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 עד שהתאפיינה — מבט גלריה
 בתערוכות האחרונות לשנתיים

ו חדשניות היו שרובן איכותיות,
 שהציגה שונות, דיעות מעוררות

 טובה תומרקין, כיגאל אמנים
ו דורצ׳ין יעקב כרלינסקי,

 שלה הקו את שינתה — אחרים
 וחללה שיפוץ, בה שנערך מאז

 ב־ תערוכות ויותר יותר הוכפל.
 היפר־ריאלים־ ריאליסטי, סיגנון

 את המחקות לתערוכות ועד ימי,-
 עם ימי־הביניים, של הציור סיגנון
 מקום את תופסים דימיוניים, נופים

 בעולם נכון, והחידוש. האוונגרד
 בולט, למקום הריאליזם חזר כולו

השטח. כל על השתלט לא אך
 של החדש הקו ברוח תערוכה

במבט. אלה בימים מוצגת הגלריה

ברק ציירת
פוקס ארנסט בהשפעת

 מוכשרת, צעירה ברק, אופירה
 (היא תל־חי של במיכללה שלמדה

הג שבאצבע גונן בקיבוץ גרה
 מהמורה־ בעיקר ושהושפעה ליל),

 מציגה אילת, אברהם הצייר
אמ ריאליזם. פוטו בסיגנון נופים

 בטכניקות השתמשה לא היא נם,
 שיקופיות הקרנת של הסינטתיות

 להשתמש בחרה אלא צבע, והתזת
ש ומסובכת, מייגעת בטכניקה
 מאוד פופולרית הפכה לאחרונה

בטמפרה. השימוש — בארץ
למ בטמפרה השימוש סוד את

 הצייר של במכון אופירה דה
 לשם בווינה. פוקס ארנסט

 דולפגנג הזמנת לפי הגיעה,
ו בארץ אצלה שביקר מאגר,
תקו באותה מעבודותיה. התפעל

בהתלב נתונה אופירה היתד, פה
 המתאר, הציור של הדרך טויות.

 אותה. סיפקה לא האכספרסיבי,
 והצעתו חדש, משהו חיפשה ד,יאי

בעיתה. באה מאנר של
 כי בקיבוץ, נולדה לא אופירה

 כבר 15 מגיל שם, בחיפה. אם
ציי של בבתי־אולפנא הסתופפה

רצי ״תמיד בחיפה. ידועים רים
צייר כבר זה ומגיל לצייר, תי

 השירות לאחר מספרת. היא תי,״
ש גונן, למשק הצטרפה הצבאי

 גאה והיא בחיתוליו, ממש אז היה
ש למרות ראשוניו. על להימנות
במשק. נשארה — בעל החליפה

 והמראות אליה הניבטים הנופים
 זה, יפהפה ארץ לחבל ,האופייניים

וכך, מאוד. ציורה על משפיעים
ש ציורים בתערוכתה רואים אם .

 סימן — בהם שולט הירוק הגוון
 השדות עת בקיץ, באביב. שציירה
 את יצרה הקמה, בזהב טובלים
 ילד נראה שבו הצהבהב, הציוד

והמת זהוב־אדמוני, שיער בעל
 השיבולים. בין הקטן בנה את אר

 נופים מציירת היא החורף בעת
 ציורים מזכירה שלהם שהגמא

להאמין קשה לחלוטין. אירופאים

 חיוור צל הוא כיום אבני מכון —
ה העבר שסימל מה של ואומלל
שלו. מפואר

 הספיקה היא פרידה, של למזלה
תביע אך הלימודים, את לסיים

ה שבוגרי לכך לחתור שיש תה
מוכ אקדמאית בתעודה יזכו מכון
 צוננים. של בקיתון זכתה רת,
 אלו אי שבגלל חושבת, את ״מה

 לכל נקלקל בחינות־בגרות, שגמרו
 ללמוד האפשרות את היתר

המכון. מנהל שאל כאן?״
 שה־ האפשרות על מדובר כיום

 בתל־ סניף תפתח בצלאל אקדמיה
 — צפורים שתי יהרגו בכך אביב.

ב הדיור מצוקת בעיות תיפתרנה
 לאמנות, הסטודנטים של ירושלים

 גרמו הדתית בשכונה ששכניהם
בטע למכוניותיהם, נזקים במזיד

רוע מוסיקה מפעילים שהם נה
 לקבל לתל-אביבים ויתאפשר שת,

האמנות. בשטח תואר עם השכלה
לי התחילה שפרידה למרות

ב המקובלת, בצורה כאמנית צור
 מהר עברה היא וכר, רישום צבע,
ד ליצירה מוריה, בעידוד מאוד,  י

 אמנות שנקרא מה רעיונית, תר
אה כמו רעיונותיה, את מושגית.

שי תוך מבטאת היא לארץ, בתה
 את המאפיינים החומרים בכל מוש

 אבנים חצץ, קש, חול, — הארץ
 כציור נראה הכל הסך וקוצים.

 שונה שהטכניקה בעוד ריאליסטי,
מהמקובל.

□,כתנץ
יש את המייצגות הציירות שתי

 הן קארלו במונטה בביאנלה ראל
 וזיווה צימכליסטה עפרה

 חלקן של האמנות אוצר ליבלין*.
 קאן ליד בארמון שתוצג בתערוכה,

פול הוא הקיץ, חודשי במשך

 אינה וויגפלד י)וק(ג׳ יוכבד
 הימים, עברו מכלום. יותר פוחדת
 בפולין קטנה ילדה היתה שבהם

ו לה לועגים לה, בזים שהגויים
 אנטישמיות. הערות לה מעירים

 בזיכרונות טבולה ילדותה היות על
 עליה, חותמם את שהטביעו מרים,
בתערו בביקור ללמוד היה ניתן
שנ לפני ישראל בסוסיאון כתה

 טקסט כהרגלה, הוסיפה, שם תיים.
ש בתוכם, או ציוריה, בצד כתוב

 משתמשת היא פתאום מה הסביר
הס ובוטים. אכזריים כה בדימויים

היל מפחדי להיפטר שקשה תבר
 להשתחרר הטובה והדרך דות,
או להחצין היא במידת־מה, מהם
האמנות. בעזרת תם

 הצייר על־ידי יוכבד כשנבחרה
קבו על להימנות כל! שמואל

בתע הסוריאליסטים הציירים צת
 ב־ אמנים בוחרים אנזנים רוכה

 כשנתיים לפני תל־אביב מוסיאון
 תדהמה עבודותיה עוררו וחצי,
 היה אחד כל לא בבחילה. מלווה
 הגייניות תחבושות לעכל מסוגל

 אמי כיצירה אדום בצבע ספוגות
הבי שלה שהיצירה ברור נותית.

 האמנית של פנימיות בעיות עה
סביב עם או עצמה, עם הצעירה

 קלפיה את פותחת היא כיום, תה.
 גורדו! בגלריה ומציגה יותר, עוד

 מבד, אלמנטים הכוללת תערוכה
 לאיבר־המין ברור כדימוי הנראים
 היא האיבר לפתח במאונך הנשי.
ב שהוצמד פלסטי, צינור תלתה
 עוד לא אמד: כאילו לבד, קצהו
לזה. בדומה משהו או מין,

 בניו״ לאחרונה נשארה יוכבד
 בשם אמנות ומבקר לצייר, יורק

 הממושקף הבחור כשר, סטיכן
 כבן־זוג נראה ונעים־ההליכות,

ה כחולת־העין, לציירת אידיאלי
 תקופה שלאחר לקוות יש נאה.

 מעט תפוג הדדי, אושר של נוספת
 ועימה האמנית, של המרירות

תת והיא רגשי־התיסכול, יימוגו
בהכרח שלא יצירות ליצור חיל

כרק אופירה של פוטו־ריאליסטי ציור
השנה עונות כמו משתנה גוון

ג׳יק■ שד הגיור!

נמ אכן כאלה סגריריים שצבעים
 עובדה, זוהי אבל בישראל. צאים
טוענת. היא

 תרמה במשק בעבודה חלקה את
אפי בתפירה. אחדות שנים במשך

מקש היתה חדר־האוכל את לו
 הכרת את רכשה לאט־לאט טת.

 וכיום בעבודותיה, המשק חברי
 ג׳וב״. טיים ב״פול ציירת היא

 תעורר מבט בגלריה תערוכתה
 אך הקהל, רוב התפעלות את ודאי
המוכש הציירת הוזהרתם: ראו,
 !אחרת גם ויודעת מציירת רת
 ומעולה שונה ביטוי יכולת לה יש

 קצה רק וזהו ספק, ללא יותר,
 המקסימים רישומיה את הקרחון!
 הציגה לא ביטויים ובעוז ביופיים
 בתערוכה להם לצפות ויש הפעם,
לכך. ראויים הם נוספת.

 כה טראומטיות לחוויות קשורות
 ושמעטים עליה, שעברו עזות

עימן. להזדהות מסוגלים
 בניר שנתיים של שהות לאחר

 עם לישראל, ווינפלד חזרה יורק
 שביקורה לקוות ויש האמן, בעלה
 לאמנית יש ישיבת־קבע. יהפוך

 בדרך כי אם לומר, מה הצעירה
 מהנה. תמיד ולא מיוחדת מאוד

 בצורה תלויה תערוכתה עובדה,
כו עבודה כשכל אסטתית, מאוד
 צילומים, כמה מצוייר, קטע ללת

מעב תמונות משחזרת היא שבהם
וחלקים מסביר, טקסט בצירוף רה

 לפתע אך שטרייכמן, דגול
בפ עמד אבני ומכון משבר, קרה

ה בין היתה פרידה סערה. ני
 המיכד נגד לצאת שהעזו אמיצים

הח ותבעו המכון, של הרקוב סד
פתי שפוטרו, מעולים מורים זרת
צי לעיניים הכספי הדו״ח חת

הצ האחרון, ברגע ועוד. בוריות
 לשכנע הכושלת ההנהלה ליחה

 על לוותר הדגל נושאי רוב את
 מטעם ועדת־חקירה דרישותיהם,

 פורת לאה (קרי, מישרד־ד,חינוך
 שהוכרז אף על הוקמה, לא ז״ל)

התוצאה השתתק. והכל כך, על

וינפלד יוככד הציירת של המילחמה׳׳ ״אימי
פלסטיק וצינורות מבד אלמנטים

 הפחד שונים. מחומרים מושגיים
מסוג היא עובדה, חלף, מהגויים

 הצורך רק נשאר עליו. לספר לת
טוב. וליצור ליצור,
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כרמלי פרידה של תערוכתה

 מזכירה, בתל־אביב דוגית בגלריה
 הציירת תערוכת את שלה, ברעיון

 שתיהן רב. לא זמן לפני אלימה
 לארץ־ הנעשה העוול את כואבות
 זעקתן את עליהן. האהובה ישראל

 במניפסטים, לא להשמיע בחרו הן
 במעשה פשוט הפגנות. או צעדות
אמנות.

 מתול־ נערה היא כרמלי פרידה
 שמאחוריה זה, בשלב תלת־שיער,

 הגבוה בבית־הספר לימוד שנתיים
 אבני, למכון עברה משם לציור,

 רמת־לימו־ את לשפר קיוותה עת
 תרבות לספוג הספיקה היא דיה.

 שאז מורים, מכמה ואסטתיקה
ה הצייר כמו שם, לימדו עדיין

כרמלי ציירת
וקוצים חצץ קש, חול,

עי של האמנותי היועץ קניאל,
 השתיים עבודות תל־אביב. ריית

 בסיגנון בחול בשימוש עוסקות
מופשט.

 הופ־ אוזיאש המחונן הצייר
 במוסיאון ברמת־גן מציג שטטר
המופ מרישומיו תערוכה העירוני,

המעו הרישום אוהבי לכל לאים.
 רישומי את המזכיר בנוסח לה,

מזומ האגדי, גויה פרנסיסקו
בלתי־רגילה. חוויה נת

 הקארירה את שהתחיל הצייר
 מנחם ספורות, שנים לפני רק

מפ גיאומטרי־קר, בסיגנון ארז,
 ביד בתערוכתו הקהל את תיע

 מוכיח הוא הפעם בחולון. לבנים
 במיכחול המצויינת שליטתו את
 אכספרסיבי־ ובסיגנון בצבע גם

ה גם מציג עימו יחד ריאליסטי.
 השניים המעגל. הדני צעיר

 עת בעבר, פעולה כבר שיתפו
הציירים. באגודת יחדיו הציגו
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