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מבצע
75,900

רגיל
150,000 8212 דגם 26״ גרונדינג

18,900 28,000 פייר גז תנור
29,900 42,500 צרפתי סאוטר תנור
6,590 9,690 איטלקי אדים קולט

13,500 19,000 גרמני פרוגרס אבק שואב
77,900 115,920 קוב 16 אלקטריק ג׳נרל מקרר
29,000 42,560 סנסי כביסה מכונת
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אמנות
ם *שסי□ לי פו כ

 מתוחכמים בשי עירום צילומי
מו ויניצקי גרגורי הצלם של

 ב־ בבית־האמניס בתערוכה צגים
תל־אביב.

 מבוצע ויניצקי, של בצילומיו
 יודע הצלם ומרתק. מקורי רעיון

 צילום מאשר יותר הרבה להפיק
 שני צירוף באמצעות רגיל, עירום

 אובייקט וקבלת בהיפוך, צילומים
 ויניצקי רושם. ורב מונומנטלי

 תואר נושא כשהוא לישראל הגיע
מחוסר אך קולנוע, וצלם במאי

 מנהיג ההולנדי, אפל קארל של
 שנות של הנודעת הקוברה תנועת

 מאפיינים ותנועה עוצמה החמישים•
 התוססים כשמצבעים השטיח, את

 שלו. ולחיות להרמוניה מוסיפים
 שמור שהבניין שבגלל רק חבל

בור בניין כמו ביטחונית מבחינה
 האפשרות נמנעת היהלומים, סת

ה מיצירות ליהנות הרחב מהקהל
בו. המוצגות אמנות

ח1תו כ ת יאירו לפג׳ דו
ש־ השם זהו מאכינה אקס דאוס

שהו ביותר המעניינים האוספים
 כתרומה המוסיאון, לבעלות עברו

 מישפחת נדבנים, מישפתת של
כו והמיוחד הנדיר האוסף פולק.

המבו המקוריים, האיורים את לל
 ההד־ לסיפור גואש, בצבעי צעים
 הצייר של פסח, של בהגדה גדיא

ב ליסיצקי. אל הנודע היהודי
האיו את הצייר עשה 1919 שנת
 75 לפיהם נעשו כך שאחר רים,

 של עממית ומהדורה ליטוגרפיות
בשחור־לבן. ההגדה

לא בתרומתו ידוע ליסיצקי אל
תו במיוחד העשרים, המאה מנות

ויניצקי גרגורי של עכוזים ארכעה
אמן של גרועה קליטה

 לעסוק נאלץ זה, בשטח עבודה
שונים. לצרכים סטילם בצילום

׳הגדול השטיח

ומיותר #השמור
 דרגתו מהי לדעת אפשר כיצד

 בבית איתך המשוחח הפקיד של
 מאוד. פשוט בתל־אביב? י.ב.מ.

 יצירות של ערכן או ערכה לפי
 מיש־ קירות את המקשטות האמנות

 הבינלאומית החברה הנהלת רדו.
 ישראלים, באמנים ורק אך בחרה
ה קירות את ביצירותיהם לקשט
 נראה עצמו שהוא היפהפה, בניין

 לכל עצמה. בפני אמנות כיצירת
 האפשרות ניתנה בחברה עובד

 יצירות את טעמו, לפי לבחור,
ה קירות את שתקשטנה האמנות

יצי שם נמצאות העגולים. בניין
 וליטו- שמן בצבע מקוריות רות

שו בסכומים המוערכות גרפיות
הפקי של להיררכיה בדומה נים.
ה יצירות של ההיררכיה כן דים,

אמנות.
האמ יצירת את שקיבל המקום

 ביותר היקרה ואולי הגדולה נות
 העובדים. של הקפטריה הוא בבניין
ה פני את מקדם השנייה, בקומה
ה שהוא ענק, שטיח־קיר נכנסים

 הוא רוחבו בארץ. ביותר גדול
 שלושה וגובהו מטרים חמישה-עשר

אחת. יריעה עשוי כולו מטרים.
 הוא זו, מקורית ליצירה האחראי

 (״מיקי״) מיכאל הצעיר האמן
 ה־ בשיטת עשוי השטיח אייזמן.
 יורה אדם, לא מכונה, טאפטינג.

עושה הרצוי, באורך החוט את
ב זו, שיטה וחותכת. הקשר את

 בעבודת העשויים לשטיחים ניגוד
ה לאדם מאפשרת רגילה, מכונה
 לשנות או לפרום במכונה מחזיק

צב שבעים הדוגמה. את באמצע
 השטיח. את מרכיבים שונים עים
 שטיח ליצור כדי בטכניקה די לא

האמן אמנות. יצירת גם שהוא
האס־ השכלתו את שקנה המוכשר,

 ושימש גרמניה, בוויסבאדן, נותית
 לאומנות ובמכון בבצלאל כמורה

מעניי קומפוזיציות יצר בבת-ים,
הענק עבודות את המזכירות נות,

 לתערוכת! תומרי,ין יגאל. בחר
 בתל- מ' ג׳ולי בגלרית החדשה

 זו בגלריה להציג ההזמנה אביב.
ב עסוק שהיה בעת אליו הגיעה
האחת :תערוכות לשתי הכנות

 אצל והשנייה תל־אביב, במוסיאון
ההז את יגאל כששלח לוי. שרה
הציו ג׳ולי, אצל לתערוכה מנות
 צויירו. לא עדיין לתערוכה רים

היו למרות מיוונית, שמוצאו השם
 משהו על מרמז בלאטינית, תו

 אלוהים, על-ידי שנשלח בלתי־צפוי
לתערוכה. ההזמנה וכזוהי

א חד ת גדי ר ת ח מ ב

 בשופרות תקעה לא ההנהלה
 ריש- פתיחה ואפילו ובמצילתיים,

 אך האירוע, לכבוד נערכה לא מית
ב תל־אביב במוסיאון המבקרים

אחד את לראות זוכים אלה, ימים

הקונס לזרם להשתייכותו דות
 תרם הוא היהודי לעם טרוקטיבי.

באי לספרים והאיור העיצוב את
 ולתרגום פיכמן, יעקוב של דיש

לאידיש. אנדרפן סיפורי
 באמנות ליסיצקי של עיסוקו

 התקופה, מרוח חלק היה יהודית,
ב המיעוטים כל של והתעוררות

 המהפכה טרום של בתקופה רוסיה
והמהפכה.
 ניכרת שלו, החד־גדיא בציורי

 שאגאל, מארק ציורי של השפעה
 כשבנוסף, היהודית, העיירה ורוח

 הקוביסטי. הסגנון השפעת בולטת
 שנתרמו הגואש ציורי של ערכם

 הערך בגלל רק לא רב למוסיאון
נדי ובגלל שלהם העצום הכספי
 מעשירים שהם בכך אלא רותם,

 אחד ביצירות המוסיאון אוסף את
 במאה ביותר המפורסמים האמנים

העשרים.

בארץ כיותר הגדוד מהשטיח וקטע אייזמן מיקי
הנאה מקלקלת שמירה

6)6


