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ב המציג רובין, ידיד האמן
אמי ניחוח מביא הקיבוץ, גלריה

עצי מוצגים הפעם קיבוץ. של תי
 גידולם שעל מלאי־גזרים. צים
 הגזרים את שנה. כחצי רובין טרח

שנת ״אישיים״, בצילומים הנציח
 אחד ולכל הגלריה. קירות על לו

הנימפומנית, :כמו הולם, כינוי
 הוא בגלוי־לב הליצן. הביישן,

 אחד כל עם הזדהותו על מכריז
 תמיד ״בעצם, הללו: מהכינויים

 וגם שחקן גם ביישן, גם הייתי
ליצן.״

 הסמוך, באולם הקיבוץ, בגלריה
 אילת. אברהם הצייר של תערוכתו

ב תערוכות כמה שהציג הצייר,
 במוסיאון, ואף שבגלריות טובות

בת כישרונו את הפעם מבטא לא
 כבר לו קנה שבו הציור, חום
 חייו רוב את שבילה הצעיר שם.

 המשק את לאחרונה עזב בקיבוץ,
 פרשת בעקבות מישפחתו ואת

 את מתאר הוא בתערוכתו אהבה.
 תוך לעזיבה, במשק ההתייחסות

 העזיבה ובצילום. בתיעוד שימוש
 ממש כבגידה עברו בשנים נחשבה
 אפשר הקיבוצים. חברי בעיני

 היורדים זכו שבו ליחס לשוותה
 נמושות״). של (״נפולת הארץ מן
 וכיום שלו, את עושה הזמן אך

 מקבל העוזב לגמרי. שונה היחס
וההבנה. העזרה מלוא את

רובין ידיד שד מרים מדוד
הקיבוץ אהבת

רב בצעד מדיעיס
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עזיבה תחושת

לצו לתת כדי ישן. מטאטא
הש ממש, של הרגשת־עזיבה פים

ב שמצא בחפצים אילת תמש
 עבר אליו הסטודיו של הגג עליית

ה כשנה. לפני חופשה, כשנטל
ש מישפחה בעבר ששימש מקום,
 נטוש, היה לבדו, עזבוה, בניה

 כמו אישיים חפצים של שפע עם
 מטולאים בגדים ישנים, אלבומים
 יחד שכולם חפצים, ומיני ובלויים

רו את האמן. של דמיונו את גירו
ו חודשים, במשך וצייר ישב בם

גר בגלריה אלה עבודות הציג
 מקנה הוא הפעם בחיפה. 3 פיקה

 של החריפה ההרגשה את לצופה
 כל עם הישנים, הבגדים העזיבה.

 של ישן גליון עליהם, השנים אבק
 בפינה מושלך שהיה הזה, העולם
 ממחישים — ישן ומטאטא נידחת,
העזיבה. תחושת את לצופה

אי צייר שבהן שנים שש לאחר
 הצבע חוזר בלבד, לבן בשחור לת
ב השתלם אילת לציוריו. אט אט
בצי גם עסק באנגליה, מרטין סן

 שנים לימד הוא ובסרטים. לום
 ולאחרונה תל־חי, במכללת הרבה
ה בית־הספר בשלוחת ללמד עבר
 בשנה בקרית־שמונה. לציור גבוה

 המוסדות, שני מיזוג עם הבאה,
למקור. יחזור

ת ס י ר ד

הישראליים האמנים רבים לא

אידת אברהם
סרטים וגס צילום גם

 מיש־ של בוותק להתגאות היכולים
 אמו מישפחת גץ. יעקב כמו פחתם

 עלתה המזוקן, הצעיר הפסל של
 היהודים גירוש לאחר מייד לארץ

והתאח שנים, 500כ־ לפני מספרד,
מעו עזבה שלא מישפחה עם דה

 ממוצא שהוא אביו, הארץ. את לם
 למד בגרמניה, התחנך אך רוסי

 בגלל מכך חדל אך לצייר, בזמנו
הפרנסה. דאגות

 תערוכת־הב־ לפתיחת הגיע גץ
 בגלריה בתל־אביב, שלו כורה
 שם מניו־יורק, הישר מ׳, ג׳ולי

 בניו־ ותינוקו. אשתו את השאיר
 שנים. שש כבר שוהה הוא יורק

 ללימודי־ הוקדשו מתוכן שלוש
 של לאמנות בבית־הססר מילגה

 שבו היוקרתי, ברוקלין מוסיאון
מעבודותיו. להציג גם זכה

 הרבה לא אנרגיה. + פדדה
 ג׳ולי האיכותית בגלריה תערוכות

תוקן העוול לפיסול. הוקדשו מ׳

גץ יעקב
עץ ומיסגרות פלדה קפיצי

המענ התערוכה עם עתה, בחלקו
 זה. צעיר אמן של והמקורית יינת

 כמכונאי־ בצבא, שירותו תקופת
 הותירה שיריון, בחטיבת טנקים

 לחיל. האופיינית הדריכות את בו
בז שעבר הטראומה שבגלל אלא

תע את לכנות העדיף השירות, מן
״דרי ולא ״תנועה״, בשם רוכתו
כות״.
ה יחודן? ובמה עבודותיו מהן

 ג׳ולי האיכותית בגלריה תערוכות
 אמנותית. יצירה כל כמו רגשות,
 אנושי יצור כל שבעיניו מכיוון

 להעביר מנסה הוא מיסגרת, הוא
 המיס־ בין המתרחשים הדברים את

 יש לדעתו, אנחנו. — קרי גרות,
ו ליצור,־ יצור בין טלפאתי קשר

 להשתמש מרבה הוא שבו הקפיץ,
 תחושת את יוצר מפסליו, כחלק
 פלדה הוא ״הקפיץ הזה. הקשר
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 יורק לניו טלפון
במחיר

מקומית שיחה

 וזקוק לחדל נוסע אתה אם
 פריזלניו־יורק, בלונדון, למלון
 או רומא,אמסטרדם ציריך,

תבל. ברחבי אחר מקום בכל
 בישראל מקומית שיחה צלצל

 מלון עבורך נזמין ואנו
תשלום. תוספת כל ללא

 לבתי הזמנות מרכז
העולם. בכל מלון
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