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אמנות
ציור

ומלואו עול□

מהמירפסת
 כורסת־ על יושב העייף הבעל

 יומו, עבודת אחרי שלו, המירפסת
 מטרדות הנחה אשתו כשלצידו

נר והמירפסת הבית קירות יומה.
 בגלריה גרשטיין, דוד בציורי אים

 הטיח כל מחיים. יותר ביפו, ריכטר
 העציצים גווניו, גווני על המתקלף

 והאנשים, הטיפוסיים, הישראליים
ב נראה העליון גופם פלג שרק

 חדשה תערוכה מרכיבי הם ציור,
ב כישראלית לציינה שאפשר זו,

 עד שהוצגו התערוכות מכל יותר
היום.

שהצ הישראלים הציירים מעטים
 אופייני כך כל נושא לבחור ליחו

 בפרט. ולתל-אביב בכלל לישראל
 דרום־ בבתי הטיפוסית המירפסת
 החיים מהווי חלק היא תל־אביב
אל של מאורח־חיים חלק היומיומי,

 החוצה, להציץ האהבה אנשים. פי
אח של לבתים פנימה או לרחוב,

 הישראלי, מהאופי חלק היא רים
 גרשטיין אליו. להתכחש שאי־אפשר

ב ומכחולו עינו את למקד הצליח
מקסים. באופן המבוצע נושא׳

שגדל ירושלים יליד הוא הצייר

 את לבקר לנסוע ונהג ברמת-גן,
 תל- בדרום עבודו במקום אביו

 בגר־ נולדה אלה בנסיעות אביב.
המזד לתל־אביב עזה אהבה שטיין
 בבגרותם, היופי מלאי לבתים קנת,

 מיר־ את הגודשים הקטנים לאנשים
עבו לאחר יום־יום בתיהם פסות
 השדופים הקקטוס ולצמחי דתם,

 כה מירפסות המקשטים מהשמש,
 ״חנוך הן בציורי הדמויות רבות.

ש האנשים את לדבריו. לוויניות״
 על צייר הוא לצייר, אוהב הוא

 שהוקדשו בתערוכות כסאות־נוח
 במיר־ יושבים הם כעת לשפת־הים.

. פסותיהם.
 כתב רונן מייק האמנות מבקר

 שקויימה״. ״הבטחה גרשטיין: על
 אליו הגיע זאת, ביקורתו בעיקבות

 אצלו. להציג וביקשו ריכטר, הוראס
 ה־ לקהל מאפשרת זו השתלשלות

 תל- אהבת מפרי ליהנות תל-אביבי
זה. ירושלמי צייר של אביב

דטפירה 5000 בשנת

 לספירה, 5000 בשנת יקרה מה
 באדמה? ארכיאולוגים יחפרו אם
ל מעניין ניסיון ימצאו? הם מה

 האמן עושה ארכיאולוגיה שחזר
 בגלריה־קפה אורן, אהוד הצעיר

המ הצעיר בתל-אביב. השדרה סוף
ב מציג השיער, ומתולתל מושקף

 הנראות יצירות עץ, קופסות תוך
ילדים. בשעשועי ראשון במבט

העבודות מאחרי המסתתרת האמת

הא לחלוטין. שונה הכמו־נאיביות
ואכ חוויות הרבה חווה 33ה־ בן מן

 את לעשות לו שגרמו בחיים, זבות
פלס בצעצועי ולבחור שעשה, מה

 ממרכיבי חלק לשמש ילדים של טיק
התלת־ממדיים. ציוריו
הו יום־הכיפורים, מלחמת לפני

 מקרךהתרבות שקיבל למילגה דות
 אהבה פרשת ועקב ישואל־אמריקה,

 בתאונת- טראגי באופן שהסתיימה
 ולנסוע הכל, לעזוב החליט דרכים,

 מועם זמן ללמוד. לארצות־הברית
 והוא המלחמה, פרצה בואו, לאחר

 רק הצבאי. ולשירות לארץ חזר
 המלחמה, נסתיימה שכבר אחרי

הסת בניו־יורק, ללימודיו משחזר
ל שבמלחמה. חוסר־הטעם לו בר

 בפני ניצב היה היום אם מעשה,
 או לארץ לחזור אם בעיה, אותה

 חוזר. ולא שם נשאר היה — לא
 בחר אלה, רגשותיו את לבטא כדי

שב פלסטיק, בצעצועי להשתמש
 תקופות משחזר כאילו הוא עזרתם
 במסמרים או ילדותו, כמו שונות

ש מסויימת, מיצירה חלק המהווים
הפלס ממוקשי־נעל. חלק בעצם היו
גרו ליצור הרצון מתוך נבחר טיק

שב האוויליות את לתאר טסקה,
 — השואה על ביצירות או מלחמה,

 כשמצד הגרמנים, על דעתו את
 שני ומצד דייקנים, כל־כך הם אחד

רגש. וחסרי אטומים כך כל
שי תוך התלת־ממדיים, הציורים

ב חדשים אינם עץ, בקופסות מוש
 אותם עשה האמנות. של היסטוריה
 ג׳ו־ האמריקאי האמן רבה בהצלחה

 הקטן האדם דמויות את קורנל. זף
 וכל — סטיינברג סול צייר והמבדח

שס האמנותי מהרקע חלק הם אלה
ואהב. אורן פג

ממליפה !□□,חד

 אורי של לצליבה הצעת בציור
 בגלריה החדשה בתערוכתו ליפשיץ,

 בגלריה החדשה בתערוכתו גבעון,
ב תלוי עצמו, אורי של העירום

כש מוט, על האחת וברגלו ידיו
 של הצלוב של פניו מצויירים לידו

בתע אחרים בציורים גרינוואלד.
 אורי משתמש זו, מדהימה רוכה

 בצורות בגופו ושוב שוב ליפשיץ
 מצייר הוא העיקרי. כמודל שונות,

 מחוברת פשמכונת־חליבה עצמו את
 מאוד, עז כסמל שלו, לאבר־המין

 (בכל מקום לעוד מחוברת וכשהיא
 הרישום יכולת שונה). במקום ציור

הפ מופגנת ליפשיץ של המצויינת
 עצמו ציור כשצירוף בבירור, עם

 אחרים קלאסיים מציורים וחלקים
 ולקומפוזי־ לרעיון להפליא מתאים

כאחת. ציה
 או ינוס מלידת בקטעים שימוש

 מעניק בוטיצ׳לי, של הפרימאוורה
לאג כהשלמה והשלמות הרוך את

 החלקים של ולתוקפנות רסיביות
 הממד את ומגדיל בציורים, האחרים

כמו הזו, התערוכה את הגרוטסקי.

גרשטיין דויד שד ״מירפסת״
תל־אביבי הווי
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