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לחייל טרמפ תן

 — ושמור גזור —
 סטודנטים מאות

 כארה״ב ישראלים
 ״מידע״ את קוראים

חודש. מדי
 וחבריך משפחתך לבני הענק

 מקורית מתנה בארד,״ב השוהים
 ״מידע" עתון על מנוי -

 — שנה חצי דולר, 10 — (שנה
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כאדצות־הפרית
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הגלים הוצאת ללקווזוונללא

אממח
ע קל האומנותי ח

 שעבר וכחול־עיניים, תמיר גבר
 הציירים אגודת בית ליד לתומו

 ונכווה. פנימה נכנס בתל־אביב,
 לקורס להירשם החליט במקום בו

לתחריט.
ב אותו, הביאה הזו ההחלטה

 האמנות, עולם אל דבר, של סוסו
ב עסק ושבו אהב. כה שאותו
 מילא הגורל שנים. במשך חשאי
מנ של בהייו חשוב תפקיד תמיד

 שלו ספונטאניות והחלטות ארז, חם
חייו. קערת את פעם לא הפכו

 בגיל פתח־תיקווה יליד ארז,
 למטרה בקליעה התמחה העשרה,

 בקליעה הנוער אלוף פעמיים והיה
נב עם נסע אף 18 בגיל למטרה.

 לאליפות למוסקבה, ישראל חרת
להש המשיר בצבא כשהיה העולם.

 כשעמד אחד, ויום בתחרויות, תתף
הז קיבל מסויים, קורס להתחיל

ב קליעה בתחרות להשתתף מנה
 והוא לו, קסמה ההזמנה רומניה.

 הקורס. את לדחות ממפקדו ביקש
 או — הקורס ״או :לו ענה המפקד

ה הצעיר לבחור.״ עליך הקליעה,
ה על ויתר לבסוף התלבט. נבוך

 את שקבע בקורס ובחר קליעה,
יתכן יודע. ״מי לשנים. מקצועו

 המושלמת בצורה שלו המסר את
ותיכנון. מחשבה איפוק, — ביותר

סקולטע תערוכה
 משנת החל עוסקת, שרון מרים

אמ של במינו מיוחד בסוג ,1973
 במיסגרת נשים. אמנות — נות

 שונים במקומות הציגה עבודותיה
 בביקורות וזכתה ובעולם, בארץ

ה מבקרת־האמנות מפי נלהבות
 בארץ ליפארד. לוסי׳ אמריקאית

 טרמפ ולתפוס לחקותד, רבים ניסו
 מי כל לשווא. אך רעיונותיה, על

 בארץ, לאמנות במעט אך שמקורב
 ,׳האוהלים״ למראה בחיוך הגיב

 במהלך שנוצרו ארואטי, בתיה של
 הזכירו הם כי האחרונה, השנה

׳.73מ־ שרון של אוהליה את
 מרים הביאה יוצא־דופן באירוע

 שבהם האמנות סוגי כל את שרון
ו קולנוע, אולם אל עוסקת, היא

 בעת לחזות הזדמנות לקהל נתנה
ש הפרוייקטים בכל אחת ובעונה

האחרונות. בשנים יצרה אותם
פלס אמנות הצגת שונה כה במה

 מ־ למשל, ,2 סינמה באולם טית
 מריס ראשית, י רגילה תערוכה

 לא־ במקומות להציג אוהבת שרון
ה לאולם שבא הקהל שיגרתיים.

ארז מנחם שד פיסלו - שבור קו עקום, קו ישר, קן
ואיפוק תיכנון תימצות,

 מספר שונה,״ היד, חיי שמסלול
 הקורם. על מוותר הייתי ״אם ארז,
 בגיל אמן שהייתי להיות יכול

יותר.״ צעיר
 אהבתו ומחשבה. איפוק

 רבות שנים במשך ארז מנחם של
 ציורים היו — הפנאי בשעות —

 אופי בעלי מיניאטוריים, כמעט
ב לתחריט, הקורס סוריאליסטי.

 לראשונה הפגישו הציירים, אגודת
להת לו וגרם האמנות עולם עם

השונות העבודות בציירים. חכך
 לדעת היצר את בו גירו שראה

גי ״אז האמנות. אודות ועוד עוד
ונרשמתי הרבה, לי שחסר ליתי

מספר. הוא אבני,״ במכון ללמוד
 אפשר הקרוב אוגוסט בחודש

 באולם בעבודותיו, לצפות יהיה
 תערוכת במיסגדת הציירים, אגודת

 בטרם אך אבני. ממן של הבוגרים
 הוא לבוגר, וכנאות כיאה יוצג
הבכורה תערוכת את עתה מציג
דוגית, האינטימית בגלריה שלו

 והשקט הרגוע הצעיר בתל־אביב.
ו מעמיקה בשלה, בתערוכה יוצא

 בנושא מתמקד הוא שבה רצינית,
 וקו עקום קו ישר, קו מוגדר:
מגוו בטכניקות מבצע הוא שבור.

ב וכלה משי מהדפם החל — נות
 הצורות כל את — ובפיסול ציור

 כמשולש, מצורות־יסוד המתהוות
ובצ בצורה תמציתי וריבוע. עגול
לגלות ליצירות משאיר הוא בע,

 המודעות את שראה אחרי קולנוע,
 ברחוב, העצים גזעי על התלויות

שו משהו וקיבל אחד לדבר ציפה
ש פרוייקטים של תיעוד — נה

קול אנשי ׳.80 ועד ׳73 מאז נעשו
 האולם. את מילאו ואמנים נוע

 ומפעילות כרטיסניות שימשו נשים
 של מקרנות שתי הטכני. המיכשור

 ושני מצלמת־קולנוע שיקופיות,
 זה את זה השלימו טייפרקורדים

 הצופים. לעיני העבודות בהצגת
שהש הנשים קולות נשמעו ברגע
ב הגלבוע. הר בפרוייקט תתפו

 ההר. על הופעתן את ראו צילומים
לפידים. ועם במסכות
נמ שרון מרים ? גליכוע ד:זה

ב מסמלת ההר בטן להר. שכה
 עבודותיה, כל הרה. אשה עיניה

מובה נשיים סימבולים המכילות
 לאשה להחזיר למעשה נועדו קים,
 הקדומים. במיתוסים מקומה את

 הטרום־ ביוון שגרו השבטים בקרב
 ולא באלה אמונה שררה קלאסיות,

ה המצריים במיתוסים גם באל.
 כאלה- איזיס האלה נזכרת קדומים

הכנע האלה היא ועשתורת האם,
 מוסבר יוון באגדות השלטת. נית

 והפיכתם הגברים השתלטות ענייו
 ער* על משעשע בסיפור לעליונים
 אביו את שהרג זאוס, של מומיותו

ה האלה מידי השילטון את ונטל
ל התפקידים את בחלקו ראשית,

ה השילוש נפרדות. אלות שלוש
והנימ־ הבת האלה־האם, של קדוש
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