נעסי פןלוב
נפגש)ו עם פןלז~וקאז~

ביצירתן " לה פארק  ",בדןאט הראשןן ,לדןגמא,
הןא בןנה בהדרגה מכןןנת מערכת יחסים

פיזית ריגשית .הןא יןצר משפטים תנןעתיים

שוניס לרקדן ןלרקדנית ,המבדילים אןתם זה

מזו .בהמש,ך על ידי אמצעי ייבנאלי" כביכול,
כגון החלפת המשפטים בין הרקדנים ,נןצרת

הקירבה ביניהם .הרקדן מבקש להזדהןת עם
הרקדנית  ,להכיר אןתה ןלהתחבר אליה דרך
תנןעתה ןלהיפך .טכניקה פשןטה המעןררת
תגןבה ריגשית מיידית בצןפה .בדןאט השני ,

מתיר לעצמן פרלז'ןקאז ' להחריף את
ההתחככןת הפיזית ביניהם .הןא בןנה מחדש

קןדים ברןרים לכל דמןת ,כשהמשפטים
התנןעתיים הנןצרים הינם גןפניים ןחןשניים

יותר .הרקדנים נןגעים בעצמם ,ןזה בזה,
מתערבבים ,ןההתחברןת מתחזקת.

תמיד סיקרנה אןתי העןבדה  ,שבכל עבןדה

חדשה עם אנז ' לין מתחיל המשפט התנןעתי
הראשןן שעל הרקדנים ללמןד מ " הפןזיציה
הראשןנה  ":של הבאלט הקלאסי .כאילן זאת
נקןדת ההתחלה :הדף הלבן של הצייר  ,אן
אןתן התן הראשןן ,שהמלחין יכתןב על
המחמןשת .פןזיציה זן היא מעין הצהרה:

התייחסות לתרבןת המחןל הקלאסי כמןצא.

לא מזמן ,בהרצאת אןרח שנתן פרלז'ןקאז'
בניו-יןרק  ,הוא ניסה להסביר ,שעבןדתן אינה

מנסה ליצןר דבר חדש אלא לגשר בין העבר
לעתיד .בפסטיבל אןןניןן  ,בקיץ שעבר  ,הןעלתה

בבכןרה יצירתו " Paysage apres la
"Bataille

)בתרגןם חןפשי יי נוף לאחר הקרב " (.

ביצירה זן הלביש אנז'לין ,לא במקרה  ,ארבעים

ביגואן
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לפני כ  12-שנים נפגשתי עם אנז ' לין
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פרלז'ןקאז ' בפאריס .הייתי בדרכי

ןבהתלהבןת סיפרתי עד כמה כתב-התנןעה

רקדנים כשימפנזןת  ,כשאחד מהם עןמד וגבן

תןרם לי אישית  ,בעבןדתי .שבןע לאחר מכן

לקהל  ,מןל שלןש השימפנזןת האחרןת ,ומלמד

התבקשתי לעבןד בלהקתן ככתבת-תנןעה ,

אןתן לרקןד .הן עןמדןת ב"פןזיציה ראשונה " :

אסיסטנטית ןמנהלת חזרןת.

מצב אסןף ,נקי מכל יומרות ןכוןנןת  ,אנכי

ןבעצם די טבעי ןמןכר לרקדן .הזדהןתי עם
בחזרןת הראשןנןת הןפתעתי מצןרת עבןדתן

אןתה שימפנזה  /מןרה ,מנןתקת מהקהל ,

עם הרקדנים ,שהיתה חדשה לי .בעבןדתי

מרוכזת אך ורק בהעברת החןמר התנןעתי

הקןדמת עם רז ' ין שןפינן ריחפן הרקדנים

בנאמנןת ,היתה מןחלטת  ,כי זאת הרי מהןת

באןיר במשך כל הריקןד .שןפינן יצרה

עבןדתי לצידן של פרלז ' ןקאז ' .

כןריאןגרפיה אןירןנאןטית .ככןריאןלןגית היה

זה אתגר כמעט בלתי אפשרי לכתיבה  ,לתיעןד

פרלז ' ןקאז ' הןא יידי .הןא בן להןרים אלבנים ,

ןלרישןם :איפה הקהל? איפה החזית? משקל

שבדרכם לאמריקה הגיען לצרפת על מנת
עד

הגןף? שןפינן עסקה בשבירת כללים

לחכןת לאישןר כניסה ליבשת

ןמןסכמןת .בעבןדה ללא מןזיקה ,ערטילאית

שהגיען הןיזןת ,אבין מצא עבודה ןכך נןלד

הגדולה ...

משהן  ,מןפשטת.

אנז'לין בצרפת .רבים מקרובי משפחתן עדיין
חיים בנין-יןרק .בעבןדןתין ניכרןת השפעןת

אצל פרלז ' ןקאז  ',לעןמת זאת  ,הדברים הין

מזרח אירןפיןת .הלקןחןת מהמסורת

לאמר י קה הגדןלה להכיר ןללמןד את המחןל

מההתחלה בסיסיים  ,ברןרים ןקןנקרטים .גם

ןהריטןאל של המזרח ) יי כלןלןת  " ",לזכר

האמריקאי  ,שעלין גדלתי בשנןת השבעים .

החיפןש בעזרת האימפרןביזציה מןנחה

גיבןרינן  ",יי ז ' אן-ד'ארק " ןכדןמה(.

עצירה של כמה ימים בצרפת ןהתאהבןת

במןנחים מאןד מןגדרים  .אני ,שהןרגלתי יןתר

שיבשן את תןכניןתי ןנשארתי בפאריס באןתה

למןפשט  ,הרגשתי שלא בנןח  ,ןאפילן נבןכה

אך אין ברצןני להתעסק במאמר זה בניתןח

מהישירןת של פרלז'ןקאז' .

עבןדןתיו  ,אלא רק להיזכר ביןם בן ניסיתי

תקןפה עשר שנים .קריסטיאן טמה  ,מנהל

להרשימן באדריכלןת הבאןהאןס בתל-אביב.

יי תיאטרןן המחןל העכשןןי  ",אירגן מסיבה
ליןצרים ןאןמני מחןל .עבדתי ככןריאןלןגית

מחןפש יצירתי  ,כמעט מןחלט ,בחזרןת ,מתגבש

הןא היה אדיש אליה ןהתרשם רק מבנין

)כתבת תנןעה( ןאסיסטנטית של הכןריאןגרפית

לאט לאט החןמר הגןלמי .פרלז'ןקאז' מחדד

משרדים הסתדרןתי מבטןן  ,שניצב כמעט

רז ' ין שןפינן  ,מהפכנית מטיבעה  ,שפרצה לזרם

ןמגדיר את התנןעןת לפרטי פרטים ןמטפל

אנןנימי בקרן הרחןבות קפלן ןאבן גבירןל  ,לא

הצרפתי החדש במחןל .שןפינן עבדה במשך

בריקןד כבחפץ יקר ער,ך ממש כמן שען/אןמן,

רחןק מהמקןם בן גדלתי .אןלי היןןה לי בנין

תקןפה ארןכה עם מעצב האןפנה ז ' אן פןל

השןקד באהבה על שיפןץ שעןן  ,על כיןןן גלגלי

זה תזכןרת לבתי השיכןנים )הבלוקים( בהם

גןטייה )שרק אז התחיל להיןת מןכר(.

השיניים  ,המנגנןן המכני  ,המחןגים ןמירןק

הןא גדל כילד למהגרים מאלבניה  ,שהשתכנן

הזכןכית.

בפרבר פןעלים בפאתי פאריס.

באןתה מסיבה פגשתי את פרלז ' ןקאז  '.ןהןא,

שנינן הגענן בטעןת

ששמע על עיסןקי  ,ביקש שאספר לן על כתב-

כשאני עןבדת לצידן ,ןגם כצןפה מהצ,ד

תנןעה  ,שלא היה מןכר ןמקןבל בצרפת  .הןא

מטרידה אןתי תמיד השאלה ,כיצד  ,דרך עבןדה

גילה סקרנןת ןענין רב ןלא הירפה בשאלןת ,

כה אןבססיבית בכל הנןגע לדיןק ןלקפדנןת ,

ןאני נסחפתי בתאןר מפןרט ןמגןנן של אמצעי

לא נןצרים ניכןר ןקןר  ,אלא להיפ,ך מתעןררת

זה  ,שבעידן הןידאן נדחק לשןליים .בכנןת

אמןציה מרגשת כל כך.
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