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 באוניות בשייט - למשפחה האמיתי החג
 ברודוס, ביקורים עם 08ו0ו\ו הפאר

 הידרה, פיראוס, סאנטוריני, כרתים,
לאשדוד. וחזרה סעיד* פורט

 עם אוויר, ממוזגי מפוארים תאים
 שחייה, בריכת וטלפון, טלוויזיה
 יופי סלון משחקים, אולם דיסקוטק,

ועוד.
הנסיעות. סוכני אצל והרשמה פרטים

 ויזה דרושה סעיד בפורט לביקור *לירידה
שבועות. 4כ־ הטיפול משך מצרית.

כללים: סוכנים 00ט13£5
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בהישגידך. נפלא שלם
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העולמות

המוות לפני הפורה

 היפוך להיות היה עשוי שלהם
 את לקבור — קטיה של רעיונה

אמנותה.
 צעירה, אשה היא ארנולד, קטיה

 רעיונות מלאה מאוד, אינטליגנטית
 1984 שבשנת מאמינה היא כרימון.
ש כפי או מלחמת־עולם, תתרחש
 ״מלחמת הקבלה בתורת מתואר

 להסתיר ניתן והיכן ומגוג״. גוג
 שיהווה במקום אמנות, אוצרות

 מתחת תנאי? בכל מבטחים מקום
 אינם המוסיאונים אפילו האדמה.
 לכן, קטיה. טוענת בטוח, מיקלט
 ציירים רובם מידידיה, קומץ אספה
 היא באירוע. שיחזו מרוסיה, עולים

 שבו מיסמך, על להחתימם טרחה אף
 במאה לגלות לא מתחייבים הם

 קבורת מקום את הבאות השנים
 כולם את השקתה היא הציורים.

 יזכרו שלא כדי הטקס, בתום וודקה
 לתעד ודאגה המדוייק, המיקום את
ובתמונות. בסרט האירוע את

 אספנים על להשפיע בכוונתה
 להסכים מסרי־עבודתה, כבר שקנו

 הציירת ציורים. כמה גם־כן לקבור
 לבעלה בקרוב להצטרף מתכננת
 תערוכתו לרגל בניו־יורק, הנמצא

ספ בחודש פלדמן בגלריה הקרובה
 טקס תערוך ושם הקרוב, טמבר
 שם שפעולותיה לשער יש דומה.

ו הולם, עיתונאי בכיסוי תזכינה
ה את לאכסן יתעקש מישהו אולי

 מאשר יותר הולם במקום ציורים
 למלחמת־העולם עד האדמה... תחת

הבאה.

ירו יער בקרחת חפר הבולדוזר
עש כמה התבוננו מסביב שלים.

 יוצא- באירוע וילדים אנשים רות
 הבולדוזר, שחפר בבורות הדופן.
ה הציירת טמנה טי  את ארנורד ק

 שטומנים כמו העטופים, ציוריה
 ש- ,הציורים בצד אהוב. גופת־מת

שמה, את רשמה האחורי מצידם

 ברוסית עצמה אודות ופרטים
 (שפת ובעברית שלה) (שפח־האם

 הטמינה הקבורה) בוצעה בו הארץ
 מכנסי ;אישיים חפצים גם קטיה
 ועוד. מסרק מראה, ספל, ג׳ינס,

 המינהג את במיקצת הזכיר המעמד
לק הפרעונים, של העתיק המצרי

ה חפציו את הנפטר עם יחד בור
והאהובים. אישיים

 המוזר האירוע מטרת היתה מה
 רק זה היה והאם הדופן, ויוצא
 דברים שיש או פירסומי, טריק

? בגו
ילידת ארנולד, קטיה הציירת

ח ם קיר שטי מי אח״ ל
גינסברג סילביה

קט חדרים שני בת זעירה דירה
 כ- משמש — האחד ברמת־גן. נים

וה לספרים ואיכסון חדר־עבודה
שול — באמצעיתו הרבים. ציורים

 כאן ישנים. כסאות ושני קטן חן
ש הצייר מקבל טר אוזיא ט ש פ  הו

 מיטה — השני בחדר אורחיו. את
כמ בתנאים חדר־השינה. פשוטה.

 ה־ בן הצייר לו חי נזיר, של עט
 שנים לאחר ואופטימי. מרוצה ,75

 נקרע אירופה, רחבי בכל נדד בהן
 למחנות נשלח והוריו, אשתו מעל

ה לאחר חזר וניצל, נמלט ריכוז,
לוור אשתו עם המחודשת פגישה

 לו מהקומוניזם, התפכח שם שה׳
 היא הקטנה הדירה הרי — סגד

עבורו. ארמון
 נאלץ לארץ, 1957 בשנת כשעלה

 הגיאו־ במכון לילה כשומר לעבוד
 את מצייר לא הופשטטר פיסי.

 של מקורן מחנות־הריכוז. זוועות
 רטט המעבירות המעוותות הדמויות

מוש אינן — בציוריו צופה בכל
״ה ממחנות־המוות. במקורן פעות

 מספר. הוא חיי,״ קדרות היא קדרות
גדו אחת מצוקה היו עבורו החיים

 אליו. חייכו לא מעולם הם לה•
 את להרוויח כדי קשה נאבק תמיד

מו עבור נאבק לא הוא פת־לחמו.
להמ האפשרות עבור אס כי תרות׳

תנאי. בכל לחיות, שיך

שיים חפצים בר ליד אי ק
ארנולד קטיה

אח״מיח הפתעה
גינסכרג סילכיה הציירת

 וחייגה הטלפון, שפופרת את הרימה
 ד׳ארנו, שטיחי של לבית״המלאכה

ש לשטיחים בקשר להתעניין כדי
 אותה שאל לפתע ציוריה. לפי עשו

 העיתון את ראתה באם המנהל,
 השיבה היא אתמול. מיום מעריב

לה לה הציע הוא בתדהמה. שלא,
 משהו בו כתוב כי בעיתון, ציץ
 לחפש מיהרה היא יצירתה. על

 אמורים. דברים במה
שדה־התעופה שמינהלת מסתבר,

 ב־ שיפוצים לערוך החליטה לוד,
 ו־ מאוד, החשובים חדר־האורחים

 הוחלט החדר, פני רענון במיסגרת
 בארץ שנעשו קיר, בשטיחי לקשטו
ה ישראלים. אמנים ציורי על־פי
 נפלה לבסוף, קשה. היתה בחירה

ש השטיחים, את לרכוש ההחלטה
 סיל- של עבודותיהם על־פי צוירו

שר שמי. קדמו גינסברג, ביה  א
מרי קלדרדן מרני. ועו  שמות ע
 צורף בכתבה, הוזכרו לא הציירים

 איש סילביה. של השטיח צילום רק
 שיצירו- לאמנים, להודיע טרח לא

 האח״מים חדר את תקשטנה תיהם
 לשיחת הודות במקרה, רק בלוד.

עוב סילביה גילתה שלה, הטלפון
זו. משמחת דה

 ש־ והמיניאטורית, היפה הציירת
 בדרך־כלל, ורוטטים גועשים ציוריה
 ואף בארץ, רבים במקומות הציגה

 הקרוב, אוגוסט בחודש בניו־יורק.
 לפאריס, חודשים לשישה תצא היא

 לרשותה שהועמד סטודיו בזכות
הסטו זהו ממשלת־ישראל. על-ידי

מממ ממשלת־ישראל שרכשה דיו
 הממו־ ד׳ארט, בסיטה צרפת, 0של
 וכל פומפידו מרכז בסביבת קם

 שהציירת לוודאי, קרוב הגלריות.
 והתרש־ מיטען־חוויות עם תחזור
בציור. שתובענה מויות,

 שנים לפני לארץ שעלתה רוסיה,
מל הצייר של אשתו היא מעטות,

מר מהצמד מד,  הצמד ומלמד, כו
 ביחד יצירותיו את ומבצע הוגה
סטו שהיו מאז רבות, שנים מזה

 ה־ שני ברוסיה. באקדמיה דנטים
הלב בגלריה בארץ הציגו אמנים

 את שיצאו לאחר שנה כמעט נה.
ב בניו־יורק, הציגו מסך־הברזל

ש פלדמן, רונלד היוקרתית גלריה
 הרעיונות מדיסון. שדרת במעלה
 במקוריותם. מדהימים תמיד שלהם

 שלד הצגת רעיונותיהם; יתר בין
 נוצר שלמעשה דינוזאור, מין של

וה החפירות סיפור עם על־ידם,
 וכך נבראו) ולא היו (שלא גילוי

הטריק היו. שלא מיתוסים להמציא
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