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עצמם! על החוזרים

חה עטרי גלי צלי ם ה הי הד ת ל ל א ה ה. ק צי  מערי
ט קלי ת ש ה ת על שהוא שלה, החד ר ה  הרוקנר׳ול, ט

ם לגמרי שונה רי שי ה לפני עוד ששרה מה ת  חברה שהי
ת ק ה ט של גלי חלב־ודבש. בל לי ק ת א ה ת, הי טי ס קי אנ  פ

ר בקצב רוק ששרה ת מהי מ ל מצו ה על ו פ סי העטי בנ  במי
ת זהב, ק רו ט תי ט רוד ב ר א טיו ר ס ם. ובאיפו מ ה מ

 לשנות האומץ את שאבת מהיכן גלי, •
}כל־בך קיצונית כצורה תדמית

עצמי, את מכירה שאני כמו יודעת! לא ממש אני
 שלי, הראש אחרי הלכתי אולי יוזמות. לוקחת לא אני

1 שגיאה שעשיתי חושבת את שגיאה. עשיתי אולי

המערי קהל אותך יקכל לדעתן*, איד, •
ץ ״הללויה״ מתקופת עוד ואתך שמלווה צים,

 בטוחה אני עצמם. על שחוזרים מזמרים נמאס לקהל
 כיום מסתכלת כשאני אותי. ויקבל אותי יאהב שהקהל

 מצחיק, נורא נראית אני בעבר, שלי צילומים על
 במבוכה. קצת אני ששרתי לשירים מקשיבה כשאני

 בטוחה אני החדש, בסיגנון עצמי את מקבלת אני אם אז
 טעים. תמיד כמעט הוא חדש מאכל יקבל. הקהל שגם
מעניין. הוא — שבטוח מה

? לעצמך התרגלת את +
 היה לא הקהל, בעיני כמו שלא אצלי, השינוי

 בהשתנות אני שנה כבר תהליך. של עניין זה דראסטי.
 את לאללה ואוהבת מסתדרת עצמי שעם כך מתמדת,
בו. שחל השינוי

 אופירה המדינה, נשיא שרעיית שמעתי •
 גמליאלי, גילי שלך, הספר אל פנתה נכון,

עטרי. גלי של כמו תסרוקת ממנו וביקשה
 לי מחניף וזה כך, על שמעתי אני גם יודעת. אני
מאוד.

טר רפי : מ

נקרופיל להיות צריו ..לא
בתי־קברות! לאהוב כדי
א מטר רפי ח, ישראלי צייר הו בפא המתגורר מצלי

ם ריס. מי ה בי א אל ה בפעם מציג הו שונ  תערוכת הרא
ד חי חה כל בירושלים, משלו י  יפה- רפי עם שי

אר א התו ה הי א הבחור מרתקת. חוויי אל בוגר הו רוי  ״
ף קולג״ ט״ או ר ם בוגריו שבין בלונדון, א שי  כמו אנ
ד קני, דיווי אפילו מור הנרי הו אל הזוג ו מנו מעצ — ע

מלת בי ה שי תונ ח כה של ה סי ה. הנ אנ א כצייר די  הו
ה פשוט ח מ ם ומבקר לבתי־קברות, מו ה פן ב קבוע. באו
5 שדך הציור את מגדיר אתה איך רפי, •

הרבה עם אישי כסיגנון אותו מגדירים המבקרים
 שתדעי ממנו. להתעלם שאי־אפשר ציור ותעוזה, כוח
 ואני גרועה, ביקורת אף־פעם לי היתד, לא עוד — לך
המבקרים. עם מסכים די

* נכון שלך, השטח לא היא צניעות •
צנוע. די דווקא אני לא.
 כקיכרו שביקרת מקום כאיזשהו קראתי •

 התכלכל ומישהו כפאריט, ויילד אוטקר של
לתהייה. קם שהאיש וחשב
 לא בהם מבקר ואני בתי־קברות, אוהב מאוד אני

 שם היו ויילד. אוסקר של לקיברו עליתי היתר בין אחת.
לו. דומה שאני שהחליטו שלו, מעריצים

 אתה כתי־קכרות? אוהב פירוש מה •
? שם מכלה

החיים. קבורים בתי־הקברות בתוך
* נקרופיל אתה •
בתי־קברות. לאהוב כדי נקרופיל להיות צריך לא
מתים: אכל •

 גדולים אנשים מתים. כשהם נשכחים האנשים רוב
למוות. מעבר הם

בכתי־הקכרות? עושה אתה מה •
ספירי — מאוד מיוחדת אווירה בבתי־קברות יש

 בפאריס שאז לה פאר בבית־הקברות למשל, טואלית.
 הקברים על משוררים. או פילוסופים של קברים יש

 מניחות באות, נשים הפנינגס. ממש נערכים שלהם
חוויה. ממש זו — נרות מדליקות רוקדות, זרים,

 מימוזה, של זרים תמיד יש פיאף אדית של קיברה על
 שסיפרה אחת, זקנה שם פגשתי עליה. האהוב הפרח

 הפרח את מזמינה היא בעונה לא שכשר,מימוזה לי,
ו מדהים שזה חושבת לא את ״אינטרפלורה״. חברת אצל

 שמת מחיל־הים, צעיר קפטיין על סיפור גם יש
 מספרים ביודהקברות זיקני הראשונה. העולם במילחמת

 וראיתי הקבר, את לראות הלכתי זיקפה. בשעת מת שהוא
 כשאבר־ שוכב הקפטיין — הקפטיין של מברונזה פסל

 השוכב הקפטיין זהב. עשוי וכולו מזדקר שלו המין
בבית־ר,קברות. מפורסם אוננות אובייקט הוא

מתים, אנשים על סיפורים עוד לך לספר יכול אני
מ־,עוב המתים, את לבקר הבאים אנשים ועל קברות על

בלתי־רגילוח. חוויות רים

פנה האו ם מעצבת- ה גוטליב מרי ת כ  גדול בכבוד ז
פנה 3800 מבין כשנבחרה, ם מעצבי-או עי דו העו בכל י

מי ביריד השנה, כמעצבת לם, ה בינלאו פנ ם לאו קיי ת ה  ש
בדיסלדורף.

כתו כשזכית הרגשת איך גוטליב מרים •
ץ זה חשוב אר

מכ כאילו ראשי, על כתר מניחים כאילו הרגשתי
במלכה. אותי תירים

 כפרם גם כרוך שבתואר הכבוד האם •
ץ כספי

 מעצבת של התואר זה לכסף. קשר אין בכלל לא.
 אופנה בעסקי אני שחשוב. מה זה השנה, של האופנה

פרס. מקבלת אני הראשונה ובפעם שנה, שלושים כבר
 עבודה שהיא חיי, עבודת על הוקרה תעודת מעין זו
 לימודיו את שמסיים סטודנט כמו הרגשתי מאוד. קשה

הצטיינות. תעודת ומקבל באוניברסיטה

״גוטקס״ מיפעלך ושל שלך ההצלחה •
 העולם. בכל מוכרים אתם פנטסטית. היא
 מיפעלים ולפתוח להגר כדעתך עלה לא האם

ץ כחוץ־לארץ
נש מאירופה, מעפילים באוניית ארצה כשעליתי

הזאת! הארץ את לעולם לעזוב לא בליבי: בעתי

ת---------- - ישי שרי

לא שבעתי לעולם נ
ב: טרי□ לי ט גו


