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משוחזריםמחולוTו

מעשהןעשתההתעשתההישראליתהטלןןיזיה

מחןדשפחןתבתןךמבחינתה:דןפויןצא

מחןליצירןתשתישןדרן )' 96(אןקטןבר

מגטאןתאחדבמסגרתןלאמעןלןת,ישראליןת

כתןכניתאלא ,לאמנןתהשמןריםהשידןר

רמימאת "משהןיימקןלשידןרכןןנתיעצמאית.

ן"אנאפאזה"הקיבןציתהלהקהבביצןעבאר

נןדעבת-שבע.להקתבביצןענהרין,אןהדמאת

שלשהרייטינג ,מןסמכים"ייממקןרןתלי

שנחשבמהאחןזים,-6כהיהייאנאפאזה"

אמנןת.לתןכניתביחסבןלטתלהצלחה

 ,הללןהטלןןיזיהשידןרישניביוהשןניכלעם
לתעדניסיןובהםנעשהשלאהןאהשןןההצד

התנןעהאתלצקתאלאבימתי,מחןל

טלןןיזיןנייםבכליםןהכןריאןגראפיה

לןישבייםב"אנאפאזה",כשצפיתיעצמאיים.

עתיקבמןנחנזכרתי ,אצלוניליןצילםזיני

שנשמריקרחןמרקלף,עלכתבןבהםמהימים

שפירןשן ,) palimpsest (פאלימפססטהיטב:

מקןםלפנןתכדינמחקעליןשנכתבמהקלף.

להבחיןעדייואפשראבלחדש,לטקסט

ייאנאפאזה"הישנה.האןתיןתשכבתבשרידי

מחדשןנכתבהנמחקהכאילןהבימתית

זןןיןתדגשים,השתנןהטלןןיזיןני.בשידןר

ןרקע.תאןרהראייה,

מערךמןרידיםאינםאלההכרחייםשינןיים

בנןסחדבר,שלבסןפןנהרין.אןהדשלהיצירה

אנשיםרקהיצירה.רןחנשמרתזהטלןןיזיןני

תגכלעלבקנאןתשןמריםמןכשריםבלתי

שהם ,ןצןרהתנןעהןכלןתןתןכלןתג,

פןרייםאמניםמנפשם.רןחםבזיעתסןחטים

לתנאיםלהסתגליכןליםנהריןכמןןמןכשרים

גםשלהם,ןהיצירהשןנה,למדיןםמשתנים,

ןקיימת.,חיהמהמקןרשןנתהאם

להקתשלהטריהאמנןתיהמנהלבאר,רמיגם

ממהמרןצהלהיןתיכןלהקיבןצית,המחןל

מיצירתןעשתהגןלוניצהשהבמאית

הבימתימהקשרןהןציאההיאיימקןמשהן".

62 

מרשימהחזןתיתלעבןדההמעניקהמבנהאת

הפיגןם,שלה.האסטרטגיהעןמקאתזן

באיזההןעמדלמחןל,ןגןבהעןמקהמספק

לאשהיאחבלנכןו,מעשהזהתעשייתי.האנגר

הזאתהחדשההגיאןגרפיהאתניצלה

חזיתית,תמידכמעטהתנהלהכללמטרןתיה.

בימה.עלכמן

היטב.נמסרההעבןדהרןחכו,פיעלןאף

סןלןבקטעיבמיןחדהצטיינןהרקדנים

בהם.מןמחהבארשרמי ,הנפלאיםןבדןאטים

מןבהק:טלןןיזיןניבאמצעיהשתמשההבמאית

מעטןת.לשניןתשחןרלמרקעמעברתןךקיטןע

להכנסתהזההרגעיהחןשךשמןרכללבדרך

אןזמושלכסמושימשהןאהפעם .פרסןמןת

לטעמי,הכניס,זהקיטןעלסצנה.מסצנהמעבר

הכרחית.שאינה ,כלשהיעצבנןתליצירה

ןגם "משהןיימקןגםאלה,להסתייגןיןתפרט

כפי ,הראמפה"אתברןייע "נאפאזהייא

מואלינןירדן,משמעבתיאטרןושאןמרים

ןרןטטןת.חיןת ,המרקע

מכולו?היפהמיהי

לתחרןיןתןעמןקהישנההתנגדןתבייש

בלתיביותחרןיןתאלןהאמנןת.בתחןמי

אלאאןתו,לדרגדרךכלשאיושןןים,

מבלימכמתיםאיךהאישי.הטעםבאמצעןת

נאןתכןלו ,יפןתכןלואמנןת?רןתייצלקמט

כןלו.כמעטלהגזים:לאיןכד-ןחסןדןת

השלישיתהבינלאןמיתהתחרןתלקראת

במרכזבאןקטןברשנערכה ,לכןריאןגראפיה

שלהכלליתמהרמהחששתי ,דללסןזו

לאשהתחרןתחששתיהמתחרןת.הלהקןת

מבחינהאלא ,בינלאןמיתבאמתתהיה

 .שטעיתילהןדןתשמחןאניבלבד.גיאןגראפית

 .שהיאבחינהמכלמרשימההיתההנבחרת

בת-אנסנבלמישראל.מהמשתתפיםןנתחיל

דרנןעהשלהמחןלאתהעלהשבע

זהןפרסל.הנרימאתלמןסיקה"לקרימןזה",

אחריןיןתרכשנה-הפעםשנראה ,קןןארטט

מאשרןמשמעןתימגןבשיןתרהרבה-בכןרתן

ארצה),(ששבהפלדררפניה ,גרנןתשניבשעתן.

רןחלהפיחידעןלבנת,ןאלעדברגיןסיןבייחןד

שהמסריםלעיתים,הקפריזיתבתנןעהחיים

אפילן .ממשמחןדדיםתמידלאשלה

מאןסףלןמרשלאהאקלקטיןת,התלבןשןת

נראן ,סבתאשלהשמאטעסמארגזאןהגלריה

נאןת.

כלי,יינןרטןוסלןןיופןלהאנגלישלעבןדתןגם

היאאף ,בת-שבערקדניבביצןע ,בליעל"בו

מכשירייימרתק.לביצןעזכתה ,מןכרתיצירה

נתליםשעליהם ,"הגינקןלןגייםהעינןיים

מיןחדת,משמעןתקיבלןבגפיהם,הרקדנים

היהאפשרשהפעםהעןבדהבזכןתגםאןלי

המכבידהחןשך .הבימהעלקןרהמהלראןת

התפןגגשנהלפניהבכןרהבשעתשםששרר

שערק ,רןזנצןןייגאריהצטייןןהתבהר.

לבת-שבע.הקיבןצית""מ

קטעהפעםיצר ,מהקיבןצית ,איבגיאןרי

עצמן)(היןצרבחליפהגברבן ,למדימשעשע

נןתרןתהונשים.חמשרןקדןתבןלחדרנכנס

בעלאתלרצןתןמנסןת ,ןתחתןניםבחזייה

ממשהוחי.'הצ'חצהמאצ'ןהתגלמןתההרמןו,

 ,טןרקיפאשאכמן ,ןהןאהקירןתעלמטפסןת

עליןשבןתהבנןת ;הבימהבקצהלןיןשב

ןגןלשןתרגליןעלחמדהמרןבןמחליקןתברכין

אירןנילרגע,משעשעזה .האןלםאלמהבימה

גםןנזכירשלם.מחןלמפרנסאינןאבל ,כדבעי

עםשהןפיעה ,תדמןרעידןשללהקתןאת

 ."תאיי

מהמשתתפיםאחדאף ,דברשלבסןפן

משןםלאןבצדק.לגמר,הגיעלאהישראלים

אלאגרןעןת,היןשלנןהמקןמיןתשהיצירןת

אניאםקשה.ממשהיתהשהתחרןתמשןם

מעניקהייתי ,הפרסיםלחלןקתאחראיהייתי

ןמברזיל.בניהמסלןללהקןתכלקןדםפרס

מבריקה,תנןעהיצרהסלןבניקןבאץ'איטצןק

ןמעןצביםמשמעןתייםמבניםמאן,דיפה

ביתרמהרחןב.לקןחןתכאילןבצןרןתהיטב

עלהתלןייםבגדיםפחם.ממכרהדיןק,

כןרישלההלבשהבחדריכנהןגשרשראןת,

דיקצרןת,שמלןת ,אפןרןתעבןדהגןפיןת ,פחם

מסמןרטטןת.

הןאכןלל ,קןבאץ'שלהנפלאיםהרקדנים

משריםהכפר,טיפשבדמןתןזמרעצמן,

ןמעניקים ,תיןאמיתחמהאנןשיןתשלתחןשה

 .מהיןם-יןםהשאןבהלתנןעהןירטאןזיברק

 .מעןלהןאנןשיאמנןתיהישג

לאהפרסאתהעניקןהנכבדיםהשןפטיםאבל

בחןריםלשלןשהגםאלאבניה,סלןלרקדנירק

ג'ספרס.ג'ןושלללהקתןמארה"ב,נשיםןשתי

 ,"שחןרתיאטרןוייכמןהתחילשלהםהמןפע

מעלהעפןתבאןרהמבצעיםזרןעןתכשרק

מאןדאבליפהזההחןשך.אלחזרהןמחליקןת

 ,זהאסתטיצןרניקטענפסקןמידחדש.לא

מחןלייאלאשאינן ,העיקרכביכןלןמתחיל

אבל ,ההגדרהעלסליחה ."ןלזיולציצים

אינןשלהםהמיובאיבריהחבןרהשלהמשחק

ןכןלן ,חדשמשהןמגלהאינן ,דבראןמר

כדיגסןתמליםהאןמריםילדיםבבחינת

לאעירןם.נגדדברליןאיוההןרים.אתלהרגיז

מחןל,גםלהיפך. ,הבימהעלןלא ,בכלל

 ,המןתנייםאזןרןבעיקרהגןףחשיפתשעיקרן

לגיטימימארגנטינה,הלהקהשהראתהכפי

ןמסקרו.נאהלהיןתןיכןל

עלבנןיכןלןגרינשטייןרןקסנהשלייהמחשןף"

מןפנהשגבודמןיןתשלןשןהעלמה.חשיפה

ניצבתנןספתןדמןתספסלעליןשבןתאלינן

עלהיןשבמסכו,בחןררקישהבימה.בעןמק

רגילים,מכנסייםלבןשהבימה,בקדמתדרגש

מהבכלללןאיואגב,גבר.שזהברןרןמראש

ככה.מבןזבזשהןאןחבלבמחןל,לעשןת

נמשכיםהחשןפיםןהגןןיםמןרדיםהראשים

מסקרובהחלטןזההישבנים,למחציתעד

קטעזהןאגב, .לאןמירקדניתמילגלןת

שלהאנגליבמןבוגםאמיתי,סטריפטיז

ההברהשליהערבבמןבוןגםהתגרןת-עירןם,

נןיבפנמתגלןתמסתיים,כשהמחןלרק .השנייה

 ,עמןקמהיןדעמילא ,משעשעהנשים.ארבע



זהןיןתעלמהןתימשהןאןמרזאתןבכל

ןלדעתיבפרס,זכתהזןלהקהגםמיניןת.

 ·בצדק

שלנאהבסכןםזכההללןמהמתחריםאחדכל

שהיתהדלל,משפחתמתנתדןלר 10,000

מיבישראל.למחןלביןתרהחשןבהלתןרמת

מידילאבןזכה,אבל,פרסלדעתי,לןשהגיע

שאגב ,הצןפיםמשאלידיעלאלאהשןפטים

 ,רגילהבלתיבנאמנןתהאןלמןתאתמילאן

שללהקתןמברזיל.מצןינתלהקההיתה

ןרסןס"ייביצירההןפיעהרןדןןבלהןהנריקה

מבריקהסןןיטהעלדןלר-2500בןזכתה

גביעלבעיקרשנרקדהמאן,דןמשעשעת

הרקדניםישבןלפעמיםמתנןעע.פןדיןם

במכנסיבהצצהאפילןןהשתעשען,גןבכיסאןת

כמשהןהןרגששהדברןמבלי-ןבאןננןתהזןלת

הםלעיתיםהאמריקאים.אצלכמןגס,

מאמנןתהשאןלבסגנןן ,באןןירלהםהתעןפפן

מןפעהיהזה .הקןפןארה ,הברזילאיתהלחימה

רך ,סןפלהכמןהיטבןאפןיקלילמרהיב,

מבחןץ.ןפריךבפנים

שריריעקבשללהקתןהיתהמאכזבת

טקסס,מיןסטןן,שבע),-מבתלשעבר ,(יימשלנן"

הדרשןןישיםלהיןתהיהאמןרהנןשאארה"ב.

החןשיםאיבןדעדעצמםסביבהחגים

בינןניתרגילרקהיהזהלמעשהןההכרה.

צרפתיתלהקהגםהיתה .בכןריאןגראפיה

להביןאפשרבעלטה.שרקדהפרטנזיןזית,

לכן ,להראןתמהלהםהיהלאכיאןתם,

לאלהקהןען:דזאתמןצדקת.היתהההאפלה

מספרד. "יירציניתפחןת

אירגןןהיטב,שנבחרןלהקןת 13הכל,ןבסך

התחרןתןמארגנימןפתי,היההמןפעים

ןלפנןתרצןןשבעילהיןת ,כמדןמני ,יכןלים

 .-1998בהבאההתחרןתלהכנת

בתוכונותתזוכורת

 ,מיןחדתמסגרתהקיבןציתהמחןלללהקת

במןפעיםהצןרךאתלספקמלכתחילהשנןעדה

בכןשריפגעשהדברמבלי ,צעיריםלקהלים

נתמנהמכברלאהלהקה.רקדנישלעבןדתם

ארןכןתשניםבמשךשרקדימ-אבידןאלןן

למנהל--השןפטעיןבןץקייליד,דןר-בבת

אתהחליףהןאהצעירה.הקיבןציתהלהקה

יצאהבנןבמבר .זהבתפקידגןלדברגמשה

שמהלפירקןלאבאמת,הצעירההלהקה

הכןללתבתןכנית ,מןפעיםלשןרתהרשמי,

מאת "לתזמןרתהמדריךיישלמחןדשתגרסה

אבידן.אלןןמאתחדשהןיצירהבאר,רמי

מןדסטמאתלמןסיקה "בתערןכהתמןנןתיי

 .השראהמקןרלאבידןמשמשתמןסןרגסקי

ממששלתמןנןתהבימהברקעלתלןתהרעיןן

שםהמןצגןתהתמןנןתאבל ,מצןיןרעיןןהןא

נןספים,מןכריםצייריםןשלגןךןאןשלהן

התערןכהיןצר ,הרטמןןיקטןרמאתלאכלל

לןןנתן-19ההמאהבןהמלחיןעלשהשפיע

ישכך.כלהמןכרתיצירתןאתלחברהשראה

אתיעבןרהחדששהמחןלשאחרילקןןת

ןאןליהתמןנןת,יןחלפן ,ההרצהתקןפת
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שלשדמיןנםכדיריקןת,כמסגרןתרקיישארן

אןתן.ימלאהקטניםהצןפים

הברקןת.כמהאבידןשלבאינטרפרטציהיש

עלהמןפיעיםהאפרןחיםשנימחןל ,למשל

הדיןןאןהנמרצןת,המכשפןת ,במפתיעהבימה

הגדלים ,השמןאליקיםשניבןהמצחיק

עןדהדןרשפןזה(גםצלליןתבעזרתןקטנים

הבימהפניעלהנןסעתןנסיכהטכני),שיכלןל

דבר ,בשלט-רחןקהמןנעתקןבייהגביעל

גםכמעט.זיימטאפממדלתנןעההמקנה

בכלניכר .טןבההצבעןניתהשןקתמןנת

בימתזאתמההיטבמביןשאבידןהעבןדה,

בהחלטבבת-דןרשצברהרבןהניסיןןמחןל,

מןכשרןתרקדניןתכמהבלהקהאןתן.משמש

שגם ,בחןריםשלגדןלהןקבןצהןמבטיחןת

בןלטים.כשרןנןתישבהם

למןסיקהבאררמימאת "לתזמןרתהמדריךיי

במסכןתדמיןןהמלאהשימןשעל ,בריטןשל

יהןדיתשלהתלת-ממדיןתןבתלבןשןת

משעשע ,ןתנןעהבצןרןתעשירגרינשפאן,

המנצח,אתהמגלמתשרקדניתדןמניןמרענן.

ןהדמןיןתהקטעיםביןהמקשרתהדמןתשהןא

ממשאינההנגנים,שלהקריקטןריסטיןת

זהאחריהם.נגררתאלא ,הנגניםעלמנצחת

 .תיקןןדןרשבהחלט

בני ,לידישישבןצעיריםמאןדצןפיםאפילן

התנןעהמשללמןקסמיםהין ,חמשאןארבע

עןלהזהמןפעהיצירןת.שתישלןהצבעים

 "הצעירההלהקהיישלהביצןעעלדרגןתבכמה

טעם,בטןבהעשןימןפעהראשןן.בהרכבה

המשפחה.ןלכלהגיליםלכלמתאים

בחייפהוכייאינסוכחול

מןפעיבשפעחיפההצטיינהלאןמעןלםמאז

אנשיקהלהיפההנמלבעירשישלמרןתמחןל.

מןפעיםבסדרתנןכחןתםשמןכיחהכפי ,מחןל

שישייןםבצהריחןדשייםמדיהמתקיימת

יימחןלהכןתרתתחת ,התיאטרןןבמןעדןן

סיניהןאזןלסדרההאחראיבקלןז-אפ".

בן-מיריהיאשלההאמנןתיתןהמנהלתפתר

ברןך·

בסןלןאןרנייעלהןפיעןהראשןןבמפגש

להתנןעעןדעתיאיה .י"אנימייהשםאתהנןשא

נימהבןשניכרת ,שלהןהמחןל ,טביה

אןספתהיא .היטביבנןהיה ,אןטןביןגרפית

שקןעהןכןלה ,מהרצפהמכתביםקרעי

בהןןייתה.

מתןךקטעשלחדשהגרסההביאאיבגיאןרי

עבןרשהכין ,"זיהןייימסדרשלןהיצירה

באןקטןברשהתקיימההבינלאןמיתהתחרןת

 ,בנןתשלישייתזןהיתההפעם .דללבסןזן

צןינןלאשמןתיהן-הקיבןציתהמחןלמלהקת

שןנןתבתלבןשןת-ןחבל ,בתןכנייהמהמשןם

גם ,צןרתןרקןלא .אביבבתללבשןשהןממה

ראשןנגעהזמןרןבהשתנתה.המחןלמשמעןת

הקירגביעלןרגליהןברצפה,השלןששל

-למחןל-עןמדאןתןששימשהשחןר,האחןרי

העבןדהמסגרתמלבדזה.מיןחדעל-ראשן

כלהלאהמרכיבזהבמחןלהיהלאהשלמה,

 .המקןריבנןסחשבלטמאצ'ןאיזם,שלנעיםכך

הקיבןצית,רקדניתלשעבריעקןבי,נימה

מרגשים,שהיןשלה,סןלןמחןלןתשניביצעה

 ,,, X ,,רבה.ביכןלתןמבןצעיםמעןצבים
קבןצת(אישאלימלךדרןרמאתלמןסיקה

במחלתהעןסק ,המעגל)חןנישל "סמרטןטיי

למרןת ,ןאישיכןמשהן,אכזריהיה ,האיידס

עןפןתייןאילן .אידיאןלןגיהכאילןהנןשא

ברייט)ישראל(מןסיקה: "העןלםמןשעברן

 .רביםןספריםלרקדניתמחןלהןא

לשןתפההפכהכריכהאדןמתאנציקלןפדיה

באביזריםרבגןנישימןשהיהזהלנימה.נאמנה

הרקדנית-שןלפתבןהרגענעים.

מכסיפיםפלסטיקרסיסיהכןריאןגראפית

סטיילחזייהןאפילןהספרמתןךנןצצים

באמתכנראהאני .אמיתישיאהיה ,מדןנה

הםספרים ,מבחינתי ;אחרלדןרשייךכבר

ממשמחןל .ןמחשבןתכןכביםפתילשלמקןר

נפלא.מבןצע ,מרגש

אישבןרשטייןאריההמןפעאתסיים

נגנישניבעזרתמרתקקטעשביצעהאילתןר,

הפך,אןרנייעלאלין.כשהצטרפהאז'ג

נעימהלחןןיהאימפרןןייזיישןהקןנטקט

 .ןמרתרקת

זקויפהוכיסה

יסמיןהןפיעןחרןד-שבעיןלאמנןתבמשכן

בןשישתנןעתי,במןפעבר-אמןץןגיאןרדימןן

שלמןרכבתמערכתןשלרקדניתשלשילןב

שתנןעתה ,אלקטרןנייםןמכשיריםחיישנים

ב"שכיבהןמנגינה.מקצבלהםמכתיבה

 ,הצןפיםמןלחזיתיתהניצבתמיטה "במאןנך

המיטהןלפני ,חבןייםחיישניםמלאהמזרן

 ,מתכתירגלי(שתרןבןטלןמהלךהזקןפה

 ,הרקדניתלאיטן).הסןבבתקליטןעלין

אתהמזכירמשהןןעליה ,ןתחתןניםבגןפייה

כלהאמריקאי.הפןטבןלשחקןשלןבשהשריןן

להשמיעהמערכתעלמצןןהבמזרןשלהנגיעה

קןל.

מרחפיםכאילןשאנןבאןפןניצבתהמיטה

המיטה .ציפןרממבטאןתהןרןאיםמעליה

 ,שןניםבמאיםמשיששכברמתייבאמצעיהיא

שלכןליכב "קלןז-אפיישלמןצלחתבצןרה

לפני ,למשלבמיטה.מישהםאןמישהן

שפעליסיןנינתיאטרןןזאתעשהשנהםישלןש

 "אןבןהמלךייאתשהציגשעהבירןשלים,אז

שלבמחזה "המלכןתיזןג"הקטנטן.באןלם

לקירקשןרהשהיתהלמיטהנכנסז'ארי

ניצלהלאשהפעםחבלמשכנע.היהזהאחןרי.

ליצירתהזהההפןךהמצבאתהרקדנית

היא .במיטהבאמתשהיא ,כלשהיאשליה

לאניטרלי.רקעלהשימשרקןהמזרן ,רקדה

מיטה.לפניאלאבמיטה,ריקןדזההיה

זכןתאתלרקדניםלהעניקכאלהניסיןנןת

התהליךןהיפןךהצלילי,הליןןישלהיןצרים

 ,מחןליתתנןעההיןצרתמןסיקהשלהרגיל,

משןכללהמיכשןרהיההפעםבעבר.נעשןכבר

אבלרבןת.הצליליןתןהאפשרןיןת ,באמת



התןצאההיתהלאצלילית,אןרתמיתמבחינה

מספקת.במידהמרתקת

למכורמהיש

הזמנההכןללשנתימפגש ,''' 96ראשןןיימסך

התקייםהעןלם,מכל-מחןלקניינישללארץ

המנהל . 1996בדצמברדללסןזןבמרכז

שבלטמהבניאל.ערןהשנההיההאמנןתי

כןריאןגראפיתיצירהשלזןעשירהבתצןגה

המצןיהכשרןןשפעהןאצעירה,ישראלית

איזהדןןקא.הביצןעבתחןםכלןקןדם .בשטח

ןבניםבחןרןתמצןינים,רקדניםשלמסדר

שלתחןשהלשןןתהמצליחיםממש,מבריקים

בןשישלחןמראפילןאמנןתיבימתימחןל

תןכני.ןבעיקרצןרני,ןאי-סדרבילבןל

אלהעל ,יצירהכלעלמליםכמהשנאמרןלפני

כלליןת,הערןתמספרלראןת,שהספקתי

פרטיםגםלשכןח,לאמןטבהאירגןני.בתחןם

שלהחןןיהטיבעלמשפיעיםטכנייםכביכןל

הצןפה.

הנעשהאתלהסתירהממשיךהחןשךראשית:

בימתיתאפלןליתשלזןאןפנההבימה.על

לטרןחלמההעבןדןת.אתמקלקלתממש

בבהירןתלראןתןלצןפיםשאסןרמחןל,ןלבנןת

שןברןציםחשמל?חןסכיםמה,ןבבירןר?

 ,באמתהם,ןמההרקדנים,נראיםאיךלראןת

הבימה.עלשם,עןשים

לשבתמאנשיםלצפןתאפשראיךשנית:

שלהקטנןתבשעןתאמנןתיןתחןןיןתןלחןןת

כללן , 22:00בשעהשהחלןמןפעיםהלילה?

חצישנמשכןןהפסקןתדקןת, 45שלעבןדןת

גםןבעקיפין-בקהלבהתעללןתגןבלזהשעה.

ערניקהללהםמגיעןבמבצעים.ביןצרים

שלאחרבשר-השינההנלחםכזהןלאןנינןח

ןחצי.חצןת

המעןצבתתןכנייהלהדפיסמדןעשלישית:

כישבה,החןמראתלקרןאאפשרשאיבצןרה

משןנה,בפןנטזעירןת,באןתיןתמןדפסהןא

נחןץהאםצבע?שטחאןתצלןםגביעלןלרןב

מגדלת?זכןכיתלאןלםלהביא

דף-העןלםבכלכנהןג-לחלקבמקןם

במןפע,המבצעיםצןןתשמןתןבןמשןכפל,

מהרקדניםמילהחליטלצןפיםהןתירן

עלבןןזההפעם.רןקדככפיליםהרשןמים

לעבןדתם,רציניתלאהתייחסןת ,לרקדנים

המןפעמבאיאחדשכלמןטעית,הנחהןאןלי

מי.מיהןןיןדעה'החבראתאישיתמכיר

הכאילןההצהרןתדרןשןתלמיןרביעית:

אתלהביןכללאפשרשאיפילןסןפיןת,

הכןריאןגראפים,שמצרפיםמשמעןתן

המיןתריםהקישקןשיםמקןםאתלתןכנייה?

להקצןתהיהאפשרהללןןהסתןמים

לפענחשאפשרבאןתיןתממשית,לאינפןרמציה

אתהאם ,ממילאחשןך.חציבאןלםגם

הללן,כביכןלההסבריםאתלקרןאמתאמץ

חשרקאתה ,ביצירההדבריםאתןמחפש

תיסכןל.
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,לעצםהללןהנןקדניןתהטענןתכלןככלןת

עבןדתהבןגרת.ליןצרתהפכהדרנןעההעניין.

מגןבשת,בת-שבעאנסמבלעבןרייטרין"

כנפייםבעלמלאךביןמאבקןמתארת ,ברןרה

שעליהןאשהשחןר,זנבבעלשטןלבנןת,

הדמןיןתשלןש .ןהשאןלהאןרכןחןתנלחמים

שןבןלבסןףלבימהגןלשןתהללןהסמליןת

זהתהןם.פעןרהלהשמעברמהרמפה,נעלמןת

ןמאןדמשעשע,לעיתיםןמצןין.בהיר

היתההאשהבתפקידפלדררפניהאקרןבטי.

רקדמיהיפה.כמלאךטמירשיןגםמצןינת

אדע,לאהשטן,שלהשני,הגבריהתפקידאת

 .)!ורקדנים 4בתןכנייהרשןמיםכי

הבימהמעצבתשלתקציבהכאילןהיהנדמה

הרקדניםנגמר. ,בן-מנחםעתליהןהתלבןשןת,

באןתןןתחתןני-עבןדהאפןרהגןפייהלבשן

גמראחריללכתמתכןןניםהםכאילןהצבע,

בבניין.לעבןדהמןפע

היהןמרתק,טןבבנןיהיהזהשטריןשעה

אביזריםשפעאלא"ייאינןדרנןעהשלהמחןל

מבנהלכללמצטרפיםשאינםןהמצאןת

לטפסשאפשרליפןלנןטהחשמלעמןדכשלהן.

בעדהחןדריםשהרקדניםפלסטיקןיריעתעלין

יןצריםהמחןל,בפתיחתאןתהןקןרעים

לנגןשאפשריפים,פחיםמרשימים.דימןיים

כלבימתיים,אמצעיםןעןדהקשה,כבכליבהם

אןמר,זהכלמהאבלמצןין.היהמהםאחד

אדע.לא

נקמתהרןקלהקתשלהחיההמןסיקה

מרתקתלעיתיםממש.מצןינתהיתההטרקטןר

אתלבצעהרקדניםממאמצייןתרהרבה

מאמציםמרןבמתחברןת.הבלתיהתנןעןת

שלאסמי,ךערפל-קרבנןצרמשהןלנןלןמר

עןדףאלאאינןזההמחןל.בהמשךהתבהר

מןצא.ללאבסמטההברקןת

כןריאןגראףלהיןתהןאגםמתפתחמרשלברק

תפןזיםשלייארץהקבןצתיתעבןדתןמעניין.

מבריקה.בימתיתמהמצאהמתחילהעצןבים"

גדןלןת,מגדילןתעדשןתארבעהבימהבירכתי

כדיטלןןיזיה.מרקעלפניששמיםמאלה

פניאתלנןמראיםהתמןנה,אתלהגדיל

אבל ,מצןיןזהבגדןל.המתאפריםהרקדנים

מנןצל.ממשלא

כריזמטי,כהבימהאמןשלבןלהיןתמסןכן

משמיעההיאעןבד.מרגליתברק,שלכאמן

בעברית,שלה,המיןחדיםהמןנןלןגיםאת

אתןגןנב ,משעשעזהתימנית,ןערביתאנגלית

מןכשר,כרקדןהןאאףהתגלהברקההצגה.

שגם ,פינטןענבלמאת "ייעטןףבמחןלבייחןד

מיןלבןשיםאנשיםלפניה.שעתידהיןצרתהיא

הםאיןשמתחתיהםבהירים,מעילי-גשם

כןבעי-ניירראשםןעל ,מכנסייםלןבשים

נמרצת,בתנןעה ,פןריםשלכמן ,משןלשים

עבןדהשלמרכיביההםהבימהכלאתהמניעה

זן.מהנה

עלדןמיםדבריםלןמראפשריאלצערי

זהכרגיל".עסקים,ייגןנןשלישלעבןדתה

מעיןשןלחנןת,ןארבעהרקדניםלחמישהמחןל

בחליפןתהמבצעיםאןפנתי.משרדשלתמןנה

מיניעלןחןזריםהשןלחנןת,אתהןפכים

מבליןשןב,שןבמסןכניםאקרןבטיקהמבצעי

להעניקתןכלשלהםהמצןינתהתנןעהשאפילן

אןאסתטיתמשמעןת,זןלפעלתנןת

פילןסןפית.

הןכיחהשןבבת-שבע,מרקדניברסק,לארה

ביצירתהכמןמאןמה,לאעלמהןמהשרןב

מאתמקןריתלמןסיקה ," Vain Ode "החדשה

שלחןןיהמבטיחאינןהמחןלחיןת.אריק

נןצרתצבעןניןתהמצאןתמרןבלצןפים.ממש

פשר.חסרתכללית,אפרןריןתרק

גם " C.F.C "מגלסערשלעבןדתה
ןבימתיים.תנןעתייםבאמצעיםעשירההיא

לכלהלבתשןמתאתמפנןתהמןזרןיןת

אחדיןשבלמהברןרה.תכליתללא ,הכיןןנים

אינןאבלגדןל,אקןןאריןםמאחןריהרקדנים

אחדהבחןריםמדןעבנעשה?כללמשתתף

ההןלךבאןנייהקציןכמןלבןשזמיר)ומתן

כלהבימהסביבמרתןןריצתןרץ ,לנשף

מהאבלשאלןת,עןדלשאןליכןלתיהעת?

הטעם.

כגןןמעןלים,רקדניםישמבטיחים,יןצריםיש

תפאןרניםישברמי,ןירןןטמירשיפינטן,ענבל

לכלישאבללרןב.מןכשריםתלבןשןתןמעצבי

לןמר.מהמאןדמעטאלה

בהחלטמקרינרפריט

תןכניתהעלתההקיבןציתהמחןללהקת

שלןשהמאתיצירןת,משלןשהמןרכבתחדשה,

שלן,הזיהןי"ן"מסדראיבגיאןרייןצרים.

הבינלאןמיתהתחרןתבמסגרתבןצעשכבר

שלחדשדןאט ,' 96בסתיןשהתקיימהלמחןל

מאתןעבןדהשמן,היקר"ייר.קייזר,אבי

אןסטברגינסהצעירהשןןדיהכןריאןגראף

יינןלדהשםאתהנןשאת ,) Jens Ostbergו

המפגש".בנקןדת

איזשהןלהיהיהכזאתשתןכניתהכרחיזהאין

שלןשביןהשןניאבלמאח,דנןשאאןקן

ןבחןסרבמקריןתמדןברגדןל.הןאהעבןדןת

שמןרידמהמשלים,ןלאניגןדילאמשמעןת,

השןלחןעלשמןכאילןהצןפה.עלמהאפקט

שהגיעןברגעבמזןןהשהיהמהפשןט

האןרחים.

מריהריינרבמשןרריימאןהב"קייזראבי

שאביהדןאט,בכןתרת "ר"ההןארילקה.

שללשמןרמזכהן,סיןןעםרקדקייזר

שציטןטדןפן,יןצאממשמקרהזההמשןרר.

לנןשאלהתקרבלצןפהמאפשראכןבתןכנייה

המחןל:

זה,בעונוזהחושנמצאכדו

כך!כדועד;והושעוהצרוך

וק;וותק;ווםנהוההבה

המטו;וט;ות ,זוארץכ;ופו

מנוגדום.כוחותהרבהכךכ;ובודו

 ,הבימהפניעלניירדפיסיןןמפזרתתחילה

אןיןמןבצןרת ,מעברהנפרדתהיאכאילן



לאשההגברביןהיחסים .ישניםמכתבים

שלדןאטזהןשלןןים.ןלאשמחיםלאקשים,

אדם.בניביןכןאבקשרשל ,עזיםרגשןת

לאשהכןריאןגראףחבלרקכן,היההביצןע

לאהןשיצר.מןטיביםעלהרבןתבחזרןתקיצץ

יןתרעןד .ללבןהנןגעהנאהלמחןלדברהןסיפן

הניירןתביןלקשןרדרךמצאלאשהןאחבל

 .ןבסיןמןהמחןלבתחילתהרצפהאלהנןשרים

-אן ,מחדשאןתםיאסןףשהןאהתבקשממש
(בעזרתרןחייצןר-יןתרפהיאףאןליןזה

שתעיף ,הקלעים)מאחןרימןצביםמאןןררים

 .שלכתכעליהמחןלבסיןםאןתם

 24(בןמאןדצעירשןןדיהןאאןסטברגינס

כשהין .בארצןכברמןכרששמן ,הכל)בסך

 ,שעברבקיץהישראליםקןלברגרקדניאצלנן

שכבראחריעכשין, .שלןעבןדהביצעןהם

שמןמדןעתןההאני ,שלןעבןדןתשתיראיתי

ןמבטיח.צעירכיןצרלפניןהןלך

 .קןהרנטיןתלא ,מבןלבלןתהיןהעבןדןתישת

רןצההןאןמהממנירןציםמהתפסתילא

נקןדתבאיזהנןל,דמימןשגליאיןמרקדנין.

כביכןלבשאלןתלעסןקעליןמדןעמפגש,

אינימיילדןת.שלאלהנכבדןתפילןסןפיןת

ינסשלהכןריאןגראפיהאבל ,לקטןלרןצה

שלןרהייבקרזהבשלב ,מקןםמכל .אןסטברג

 ,משהןמחפשהןאכנראהזכןת.נקןדןתבהאין

שהאפלהיתכןימה.בעצםיןדעיםשאיננןחבל

 :יחסיתתןעלתבהישהתאןרהשלהאןפנתית

 ...הרקדניםתנןעןתאתברןררןאיםלא

מחודשבכוסח"זיכה"

בת-שבעבלהקתלצפןתמןזרההיחןןהיתהזן

היצירהאתישראלפסטיבלבמסגרתמעלה

" ZINA " הגדןלההבימה .נהריןאןהדמאת

מיןהעניקהירןשליםתיאטרןןשל

 ,למןפעממלכתיתכמעטןחשיבןתמןנןמנטליןת

 ,מקןםמכלכ,ךכזה.להיןתהתכןןןלאשכלל

ןמןפיעהשבהכשהלהקה ,עכשיןאז.חשתי

ששינןינןכחתי ,האינטימידללבסןזןב"זינה"

הכןריאןגראףשעשהןהעריכההמיקןם

התבשיל.אתמשביחיםאכןבעבןדתן

ןשןבשןבמןפיעהשבת-שבעהעןבדהעצם

 ,הסינרמהבאןלםהנהדרת "אנאפאזה"ב

-דללבמרכז "לייזינהמןפעיםלהןסיףןנאלצת
 .שלנןהמחןלבעןלםןנפלאדןפןןצאימשהןזה

אלהזןרם ,ןנלהבצעירקהללהשישלהקה,

הכבןד!כלכרטיסים.ןקןנההאןלמןת

מןל "ב"זינההקדןשההפרהעלינןנןפלתעדיין

למעשהאבלכמאןנניםהנראים ,החיילים

מצלמתים.יהמתכתכלי-זינםאתמצחצחים

ןהקרנת ,מרכזיתפקידמשחקתאןיהןןיד

 ,לעינינןבלבןשנצבע ,אחןרירקעעלהתמןנןת

 .כןלןלמחןלהיטבןמחןברתדינאמית

עשרןתלמנןת,אפשרנהריןאןהדאצלכרגיל

בימתיןתמהמצאןתלהשתעשע ,דןבביםפרטים

מרקדניםליהנןת ,מפתיעןתןתנןעתיןת

התרגלןשהכלמקןןהיאנ .ניםימצןןתיןרקדנ
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הדמיןנןתאלה .ביצירןתין ,פילןסןפי ,מרכזי

איתנןמתחלקשהןאשלן,הפרטייםהפרןעים

לביקןרמןזמניםלהיןתפריבילגיהןזןבהם.

כמןתן,מןכשרמישהןשלבראשןכזהאינטימי

 .ןבמחןלבמןסיקה

האגרמולאכשישלערב

לקיןמן.עשןרחןגגירןשליםמחןלאטרןןית

התפעלןתיאתבהןפעןתיןשמעןררמהלמעשה

תמרהשלןנחרצןתהההתמדהכןחרקהם

זן.שבקבןצההחיהןהרןחהמנהלתמיאלניק,

ירןשליםהמחןלתיאטרןןשלדרכןבתחילת

צעירים.אזשהיןיןצריםבןלעבןדהןזמנן

 ,מיןשןיןתרדברלךאין .לכךזכראיןכיןם
יעקבשל "העןלםבריאת"מןטפלשגרתי

קיטשןהרבהחזןתיןתהלצןתקצת .ליפשיץ

רןקדעדייןאןרבאךרד'ריצ .כביכןלבאלטי

זהאבל .לראןתהטןב ,סןריןסןןטלנהןגם ,טןב

חלקיהעתקזהןקטנהלאבמידההכל.בעצם

קאסאטקינהשלידןעהיצירהשלןקלןש

ןןאסילייב.

היאעדיין .גדןלהעקשניתהיאקימיאלנתמרה

לסמלההיהשכבר ,שלהבסןלןמןפיעה

שרהעל ,"ליעשהצחןקייכביכןל,המסחרי

 ,האןהלהןאןבייהחהמרכיב .הגרןשפחתה

ברגעהרקדנית.שלשמלתהגםהןאבזמןשבן

הריקןד.מתפןררהב,דמקפלייןצאיתשהיא

מעשריותרלפניכתבתיכךשבדיוקדןמני

חיוביתהתפתחותששוםעצןבדיןזהשנים.

שניםעשרמלבד ,מיאלניקבתמרהחלהלא

לה.שנוספו

מאתסןלןזהן .חןצפהפשןטהןא "אןתיזכןריי

 .נעבעך ,פונטייןלמרגוטשדשמוק ,פאנןבןאלרי

גאלינהמופיעה ,פרסלמאתמוסיקהליילצל

מהברורשלא ,תיפולחנבובהמיןובידה

בשעתושהיתה ,גאלינהי.הסמלדהיתפק

ןמבןגרת.תנועהכבדתנעשתהקורנת,רקדנית

כןריאןגראףןמעולםמאזהיהפאנןבןאלרי

אתשיפרולאבגרמניההרבותושנותיו ,גרןע

 ,"ושלןםמלחמהיימתוךשלוהדואטעבודתו.

 ,ברליןשלהאופרהבאלטעבורבשעתושיצר

שנטליה ,תזזיתאחןז ,עצבנימחולהוא

שלה,והמאןבןרייהשרוהפרטנריעקובלבה

בולהפיחמסוגליםנםיא ,יקירב'צולדימיר

חיים.רןח

אתהזההעצובלמופעהביאלותרויליאם

גרסה ,"אובססיהיייחידה.הכמעטהאורנקודת

מגדןליאחד,הורטןןלסטרמאתלמחןלשלן

האמריקאיהמודרניהמחןלשלהחלוצים

שמרוב ,כומרשלפורויסהיא ,נשכחשכמעט

ספרבעזרתאהובתואתהורגםיבשרתאוות

בהחלטהןאספרבעזרתרצחוכבד.גדולך"תנ

גמיש ,נפלארקדןפעםהיהלותרמיוחד.משהו

 ,המזדקןהכומרבתפקידגםאבל .גזעיכסייח

 ,היטבהיבנוהמלודרמהבבימה.שולטהוא

שלעתיקלסגנוןמזכרתמיןומשמרת

זהבמחולגםשנה. 60ימלפנתיאטרון-מחול

באלרינהשלמאניירותפאנובגאלינהמציגה

יכולתהאתלהןכיחהיכןלתעןדשתהיהמבלי

נערהאינההיא ,מקןםמכלהווירטואןזית.

וחרמן,פנאטיכנסייהאישלזרועותשנקלעת

לשעבר.רקדניתאלא

 ,ביאטיטאלימאתפאלאס",טאנגוייקונגו

שמעצם ,אייליאלוויןשללהקתועבורשנוצר

יחושנלהיותהיהאמורהטנגומחולטבע

שנועדה ,זולהגירסהכמןנראה ,ולןהט

 .דללילהלמועדון

המערבאגרכיצחהמזרח

מחןלייהחיפאיתהסדרהשלהשניהמופע

וסיניברוך-בןמיריהםשמנהליה ,"בקלוז-אפ

הוא "בצןרתיי '. 97בינואר-24ביםיהתק ,פתר

 .אבנוןפבריסתמיררותובביצןעמאתדןאט

לנושאמתייחסהואאיןהוא.כןוכשמן

 ,גשמיםעצירתשלזהשחןןבחורףהאקטןאלי

יהבחנתלאלפחותאניאחר.נושאלכלולא

שעה ,עלישירדההשיעמןםלחשרתמבעדבכך

 ,מיושנתפנטומימהבאיזןעסקהמבצעשהזןג

פשר.נעדרת

שלההדואטאבל ,ותיקהיןצרתהיאאןרןהדה

בתןכנייה)כללמןפיעאינן ,(שאגב "סיזיפוסיי

פילקמירישולדשעה ,ינתימענבצןרהמתחיל

כאילו ,הבימהיפנעלפילקנהימראתזימז

בכןחןתלזןזיכולשאינן ,מכנימשהואיה

הספר-שבית ,הללוהרקדניםשניאבל .עצמו

נםיא,לעיןניכרשלהםהרוסיהבאלטי

אישימשהוולתרוםחייםרוחלהפיחמסוגלים

לתנועה.

נטעהצטרפה "קניבליםטריוייאורןשללקטע

והמחול ,רעהואתאישאכלןלאהם .ןיגןדסקי

לשעבר ,כהןיובלואנמי.מיושןקצתנראה

פניןןעל ,לבןבגדלבושהופיע ,בע-שבתרקדן

גופוומבנההבלונדיתרעמתו .מבריקהמסכה

מלךשלמדמותומשהולוהעניקוהמגושם

האדם-אריהאתליהזכיריובלהחיות.

ברובהשהתרחשה ,הטלןיזיוניתמהסדרה

הייתיניו-יורק.לעירמתחתסודיותבמנהרות

באיזהושםהרחןק,למזרחנסעשיובלבטוח

מתושבימשהולמדןקסןםנידחמקןם

התנועהסגנןן ;הןאכןשלאמתבררהמקום.

כולןהמלווהההודיתןהמוסיקהוהתלבושת

 ,חידתיקצתמשהושלובמופעהיה "שלויי

 .מסקרןבהחלטאבל

בת-היאגם ,פורטלרןניגנבהההצגהאת

המחולאתלעצמהאימצהרוני .שלעברשבעית

שאינן ,רקס-אל-שארקהמכונהזה ,הערבי

היאהמןתנית.מחןלבעיקראלאבטןמחול

גווהואתהירכייםאגןאתלהרקידיודעת

שעלהנוצציםמאוד.ןיפהמדהימהבצורה

ייצןרוכןלה ,נגוהותמפזריםהשחורבגדה

מעבר ,אןטןנומיבזמןבןאבלומוש,ךמגרה

המןסיקהשעלמלכירוןהנגיעה.לתחום

 ,דברשלבסןפן .למחולהואגםתרםהמלןוה

ותריבוהמרתקהמהנההמחולהיההוא

בתןכנית.
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