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מר גראסיה גבריאל של סיפרו
 הוא בדידות, של שנים מאה קם,

 סיל־ של מיצירותיה לרבות המניע
מוצ מבט בגלריה פינשטיין. ביד.
מתול האמנית של שטיחי־קיר גים

 שהביאה וקטנת־הגו, השיער תלת
 התרבות מורשת את לכאן איתה

 דרום־אמריקה, מולדתה, ארץ של
 טי- וציבעוניות אגדותיה כל על

פוסיה.
 ממרקם, מושפעת כך בל ״אני
 את שוב קוראת שאני פעם שבכל
רע בעשרות נתקפת אני סיפרו,
 היא שלי,״ השטיחים לציורי יונות

רציתי שלא ביגלל ״אבל מספרת,

)1<!78( קרטס אנדרה :כותרת ללא
האחרונות בשנים הכרה

 אלה, סיכות קנובל. אסתר או שוקן
 דבל בגלריה בתערוכה המוצגות

 אמנות יצירות הינן בירושלים,
 בעת היכולות ומקסימות, זעירות
 של שימלתה לקשט אחת ובעונה
כפסל. מוצגות להיות או נערה,
משתמ הצעירות האמניות שתי

דג בעוד — שונים בחומרים שות
 ובכסף בזהב להשתמש מרבה נית

 אסתר מעדיפה תכשיטיה, לעיצוב
טיטאניום. בשם חדשני חוסר

 בתורת״המוד אסתר של שליטתה
מ להפיק אפשרות לה נתנה כות

מר ציבעוניות פלדה בצבע מתכת
ה בתהליך לשימוש הודות היבה,
 שימוש על-ידי .111011121118 נקרא

 מתקב־ פעם, בכל שונה בוולטאז׳
 לצופה האור. של שונה החזרה לה

 ב־ המתכת צופתה כאילו נדמה
 שהמתכת היא האמת אך אמאיל,
 העבודות ציבעונית. הפכה באמת

 ואחור, פנים מעוצבות אסתר של
לגי בניגוד — דגנית אצל כמו
 סיכות-קי- בעיצוב הקלאסית שה

שוט.
 הצעירות שתי נבחרו מדוע

 בחנות־תכשי־ ולא בגלריה להציג
 כאן גובר האמנותי היסוד כי ? טים
ל דוגמה השימושי־יומיומי. על

בקומפו לראות אפשר זו עובדה
 דגנית שבה התכשיט, של זיציה
 רד מהסיכה, חלק לעוות נוהגת
 והחלק מחט מציר, תמיד בנוייה
המוג המימדים המחט. את שסוגר

 מרכיבים משלושת אחד של דלים
 וממקדים דגש, לו מעניקים אלה,
 הצופה. תשומת־לב כל את אליו
הקומ של מחוקי־הברזל אחד זהו

 יפה בא והוא באמנות, פוזיציה
בעבודותיהן. לביטוי

ות1קט התרחשויות

ל,נובל אסתר שד תכשיט שוקן דגנית של תכשיט
וכסף טיטאניות זהב

 ראשי. אחד בנושא מוגבלת להיות
המדב שונים נושאים גם ציירתי

 כמו אותי, ומרגשים ליבי אל רים
ה והקשר ירושלים, הארץ, אהבת
 לאשה, ביקום דבר כל של עמוק

 עבודותי.״ בכל הבולט
 אמיצה אשד. איך מפליא ואכן,

 ב־ אמידה ממישפחה שבאה זו,
 תורם היה ושאביה דרום־אמריקה,

 אחד יום החליטה לישראל, גדול
הן ותרומות במילים, די שאין

 על ולפקח דוגמאות־ד,שטחים את
 בגלריה שייוצג האוסף העבודה.

 ובצבעיו בנושאיו רבגוני הוא מבט
 בסיג- והמכוונת השולטת היד אך
אחת. היא זה והרמוני שלם נון

ביטתון ללא טילה

 ה־ או החולצה לכם ייפרמו אם
תעז שלא לוודאי קרוב מיכנסיים,

דגנית של היפהפיות בסיכות רו

 אליה לרתק שעשוייה תערוכה
 את לפקוד מרבים שאינם כאלה גם

 בימים מוצגת המוסיאונים, כותלי
תע זוהי במוסיאון־ישראל. אלה

 אנדרה ההונגרי האמן של רוכתו
דצמבר. סוף עד תוצג והיא קרטם,

 המקיפה זו, גדולה בתערוכה
להכ שזכה רב־אמן של צילומים

 (הוא האחרונות בשנים רק רה
 לפי צילומיו מוצגים ),1894 יליד
ה למן העבודות, כרונולוגי. סדר

 לאחרונות, ועד שבהן ראשונות
 לא קרטס הצופים. את מקסימות

 ה־ את לחדש. פעם אף התיימר
להנ טרח קטנים שברגעים פייוט
 תהילה, לעצמו הביא ועימו ציח,

שי הוא מאוד. מבוגר בגיל כי אם
האמ הצילום לגדולי השראה מש

 גדולי בין מקומו וכיום ריקאי,
העשרים. המאה צלמי

פינשטיין סילביה
בדידות של שנים מאה

 את ארזה במלאכה. מיזערי חלק
ה ילדיה שלושת ואת מיטלטליה,

 מזה יושבת היא והרי קטנים,
בירושלים. שנים שלוש

 בדיבור הזמנית חולשתה אולם,
 במעט ולו מעממת אינה השפה

 ואת האמנותי, ביטוייה עוצמת את
 הארץ של יופיה בביטוי הצלחתה

 בכיתמי מעט, מופשטת בצורה
חליפות. וחדים מעוגלים צבע

 היא אם בין האשד. דמות
 מ־ רמדיוס או אורורה לה קוראת
 מקום. בכל האשה היא — מקונדו
 את מכילה אורורה של ביטנה

 והיישן העתיק על מקונדו, כל
 תמיד מהלכת אחרת דמות שבה.

ה הפראי, את ומסמלת עירומה
אשה. שבכל והטבעי ראשוני

 על כחודשיים לבזבז לא כדי
 ידיה, במו אחד אריגודשטיח

 אומנים. על-ידי העבודה מבוצעת
לצייר כדי זמנה ■את מנצלת היא

התחתון בעולם חם
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ם, ם לטיולי אי  ועוד, מילו
שמל ללא ת. ח ללו סו ו
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ס, נגד ת תקיפה, אונ ם חטיפ קי רנ  א
ה וגם הגנ תחי על ל הבית. פ
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