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71בע״ קליבר חדשות
 ומוצרי בשמים ושיווק ייצור בייבוא, העוסקת בע״מ, קליפר מ. חברת

 החברות עם חדשים ׳הסכמים שני על אלה בימים חתמה ■קוסמטיקה,
ז׳ורזץ״. ו״שארל ״גארלו״ הנודעות הצרפתיות

 ו!מוצרי הבשמים את בישראל מעתה תשווק קליפר מ. חברת
 בעולם הנודעים הבשמים שני ביניהם ״גארלף׳ של הקוסמטיקה

ו״מיצוקו״. ״שאלימר״
 לייצר קליפר מ. לחברת מאפשר ז׳ורדן״, ״שארל חברת עם ההסכם
בישראל. הבשמים מן חלק ולמלא
 הצרפתיות החברות את בישראל לייצג ממשיכה קליפר מ. חברת

 סדרת את ומייצרת בוגארט״ ו״ז׳אק ״רושה״ ״וודט״, ״גרה״, ״לגוון״,
אדג׳יו״. מוצרי

לבחורה
 ג׳ כיום 31 לקו שעלתה
כ 10.30 כשעה ,27.1.81

 שיער כלהגרדיה. ערב,
 צמות שתי עס פלטינה

שמנמונת. ככרות,
 במהרה התקשרו נא

 03־335571 לטל.
תודה.
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שדאור של
 דויד של הסוערים חייו מסכת

המוצ מציוריו, ניבטת שניאור
 בגלריה החדשה בתערוכתו גים

ש הוותיק, הצייר בתל־אביב. מבט
 ל- הנאצים עלות עם לארץ עלה

סע הרבה עבר בגרמניה, שילטון
בדרכו. והרפתקות רות

 גדל אך בגליציה, נולד שניאור
 הייקי המיבטא גרמניה. במינכן,

 למד בנעוריו בדיבורו. ניכר עדיין
 ושם לצבעים, מקצועי בבית־ספר

 מוריו שלו. הציור בכישרון בלט
 הוך להרוויח החל והוא טיפחוהו

 חבר: שאלו אחד יום מציוריו. עתק
 שלך, כמו כישרון עם אתה, ״מדוע

 היה לא הוא לפאריס?״ נוסע לא
 אחרי — נוספים לנימוקים זקוק

 כמו אז, תמים בפאריס, היה יומיים
היום.

 שמח פאריס בחוצות בסובבו
 הלה בשפתו. שדיבר אדם לפגוש
 ושוב כספו, כל את ממנו ״לווה״

בפא חי שנד, חצי עוד. ראהו לא
 שגם דום, קפה באי בין והיה ריס,

 עליהם. נימנה כץ מאנה הצייר
 ב- ומצייר יושב היה לילה לילה
 את במונפארנס. שלו הגג עלית
 ביתו תחת שעברה הרכבת רעש
במרו נמצא הוא כאילו שומע היד,
 אור עד מצייר היה כך מיגדל. מי

 או לאכול צורך לחוש בלי הבוקר,
 צייר ואותן אהב, נשים רק לשתות.

הרף. ללא
ת  אותן פאריס. של הזונו

 ש- חמוקים, ועגולות דשנות נשים
 מלאים היו פאריס של בתי־הקפה

 מנציחים היו הציור ושגדולי אותן,
ב הוא גם צייר בציוריהם, אותן

 ומתאר ממשיך והוא שנים, אותן
הזה. היום עצם עד בציוריו אותן

 מהול ליגלוג מין יש בציוריו
 בקבוצות מתבונן הוא וכך בחיוך,

 הגס־ והנשים האלגנטיים, הגברים
 לחגוג יחדיו חברו שכולם קניות,

 של היפה התקופה את ערב ערב
 קץ שם שהיטלר עד המאה• תחילת

 של אווירה בציוריו יש לחגיגה.
 יורד שהמסך לפני האחרון, הרגע

 העליצות תחזור. שלא תקופה על
הת את שאיפיינו החיים ואהבת
למש מקומן את לפנות עמדו קופה.

 של במבטו יש וטראגי. אכזרי הו
 לא הוא :הנבואה מן משהו הצייר
 שהיא, כמות העליצות את מקבל
ה סצינת תישאר. אם ספק ומביע
 אמונה, אהבה, המחזה של פתיחה
ש כרבט, כרטולט של תיקווה
 החיפאי, בתיאטרון לאחרונה הועלה

 הקבר־ המיוחדת, באווירה מזכירה
 של ציוריו את טית־מקאברית,

שניאור.
 של מחזהו בין משותף משהו יש
 במינכן בהיותו ציוריו. ובין ברכט
 של בהצגתו לתפאורה רקע צייר

מעבו כחלק בגרוש, אופרה ברכט
 הרבה גם יש תיאטרון. כצייר דתו

 דמויותיו בהעמדת מהתיאטרליות
בציורים.
 לציוריו הגירוי את שאב מהיכן

בפא מהזונות לארץ, שעלה מאז
 היה בארץ עונה. הוא לא, ו ריס
 היה ;זה מעין במוסד פעמיים רק
 סטייל, ממש רחב־ידיים, בסלון זה

 מצא פרנסתו את ערבים. אצל
 בתי־ וקישט כשעיטר הסולם, על

ישרא ואוניות־נוסעים רבים מלון
 אווירה סופג הייתי ״פעם ליות•

 היום ״אולם מספר. הוא בכסית,״
 את מצייר אני וכך ללכת, לאן איו

בסטודיו.״• זכרונותי

ירושלים

□חולות בעיו״ם
 ערן של והיפות הכחולות בעיניו

 קצת ירושלים נראית זולקזכסקי
 תיירים, של ירושלים זו אין אחרת.

 דתית. ואווירה קדושים מקומות
 חילונית, היא דערן, אליבא העיר,
ציו את גודשת והיא מאוד פיסית

ביופי מהולה ארצית בתחושה ריו
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