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 במיתולוגיה, המצד זד, הוא עליו שחשבתי
האנושי ׳שהטבע זימוי־יאל, !אדם ושל דימוי

 - מנה נאה הכנעני דנסד ההשראה
במו ₪־א חיבה הישואר■ ל80ו

 עמוס קבע האחרונות,״ בשנים בארץ ביותר החשוב התרבותי המאורע היה ״זה
 את הטריחו והרדיו הטלוויזיה — ״ולראייה :משלו הסבר מייד סיפק וכדרבו, קינן.

אותו.״ לסקר עצמם
הישראלית, התרבות של הבולטות הדמויות מן כמה בהם האנשים, ועשרים מאה

 יצחק — חברם .זכר את להזכיר כדי התל־אביבי, התיאטרון מועדון לאולם באו
 בכביש חודש לפני שניספה פוליטי, לוחם רופא״נוף, מחנך, אדריכל, פסל, דנציגר,
).2081 הזה" (״העולם קטלנית בתאונת־דרכים רמלה

 שלמה לתקופה אזכרה — אחר משהו האזכרה הפכה בכך, שהרגישו מבלי
הארץ. בחיי

 של ודיוקנו עצמו דנציגר של דיוקנו — תמונות שתי הוצבו הריקה הבמה על
 בראשית הכנענית לתנועה סמל ושהפך בנעוריו, דנציגר שיצר הפסל — ״נימרוד״

׳.40ה״ שנות
 קצרות מילים אמרו דנציגר, של ותלמידיו חבריו עמיתיו, קמו זה אחר בזה

 הראשון הניסיון כן נולד משים, בלי התצלום. מן עליהם שהשקיף האיש של דמותו על
.1977 במאי בארץ שאירע מה של התרבותיות ההשלכות עם להתמודד

ד יצחק ציג דנ
 הקיים במירווח !שלך, העבודה שיל מסויים

 עם שליו זשיג ׳ובשיח לחול, יצירה בין
 18 ׳במושך ׳אוחו הכירתי !וסטודנטים. ׳מורים
 יכ- להוחאד,. ובחבר ישלו ׳בסטודנט ישנים,

 ניתן יצחק !מה תמיד: ׳שאלנו סטודנטים
 איזו- לנו. ושקידה, טוב דבר היה :הוא 1 לגו

השראודתמנית. ושהי
 אהבו הסטודנטיות יפה. ואדם היה ״הוא

 כאשר הסטודנטיות. רק לא אבל — אותו
 היתה הרחוב המולת !אליו, באים היינו

 שתיקה, עלייניו נופלת !והיתד, מתרחקת
 ׳סושד־הבי- הסואן. להמון מחוץ אתנחתא

 לו ישיש ומי, את לומר הספיק !שלו טוי
 ונתקע — הגוף עם עובד היה הוא לומר.

לו קראנו שלא גיימגום, לו ד,יד, במילה.

נימרוד עד סספו־יס
£2

 את תמיד המשנה הטבע אחריו, רודף
לש שנהג יצחק׳ •את ראיתי יכך צורותיו.

 ה־ את לרדוף על־מנת צוחותקו יאת נות
יטבע.

 הוא ׳אל־יווצר. של הוא השני ״הדימוי
 שלא דה־ו״נצ׳י, ליואוגרדו את לי הזכיר

 השיב כן ועל ובפיסול, בציור הסתפק
 ב־ גם ולהבין עליז האמנות הבנת שלשם

וב בפרספקטיבה בגיאולוגיה׳1 ׳ביולוגיה,

 עבודת שיחזיר תהא שר,יצירה כדי — עוד
האלוהים.

 מלהעביר להימנע בעבודתו ישאף ״יצחק
לי היתה שאיפתו ולד,׳פשטות. ׳נושאיו את

 איש .של אינטימית לא אינטימיות, צור
 :אינטלקטואלית. אינטימיות אלא — יבודד

 שבה להשקפה אותו הביא הזה והחיפוש
הוא ׳ובך לטבע, האמנות בין להבין חדל

 ■סו* בעיני העדר־האינטימיות את העלה
לנו...״

דנו שסרה סוב ונו
ל כודג, מיפזז פררפפור ס קו פ ה מ

ת טה לו כ רי ד א , ל ן ו י כנ ט ה ב ב הן ש ק כי ח צ  י
: ר ג י צ נ בצד ב״ום־יום, !אותו ״הסרתי ד

 שקיבלנו מה את לבטא ניתן לא גיימוגם.
חידה. עדיין הוא בשבילי מיצחק.
לרעיו ברצינות ׳,מתייחסים היינו ״לא

 היה שזה בך עצמו, לאדם אלא — נות
 שיישנו הרגשה לנו היתד, למילים. מעבר
 גם הרבה הסוף -שעד קסום, סוד ׳איזה

אותו...״ הבינו לא
ר פעיל, מאיר ה״כ • כי ה ת ש צ־ א  י
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