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 הארמני האומנות מאוצרות מפואר אלבום
 עין מרהיבות צבעוניות תמונות 194

 בל#ד ל׳׳י 700 המחיר
ל״*־ 2,100 במקום
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 01880X5 העולם בולי של עדכני קטלוג
כלבד ל׳׳י 869 המחיר
ל״י 1,500 במקום
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ל״י 350 במקום
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ל״י) 120.— (במקום

כתיקו• המחירים
סס-י־-זו עד

ם ספרים שי ם חד עי ע !ידי1 מגי בו ש

1 1 1■ ■ ■ 1 1זינם חודע \

1/6
 ומחול לתנועה סטודיו

ת מבצע ו ח נ ד ה ח ו י  מ
ם י מ ש ר נ ש ל ד ו ח ה

בכיר מורים צוות

1
יונה1

5 6

לילדים ריתמיקה |
 — קפה כוס על והרשמה, פרטים

.237026 טל׳ תל־אביב, ,80 ארלוזורוב

*

^1 0111 1.14 01614
5258 ן 7

קולז־ר 3־1*9
טעמת לא עוד

 החוויה את נסו1
קולרה! פינה שתו
 מבחר

שקאות  מ
קוקטייל:

 לדה1ק פינה
 סומבררו

קולרה בננה

- אמנות
מור שלי היורש

 כש״השמנת״ והדר, פאר ברוב
מכ המדינה של האינטלקטואלית

נפ בנוכחותה, האירוע את בדת
ב אמנים שלושה תערוכת תחה
 הביתן, בתל־אביב. האנזניס ביתן
 יד כחסר נראה מכבר לא שעד

 בו שהוצגו ושהתערוכות מכוונת׳
 הפך רבה, בתשומת-לב זכו לא

 למבקר מזומנת שבו מקום לפתע
 הענק קירות על מעניינת. חוויה

 תשע מוצגות התצוגה, אולם של
 מיכאל של ענקיות, עבודות
 האכד אגודת יושב־ראש ,אדגדג

 העולה ושל התל־אביבית, נים
ירדגי. יחזקאל מארגנטינה,

 של תערוכת־ציורים פותחת זמנם,
 המשפר ברית־המועצות, יליד אמן
 הצעיר הצייר הגלריה. תדמית את

 בשם עצמו את מכנה והמזוקן,
 דומם, בטבע עוסקים ציוריו זוהר.
 באה ובכולם יפהפה, נשי עירום

 גבוהה. טכנית מיומנות ביטוי לידי
 תערוכו־ במרבית נראית זו תכונה
ברית־המועצות. עולי של תיהם

* או ח1אע ר ב ג
ה אמנית היא ליכלין־ זיוה
עבודו שלבי כל את ויוצרת טורחת

 משלבת- היא כאשר ידיה. במו תיה
 פיסול עם צילום של טכניקות

שלה בסטודיו מבצעת היא ציור, או

ורקדנית ליכליד זיווה
לכוריאוגרפיה השראה

 אמנם ארגוב של עבודותיו את
 שעברה בשנה לראות היה אפשר

 בבית־האנונים דומה בוואריאציה
 מעז הוא הפעם אולם בירושלים,

 ונותן הרצפה, על הבד את להניח
 ירדני, ושונה. חדש ממד בזאת לו

 הדגול הפסל של עוזרו שהיה
 בעבודותיו מביע מור, הגרי

ו האמנות, ממיסחור שאם־נפש
 הגדול. ורבו מורו של זו גם בכללה

 המביעה היצירות אחת זאת מדגימה
 שלדעתו למוסיאונים, יחסו את

 קבר להם בנה ולכן מלתפקד, חדלו
מצבה. עם

 הידוע, הפסל כעוזר תפקידו על
 יוצר היה שלמעשה, אומר, הוא

 רישום לפי מור, פיסלי את בעצמו
 שקיבל מוקטנת דוגמה לפי או

 בית- כאל לאמנות הגישה ממנו.
 של שונה צד חושפת חרושת,

 המיתום את וניפצה מור, הנרי
 הוא מור מהנרי ירדני. לו שייחס

התו דברים. לעשות לא איך למד
 חשיבה על יותר המבוססת צאה,

 מוצגת אסתטיים, ערכים ער מאשר
 ברח־כ האמנים בביתן למבקרים
אלחריזי.

ד ד ב ה  הרוסים ברן ה

ם אלי שר לי

 המתמחה קישון, שרה גלריה
סו ריאליסטיים, ציורים בהצגת

שעבר כאלה וגם ריאליסטיים,

 קריעת את גם התהליך. כל את
 תלת־ממדיים גופים והצמדת הבדים,

 משעשע סיפור בעצמה. מבצעת היא
 הוותיק הצלם אודותיה מספר

 הקוקטייל בעת אגור: יעקב
 של הריקוד הופעת לאחר שנערך
 סולו, של חוסים שיינפלד רינה

 :בהחלטיות שפסק עיתונאי נכח
 עומד זה כל שמאחרי בטוח ״אני

 הביאו בידיו, לקחו אגור גבר!״
הגבר!״ ״זהו ואמר: זיווה לפני

מוש שיינפלד רינה של הריקוד
 שהתבססה משותפת עבודה על תת
 זיווה, שהגתה פלסטיים רעיונות על

 נש־ הכוריאוגרף. את שהיפרו
 נזק־ אוסף אוצרת אשר, פיליה

כ לפני בתל־אביב שהוצג רורי
 זיווה, של בסטודיו ביקרה שנה,

 מן הופתעה יצירותיה, את וראתה
והח הקונסטרוקטיביות, העבודות

 שיינ־ של ריקודה את לכלול ליטה
 זיווה, של תכנון על המבוסס פלד,

 מקרורי אוסף תערוכת במיסגרת
בעולם. שונים במוסיאונים שהוצגה

 האפר של בעברה שמחטט למי
עבודו היו תמיד שלא מסתבר נית,
מ קונסטרוקטיביות, כל־כך תיה

 בתחילת מבע. ובהירות תומצתות
 של תלמידתם זיווה היתד, דרכה

 — בארץ הלירי המופשט אמני כל
עצמו. ואבני סטמצקי שטרייכמן,

ב עזה. חומריות תחושת
 שלבים זיווה עברה האמנותית דרכה
 ממיש־ האחד נבעו שטלם רבים,

את היפרו הילדות השפעות נהו.
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