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החוטר תמונות
מהמה־ אחת עם עיסקית בשיחה סיבוני אלברט נראה

 צבי משל תמונה לעצמן לרכוש שביקשו הרבות מנות
 הגבוהים המחירים הגבוה. המחיר בגלל ונרתעו גור,
היקרות. התמונות את שרכשו לאותם מיכשול היוו לא

ה בעיסקי החרש סיבובי, בטוח.
ו שאגם בטוח היה לא גלריות,

לה יספיקו גור, עם יחד שטרן,
 לאירוע ערב־הפתיחה את פוך

 בטוח יותר עוד להיות כדי מכובד.
 של ראש־המועצה את הזמין הוא

 ויפים בחירות, נאום שנאם מבשרת,
מירושלים. ויפות
 לחסוך היה יכול סיבוני אבל
 וגם ושטרן, אגם את גם לעצמו

דווקא החשובים. האורחים את
 סיבובי, של בגלרייה המוכרת

 נערה רזיאל, מרמות גיא בילהה
 גולש, בלונדי שיער בעלת צעירה
האדו הנקודה את להדביק מיהרה

 אבל שנרכשה. התמונה על מה
מאו שנודע מה ידעה, לא בילהה

 למרסל עצמו: לסיבוני יותר חר
 לא וגם לירות, אלף 250 היו לא

 נתן הוא צ׳קים. פינקס לו היה
ב לו שהיה מה כל את לסיבוני

 11(כ־ דולר 200 בכים, זמן אותו
מ אחוזים 4כ־ שהן לירות) אלף
 הבטיח השאר ואת התמונה ערך

יותר. מאוחר להביא
חושה תגלית

חובבי אצל עניין עורר

 שציורירז^ן ,2ה־ו בן החיפאי, דביר אורי
 י בערב־הפתיחה, למכירה הם אף הוצגו
במקום. שהסתובבו הרבים האמנות
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 את להמחיש טובות היותר מידידותיו שתיים טרחו בשימחתו, זוח
לחייו. על מצלצלות נשיקות שתי זמנית בו בהדביקן וחתן

כו כמעט אולי שם, היו ילם
 היתה המסיבה. מחתן חוץ ו,

 התערו־ פתיחת הנראה, ככל
 היה לא שבה בארץ היחידה

עצמו. הצייר ז
 מפור־ איש הוא סיבוני לברט

 ספור־ יותר ועוד בירושלים,
ה סיבוני, ירושלים. במבשרת

 שכונת־ של הבלתי־מוכר מלך
ה שכונת להיות שהפכה העוני,
 לפני התפרסם הבירה, של ווילות
 את שהעלו בפרשות מיספר שנים

העיתונים. לכותרות מבשרת
 ל־ המפותח החוש בעל סיבוני,

 בקול־תרועה־ חנך יחסי־ציבור,
 בתערוכה שלו הגלרייה את רמה

 ציוריו תערוכת במינה. מייוחדת
ה בחטיפת החשוד גור׳ צבי של
וברציחתו. ירדן אורון ילד

 אל אי־אפשר. גור עם רק אבל
 של ציורים סיבוני צירף אלה

 כמה ועוד שטרן יוסי אגס. יעקוב
שבטוח מה בלתי־מוכרים. ציירים

הגונות
משיכה מוקד

רמת־ ממושב גיא, בלהה הבלונדית, היפהפיה
 היווה הרב יופיה בגלרייה. המוכרת היא רזיאל,

במקום. שהסתובבו סקרנים ולסתם הרבים, לקונים

—ך

מ התלהבו מתל־אביב האורחים
ב החשוד החוטף של תמונותיו

 צבי של תמונות 40 מתוך רצח.
ה על־ידי רובן עשר, נחטפו גור

 מהן, אחת מתל־אביב. אורחים
 המתארת ביותר, הגדולה התמונה

 שש־ המשחקת עץ דמויית דמות
 תל-אביבי, מיסעדה בעל רכש בש,

 מרסל, הפרטי, בשמו רק שהזדהה
 את עפעף ניד ללא לשלם והסכים
 לירות מיליון רבע של הסכום

עבורה.
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