
הת־כל הידמ?ד,רט
 עבו- את אבא יוסף כשעשה
ל בארכיטקטורה שלו דת־הגמר
בנו בחר הוא בפירנצה, אקדמיה

 בקונטקה הסביבתי ״הפיסול שא
 היתה העבודה נשוא האורבני״.

 בשם פירנצה ליד קטנה עיירה
 העובדה אותה שייחדה סקנדיצ׳י,
 פלורנטי־ היו מתושביה שמחצית

 שבא* סיציליאנים, ומחציתם נים
 תוכניתו פירנצה. בסביבת לעבודה

 על-ידי אינטגרציה ליצור היתה
חל שני בין שנמצא פארק, פיתוח

 מקומות־מיפגש, ושיכיל העיר, קי
 מוסיאון לילדים, מיתקני־מישחק

 סביבתי. ופיסול ואתנוגרפי חקלאי
 סקנ* עיריית בידי נמצא הפרוייקט

 יאפשר כשהתקציב וייושם דיצ׳י
זאת•

 יישם כבר זה מפרוייקט חלק
 כרמיאל. בעיר הצעיר האדריכל

 לימודי לאחר מאיטליה, חזר מאז
 עטוי• כשהוא והפיסול. האדריכלות

ה הצעיר הספיק ומדליות, פרסים
פרוייק וכמה כמה לבנות מוכשר

כישו ביטוי לידי באו שבהם טים
 הפיסול וכישרונות כאדריכל ריו

 המוצג שלו, האחרון התוצר שלו.
ל הוכחה הוא הרצליה, במוסיאון

 הקלה. בדרך בחר לא שאסא כך
 מהפסלים אחר את להציג במקום
 וש־ מאיטליה, עימו שהביא הרבים
 אנג׳לו מיכאל בפרס זכה עבורם

 אתגר לעצמו הציב לפיסול, ׳76
 המוסיאון, לחלל להתייחס ובחר

עבו במיוחד חדש, משהו וליצור
 המתמוגח זו, פיסולית יצירה רו.
הומוג ליחידה האמור החלל עם
תערו בין קרן־אור היא אחת, נית
 אם בארץ. המוצגות הפיסול כות

 הפסלת את הזה העולם הזכיר
ה האמנים בין מאירי דליה

 באמנות השנה באיש חשובים
 באבחנה יש הרי ,78—79 בשנת
 למאירי מאוד קרוב אסא שיוסף

משהו. לומר כדי יצירתו באיכות
 תערוכתו של הראשון בחדר

 מפי־וי־סי עשוי עמוד אסא הציג
 בסיגנון והבנוי חצץ המכיל שקוף,

 ד,מיק- את מסמל עמוד עתיק. יווני
ה בחדר והאמונה. הרוח את דש,
 את המסמלת באר, כעין בנה שני

 ואילו ומקור־החיים, המים מעיין
הקי שבהם החדרים, לשני בהמשך

 בכעין הפסלים את לוחות־עץ פו
האו לוחות־עץ המשיכו לבירינט,

 התיאטרון לתוך החוצה, לצאת רן
 עטוף עץ עשויים כשפסלים העתיק,

 מסמלים ציבעוני ניילון ביריעות
ה בסינאט שישבו בני־האדם את

 דנזר קורא הוא זה לחלק — רומי
 שעשה כמו־יווני, אבן פסל קרטיה.
 חלק הוא גם מהווה בחוץ, והציב

 האלמנטים כל הפרוייקט. מכל
 על ומבוססים מקוריים מרתקים,

 אסא שספג עשירים רובדי־תרבות
 את כי באיטליה• שהתגורר בשנים
ל גם הקדיש שם שבילה השנים
באי רבות לארצות וגיחות טיולים

צרפתיה, חברה לו (כשהיתה רופה

לפאריס). שבועיים כל לנסוע נהג
ה תרבות ערש שהיא פירנצה,

 תפישת על רבות השפיעה רנסנס,
במיו אסא, של האמנותית עולמו

הסבי והפיסול הפיאצה עניין חד
 פירנצה של בכיכרותיה שלה. בתי

ב הידועים פסליו העתקי נמצאים
 והחיים אנג׳לו, מיכאל של יותר

 בפיאצות התושבים של התוססים
 ושעל צעד כל על מלווים העיר של

 ה־ את מפוארים. תרבות באוצרות
 הביא אורבני לתיכנון הזה ייחם
ב וכיום, לארץ, אסא יוסי איתו

את מאחוריו ניצבים כבר ,30 גיל

 במודיעין, אתר״הנצחה כמו רים
 המונע בכרמיאל, ענק קינטי פסל

 התנדנדות על־ידי מוטורי באופן
ה ואתר־ההנצחה בנדנדה, הילדים

 בגליל. גולני לחללי מוסיאון כולל
 ידובר שעוד חשוב ואדריכל פסל
בו.

השנלשונ■ אביר.
 שבה בקאהיר, נולדתי ״במקרה

 בעצם אך שנים, כמה הורי שהו
ה האמן מספר — ירושלמי״ אני

 לצופה השמשוני. אביה קשיש
המוצ שלו, השמן ציורי בתערוכת

 בירושלים, בבית־האמנים כעת גים
אוטו חינו שהאמן להאמין קשה

בארכיטק חייו כל שעסק דידקט,
עצ בכוחות הגיע ושלציור טורה,

מו.
המרהי בבית־האמנים, העבודות

 הן שבהן, ובליריות ביופין בות
מ אביה של העשיר מיכחולו פרי

 לציור חזר שבהן האחרונות, השנים
ש רבות, שנים בת הפסקה לאחר

 (משנת בארכיטקטורה. עסק בהן
ארכיטקטו בהוראת עסק ׳77—י׳74

 בחיפה). התגורר אלה ובשנים רה,
מילדו שספג הרבים הנופים אולם

 במושבות־הגליל, תחילה — תו
 ביודהשי־ ,ירושלים חיפה, אחר־כך

 כוחו את העשירו אלה כל — טה
שלו. הצבעים פלטת ואת היצירתי

 צייר ניצב האחרונה בתערוכתו
המומ חוויות, רבדי עתיר מנוסה,
ה המיכחול הנחת בעזרת חשות

 תענוג לצופים המעניקות חופשית,
 אכס־ ״פאר ציור זהו ממש. של

 מאין בחשבון להביא אם לאנס״.
 על להעריכו יש הרי וצמח, בא

 כך על ולברך וכמה, כמה אחת
מאס הושפע לא זה מעולה שצייר
לאח שפשתה האנטי־ציור, כולת
פעלו. על אותו ולברך רונה,

שלי" כולו ״התענוג
בטעם. עשירה בעישון ניקוטין אירופה-דלת

ענו איתן
מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכושך. בריאותך על בשמירה
לדלג ת.ד. .18 מודיעץ רח׳ רמת-גן.
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תו שיג! אפשר שוג לה

ת פ רוזנבאום גבי לש החדש ס

טומפ מגרות

לחייל ת של שבוע התאבדו
המובחרות הספרים בחנויות לחשיג
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