
 של האחרונה תערוכתו נושאי הם
ה פיינגרש עודד  תירוש מיקי מלרי

 לצייר מסוגל עודד בתל־אביב.
 זוועות ואפילו ולחץ אימה מצבי

 העדין אופיו העדינות. בשיא —
ו ציוריו, בסיגנון ביטוי לידי בא
מע הוא שלו החבועני המסר את
לצופה. ישיר בשדר ביר

 פרם את פינגרש עודד כשקיבל
 שהסיבה הסבירו ,1976ב־ דיזנגוף,

 ואכן, חברתי. צייר היותו היא
ב ומופיעים אנשים חוזרים תמיד

גם לרעהו, אדם בין יחסים ציוריו.

אלה של רישום
החברים לכל —

 אגודת- ביתן של היפה בחלל
 שינוי התחולל בתל־אביב הציירים

 קבוצת של תערוכה עניין. מעורר
 משגעת הראשונה מהשורה צלמים

 לחוויה? הגורם ומי רואיה. כל את
 והצמד גנור אבי כמו צלמי־פירסום

 מיכה בצד אלון ג׳רר וקני, ג׳ודי
 להמן יורם תשני, רוני קירשנר,
 יפים שצילומיו שירמן, ושימחה

ציורים. כמו

מים בת
 הזולה בתל־אביב גורדון בגלריה

הביקו אחרי חדשה. רוח נושבת
 ודריכה קיפאון על הנוקבות רות

 אחר בזו בה, להציג החלו במקום,
 ומתחילות, צעירות ציירות זו,

 הלימודים. מספסל נקטפו שממש
 פלדמן דורית הן ורעננות טריות
 הציגה חגית ווינטראוב. וחגית
 שהנושא ענקיים, אקריליק ציודי

 וסוסים, נשרים צורות בהם המרכזי
 כמיהה של חזקה אסוסיאציה עם

 בוגרות הן ודורית חגית לחופש.
דו אצל לציור. למורים המידרשה

 שאליהם צילומים רואים רית
 את והממקדים פסלי־חימר, מזווגים

הצי ממרכיבי לאחד תשומת־הלב
 את הולמת נעורים רעננות לום.

הגלריה. של החדש מישכנה

 חדשים אופקים קבוצת מאבי אחד
 מאירוביץ. צבי המנוח הצייר היה
 מכירים שלו הפנדה ציורי את

 את הציגו גיבעון בגלריה רבים.
 היו כשציוריו הישנות, עבודותיו

 מאשר פיגורטיבים יותר עדיין
העשי התצוגה ליריים. — מופשטים

 על נוסף במידע הציבור את רה
 מענקי אחד של האמנותית דרכו

 מציוריו באחד הישראלי. הציור
הנ יהודית הסופרת אשתו, נראית

 עם לחלוטין, מזרחית כדמות דל,
 שהיה ערבי, ואפילו ישראלי אופי

אז. נשים בציור מקובל

 מוצגת בירושלים אלה בגלריה
 ביופיה מדהימה ציורים תערוכת

להא קשה ברג. אסף הצייר של
הגרפי הוא ברג של שמקצועו מין
 ומלודית, שירית כה עבודתו קה.

 רכים, שלו השמן ציורי גווני
 מפליאה. במדיום שליטתו ומידת
 ידע לגרפיקה במגמה בצלאל בוגר

 למוצר לציור אהבתו את להפוך
 לכל חוויה המעניק ומושלם, מוגמר

הצופים.

• •

פייינגרש של סימבולי״ ״ציור
עדינות זוועות י

 בתערוכת מוצגת ממש של פנינה
 גימל גלריה אצל בשחור׳•/ ״אמירה

 אורי אביבה של ציורה בירושלים.
 ש- הטובה לגבי גם חידוש הוא

ב שירבטה בו ישראל, ברשמות
 שחור. דפוס צבע גבי על פחם
ומרתק. מרהיב יפה,

כשן ציירת
— מגוונות אפשרויות

ל לפעמים אותם משווה הוא אם
 בין או ושופט, נאשם שבין יחסים

מאפ הם — ותליין נידון־למוות
 אולם שלו. פילוסופיית־החיים ייני

 חלון קורע הוא החדשה בתערוכתו
פשו יותר, טוב לעתיד תיקווה עם
מו מציוריו ברבים :כמשמעו טו

בהי שמיים המתאר קטן, חלון פיע
שמן, בצבע המצויירים וזכים, רים

ו המעודנים לצבעי־המים בניגוד
 הציור. כל מצוייר שבהם השקופים

 מישקל- ומהווה מאוד סמלי החלון
ב השולטים ולטרור לאימים נגד

מת שלהם שהאסוסיאציה יצירות,
 כמו מכשירים, מיני בגלל קבלת

חבל־תלייה.
ה בין מוזכר, לתערוכה בקטלוג

 ברוטהרץ. מרסל של שמו יתר,
תקו מימי עודד של חברו זה היה
 היה ברוטהרץ בבריסל. שהותו פת

 וזו בילבד, בירה שתיית על ניזון
 נפטר הוא הכבד. מחלת לו גרמה
 הי כאחד נחשב זה אמן .50 בגיל

מו המושגית, באמנות חשובים כ ' 
 אחרי קצר זמן ומותו, בויס, וזף׳ג

 על מכה הנחית בתהילה, שזכה
בתוכם. ועודד ידידיו, כל

 ספג הרי בבצלאל, שגדל למרות
ה רוח ואת ידיעותיו עיקר את

בגרמ ובעיקר באירופה, דברים
 בארץ, חמישי דור הצבר, ניה.

 בצודה להעביר ביצירותיו מצליח
 שהוא כל את ותרבותית מעודנת

 זה ״מדוע אותו כששואלים חש.
ש החפץ פירוש ״מה או כן?״,
 :בפשטות עונה הוא ?״ ציירת
 על מלמדת צניעותו יודע״. ״אינני

ב ביטוי לידי באה והיא עמקותו,
ציוריו.
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מהעם
והריחות? העשן

ת העשן חו  ודאי הבישול בזמן במטבח והרי
תך הטרידו א או ם פעם. ל ם ה רי  בכל מתפז
אף הדירה ם ו א ההרגשה בקירות. נספגי  ל
חד נעימה  סגור כשהכל החורף בעונת במיו

ה והדירה מאווררת. אינ
0של האויר שואבי ה)0וזח£ טלי  /\(אי

מו ־תוכננו א ת הו חד ו ם לצרכים במיו תיי  הבי
ה למטבח, טי מב א  השרותיס. לחדרי או ל

 דורש אינו אשר הסגור המנוע מבנה
ם צורת ושימון, טיפול  הכנפיי

מיות, תכנון האוירודינ ה מעולה ו  עושים ה
ת ם שסרדתסע של האויר שואבי א בי  לטו

ם בעולם. ם ה ם אינ צי מ א ת ם מ סכי חו שמל. ו ח
ח0£ אויר שואבי ז ם להעברת /ץ0ו  חו

לחדר. מחדר קור או
ם /\0ח1ו0£ שואבי שרי ם. מכון ע״י מאו התקני

 האויר שואבי
מכולם. הטובים

ם: יבואנים בלעדיי

סע|8וז0£1
8}

חולון 2911.,ת.ד 03־800046.טל

 יוצרת גופנית לפעילות המרכז
ופיזיותרפיה

ו י ד ו ט ס ״8 ״
 חדשים חוגים לפתיחת לחץ בעקבות

:הבאים החוגים את פותחים אנו

ל * חו רני מ ד מו
קדם. אמירה בהדרכת —

ז ג * א
 בוקר קבוצת אחה״צ, נערות קבוצת —

למקצועיים.

ל * חו בי מ רו אי
 ונשים לגברים מעורבת קבוצה —

פאנק. אבי בהדרכת

ה * ג <ו
זולברג. רחל בהדרכת —

ללידה״ ,,הכנה לקורסים הרשמה נמשכת
 — לשעבר מאסותא הפיזיותרפיסטית בהדרכת

דואק. נחמה
את מברכים הסטודיו ותלמידי ההנהלה

רוזמרין שלמה לג׳אז המורה
לעבודה. .וחזרתו ארצה שובו על

שמה פרטים הר צ ו ה״ ח דיו — א טו  ,8 ס
א, ,80 ארלוזורוב .03-237026 טל. ת״

פ חן מ ר ל ט חיי ל
226465 הזה העולם


