
 מוגודיס א״מ■
 והתחתן מסובה

 ודם נשו גבו עם
 תעוינה -היא

ם אותם נ ג מ

 והצעד פעם. אף להתגרש רוצה לא שאני
 אני לכן להתחתן. זה לגירושין הראשון
 אני איתם שלי. הפסלים את מעדיפה
לנצ..״ נשואה

 נתונה הקטנה איימי היתד, הוריה בבית
 האמא, מצד הסבתא אומנותית. להשפעה

 נקראת, היא שמה שעל מאיר, איימי
 ה־ בארצות־הברית. מפורסמת ציירת היא

 כינור נגן היה האב רקדנית. היתה אמא
ברנ לאונרד המאסטרו ובהשפעת ומלחין,

 והפך הארוורד, לאוניברסיטת נכנס שטיין
וה הדודים בקרב גם לאומנות. פרופסור

 האומנות לתחומי יש במישפחה, דודות
שליטה.

 בינינו ״היה
חשמל״ הרבה

 ברור היה הגדולות, אחיותיה שתי ך*
״  אומנותי. במיקצוע תבחר איימי גם כי •
 הגרפיקה מיקצוע כי דווקא סבר האב
 מיאנה איימי אולם יותר, מכניס הוא

 היא המישפחתית. המסורת את לשבור
בוס באוניברסיטת לפיסול למגמה נרשמה

 כל אומנות. רק נשמתי קטן ״מגיל טון.
או־ בספרי מלאים בבית אצלנו החדרים

 נושקת מרגוליס איימי את שרואה י ^
 פשוט לו שיש לחשוב יכול לפסל, ■י•

 כאן אבל לא-נורמלית. בחורה עם עניין
 חטובה בלונדית לאיימי, כי טעות. טמונה

מגו מאוד חיים פילוסופיית יש ,25 בת
 מספרת. היא פסלים,״ עושה ״אני בשת.

היחסים משלהם. אישיות יש שלי ״לפסלים

 ב- תלוי זה מורכבים. מאוד איתם שלי
 פסל אוהבת אני לפעמים שלי. מצב־הרוח

 אותו. שונאת ממש אני ולפעמים מסויים,
 מקדישה אני וסובלניים. מבינים מאוד הם

 לא אני לכן שלי. האנרגיה כל את להם
 זמן לי אין רגיל. גבר עם להתחתן רוצה

זה.״ בשביל

החלומות אביר
מאמינה שאינה מכיוון אך בעיניה,
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 חשמל״, ״הרבה בעל ׳אתלטי גבר הוא איימי של
 מוצאים־חן הישראלים לעצמה. מייחסת שהיא כמו

בפסליס. מסתפקת היא המתאים, את שתמצא
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ידועה. ציירת היתה וסבתה לאמנות, פרופסור שהפך ומלחין, כינור נגן היה אביה רקדנית,

 בארצות- בוסטון ילידת איימי, כשהיתה
 אירוע הוריה. התגרשו שלוש, בת הברית,

 ״אצלנו עתידה. על השפעה רב היה זה
 ״הסבא סיפרה. גרושים,״ המישפחה כל

 גרושים. ההורים שני מצד שלי והסבתא
כש כולם. ממש — הדודות הדודים,
להת רוצה שאני שלי לסבתא פעם סיפרתי

אמ היא וילדים, חם בית לי ושיהיה חתן,
 היתה כזאתאווירה מגעיל.׳ כמה ,אוף, : רה

החלטתי קשה. עלי השפיע זה בבית. אצלי

 והוא אצלנו, המרכזי הנושא זה מנות.
 לי ברור היה לכן בדם. ממש לי נכנם

 באומנות.״ שאבחר לגמרי
ל איימי נסעד, ,1974ב־ הקיץ בחופשת

 אומנותית. כמובן, היתר״ המטרה פאריס.
 לאומנות. לביודספר־קיץ שם נרשמה היא

מו הרבה ראינו משוגעים. חיים ״עשינו
 את הכרתי גם שם והתרשמנו. סיאונים

 אני .27 בן בחור היה זה שלי. הישראלי
היה הוא התאהבנו. .19 בת אז הייתי


