
אור־נד דוב שד הקדושות הפרות
פיקאסו אצל כמו תור אין

 אינטימי מאוד מישכן מהווה הוא
 ה־ סיקומו אמנות. אווירת וספוג

 מהווה העיר, למרכז הקרוב מצויין.
 האיר־ בו. המבקרים לריבוי סיבה

 הוכיח התערוכה, של המוצלח גון
ה בנושא. טיפלה מתאימה שיד
 את קיבל ורגיש, צנוע עצמו, צייר

בהתרג מעריציו ואהדת תשבחות
 ה־ מסוג הוא אין מופנמת. שות

תד לעצמם לבנות שיודעים אמנים
 ברעשנות זוהרת או מעניינת מית

 קנה פירסומו כל את ובהתבלטות.
ה יצירותיו ובזכות צניעותו חרף

 בצבע. שירה כעין שהן נפלאות
 מספרי אחד בכל ייזכר שטרייכמן

 כאחד האמנות־הישראלית תולדות
 יחד חדשים, אפקים הזרם ממקימי

 סטמצקי, אביגדור זריצקי, יוסף עם
 לאמנות המכון עוד. ארוך אריה
 הראשונים בימיו נקרא אבני

 שם ועל שמו על ״שטריימצקי״
 סטמצקי. אביגדור להוראה, שותפו

 בארץ, כיום הידועים האמנים רוב
ש מה על תודתם את לו חייבים
הציור. בהוראת להם העניק

 שטרייכמן קורע זו בעבודה תיו:
 בנייר, קטנים קרעים לראשוסה

 ושילוב נוסף נופך היא כשהתוצאה
 המרטיטים. כתמי־הצבע עם מקסים

שמת מי לכל חשובה התערוכה
 לפחות ושווה בארץ, באמנות עניין

לחיפה. הנסיעה את

החנלור

ה י ע ב ה ת ו י ת ו נ מ ^ ה

ה קירות את המכסים ענק, בדי
אשר הטפחות, עד מהמסד גלריה

 בכמה מוצגת בחיפה התערוכה
 הצבעים רוב שבו אולם :אולמות
 הצבע שבו אולם ועליזים, בהירים

 שבשכבות הליריות על מכסה הכהה
 עבודות שבו ואולם התחתונות,

 שלא אחת בולטת שבהן נייר, על
בתערוכו־ היום עד כמוה נראתה

שטרייכמן יחזקאל של נוף
חיפה בנזוסיאו! החמישים שנות של ענק

 המשקה את שותות
העולם את שמטריף

 , פיט?
1 קחודו?

כן!!!
תואר על המתמודדות גם

׳80 המי□ מלכת

 והבראה לנופש צפת
מיוחדים במחירים

כעבודה צימבליסטה עופרה הציירת
לרוחב קרוע ונייר הנגב חול

תר חייל, חמור, מצויירים עליהם
 את מהווים שחור, והרבה נגול

 גטר תמר של החדשה תערוכתה
בתל־אביב. נו׳ ונולי בגלריה

 להציג שזכתה הצעירה, הציירת
 ובמוסיאון תל־אביב במוסיאון כבר

ב הצופים, לקהל נותנת ישראל,
 חריפה תחושה לגלריה, היכנסם

 של ובמיוחד חוץ־לארץ, של מאד
המר גודלן בגלל זאת, ניו־יורק.

 צבעו- עזות יצירותיה, של שים
 החופשי והרישום הכהה, ניותם
הבד. על הבטוח

 בשלושה דווקא בחרה מדוע
 החוזרים כנושאים אלה אלמנטים

 בגלל לכאורה ? מציוריה אהד בכל
חשי אין למעשה אך ישראליותם,

התו ועצם הבחירה, לסיבת בות
 את החלה תמר חשובה. היא צאה

 מאד. צעיר בגיל האמנותית ־דרכה
 של תלמידתו היתה כבר 17 בגיל
 במיד־ למדה כך אחר לביא, רפי

 ללימודי עביה כך ואחר רשה,
ב עיסוקה באוניברסיטה. ספרות
 היווה ואסתטיקה ביקורת של בעיות

ב בשימוש לנסיונותיה הרקע את
המשמ כבאובייקטים, ובחייל חיות
האסתטי. אחר בחיפוש שים

ה הציירת של המקסימים פניה
רו הלוך על מעידים אינם צעירה

 מבטאת היא הרגשותיה את חה.
 תמיד השולט השחור, הצבע בעזרת

 מעיד מכל, יותר והוא, בעבודותיה,
 הציורים של והמהות התוכן על

הנפש. ראי שדים
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