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 כליה היטלר הכריז 1936 בשנת

ב שנמצאו האמנות אספי כל על
 היו גבלם ולדעת שלדעתו גרמניה,
 של עבודותיו כל מנוונת״. ״אמנות

 ב־ שהיו ארביפנקו, אלכסנדר
 שם פרטיים ובאוספים מוסיאונים

לכליה. נידונו
 ארבי־ זכה לכן שקודם מכיוון

בגר דווקא באמנותו בהכרה פנקו
התגורר שבה בפאריס, ולא מניה,

 אד — שאיננו במקום צל יצירת ־-
 ״ציור־ לו שקרא במה במיוחד
פיסול״.

וש שיצר, הנהדרים התבליטים
 לפיקאסו שווה-ערן־ הפך בזכותם

 מקסימים המאה, בראשית כבר
 כיום. גם הצופים את ומהפנטים

ב הוא בתל-אביב המוצג האוסף
.1921 עד — 1910 מהשנים רובו

אוקראי בקייב, נולד ארכיפנקו
 ואחר ,1908ב־ לפאריס עבר נה,
 קנדי־ שאגד, מוכ לברלין, כך

הע אחרים. רבים ואמנים נפקי
מילחמת־ בעת שהשאיר בודות

ארכיפנקו של )1914( מניפה״ עט ״אשה
פיסולי ציור

 — שלו ביותר הפוריות בשנים
ה עבודותיו רוב לאיבוד הלכו

 אוסף היה הכלל מן יוצא מוקדמות.
 שנרכש שלו, יצירות) 30(כ־ ענק

 אריך היהודי־גרמני האספן על-ידי
 החליט נבואי דחף שמתוך גריץ,
ב לתל-אביב אוספו את לשלוח

 במרתפי שכנו הן ושם ,1933 שנת
 למו־ יותר מאוחר שהפך הבניין,

תל־אביב. סיאון
רס לעשות הוחלט 1974 בשנת
הש את לתקן ליצירות, טורציה

 בהן, חולל שהזמן והנזקים ברים
 תל־ במוסיאון מוצג אלה ובימים

 בעולם ביותר הגדול האוסף אביב
המאה. של מענקי־ד,פיסול אחד של

 גם מדהים ארכיפנקו אלכסנדר
 יחיד הצופים. את ביצירותיו כיום

 שילב הוא — בסיגנונו ומיוחד
 או אחד, בפסל חומרים סוגי כמה

 ונתן בצבעים, פסליו את שצבע
 בולט, במקום עומק של אשליה

על־ידי בצופים ותיעתע כששיחק

 בעת בפאריס, שלו בסטודיו העולם
 בגלל נכחדו לניצה, עבר שהוא

עבודו תנאים. לא ותנאים רטיבות
 בנייר צבוע, בגבם יצירות כללו תיו

אחרים. רגישים וחומרים מוקשה
מצ ארכיפנקו בתערוכת הביקור

ה לבניין העשור חגיגות עם טלב
 שדרות ברחוב המוסיאון של חדש

 לעיניים חגיגה ומהווה המלך, שאול
סי נותן הוא הישראלי לקהל וללב.

 בעלת ישראל היות על וגאווה פוק
ומ אמנים ויוקרתי. נדיר כה אוסף
 ללמוד שירצו העולם, מכל בינים

 תיוותר לא ארכיפנקו, יצירות את
 ב־ לביקור לבוא אלא בידם, ברירה

 אופקיהם את להרחיב כדי תל-אביב,
זה. בתחום

ה דו11ש עשר ש  - רכי

ב סיאון17בנ בי א ־ ד ת
מלאת של המשולשת החגיגה את

 שפי־ סרז׳ של סתמיות עבודות
נאמן. ומיכל גינתון דוד צר,
ה שמדיניות מכאן להסיק אין

ה בחמש המוסיאון של רכישות
 שלילית. היתה האחרונות שנים

מקוד נועזת היא מיסודה להפך,
 מתן ומגוונת. יותר פתוחה מתה,

 שנשכחו לאמנים רהביטליזציה
 או גוטמן, כמו בעבר, והוזנחו

 נדיר צייר של יצירתו על הארה
 שחייו חדד, מישל כמו באיכותו
 בטרם טראגית בצורה הסתיימו

צעדים אלה — להתפרסם הספיק

 מוסיאון של החדש לבניין עשור
 רבת־היקף תערוכה מסיימת ת״א
ב שנרכשו המוסיאון, אוצרות של

 מרשימה תערוכה זה. עשור מהלך
אלכ לתערוכת במקביל מוצגת זו

 המושאל ולאוסף ארכיפנקו סנדר
מדנמרק. לואיזיאנה מוסיאון של

 מתחלקת האמורה העשור תקופת
 למוסיאון היו שבהן תקופות, לשתי

 וברקע בטעמם השונים מנהלים, שני
 הרכישות, אוצר מתגוון וכך שלהם.

 מסרים, זרם באמני מתמקד ואינו
ול שמרניות יצירות מכיל אם כי

 חיים הד״ר שרכש הקהל, טעם
מ שפרש המוסיאון מנהל גמזו,
 את — שני ומצד בריאות, טעמי

 ביותר הקיצוניים הזרמים עבודות
הקו בעשור חדשניים שנחשבו —

 — מיושנים מעט הפכו כיום אך דם,
שפם. מרק המוסיאון. של החדש המנהל שבחר

ה של הרכישה מדיניות היתה לו
כיוו ליותר מאפשרת כיום מוסיאון

 במו־ תלויים להיות באמנות נים
 מכך. נשכר יוצא הקהל היה סיאון,

יצי ורכישת בהצגת הנועזות חרף
 כאן יש הרי מינימליסטיות, רות

 במקורות בעיקר מסויימת, שמרנות
ל והכוונה הרכישה, את המכוונים

 גלריה לבעלת שיש העמוק קשר
 אורדנג, כרטה - ניו-יורקית

שפס. של רכישותיו מדיניות על
מב הרכישות שאת לשכוח אין

 לנדי־ הודות ביחוד המוסיאון צע
 התורמים אמנים של בות־ליבם

 מהארץ אספנים עבודותיהם, את
 מתק־ מאד ומעט ומחוץ־לארץ,

 המוסיאון שתקציב חבל ציבו־הוא.
 זעום, כה הוא לרכישות המיועד

בבחי לרכוש לו שנותר שמה עד
 עבודות לרוב הן החופשית רתו
הדפסים. או נייר על

 המוצגות עבודות אמנם, יש,
 לברטה קשר להם שאין זה, באוסף

 של היפים התבליטים כמו אורדנג,
 דויד של ציוריו ליכליך, זיווה

 המעולות עבודותיו או הנדלר,
 מולם אך רייכוורגר, יאן לש

הטוב והרושם הטעם את מקלקלות

הנדלר של אורי״ אכיגה ״דיוקן
מתרומות אוסף־רב

אוטרכרידג׳ של תפרים״ כעלי בגרביים אשה ״רגלי
גלויות גבי על עירום

 לברך יש כך ועל ביותר, חיוביים
 — עוזריו וחבר שפם מרק את

 מו־ ועדנה כרייטכרג שרה
שגזון.
מ ת □,כ

 היא בתל־אביב הלבנה הגלריה
 תערוכותיה שכל בארץ היחידה

 בימים בלבד. לצילום מוקדשות
 חדר הלבנה הגלריה פתחה אלה

 מפארים, מצולמות גלויות למכירת
 שמהן המקוריים הצילומים שאת

הצל וטובי גדולי עשו צולמו הן
 גם נמצאות היתר בין בעולם. מים

 המאה. מראשית מקוריות גלויות
 גלויות מוצגות בשבוע־הפתיחה,

אירוטיים. לצילומים המוקדשות
• .!

 לשעבר, הפרטיזן הוותיק, הצייר
 מד את מפתיע כוגן, אדכסגדר

 גיא בגלריה חדשה בתערוכה קיריו
 לאק- ברובה המוקדשת בתל־אביב,

 ה־ היא העיקרית ההפתעה וורלים.
 או כמופשט, הידוע מצייר סיגנון.

ה בסיגנון אך למחצה, פיגורטיבי
 הוא וקוביזם, מיזרחיות משלב
 צבע בציורי הפעם ומפתיע מענג
 נופים המתארים העדינים, המים

 בפרס מכבר לא זכה בוגן ענוגים.
הים. בנושא בתערוכה ראשון

י•
 יצא סטמצקי של לאקוורלים

 גם מוצגות עבודותיו דבר. שם
בניו־ כרגע הנערכת בתערוכה

 בת־] וגם מיוזיאום, בג׳ואיש יורק,
בירו ישראל. בנזוסיאון ערוכה
 חדשות עבודות מציג הוא שלים

 את צייר עת האחרונה, מהשנה
הירושלמית. אבדטור מראות

 נווה־צדק שכונת הפיכת תהליך
 הי- אך שכונת־עוני, היא שכיום —
 — תל־אביב של ראשיתה פעם תה

 אמנותית, פעילות המרכז לאיזור
 תל- ״מונטמרטר״ יהיה שאולי
וגידים. עור קורם אביב,
 ב־ יהיו המקורית התוכנית לפי
 במחיד לציירים סטודיות !רובע

 בצורת] תיאטרלית, פעילות סימלי,
. וסטודיות. להופעות אולמות

י•
 בבניין להופיע התחילה כרגע

 ״קבוצת לשעבר יחיאלי בית-הספר
 קוטדר, עודד של התיאטרון״

 בן אדם שן פוריס מסיבת בהצגה
 סיפרו על־פי הומחז הספר כלב.

 תיאט־' הצגות קניוק. יורם של
רא סנוניות מבשרות רון־הקיץ

 הגה; שלמעשה בתוכנית, שונות
גמיר.! מרדכי המנוח ראש־העיר

״
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