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 מכך. הנובעים עור וגרויי קשקשים צנד יעיל — שמגי פיוידקש
 בייצור המתמחות פישר דרי מעבדות של מיוחד פיתוח הוא שמפו נירידקס
 רפואי. בידע קוסמטים מכשירים
לשימוש. ונעים ריחני שמפו פיוידקס
 לכלוך משומן, השיער את ומנקה הראש עור את מחטא שמפי פירידקס

ומקשקשים.
 המובחרות ובפרפומריות המרקחת בבתי אותו דרשו — שמפי פיוידקס
מיעילותו. אתם גם ותופתעו
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טובי תופיק כח״
 שלישי בימי פתוח המועדון

 התוכניות בערב. 8.30 משעה
בערב. 9.00 בשעה מתחילות

ח1אמנ
הגדוד □חדר

מט כעשרה שאורכו גדול, חדר
פי אחד לכל ציירים. גדוש רים,

 מוטי, הקטן, הבן ואילו משלו, נה
 הציור. כני בין מסתובבים והכלב
 והנוכחים דוגמנית, ניצבת במרכז

 יוסי שכולו בעולם כולם שקועים
בצו עירום מודל ציורי — ופיוט

״לת כמעט אפשר הקלאסית. רה
ה בין המטיילת המוזה את פוס״

ה בביתם מתרחש הדבר ציידים.
(״אירה״) אירנה הזוג בני של ישן

ה הערבי ברובע רייכוורגר, ויאן
ביפו. ישן

ה האירועים של התוצאות את
 ואירה יאן של בביתם מתרחשים

 לוי שרה בגלריה לראות אפשר
 שונים, הזוג בני ציורי בתל־אביב.

המקו מאותם יונק כישרונם אד
ה של המפוארת מהמסורת — רות
 וויסברג, ומוולדימיר הרוסי ציור

יאן. של הנערץ מורהו
 בשחור- אפילו הגוונים, רכות

 הם שבה המיוחדת והצורה לבן,
 כלי כל או המכחול את מניחים

עד ותחושת רטט מעניקים אחר,
 עצמו מוצא שהוא עד לצופה, נה

 בעת האמנים שחוו לחוויה שותף
היצירה.

ב כימעט־קדושה של האווירה
 השותפים לציירים גורמת סטודיו,
וכמ בציור, עמוק לשקוע למיפגש

הציי בין מוחלפת מילה שאין עט
ה כשנשמעת רק הידידים. רים

 מתפרקים מוכן!״ ״הקפה קריאה
 שיחת־רעים היצירה. ממתח כולם

 הנמזג הקפה, לגימת תוך קולחת
מ ויאן אירה שהביאו מהסמובר

מולדתם. רוסיה
ב התפרסמה רייכוורגר אירה

 גרבי עשויות בובות, תערוכות
 ריכטר. בגלריה ממולאים, ניילון

 היא הנוכחית הרישומים תערוכת
לציבור. מחודשת התגלות בבחינת |

ב מאוד מקובל זאת, לעומת יאן,
ה הציירים כאחד האמנות חוגי

 כיום. מוכשרים היותר ישראלים
ב לשימוש להיזדקק מבלי וזאת

ל תחליפיים ובאמצעים חומרים
להח שאסור חוויה ולצבע. מכחול
לוי. שרה בגלריה — מיצה

■ו־ושל״ס אהבת
ב וציירה תיירה גינת, יהודית

 הציורים בצד אולם ארצות. הרבה
 בבית־האמנים בתערוכתה בולטים

וסביבו ירושלים ציורי בירושלים

 יד בהם שניכרת רישומים תיה.
ול לחומר לארץ, עז רגש בוטחת,

 אם נושמת. היא אווירו שאת נוף
 הרי — כיין״ צלול פסגות ״אוויר

 גינת יהודית של ברישומיה יש
 והתרוממות־ הזוד מהרגשת משהו
 בהגיעו אדם חש שאותם הנפש,

לפסגות.

■1א3 ובאגם וגיר■ תום
 שאליו בירושלים מקום ישנו
 ויסות, יפים — כולם לבוא אוהבים
 השאר. וכל עיתונאים ציירים,
 בית באותו קמין. קפה לו קוראים

 ד מרהיבה גינה עם יפהפה, ישן
 השמש, מקרני מיסתור שימשיות

 — מימדים רחבת גלריה גם מצויה
אוטא. גלריה

 הגדול בחלל הנוכחית התערוכה
ה לאוהבי תענוג היא גלריה של

 היצירות כל המצויירים. סרטים
 המקוריים ציוריו הן בד■ המוצגות

 צ׳אק הידוע האנימציה אמן של
 כל על להודות יש זה לאמן כונס.
המל דמותו ועל וג׳רי, תום סרטי
בא באגם הקרוי הארנב של בבת

 שלוש לו היקנו הרבים סרטיו ני.
 הלא האקדמיה, פרם את פעמים

 יוקרתיים ופרסים האוסקר, הוא
רבים.

 הציורים מוצגים ארמא בגלריה
 מהם הסופי השלב שהם המקוריים,

ש לאותם המצוייר. הסרט מורכב
 של התענוג על לוותר מוכנים אינם

 מזמנת — המוגמר במוצר צפייה
 בווידיאו סרטים הקרנת הגלריה

 ניתן שבהם ג׳ובם, צ׳אק הצייר של
ה גיבורי בעשרות בקלות להבחין
ש הקירות את המאכלסים ציורים
 בוודאי שתגרום תערוכה מסביב.

 בנפשם הצעירים למבוגרים הנאה
ולילדים. -

מקישינייב ■7ע1הצ
ה חיי את אוהב אינו כץ גארי
בעבו הכרוכים והנדודים, צוענים

 הסיבה זוהי סרטים. באולפן דה
 הלבין ששערו המזוקן, שהגבר

העי את לעזוב ביכר עת, בטרם
 ברוסיה, עסק שבו בסרטים, צוב

 לציור עצמו את להקדיש והחליט
 עזב לא הוא אולם ולמישפחתו.

 ממנו נטל בטרם הסרטים עולם את
 יותר מאוחר שהפכה הנערה את

אשתו.
 הזוג בני עלו שנים שבע לפני

 מקישלנייב, יחידם בנם עם כץ
ה יהודיה שלזכר הפוגרום, עיר

 ביאליק נחמן חיים כתב טבוחים
ההריגה. בעיר שירו את

להת השניים ניסו לארץ כשעלו
 הוא — בטלוויזיה לעבודה קבל

 הם כמונטאדרית. והיא כצייר
 מתוק. יצא מעז אולם ריקם. הושבו

בל בציור לעסוק כץ החליט כך
ב עתה מוצג עבודתו ופרי בד׳

בתל־אביב. אוגרית גלריה
והרגי המעודנים הנופים ציורי

 צילר כמו כמעט הנראים שים,
 בסים על איתן ניצבים מים,

 האקדמי, הציור של המסורת
 בני בקרב גסה למילה הנחשב

 שלו האקוורלים החדש. הדור
 החמד פינות כל את מתארים
 — הארץ ברחבי הגיע שאליהם

 ושאר יפו עכו, צפת, ירושלים,
וקש קימורים יש שבהם מקומות

תערוכתו העתיקים. בבניינים תות

ילין־גינת יהודית של הרים כו!ז
וסביבתה ירושלים ציורי

יאן של כסטודיו
ואירה יאן של ובנם הדוגמנית הכלב,
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