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 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
בעיות

3טרמ תן ולבטים
* § חמין בחיי

לחייל אידיאל פיוסום
 תל״אביג 110 גבירול אגן

 אנטוקולסקי) (פינת
772118 ,227117 טלפיו

סאת

 זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

אמנות
־ לבל הנגלר

מצב תמננת
בירו היוקרתיות הגלריות אחת

 בחודשים דבל. גלריה היא שלים
אינ פעילות בה נערכה האחרונים
 גיוון הוא לה שהאופייני טנסיבית,

 לחרוג מבלי והסיגנונות, האמנים
האיכות. מדרישות
 דבל בגלריה הציג שעבר בחודש

בתול חלק לרפי לביא. רפי האמן
 דרכו בשל הישראלית האמנות דות

 כימעט תגובות שעוררה המיוחדת,
 מוכן היה לא מהקהל חלק אלימות.

 היא אם גם מודרנית, אמנות לקבל
אל שילוב ובצבע. במכחול עשויה
בעפ שירבוט כמו נוספים, מנטים

 נחשב דיקטים, גבי על וציור רון
ה בתערוכת לזוועה. הקהל בעיני

 תל־אביב, במוסיאון שלו, יחיד
הצ אחד את בשפתון צופים ליכלכו
ציו רפי הציג דבל בגלריה יורים.

 חידוש נראו לא שאולי חדשים, רים
 אך התערוכה, מבקרי בעיני מפתיע

נוס ״לעיסה :לדבריו היוו למעשה
 עבד עליו החומר אותו של פת

 זו אין לכך. קודם שנה עשרים
 ועיבוד עיכול אם כי לעיסה, בדיוק

 והתוצאה: שהעסיקוהו; הבעיות של
 הוורודים בצבעים נייר על ציורים

בש תוספת עם אך לו, האופייניים
ובגרות. לות

 הציגה לביא של תערוכתו אחרי
 יוצא- אמן של תערוכה דבל גלריה
 1955 מאז החי האמן, האבה. דופן,

ה חייו על לספר ממעט בפאריס,
 והגיע באיראן נולד הוא קודמים.

 כאן לישראל. גם מסויים בשלב
תע ערך ואף ,50ה־ בשנות שהה
 של ייחודו בצלאל. מזוסיאון רוכה

כמז שימוש תוך פיסול — האבה
 ה־ קטני פסליו כבחומר־גלם. לגות

האנו את לתאר מצליחים מימדים
 סבל, יסורים, — מצביה כל על שות

 מתערבבים בפסליו ושקט. שימחה
 ספג אותן השונות התרבויות רבדי

 להכרת זכו והם ובמערב, במזרח
 המזלגות ובאיטליה. בצרפת המימסד

 הצופה, עין את מהנים המכופפים
הא תולדות על אמון אינו אם גם

 מקרינים ויופים פשטותם מנות.
הבינ־ בשפה ומדברים אחד לכל

יש מוסיאון מציג בשואה, שניספה
 מרשימה. אך קטנה תערוכה ראל

 מישכן זמנית שישמש קטן, בחדר
ב שניספו יהודים אמנים להנצחת

יוגוס כפרי מראות מועלים שואה,
ו בזאגרב עתיקים רחובות לביה,

איכרים. בתי
 בעת ידוע צייר כבר היה שטרן

 אך זאגרב; את כבשו שהנאצים
ה למחנה 1941 בקיץ נלקח טרם

האכה שד ממזלג פסל
והיופי האסתטיקה שפת

׳מישר עפרה של קומפוזיציה
בוער בנושא בעדינות לטפל

 שפת — לכולם המוכרת לאומית
והיופי. האסתטיקה

ב תמשיך המבורכת הפעילות את
 מישל האמן תערוכת אפריל חודש
כש לפני בנפשו יד ששלח חדד,

.36 בגיל נתיים

*!ג! ציור■

בשואת שנספה
 של להולדתו שנה 100 במלאת

יוגוסלבי יהודי צייר שטרן, מיכאל

 ציוריו כל את להעביר הספיק מוות
 הושב זה אוצר יהודים. לא לחברים

ל וכשעלה המילחמה, אחרי לבנו
 למו־ אביו מיצירות חלק תרם ארץ

רישו הן המוצגות העבודות סיאון•
 לא כמוהם לינוליאום, וחיתוכי מים

 החדר בארץ. קרובות לעיתים רואים
ציי של תצוגה תיערך שבו הקבוע

 על־ידי נתרם בשואה שניספו רים
 תחום זהו במאי. וייחנך גרוס הזוג

 לאומית־היס־ חשיבות בעל נוסף,
תצו את ומעשיר המרחיב טורית,

המוסיאון. גות

8 2275 הזה העולם2


