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הןאלתפקידהאמנןתיתהאינטרפרטציהמתן

בעבןדתביןתרןהמרנשהמרתקהחלקעביני

שלשניםאחריהסטןדין.כןתליביןהרקדן

הרנעבאהנןף,אתהמכיניםפיסייםאימןנים

שהןאמשהןבאןתן ,עצמהבאמנןתנןנעיםשבן

 ,האינטןאיטיבימןבןןשישמהחיים,נדןל

 .ןהמןפלאהמסתןרי

משמעןתייםשהיןהיבטיםמספרלהאירבחרתי

מקןןהאניןכיןצרת.כרקדניתלנביבמיןחד

החשןבבנןשאלדיןןסיפתחיהיןאלהשדברים

הרקדן·בעבןדתהעליןןהשלבהןאשבעיניהזה,

עלמחשבןתיהםאתלהעלןתמןזמניםאמנים

בסיסהיןישכדילמערכתאןתןןלשלןחהכתב

נןסף·דליןן

אחריםמיםממדיןאמניםעםןמפנשיםהיןת

להמשיךןכןחחיזןקיםהשראה,לינתנןתמיד

יצירפת ,האמנןתבתחןםהמתמידיםבחיפןשים

מתחןםשאינםאמניםמפיעדןיןתלמאמר

מנקןדתהנןשאעלאןרהזןרקיםדןןקא,המחןל

באןתםננעןהםמראש,שנדברנןמבלי .מבטם

ביןההבדליםשבהםבמקןמןתןרק ,דברים

שןניםהיןההדנשים ,מהןתייםהםמיםמדיןה

 .במקצת

ןצדטכניצדישתפקידעלהרקדןלעבןדת

הנןףשלביכןלתןקשןרהאחדהצדאמנןתי.

שמציביםהטכנייםהאתנריםעםלהתמןדד

ביכןלתהשניןאילןהתנןעתיים,החןמרים

האחדהצדאמנןתית.אינטרפרטציהלהציע

קשןבהאחרבעןד ,מתןדיהניןני,שכלתני,פיסי,

ריחןת ,בןהקיםצבעיםלאלפי ,לרנש ,דלמיןן

שניאלה .ןאסןציאציןתאנרניןת ,משכרים

 ,לחייםכמשל ,שהאמנןתןיאננ,ייןמעיןקטבים,

אתלמצןאצריךןשהרקדןבתןכה,מכילה

שניהםבאיםטןבבביצןעביניהם.הנכןןהאיזןן

ביטןי.לדיי

התלמידמתחילהראשןןהמחןלבשיעןרכבר

האימןניםלכלי.הנןףהפיכתעללשקןד

אינםןבעצם ,שניםאןרכיםהאינטנסיביים

כיןם .הבמהמןהרקדןשלרדתןעדפןסקים

לשלןטעלין-ממנןהדרישןתןרבןתהןלכןת

נםןלנלןתסננןנןת,במספרןירטןאןזיבאןפן

הנטייהזאתמלבד .אחריםאמנןתייםכשרןנןת

ןכך .מהיראנרנטיןלחמלעברהיאהאןפנתית

מןנפלטיםבעבר,מאשריןתרשבן,מצבנןצר

להניעבידםסיפקשהיהלפנירקדניםהבמה

שהקריירהבמקןם .מלאהאמנןתיתלפריחה

היאתתאר,ךהרקדןשלממילאהקצרה

 .יותרעודמתכןןצת

ןהאספקט ,הטכנילערוץמנותביםהכןחןתרןב

אתרכששרקדןאחריהצידה.קחנדהאמנןתי

הסחןרהשאתממנןמצפיםהנדרשת,הטכניקה

הבאלטבלהקןתבעצמן.ימציאהאמנןתית

הבלרינהשימשההרפרטןאריןתהקלאסי

הצעירים,םילסןלנ ) COACH (מדריכההןןתיקה

במקרה.ןלא

קלאסיותהלהקות,רןבעלמןפעלכיום

ןעןדעןדלהעלןתמתמידלחץ ,כמןדרניןת

להצנתשנקבעןהתאריך ,חדשןתדןתןעב

כךרחמים,ללאבהןדןחקהבכורה

הטכנייםהאתנריםעםשההתמודדןת

 .הכלעלמשתלטת

הביצוע

לשאתוךתאמ

תינותאמהטציהופנטואיהזמת

ותקמהקלהחינעיכאהוויקפתל

זינוזקהווותכענותונישוהמונ

שלםשניויחא .ויווםסהליותכ

 ,הנוףתאיםנכיהמפיסייםניםואימ

מה,עצמנותאנעיםנונושנעהוננא

ם,יימהחלנוואהושמשהוותואנ

י,ניטאינטואיהמזנושישו

פלאומוהיתווסהמ

שלהםהטבעיתשההקרנהרקדניםשישמןבן

מזלםשהתמזלכאלהןיש ,אחריםמשלחזקה

נםאבלאמן.נםשהןאמןרהאצללמדןןהם

הבןסר.מןקרןבןתתיםילעישדייןעבאלה

מלןאןלמימושביותרהעמןקהלהבנה

אם ,לןןדאיקרןביניען,הםשלהםהפןטנציאל

לבנודיתחילכברהנןףשבהןבשנים ,ניעןיאכן

 .בהם

 .הלמידהבתהליךכברנזנחהאמנןתיהאספקט

בשיעןריםמצפייהמתןסכלתיצאתיפעםלא

םילרקדנומתקדמיםמידיםללתשנןעדן

התמקדוםיהמןרעןישהשמהערןתה .םייןעצמק

תנןחתשיפןרעלדיברןהם .הפיסייםבפרטים

על ,"הנכןןמקןם"בתהיהאצבעשכליכדדיה

הנןףשקןןיכדייותררבלנובההרנלהנפת

שלההטיהזוןיתשינןיעל ,מןשלמים"ייןאריי

 .שמאלהאוימינהזעירההסטהעלאוהראש

תןרםלאאבל ,בהחלטחשובזהכל

 .הצעירןדהרקשלאמנןתיתההתפתחןתל

כלשהיתנןעהתהפןךלאיצןרנןקידעלהקפדה

 .נהימקרותילאישהרקדןאתאוותרינתיילמענ

מןרהלראןתליהזדמןביןתרנדירןתםיתילע

הדעתייטירןףינונכלאתלתרנםרקדןהמלמד

כלאתבתנןעהלצקתאן ,לתנןעה "האמנןתי

תנועהיןלידשהדברמבלי ,נוןניםאןתם

 ,הפנים"עלאמןציהאמבטייתייאן ,מןנזמת

קראןס.נרטרןדשלמןייםיהדרתיעתבלשןנה

שלמןפעלקראתבחזרןתביקרתיפעםאל

כמהעדלעיןהיהנלןימתקדמים.םידיתלמ

 ,רציניתנמליםבעבןדת ,שניםבמשךטןפח

האמנןתי.הרןבדקןפחכמהןעדהטכניהרןבד

 ,תזןזי ,רןקדתלאייאתבנןסחתןכחהמילןת

 ,"תשתחרריתעזי, ,תקריני ,מעניינתיןתרתהיי

איןאתהמןריםשלהאןניםחןסראתהמחישן

הנבירןןבמקביל ,הנןשאעםלהתמןדדיכןלתם

ןהננזפיםהננזפןתשלהביטחןןחןסראת

מןרהתייראפעםלא .יןתרעןדאןתם "כיןןצן"ן

בצעדיבתנןעהרנשבןברידיהאתפהימנ

 .ריקןדיןתזןמהלהדניםבניסיןן ,לסןא

 ,לנמריאחרשיעןרבזיכרןניעןלהזהבהקשר

קןדםשהיתהדנןלהמןרה ,דאדלייין'ננתנהש

במסנרתנראהם,מרתהשלבלהקתהרקדנית

ןלמחןללמןסיקהבאקדמיהקיץקןרס

צןעימבמרןצההיתהשלא ,דאדליבירןשלים.

אתבמפתיעקטעהטכניקה,תרנילישלסדרה

 ,רנליהםעללקןםלתלמידיםןהורתההשיעןר

ןיעלעצמםןלדמייןעיניהםאתלעצןם

ערתןהבןאש ,הנבןתמעלבמצח,הממןקמת

כמההעינייםאתןתעצמןתפקחןייבנןפם.

עלמשפיעההפנימיתהאשאיךןתחןשןפעמים

החןצהשןלחתהיאןאיךשלכםהפניםהבעת

הם .אןתםהנחתה ,"העינייםדרךזרמים

בהקרנתמשהן· .פנימהלהתבןנןןהחלןהתרכזן

שלאכדיבלחש, .בעלילהשתנהןבאןוירההנןף

לכןלםדאדליהןרתההקסם,בןעתאתלנפץ

 ,בתירנןלןלהמשיךהרצפהעלןלשבתלחזןר

 .םישבפנהנחלתעלשמירהיכדתןךהפעם

אמן.שללהדרכהזקןקיםמתקדמיםדיםיתלמ

כןללתשלןשההתנסןתמישרקמאמינהאני

על ,הביצןעשלהאמנןתיהפןעםןתדהתמןד

 ,הנילןיים ,הבלבןלהפתרןנןת, ,הבעיןת

המיליםאתימצא ,ןהרנרסיהההתקדמןת

לעןלמןביטןילתתצעיררקדןשיעןררןהנכןנןת



 ,אןתןלנןןטהדרךאתימצאכזהמןרה .הפנימי

אל ,ןבעקשנןתבפתיחןת ,ןבביטחןןבעדינןת

 .ןהנפשהגןףביןהחיבןרנקןדת

מחולגדול,אמזשלככיצוע

הצווהאתמזיזהפנימייםהניגודים

היהאנוגהגוף.יכויאשלהחיצונית

מוזומתכגוףקודםשנאגוה

אתשמכצעיםלאיכוים

 ,הזיכרןנןת-האדםשלהפנימיהעןלםאת

-ןהאינטימייםהגלןייםהמאןןייםהאכזבןת,
אדםכלשלמןפלאנכסזהןהדמיןן·משקף

להפיחאפשרןבאמצעןתןאדם,הןאבאשר

ןאםדרמטיתאםיצירה,בכלחיים

 "הןפךיישהאמןלכךהכןןנהאיןאבסטרקטית.

לכךאלא ,המגןלםלעצםאןהנרקדתלדמןת

חיין,ניסיןןכלאתלרשןתןמעמידשהדמיןן

זיכרןנןתלדלןתיכןלהןאהזההמאגרןמתןך

אןתםןלתרגםןתחןשתיים,רגשייםןיזןאליים,

בהןהמפיחהלתנןעההמןזרמתלאנרגיה

מענייניםלאעצמןהצןפהאת .ןענייןמשמעןת

ליצןרלאמןשסייעןןהאסןציאציןתהתהליכים

הבמה.עלמציגשהןאהמןגמרהמןצראת

אוגופיהיהכוו

המןצאלנקןדתאןתךמחזיריםהםדימןי.

נבעשממנןיצירתיגרעיןלאןתן ,שבילדןת

בחןכמתזאתעןשיםאבלרקדן,להיןתהחלןם

 .הבשלןהאמןהאדם

שתיעדןשןנןתטלןןיזיהתןכניןתשתיליזכןרןת

ןשלמקרןבהנטליהבלרינהשלאמן.כיתת

האמניםשנירןבינשטיין.ארתןרהפסנתרן,

גייסןןשניהםהאמנןתיתבאינטרפרטציהעסקן

דימןיים.כךלצןרך

יןרקניןכןכביבעברןיללה,ןאדןארדפארלסןזן

שלהםבאןטןביןגרפיהמספרים ,באלטסיטי

יםיבדימןהשתמשבלנשין 'ןרג'גשהכןריאןגרף

שביקש.האיכןתאתלהמחישכדיקצרים

אתלפתחחןפשיתידלסןלניםשנתןבלנשין,

שלאלבקשןשנהג ,שלהםהאינטרפרטציה

לתנןעהלתתשישהאמיןיעשן,אלאידברן

אתלהכתיבלדמיןןןלאפשרבגןףלהיספג

קנתהשכבר ,צעירהסןלניתעםעבדהמקרןבה

מתןךןאריאציהעלהמחןל,בעןלםשםלה

אןקןתיקנהלאהיאהאגןזים."יימפצחהבלט

 ,לדמיןנהדרןרלתתאןתהעןדדהאלאתנןחה,

 ,אנרגיה ,משמעןתלהפיחדרךאיתהןחיפשה

להתקדםיינסימשפט.בכלןקצבצבע

הציעהקרח",עלמהלכתאתכאילן

הניחהןלאןשןב,שןבלה

הצליחהשזןעדלרקדנית

הדימןיאתלתרגם
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 /שדימןייםאנשים ,עדיין ,יש
 /בהםמעןרריםכאלהפשןטים

 / "לינדמה"בהמשחקכאילןגיחן,ך
 ,/המתביישיםישלילדים.בלעדיתשייך

אמנים .עצמםאתןלגלןתלהיפתח

לדברחששןלאפעםאףבאמתגדןלים

חןמןתמאחןרילהסתתרביקשןןלאבפשטןת

 .פלפןלשלןגמ

ןלהקנןתהמןסיקה

הצבע,גןןאתלה

ןהמגעהדינמיקה

 .הנכןנים

גןפם .ןלספןגלהקשיבפתןחיםגדןליםאמנים

נמצאהחיצןנית,ןקליפתןהפנימיחללןעלכןלן,

סמןיןתזרןעןתשןלחןכמןהכן,במצבתמיד

אןתחןשה ,ריחכללקלןטהתאבןתןרגישןת

לפרשנןתהתנגדהןא .אןתהןלנתבהאיכןת

 ,מספרתפארל .שכלתניניתןחעלהמבןססת

מסתגרתהיתההיאלמענהקטעשיצרשאחרי

 ,המקצביםאתלגלןתןמנסהבסטןדיןלבדה

העצירןת ,ןהנפילןתהשיאים ,הדרמה

ייכיןהשקטים,הסןעריםהרגעיםןההתחלןת,

היא .בן"עןסקשהמחןלמהדברשלבסןפןזה

מבהירהאבל ,הדיןקשלחשיבןתןלענייןנדרשת

שמבצעים,הפירןאטיםלמספראינהשהכןןנה

ןלמציאתבתנןעההאנרגיהלמיקןדאלא

 .אבלתקריןתנןעהשאןתהכדי ,ביניהםהאיזןן
מןגזמת.תיראהלא

דיבר ,אמריקניןרקדןכןריאןגרף ,לןאיסמריגם

לןןימכאללמחןלמתייחסאנייי :אנרגיהעל

אתלמצןתהתאןןה .תנןעהשלאבסטרקטי

שבןהאןפןהדרמה.היאשבתנןעההתנןעתיןת

קןהןאהמשפטבתןךהאנרגיהאתמארגןאני

 .אמרהסיפןר",

בבאלטאןברןןתפקידאתשרקדןיללה,

שללכןריאןגרפיה "קיץלילחלןםייהנאראטיבי

שלהתנןעתיהחןמריימתןךמספר:בלנשין,

בתנןעההמאןפיינתדמןתעלתההןןאריאציה

האןןיר."אתהמפלחתחניתכמן ,ןמהירהקלה

שלימדמדנמרקידןעמןרהסטאנלי,ןןיליאם

הנחהבאלט,סיטייןרקניןלהקתחבריאת

כמןןירטןאןזיתחגיגהמחפשאתהאםיי :אןתן
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המשפטבהמשךאןתהלשלב /'

זאתלקשר ,התנןעתי //) I ,ייחןדןלחפשלמןסיקה
I הפתרןן ".לתנןעהסגנןני

זה:היהןיללהשל / 1
J הקפיצןתאתייביצעתי

I לעצמימדמייןכשאני
מעלמעןפףשאני /
עציםשלצמרןת .

ביערגבןהים , !

רןבץשערפל ]
I אדמתן.עלבכבדןת

אתעשןהרגליים

העבןדהכל

אתבנןשאן

המןחזקהטןרסן

ללאאחתכמקשה

תנןעה"

 "הסןררייהבןבבאלט

דיאנהאתבלנשיןהנחה

אתשרקדהאדמס,

-הסירנהתפקיד
המפתההאסתטיקה

(ןיללה)הבןגןףעלשמתפתלת

לשבת ,כתפיןעלמטפסתןלבסןף "
הןרהלןןיללה .סיגריהשמעשנתימ~
הסירנהשלןההןרדןתההרמןתאתלבצע

ידיןאתןלהצמידמעלית",שלב"איכןת

אתהמלןןהלגברמגןפה.צמחןכאילןלמןתניה

תיתןאליי ,בלנשיןאןמרהיהבדןאטהבלרינה

אןתה"תציעאלא,דיהאת

דלהנגיעהאלאאיןהמחןלבספרןת

 7הצןרךןמכאן ,האמנןתיתבאינטרפרטציה
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כךעלכןתביםמהןלבדןקהיריעהאתלהרחיב

לבלנשין,בדןמהאחרןת.אמנןיןתשלבהקשר

אתמדגישצ'כןבמיכאלןהמןרההבמאיגם

המכירהאינטלקט,עלהדמיןןשלעליןנןתן

הפרשנןתאתתןחםןלכןבלבדעןבדןת

לעןלמןתפריצהמאפשרןלאהמןכרבגבןלןת

 .מןכריםלא

להתןןדעןבמאיםשחקניםבפניממליץצ'כןב

התנןעתייםלחןמריםוהמקבילטקסטכלאל

 ,שטחיתראשןניתבקריאהכןריאןגרפיה)של

האןןירה.ביצירתלהתמקדהראשןןןבשלב

תכתיבישןםללאבחלללהתנןעעמציעצ'כןב

לפרןץלדמיןןלאפשרכדימהאינטלקט,ביצןע

אזןרקהשחקן,אתןלעטןףלהתפשטןלאןןירה

כךהטקסט,אתבקןללגלגללהתחיל

תהיהןהאמירהטבעיבאןפןיבןטאןשמילןתין

שעלןמדגישחןזרהןאמהאןןירה.אןרגניחלק

פיסיתןפתןח","ניטרליבתחילהלהיןתהמבצע

מאןחרבשלבןשרקהדמיןן,להצעןתןנפשית,

לברןרלמיין,לאינטלקטלהניחעליןיןתר

פעןלהביצןעדןרשהטקסטכאשרגםןלארגן.

 IIלראןתה IIקןדםישצ'כןב,לימדמסןימת,

אתלעןררזןלראייהןלאפשרבדמיןןמתבצעת

זאת.לבצעהטבעיהרצןן

הרקדןבפניהעןמדהפיסישהאתגרספקאין

הגדןלהפיסי,האתגרמןשיעןרלאיןגדןל
למראיתןלכןהשחקן,בפנישעןמדכשלעצמן,

לעןסקיםמתאימהאינהצ'כןבשלהצעתןעין,

בנןגעמחשבהמעןררתהיאזאת,ןבכל .במחןל

 .הטכניקהעםההתמןדדןתשלהראשןןלשלב

שהעבןדהכךעללהקפידישכאןגםאןלי

שטיפתמעיןניטרלית,תהיההראשוניתהטכנית

הזההמןקדםבשלבלהימנעכדי , IIלבנה IIרןחב

תנןעןתאסןציאציןת,זיכרןנןת,-מהשפעןת

רצןיןת.לא-אחריםמריקןדיםהלקןחןת

המלאכןתיתההפרדהנהןגהלאבןבמזרח,

מרביםלתיאטרןן.המחןלביןבמערבהמקןבלת

איךלאמן·מבצעההןפכתבאנרגיהלעסןק

אמןאנרגיה?אןתהאתלהפיקמלמדים

לצעןדלןהןרהשאביןסיפרידןענןתיאטרןן

 .אחןרניתאןתןןמשךבמןתניןאחזןאזקדימה

עליןהיהאןתןהמןשךהכןחעללהתגברידכ

בהליכהמאשראנרגיהיןתרהרבהלהשקיע

ביןמאבקידיעלנןצרתהאנרגיהכלןמר,רגילה.

ליצןרשעןזרלדימןידןגמאמנןגדים.כןחןתשני

גדןלהברזלטבעתהיאןרטיקליתאנרגיה
כלפיהקיןגןבתיאטרןןהאמניםאתהמןשכת

אנרגיהכמןתלהשקיעאןתםןמאלצתמעלה,

הקרקע.עליישארןשרגליהםכדיגבוהה

אחרנןהההקלאסיהבאלטשלהאסתטיקה

לשםאבל ,מעלהןהריחןףהקלןתתחןשת

שללנגיעהגבןההמןדעןתלהיןתחייבתהשגתה

נןעדהלאדמההרגלדחיפתברצפה.הרגלכף

בזמןמדמיםכאשר .מעלהכלפיצמיחהלאפשר

מכההרגלכףכריתאת RELEvEה-תנןעת
רבהנגדיתאנרגיהמזמיניםבאדמה,שןרשים

מאריכההשדרה,עמןדעלמטפסתכמןןזןיןתר

דרךעדיןכקיטןרלצאתדרךןמןצאתאןתן

יהיןיןתרעמןקההרשבסיסככלהקןדקןד.

יןתר.גבןהןתהפסגןת

סביבבמזרחנןצרןןסגנןנןתתרגיליםשלשפע

היפניםנגדיים.כןחןתשלבסיסיעיקרןןאןתן

תוםהמופלאיםהדימוייםאחדאת

תיאטווזשלשחקניונדולזיאמי,

ישמיובשענףעליינםשאמו:הנו,

בנלאחוות:ובמיליםפוחיי.

שמחה,אועצובהנטופוטציה,יא

אונדולהאיטית,אומהיוה

קווטובנםלהיותחייבמליסטית,ימינ

באותוהנלוםהפוחנמוהמנונד,מז

יבשענף
למשןךשפירןשן: , HIPPARl-HAlלכךקןראים

זמןשבאןתןמישהןאןמשהןפנימהלתןכך

החןצה.אןתןמןשכיםאחרמישהןאןמשהן

למשל,הגןף,בתןךגםפןעליםהגגדייםהכןחןת

אןביןהתחתןן,הגןףלפלגהעליןןהגןףפלגבין
ביןגםהדמיןןןבעזרתלאחןרי,הקדמיהחלק

התמןדדןתאחרעןקבהאמןלאיבר.איבר ~כ

ןמחלישמחזקמכןון,-גןפןבתןךהכןחןת

מעיןשהיאשלן,הפנימיתבעיןבהשתמשן

לשליטה,בנןסףנןצר,כךכדיןתןךראדאר,

 .אנרגיהשמפיקהתמןדדןתשלמתחאןתן

אנרגיהלביןפנימיתאנרגיהביןלהבחיןיש

האחרןןלאנרגטי.שנחשבאדםשלחיצןנית

אתמפעיל ,במהירןתנעבחלל,מרחקגןמא

חיצןנית,אנרגיהזןעצמן.אתןמעייףשרירין

שללאמנותהמביאהפיסימהתירגןלהנןבעת

האנרגיהזןשלאאלאיכןלת.ןהפגנתדיןק

האנרגיה .האמנןתשלהקסםאתשיןצרת

הכןחןתמהתמןדדןתנןצרתהאדירההאמנןתית

מהחייםגדןלהןהיא ,הגןףבתןךהמנןגדים

ניםןכלתאכלנןכחןת,להקריןלגןףןגןרמת

מלןאאתןמשדריםלקיןמםמןדעיםדם

שלבביצןע .שלהםןהיצירתיהרןחניהפןטנציאל

אתמזיןהפנימייםהניגןדיםמחןל ,גדןלאןמ

האנרגיההגןף.איברישלהחיצןניתהצןרה

לאיבריםמןזרמתבגןףקןדםשנאגרה

 .הכןריאןגרפיהאתשמבצעים

השתחררןת,מנןחה, IIפירןשןאיןתנןעהאי

רקדןעלידןענןשחקןכןתבהתפרקןת",

זמןבאןתן .לקהלהגבעםלעמןדהיהשתפקידן

אחראמןשביצעהריקןדאתבדמיןנןרקדהןא

שןםשליהגביעןררלאכן,לאשאםייבפןעל

ישאגירה'!ייפירןשהתנןעהאי !'בצןפהעניין

ישירה",א:כתנןעהיישבהקרנתהרןחניהיןפיבה

היאלמעשהאבלמינימליתהיאעיושלמראית

עקרןןחלמסתבר,עליה,גם .אנרגיהטעןנת

 .הניגןדיםמשחק

בפנימציבהןעידןןחןכמההגדןשההזןתןרת

אחת .חדשמסןגאתגריםהמערביהרקדן

היןבש,היאבביצןעמחשיבהשהיאהתכןנןת

אמנןתיביצןעשמןבנן , LOFfY DRYNESSה-

שלהתמציתאלא ,ילדןתיןתעןדבןשאין

עללןןתרפירןשןיבשלהיעשןתהניסיןן.תבןנת

רקןלהיןןתרןהבשרהעןרשלהסנסןאליןת

מתןמצתת.ענייניתתנןעה-עצם

-נןספתחשןבהלתכןנהמתקשרתזןאיכןת
להעשירשמטרתןצמצןםשעיקרההפשטןת,

הריקןדעליתר.עןמסשלהיפןכןןהיאןלהעמיק

בניןמבןגרבגילשהןפיעה ,היידןמליסהשל

בחרהשתמידמספריםבאלט,סיטייןרק

תנןעןתשתיביןןהישירהקצרבמעבר

יכןלתשלראןןתניתהדגמהמכלןשהתרחקה

שהתבקש.למהמעבר

מילהאינהזןהטבעיןת.היאנןספתאיכןת

לתנןעןתאןלאינטןאיטיביןת ,לנאיביןתנרדפת

טהןרה,לטבעיןתהכןןנהילדים.שלאןפייניןת

אבליצירתית,בהתכןןנןתעשירהמרןכזת,

כדי ,מכןןנההתרחקןתכדיתןךשנולדהכזאת

 .ןמלאכןתיןתאילןץמתח,שלשמץיןןצרשלא

האמנןתיתלאינטרפרטציהלגשתאמןרהאמן

מקבלהאמןעןדכל !'משיעבןדחןפשי IIכשהןא

כלשהי,נפשיתאןגןפניתמןסכמהערעןרללא

בהשישאינטרפרטציהליצןרחןפשיהןאאין

" NOVELITY ", מגלה·שהאמן ,ןחידןשרעננןת

מדןברשאיןמןבן .מסןרתיבתפקידןמחיה

 .לשמהחדשנןתבהפגנתאןבגימיקיםבשימןש

גם .באיפןקהצןרךעלןנאמרנכתבמעטלא

 .ביןתרהגדןלןתהסערןתאתכשרןקדים

אתלצןפיםלהעניקאמןראמנןתיביצןעכל

שהןציאהעצןמההאנרגיהשלמרןתהתחןשה,

ןלאבתןכןנשארשלההמקןרהאמן,מתןכן

תרםהמןפלאיםהדימןייםאחדאתהידלדל:

 :שאמרהנן,תיאטרןןשלשחקניןגדןלזיאמי,

II אחרןת:ןבמילים !'פרחישמיןבשענףעלגם

מהירהשמחה,אןעצןבהאינטרפרטציה,בכל

להיןתחייבמינימליסטית,אןגדןלהאיטית,אן

באןתןהגלןםהפרחכמןהמנןג,דמןקןרטןבגם

יבש.עףנ

ביביליוגרפיה
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ותירגןמםדימןייםחיפןשהמאפשרנןחפןרמט

אותם.שתצבעלאיכןת

הרגלייםןהסעןתהרמןתעלהאדאג'ן,בתרגילי

הןאשטבןרימדמיינתהייתיבהם,הכלןלןת

רבתאורקרןיןצאתשמתוכואנרגיה,מרכז

יןצאתהמןרמת,הרגלתןךאלזןרמתזןכןח.

כןריאןגרפיתלדבראמןרהכךשלאלהם

צעירה,הייתימקצןעיים.רקדניםעםשעןבדת

בי.פגעהןתגןבתםכיןצרת,דרכיבתחילת

 .לעצמידימןייאתלשמןרהןספתירבזמןבמשך

המאןןייםמןכחלקאןתי,ללןןתהמשיכןאלה

אבלעליהםלדבררןצהאינךשאןליהנסתרים

כמןהמחןל,להתבטא.דרךמבקשיםהם

מילהלכלשבןהתיאטרןן,כמן(ןלאהמןסיקה

שלןשהמסרלעןלםשייךברןרה),משמעןתיש

שלאמנןתזןיחד.גםןהנסתרהגלןיאתמשלב

מצאןשביקשתימבלימסתןרין.ןשלאןןירה

הריקןדיםלתןךלהשתחלדרךהדימןיים

לישיצרןלאלהןגםלעצמי,שיצרתי

שןגים.כןריאןגרפים

שרציתיהאחרוןהדברהיהזהשלבבאןתןכי

לעשןת.

מןרהשאןתההבנתי,הראשןןבתרגילכבר

יןדעתשהיאאז.עדשהכרתיאלהמכלשןנה

שביצעתיתרגיליםבסדרתחדשיםחייםלהפיח

חדשכלהיהלא .גןרןשהיאספןר.לאיןפעמים

כלליןןדימןייםאלןאבלעצמם,בתרגילים

שלההדיבןרןאןפןהשיעןרקצבגםמהם!אחד

המפגששלהאמנןתיתהמטרהאתלשרתנןעדן

התנןעה.לתןךןצבעדמיוןשלאיכןתלהחדיר-

היאמהעליןדעתשהיאלחןשהיהאפשר

בשיעןר.כךהתרגשתילאמעןלםמדברת.

הזדקפה.שקןמתיהרגשתימהסטןדיןכשיצאתי

שילןבבזההיהכי ,רקדניתלהיןתגאההייתי

 7אשרות ,וב'צוע 'כור ,"'ס 7מחותייענפ'ס

דורפמן'וסףמוס'קה, ,מא'ר''ה 7ד ,ס'אב'זר

OIAPEREO BRANCHES", CHOR. & OANCE: RUTH ESHEL " 

PROPS: OLIA MEIRI. MUSIC: JQSEPH DCRFMAN 

רחןקים.הריםעבראלומתפשטתהבןהןדרך

אתהארןכה,הקרןאתבמןחשלראןתיכןלתי

היהשאןתהשלה,האנרגיהעןצמתאתצבעה,

הרגלאתליןןתההקרןלהזין.כלהזמןעלי

מןדעתבאיטיןת,נעהבחלל,דרכהאתשפילסה

התןחמתהרגלןלחשיבןתןהאןוירהעןרלמפגש

הןקנהרגללאןתההמןפלא.האןראתבתןכה

לההיהשלאלפיסי,מעברשהןאאןרךפתאןם

הקרןאתרןאההייתיהתרגילסיןםעם .קןדם

כמןןמתכנסתהאנרגיהלמקןרחןזרתנסןגה,

 .הבאההיציאהלקראתכןחאןגרתעןבר,



ניסיתיתנועות.אותןהןהתנועותהרי-שבה

 ...לאדמהנמשכהאיךשלה,הכובדאתלתפוש

לשאוברציתיאחהמכלשיונקתדבורהכןכ

גדוליססולניסשלבביצועיסשטמוןממה

הולכתאנימהלקבועואזמסויס,לתפקיד

לעשות.

סיפוריאתקראתיסרטיס,ראיתיהזהבמקרה

 .בספרותעצמיאתעטפתי .היווניתהמיתולוגיה

שלאודאיאבלעזר,ממשזהאסיודעתלאנאי

וראיתיהצעדיסאתשלמדתיאחרי .הזיק

 .קולעצמיגיבשתי ,הביצועשלשונותמהדורות

אניאיךלהדגיש,רציתיאנימהלבדוקהתחלתי

זאתלעשותרציתיהתנועה.אתלגמוררציתי

 .משליבצורה

זכאימירה
מוסיקליתיצירהעסמבצעשלההתמודדות

אתחייו.שלשוניסבשלביסשונותברמותהיא

בעיותכללבדרךמטרידותהמתחילהאמן

עליהן.לגבורכדינאבקוהואטכניות

שלרבדיסוכמהכמהעסמתמודדהבוגרהאמן

ישמהסאחדכשלכל ,לבצעעתידשהואהחומר

הווקאליתהמוסיקהרוב .אחרתפונקציה

הדמיון.אתהמפרהאלמנטוזה ,טקסטמלווה

כאדסהספרותיהחומראתלפגושאמורהזמר

השירלסוגולהתייחסחייו,כלשירההקורא

שבו.המילולייסהרבדיסולכל

כשהאמןעליו.ומגיבהטקסטאתפוגשהמלחין

אמורההמולחן,הטקסטאתפוגשהמבצע

שבהסלצמתיסאותולהובילהנפשיתתגובתו

עליוכםאטויה,לשלוטצויןאםז

נלאתהנלי,אתשיטתיכאופזלכנות

הננ,אתהםנז,קיוותאתנולו,הכנייז

אפשושיהיהנויהםעקים,את

םשיפשתז,כויעליהםלתלות

שולחהזםז,נלפועלהוםיוזוקטיפה,

הצלילאתוצוכעאנוכיות
 .לטקסטהמלחיןשביןהדיאלוגעסייפגש

אלמוליכיסהאלההמסלוליסכל ,זהבשלב

עללדבראפשרואילךזומנקודה .הביצוע

להןלתתצריךהמבצעשהאמןהשאלותמכלול

בקונצרט.וגסרגעבאותוגסתשובות,

יוסבכלשמשתנההאנושיבגוףעוסקיסונא

לאאבלזורחתהשמשביומויוסמדי .ויוס

 ,מהיקוסחלקבתור ,אנחנוגס .שעהבאותה

ולכןבוקרבכלאחרתקצתמתעורריס

בעבותותקשורההטכניהצדעסההתמודדות

שלנו,הנפשיהמערךלכללהתרהניתנותבלתי

שגודלןשלנו,לנקבוביותהגוף,מעטפתלכל

כלעלהדסשלהפנימיתלזרימה ,משתנה

מרכיביו.

משתנה.איננהפרטיטורה ,האנושילגוףבניגוד

-18ב .השניסעסמשתנההביצועזאתלעומת
מספראותוכמעטשרתיהבמה,עלשאנינה I!Iה

בכלמאהלר.שלהשנייההסימפוניהאתפעמיס

ביצעתיפעסבכלכי ,אחרדברהיהזהפעס

מסביבהעולס .חייקועלאחרתבנקודהזאת

אנישבוהאופןגסמשתנהולכןמשתנה,

הבועהבתוךחישהאמןאומריסמתפקדת.

מושפעהואאבלשלו,ההבעתיתאוהיצירתית

חדשיסגילוייסישאותו,שעוטפתמהסביבה

 .ומלחמותשלוסחוזיישוברוח,במדע

בעברשביצעתייצירהעללעבודחוזרתכשאני

הטכני-פיסי.האלמנטאתמחדשבודקתאני

אחרותטכניותבעיותליהיולמשל, , 35בגיל

מאותןחלקהיוס.לישישמאלה

לאלמנטהפכתיהעברמןבעיות

שבילבניתיכלומר ,באינטרפרטציה

אבלאמנותיתהחלטהכמושנשמע

כשאניטכנית.מבעיהנבעבעצס

ומגיעהיצירהאותהאתהיוסשרה

להחליטעלימסויס,צומתלאותו

עלמענהבזמנושהיווההפתרון,אס

מבחינתתקףעדייןטכני,קושי

כאמן.שליהפנימיתהאמת

עלמשפיעההאישיתההתנסות

ביצועביןהבדלישהביצוע.איכות

מתוךבחוויותהמוסיקהאתהצובע

הניזוןביצועלביןהפרטיהמאגר

ילד .בניסיונךכלולותשאינןמחוויות

שמנגןלמידוגמאהואפלא

עברכאילואינסטינקטיבית

לאשלמעשהחייס,חוויותבמציאות

וודז'הבמעיןחש,הואכלומרעבר.

DEJA VU) (, שלהפנימיתהאמתאת
 .בוהתנסהלאשעדייןאירוע

לילדדוגמאהואבארנבויסדניאל

אבלמקובל,מידהקנהכללפיפלא

לפנישניגןיצירותהיוסמנגןכשהוא

ייפלאאתשומעתאנישנה,כשלושיס

הואשבשבילי ,המצטברת"התבונה

מרגש.יותרהרבה

אניייאה",כמואחת,הברהשלבודדצליל

אוחריףכהה,אולבןכצליללהפיקיכולה

אוחזק ,רגוע ,קופצנישטוח,אועגולמתוק,

לשלוחיכולהאניויברציה.בליאועסחלש,

צלילואספנימה.אותהלכנסאוהחוצהאנרגיה

הצליליסאשכולכ,ךלהישמעיכולאחד

כמהאחתעל-שלמהיצירהלכדישמצטבריס

 .וכמה

אףאניחדשה,יצירהעללעבודמתחילהכשאני

כלמלואגיוסמתוךרס,בקולשרהלאפעס

שלהזיכרוןלמאגריוכנסשלאכדיהמרכיביס,

באינטונציהשגיאה(כגוןשגוימהלךהשריריס

היטבהמפהאתבודקתאניבדיקטציה).או

קשהכךאחרכילדר,ךיוצאתממששאנילפני

מאשריותררקדןשללזודומההזמרעבודת

זה,בכליהגוף.הואשלוהכליגסכיכנר,שללזו

אנחנושמח,לפעמיסעצוב,הואשלפעמיס

גורלוששפרכנראבלחושביס, , Qאוכליישניס,

כליסטראדיוואריוס,כינוראפילולרכושיוכל

ואז ,שלמותשלאלמנטיסמלכתחילהבושיש

להניבעשוילכליהמבצעהאמוביןהמפגש

,כמוהוהנגןכמושלאאבלנפלאות.תוצאות

כדיתוךגופןאתלבנותהזמרצריך ,כרקדן

הכלישלהשוטףהתיחזוק .עליולפרוטלמידה

וזמרהזמרה,מלימודנפרדבלתיחלקהוא

לאימוןביוסוחצישעהלפחותלהקדישאמור

הקול.ענייןעלמילהאמרנולאועדיין-הגוף

 .באופןלבנותעליו .במאטריהלשלוטצריךאןמ
אתכולו,הבנייןכלאתהכלי,אתשיטתי

שיהיהכדי ,המעקיסאתהגג,אתהמגן,קירות

וקטיפה.משי ,פשתןבדיעליהסלתלותאפשר

אתצובע.ואנרגיותשולח ,הזמןכלפועלהדמיון

טובההזמרשלשהקואורדינציהככל .הצליל

הצלילאתשיפיקההסתברותגדולהכך ,יותר

להגיע.שואףהואשאליו "נכון IIה

 MIRAZAKAIזכאי,מידה

לתקנןאפשרשאילא .השגיאותאתלתקן

אתשמפעיליסשהשריריסאלאבמודע,

התנהגותיתבתבניתנתוניסכברהמערכת

עדין,איזוןיששביניהסוהמוח,הגוףמסוימת.

בהמשךלאפשרכדיהתחלתי,בשלבמתפצליס

הרמונית.שלמות

יכולשבו ,נשיפהכליעודבעצסהיאשירה

אני .הצלילעיצובעללהשפיעהיוצרהדמיון

אנרגיותאלישולחהכלי .אבובכמולשיריכולה

שליוהדמיוןוהגוףאקוסטית,ואינפורמציה

כדי .באמצעאותולפגושבניסיוןיחדמגיביס

כבששכברבוג,ראמןלהיותעליךזאתלבצע

לשלבמשוחרר.ומרגישהטכנייסהאתגריסאת

רקכללבדרךאמןמגיעאמנותיתבשלותשל

שכלמגליסאזלחייו,השלושיסשנותבאמצע

זהמשיקיסלמיניהןבאמנויותהנכוניסהדבריס

 .לזה

עלהעבודהביןמפרידהאנימלמדת,כשאני

 1 1התהליךעלהעבודהלביןהטכניהתהליך



זמן,יותרהרבהמקדישהאנילאחרוןהרוחני.

הפילוסופי,המפגששלבדבריםנוגעתאניובו

ובאופןהיצירה,עםהאמןשלוהאתייהרגש

מבקשהאמןאלה.כלעםמתמודדהואשבו

אתלהנביטלושיאפשרהגרעיןאתלגלות

הנתון.העציץבתוךשלוהצמח

יימולד",משהוישצעיראמןשבכלמאמינהכאי

לא(אניהרוחניהמדריךשלכשתפקידו

לולעזורהואמורה")ייבמילהמשתמשת

ארמונו.חדריאלהמפתחאתלמצוא

מרווחנה
הואהכליהרקדןאצלשרקשחושביםמישי

וההקרנההקולזההעיקרהשחקןואצלהגוף

אצלכמוהשחקן,שאצלהיאהאמתהבימתית.

עלמדברתכשאניהעיקר.הואהגוףהרקדן,

במובןלגוףמתכוונתאניככלי,הגוףהכרת

הלבקצבנשימה,דם,נימים,ישכיהמלא,

דגששמתיתמידאישיתאני .המחשבהוקצב

כקוריוזיישמעזהאוליהגופנית.היכולתעל

למדתימתוסכלת.רקדניתבעצםאניאבל

רותרסלר,תהילהבטובה,ארמיהאצללרקוד

ליהיוהתאונהלפניואחרות.שחםרינה ,האריס

עושהואפילובביתרוקדתוהייתיבאלטנעלי

פירואטים.

הרמתיצילום,מרון,מנה

HANNA MAAON. PHOTO: HAAAMATY 
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ב"נערתהיהבצעירותישליההצלחותאחת

ולמחרתמצוינותביקורותקיבלתי '.יהפקר

אתלספוגכדידיזנגוףברחובלטיילהלכתי

מוותיקיברטונוב,לקראתיבא .ההצלחה

הראש,אתליוליטףאליניגשהואהבימה.

יכולהלאשאתתזכריחנהילה,אבלמאו,דיייפה

שייכתהייתי .בבית"כמוהבמהעללהתנהג

אתשחיפשוצעיריםשחקניםשלדורלאותו

נגדוהיינוהבמה,עלוהטבעיןתהחופשיות

המסוגנן·המשחק

אניכיוםאבלהתכווןהואלמההבנתילא

ההבדלהחיים.לביןאמנותביןהבדליש .מבינה

אלאמופרז,בסגנוןלהתבטאצריךלאהזה

אתלשיםאיפהייולהחליטלברורביכולת

למלאחייבאינך '.הציוריעלהאדומההנקודה

מספיקהאדומות,בנקודותהקנוואסאת

מתקשרהצמצום .אחתתנועהאחת,נקודה

גםלהיותיכולההיאולעיתים ,הנכונהלבחירה

עלרקמסתמךאיננוהבוגרהאמןשגויה.

מביןהוא .הכשרוןאולישהיאהאינטואיציה,

האמרהנכונהוכמההצמצוםכוחאת

LESS IS MORE . 

לשחקניםנותנתלאאנימחזהמביימתכשאני

הכתוב,הבנתעלעובדיםכלקודם .לשחקמדי

שנובעותהסיטואציותוהבנתהלוגיקהעל

להביןעובריםכךאחר .הדמויותשלמהמפגשים

עםהיאכשהעבודה ,הפועלותהנפשותהןומ

שאניכמובןאינדיווידואלית.וגםהקבוצה

אנייימאיפה ,הקבועותהשאלותאתמציגה

אסורהולך?"אניולאןכאןעושהאנימהבא,

לפניעודמתחיליםהחייםכיבנתון,להצטמצם

 .לבמהשרצים

אתשואלתאניהמופערעננותעללשמורכדי

מהבאה,אנימאיפהלבמההעלייהלפניעצמי

אדםבניאנוהדמות.שלוהגופניהנפשימצבה

נתונים.והבימויהטקסטאבל ,ערבכלמשתנים

הרובדיםבכלמשתמשיםאדיאנו

התפקיד.אתלצבועשלנוהאמוציונאליים

אתלהפעילכדיהבסיס.הואהתרבותיהמטען

הבסיסאם .גירוייםצריךאתההדמיון

הגירוייםגםאזמצומצםשלךהתרבותי

מלהיבמשהוליצוריכוללאאתהמצומצמים.

 .אותךשיזיןמשהו~ךשיהיהמבליוחדש

בשארלהתעניין :להתענייןהיאהמפתחמילת

הכללית,מהעשייהחלקלהיותהאמנויות,

בפיסול,בציור,בריקו,דהולךמהלראות

אתלהרחיב .ופופקלאסיתבמוסיקה

מתוךדבריםלאהובלאאולאהובהאופקים,

נותןהדמיון,אתמפעילזהכלהכללית.העשייה

יכולאניבזהייאה,-נוספיםוכליםרעיונות

 ."להשתמש

-הדמיוןאתלהזיןדרכיםהרבהכךכליש
 ,חייםמלאהעיתון .בבוקרעיתוןלקרואאפילו

עללהסתכלברחוב,ללכתאסוציאציות.מעורר

מהמצבחלקלהיות ,בתערוכותלבקר ,אנשים

חיאתהשבולמקוםוקשובקשור ,הפוליטי

אבלבעולםשקורהמהבכללהתענייןופועל.

שלך.התרבותייםהמקורותאתלזנוחלא

אבלעכשוויתלהיותצריכההקונספציה

מבפנים.לבואצריכיםלאמירההמקורות

לאקינגונזי
להשתדל,תמידהיאשהמטרהסבורה,אני

לבטא ,מגעתוהנפשיתהגופניתשהיכולתככל

אתלשרת ,הכוריאוגרףכוונותאת

להכניסגםבשעהבהאבלהכוריאוגרפיה,

 .לביצועמשלי"יימשהו

בעצמישאאמיןהואביותר,החשובהדבר

שהקהלסיכויאיןהריזאת,ללאבתפקיד:

שהצופהכךזאתלעשותאיך .זאתיעשה

אחתיצירהביןההבדלהוא ,בייאמין

 ,בטבעיותאצלימתרחשזהתהליך .לשנייה

עלהכוריאוגרףעםעובדתאישיתכשאני

 .חדשבאלט

שלהחופשמרבמוזר,יישמעשזהכמהדע

יצירהלבצעכשעלידווקאמצויהפירוש

הדייקניהביצועבתוךהקלאסי.מהרפרטואר

 ,זלייגשלזהכגוןתפקידשלהצעדיםשל

לבטאיכולהאני ,היטבתחומיםכשהגבולות

השראהמקבלתאניאבלכרצוני.הדמותאת

הווידיאואחרים.רקדניםשלמביצועיםגם

ללמודיכולהאניבעזרתואדיר.רימכשהוא

ביותרהגדולותהרקדניותשלהביצועיםאת

שלאיותרקשהזהואזהלהקות.במיטב

כגוןרקדניתשלהדקויותאתלחקות

ממש,מושלםמשהורואהכשאנימקרובה.

שלי.העצמימהביטוילחלקזאתלהפוךעלי

עצמיאתלמצואמצליחהאינילעיתים

,\ 
I .. 

י,ולסקימפברטהי,כור ,ויול,הרומאו

פרוקופ"ב .סמוסיקר"

ישראליההבאלט-קאנינגהאםקויןלאקינג,ונדי ,רקדנים

AOMEO AND JULIE7, CHOA.: BEATA YAMPOLSKY 

MUSIC: S. PAOKOFIEV, DANCEAS: WENDY LUCKING·SHAPIAA, KEVIN 

CUNNINGHAM· ISAAEL BALLET 

טכניות ,גופניותמסיבותאם ,כלשהובתפקיד

התפקי,דאת"לשחק"עליואזאחרות,או

איךלחשובעלי .דמותאותהלהיותבמקום

הדימוילשדראתאיךמשכנעת,בצורהלנוע

הרצוי.

שרקדתיתפקידעלליהעירפעםמישהו

כמושנראיתיבאלנשי(,שלמיצירותיובאחת

 '.הריקודים,לנשףבדרךשטעתהנסיכה,יי

כגוןבבאלטיםלהתרכזמשתדלתאנימאז

גבוהה ,חזקהלהיראות ,"העונותייארבע

שקורהמהזהבעצם,יותר.ואסרטיבית

חשהאנילפעמיםבגוף.מאשריותרבתודעתי

 w .לאלפעמים ,שהצלחתי


