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״מידע״
בארה״ב שדנו העתון

 ו־ לידידיכם לעצמכם, העניקו
 אא־יאלית, מתנה לקרוביכם
נגמרת. שאינה מתנה

 דוברי־עברית מאות אל הצטרפו
״מידע״ את הקוראים

חודש. מדי
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ש ספרו  רוזנבאום גבי של החד
מגרות

ת של שבוע התאבדו
 המובחרות הספרים בחנויות להשיג

בית״עלים :ראשית הפצה
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זידמן מרדכי ר״חד
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אמנות
 )69 מעמוד ((המשך
 הזמן כל אנרגיה. בתוכה שאוגדת

ה לחלק מתאים זה דרוכה. היא
הז כל פתוחים כולם שבנו. רגשי

 על ולהגיב אהבה, ולתת לקבל מן
גץ. אומר בנו,״ המתרחש

 מיסג־ עשויים גץ של הפסלים
ו אדום בצבעי צבוע עץ רות

ה לעומת ״ריכך״ שאותם צהוב,
 בניו־ עובד הוא שבהם צבעים
 שונה חש הוא כאן :הסיבה יורק.

הצב את התאים ולכן שם, מאשר
השו המיסגרות את למקום. עים
 קפיצי־פלדה מחברים בגודלו נות

 ובכך למגע, הניתנים דרוכים,
 האמן הפסל. של תנועה יוצרים

 לגעת שלא מהקהל מבקש אינו
 לרטט מצפה הוא ,להיפר בפסליו.

 וחיים תנועה שיעניקו הצופים ידי
 אדם נוגע שבה מהצורה לפסליו.

 אופיו. על לעמוד אפשר בפסל,
לפ בברוטליות, נוגעים לפעמים

 באיזו משנה לא בעדינות. עמים
 משתתף שהצופה העיקר אירה,
בפסל.

ה 0111 צו׳ ח
 הרומאית אלת־היופי־והאהבה

ו מרם אל״המילחמה בצד ונוס,
 הם אחרים, מיתולוגיים נושאים
 והיפהפיים השקופים פסליה נושאי

 וזוראל בגלריה מריות. דליה של
 הן — שמיימית אווירה מרחפת

השוא הפסלים, של צורתם בגלל
נושאיהם. בגלל והן על, אל פים

 עברה שחורת־השיער הפסלת
להג שהעזה עד שונים, גילגולים

 פסלת, ולהיות משאלתה את שים
ב ושירתה סמינר שסיימה אחרי
ה ביעור בפרוייקט עבדה צבא׳

שנוסד מישרד־החינוך, של בערות

 לאחר נבון. יצחק הנשיא על־ידי
ב לעזור לאפריקה, נשלחה מכן

 ה־ ברפובליקה חיל־נשים הקמת
 בלימוד נסיונה מערב־אפריקאית.

בסיי גששים שהיו בנגב, בדואים
 בהנחלת לעזר לה היה צה״ל, רת

 ה־ הנשים בקרב והתרבות הלשון
 השיעורים במיסגרת אמריקאיות.

 בפיסול להתבטא לנשים נתנה
 בפיסול עוסקים באפריקה חופשי.

 שמקצועם גברים, רק המסורתי
ה הנושאים לדור. מדור עובר

החופ בפסלים הנשים על חביבים
גבריים. אברי־מין היו שיים,

 דליה אצל כסכינים. פיסוד
התפרצו אין עדינת־הסבר מריות

 האמריקאיות. הנשים אצל כמו יות,
 טוהר של ארשת מקבל הכל אצלה

 האינטלקטואלי המיטען והתעלות.
בבחי היטב מורגש שלה והרגשי

לאסטרולו האהבה הנושאים. רת
גר התמחתה, גם שבו תחום גיה,
אסטרו בסמלים להשתמש לה מה

התוצ לפסליה. כבנושאים לוגיים
 הפלקסיגלם, מפסלי המתקבלת אה

פסלי־זכוכית. ״כאילו״ של היא

 שמפיק בחומר טמון היצירה סוד
 מפסלת״ אותו מעין־צבי, קיבוץ
בסכינים. מריות

ב מסמלת ונוס כי ונוס? מדוע
השותפו סוגי כל את אסטרולוגיה

 והיופי. האהבה הנישואין, יות,
 חוסר מסמל חצויה ונוס פיסלה

 האדם לדעתה, ותיסכול. שלמות
 כי סביבו, לנעשה דיו מודע לא

הקש לכן, בעצמו. מדי מרוכז הוא
אורגניים, בעיקר הם שלו רים
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מריות דליה שד זרימה
— גבריים מין אבוי

תע והתיסכול. הבדידות ומכאן
 יוצרת מעניינת, אמנית של רוכה

ורבגונית.

ה ס ח זבים1בהמ*ו א
 מוסיאון בין שנוצר החזק הקשר

 ב* ארט מודח ומוסיאון תל־אביב
 בדמות פירות ושהניב נידיורק,
 בתל- ארט מודדן אוסף תערוכת

 פי- לשאת ממשיך השנה, אביב
 תערוכת- יהיה הבא הצעד רות.

 (;מוסיאון שישאיל יוקרתית צילום
ב התל-אביבי לאחיו הנידיורקי

 מסר כך על סרטים .1982 שנת
 של הבינלאומיות התוכניות מנהל

 ל- ראסמוסן ואלדו ארט, מודדן
הזה. העולם

 כבר שלה שהקטלוג התערוכה,
ב ערים בכמה תעבור הודפס,

ו לישראל, הגיעה לפני עולם
 המוסיאון למסורת המשך תהווה
 האפשר בכל רב מיספר בפני להציג

 אוצי את כולו בעולם אנשים של
המו של הנהדרים רות־האמנות

סיאון.
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