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!ממשיכיהם
 תנועת- נוצרה המאה בתחילת

 לעצמה שקראה באמנויות, מחאה
 כלום, לא היה המילה פירוש דאדא.

 לילדים. האופיינית במילה שימוש
 שחתמו שהאמנים היתה, כוונתה

במוס בועטים הדאדא הצהרת על
 עד מקודש שהיה מה ובכל כמות

 מיל- כמו אסונות נגד כמחאה אז,
הראשונה. העולם חמת

לשי ספיח כעין היתד, הדאדא
 בתחילת שהתרחשו עצומים נויים

 מציור אירופה. ארצות בכל המאה
 לצייר התחילו פיגורטיבי, קלאסי,

גיאומט לצורות הטבע פירוק תוך
 וקונסטרוקטיביות. קוביסטיות ריות,

הולי בציור שהתחוללה המהפכה
 פיקאסו, קנדינסקי. כמו אמנים דה

אחרים. ורבים לדה
 בקפה שחתמו האמנים, שאר בין

 מניפסט על מעמד באותו הווינאי
 הישראלי האמן גם היה הדאדא,

תמ את ינקו. מרסל — כיום
 ואיך זה מה הדאדא, הווית צית

 בתצוגה לראות ניתן נראה, זה
יש במוסיאון אופיינית, אך קטנה,

 אמני יצירות בצד בירושלים. ראל
 הסו־ של עבודות מוצגות הדאדא,

 זו תערוכה האמיתיים. ריאליסטים
הישר לקהל מעט להסביר יכולה

 ובין בינו אין מהו. סוריאליזם אלי
ב הנמכרים הקלוקלים, החיקויים

 כלום. ולא טריות, כלחמניות ארץ
 קיריקד דה נדרג׳ו כשל יצירות

 את להאיר יכולות המציגים ויתר
ה מהו לדעת הרוצים של עינם
למזוייף. האמיתי בין הבדל

 את המציפים העלובים החיקויים
 אינם בישראל והבתים הגלריות

 החצי אלה סוריאליסטים. היו ולא
 חסרי אמנים של תיסכולים נות

ה תאוות את המנצלים מיומנות,
 ושהוצאת ״מובנים״, לציורים המון

 מהקויטכסט הריאליסטים העצמים
 ל״אספנים״ גורמת שלהם הרקע של

 ביצירות להתפאר אלה חדשים
 לפתח — מזה וגדוע מפוקפקות.

 הנאלצים ילדיהם, אצל גרוע טעם
ל כסמל כאלה זוועות עם לגדול

תרבות.

שד ׳הפיוטי״ ״החלום
שמן

 קטנים, התערוכה מימדי אם גם
ה מן יוצאת חשיבות בעלת היא

 להבנת רבה שתרומתה בכך כלל,
ביותר. מומלץ מהי. ואמנות תרבות

ה אול הת^מונ״ס כהן ג
 לתערוכה ההזמנה שעל השם

 כהן. גאולה מאוד: מוכר נשמע
 לצייר? גם התחילה המנהיגה האם

 תימניה בציירת המדובר ולא. לא
 בת למישפחה שמינית בת .צעירה,
שה חולון, ילידת ילדים, תישעה
הו בבית־הוריה שספגה מסורות

 המפואר מהעבר מראות בה תירו
ה הדמויות את בתימן. עמה של

ב לתאר בחרה היא מסורתיות
 המוקדש באולם תחריטים, תערוכת

 בבית־האמניס זה מסוג לתערוכות
בתל־אביב.

)19צ8( קיריקו דה ג׳דרג׳
בד על

בע למישפחה בת או בן להיות
 לגדול אבל עתיקה, מסורת לת

 זה דבר — ודינמית חדשה בארץ
 לאמן. ובעיות ניגודים ליצור יכול
 ביטוי, לידי בא הדבר גאולה אצל
 בדיוקנות מודעת, לא בצורה אולי

 ה־ את כשמשווים מציירת. שהיא
 הציירת של לפניה המצויר ד־וקן

ה מהדימיון. להתעלם קשה —
 על אולי מעיד שגם היחידי, הבדל

צבע הוא פנימה, בליבה שכמוס מה

כהן גאולה
במישפחה שמינית

 בהירת־ בציוריה הדמות השיער.
ונא שחורה שגאולה בעוד שיער,

ווה.

■וודם של הגיוק
 העוסק צעיר, בחור קם אחד יום

ו להקותלקצב, עם ומופיע בנגינה
 עושים? מה זה• לא שזה מחליט

 ללא־ידע סתם, כה לציור. עוברים
(המכולוי יורם הרגיש לימוד, או
 קטן־קומה), היותו בשל ג׳וק, נה

 הרגישה ידו לצייר. חייב שהוא
 לכיוון הוליכוהו הפורה ודימיונו

בסמ ועשיר דמיוני. ציור סיגנון
 הציג תערוכתו את ובתכנים. לים

 שבשכונת נעמ״ת, בית באולם
 צפיתם לא ואם בתל־אביב, בבלי

 היא הבאה. לתערוכתו חכו בה,
ספק! כל ללא תבוא

 ;מוגיע!,,ת^דואיזינה.

ח 3י3ל^א(1ד
ול- הדני הלואיזינה למוסיאון

 בימים המארח תל־אביב, מוסיאון
ה עמיתו אוסף תערוכת את אלה
 שניהם רבים. משותפים דברים דני,

 נוסד הלואיזינה — יחסית צעירים
 עשור לפני והתל־אביבי 1958ב־

ה בציור מתמקדים שניהם שנים,
 בלבד, העשרים המאה של מודרני
 תרבויות מרכז מהווים שניהם
 של סנטר לסיוויק בדומה עשיר,

ב פומפידו מרכז או סן־פרנסיסקו,
סרטים מוצגים בשניהם כי פאריס,

הר קונצרטים, ומתקיימים והצגות,
ומיצגים. צאות

 יש אחד משמעותי הבדל אולם
ש בעוד — המוסיאונים שני בין

 אורבנית, סביבה בלב ממוקם שלנו
ה ניתנת הלואיזינה למבקרי הרי

במר עיניהם את לשטוף אפשרות
 האופף מיצר־הים של המקסים אה
נה מפסלים ולהנות המוסיאון, את

אדם ז׳אן ג׳אקומטי, של דרים

טקס  ירוק־הטבע רקע על ארנם, ו
מיצר־הים. וכחול

 ל- עשור מלאות חגיגות ביום
תע נפתחה התל־אביבי, מוסיאון

 ה־ לקהל לואיזינה מוסיאון רוכת
תל־אביבי.

גדול- מוסיאון אינו הלואיזינה

מעמי אוספיו איכות אך מימדים,
 מהשורה המוסיאונים עם אותו דה

 בתל־ תערוכתו ולכן, הראשונה,
 החגיגה לעין. חגיגה היא אביב
האמרי האמנות אוספי על שורה
 ־ ה־ ועד 50ד,־ משנות החל קאית

 אלכרם, ג׳וזף ביצירות ,70
 וודהוד, אגדי כטלה, פרנק

 אדוארד ליכטנשטיין, רוי
 | נו־ אירופאים ואמנים קינהולץ

איכ פונטנה, כלוצ׳ו דעים

עבו היא היצירות פיסגת קליין.
ה מיטב של המרהיבות דותיהם
 < יורן. אסגר כמו הדנים, ציירים
 מאוד קרובים האחרון של ציוריו
 האכספרסיו־ המופשט אומני לגדול
 קו■ דה ווילס האמריקאי, ניסטי
 תנועת של ממשיכה שהוא נינג,

ש ומה בארצות־הברית, הקוברה
ממנה. התפתח
העבודות קובעת. הכמות לא

 הדנים, האמנים של המרשימות
 הן בארץ, ידועים אינם שברובם
 זכה שלא למי תגלית, בבחינת

 שם. בהן ולחזות בדנמרק לבקר
 המוסיאלי בנוף רבה רעננות יש

ל הודות בתל־אביב כעת המוצג
 עם לה שהתווסף האמנותי שפע

זו. תערוכה
כהן גאולה הציירת של תחריט ״דיוקן״

השטרות בצבע ניגוד

לוי יורם של ״ג׳וק״
העיפרון אל מלהקת־קצב
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