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־ •
 של ציור לציין אפשר בולטים

 טרו- מיקי של בירוק קומפוזיציה
 פופארט בסימון דומם טבע פר,
 משלבת לומר מרית מקם. אריה של

 רקע עם גיאומטרית קומפוזיציה
 עם בלבן עבות במריחות המצוייר

 תלמידים כמה יש (שפכטל). מרית
ב עשויות שעמדותיהם ובוגרים,

 בוטחת, צבע הנחת תוך מקצועיות,
המכחול. גימגום בלי

 עבודתה בולטת העליון באולם
 בד נטלה הציירת שלו. אתי של

 עליו וציירה עיגול, רבע בצורת
 אכספרסיו־ ציור מושלמת בצורה
האמרי סטלה פרנק אמנם ניסטי.

 של כזו בטכניקה השתמש כבר קאי
המרו- המסורתית, הצורה שינוי

פיין דויד פסל
שבחיים התיאטרליות

במפס לאחוז חייב היה פסל בהם
 להוציא כדי באבן ולהכות לת

 ורידי של יופים שחפץ. את ממנה
והשחו החומים הוורודים, השיש

 התיאטרליות רעיון את מדגיש רים,
חומר נתינת באמצעות שבחיים,

ליצירות. טבעית יות

כחס
נחת תערוכתו שעם האמן 0!
 ב־ גורדון גלריה בחיי תקופה מה

תערו פיין. דויד הוא תל־אביב
 את סיימה שלו באבן המסכות כת
 לפני גורדון, ברחוב הגלריה חיי

בן־יהודה. הסמוך, לרחוב שעברה
 מדרום־אפריקה שעלה האמן

 כה שאינו בחומר עבודותיו מבצע
 יש השיש. — היום פופולארי

ואמי שורשי מרענן, משהו בחומר
ש־ הטובים הימים את המזכיר תי׳

וי

מזי אין היום בחום ואף ובידור,
 שלא אלא בשפלה. כמו בה עים
 חיי־רוח גם בירושלים. יש רוח רק
בה. יש

 בצלאל האקדמיה אולמות כל
 המוצגים גם הציור. מכני פונו

 דומם לטבע כמודלים המשמשים
ה רחבי האולמות ונעלמו. סולקו
לתע ככולם רובם הוקדשו ידיים
הלי שנת סיום של מרשימה רוכה

 לפי בדיוק לא באקדמיה. מודים
מענ בצורה אך כרונולוגי, סדר

 המבקרים לעיני !נחשפים יינת.
ו הלימוד של ״הבישול״ תהליכי
מו המרכזי האולם בחלל היצירה.

שה תלמידים, של עבודות צגות
 הביטוי עצמאות הוא לכולן משותף
 דבר סיגנון. של חופשית ובחירה

 לציור בתי־האולפנא ברוב נדיר
 ניכרת בתי־הספר ברוב שכן בארץ,

 על הבכיר המורה של השפעתו
 אבני, מכון התלמידים. סיגנון
 שטרייב- של בהשפעה ידוע למשל,

 אחריהם שהותירו וסטמצקי, מן
 וסטמצקים שטרייכמנים של דורות

קטנים.
האק כירוק. קומפוזיציה

חי מהשפעות אך הבד, של בעת,
ולהחכים. ללמוד רק אפשר צוניות

מקו בעבודה בולטת נייגר מרים
 שחוברו בדים, קרעי העשויה רית

 בקומה פשתן. בחבל גסה בתפירה
 שהשפעת בוץ, פסלי יש התחתונה

 תומר־ יגאל של האחרונים פסליו
הבול העבודות בהם. ניכרת קין

 הצבוע פסלו הם במקוריות טות
 של ועבודתה אליסר אלי של ירוק
פי שילבה האמנית בן־חיים. חנה
 שני או אנשים, שני שהזכיר סול

 בחלקם המחוברים עבים, עץ חלקי
עו שהם ככל ומתרחקים התחתון,

ב הקיר צבוע ברקע למעלה. לים
 העקלתוני פיסלה זהב. של מרובע

 בגודלו מדהים ענבר גורית של
 בעיקר אד המוצלח, ובתיכנונו

 בתוך אותו תחמה שהאמנות בגלל
מח כדי עד סביבו שבנתה ״חדר״

נק.
 ש- המוכיחה מפתיעה, תערוכה
 שיגלום. מצפים רעננים כישרונות

נראה ישראל של האמנותי העתיד
ריחה. *־רזזיוי

גריי רוש שד חצות סוס
נחושת על יבשה במחט תחריט

לחמן דודי שד עץ חיתוך
ומיפלצות חיות של שורה מתוך אחד הוא הקוף

שי באחרונה שידעה בצלאל, דמיה
 במיגוון זכתה רבים, אישיים נויים

הש שונות. מאסכולות מורים של
 רומברג אוסוולדו של הוראתו פעת

ל המוקדש בחדר היטב ניכרת
בנו א׳ שנה של תרגילים תצוגת

 התלמידים זאת, לעומת הצבע. שא
בעבו פתוחים הגבוהות בכיתות
ה־ בין שונות. להשפעות דותיהם

 מכין;, ״ויט־־או״,
לקיץ?; אותך

קי ״ויט-או״, קרס  מרחי
 הממ׳מ־ ובמניח מרגליך שיער

 ובעדינות,^ בקלות •במהירות
רך! מעניק ״ויטו־או״ עו  ל

 1 ועושה ומלטף רך מגע
ונחשקת.! ישר אותך
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ך| שיער להרחקת מג  הנ

!באירופה ביותר
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