
תמיר אווה על ההשראה נופלת סיוי־הבישול ביו

סוריאליזם!חיטטו

 שבא שלי, הפנימי העולם ואת היוס־יום,. וחיי המישפחה של
 כל לאורך בי ותומן לי עוזר הבעל בציורי ביטוי לידי

עבורי.״ לציור שיש החשיבות את מבין הוא הדרן.
תפ מילוי שבין בהפסקות אורה מציירתבמימבוז

 מצליחה ,,אני וכעקרת־בית. כאם קידיה
העולם ״את מספרת, היא עולמות,״ שני הזה במיטבח 'לשלב

ולסיינס־ לסיפורי־אגדותמסרה
 אורה היתה פיקשן

 יוצרת היא היום מילדותה. עוד תמיר
במיכחולה. הבד על כאלה עולמות

 יצי- ואת במיטבה, לצייר המשיכה אורה
 נש־ מכרים. בבתי בצינעה, הציגה רותיה

 ביק-שו הציירים, לאגודת להתקבל ביקיצה
 פורמלית. השכלה ופירוט תעודות ממנה
 העניין, כל על ״ויתרתי :אומרת והיא
 דרשו לא הזה. המשונה הקריטריון בגלל
 רצו הם רמה. על עבודות משום־מה, ממני,

 תעודות.״ רק לראות
 בארץ אורה של הראשונה תערוכתה

 יעל של בגלריה הבא, בשבוע ■תיפתח
כש שלי העבודות את דאתה ״יעל זאבי.

 ״ולמעשה אורה, ■מספרת לארץ,״ חזרתי
הרא ההזדמנות גם זוהי ■מאז. אותי אימצה

 שהיא ציבורית, בהכרה לזכות שלי. שונה
 אמן.״ כל של מחייו בלתי־נפרד חלק

 היהלומן .הבעל. ■גם מגייש פעילה עזרה
 מאז בארץ היטב להתבסם שהצליח הנמרץ,

 וחוש ידי־זהב כבעל נתגלה מאמריקה, חזר
 מים- את ■עבורי בונה ״הוא מפותח. אסתטי

 אורה. אומרת בטוב־טעם,״ הציורים גרות
 בנושא עצומות בעיניים עליו סומכת ״אני
שלו בהבנה במייוחד, לי שעוזר מה הזה.
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 ילדה, •של תמונה על מצביעה )33( אורה
 דיוקנאות -שבתוכם בלונים בשני המחזיקה

 רואים שלי ״כשההורים ואשה. גבר של
 היא מזדעזעים,״ הם הזו, התמונה את

 בלי גם היטב, אותה מבינים ״הם אומרת.
 מאחריה.״ שמסתתר מה להם שאסביר
 כאשר בילבד -שלוש בת היתד. אורה
 אותותיו את נתן ■המשבר הוריה. נפרדו

 בתוך מחפשת שהחלה בילדה, הקשים
 היא דברים,״ ■״יש ממנה. שנגזל מה עצמה

 לצעוק, בלי להגיד רוצה ״שאני מתוודה,
בעצם הם ■הציורים בשבילי, שלי. הדרך וזו

שלה. והמסכה אישה :לאורה האופייניס

 שולטת אני אבל שירה, של מסויים סוג
 התחלתי במילים. מאשר ■טוב יותר במיכחול

משלי, סגור לעולם לברוח דרכים לחפש
 אצל ,12 בגיל הציוד בלימודי החלה היא

 בזה גדולה טובה לי ע-שה ״הוא זדה. לואי
 היא שרציתי,״ כמו לצייר לי הפריע שלא

 הצבא, בתקופת יותר, ״מאוחר נזכרת.
 תקופה היתד. וזו אבני, בבית-יהספר למדתי
 קיבלתי ולא אלי, לב שם לא איש איומה.

 שלי. לעבודה התייחסות או חוות־דעת שום
מודלים. והעתקתי ישבתי סתם

 קצת לצאת מוכרחה הייתי הצבא ״אחרי
 לארצות־הברית, לטיול יצאתי מהמיסגרת.

 ;בשם רחוק קרוב-מישפחה אותי ■קיבל ושם
 זה ■קודם־לכן. שנים כמה לשם -שירד אלי,
 כשעדכנו אחד, יום שבועיים. בדיוק לקח

 הוא בניו־יורק, ענקי בסופרמרקט קניות
היה.״ וכך מתחתנים. שאנחנו לי הודיע

 המיסגרות
הבעל של

 לחזור אלי את לשכנע הצליחה ורה ^
 הגיע אחדים חודשים כעבור ואומנם,

 קיבלה, לא ״המישפחה לישראל. הטרי הזוג
 ״ולמרות מספרת, היא יפה,״ כל-יכך אותנו
 סירבו מעטים, לא אמצעים בעל שאבי
 בדרכנו. קשיים לנו והערימו לנו לעזור
 ■כאן להסתדר הצלחנו וכשלא ייאוש, חטפנו
 בענף יפה הצליח אלי -שם לאמריקה, חזרנו

היהלומים.
 ברצינות. לצייר התחלתי ״באמריקה

אימפרסיו כמו שונים, בסיגנונות תחילה
 לסיגנון הגעתי לאט־לאט אבל וקוביזם, ניזם

 באמת מסוגלת אני שבו הסוריאליסטי,
 שנשאר קטע־חלום וכל רעיון כל לבטא

 ציירים עוד עם השתתפתי, בזיכרון. לי
 ניר באיזור נודדות בתערוכות צעירים,

 לא אבל ההצלחה, סף על והייתי יורק,
שם.״ מנוחה לי היתד,

 בשכר יפה להסתדר שהצליח לזוג,
במשך נולדו ניו־יורקית, נת־יוקרה

 עבד פשוט ״אני זו. תמונה של שמה הואהיצירה .בכבלי
ממחישה,״ שהתמונה כפי ממש שלי, ליצירה

 אבל אמנות, של ובתיאוריות בציור פורמלית השכלה אומנם לי ״אין אורה. מתוודה
לעבוד,״. לדעת וחייבים במיכחול, בשליטה נבחנים כאן בלופים. אין הסוריאליסטי בציור

 בנים: שלושה בארצות־הברית הישיבה
 ״כ-שדויד ).6( ורמי )8< ארי ),10( דויד
 יותר יכולתי לא בית־ספר, לגיל הגיע

אורה. אומרת מעמד,״ שם להחזיק
 ובאה הבנים שלושת את לקחה היא
 ו״זה ישיבת-קבע, שהפך לביקור, לארץ

 הבין אלי ■שנים. ארבע לפני בדיוק היה
 העסקים את חיסל סופית, שלי שההחלטה

 לא שנינו אלי. ■והצטרף הרכוש, את ומכר
היום.״ עד כך, על מצטערים

 בונה שהוא זה רק לא הוא שלי, לעבודות
 העובדה בעיקר אלא הימיסגרות, את לי

ולהגביל בתוכן, אותי לשים מנסה לא שהוא
אותי.

 שמבין בעל מזל'שתפסתי לי יש ״בכלל,
 השורשי הגבר הוא, אותי. ומעודד עניין
 הקרקע, על המוצבות הרגליים שתי עם הזה

 לא שבילעדיו משלים, ניגוד לי משמש
 גם- העולמות בשני לתפקד ■מסוגלת ■הייתי
יחד.״
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