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■ 1י3 האר

 מזוקן גבר הוא ארטן הארי
ציו לב. טוב השופע מידות, גדל
 הם ,134 בגלריה המוצגים ריו

ה אל לחייך חשק עושים פשוט
 כלשהו דמיון יש אם גם עולם.

יצי לבין ארטן של ציוריו בין
 הצייר־קריקטוריסט של רותיו

 אלא הוא אין כישופם, מאריס
 של שיצירותיו בעוד בלבד. מיקרי

 על ומבוססות שכלתניות בישופס
האב על לחילופין, או ההיגיון,

 מלאי אראטן של ציוריו הרי סורד,
 הצד אינו דווקא וההיגיון רגש

ה הצבע רקמות שלהם. החזק
הנושאים, מעוגנים שבהן מעודנות

ומעגנת. הרמונית תחושה יוצרות \
 נולד פולנים, להורים בן הצייר,
 באר- גדל בקאזבלנקה, במיקרה

.1968ב־ לארץ ועלה צות־הברית,
 לציור, מקדיש הוא זמנו כל את

 ב־ הפירסום. מתחום עבר שאליו
הש אפילו שלו המגוונת קאריירה

 או באשאנטי, כמו בסרטים, תתף
 ״ביג בתור הלימודית בטלוויזיה

בעברו אותו מזהים הילדים הארי״.

בצילום ארמן הארי
עדין אבד שמן

ה למען — זה כל אך ברחוב.
תענוג.

הוסווה ן־1דוז זז1נ1חד
 מרוקאי מלך בהצגת הצופים
לאכ העולים הבימה, בתיאטרון

 את לראות יכולים העליונה, סדרה
וה הציירת של היחיד תערוכת
האירו שני ככר. רכקה שתנית

ש ההצגה, יחדיו. מתמזגים עים
 יהודית, ונשמה נוסטלגיה כולה
קור מרוקאית, במיקרה רק שהיא

 חלון בכר, של תערוכתה כמו עת,
 רבקה עוד. ואיננו שהיה לעבר
אוטודידקטית. ציירת היא בכר

 :חלקים משני מורכבת תערוכתה
 העשויים ציורים, הראשון בחלק
 יומיומיים בחפצים ובשימוש בצבע

וב מזרן חלקי בד, תחרה, כמו
 ישנים, חלונות מיסגרות — עיקר
 בחלק עבודה. לכל הבסיס שהם
 המביעים עכשוויים׳ פסלים השני

 זכי את אכספרסיבית מאד בצורה
בכר. של העבר רונות

 ילידת היא הציירת־השחקנית
שלו בקיבוץ גדלה אשר מצריים,

את לבקר באה כשהיתה חות.

 חדר יש המשבר, של השונים שלביו
 שם לפסלים. ורק אך המוקדש

ה דולרים, מלאה מזוודה רואים
 גדד חבית הנפט, לאילי מגיעים

 כשמתוך לרוחבה, הקרועה לה
 חו״ פני מציצים שבה קטן פתח

 המוות מלאך שעצמות מייני,
 עדי, של זעמו עליהן. מצויירות

 המצב על שער־הגולן קיבוץ חניך
 פתרון, למצוא בא לא הפוליטי,

 המושגי הפוליטי כאמן הוא אך
המאות־ השישים משנות הראשון,

ככר רבקה
? מישחק או ציור

צי ובשיכון, במעברות מישפחתה
 ואת אלה, הווי קטעי מוחה לם

בתע מעלה היא הילדות זכרונות
 סינד היא שלה יצירה כל רוכתה.

ה ללב ישר ומדברת חזקה, לית,
 בדרך־כלל נחלקים הצופים צופה.
ל או מאוד, זאת שאוהבים לאותם
 הם שכן להם, זרה ששפתה אותם
החד האמנות על אמונים אינם
אחד. אף נשאר לא אדיש שה.

האנרגיה משכר

תע את יאהבו לא שרבים יתכן
 הפסל-צייר של החדשה רוכתו
 בגלריה עדי, (״איציק״) יצחק
 היחיד בתערוכת ארבל. ענזליה

 אצבע נושא הוא שלו, השמינית
ש קטן פצעון על ומורה מאשימה

לגו עד ענק, לממדי ותפח הלך
 העולם נושא שאותו גבנון של דל

ה משבר — שיכמו על הנאור
אנרגיה.
 תלויה נפט, פח של גדולה חבית
מש כשממנה עמוד, מעל ויורדת
 היות הוא הסמל תליה. חבל תלשל

 בחבל הנפט בגלל כרוכה האנושות
נמ החבית לאט. לאט החונק תליה
מל בפנים, לגלריה. בכניסה צאת

את המתארות נייר, על עבודות בד

ש בפסלים זעקתו את זועק רות,
 כ״משבר נחשבו שנים עשר לפני

 את הקדים למעשה אך האמנות״,
שלם. בעשור המושג אמני

 עם יחד כשהציג ,1971 בשנת
 בבית־האנונים אריה, דוכי חברו

 נגד הזועקת תערוכה בתל־אביב,
 מ־ גדר ובהציגם המילחמה, אימי

 את ובהמחישם נשק כלי קיבוצם,
 תערו־ היתד. — המילחמה זוועות

 בקי־ וזכתה ומיוחדת, שונה כתם
האמ ממבקרי צוננים של תונות

 גתע־ מציג כשאיציק כיום, נות.
 ישראל, בנזוסיאון גבולות רוכר.

 ו־ אמנותית, משיגרה חלק הוא
האמנים. כל של כללית מזעקה

 יחד עדי, ויזם הגה ,1976 בשנת
 יוסי ביניהם נוספים, אמנים עם

 בכיכר־ ההפנינג רעיון את אשר,
 נפתחה, אך שזה הכיכר אתרים.
 אותה שיעלה למשהו היתד, זקוקה

להת שהספיק ההפנינג, המפה. על
 מאות להביא׳ הצליח פעמיים, קיים

 תיאטרון מופעי לראות צעירים
 של בתערוכה המשולבים רחוב,

 להקת ובהופעת ופסלים, ציורים
בל פעמיים נערך ההפניג וינגלה.

 את מלהציג פסק לא עדי אך בד,
 היא החדשה ותערוכתו רעיונותיו,

לכך. הטובה ההוכחה

משלמת את כמה
?

והשווי: בדקי
 לכביסה מחיר

אחת לאריזה מחיר משקל

6.09 91.40 1.5 א׳ אבקה

5.26 . 79־ 1.5 שלגיתיצהר
5.60 84.— 1.5 ב׳ אבקה

 מספיקה שלגית כביסה אבקת כוס 1/2
ההוראות). (ראי כביסה ק״ג 5 ל־

 החסכונית הכביסה אבקת רק אינה שלגית
 התקן לפי החדשניות, תכונותיה ביותר.

 מעניקות הסיבים, מכון ובפקוח הישראלי
 מירבית. יעילות גם לה

 המסיר פעיל חומר 4096 מכילה שלגית
 במים גם ויעיל היעה שומן כתמי בקלות
קרים.

 ,1.5 של באריזות שלגית את להשיג ניתן
ק״ג. 6 או 4

 כביסה יותר ולקבל פחות לשלם לך כדאי
נקייה.

במתנה שלגית של דוגמית לך לשלוח נשמח

ע.ז. תל־אביב ,823 ת.ד. יצהר לב׳
״שלגית״ עבור

 ״שלגית״ של שי דוגמית לי לשלוח בבקשה
ביותר. החסכונית הכביסה אבקת

_________________________________שם
________________________________כתובת

היכונו
 ענק. פרסים למבצע
 לשוניות את לאסוף התחלו

 שלגיזז של הפתיחה
 אחר ועקבו ק״ג 1.5 באריזת
 שיתפרסמו שלגית מודעות
_______________בקרוב.
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