
במדינה
 האב צייר לשניה אחת נסיעה בין אבל

 מעופפים. ושחפים אוניות של ציורים לבנו
 אהבתו בין נקרע הוא אברהם גדל כאשר

 השתתף הוא לתיאטרון. ואהבתו לציור ן
 הבימה ובחוג בבתי־ספר דרמתיים בחוגים
 אהבתו את נטש לא זאת עם ויחד לנוער
.לציור.
המש בפרנסת לסייע צריד שהיה כיוון

 להב־ במחלקה מישרה תחילה מצא פחה,
 כשהזדמנה אבל הסוכנות. של שרה־גופנית

 הצייר של כעוזרו לשרת האפשרות לו
מוגרבי, לקולנוע והלך הכל נטש אשכנזי,

 שחדוות אלא המככיה. את לביים
רב. זמן נמשכה לא ציורי־הסרטים יצירת

 כרזות־הענק גם להגיע החלו הסרטים עם
בציירים. צורך היה לא ושוב המודפסות

 כישרונות אורן לאברהם היו מציור חוץ 1
ישפות. ב־שבע למשל, שלט, הוא נוספים.

 פיטר שלא ורדימון, על רב רושם עשה זה
 מחלקת־החש־ על הפקידו עוזר־הצייר, את

הקולנוע. של בונות
■•שנה. שלושים אורן אברהם נשאר 1ישם
 כמעט המשיך, הוא לשעות־העבודה מחוץ

התי הציור, :תחביביו שלושת את בצינעה,
דרמ חוגים הדריך הוא והספורט. אטרון
שי והצופים, המכבי־הצעיר בתנועות תיים

לנוער. הבימה חוג כראש שמ
 את אורן אברהם ביים למשל, ,1953ב־
הר המכביה של המרשים הפתיחה טכס

 הציור, העיקרית, אהבתו את אבל ביעית. !
 שנים, כשמונה לפני רק במיסתרים. טיפח
 אותו שהכניסה יששת־הימים מילחמת אחרי

ב יצירותיו את הציג ציור, של לטראנס
ידי גם גילו אז מרשימה. כוללת תערוכה

 הביקורות הצייר. אורן אברהם את דיו
 ציוריו את המבקרים זיכו בהן הטובות

 תערוכות לעריכת הדרך את לפניו פילסו
מ אחת את רכשה שהכנסת ולכך בחו״ל,

במישכנה. המוצגת תמונותיו
 בעיקר אורן, צייר ארוכות שנים במשך

 כישרון, בהרבה ודמויות נופים שמן, בצבעי
מקובל. בסימון אבל

 מעבר שפרשת בעת שנים, כארבע לפני
 עבודה, שנות 30 אחרי מוגרבי בקולנוע דתו
 האמריקאית. ליבשת בחייו, לראשונה נסע,

 יותר ומאוחר ארצות־הברית, עם המיפגש
 פנימית תמורה, בו חולל מקסיקו, עם גם

 והדינא־ הצבעים החדשים, הקצבים בעיקר.
מח עיצבו אלה, במדינות החיים של מיקה

 שלא בצורה האמנותית, תפיסתו את דש
חוץ. כלפי ניכרה

 שנים ארבע במיסתרים. מהפיכה
 ולא שכמעט ציוריו, את להציג המשיך הוא

 במיסתרים, ישעה, אותה שינויים. בהן ניכרו
ב מצייר היה לאיש, זאת להראות מבלי

 חדשות, צורות אחרים, ציורים קדחתנות
שונות. בטכניקות אחרים, צבעים

במספר 12ה־ בתערוכת־היחיד השבוע,

רענן״ רוח ״משב־
הפופ בעיקבות

 הציג רמת־גן, במוזיאון שפתח בארץ, שלו
שחו המהפיכה את לראשונה אורן אברהם

 צייר זה היה האמריקאית. החוויה בו ללה
 לראיית חדישים פירושים עם לחלוטין, שונה

להס ניסה עצמו שהוא כפי שלו, העולם
 שקיבלתי האמוציונאליים ״הערכים : ביר

חדשות, בקומפוזיציות ביטוי לידי באים
 היצירה ■של והוויזואלית הריתמית ובזהות 4

 וסביבתה.״ תוכנה עם
 כצייר, נעוריו את אורן חידש 54 בגיל

 סממני עם שלימה, יבשת של כשפתיחותה
 טבועים שלה, הפופ ותרבות הפירסומת

בציוריו.
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 שחטף הראשון שופט־הכדורגל :•
זו. בעונה בראש בקבוק

טירוני, מאיר
תל־אביב ,36034 ת.ד.

 ישיבה. מרוב יבלת שקיבל אחד י•
 יהודה רח׳ כן־עמי, שירי

תל־אביב נווה־אביבים, ,36 הנשיא
 בלתי־מוצלחת נחיתה של התוצאה #

המאדים. על
כן־נאיס, רפאל

 הרצליה ,5 ריינס רח׳
שלה. הסוד זה ם

זילכרוורט, אריק
 תל־אביב ,25 מנדלשטס רח׳

 ל- זוהרת פיטמה חדש: פטנט •1
הנקודלילה.

החותרים קיבוץ גל, מירון

כדרייב״אין השבוע
5.45 בשעה

 החזק האיש ״תעלולי
בעולם״

7.45 בשעה
העצים״ כצל ״הכית

10.00 בשעה
בצ׳ילי״ יורד .״גשם
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 חמים בתים מחפשים אנו
 חחמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי צער אגודת

 יפו, ,80 סלמח רחוב
4(37621 מל.
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