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בעלה. מפי מצלצלת בנשיקה זכתה היא הלאומית. התעופה הברת

 כל את שלי התערוכה ״הזמנתי
לוי. גידי הצייר סיפר העיר,״
מ ידידי כל את הזמנתי ״אני

 רותי אישתו, אמרה על.״ אל
הדיילת. לוי,

־ חגרי כל אתי הזמנתי ״ואני  נ
 הצייר, של גיסתו גילתה בוהמה״״

ויזלטיר. אתי
 לתערוכתו, באה העיר״ ״כל ואכן,

 לוי, גידי של במיספר, הרביעית
ביפו. ריכטר הוראס בגלריה

 יין של בכוס כובד אורח כל
 לסייר שהתחיל לפני עוד אדום,

 מוצרי- :התערוכה נושא בגלריה.
 ארגזי וסביבה־יומיומית. צריכה
 הקירות, את קישטו וירקות פירות

 עשויים היו שהוצגו המוצרים וכל
 ביום ששרר הכבד החום קרמיקה.
 בשעות גם נמשך שעבר החמישי

 האורחים כל את ודחף הערב
לגלריה. מחוץ להצטופף
והיפות היפים כל עם ״הצרה
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 בתערוכת לחזות שבא ללוש,
לגמ שתוי שהיה עופר, עמיתו.

בבי במסיבה אחר־כך השתתף רי,
 צייר אני ״גם הצייר. של תו

ביין. ליבו כטוב עופר, גילה טוב,״

̂ייג ״יי מסתובב תואש :ג די״
מסתובב.״ שלי הראש ששתיתי, היין בתוספת שלן, העבודות כל את

 תערוכות, של לפתיחות הבאים
הת תמונות,״ קונים אינם שהם

 היא גור. אילנה הפסלת לוננה
האמ בעלה בחברת לתערוכה באה

אשלי. ובנה, ריקאי
 עד שיחכה סבלנות, שיש ״למי

 ואחר חגיגת״הפתיחה שתסתיים
 אני שם ביפו, לביתי שיבוא כך

 גילה החברים,״ לכל מסיבה עושה
הצייר.
ו נרגש ואנה, אנה הסתובב הוא

 על שנקרה מי לכל והסביר שמח,
 בעבודותיו. להביע שרצה את דרכו
 שלא מראש דאגה אשתו, רותי,

 ביום כלשהי בטיסה אותה ישבצו
 אדם, שלנו, הבן ״את הפתיחה.

אמרה. למישפחה,״ שלחתי
 הגלריה. ננעלה הלילה בחצות

 ביתו עבר אל נע הקרואים קהל
 מוסי־ לקול ושם, גידי. של היפואי"

 ואכלו, ריכלו, פיטפטו, קת־דיסקו,
הלילה. של הקטנות השעות עד
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 לנסוע צריך ו״לא לגידי, תמרה אמרה שכונתית,״
המאוחרות. השעות עד נמשכה המסיבה מדי.״ וק
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 וגרפיקאי. צייר הוא טרטקובר, (״טרטר״) דויד האמן
ג׳ניפר. אמרה טוב,״ באמת שהוא אמן לכל מפרגנת אני
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 בת מרתח, בתי את אתי ״הבאתי הצייר. אשת רותי
פרנסתו.״ למען שלה הדוד עושה מה שתראה כדי העשר,


