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הסנסציה שר הביאנדה בוונציה

מנשקה קדישמן מציג:

עדר
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למלון זול יותר עכשיו הוא מנסה להיפטר
מהפשפשים .הכל — התערוכה ,כולל
הקטלוג ,ההובלה ,סידור הביתן ,הקמת
הגדרות למיכלאת הצאן ,והמגורים שלו
ושל הקומיסר — נעשו כמעט ללא פרוטה,
בעזרת הבטחות וקשרים.

 ! 1 1 1 0 1 1 1מנשקה קדישמן ,הפסל הישראלי שנבחר השנה לייצג את ישראל בתערוכת
 #1 111נ י י האמנות הבינלאומית הדו־שנתית בוונציה ,המוקדשת לנושא ״מהטבע
לאמנות — מהאמנות לטבע״ ,בחר להציג בביתן הישראלי עדר כבשים הכולל  17כבשיס
ואיל אחד .״מה שעשיתי לפני  25שנה כרועה ,אני עושה היום כאמן,״ מסביר קדישמן.
בתמונה הוא נראה בעת בחירת הכבשים לתצוגה ,בארץ ,שנשלחו לאחר מכן לאיטליה.
ן* ומיים לפני הפתיחה עדיין לא היה
ברור אם הביתן הישראלי יהיה מוכן
בזמן .כמו לפני שנתיים ,בעת שדני קאר־
וואן הציג בביאנלה של ונציה את היצי
רות הסביבתיות שלו ,שהפכו את הביתן
הישראלי למוקד ההתעניינות העיקרי ב־
מיפגן האמנותי החשוב ביותר של אירופה,
כך גם השנה — בעיות של תקציב הע
מידו בסימן שאלה את הצלחת התצוגה
של הביתו הישראלי שהמציג בו הפעם הוא
הפסל מנשה )״מנשקה״( קדישמן.
יומיים לפני הפתיחה הרשמית עדיין
עוסקים הנגרים בבניית גדרות־העץ בתוך
הביתן ובחצרו ,הצבעים עוסקים בצביעה
והקומיסרים נותנים הוראות של הרגע
האחרון .היצירה עצמה עדיין לא הגיעה.
אומנם בכניסה לאיזור הביאנלה ניצב כבר
״היער״ של קדישמן — עשוי משבעה
לוחות מתכת ובתוכם חללים דמויי עצים.
אבל המוצג העיקרי שלו ,זה שיוצג בפני
קהל המבקרים בביתן ,עדיין לא הגיע.

 17פבשים
ורועה
ך* צי מהתקציב בסך חצי מיליון ל״י,
י  1שהקציבה המועצה לתרבות ולאמנות ו־

להשתתפות ישראל בביאנלה ,מצא את הד
רך הארוכה ביותר האפשרית לוונציה,
הגיע רק שלושה ימים לפני פתיחת התע 
רוכה .האשראי כבר אזל ואיש אינו מא
מין שיתרת הכסף אומנם תגיע .גם מכו־
נת־ההקרנה ,שהוזמנה כדי להקרין בביתן
את הסרט שהכין מבקר האמנות הישרא
לי ,אמנון ברזל ,על מנשקה קדישמן ,לא
תגיע בזמן ,אם תגיע בכלל .לוליא הצליח
קדישמן לגייס ברגע האחרון אלפיים דו
לר מידיד ישראלי בשוויץ לא היה מגיע
גם המוצג הישראלי לתערוכה — עדר
של כבשים.
״התעללו בנו עם הכסף,״ אומר קדיש־
מן ,״יכולנו לגמור הכל לפני שבוע .פשוט
לא הבינו את הצורר והדחיפות.״ וזאת
למרות שהתקציב לביתן הישראלי הוא
אחד הקטנים בביאנלה ואין שום צוות ש
יסייע לקדישמן בהכנת התצוגה .״יש
מזל,״ אומר קדישמן ,״שהנהלת הביאנלה
מכבדת אותנו ומתייחסת לכל הבעיות
שלנו באהדה .עשיתי כבר עשרות טלפונים
לארץ והוצאנו כסף שלא היה לנו.״
קדישמן ואמנון ברזל ,שעל פי הצעתו
הוקדשה הביאנלה הפעם לנושא ״מהטבע
לאמנות ומהאמנות לטבע,״ לא ויתרו .הם
שילמו מכספם לנגרים .קדישמן כבר
החליף שלושה בתי־מלון .בכל פעם ירד

אבל כאשר נפתחה הביאנלה היה הביתן
הישראלי מוכן .והתצוגה של קדישמן הפ
כה לסנסציה.
מנשה קדישמן הביא את הטבע לבינאלה
כמו שהוא —  17כבשים ואיל אחד
עם הרועה פפה וילדיו ,המסייעים לו ב־
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בעדר הכבשים שמציג קדישמן בביתן הישראלי
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בביאנלה שבוונציה .קדיעזמן טוען כי אינו מנסה להתחרות בטבע אלא לקיים אותו.

המוצג האמנות■

הכבשים של קדישמן מעבר לגדר של ביתן ה
תצוגות הישראלי בוונציה .קדישמן בחר לתצוגה
כבשים מגזע ונציאני ,צבע אותן בכיתמי־זיהוי גדולים במיקצת מאלה המקובלים כרגיל.

