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אמנות

 לתוך עימות
הרנסנס

 דני האמן ביצע ?'שנתיים קרוב לפני
 כדזל אמנון של השראתו על־פי קרוון,

 של אסתטי פרוייקט ),2159 הזה, (הטולס
 הערים שתי בין הרנסאנס, לתוך מסע

 שימוש תוך ופירנצה, פראטו האיטלקיות
 אור זורמים, מים — טבע של באלמנטים

 הטבע מתוך מרכיבים ושאר דשא שמש,
הדומם.

 תומרקין יגאל האמן פירסם אלה בימים
הוא בעזרתו מינשר, ספק קטלוג, ספק

קרוון תומרקין
ניס ש רב מאבק

והשקפו יצירתו מיכלול את ושולל מגנה
 הנ״ל. בפרוייקט קרוון של האמנותיות תיו

 תלת־ הינו תומרקין של הקטלוג/מינשר
 ועל ואיטלקית), אנגלית (עיברית, לשוני

 של עבודתו על דעתו האמן מדגיש עטיפתו
 :הכינוי את מדביק הוא שלה קרוון,

א! $ £5  הקט־ בגוף (איוולת!). 1זל01^£
השאו ״יסודות :תומרקין קובע לוג/מינשר

 של השמש שעוני מגן שרירותי כאופן לים
 הודו, שבגיפור, השני סינג נאי המהרג׳ה,

 נאגו־ — איזמו האמריקאי־יפאני והפסל
 קודמים פסלים אל נוסטלגיות + שי

 מפסלים השאולות ואידיאולוגיות שייצר
.נוער ותנועות שונים . נר (העבודה) .

 שלא להצגה מוצלחת כלתי כתפאורה אית
"תתקיים . . .

הי־ לקרוון תומרקין בין הציבורי המאבק
 לבית־המיש־ פעם הגיע ואף שנים, רב נו

 שאותה הרע, לשון על תביעה בגין פט,
 תו- מיתן הפעם תומרקין. נגד קרוון הגיש

 לה והעניק קרוון, על התקפתו את מרקין
עבו על ,קונסטרוקטיבית׳ ביקורת של ממד
 השקפותיו תומרקין מציג בחוברת דתו.

 לנופר, הבאים האמצעים הכנסת באמצעות
 שבתוכו קונוס :באיטליה פראטו, העיר של

קו אל־חלד, פלדת העשוי עז, רפלקטור
 אלמנט אל השמש אור את היורה נוס

 תו- העיר. את המקיפה החומה מן השאול
 לנוף שתוספותיו ומבהיר, ממשיך מרקין

 את חד־משמעי באורח יציגו פראטו של
 ליכולת העיר עבר שביו האמיץ הקשר

.20ה־ המאה של הטכנולוגית
 הקטלוגית/מיג־ שמיתקפתו להניח, סביר

 הת־ ללא תישאר לא תומרקין של שרית
 שמצער מה קרות. של מטעמו קפת־נגד

ישרא אמנים שני בין המאבק עצם הוא

איטל עיר של האסתטיקה בעיות על לים,
משוו רבות ישראליות שערים בעוד קית׳
זה. מסוג למאבק עות
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השמצון

קסטלר על צמח
דב מתוך ציטוטים יובאו זה בתת־מדור

ומבק סופרים כתבו או אמרו שאותם רים
 בחירת אחרים. סופרים על נודעים, רים

נוש על הקפדה תוך תיעשה הציטוטים
 הישראלית המציאות על השלכה בעלי אים

 והמבקר הסופר של ביקורתו את העכשווית.
 ארתור על ראשונה) (שנה צמח שלמה

 בסיפרו פירסם הוא בלילה) (גנביס קסטלר
וערב: שתי

 ורם גדול כסופר בימינו השוכ קסטלר
פו אינה והכיקורת הארצות ככל ככודו

שיהו זה, ולקסטלר כשכחו. מלספר סקת
ההונ משלו. לשון אין הוא, הונגרי די

 לשונו. שאינה ודאי מולדתו, שפת גרית,
מתר והיו גרמנית כתכ אומרים, פעם,

 :פשוטה עיברית לקוראי נוסח *
 פיר־ אותו שמאמר אלה, בימים מסתבר

 מען הוא ובמהלכו ויזלטיר, מאיר בזמנו סס
עו שירה בירת להיות הופכת תל־אביב כי

אלה. בימים מתממש למית,
 בימים הגיע אלה שורות לכותב

לכותרת מתחת משוכפל, עיתון אלה
"0 615? £0211511 ! -1׳ .' ) ! י 116 ?61׳ ?י'

 עטם פרי בוסר, שירי של מיצבור ובתוכו
 ריבה סלנטז, ריכרד אלקלעי, קרן של:

בשי זהיר עיון שרווין. וריכרד רובין
 וזיר־ כמו שירית, זיבורית מגלה הללו רים
 הליגה מן מקוריים, שירים של כושל גום

יחי נוסח המקומית, השירה של הרביעית
בסר. יעקב או רייך, אשר חזוק, אל

 זקוקה אינה הישראלית שהשירה דומה
שכזאת. נופך לתוספת

 אומרים, עכשיו, ;לאנגלית דכדיו גמים
 שסימונו אלא אנגלית, כידיו לכתוכ למד
 מתקינות זרים־מסגננים וידי משוכח אינו

 אין אומה ואף מכורה אין לקסטלר אותו.
 וכתוף העמים כל כתוך הוא אזרח לו,
 ויכולתו וכשתנותיו וכוחו הארצות, כל

של הזריזות שמידת אלא מאד. רכים ודאי

קסטלר ארתור
משלו לשון אין

 ככתיכה-על- עסקו וכל כסיפרות מידתו
 כספרד, חירות מילחמת (קומוניזם, נושאים
 כאלו), וכיוצא כארץ־ישראל לח׳׳י מחתרת
 האורגני, התוכן שכלכ, הגרולה והדאגה
 שאל לא מעולם אותו. הטרידה לא מעולם

 עמו כתור כיקש לא ומעולם שאלות־תוכן
"להן תשוכות וארצו . . .

תרגום
הילדים
האיומים

 אח המאה כראשית פעם היו היה
 ב־ למד פול שמם. ואליזכט פול ואחות,

הגו כאמם טיפלה ואליזכט כית־הספר
 הילדים אחד אלימות את העריץ פול ססת.

 שכיום דרג׳לו, של אלימותו את שככיתתו,
והש כשלג אותה עטף אכן, נטל שלג של
 מאותו והחל ניפגע, פול כפול. אותה ליו
כית־הספר. אל ללכת חדל יום

 אחותו פול, כדירתם, הסתגרו שלושתם
 עת, כטרם שזקנה ,35ה־ כת ואמם אליזכט
 לכן קודם מת אכיהם משותקת. והיתה

 מאמם קיכלו הילדים שני משחפת־הככד•
ה ומאכיהם החיוורת, מסכת־פניהם את

 והשג־ ההידור האי-סדר, את ירשו מנוח
הזועמים. יונות

 והאח. האחות כין שררה לא כושה שום
חיל כו שיריון שהיווה כחדר התגוררו חם
 שני כמו והתלכשו התרחצו חייהם, את קו

 את גם להם היה שם אחד, גוף של אבריו
 חייהם אל משחקים. היו אותו המישחק

 של חכרו ג׳ראר, הצטרף מישחקם ואל
 על גדולות כאותיות־סכון כתכ והוא פול,

 שעונשו חטא היא ההתאבדות :הראי
מוות.

 בסערות להפוגה הכיא האם של מותח
בתקי כה נהגו ואם אהכוה, הם שכיניהם.

 בת־אלמוות. שחשבוה משום זה היה פות,
 פול, של מחלתו החמירה האם מות אחר
ממש קם הוא חודשים כמה כעכור ורק

לכה, לעמקי עד נפגעה ואליזכט כבו,

 כחצי־ראש מעליה התנשא שפול כרטוס
כהתנה כו להתנקם החלה והיא לפחות,

קדושה. של גות
 בשפת- לנפוש יצאו הם ג׳ראר עם כיחד

 כגיל כאחותו. לשלוט פול החל ושם הים,
 שהיה פול, .17 כת אליזכט נראתה 17
 התגוררו השלושה .19 ככן גראה ,15 כן

 ניפגשים היו ליל לחצות 11 ביו בצוותא.
 כמונמאר־ מכתי־הקפה כאחד וג׳ראר פול
 האחות אל הכיתה, שכיס היו ומשם טר

משח היו וביחד סבלנותה, כחוסר שנמקה
 שיחקו הם שנים ארכע מישחקם. את קים

העלי חוטי את להתיר מכלי כהצגתם,
לפ 4ל־ עד התארכו שלהם הלילות לה•
 שלהם היקיצה נדחתה כד וכשל בוקר, נות
 אותם אלימים, לילות אותם ככוקר. 11ל־

ח־ אחר־צהריים אותם דביקים, בקרים  א
 כמו לשכרי־כלי, הילדים היו כהם כים

ה אמם של הרופא לאור-היום. חפרפרות
ת מנוחה ת  להם מספקים חח ג׳ראר של ו

מחסורם. כל את
 ולעבוד לצאת אליזכט החליטה אחד יום

כ פגשה היא עבודתה כמקום כדוגמנית.
 אגאתה. כשם היא, אף יתומה דוגמנית,

 שתי את איחדה וגורלית ענוגה ידידות
 לחדר-הילדים ניכנסה ואגאתה היתומות,

 חדר כי חשה אנאתה כשווה־כין־שווים.
 מכותיו גם אשר בחשמל־אהבה מלא זה

ני ואשר כואבות, אינן כיותר האלימות
ח  אגא־ הנפש. את מחייה שלו החמצן ת
 כתם היתה היא קורבן. לשמש נהנתה תה
 עד כה שהתעללו לקוקאין, מכורים של

 אגא- גאז. באמצעות לדעת עצמם שאיבת
 שמישטרו קשוח, בבית״ספר התחנכה תה

 פראי, חותם ונחיתה עיניה סביב הותיר
 את כו למצוא היה ניתן ראשון שממבט
כ כפול, שהשליך דרנג׳לו, של יוהרתו

כשלג. מכוסה אכן כית־הספר, חצר
 יהודי• מיכאל, לחייהם חדר אחד יום

להת רצה מיכאל עשיר־מופלג. אמריקאי,

 למיקדשם הצטרף והוא אליזכט, עם חתן
 איתסיו את לכסוף יבישר הילדים של
 הגיש הוא כתולת־המיקדש. אליזכט עם
 לאחר מייד כאטואל. כיתו, את כשי לה

 אשתו עדנת על העדיף טכס־הנישואיו
 מותו את ומצא במכונית־מיתץ, נסיעה

ת הארבעה לגיצה. קאן כין  להתגורר עכ
המנוח. מיכאל של ככיתו
 הכית כתוך שיגר פול יום. נקף יום

אמרה אחד יום לאגאתה. אהבה מיכתכי


