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 של הרמת־גנית הדירה אל כשנכנסים
המז בחתולים נתקלים עמית, של הוריו
 החלונות שונים. בצבעים שועלים כירים

 שורות, בשורות עציצים עוטים הגדולים
 עמית, כפרי. משהו של היא וההרגשה

מו ,25 בן בלורית ושחור ממושקף צעיר
 כי אף עבודתו. לחדר המבקרים את ליד
 שלוש כבר הוריו עם מתגורר אינו הוא

 הוא חברתו, עם אלא שנים, ארבע או
 מנצל לצייר, ההורים, לדירת יום־יום בא
 לאור־המנורה עובד ואחר-כך אור, דקת כל
הלילה. של הקטנות השעות עד

 הגיע אליו לצייר, עמית בחר שבו הסיגנון
 ואחרים, קוביסטיים שונים, נסיונות אחרי

 הרנסנס. בזמן ששלט הציור סיגנון הוא
 שמלות עם דמויות המתאר מדוייק, ציור

 שבהם. וקמט קפל כל על אחרים בגדים או
 הלקוחים ונופים הרים לרוב בציוריו, הרקע
 ורוגע שלווה אווירת משרים והנגב, מסיני

 אנשים הם לציוריו המודלים פסטורלי.
 או חברתו, או אביו בסביבתו. הנמצאים

 שערם, את משנה שהוא קיימים אנשים
מהם. אחר משהו ויוצר

 על קובל דרכו, בראשית הנמצא עמית׳
 בחדרו הדרומי מהחלון הבוקע שהאור כך
 בצבעים עשויים ציוריו נראים לכן מדי. רב

 הצבע אחד, מצבע כולם הלקוחים כהים,
 להרגיש לצופה הגורמת שיטה זוהי החום.
ב כשמביטים עתיקים. הציורים כאילו

 פרסקו, הם שאלה לרגע נדמה ציורים,
 דיקט. או בד על ציורים ולא קר, ציור

 לשם קיר. ציורי ללמוד פעם שאף עמית
 ללמוד ורצה לפירנצה, לאיטליה, נסע כך

להפ בעולם. ביותר הידוע בבית־הספר
 היתה שם הלימודים שרמת גילה תעתו,
 ארבע המודל אותו את ,ציירו מאד. נמוכה

 אכזבה שנחל אחרי מספר. הוא שנים,'
 את הכיר שם ללונדון. נסע באיטליה,

ה המוסיאון של הראשי הרסטוראטור
 שאצלם מעולים מורים לו מצא והוא בריטי

 סערת כל את הטמפרזז. טכניקת את למד
 מטורפת בנסיעה לפרוק הוא אוהב נפשו

 חברתו את לעיר. מחוץ אופנועו גבי על
 ובאחת שלו, השבועי לטיול מצרף הוא

 שניהם נפצעו אלה, מסחררות מדהירות
 הוא, הגדול חלומו בבית־החולים. ואושפזו

 שיוכל כדי ומשוכלל, חדיש אופנוע לרכוש
נופים. מרחקים לגמוע

ר0 אוהביה *ת3ו
 מכבר לא שעלה אש, אברהם הצייר

התור בעיר התאהב ,מברית־ד,מועצות

ה הבתים באר־שבע. של העתיקה כית
ה הסימטאות בדקלים, המוקפים קמים
 המזוקן, לאש קסמו והרומנטיות, צרות

 הוא מפיו. משה לא הנצחית שהמקטרת
 אלה, יפהפיים אתרים לגורל גם חדד

 להנציחם והחליט מהעולם וכלים ההולכים
 המורשת — רכים גוונים בעלי בציורים
מולדתו. מרוסיה עימו שהביא

 בגלריה מוצגים אש אברהם של ציורים
 היתה לא באר־שבע הבאר־שבעית. לירז

 קלוש הד רק האמנותית. המפה על קיימת
 רחוקות לעיתים מגיע בה שמתרחש מסה

לאט בשקט, בשקט הרחב. הציבור לאוזני

אמ מרכז בבאר־שבע להיווצר החל לאט,
 לאמנות מכון גלריות, הכולל עצמאי, נות

ה נייר. ליצירת מיפעל ואפילו חזותית,
 על-ידי נפתחה בעיר הראשונה גלריה
 בבירת להציג שבחר זה והוא לירז, זכריה

ה העולה את דווקא הישראלי המידבר

כעכודה אש צייר
תורכית באר־שבע

 יש כך ועל הכפור. מן שבא הרגיש, חדש
 יונקים אש אברהם של ציוריו לשבחו.

 והאמנות הפולקלור מן באר־שבע, מנוף
 גם בהם ומעורבים המקוריים הישראלית

הגדולות. רוסיה ערבות צבעי

ד ווד מ דל; ח
 כה חבל על אמן פוסע נדירות לעתים

 יותר עוד לעתים דורצ׳ין. יעקב כמו דק
 בשתי בוזמנית לצאת אמן מעז נדירות,

 בשתי במהותן, כל-כך השונות תערוכות
בתל-אביב. שונות גלריות

 (כים- 34ה־ בן האמן דורצ׳ין, ליעקב
 שנה, לעשרים קרוב בציור שעיסוקו עט),
 מעז הוא שבה האחת, תערוכות: שתי

 לצייר לותות־אלומיניום, ולהתאים לקרוע
ומס — בחומר שריטות כדי תוך עליהם

ש, פורמאליזם לעבר בנפילה תכן  יב
 את מפגץ הוא שבה השנייה, והתערוכה

 אופיו ואת ברישום, הווירטואוזית יכולתו
בסיג- פרימיטיבי, משהו עם הסוער-קמאי,

פולוק. וג׳קסון דובופה את המזכיר נון
 התקופות), לפי (לפרקים, המזוקן האמן

הקול שחקן את החיצונית בצורתו מזכיר
 אינו הדמיון ריד. אוליבר המפורסם נוע

 הטיפה ריד, אוליבר כמו בכך. מסתיים
 כדי הקיבוצניק. דורצ׳ין על חביבה המרה
 המשקה יחסר שבו למצב להיקלע שלא

 הוא כלל), בדרך (קוניאק, עליו האהוב
 שתשאנה לאן צמוד, בקבוק עם הולך פשוט
 עליו משפיע אינו המשקה רגליו. אותו

 זוהי וחביב. עליז תמיד רוחו ומצב לרעה,
 לעצמו. מרשה שהוא היחידה ההתפרעות

ומעמיק. רציני הוא — השטחים יתר בכל

ד מיליון *טזני עו חצי־ ו
2,5 0 0 ,0 0 ^ ראשון! פרס ל״י0

 הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
̂  ובהגרלה! בזוטא זכיה מינימום - ל• 30

היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה
בזוטא! נדידיית זכיות 233,600

 - ל״י 14,406,000
שבוע! בכל הזכיות, כל סך '2*

2215 הזה הטולס


