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־ אמנות
שוט ור.1ברו לקי

 להעדיף החליט מרציאנו סעדיה
 ה־ ניהול את זנח לכן הכנסת, את

 בית־ של המפורסמת מיסעדה
 פתוחה שהיתה בירושלים, האמנים
 שנים ושימשה ערב עד מבוקר
 כי חבל. לאמנים. אכסניה רבות
 שבגלריית בתערוכות סיור אחרי

 נעים תמיד היה בית״האמנים,
 בבית־ משהו לאכול או לשתות

 ולפגוש, שבבניין, הקפה־מיסעדה
מעניינים. אנשים אגב, בדרך

 שבבניין היא, היחידה הנחמה
 חלקן תערוכות, להציג ממשיכים
 פחות. מעניינות חלקן מעניינות,

 תערוכות שלוש בו מוצגות כרגע
 רפו־ דן הפסל של אחת בדזמנית.

 רמת־ קיבוץ יליד ,30ה־ בן פורט
הת בחיפה. הטכניון ובוגר יוחנן

 אסתטיקה של בבעיות עסקותו
 החל לפסל. להתחיל אותו הביאה

ה ביפו מפיסול חי הוא 1970בד
 בעבודתו משלב הוא כך עתיקה.

 האמנות ואת העיצוב אהבת את
ומתאי גדולים, אינם פסליו כאחת.

 הם דירות. או בתים לקשט מים
ה הדגשת תוך ברונזה, 'עשויים

 עם וזצי־מופשט, סיגנונו חומריות.
 פסלי בין בעלי־כנף. לצורות רמזים

 המתאר אחד לראות אפשר הדמויות
מעוו בפרופורציות העשוייה דמות
באו אבר-המין. על כשהדגש תות,

ה הפנדה ציורי תלויים אולם תו
יוחאי. אלברט של נאים

 של תערוכתה מוצגת אחר באולם
מיר־ בעלי הציורים, קלעי. כרמלה

ה החיות. — שנושאה ולילדים,
 וכיצד הנושא את מציגה תערוכה

 החל באמנות, ביטוי לידי בא הוא
 הטכניקות ימינן. ועד מימי־קדם

ועי ציור מפיסול, החל — שונות
ארכי בכלים וכלה ספרים, טור

התרבויות. מכל אולוגיים
 במוסיאון המבקרים פני את

 מוסיקה התערוכה באולם מקדמת
 ביומו יום ומדי וסוחפת, עליזה

 שונים, אירועים במקום מתרחשים
ה ומישחקים, הצגות סרטים, כמו

מה חלק הגילים. כל לבני מכוונים
תשלום. ללא מופעים

באמ למעשה, המתים. מעני
 לעבור ניתן החיות תערוכת צעות
 של ההיסטוריה כל פני על ביעף

 ארוך, לא מבט זהו האדם. תרבות
 כדים בצד ומהנה. נעים מייגע, לא

מי חיות בציורי מעוטרים עתיקים
 וסצינות קרבות תיאורי תולוגיות,

 אמנות יצירות כמה מצויות ציד,
 הציור מגדולי כמה של מקוריות

 פיקאסו. פאבלו כמו — 20ה־ במאה
 הישראלים האמנים של מקומם גם
 לחמן, רודי המנוח הפסל נפקד. לא

 פסלי טובי של ורבם מורם שהיה
 היה תומרקין, יגאל כמו ישראל,

 חיתוך שלו. החיות בפסלי ידוע
 הקוף קופים. שני מתאר שלו העץ
 חיות של שורה מתוך אחד הוא

מקש היו שציוריהם ומיפלצות,
 בימי- הבסטיירים ספרי את טים

תכו יוחסו אלה לחיות הביניים.
 ימי- ובציורי מיפלצתיות, נות

 מעני בדמות גם שימשו הביניים
המצוייר. הנוצרי בגיהינום המתים

קלעי ברמלה של קולאז׳
מעודן צבעים מירקם

 לעין, והנעים המעודן הצבעים קם
 כ- אליהם, כשמתקרבים מתגלים,

 הקו־ במדיום שליטתה קולאז׳ים.
ויצירתית. טובה לאז׳

*האדס החיה
 האדם ופחד נמשך בריאתו מאז

 לפעמים הטבע. מחיות חליפות
 או הסום כמו ידידתו, חחיה חיתה
 כבשר לו ששימשו והאייל הצבי
 לסיפו- נושא היתה ולפעמים ציד,

תכו לה יוחסו שבהם רי־אגדות,
נפ ישראל במוסיאון שונות. נות

למבוגרים מרתקת תערוכה תחה

 אנד של מיגוון מציגה התערוכה
מעיי שאינם אמנותיים, צעי־ביטוי

ה הדור את לקרב ועשויים פים
 תרבותי מפעל האמנות. אל צעיר
 השכלה דורש שאינו לשמו, ראוי

 מעניק אך מצופיו, מיוחדים ידע או
רבות. להם

^יד י עו נ ו ע ב ג

 נכסף והאדם מעיק, הקיץ כשחום
 אין ונועם, קרירות מעט לספוג
 עיר מירושלים. יותר מהנה מקום

 רוח אליה לבאים מזמנת הבירה
תרבות אירועי שפע קרירה, ערב
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