
 את מציגה פפקר
 שלה, הקייצית האפנה אמנות
 קלילות, שמש שמלות עם

 וחצאיות חולצות
 העדין מהסריג '

ה - פולינוזיק תנ  כו
טבעית. ומכותנה

 קי פפקו קטיפה סריגי וכן
 ומלג סופגים ואוריריים

מכנסונים, של מלהיב באוסף
תואמות, וחולצוניות

מארחת, בגדי חוף, בגדי
וחצאיות. חולצות

 להשיג תוכלו קי<ן פפקו של הלוהטת האופנה את
שקם שלום, בכל־בו  המובחרות ובחנויות' אתא,

שיק. סלון איוניר, גבירץ, מצקין, - ת״א •
 הנעורים מעין - השרון רמת לו. לה לי אפנת - אכיבים גוה

 13 בוטיק - גבעתיים הסתרים. בוטיק - פתח־תקוה
תאנה. עלה - קיראון אתל. מצקין, - ירושלים

שונית - ביאליק קרית קטי. מצקין,, - חיפה ין

 אינטים. - שמריהו כפר
 שופינג. - ר״ג

ם, טי אינ לון-  להיט. חו
תניה ציפורה. סלון - נ
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 לביא. רפי של בביתו מצלצל הטלפון
 הזמנה ומקבל השפופרת את מרים הוא

 מוסיקה של מיוחד בקונצרט להשתתף
 למוסיקה, מומחה שהוא רפי, אלקטרונית.

 אחד: בתנאי אך לבקשה, להיענות מוכן
 הוא לבסוף כמחנך. ויוצג יופיע שהוא
 מוסכם הזה. התואר על גם לוותר מבקש
לביא. כרפי פשוט יוצג שהוא

 של בביתו שהתרחש זה, שיגרתי אירוע
 שהפך האדם את מכל יותר מאפיין לביא,
 מי כל דבר. לשם (הצעירים) בחייו כבר

 האמן, של בקיסמו נכבש להכירו, שזכה
 באדם מדובר ולא והמוסיקולוג. המחנך

 ונעלם מהר הכובש חיצוני, קסם בעל
 עיניו ונמוך־קומה, שמנמן הוא יותר. מהר

לו ומתולתל. בהיר ראשו ושיער כחולות
 ולרגליו קצרצרים מכנסי־התעמלות בש

 תשומת- המושך מאום בו אין נעלי־בית.
 הנעים, לקולו ומאזינים כשיושבים אך לב.

 האני- את מפיו ושומעים רדיופוני, אפילו
 שבא הפנימי, בקיסמו נכבשים שלו, מאמין
תורתו. את מממש שהוא בצורה לביטוי

 כבוד מקום לרפי יש אורחים. הכנסת
 ועבודותיו הישראלית, האמנות בתחום

 בארץ. המוסיאונים ברוב כבוד שוכנות
 החדשה, שבתערוכתו הדבר, משונה לכן

 אפשר עדיין גורדון, בגלריה שנפתחה
 שאט- של והבעות ״איכס״ קריאות לשמוע

עורכים הגלריה ומנהלת שרפי בעוד נפש,

לכיא צייר
להתנזסחר בלי

 המבקר יירד מדרגות כמה ■התערבויות,
 על שיחזור לפני הגלריה מרתף לתוך

עיקבותיו.
 קולאדים רפי מערב הנוכחית בתערוכה
 בתנופות- אך מעודנים, בגוונים וצבע־שמן

 ש־ העובדה את ובוטחות. עזות מכחול
 ובשם בשמו לביתו, הזמנה המכילה מעטפה,
 יש מהציורים, אחד לכל מצורפת אשתו,
 באופיו הטבועה האורחים להכנסת לייחס
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 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

ס
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 ישן. בבית־דירות נמצאת הצנועה דירתו
והדל מעוטרות מרצפות שזורה הריצפה

הדי קירות העליון. בחלקן מקושתות תות
ותק ספרים אלפי מאכלסים הגבוהים רה

ומת כסטודיו גם משמשת הדירה ליטים.
 להאזין הבאים מתלמידיו, רבים בה אספים

 מלמד הוא שבה במידרשה כי למוסיקה.
 לימוד שתאפשר סטיראופונית, מערכת אין

מוסיקה. של תקין
 התחיל לאמנות הקשר ״קישקושים״.

 בגיל עוד פסנתר, על בנגינה רפי אצל
 הוריו את לשכנע הצליח 15 בגיל הרך.

 וניצוח. קומפוזיציה ללמוד לו להרשות
 בינתיים סימפוניות. כתב כבר 16 בגיל

לציור. ופנה חדש יצירתי אפיק חיפש

1178 הזה העולם


