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I גתאמI ךןנמאךן

הרחוקהצפוןמןלשינייםקיסם

בלתיתחןשהעללהקללנןהמאפשרהקיסם,

מזןןכששיירידשנה,ארןחהאחריבפהנעימה

אבלקטןכליהןאהשיניים,ביןתקןעים

טרןהפיניהרקדןבחרבןהשםזהמןעיל.

שלהמחןליהנןףמןלחלקהפךשכברסארינן,

שיינפל,דרינהעםאחתלאהןפיעמאזישראל,

הישראליחברןעםבהגיעןבת-שבעעםעבד

הפעםןשב,שעברהבשנהלהןפיעפיקיןבל

קטן,יימכשיראצלנן.לרקןדמןרחב,בהרכב

כך-מסןכן"אפילןןאןליחדגםאבלמןעיל

 .שלןהקיסםאתסארינןרןאה

בתכנית.בןצעןמדהימיםסןלןמחןלןתשני

" B12 " האמנןתימנהלןאןיטינן,יןרמהמאת
לסמלהפךשמכברהפיני,הלאןמיהבאלטשל

מאן,דעצןבריקןדזהןסארינן.שלמסחרי

רטטמלאבןטן,בסיגנןןהגןןע"ייהברבןרמעין

צמדזהן .רגישהןירטןאןזיןתהדןרש ,ןרעידןת

שלייחןדןאבל .כביכןלסןתריםמןשגים

יכןלתביןהמדהיםהצירןףבדיןקהןאסארינן

רגישןתעםןמלהיבהמבריקהתנןעתית

זןןזןהרתזעירהפנינהלראןתלייצא .אנןשית

ןלאנמאסשלאסןלןזהאבלרבןת,פעמים

 .חןזרתבראיהנשחק

(עןד " Pas de Dic "נהרין,אןהדשלהסןלןגם

יןבלעבןרהכיןשהןאנהרין),שלחידתישם

זכהביצןעןעבןרזעירה.חידהמעיןהןאפיק,

בינלאןמיתבתחרןתהראשןןבפרספיק

התפרסםשכבר(כפישעברהבשנהבפאריז

מןזרןת,ןרעידןתא-סימטריהשלנן).ברבעןן

-אפשריןת"ייבלתיעצירןתמפתיעןת,תפניןת
שיןבל ,הזאתהנהריניתבמיניאטןרהאיןמה

פנימית.ןאמתברקלהמעניקפיק

 ,פיקיןבלשלבעבןדהנפתחההתכנית

משתתפים,בןטריןשהיאשמה,כבדים"יי

בת-שבעמרקדנישנייםעןד ,הכןריאןגרףמלבד

הנציגה(אגב,צןקןנןעהשכטרחןפש ,לשעבר

עםיחד ,הנעדרזה,גבריבמןפעהיחידההנשית

מצ'ןאיזם).זאת,

מאןד.קליתנןעהדןןקאהללןהכבדים

בז',בצבעאחידהתלבןשתלבןשיםהשלןשה

64 

 ,פטישןצחיפיקיןבלשיצרןפס-קןלןלצלילי

נערכת ,בןלטיםמקצבאנשישניהם

הכןריאןגרפיה ,השלןשהביןאינטרקציה

יסןדןתהןעברןכאילןןמשתנהמתהפכת

נןצרןכך ,בקליידןסקןפרביםלאתנןעתיים

 .בסיסייםמחןמריםעשןיעשירמרקם

עןד ," Westward HO !"-בהסתייםהמןפע
הפיניהבאלטרקדןגםהשתתףבן ,טרין

טרןשלזןעבןדההייקילה.הנריקיהלאןמי,

עצמהעלחןזרתקהיהמןז ,ארכניתסארינן

אןתהנעדריקלהיהיןהנריקי ,רבןתפעמים

 .טרןןאתיןבלאתהמאפיינתכריזמה,

ישראלית "מחןליימןשבתעןדנןצרההנה

נטע ,גןטהיינר(צבינין-יןרקאחריבחן"ל.

גלילי)(איציקהןלנד ,פרי)יגאלפןלברמאכר,

קןלברגלהקתשלהישראליתןהקהילה

ישראלית.להקןנתישבפינלנדגםהשןןדית,

פניעלמחןלןיןצרירקדניםנדדן ,דןרןתבמשך

ןזן ,מחצבתםמכןררחןקיםהעןלם,בירןת

המחןל.עןלםאתלהעשירהדרכיםאחתהיתה

שתרמןהםהצרפתים,ןבןרנןנןןילפטיפה

לזהבאלאנשין ,ןהדניהרןסילבאלט

כנראהשלמה.אינהןהרשימההאמריקני,

שלאימננטיתתןפעההיאזןשקןסמןפןליטיןת

מדישביםאלהשנציגיםןטןב .המחןלאמנןת

בבית".ייגםלהןפיע ,עןנהבכלאחדיםפעם,

האפוריםהחייםסמטת

האדומיםוהלבבות

שלאחרלתיאטרןןעכןפסטיבלבמסגרת

המשןתפתיצירתםשלהבכןרהנערכה , 1997

הפעםזןאיןעזרתי.ןיגאלאלדןרגבישל

פעןלה,משתפיםשהשניים ,הראשןנה

שלהםרןקדים"ייהערב .מצןיינתןהתןצאה

את-החברתיהמחןלהתפתחןתדרך-תיארה

ייסמטת .ארץ-ישראליבית-קפהשלתןלדןתין

ביפן,ביתשלסיפןרןהןאהלבנים"הכסאןת

 .דייריןהרכבאתששינןהמדיניןתןהתהפןכןת

שןבןהןא ,מסגרתהמשמשהעלילתי,המניע

חד,ד(סןהילירדןתןשבכיןםטאהר,של

כהלכה),להתנןעעיןדעשגם ,המצןייןהשחקן

 .כילדןחינןלדבןבביתביפן,לביקןר

ישןגזילה.אי-צדקעלזעקהאיזןכאןאיןאבל

גןרלתהפןכןתעםבןגרתהשלמהטאהראצל

באמתזןהרי .לירדןאןתןשהביאןהעמים

הישראלים,שביןביחסיםהבסיסיתהאמת

שגןרשן ,לפלשתינאיםהעכשןןיים,הביתבעלי

אישית,אני,אחרןת.למדינןתלעבןרבחרןאן

אתןגם ,שלןהסקרנןתאתלחןשמסןגל

גםכינןל,דבןבמקןםהמצבעםשלןההשלמה

ייבית"ישדןרי,בנירבים,לישראליםכמןלי,

בפראג,שלי,במקרה ...אחרתבארץייחנןת"אן

אתשםבביקןריחיפשתיאניןגםבערים.היפה

ילדןתי.פרטי

שיןןי-זכןיןתבאמתישבןהמןפע,בסיןם

ןהמןשרת,המןשמעתןלמילהלמןזיקה ,לתנןעה

בה ,המןכספת;;קןפסאאתטאהרמןצא

אןתהפןתחהןא .ילדןתןאןצרןתאןלישמןרים

 ,שעברןהשניםעשרןתאחרישהביאבמפתח

בהןהגןלןת :ילדןתןמימיייאןצר"בהןמןצא

 ..שיחק·

אין ,מהמשןםאבללדים,יישאימהןת,יש

אןצרעשיר,החייםמרקם ...אבןתזהבבית

במןפע.החזקהפןהןאןהתנןעןתהצלילים

מןסלמית,דייגאשתבתפקיד ,שביטאריס

ניבןאילן ,שלההטקסטבקטעימצטיינת

בלהקתםמעטןתלאשניםשרןקדמישיינפל,ד

להכניסמצליח ,בן-גלןנירדרןרליאתשל

 ,טכניתיכןלתרקלאשלןהמסןכנתלתנןעה

 ."טןבמחןלימביתייבאהןא .נשמהאלא

ץצוינותוצונ ...צציםונ

אלא ,מדברנאהרקשלאמי ?חלןץאיזהן

לא .לןמטיףשהןאמהאתבעצמןמקיים

לבבתשןמתהצןרךעללהרצןתאצלנןחדלים

על .חייםאנןבןהאזןרשלהמזרחיתלתרבןת

פןליטיקאיםקישקןשיסתםאלהרןבפי

 .הציבןריתתדמיתםבנייתלצןרך

לקח ,הירןשלמיהמחןלאיש ,מרגןליןירןןאבל

כמצןןתןלא ,ברצינןתהמזרחיהמחןלאת

שלצןרניכאמצעיאלא ,מלןמדהאנשים

שתיןבה-הקטנהלהקתןשלן.הכןריאןגרפיה

ןבחןרהרמתי,ןיעלחןגל ,מעןלןתרקדניןת

ןשמהבתכניתמןפיעים-צ'רניסאיתןבשם

מתכניתםנכבדיםןחלקים ,איסלמית"ייפנטזיה

 .המזרחיהמחןלבמתכןנתבנןיים

בשמלןת ,נןצצןתבתלבןשןתההשתעשעןת

אלהמחןלןתמקשרת ,בנןצןתמקןשטןת

בתחןםהקןדמת.המאהסןףשללקברטים

דקחבלעלירןןצןעדהתלבןשןתעיצןב

להגזמה.ים-תיכןניבימתיברקביןהמתןח

לאמנןתמזרחייםסיגנןנןתניצןלהיה ,למעשה

-40ןה-30הבשנןתשייךבת-זמננןחדישה
רצינייםישראלייםיןצריםדגלןבהםלרעיןנןת

עדןאןבן-חייםפאןלכגןן ,המןזיקהבתחןם

שלשילןבבמןפעישןבןסקןביץ!פרטןש

ןצליליםןאןנסקן)ביזה(שלאירןפיתמןזיקה

שנערךשבמןפע ,ספקאיןאמיתיים.מזרחיים

הקהלהתלהב ,למשלעכן,שלבאןדיטןריןם

מחןלרירה",אלנרייחןגלשלמהסןלןבעיקר

זמרתשלזימרתהלצליליקינאהשל

בחןשניןתרקלאגלמפליאהבןיראית,'אלז

הרבהשהןאלסיגנןןטיפשי(שם "הבטןמחןליי

לילה).מןעדןןשללבידןרמעבר

גבןההלרמההכןריאןגרפיהאתשמעלהמה

במןרכבןתמרגןליןשלהשימןשהןא

מסימנישהיאהתנןעה,שלהכרןמאטית

ןתנןעהניגןדיםשלמבניםכגןןיצירתן,

מהסןגןדקןיןת,רגשןתהחןשפתןירטןאןזית

לעיתיםאלאמןדרניבמחןלרןאים ,שאין

רחןקןת.

 ,"לבבייימחמד ,הרמתייעלשלהסןלןגם

שןשנהבביצןעלןי-תנאישרהמאתלמןזיקה

לןעבדידןע,מצרימעצבמאתתלבןשת ,דמארי

ביצעהגםיעל .מלהיבהיה ,אל-ג'אפארעבד

קלןדמאתלמןזיקהיצרה,עצמהשהיאסןלן

 .דביסי

בעצמןמרגןליןירןןשביצעהסןלןייבדד",

הןכיחארגןב,זןהרמאתשירלפיןבכבןדן,

מעןררתבצןרהלהתנןעעמסןגלהןאכיןםשגם

 .התלהבןת



לפניפותחמרגוליןשלבעבודתוזהחדשכיוון

-חדשיםאופקיםבישראלינהמודרהמחול
 .ומבטיחים

מהביתהתוכןאתלהביאנא

סוזןבמרכזשהתקיימומסך",הרמת IIמופעי

עכשווימחולשפעהביאו ,נובמברבחודשדלל

הצעיריםמהכוריאוגרפיםאחדיםמעולה.

 .יותרשלמהנעשתהועבודתםבגרו,כאילו

 .ידניאלוענתדרנעה ,כלקודם ,בלטואלהבין

 ,יכולתואתהוכיחשמכבר-תדמורעידו

המחוליהנוףשלמוכרלמרכיבהפכהולהקתו

 IIאורנאנוס IIחדשה,עבודההפעםהביא-שלנו

פיוטיתבצורההתחילשלוהמופעשמה.

כילותמיניבתוךנעיםכשהרקדנים ,ומשכנעת

העירוםחצי-שקוף.מבדארובותתרצהאםאו

אבל .תדמורשלבעבודתוקבועמרכיבהוא

ממשכאלה?ברגעיםהאוראתלהורידמדוע

זוגהובןיסט'נס-זיד'אורלהיסונשעשתהיכפ

שהשנייםמכךשהחל ,שלהבדואטפסטנןארי

בחללתלוייםשנותרו ,בגדיםמעליהםהשילו

שעהצח,שלגלבסוףירדושעליהם ,הבימה

האוריורדאזאבלעירומים.נותרויםישהשנ

יפים,גופיםמשניהנאהובמקוםלמינימום,

המאמצת ,תולמציצנהמחולאתהעלטההפכה

בחושךהעירוםהסתרתיידעלם,יהעיניאת

 .אופנתי

היאקדימה.צעדהפעםעשתהבוררתמר

 ,"כד" ,רקדניםלחמישהמחולעיצבה

וסיימהפתחהעצמהשהיאבכ,ךוהסתפקה

זהבמחולהיהרקדניה.ביןבזחילההמחולאת

שתמר ,זובעבודהניכר .וכןעצוב ,פיוטימשהו

שאלהממנו ,"בוטו"במחולהרבהעוסקתבורר

c) 

זכלאשמוור,יא /;:ואז'פרלזן,ל'אנז ,"ה,וליווארומייי
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ביטוידיילשבא ,סכנהותחושתאיטיות

ירגלאתהמסכנים ,השבוריםבחרסים

 .מהיהבריצפתשעלהרקדנים,

לעבודתולגמריחדשהגירסההביאאיבגיאורי

II שהציגהנוסחעלבהרבהשעולה ,פתוח"פצע

דמויותיוצאותשממנוהמקרר .הקודמתבעונה

האיגרוףיושק ,מתיםלארון ,לבסוףשהופ,ך

נוצלו ,ממעלשרשראותעלהתלוייםהלבנים,

שגם ,המשונההשוטרנעלםולשמחתיכראוי.

 ...במקררבעברהיההוא

הבכורהשאחרי ,הראשונההפעםזואין

לפיהתנועהאתלגזוםסוףסוףאורימתפנה

בהחלטהוא .האמנותיהמבנהידיעלהנדרש

אתלעשותמוטבאבל-מוכשרכוריאוגרף

הצופיםאתשמזמיניםלפנישיעורי-הבית

והמבקרים.

למרביתמשותףמכנהצרהישהתופעה

םיהסמלשפעהיתה ,השונותהעבודות

עמוסותהיוהעבודותכלכמעט .המופשטים

II משמעויותII להיותיביחאינומחול .חידתיות

למרותאבלי.חד-משמעות- !יהיהשלאומוטב

לפענח ,לויכא ,מתבקששהצופהסמלים ,זאת

עצמה.היצירהאתכביכוללהסתירעלולים

הרכילותיכתבשנוהגים(כפיבהעדרםבלטו

דברכלוכןלכשעצמהתנועהשלמחולין)ילצ

שלמפגןהיהזה .הקלאסילבאלטהשייך

של ,מצויינתקהיוטכנריקודיתכולתי

 .אטרליתיתמאודאבלמופשטתכוריאוגרפיה

שלחתונתה II ,מארשלברקשלהחדשהעבודתו

הואכי .אכזבה ,עבורי ,היתה IIגולדמןאמה

אינואבל ,יצירתיכישרוןשלסימניםמראה

שלוהתנועותאוצרראשית, .משגיאותיולומד

קטנהלאחוצפהבזהשי ,ושנית .מאודדל

ולהפוך ,היסטוריתדמותשלבשמהלהשתמש

יהודית-חתונהמסתםלמשהוהעבודהאת

ראויהגולדןאמההקידמהלוחמת .קניתיאמר

והנושאהשםכייותר,רבהלבלתשומת

 .מחייבים

העשירנורהימסישתחררשברק ,הזמןוהגיע

ללאשובהופיעהזועוב.דמרגלית ,אימושל

באמצעהגיוניתסיבהאולעיןנראהקשרכל

שלמהמםבקטעהאמריקאיתהעבודה

שמואל.מספרפרקהקראת

 "שקט-תק"שהיהומלהיבבמינומיוחדמופע

כמבריקמתגלההלועזיותבאותיות(שרק

צחי .) Shakatak-עצמוהמופעכמו-וקצבי

לטובהזכוריםהטרקטור",נקמת IIונגניפטיש

ובת-נהריןאוהדעםשלהםהפעולהמשיתוף

בריק- ,רקיעותמקצבים,שלמופעחברושבע,

 .ביותרומהנהמלהיב stompו-דנס

 ,ביתכלי ,גופם ,נגינהלכליאצלםהופךהכל

 ,מקצביםמייצרים ,טאנגליהציירכשלומכונה

חבל,רקדבר.שליופי .לתנועהההופכים

חזקים,גווניםחסריהםגםהיושהבגדים

כמההכללית.התעשייתיתבאוירהונבלעו

המעולהלמופעהרבהמוסיפיםהיוצבעכתמי

 .הזה

הפעם .פינטוענבלראויהלשבחמיוחדלציון

מספר,דולרקדניתלעצמהדואטצרהיהיא

במחול ,"כבודותעלמות"שתי ,סנדויהורוניקה

 .ובתנועהבהמצאותיוומבריקמשעשע ,קליל

הכוחותאחדהיאגםפינטושענבל ,ספקאין

שלהצעירהדורשלהמרכזייםהיוצרים

היאהלאכאלהכשרונותולגלות .כוריאוגרפים

מסך."הרמת IIכמומבצעשלהאמיתיתמטרתו
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היהמחודשתלגירסהשזכה ,לשנייםמופעעוד

והשחקן-הזמרגתעמנואלשלקודס"אלייערוץ

-תפשתילאהפעםגםויינשטיין.מאריאנו
כביכול,הפוליטיהמסראת-באשמתיאולי

ועמיתומדהימהבצורהמתנועעעמנואלאבל

מאוד.מקצועניבאופןוטקסטיםשיריםמגיש

ללאגםאבלפתרון.בצידושאיןייחידון",עוד

מהנה.זהרש"יפרשנות

הביאוהרמןטולפנובשלקליפה"תיאטרוןיי

ימי .נהדרתבתיאטרליותעשירהעבודהשוב

חומותשלהנעיםהסמליםאתסיפקוהביניים

תמידאבלפרועדמיוןמלאתעבודתםוקרבות.

שלסמלים,שפעהיהכאןגם .מאודאסתטי

מה.יודעהשד

 .כשרונותשלמרהיבהתצוגההכלבסך

כיתהעלתהדרנועה

לאשניםלפנימתחילהדרנועהעםהכרותי

 ,ייבעייתית"מאודקיבוץבתכשהיא,מעטות,

דמותהלמרותמרגולין.ירוןאצלמחוללמדה

עלגדולהכריזמהלההיתהתמידהקטנה,

שלההקשרלמעשההיההמחולהבימה.

לחיים.

 ,הראשונותעבודותיהליצור.החלה 1993מאז

 "אלאייאינו ,ייזנאנא"בעשב",ייראשיתשביר",יי

היולאהןאבל .מסקרןמשהותמידבהןהיה

 .שלמות

משתמשתשהיאהסמלים .שופעשלההדמיון

כמהישכיאםמאוד.פרטיים ,אישייםבהם

ושוב,שובדרנועהאצלשחוזריםמרכיבים

האכילה,אולצבאדםההופכתהמזוודה,כגון

עשייתזוכראנישכיח.בלתימחולימרכיב

בעבודתהגם .שביר""בכברחסהואכילתסלט

כרוךאוליאוכלים. "בקליפותלנשוך"החדשה,

 .הפנימיבעולמההואאףמתמי,דרעבזה,יצר

בהישבתנועה,עשירהזויצירתהאבל

בוגרתוהיאמרתקותבימתיותהתרחשויות

להפליא.ומעוצבת

ומעליההגדולה,הבימהגביעלקטנהבימהיש

יורדמהםוחבלים,מתקניםשלשלםמרקם

מכשיריםועוד,שריוןמעיןשהוא-בגד

הרקדנים.אתהמשמשים

רז,רננהשחר,איתמרדה-וולףניר-המבצעים

אחדכלמלוכדת,יחידהמהווים-הרמןומיכל

מעלמתנשאשאינוכזהאבלסולן,בגדר

והכוריאוגרפית ,מיוחדתדמותאחדכלחבריו.

הבדליואתתנועתםאיכותאתהיטבמנצלת

שלהם.הגובה

משנת "בעשבראשיתיישלהמחודשתהגירסה

כיסאותושלושהרקדניםלשלושהמחול , 1994

מעוצבתכיוםנראיתהיאאףירוק,דשאעל

להפליא.מבוצעתהיטב,

שמרבהמלחין ,ברייטישראלשלהמוזיקה

מוסיפההעבודות,בשתירקדנים,עםלעבוד

שעיצבההתלבושותוכן .לתנועהותורמת

בן-מנחם.עתליה

להקהשללרמהשהגיעהקבוצה,עוד ,הנה

ממש.שלעצמאית
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דניאליענתעלהירחהשפעת

מבחןאתהפעםשעברה ,נוספתיוצרת

דניאלי.ענתהיאהאמנותיתהעצמאות

במסגרתהופיעהבה"לונה",הטריה,עבודתה

(איריסהנאמניםרקדניהעםמסך"ייהרמת

ורותםתמירקובינמירובסקי,גליתארז,

שלהלילי,מצב-הרוחבסימןכולהתש"ח)

(לונה).הירח

 ,ורגשותרגישותמלאתתנועתהדניאלי ,בכלל

האסתטיקה.מסננתדרךהיטבמסוננים

הסמליותאבל .חידתיותבהישזועבודהגם

היצירה .כביכולפתרוןהדורשמהסוגאינה

נוקטורנוזהונוקשה.נוסחהלפיבנויהאינה

שייךדניאליענתשללהקתהמופעעדין.

 .מסך"ייהרמתבמסגרתשהובאלמיטב,

בקיומהשישהקשייםכלשלמרותלקוות,יש

בדומה ,זוקבוצה ,קטנהעצמאיתלהקהשל

,ורטיגוקולבן,אמירדרנועהשללאלה

 ,שלנוהמחוליהנוףאתהמגוונות ,ודומיהן

להקות .לפעולתןהמימוןמקורותאתימצאו

החיוביתהתופעההןאלהוזעירותצעירות

בשנתייםהישראליהמחולבתחוםביותר

האחרונות.

גדולאחדשגעון

בת-להקתו,עבורנהריןאוהדשיצרהמופע

הוא ,בייבי"ייסאבוטאז'השםאתהנושא ,שבע

חסראגב,שמו, .הזהמהעולםלגמרילאמשהו

היההואאחת,ייי"ממנוהחסירוולומשמעות,

המדוברבנושאמשמעותיפוליטילהגדהופך

ביבי.ראש-ממשלתנו,מכל,יותרלאחרונה

מהמם,תנועה,מלאצבעוני,מרעיש,מופעזהו

רוקדשם ,פתוחחציבמסךמתחילהכל .מרגש

הקהלטמיר.שי ,מופנמותפניו ,מעודנות

לכלהמסךנפתחאזורק ,בנחתלומתישב

שיוצריםהנהדרהרעשומתחילהבימהרוחב

ועמיתוזגפלדפטר-הולנדייםצלילאמנישני

 Peter van der Poll (פולדרפאןתיס
Thijs-Zegveld (, אובמהפועליכמוהנראים

לכנותמותראם-מנגניםהשנייםחשמלאים.

ומינימשונותבמכונותבריתו,ךשימושכך

יודעמישלוקולותציוציםשפשופים, ,דפיקות

 .נגינה-מה

שבו ,קסוםמשעשע,צליליעולםנוצר

שלורקדני-החיזוקהלהקהרקדנימשתלבים

מושפעותשחלקןבסצנותשלההאנסמבל

ובייחודהיפניוהמחולהתיאטרוןמעולם

ארבעהאושלושהבוהבובות,מתיאטרון

במקרה .בובהמתפעליםייסמויים"מפעילים

כמומעוותותודמויותבשר-ודם,רקדניתזה

 .מאריןמאגישל " May B "-מאומהבוטו

הבימתיהמנגנוותפעולמשעשעות,הקרנות

לעשותלפעמיםשנוהגכפיהקדמי,והמסך

כביכול,מרקידותקיליאןיירי ,נהריןשלעמיתו

 .עצמההבימהאת

הזאתהמעולההיצירהשלהשניחלקהלקראת

תחילה .קבייםעלדמויותלתמונהנכנסים

הסיוםולקראתג'יסט,-ד'אורליאנססוניה



עלנןצןתעםענקים,שלןשהשלחבןרה

ייליימפלצןתאןתםהןפכןתשהקבייםראשיהם,

משןנןתדמןיןתלישהזכירמהנהדרןת,

ארטה.דלמהקןמדיה

שהחלקשעהסינרים,מיניהכללןבשיםלבסןף

מעצבתלןילרקפת .חשןףהגןףשלהאחןרי

שלמזהפחןתלאפרןעדמיןןישהתלבןשןת

מי?אלאבמבי,שלהתאןרהגםנהרין.אןהד

רביםשפרטיםחבלאבלמאןד.פלסטית

ההאפלהבשלהצןפיםמעינינעלמים

החיסכןןמבצעבמסגרתנןהגשהןאהאןפנתית

 ...בחשמל

אתלהספידלאחרןנהשהחליטןאלה,כל

עכשיןייאלצןעצמן,אתשמיצהכמינהרין,

מלןתיהם.את ,שאןמריםכפילאכןל,

בנןיאבל ,מרגששפעבןישבייביייייסאבןטאזי

רןעשת,בסצנהמתחלףשקטקטעבקפידה,

כפימימדים,גדןלןתבהתרחשןיןתןאינטימיןת

שצריך·

הפסקהשישלציין,ישהמןפעשלןלשבחן

חייביםאינםשהצןפיםכךדקןת, 50אחרי

שלהם,הטבעיתשןמת-הלבמשךעללהתגבר

רעננים.לאןלםלשןבןיכןלים

נשארנהריןןאןהדשןב.זאתעשתהבת-שבעיייי

גםןאןלי-ישראלשל 1מספרהבימתיהיןצר

 .מזהלמעלה

ב"ענבל"חגיגה

באןלםשהתקיימהייענבל",שלהטריההבכןרה

היתהזןמרנין.אירןעהיתהדלל,סןזן

שלןמעריציהידידיהשתלןהתקןןת,התגשמןת

יצירןתיהשיחזןרבמלאכתלןי-תנאישרה

 ,ןעכשיןהין.כלאמהבימהשנעלמןהןןתיקןת,

ןמןטיכהןאילנהכגןןהלהקה,ןתיקיבזכןת

 .ןלהנןת-ןלראןתןלשןבאפשרב,המןאבר

היתהאןתנטית,מזרחיתכצןרההמיניאטןרה,

שרה.שלבעבןדתהמאןדחזקפןתמיד

ידייםתנןעתןבןמקסים,דןאט ,ייייהצןרף

ממש.לאמנןתאןמנןתמלאכתהןפךפיןטית,

שעםאברהמןב,מןטיהביאשראינןבביצןע

עןדהנפשיתןיכןלתןהבימתיתנןכחןתןהגיל

כפןתחדש.לשיאהצןרףתפקידאתהעמיקן,

כתר-יןצרןתאצבעןתיןכיןנים,מתעןפפןתידין

שלאנןשילצירןףהןפכתןהצןרפןתזהב,

נפלא!ממשאהבה.

משנתלןי-תנאישרהמאתייפןרחןתייאןתיןת

אין .לתלפיןתהבנןיקבןצתי,מחןלהןא 1986

נןשאשל ,טיביםמןשלניגןדיםלבנןתכשרה

גםהבימהעלאיתןניצבןהבניין .ןאריאציןת

כרקע,תחילההתלןיה ,העשירההפרןכתכיןם.

משמשת ,ידייםכפןתתןמבצבצןדרכה

דתי,כמעטנןשאעלזהבמחןלשןנןתלמטרןת

משנהזהאיןהתןרה.אןתיןתקדןשתשל

 .מאןלץמלאכןתי,קצתנןשאזהןשלדידי,

לשמשיכןליםמבנהןןבעיקרתנןעתןהמחןל,

כןריאןגרפי.מרקםשלמןפת

קדיםיייירןחחדש,מחןלהכינהסלערחלי

עלרקלאהחתןמההיאשלה.שכןלןכןתרתן,

המןזיקהעלגםאלאהכןריאןגרפיה

במבנהניצבתהמבצעיםקבןצתןהתלבןשןת.

ארמןןגניכמןסימטרימשתנה,ןבלתיקשיח

מדיבן,מןעטהכשלעצמהןהתנןעה ,ןרסאיי

 .לטעמי

קערןתלמשלנהדרים,חזןתייםמרכיביםיש

ריקןדזהןאבל .האןרמשתקףבהןנןצצןת,

במןבןןגםהתנןעתי-הגןפניבמןבןגםזז,שאינן

יפה,תנןחהזןהפילןסןפי.תרצןאםאןהנפשי

מחןל.ממשלאאבל

בערבית)(עץרהיייסגיישלהמחןדשהביצןע

שענפיקמאי,שבטבאיזהדןכהן,אילנהמאת

שלהכרחיכמרכיבבחייןמשמשיםעצים

המןזיקההזה.במינןהמיןחדבמדברהחיים

הרבההןסיפהןנגניןברשלמהשלהחיה

שלרגעבהשאיןהמעןלה,לכןריאןגרפיה

 .ןמרתקתעשירהבצןרהבנןיהןהיאשעמןם,

נראןכאח,דןהןןתיקיםהצעיריםהרקדנים,גם

נראתהלארבןתשנים .ןמסקרניםחיןניים

אני .התפעלןתןמעןררתחיןניתכהייענבל"

שאילנהבכ,ךהמפקפקאישעןדשאיןמקןןה,

כיןצרתהלהקה,בראששתעמןדהדיןמןכהן

שלהאןצרעללשמןרשמסןגלתןכמי

 .לןי-תנאישרהשלעבןדןתיה

בת-שבעאנסמבלשלנפלאערב

רקלאבת-שבעאנסמבלמשמשהאחרןןבזמן

הלהקה-האם.שלההמשךדןרלרקדניחממה

רקדניעםןעןבדיםמגיעיםמחןייליןצרים

בזכןתהקיימתלהקהעםכמןממשהאנסמבל,

לראשןנהשבןצעההתכניתןבאמת,עצמה.

שלעבןדןתשלןשןבה ,' 97דצמברבסןף

נהדרת.חןןיההיתהאןרחים,יןצרים

העןבדת ,גןדרןלינדהמאתתנןעןתיי 100 "

המתחילהצןרנית,יצירההיאןבבלגיה,בקנדה

גןף.חלקישלסטאטיתכמעטמתצןגה

ןאפילןזרןעזהאחרבזהחןשפיםהרקדנים

האןרהבטן.כגןןמתנןעעיםיי,ייפחןתחלקים

ןממדרהבןדדהגןףןאתהבימהאתמחלק

בןצעןהפעםןריאציןת,כןלןהןאהמחןלאןתן.

פןגמתאינההרגשיתהקרירןתןבמרץ.בדיןק

יצירןתמעטיחסיתישאצלנן,דןןקאבהנאה.

רעננןתהןהתנןעןתמאהןלכןצןרניןתמחןל

המציףלקןנצנזןסשייכןתשאיןמשןםלמראה,

התיאטרליהמחןלסןסהןאהמחןל,בימןתאת

פשר.ללאסמליםשכןלןהסמלי,

האנסמבלרקדניהגישןמנת-בינייםבתןר

חןקריםשניבןדמיןני,מדעשלדןאט

ברמיירןןהבכןרה(במןפעלבניםבחלןקים

עצמםעםמסתבכיםטןרזאןןה-זיירן),ןפיןטר

שלייקריסתה .מאןדמשעשעתבצןרה

היאהצרפתילסקירפרדריקמאת ,התיאןריהיי

כךכלשהםמדענים,שלקריקטןרהמעין

הכאילןלאמתןמןדעיםמלןמדים

 .לטירןףקרןביםבעצם, ,שהםעדאןביקטיבית,

ירןןהמןפעריקןדישלןשתבכלמאןדבלט

עןנןתשתיבמשךשהצליחצעיר,רקדןברמי,

כךןאחרבייענבל"תחילה,לבלןטבלבד

שלגבןההלרמההגיעהןאהפעםבאנסמבל.

אלאהפיזית,יכןלתןבזכןתרקלאביצןע

החזקההבימתיתנןכחןתןבזכןתבעיקר

לבלשיםשכדאירקדן .אישיןתןאתהמבליטה

לנחש,לעצמימרשהאנייגיע,הןאכיאלין,

מאןד.רחןק

עםעסקלנןיששבתכניתהשלישיבמחןל

בת-שלמייחדלמרכיבהיתהשכברתןפעה,

מהגבןהים,גברייםבקןלןתהשימןש ;שבע

זכןיןתשיןןיןבהקנייתקןנטרה-טנןר,שנקרא

אלאהתנןעהשלמשרתתרקשאינהלמןזיקה,

שניםלפניכברביצירה.ממשיתשןתפהמהןןה

זימרהשהשמיעןרקדנים,בלהקהבלטןאחדןת

היההראשןןגבןהים.גברייםבקןלןתמצןיינת

עםשלןבמןפענכחתיאגב, .ראמבןטספיטר

הןא ,) Joaquim Sabate (סאבאטהגיןאקים

שלהנןכחיטרמןלןייייטרמןלן,שלהכןריאןגרף

בהןלנד.האנסמבל,

ןאתייבת-שבעייאתראמבןסטפיטרכשעזב

 ...הלהקהרקדניביןמחליףלןנמצאהארץ,
עםעכשיןהרןקדזלןטיק,ארנןןשלבדמןתן

במנעדלשירללמןדשאפשרהתברר, .סאבאטה

 .הקןנטרה-טנןר

רקדןלימןדין,סיןםאחריהיה,סאבאטה

מברצלןנה,אימפריאל""לאנןנימהבלהקת

אצלנןשהןפיעהשעהרביםלשבחיםשזכתה

השניההבינלאןמיתהתחרןתבמסגרת

 .שעברהבשנהדללסןזןבמרכזבכןריאןגרפיה

המןזיקהמלבדבן,ישטרמןלןיי ,ייטרמןלן

בעזרתעצמםהרקדניםידיעלהמןפקתהחיה,

שימןשאקןרדיןן,כגןןנגינה,כליגןפןתיהם,

אןתםבייפןמפןתיי,ןאפילןבחבליםדמיןןמלא

בעזרתםשמנקיםתת-לחץ,היןצריםגןמיגביעי

מהסןגיצירהזן .סתןמיםןביןביםכיןרים

פרטיהכלאתלזכןראפשראישממשהעשיר,

ברמי,ירןןמצטייןהפעםגם .אחתבראייה

המשעשעןתההתרחשןיןתבמרכזהניצב

היכןלתהאןרח.הכןריאןגרףשיצרןהמדהימןת

הכשרןןיןם-יןמיים,בחפציםחייםרןחלהפיח

כמן(קצתמחפציםצליליםלהפיק

ןמגרןנןתנהרין)שלבייביייבייסאבןטאזי

אתמזכיםמאןלץ,יישמעשזהמבליהרקדנים,

מיןחדים.ןהןקרהבשבחסאבאטה

והדיקטטורהרומיאו

לשוא!שייקספירשלשמואתתישאלא

ןהכלחדשןת,פניםאינןפרלזיןקאזיאנזילין

מחןלכיןצרהגדןליםכשרןנןתיןאתמכירים

רקדניןביצעןבארץלהקתןבביקןרמקןרי.

ליירןמיאןשלןגירסתןאת(המצןיינים!)

הטרגדיהפיעלכביכןלאןלכאןרה-ןיןליהיי

שייקספיר.מאת

ןשימןשעיבןדיםנגדדברנית,עקרןלי,אין

לשמןשלאלמטרןתמןכרספרןתיבחןמר

האןהביםעלהמחזהביןהקשראבלנכתב.

מקריאינןפרלזיןקאזישללבאלטמןןרןנה

תמןה.ממשאלאבלב,ד

נןתרה,פרןקןפייבשלהמןזיקהרקלמעשה

מהקןנספציהמיןתרת,ןממששייכתבלתי

-סמטדה(קלאןדיהזןיןליהכי .ההיסטןרית
Claudia de Smet (, למשפחהנצרכאןהיא

שלמשטרהמנהליםאכזריים,שליטיםשל

חןמהמןקפתמצןדהשלבחצרהבןןרןנה.דיכןי

67 



להםמןטלים ,כלבעםזקיףלןמטיילןעליה

בהם,מתעמריםשהשןטרים ,ביתחסריכמה

 ,הדעתקלהנערשייקספיראצל ,ןרןמיאן

אחדמבטתןךלנערתןאהבתןאתהמחליף

נציגהפעםהןא ,ליןליהשלמהלהתמסרןת

מנהיגם ,מקריח 30+כבןשנראה ,המדןכאים

המצןדהבחצרהזרןקים ,ההןמלסיםשל

 ,הבימהשעלהעגןלה

לסצנתתשמששהחןמהחשבתי,לתןמי

ביןתרהחשןבההסצנהשהיא ,המרפסת

 ,בזןזהלגעתהאןהביםמתאןןיםבהבמחזה,

לא ,שהבחנתיכמהעדאבליכןלים,ןאינם

במןפעהאןהביםביןזןליתילפגישהכללהיתה

להבהירמאמץכלנעשהלא ,בכלל ....שראיתי

הדמןיןת,עיימנןאתהעלילהאת

הרקדנים ,ןנןקשהחדהברןבההיתההתנןעה

אבל ,במסירןתתפקידיהםאתביצעןהמצןינים

מסרכללגלןתהצלחתיןלא ,מהימהבנשףקןר

ןליהישלאןמנתהזן,בטרגדיהכביכןלאמיתי

לבןיחצ ,רחביםבמכנסייםנערןתלשתיהפכה

 ,טיבלטןרקבהמןן,נעלםמרקןצ'יןשחןר,ןחצי

גנטיקהבעזרתשןכפלפשןט ,האליםהבריןן

הטכניתיכןלתםכלמןיןת,דלכמהיאןגרפיתרכן

 ,לדידי-הצליחהלאהלהקהרקדנישלהגדןלה

אנןשייםןרגשןתחייםרןחלהפיח-מקןםמכל

העקרה, ,משהןהמכאניתבכןריאןגרפיה

רןבלדמןיןת,אמפתיהכללחןשהיהאפשראי

 ,"ן"מןפשטאחידיאןפבעלןתהיןהתנןעןת

 ,גאןמטריןתבתצןרןתנעןהרקדניםןקבןצןת

משלהיהלאזה ,ןנןקשןתאחידןתבתבניןת

מהרנסאנס,רסיפןעלמןדרני

לשונותמיניבכללדבר

 "ייגלןסןלליה ,רמןזמןשגישהנןצריםאצל

) Glosolalia (, בלשןנןתלדבר"שפירןשן

אחדשהןאהזה",מהעןלםשלא ,מןזרןת

אתהיטבמכירשחקןכל ,הקדןשהמסימני

בצליליםהשימןשמשמע ,הג'יברישמןשג

 ,מןכרתלשןןלכלשייכןתשאינן ,ןהברןת

ההגיןןןלאהרגששרקמנתעל ,משחקבתרגילי

התרגיל,בשעתיפעלן

הנןשאתשיינפל,דרינהשלהחדשהבתכניתה

מןשגלישאין ,אןדימןניה"ייהמשןנההשםאת

האןשר",-הטןבהשדייפירןשןלשןןבאיזן

 ,כזהבדיבןררבשימןשנעשה ,בתןכניהככתןב

אבל ,רעכלבכךאיןלןגית,משמעןתלןשאין

עןלמי?כחידןשזאתלהציגמדןע

בגדרשאינןרקלאבטקסטיםהשימןש ,בכלל

הבאלטלראשיתממששייךאלא ,חידןש

 ,מסכתןתמעיןהיןכשהמןפעיםהקלאסי,

אןפיןטייםטקסטיםהןשמעןמשמע

מחןל,קטעיןביניהםמיתןלןגיים,

בעבןדהמשתתפיםבחןריםןשנירקדניןתשבע

 ,דקןת-50כהנמשכתשיינפל,דשל ,זןחדשה

הבחןריםשניןאילןהיטב,מאןמנןתהרקדניןת

רעיןנןתישןשםפהממש,כחןבביםנראים

-הצטרפןלאהפרטיםאבלנאים,תנןעתיים
כלשהן,משמעןתילמכלןל-מקןםמכלבראשי

יפה,איילתשעיצבההיפןתהתלבןשןת
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התאןרה ,היפןתשקןפןתהחציהמסכןת

היהלאאלהכלהןדאי,ישישלהמצןיינת

התנןעןתלגיבןבקןהרנטיןתלהעניקבכןחם

הפשר,חסריןלטקסטים

ידוהההקסםסוד

 "הבמהתיאטרןןיישלהמחןלתכניןתבמסגרת

 ,(כמנחה)גןלדמןןרההןפיעןהירןשלמי

מכברלאששב ,משילקאררפאלשלההתלמיד

שקאלהןהרקדניןתבהןדן,השתלמןתמשנת

 ,למינהןהןדימחןלשלבערבמןאבןיעל

כלשלןהעמןקהרציניהיחסניכרבמןפע

זאתלמרןתאבלההןדית,לאמנןתהמשתתפים

בעל ,גאנשלאלהמסןרתיתהתפילהאפילן-

לאזה-עזרהלאהמחןל,פטרןן ,הפילראש

שלמידההיא ,שחסרמה ,מלהיבמןפעהיה

ממש,שלןתימתיןבהתלהבןת

מצןיין,נראה ,טןבמתנןעע .לקארימשרפאל

אתןלהניעהעינייםאתלגלגלהיטביןדע

למעןלא ,לעצמןכאילןרןקדהןאאבל ,הגבןת

השקטהטןן ,האפלןליתהתאןרהגםהצןפים,

אלהכל ,ההסברדברישלןהדידקטימאןד

המןפע,אתעימעמן

עלההןדיהמחןלאמנןתכימאן,דחבלןזה

טןבןמלהיבה,מרהיבהלהיןתיכןלהסןגין

הבהרטשלהמ~דרןתלשפתאןתנןלקרבשניסן

שירמתןךבפסןקיםהשימןשידיעלנטיאם

קטעגםאבל ,הןדימחןלמעיןליצירתהשירים

שהיהכפיהערב,בתחילתןלאבסןףשבא ,זה

ההןדיהמחןלשפתאתלפצחכדינחןץ,

מבןייש,כאילןהיה ,שראליןתיבעיניים

 ,רןבפיעל ,הםהרחןקמהמזרחתןמחןל

אלהדרמאטי, ,סיפןרייסןדבהםשישריקןדים

לאגיבןרים,סיפןריאןתפילןתרןמנסןת,

עםההזדהןתללאמןשטת,בתנןעהתרגילים

מחןלןתמאבדיםהדרמאטי, ,יהרגשהתןכן

ןהןפכיםשלהםהקןמןניקציהמיכןלתאלה

לחןןיה,במקןם ,לאיןריםלאילןסטרציןת,

מלהיבלאאבלכשר-פרווהבאלט

ברטהשבהנהלת ,הישראליהבאלטלהקת

הבימהלאמנןיןתבמשכןהציגהימפןלסקי,

אקסטאזי"יי ,שלהחדשהיצירהבתל-אביב

נעיםנשיםןשירתהקשהכלילצלילישמה,

לבןשים ,הלהקהשלהמצןייניםהרקדנים

נןצציםמתכתבצבעיקצרצרןתבשמלןת

אןחשןףגןףןחציכהיםבמכנסייםןהבנים

זןיתיןת,בתנןעןתבאפןדה,

פירן'שהשאקסטאזהסבןר,הייתימהמשןם

שאצלנןכחתיעכשיןחןשים,שכרןןהתלהבןת,

מכאני,משהןהיאאקסטאזהימפןלסקי

כלי-ןשארתןפיםחלב,ןלאבשרלאניטראלי,

במקצביםמןשמעיםלהיןתאמןריםהקשה

שלבייבי" 'ייסאבןטאזאתשראהמימעניינים,

בהעדר ,ברעשיםלעשןתאפשרמהיןדעבת-שבע,

הצבעןניןתשןנים,בגבהיםליםיןצלמנגינה

זההפעם,לאהמקצבים,ממגןןןלנבןעאמןרה

מיהםבתכניהנכתבלאןבצדקמןנןטןני,היה

 ,אןתםלבייששלאמנתעלהמנגנים,

רקדניםלגדל""שיןדעתימפןלסקי,לברטה

משמע ,לאןניסןנןחןלשהיש ,טכניתטןבים,

 ,התנןעהאןתהאתזמניתבןעןשיםהכל

השנןןהיהןדי-הפןלנישהמשןרר ,ןלסימטריה

ייהסימטריהאןדןתיה:עלכתבטןביםיןליאן

כנראההיאהטיפשים."שלהאסתטיקההיא

עלרב-קןליןת,על ,קאנןןעלשמעהלאעןד

 ,בתנןעהניגןדים

שניים ,יישנייםלקןנצ'רטןיצירתהגםכי

את,שפתחהמנדלסןןפליקסמאת "ןכןלם

ניאן-באלטזהןייכןלם."בעיקרהיא ,הערב

בטייטסןבחןריםדקיקןתשמלןתעםרןמנטי,

הבאלטיןתשאןתיהקלכלבןישבהירים,

אןמקןריןתשלטיפהבןאיןאבל ,הרכןת

אישי,צןרניכןריאןגרפיהיגדבכלל

המי-יןדע-בפעםןלןמרלשןבאלאנןתרןלא

לבצעהמסןגלתללהקהשנחןץשמה ,כמה

בשעתן,כתבנןבר ,מענייןיןצרהןא ,טןבמחןל

אןדןתעלמכתביםיי(בספרןשנהמאתייםלפני

אתבאלט,יןצרישלסןגיםשנישיש ,לט")הבא

השניןאילןצעדים"יימסדרמכנההןאהאחד

עםמפןלסקיינמניתלצעריאמן-יןצר,הןא

חןטעלתנןעןתהחןרזים ,מסדרי-הצעדים

 ,משמעןתלהםלהעניקמבלי ,המןזיקהספירת

ם
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