
מדרגות־חרום ליד ישנים ילדים
וויג׳י של ניו־יורק

ארכוס דיאן של בצילום״ ״המחול
תל־אביב במוסיאוך

׳מופ חול בציורי החדשים, אמנים
 בשילוב פרספקס ובפסלי שטים,

 רשת בהדפסי ארז, מנחם עץ.
 בציורים כהן ירדנה מעולים,

 בריאליזם סגל וחגית מופשטים,
האבוד. הכבוד את מצילים משכנע,

,דותיד טיפטוף
 אשר ליוסי קרה מוזר דבר
 בפאריס. לצעירים לביאנלה בדרך

 ל- בקרוב שתישלחנה עבודותיו,
 בגלריה והמוצגות עיר־האורות,

 בעיני חן מצאו הירושלמית, גימל
 ונתרמו נרכשו הן מישרד־החינוך.

תל־אביב. למוסיאון
 אצל הזדמן ויוסי הגורל, רוצה

 רגע באותו בדיוק עושה־המיסגרות
 מנהל־המוסיאון. גם שם ביקר שבו
 ממסגר שהמיסגרן לדעת נוכח הוא
 פשוטות במיסגרות עבודותיו את

 אצלו, הזמין שהמוסיאון ודלות,
התוצר. של הגבוהה העלות ביגלל

 המוסיאון, מנהל שפס, מרק
 שתגרומנה בעוול הוא גם הבחין

ו לציורים, העלובות המיסגרות
 על ההפרש את להוסיף הסכים
המוסיאון. חשבון

 להיות בגורלי עולה היה ״לולא
 מספר רגע,״ באותו בדיוק שם

 הפועל אל יוצאת ״היתד. אשר,
בוועדת־ היושב אדם של תוכניתו

וש מישרד־החינוך, של התרבות
מיקצוע.״ איש אינו למעשה

 לא שמדינת־ישראל לקוות יש
 להסכמתה יותר, מאוחר תתכחש,

הנדר ההוצאות בסכום להשתתף
המש מדינה מכל כתשלום שות

 כי חתמה. ושעליו בביאנלה, תתפת
ש לאשר ואמר צחק פקיד אותו

 הביאנלה, אחרי זמן, פרק כעבור
להתחייבותה. ישראל תתכחש

הלתות־ר>?!ווה
כמניבסט

 האדם את המתארים ציורי־פופ,
 על בחברת־השפע, ומאבקו הקטן

 נושאי הם — שלה הפיתויים כל
באכס רון זיוה של ציורי־הענק

בתל־אביב. הבימה תיאטרון דרה
 כישרונד. את שהוכיחה האמנית,

ה מהזרם ולא מושגית, כאמנית
 באגודת־ בתערוכתה סטנדרטי,

עבו את מציגה השנה, האמנים
 ב־ אמנם שהיו המוקדמות, דותיה
ש אך יפהפה, פופ־ארט סיגנון
העצ דיעותיה את למעשה הביעו
ונחישותן. מאיות
 סיגנון באיזה משנה זה אין

יו המתולתלת הבלונדית תבחר.
רוצה. היא מה בדיוק דעת

את אוהבים שלך הבלים

המושלם המתכת שפוג
 מחליד אינו •

מתפורר ואינו
 למגע ונעים רך •

ככלים פוגע ואינו
ועמיד חזק •

 אחת פעם נפי
את תאהבי את וגם
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