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 מיפלס הוא היצירה של הראשון החלק
 את קורא לביתן הנכנס הצופה המידע.
ה היו (״הדיונות הקיר על היצירה סיפור
 ף מלם רך, הם, — הראשון הסביבתי פיסול

 עק־ את השארתי שם תמיד, המשתנה —
 השעה. את לי תורה כשצלי בילד בותי

 הצעדים הפרדסים, של תעלות־ההשקאה
 מש־ קול ההשקאה, בריכות אל המובילים

ל שייכים הרות, משב וצליל אבת־המים
 וצופה שורשיו״) את עיצבו אשר זיכרונות
 על האחד שם, המוקרנים סרטים בשלושה

 עבודתו על אחרים ושניים אנדרטת־הנגב
שבביתן. היצירה עיצוב ועל דני של

 הסביבתי, הפיסול מתחיל השני במיפלס
 בפתחים משתמש כשקארוואן בוהק, בלבן

 הפסל בתוך ליצור בדי הביתן שבתיקרת
 לצעוד המתבקשים המבקרים, שעוני־שמש.

צעדתי (״אני — יחפים היצירה פני על

 מדינות־ מצד תלונות למנוע כדי -שלום״.
יצי מוצגת בתערוכה, חלק הנוטלות ערב
לאו במיסגרת ולא אישית כיצירה זו רה

ישראל. של מית
 בתצוגה קארוואן דני של ההצלחה

 הביתן באולמות בעוצמתה. מפתיעה היתה
 הביתן כשריצפת לבן, שנצבעו הישראלי

 ליצור דני הצליח מהיצירה, לחלק הופכת
 קסם. כבמטה המבקרים על הפועל עולם

 מוזיאונים מנהלי בצד איטלקיות יפהפיות
 ומילנו, מפארים בעלי־גלריות או מניו-יורק

 נסתפים היצירה, פני על יחפים צועדים
ש בחללה, המרחפים המוזרים בצלילים

בנגב. המידברית הרוח צלילי אלא אינם
 רנה, דנים לבוא. איחרו לא התגובות

ש זו ופאריס, בניו־יורק הגלריות בעלת
 הזמיגה שנה, 25 לפני ואסארלי את גילתה

 מנהל מסר, תומס בפאריס. להציג דני את
 לקארוואן חלק בניו-יורק, גוגגהיים מוזיאון
של הרוסי הקומיסאר סייג. ללא שבחים

פוליטית
יח תצעדו אתם תל־אביב, חולות על יחף ,

 למיפלס עליה מטפסים — !״)בוונציה פים
 ושם תעלת-׳מים עוברת שם יותר, גבוה

 באנדרטת־ שהוקלט הקלטה (מסליל נשמע
במידבר. הדוח משב קול הנגב)

 הדוס ביתן
למחצה

 דני יצר הביתן, בתוך חפסל ילכד **
ל תחילה הועיד אותה שניה, יצירה

בביאגלה. לילדים במיגרש־מישהקים שמש
פיסו אלמנטים בת־שעה המורכב פסל זה

 הנהלת הם. גם לבן ממלט עשויים ליים,
 את לפתוח כדי זו ביצירה בחרה הביאנלה

 הביא- גן בשערי אותה הציבה התערוכה,
 לטפס המבקרים את מזמין כששלט נלד״

 זו ליצירה בה. ולהשתעשע היצירה על
עיר- ״ירושלים השם את קארוואן העניק

 צריך שקאווואן טען הסובייטית התצוגה
 שבביאנלה אלא הראשון. בפרס לזבות היה
 שיצטטו ביקש הרוסי פרסים. מחלקים אין

כש והשתומם הישראלית בעיתונות אותו
לו. יזיק לא הדבר אם נשאל

 בביתן המציג סאלים, בשם מצרי צייר
 ידו את לחץ קארוואן, אל ניגש המצרי,

 בשפה מדברים היו כולם ״לו לו: ואמר
 לעובדה. הופך ביגיגו השלום היה שלך

 להציג מצה הייתי אחים־אמנים. אנחנו
 יב־ בקהיר משותפת בתערוכה יחד עמך

תל־אביב.״
 הביאנלה של האמיתי הסיפור אולם

 קרא- של המסחררת הצלחתו סיפור אינו
 הישראלית, לביורוקרטיה שייך הוא וואן.

 קארוואן של הופעתו את והבשילה שכמעט
ה את מישראל :מנעה וכמעט בביאנלה

 זוכה היא מד, האמנותי, בתחום תהילה
עתה.

ל- נשלח אחד ישראלי אמן היד, אילו

 המוקדש שלו, הסביבתי המיבנה את מתכנן קארוואן דניהדגם1האמן
 הישראלי הביתן של בדגם ופלסטינים, ישראלים בין לשלום

 שלושת על־פני משתרע לבן, בסון כולו העשוי שיצר, המיבנה ונציה. של בביאנלה הניצב
והמיס. הרוח השמש, גס בו משתלבים הרגם של העליון כשבחלקו שבביתן, המיפלסים

 היה לא הוא קארוואן של במקומו ונציה
 אובד, היה הוא לעולם. שם להציג מצליח
 התערוכה פתיחת לפני עוד מתייאש נכשל,
בו. נפשו עוד צל מוונציה ובורח

 בביאנלה, להציג קארוואן הוזמן באשר
 שליד ואמנות לתרבות המועצה אישרה

 גם לו אושר השתתפותו. את מישרד־החינוך
 את לבצע כדי דולר, אלף 14כ- של תקציב
 בביאנלה. הישראלי בביתן ולהציבה יצירתו

 של יצירתו טבעה כמעט זה שמרגע אלא
ונציה. של העכורים במי-התעלות קארוואן

ניירת בתוך נעלם לו שהובטח התקציב

 אמנו- תודעה וחסרי עייפים פקידים של
 קארוואן היה יכול לא תקציב בהעדר תית.

 שוועדה עד מחירים. ולסכם חוזים לחתום
 מטבע־החוץ הקצבת את אישרה מיוחדת
 ושוב באיטליה המחירים עלו לו שניתנה

 ל־ היו לולא ההקצבה. כספי הספיקו לא
ב לאבסנו מוכנים שהיו ידידים קאדוואן

 כספים, לו ולד,לווית חודשים שלושה משך
לארץ. הזרד, בורח היה הוא

 לביתו אישית קארוואן טילפן ביאושו
 ב- זעק רבינוביץ/ יהושע שר-האוצר של

)40 בעמוד (המשך
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