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אגדה. בתם, נולדה וחצי כשנה
ציו את איתה הביאה אורית

וב לאספנים, מכר שאותם ריו,
סטודיו. עם דירה שכרו כסף

לספר: ממשיך שאולי
 אלפיים עם באמריקה להסתדר

 אשד, עם סטודיו לקחת בכיס, דולר
ל נחשב לעבוד, ולהתחיל בהריון
 מציע הייתי שלא נועז מעשה

לנסותו. אחד לאף
 ואיש דבר, לך מבטיח לא איש

 ידידים כמה ערבויות. לך נותן לא
הציוד ושם. פה יד נתנו קרובים

 להצדיק צריכים היו והם קשה,
בגלות. קיומם את

אן עד נמרי. של דבריו כ
 ניו- על התמונות סידרת את
 כר העבודה סיים. לא עדיין יורק
נו אלד, יבימים תמונות, 10 ללת
 הוא נמרי שאול שתיים. עוד ספו

 שהוזמן היחידי הישראלי הצייר
 הילטון במלון ציוריו את להציג

 הוא .1982 בנובמבר בניריורק,
 עצם את גדולה כמחמאה רואה

 תערוכה באותה להציג הזמנתו
 נחשף הוא זו בתצוגה יוקרתית.

וכתוצאה צופים, של רחב לקהל

נתור חון גיון אח מנו הוא
 מגן־דויד את מונו ועכשיו ־ ׳שוע
מווולוי נפסל ׳שואל ודגר

 דירה שכר תועפות. הון ׳עלה
 ואם לחודש. דולר 1,200 עולה

פ אתה מרווח, סטודיו לך אין
ה כלום. לעשות יכול לא שוט

 על 1,30 — גדולים שלי ציורים
 מקום צריך בקיצור, מטר. 1,80
התמונות. את לאחסן כדי

 עלי, שמעו אנשים הזמן במשך
 ישראלי כאמן ציורים. לראות ובאו
 יש לגלריות. להתקבל מאוד קשה
ב העוסקות גלר״ות שתי רק שם

ואלה ישראלים, אמנים של תצוגה

 שם. המובילות הגלריות לאו־דווקא
 לאמנים האמריקאים של הגישה

 ספקנים והם ביקורתית, מאוד זרים
 סיג־ עם לבוא צריך אתה מאוד.

 להתקבל כדי ומיוחד טוב נון
שם.

 המערבי הכותל שאת נכון אמנם
 רוכשים רובין ראובן של והעצים

 כולל במובן אבל יהודים, כמה
ו טובים אמנים לאמריקאים יש

 חרוצים. ובמיוחד — מוכשרים
 איתם להתמודד יכול לא אתה אם

 לחפש מד, לך אין רמה, באותה
תמיד היה הרי וליהודים שם.

נו במקומות להציג הוזמן ממנה
בארצות-הברית. ספים
 נולד מילחמת-ד,לבנון פרוץ עם
 רצה הוא לפסל. רעיון נמרי אצל

 האינטרס את לבטא דרך למצוא
 וישראל. אמריקה של המשותף

 גמרי: מסביר
 זד, בנושא האמריקאי האינטרס

 היא הכוונה לחלוטין. ברור הוא
 הסובייטית ההתקדמות את לבלום
 כי ספק אין התיכון. הים לכיוון

כדי, בלבנת נשפך ישראלי דם

 האמריקאית. המטרה את לשרת
 על נשענת שארצות־הברית ברור

 מערבי קו לייצב צד,״ל של יכולת
 שב- מה התיכון. במיזרח ברור,

נמ ישראל שמדינת הוא, עוכרינו
ו מיזרח שבין הגבול על צאת

מערב.
 בזמן ארצה להגיע יכולתי לא

 את להשאיר יכולתי לא המילחמה.
 הפיל- לבד. התינוקת עם אשתי
 בארץ הייתי שבה האחרונה חמה

בא יום־הכיפורים. מילחמת היתד,
 הצטרפתי ומייד מניו-יורק אז תי

קצץ בתור שירתתי שלי. ליחידה
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 את לראות התגעגע כאשר לביקור הגיע נמרי בארץ. אמה עם צאת
 המלון בבריכת לשחות אגדה את לימד בארץ בשהותו בתו. ואת אשתו

בתל־אביב. רמדה במלון בחדרו ואגדה שאול :משמאל התגוררו. שבו

ובחיים בדמיון אשה
אורית ענק. לציור כמודל שימשה נמרי, של היפהפיה

 נסג היא רבות. בשנים משאול וצעירה ,23 בת היא
 הגיג הפעם התחתנו. ושם לארצות־הברית אחריו
לניו־יור לבדו חזר ונמרי ארצה, לפניו אורית

 ו תום עד בארץ ושהיתי חי״ר
מילזזמה.
 ו חשוב, לי נראה הפסל עניין

 כושי בעולם שלנו ההסברה נושא
 האינטר את להביע לנחוץ מצאתי

 ויק ארצות-הברית של המשותף
 מגן בצורת פסל של בדרך ראל
 |1ש דיגלי מופיעים שעליו דויד,

 וניד מעץ עשוי הפסל המדינות.
 פשו מודולארי פסל הוא לפירוק.

 להרכי יכול 5 בן ילד גם מאוד.
 שה! בקופסה נמצא הוא אותו.

נשען. הוא שעליו הבסיס גם
 ליד לליגה הגעתי הפסל עם
 אוון כשראו אמריקה־ישראל. דות

 הפס תמונת את לפרסם החליטו
 ד,ק| לקהל אותו ולהציע בעיתון,

 ז מוגבל הפסלים מיספר ראים.
 גדו חלק בלבד. עותקים 250

י בואי לפני כבר, נרכש מהם
ארץ.

נמרי. דברי כאן עד
 מרוב! התעניינות מעורר הפסל

 נמו שאול אוהד. ליחס וזוכה
 בתי ומטייל נח הוא מרוצה.

 בימי ובתו. אשתו עם אביב
 מתחי לניו־יורק, חוזר הוא אלה

 ני בנושא האלבום בהדפסת
 ד,-ז עד לסיימו ומקווה יורק,
.42,-ד ־ום־ד,ולדתו — ביוני

 פס הוא כי לי, הסביר הוא
 לגג אומר 42 והמיספר ליסט

 : יודע לא אפילו שהוא ,משהו,
 שקייו הרגשה ״זוהי הסביר.
 ם והוא רבות.״ שנים זה בתוכי

 לאו כשיגיע יקרה שמשהו גיש
 בחל־אב לטייל יחד יצאנו יום.

 מכו לרוב מידידים. נפרד ונמרי
 שתתק׳ לתערוכה הזמנה חילק

ן אדווה נעמי בקרוב.
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