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 רבים ולכן בעולם ביותר הטובים הם אלקטריק״ ״ג׳נרל מקררי
אותם. הרוכשים האנשים

א י. א. חברת בו שי י  אי
ביותר. הטוב את לקנות לך גם עוזרת

 מנת על האוצר משרד של בתמיכתו הוקם האישי היבוא מוסד
 תיוור רווחי על שהסתמכה הקיימת היבוא שיטת את לשנות

אחוזים. עשרות של
 לקוחות למאות חשמל מוצרי היום עד סיפקה

בו 1 ומסור. נאמו משרות הנהנים ♦ .4\ 4 1 ו
לשנה. מלאה באחריות בביתר מקרר מקבל אתה לב♦ שים

שנים. לחמש אחריות למנוע

במזומן לשלם חייב לא *אתה
המוצר. קבלת עם והיתרה למפרע משהו שלם

הכדאיות. את שפוט
י. בא. ־!מחיר

ל״י 431,000 קוב 16 אלקטריק״ ״ג׳נרל מקרר
ל״י 58,000 קוב 21 אלקטריק״ ״ג׳נרל מקרר
ל״י 89,000 קוב 24:אלקטריק״ ״ג׳נרל מקרר

הלקוח. בית עד והובלה מע״מ כוללים המחירים *

משוער חסכון

 ל״י 16,000
 ל״י 20,000
ל״י 30,000

.453641 תל־אביב 6 מוזיר רח׳ — אישי יבוא י. א.

- ״קאסרי״
צעירה. ואוירה רעננות,רכות,שובבות

- ״קאסרי״
אה נסלאות. ותחושות אמיתית הנ

- ״קאמרי״
 ממיל הזית״ ״עץ של הנעורים סבון

 מעולה קוקוס שמן
סן ר  יומין וטיסות! עידונו העור, ל

ם ומרכיבים בריאות!. לשמירת מבעי

ה צ־ א נ ה - ״ י ר ס א ק . ״ ת ת י מ א

 - ״קאמרי״
 מעולה ״חוצלארץ״ סבון

ת צר תו ץ מ ת ע י ז ! @ ז

אמנות
)57 מעמוד (המשך

בתערו אחרים? צלמים של עבודותיהם
טכ על הדגש מושם רגילות, צילום כות

 על מאשר יותר הצילום, של שונות ניקות
לשמם. אמנותיים ערכים
 בצבע, עשירים צילומים בצד רפי, אצל

ומש סמלים קיימים ביופיים, מרהיבי־עין
 הפלסטי. ליופי עומק הנותנים מעויות,

 ושלם, גדול אחד אבטיחים, שני לדוגמה:
 ממנו נחתך אחד שפלח יותר, קטן והשני
 הם והעסיסי, האדום בשרו את וחושף

 את ומבטאים ולאשה, לגבר הסימבולים
ביניהם. המידות יחסי

 מתאר במילואים, קמב״ץ שהוא רפי,
 כמה עם שחמט לוח בדמות מהי, מילחמה

 וחלקם מעץ, עשויים שחלקם עליו, כלים
 מונחים הלוח צידי משני אבטיח. מגיזרי
למעצמה סמל אולי ומאיים גדול אבטיח

מגנם צלם
הנשיא נכד

מגנם של לשמו״ ראוי ״נתח
ואבטיח מין

 וקסדת העולם, מילחמות את המכוונת
 חייל לקבורת סמל עץ, גזר על לוחם

 הבלתי־ לתוצאות רמז והמהווה במילחמה,
הקרב. של נמנעות
 מרכזי כנושא האבטיחים צילומי רעיון

 החלו מאז רפי של בראשו גמל לתערוכה,
 אבטיחים, למכירת סככות אותן כל צצות

 היתה לסרטים. הענק בפירסומות שקושטו
 שנוצרה ישראלית, פופ אמנות מעין זו

 היה ושתפקידה ברחוב, טבעי, באופן
 אבטיח לקניית ושבים העוברים את למשוך
סיס המציאו אף הסככות בעלי בסככה.

 ״כל כמו האבטיחים, תרבות לעידוד מות
דוקטור.״ אבטיח

 חוויה מהווים בתערוכה, הצילומים כל
 הוא לכולם המשותף ורעיונית. אסתטית
ה לקומפוזיציה בסיס המהווה האבטיח,
התמונה. את מרכיבה
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