
ניר: עמיר□

 ממיכרגה משמות ..לקבר
ו זה נ ״ ד ! ן נ ו ס מ

 ניר עמירם סל המעניינת תוכניתו את השבוע שמעתי
 שניר ושמחתי בגלי־צה׳ל המשודרת אסטרטגי' .עומק

 אותה ועזב הטלוויזיה של צבאי כתב שהיה האינטליגנטי
 חזר - הבחירות במערכת למערך לעזור כדי ג981ב״

 גס חזרה לקראת גישוש זה אס אותו שאלתי למדיה.
לטלוויזיה.

לא. אופן בשום
 12 של העדרות אחרי לרדיו חוזר אתה מדוע אז •

שנה?
 זה ישן. תחביב כאל בגלי־צה״ל הנוכחית לעבודתי מתייחס אני
 במרכז כחוקר באוניברסיטה עושה שאני מה את טוב משלים

 האצבעות את לתרגל שוב לי נחמד אסטרטגיים. למחקרים
 עם לעבוד לי ונחמד רבות שנים במשך עשיתי שלא בדברים
 שלי העיקרית העבודה ממש. עבודה לא זו אבל ישנים. חברים

אסטרטגיים. למחקרים מהמרכז באה חי אני שממנה והמשכורת
 אתה משם העבודה? כמיפלגת עושה אתה ומה •
משכורת? מקבל לא

 לא מעולם עושה. אחר חבר שכל מה עושה אני במיפלגה
 שרוצה למי ממיפלגה, משכורת לקבל מהם. משכורת קיבלתי

 זה דעתי. לפי מאוד מסוכן דבר זה הפוליטיים, בחיים להשתתף
 מוצא אתה אחד ויום המיפלגה בתוך דעות בהבעת אותך מגביל

 את רוצה לא אני פוליטי. בוס לאיזה נישמתו את חייב עצמך את
זה.

? לטלוויזיה חוזר לא שאתה לגמרי בטוח עמירב, •
לגמרי. בטוח

שגב: מזלי

 לא שר■ בניתה ,,אבירו
ת׳ למישחק־היום!״ הננ

 .קרובים בטידרת האחרון הפרק את השבוע ראיתי
 יהורם עם לדבר בדאי שאולי רם בקול ואמרתי קרובים'

 מוות. עד במעט אותי להצחיק שהצליח היחידי שהיה גאון,
 שזה לי אמר הטידרה, של מושבע אוהד שהוא ,8ה־ בן בני
 .אולי פעמים, המון ראיינו כבר גאון יהורם את פיר. לא

 נעשה שפתאום קטן ילד מרגיש איך שגב מולי את תשאלי
 טובים רעיונות מרגישד הוא איך מפטיק, ופתאום מפורטם

 חושב הוא איך שגב מולי את ושאלתי מקבלת, תמיד אני
לאלמוניות. עכשיו לחזור יהיה שזה

 פעמים המון הזאת הסידרה את ישדרו בטח אלמוניות? איזה
חוזר. בשידור

 רואה הארץ כל בובב? להיות פתאום זה איך •
אותך. ומכירה

 ילדים אותי. זיהו כל־כו לא מבוגרים אנשים ככה. בדיוק לא זה
 בכיתה אפילו הכל. זה ביניהם. ומתלחשים ברחוב אותי מזהים היו

היום. למישחק הפכתי לא שלי
נוספים? לסרטיב תוכניות לך יש •

 שאעשה חושב לא אני אבל פירסומת, לסירטי הצעות לי יש
שמציעים. דבר כל לקחת צריף לא זה. את
 וליאורה? יהורם כסידרה, שלך ההורים היו איך •

מיוחדים? קשרים ביניכם נוצרו
יותר. נחמדים שלי ההורים בסדר. היו הם

 את אוהב אתה האמת. את לי תגיד מולי, •
הסידרה?

מצחיקים. לא ויש מצחיקים פרקים יש
שחקן? להיות רוצה שאתה חושב אתה •

קבוע. ולא מעניין לא מקצוע לי ניראה זה לא.
תהיה? מה אז •

שוב. ותטלפני שנה 15 לי תני

■ריב: שיה

 והשקיע ■וצו ,,אנשים
בבורסה!״ במקום באמנות

 גלריה של 12ה״ הפומבית המכירה תיערך השבוע
 שנה.בבית חצי מדי נערכת בזאת פומבית מבירה .גורדון'.

 .טותבי" כמו חשוב, למוטד הפכה והיא אמריקה' ציוני
 בכל ואוהביה. בארץ האמנות אספני בעיני לפחות בלונדון,

 הסבר התמונות, צילומי עם מפואר קטלוג מתפרסם פעם
 הפוטנציאלים לקונים אפשורת גם וניתנת המוערך והמחיר

 המכירה שלפני בחודש המוצגות עצמן מהיצירות להתרשם
עצמה. -גורדון' בגלריה

 ויוזם .גורדון' גלריה בעל יריב, שיה את שאלתי
נועדו. הן למיבעצם הפומביות, המכירות

 לאספנים, נועדו הן הרחב. לקהל נועדו לא המכירות
גלריות. ולבעלי לסוחרי־אמנות

 שיש או מיקרי הוא פעם בכל הנמכר האוסף •
מנחה? קו איזה

 זו. בתקופה למכור רוצים שאנשים מה מיקרי. הוא האוסף
 אבל ברור. מחיר־שוק לו שאין דבר שום מקבל לא אני כמובן,
 טעמי את מייצגת דווקא ולאו מיסחרי עסק היא פומבית מכירה
 מלבד למשל, הפעם, מאוד. טובים דברים יש תמיד אבל האישי.

 פסקן, של יצירותיהם למכירה יוצאו הישראלים, הציירים טובי
וטובים. רבים ועוד פיקאסו שאגאל,

 המופיעה המחירים הערכת מבוססת מה על •
כקטלוג?

 של סוג ואותו צייר אותו לגבי הקודמת, המכירה תוצאות על
עבודה.

 מחיר להעלות יכול מישהו האם תיאורטי, באופן •
דראסטי? באופן מסוייס ציור של

 לא מחיר לשלם מוכן הוא שגם שותף יש הזה למישהו אם 'רק
 לעלות מסויימת עבודה יכולה שניהם בין בתחרות אז ריאלי.
סוף. בלי עד במחיר

 רבות, שנים מזה כמיקצוע המצוי כאדם שיה, •
שלנו? הקטנה בארץ יש רציניים אספנים כמה
 גם כי זה את אומר אני לא. וחלק עשירים חלק מאות. כמה יש

 הוא קרובות, לעיתים קונה אבל דולר, ב־ססז ציור הקונה אדם
בעיניי. אספן
 על הקטלוג, על שלך שההוצאות יודעת אני •

 הביטוח והוצאות העובדים שכירת המקום, שכירת
 להוצאות להיכנס חושש אינך גבוהות. הם העצומות

כזאת? בירידה כשהבורסה כעת, דווקא כאלה
 שהבורסה טוענים מהם חלק אנשי־כלכלה. כמה עם התייעצתי

 שיהיה טוען השני החלק המכירות. על לרעה הפעם תשפיע
 נחכה בבורסה. במקום באמנות להשקיע ירצו אנשים להיפך.
וניראה.
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