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1| ך1\  שרה היא ישראל אמנות של |1\
 עדי של אשתו בריידברג־סמל, 11 111̂\

 תל־ מוסיאון של האירועים מנהל סמל,
פאייטים. עיטורי עם שמלה לבשה אביב.

ת1<1ך|11  אלי הפסל אשת אילן, אהובה |
 האירוע לכבוד לבשה אילן, 11 #1
פאריסאי. אופנה בבית שנרכשה •שימלה
 חיים איש־הטלוויזיה של כישרונו פרי וארוך,
יכיז.

 של מטרתו מה הראה שלא משעמם, ״סרט
אשה והראו לנושא מנושא כאן קפצו המוסיאון.

ך¥1ה1 111111□ | |1ך  שד הגדולים רמים -חבר ויושב־ראש העירייה ראש ך
של בצלחתו מתבונן טלה שלמה המוסיאון של הנאמנים 11 111#1111 111 יי י

ואמר' כסף על לדבר התן־ אחד שהוא דיסקונס, מבנק רקאנטי ליאון של בחברתו סועד
 באים אנשים במוסיאון. מופיעה קאסטנייטות עם

 כזאת,״ חרפה ולא אמנות, לראות כדי למוסיאון
 תומרקין יגאל הצייר גם ידועה. פסלת הגיבה
המביש. האירוע על לרדת הבטיח

 אנשי שילמו וטקילין טבין שקל 8000
 תל־אביב מוסיאון ושוחרי חבר־הנאמנים
 החגיגי, באירוע להשתתף כדי כדמי־כניסה,

 הם, הכספים כל שנה. כמדי במוסיאון שנערך
 מלאה, היתה ההיענות למוסיאון. תרומה כמובן,

מלא. במחיר כרטיסים רכשו איש 500ו־
כשה למוסיאון, בכניסה נערכה קבלת־הפנים

 של מפיו בשלום וזוכים במשקה מקנחים אורחים
כיו״ר המשמש להט, שלמה העירייה ראש

ך ך י י □1|1ד  לפני שתפרה בשימלה •
 חייטת־ שנים, חמש 11 1111 1 •1

במוסיאון. להופיע המרבה בר, לולה הצמרת

 החיבוקים אחרי המוסיאון. של חבר־הנאמנים
 שבאמצעיתו לאולם־הכניסה, הכבודה כל נכנסה
שונים. מסוגים מעדנים ענקי,שהכיל מיזנון נבנה

 גרמניה שגרירי ביניהם הנכבדים, האורחים
 נשים בלוויית מקומיים אילי־הון ובריטניה,
 ובעורות ביצירות־אופנה העטופות אלגנטיות
המזון. שפע על עטו מבעלי־חיים, שנפשטו
 להאזין האורחים הוזמנו הארוחה אחרי

 על שדיבר ראש־העירייה, של לנאומיהם
 ושל בדולרים, שונים סכומים והזכיר תקציבים

 מסר, תוס בניו־יורק גוגנהיים מוסיאון מנהל
 ואמה מנמל־התעופה ישר כמעט כשהגיע

ביד." יד הולכים ואמנות ״שלום
 קינחו כשעה, שאורכו הסרט, הקרנת אחרי
 שרה הגרלה. ונערכה ועוגות בקפה האורחים

 סלע, מיכאל הפרופסור של רעייתו סלע,
 דני האמן של בתמונה זכתה וייצמן, מכון נשיא

 שרה למוסיאון. חזרה אותה ותרמה קרוון,
 ההומוריסטאן של ואשתו גלריה בעלת קישון,
 הפסל של ביצירה זכתה קישון, אפרים
 וילי מחיפה ואיש־הביטוח קדישמן, מנשה

 זכה המוסיאון, ידיד הי!? גם אפטוביצר,
אוטוביאנקי. מדגם במכונית

52̂*־ גרמנית אבירות
הלומד השגריר, תל־אביב. למוסיאון חשובה

=^ של המסר בין י
א, ועורר למבוכה גרם המוסיאון על המשעמם
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