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אממח
דכתרת. אהבה

ך דואן ולציכזזם גו
הת בתל־אביב הקיבוץ גלרית

ש חדשה, תערוכות בסידרת חילה
 חשובה תפנית זוהי צילום. עניינה
הצי כששטח הגלריה, של בכיוון

ב זכה לה לגיטימציה, מקבל לום
ה מכבר. זה בעולם רבות ארצות

להד מצליחה הראשונה תערוכה
סו לכל הקהל את ולעורר הים
 צעיר מציג הראשון באולם גיו.

צי המשלבת תערוכה, מוכשר
 וצייר הוסיף שעליהם עצמו, לום

 פור״ יהודה של הרעיון בצבע.
 מזדהה הוא מדהים. הוא כוכראי

 ואן גאון־הציור עם בתערוכתו
 היה כאילו עצמו את ומצייר גוף,

וחבוש. כרות־אוזן
 מגלה הציור של מסכת־חייו

 בנם־ציונה, עוני משכונת צעיר
 כישרו־ להגשמת ידיו במו שהגיע

 אב, ללא עשר מגיל גדל הוא נו.
אח ילדים שבו בגיל לעבוד נאלץ
 הלימודים, ספסל את חובשים רים

 פור־ יהודה של הסבל תמיד. וסבל
שרגי כזה יומיומי, אינו בוכראי

 ילד תמיד היה הוא לראותו. לים
 לו הביאו ציוריו ורק בודד חריג,

כ מוצא הוא פרנסתו את שלווה.
וב במיסעדה, בשטיפת־כלים יום

ציו את במרץ מצייר הוא בקרים
 הוא רבים שלבים המעולים. ריו

 אל ומבט ובצילומיו, בציוריו עבר
 עמוק קשר מגלה הישנות עבודותיו

 מכאן האנגלי. בייקון לפרנסים
ב המובע הסבל את להבין יש

 ברעיון, התלות פה אין עבודותיו.
 כזה הוא פירסום. של גימיק או
 וזעקתו מתחזה, לא אמיתי, —

צופה• כל ללב מגיעה
 הקיבוץ בגלריית השני באולם

 ובעונה בעת אמנים כמה מציגים
 צעירה היא עד גל־ חגית אחת.

כמיה ואת הכינרת, ליד שנולדה
 ולמראות הכינרת גלי לרחש תה

וב בצילום ממחישה היא ילדותה
 הציבה חגית נוספים. אמצעים

 כמטר שרוחבו ענק, נייר גליל
 שפת־ ליד רבים, מטרים ואורכו

 הנייר על שהיו הצבעים הכינרת.
 קטע את כששמה והתערבבו הלכו

 כזו תחושה המים. פני על הגליל
רח לשמוע ואפשרות עירבול של

 פני על ורק אך הנמצאים שים
 הגליל באותו מביעה היא המים
 בסידרס בגלריה. הציבה שהיא

מוקל ובקסטה שיקופיות צילומי
 דוד על לספר משתדלת היא טת

אלה. שי-ליבה
 באותו ביותר היפים הצילומים

 כפרי. לאיתמר שייכים אולם
עין־החורש, קיבוץ בן הוא איתמר

בצי ציור. בהוראת ועוסק חקלאי
 בעדש- קולט הוא היפהפיים לומיו

 מצבים ובעיקר מצבים רגעים, תו
 להעניק ומצליח אור, של שונים

 האוחז רטט אותו את בצילומיו
 מעולה. בציור חוזה כשהוא בצופה

השתלמות פרי הן אלה עבודות

 בארצות־ ובציור בצילום האמן
. בעין־החורש. רובן וצולמו הברית,

ו איתמר של הנהדרים צילומיו
 יהודה של צילומיו־ציוריו תערוכת

הקי לגלרית מעניקים פורבוכדאי
 גלריית־יוקרה, של גושפנקה בוץ

רצי אמנים של עבודות המציגה
מיסחרית. להיות בלי ניים,

 היא גם תהיה הבאה התערוכה
ותג שוחרי־האמנות, לכל אפתעה

 רבה התעניינות בעיקבותיה רור
מעור כוללת בהיותה הציבור, של

 עשרה עם המצלם האמן של בות
 ביותר. מהידועים ובתוכם אמנים,

בקרוב. ידווח כך על

סתדרדה סמו
 זה שנים, כשלוש לפני אחד, יום
 בין בגשם, טיול בעת לה. קרה
 את גילתה היא אקליפטוס, עצי

 בזה. והתאהבה להם, המיוחד
 בגלריה מציגה דויד כן כתיה

מיוח צילומים בתל־אביב דוגית
 חושפת היא שבהם במינם, דים

 ורק אך שמתרחש מיוחד, תהליך
האקליפ לעצי ורק האביב, בעונת

 והעצים גשם, שיורד לאחר טוס.
 ציבעו־ מקבלים הם רטובים, עדיין
בג תלוי שקיומה מיוחדת, ניות
 ליפה־ שהיתה סינדרלה, כמו שם.
עצי כך חצות, עד רק זוהרת פיה

גל־עד חגית של נייר גליל
לרגשות' ביטוי

קלי שבדרך־כלל — האקליפטוס
 אפורה־חומה היא שלהם הגזע פת
צב של עטרת־זוהר לובשים —

 ואף ורדרדים־חומים-אדומים עים
ירקרקים.

 לעת היה לבתיה שקרה המיקרה
מו־ הדכות כשקרני־השמש ערב,

2277 הזה העולם812


