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 של ביופיים מדהימים צילומים
 עין במוסיאון תלויים נשי. עירום
המת התערוכות באולמות חרוד,

 המשלבים אלה צילומים חלפות.
 המראים ותחכום, רכות של איכות

 ויוצרים בקלוז־אם גוף חלקי רק
 בצד תלויים אירוטית, אשליה
 המוסיאון, של האמנות אוצרות

 כל במשך קירותיו את המפארים
יש להם, האחראי האמן השנה.
 עוד מדהים ׳נתיב, (״רולי״) ראל
 כמו הנשמע חייו, בסיפור יותר
מרתק. דמיוני מרומן לקוח
בממ כתיב עבר ילדותו ימי את
 השואה. בעת הוסתר שבהם זרים,

 לא בשואה, שניספה אביו, את
 החיה אמו, את וגם מעולם, ראה

 מעודו. ראה לא — בבלגיה עדיין
 עניפה מישפחה לו שיש למרות
במוס גדל בארץ, אמצעים בעלת

שונים. דות
 חמש- בגיל ואנושיות. חום
לע ההחלטה בליבו גמלה עשרה,

 רוקן הוא לילדים. המוסד את זוב
תר לתוך שלו ארון־הבגדים את

 קם ופשוט ממישהו, שגנב מיל
 כביכול, הבעייתי, הנער והסתלק.

 במוסד־יל־ כמדריך־נוער התקבל
ברענ כפר־בתיה ליד קרוב, דים
ואוכל. לינה תמורת נה,

 כפר- את עזב מה, זמן אחרי
באו לטבריה. צפונה ונדד בתיה

 מורים מצוקת היתד, תקופה תה
 שנתיים ולאחר פיתוח, באיזורי

 לנהל רולי עצמו על קיבל שבהן
בשם מישרד־הסעד של מועדון

 עצם עד גרים הם ושם שם, לגור
הזה. היום

 תמו. לא רולי של נדודיו אולם
 שרד מישרד־החינוך, גילה לפתע,

הפורמ לימודיו את סיים לא לי
לי את להשלים ממנו ודרש ליים,

 עבודתו. להמשך כתנאי מודיו,
לימו להמשך בדרישה ראה הוא
שהופ ליכולת הערכה חוסר דיו
ה לסמינר עבר הוא בשטח. גנה

צי למד בסמינר אורנים. קיבוצים
 ג׳, שנה — המסיימת בשנה לום

הי המורה הוא היום, ועד ומאז
הצי מלבד אך שם. לצילום חידי
בשי בכתיבה, גם עוסק הוא לום
ובהלחנה. רה

 גם צורף האחרונות בשנתיים
 ואן־ליר קרן של מחקר לפרוייקט

 הילד. פעילויות ללימוד במרכז
 אין לאחור, •מביט כשהוא כיום,

מג רק הוא מרירות. או טינה בו
 על קשה וביקורת רגישות לה

 למרות המוסדית, מערכת־החינוך
אחרת. היא שהיום מקווה שהוא

 במוסיאון המוצגים הצילומים
 רבה אהבה מביעים חרוד, מין

הב ותמימות, רכות ליופי,
 הגוונים בעושר ביטוי לידי אים
 ויכולת השחור-לבן, צילומי של

 המשתקפת עוצמה מלאת פיסולית
בצילומים.

דולהועו סגלדייה עיסתה
 האמנות שאוצרות שחושב מי

המי אצל רק נמצאים הפרטיים
 דווקא מרה. טעות טועה ליונרים,
הגדו האוספים בעלי הם הציירים

ביותר הטובה ההוכחה ביותר. לים

מנדם ליאופולדו של למישרפות הדיר
עיסקת־חליפין
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יהו ילדים להציל שנועד תקוותנו,
 לחנך ממנו ביקשו מהמיסיון, דים

 בטבריה דתי בבית־ספר כיתה
 לצפת, המשיך אחר-כך עילית.

 מגוונת תקופה עליו עברה שם
 עם חילק הקטן חדרו את מאוד.
 שנים, בכמה ממנו מבוגרת נערה

 ביותר העתיק במיקצוע שעסקה
ה את מפנה היה בלילה בעולם.

 נערה בבוקר. וחוזר עבורה חדר
מאו עברו עליה שגם זו, מקסימה

ב עסקה שבעטיים קשים, רעות
 מבוגר, ידיד עבורו היתה זנות,
ודא תמכה כבסה, שעזרה, דמות

 מעין היה ביניהם הקשר לו. גה
 היתה, היא לאחות. אח שבין קשר

 ומבין. אנושי חם, אדם לדבריו,
 שהקרינה והאנושיות החום ואת

 מי כל על כיום רולי מקרין עליו,
בקירבתו. שנמצא

 ,1958 בשנת הערבה. חוסר־
 לתדהמתו, בלישכת־הגיום. התייצב
מו אינו פשוט ששמו לו, התחוור

 הוא גיוס. החייבים ברשימת פיע
התו במירשם קיים היה לא פשוט
 הפך י עקשנותו בזכות אך שבים.
 וחצי, שנתים למשך ביתו צד,״ל
 בבית- קשר כמדריך שימש שבהן
לתותחנים. ספר

 במוד עבד מהצבא, כשהשתחרר
 תל- עיריית של לקה-הסוציאלית

ני גם שם חברתי. כמדריך אביב
 וכשהציעו המטפלות, לאחת שא

עברו בטבעון, עבודה לשניהם

 המציג גת, משה הצייר היא לכך
 למכירה, הפרטי ציוריו אוסף את

שב החדשה תירוש מיקי בגלריה
■גורדון. רחוב

 לפתוח החליט תירוש כשמיקי
 מגת ביקש הוא בתל־אביב, גלריה
 גת שלו. הנדיר האוסף את להציג
 מהציורים, מכמה להיפרד מסרב

 שיוכל על־מנת לרעיון הסכים אך
 יצירות שלו האישי לאוסף לרכוש
חשק. שבהן

 מליטוגרפיות, מורכבת התערוכה
ש ופסטלים, צבעי־מים רישומים,

 פיקא־ פאכדו יצירות גם בהם
 של אחיו סויאר, מוזם סו:

 של שאהן; כן סויאר; רפאל
 שציור המפסיקאי, סיקיירוס

ל במתנה הנודע האמן נתן שלו
 גם הצייר. של אשתו גת, בתיה
 ליאופולדו של הלינול חיתוך

האחרו דרכם את המתאר מגרם,
 מוצג למישרפות, היהודים של נה

 תחריטו גם בתערוכה בתערוכה.
המפור היצירה אך גוגן, פול של

 של הפסטל ציור היא מכולם, סמת
לוטרק. טולוז

ם או אדנגזדז לי ה א

 דרך המחפשת מקורית אמנית
 מאשר יצירותיה, את להציג שונה
 היא בגלריות, המקובלת הדרך

 באהלים בהשתמשה שרון. מרים
שרון לה מצאה ליצירה כחומר
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