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נמצא״אולטראקול׳ בארנקו כאשר
התחייבות. ללא חינם לניזיון מהיבואן ישירות הזמיני !חדש

 ונראה רגיל ׳משנתון במעט אן גדול גז מיכל ״אולטרא־קול
 בעוצמה צורח הוא קלה בלחיצה אבל למראה. תמים

 אוזני!התוקף את יחריש אותן!, אף תדהים (אשר אדירה
התוקף, של בהלתו שמלבד כמובן לחלוטין. המום וישאירו

מרחוק. עזרה ״אולטרא־קול״ מזעיק
 ומרגישות בבטחה בלילה הישנות נשים למליוני הצטרפי

 מהיבואן ישירות מיבצע מחיר נמצאות. הן בו מקום בכל מוגנות
 דמי + <״ו 395.— בצרוף הרצ״ב התלוש את היום עוד שלחי

מהיבואן ישירות ״אולטרא־קול״ את לביתך ותקבלי משלוח,
מיוחד. היכרות במחיר

:בטלפון ״אולטרא־קול״ את להזמין תוכלי — בטלפון הזמיני
לביתך. מיד יישלח והוא ,03־221076 ,02־244441

 מ.י.ל.י. ישיר לשיווק הישראלי המרכז לכבוד
. תל־אביב ,3 גבירול אבן רחוב
 להרגיש אוכל שעימו ״אולטרא־קול״ את בבקשה אלי שלחו
 אליכם אחזירו לחלוטין, מרוצה אהיה ולא במידה והגנה. בטחון

 שאלות. ללא יוחזר וכספי ימים שבוע תוך שלם
 אריזה טיפול, דמי ל״י 35 + ל״י 395.— סך על שיק רצ״ב

ל״י. 430.— סה״כ ומשלוח,
............................ת.ז־ ......................................................ש□
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 ישב ירושלים מערבי באחד
 זוג עם קוסוכסקי אבינועם

 בחדרו בבצלאל, ללימודים חברים
 שעורי־ עימם והכין שבנחלאות,

 מבעד השלושה, ראו לפתע בית.
 המשתלשלות רגליים שתי לחלון,

 רגלי אלה היו שמעליהם. מהקומה
 לדירה לקומה לפרוץ שניסה פורץ

 יצא אבינועם השנייה. שבקומה
מע מה האיש את ושאל החוצה,

 את מחפש שהוא טען הלה שיו.
 בקומה לא זה ״אבל אילת. רחוב

 הצית הפורץ לו. ענה השנייה,״
 וזרק סיגריה, להדליק כאילו גפרור

 של פניו על הבוער הגפרור את
אבי להימלט. ניסיון תוך אבינועם

ה שיעורי את עליו יישם נועם
וסנ צלע לו ושבר שלמד, קרטה

ה המישמר אנשי כשהגיעו טר.
מלהת אותם הניא למקום, אזרחי
להימלט, לפורץ ואיפשר ערב,

 כמו הנראים סוערות, הנחות־צבע
 וחושני, מעורפל נוף גועש, ים

 צייר עבודת פרי הם שאלה נדמה
ומגובש. ותיק

 ממש במיקצוע העוסקת הציירת
 מעט למדה כן לפני — שנתיים רק

 במידרשה שנים ושלוש בבצלאל
 למעשר, הגיעה — לציור למורים
 רביה שנים אחרי הציור לעולם
ל נשים כמדריכת תפקדה שבהן

ב שבעטה ואחרי הבית, הליכות
והח ביתה, את עזבה מוסכמות,

 דולו- ב״ויה בורגנות חיי ליפה
 עצמה. אל הגיעה שדרכה רוזה״

 שדוכא רצונה את להגשים כדי
 לפרנס נאלצה רבות, שנים במשך

 החל שונים, בעיסוקים עצמה את
 ועבודה בייבי־סיטינג במלצרות,

 היא שממנו עיסוק בחנות, כמוכרת
משי את אך היום, אף מתפרנסת

 המוצגות התוצאות הגשימה. מתה
מר בתל־אביב לייויק בית בגלריה
סג- את ומזכירות העין, את היבות

קוסוכסקי אבינועם צייר
נשים וציור קאראטה

פצ את רחץ לביתו, שלקחו אחרי
 במקום משלו, חולצה לו ונתן עיו,

דם. והמלאה הקרועה זו
 שתיים בשעה הלילה, באותו עוד
 דלתו על נקישה נשמעה בערך,

 אסיר שהיה הפורץ, אבינועם. של
 להחזיר בא תנאי, על משוחרר

כש שלו, החולצה את לאבינועם
 הוא ומגוהצת. מכובסת בבר היא

 לו, הודה מצילו, רגלי את נישק
 בבצלאל. לימודיו את לממן והציע

סירב. כמובן, אבינועם,
 ששערו ),31( קוסובסקי אבינועם

החייכ פניו ועל מתולתל האדמוני
 או אלים אינו מישקפיים, ניות

 לחשוב. אולי שאפשר כפי תוקפני
 הוא שבו, ואהבת־היופי זןרוך את

שמ נשים. בציורי בעיקר מבטא
 גדולות, או קטנות רזות, נות,

 השלמות סמל היא אשה כל לגביו
 הוא הזאת התחושה ואת והיופי,
מוצ מהם שכמה בציוריו, מעביר

ברמת־השרון. אובדן בגלריה גים
 האמנותית שהשכלתו למרות

 הרישום כשרון בגלל מצומצמת,
 בכמה ללמד אבינועם נבחר שלו,

ה כולל לציור, האולפנא מבתי
 הוא שבו במרתף בצלאל. אקדמיה
פעי מתקיימת ומצייר, מתגורר

 וענפה ערה וחברתית אמנותית לות
 אווירת את לשחזר מנסה ואבינועם
 ביקר שבו בניו־יורק, ה״סוהו״

בעבר.

פמיניסטית או ציירת
 מוכר נראה הגלריה בפתח השם

או כת תחיה מקום. מאיזשהו
 הידועה הלוחמת אותה זו אכן, רן♦

 אומנם היא האשה. שחרור למען
כש אך כציירת, ידועה היתד. לא

גדושי הגדולים בציורים מתבוננים

 1 כמעט הפך שבעולם הציור נון
 האכספרסיו- המופשט של קלאסי,
 דרכו את שכבש הסגנון ניסטי,
 לא והחמישים. הארבעים בשנות
 להח־ לה איכפת ולא לה, מפריע

הול שאינה וככזאת כמיושנת שב
 למולך הסגידה נוכח בתלם, כת

 שבסגנון העיקר בארץ. האוונגרד
 ביטוי לידי לבוא יכולה זד, חופשי

 ובעיקר השחרור החופש, תחושת
 הקטנה באשה האצור הרב הכוח

והשברירית.

תימדסין ססטיסל
 יגאל האמן פותח זה, בחודש

 טל תערוכות בשלוש תומרקין
ד1< בגלריית הראשונה זמנית.  ת

המשו ענקיים תחריטים — לוי
 השנייה.* הנייר. של בבלט לבים

^ תערוכה — נד׳ ג׳ולי בגלריה  1שן
 והשלישית גדולים, רישומים תציג

 יוצגו שבה תל־אביב, בטוסיאון
ה משנות החל נייר על עבודות
 זו תערוכה היום. ועד חמישים

תערו ככל במינה, מיוחדת תהיה
 לחזות הקהל יוכל בה כי כותיו,

 שעשה התפאורה תכנון בעבודות
 בר* של תיאטרונו עבור תומרקין

בגרמניה. כששהה ברכט, טולד
 לוי שרה בגלריית התערוכה

ה במדיום עבודתו בגלל תיוחד
מ גדולות נייר מידות על תחריט
ה מ׳ ג׳ולי אצל ואילו הרגיל,

 מקום את למלא נקראה תערוכה
 ניקל, לאה של המיועדת תערוכתה

 שה־ מפני האחרון ברגע שבוטלה
תבי בשל נעלבה הוותיקה אמנית

 הגלריה. בעלת של שונות עות
 החמיץ התל־אביבי שהקהל חבל
ה ביצירות לחזות האפשרות את

וב- בניו־יורק ניקל שיצרה ענק
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