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אחדותשניםבמהךךופיתחהיצרהאכןהיאבנחישותה

יבךה Pשניםחמשךפנימשךה.מגוונתומאדאישיתשפה

רךי" boהאוהמחוךרון b"תיאת Pךהאתם Pךשעצמהעך

העירידיעךךהו Pופ Oשאדוםיי~יח b"שבתנאיבאדךייד~

רד pנ b"מריך-המחודשתה Pהךהעםיחדהיום~והמדינה.

ךאחתנחשבתהיארךי"~ boהאוהמחוךרון bתיא-

שת Pמבותה Pוךהרךיה boבאוהמחוךשךהדגךמנושאות

אחרתה Pךהמכךיותרומצךיחהבינךאומייםיבךים boבפ

בארצה.

השיער,שחורתהקטנההאשהאת ..........

היהאפשרהבוערות,העינייםבעלת ..........
בשניםבאושפינהשלהעבודותבכללראות

ראינומענינים.הכיהדבריםקרושבלהקתה

בהרבהכמובילהוגםסולניתבתפקידיאותה

שבאוש ,רקדניםשורותאותן ,ייהייתהלוכותמן

מרילאתזוכריםרביםשלה.היכרלסימןהפכה

קפהייבשגילמההראשייםמהתפקידיםטנקרד

 " 1980 "ייאריאןיי,ייקונטקטהוףיי, ,מילריי
 .וייואלסיםיי.

רקדנים-סולנים,מקבוצתאחתבהראתהבאוש·

ביצירהמשמעותייםלחלקיםשותפיםגםשהיו

 .שהביאוהאישייםהחומריםבאמצעותעצמה,

דמותטנקרדהיתההשמוניםשנותבאמצע

 ,אוסטרליהבמולדתה, .באירופהמוכרתמאד

אתלסגורמרילהחליטהאזאך .פחותקצת

לחזורכדישלה,בקריירההאירופיהפרק

במולדתה.מקוםלהולבססלאוסטרליה

שניםבמהלדופיתחהיצרהאכןהיאבנחישותה

לפנימשלה.מגוונתומאדאישיתשפהאחדות

להקתאתלשקםעצמהעלקיבלהשניםחמש

בתנאיבאדליי,ךייהאוסטרליהמחולייתיאטרון

העירידיעללהשסופקו ,ייאדוםשטיחיי

-המחודשתהלהקהעםיחד ,היום .והמדינה
 ,ייהאוסטרליהמחולתיאטרון-טנקרדמריליי

המחולשלהדגלמנושאותלאחתנחשבתהיא

בפסטיבליםמבוקשתולהקתהבאוסטרליה

אחרתלהקהמכליותרומצליחהבינלאומיים

בארצה.

מחוזעירבאדליי,ךאצלהביקרתיבסתיו

-800כשלבמרחקהנמצאת ,אוסטרלית
ממשאוסטרליה,בדרום ,מלבורןמקילומטר

המראות ,השלווה .וינסנטמפרץלחוף

 ,הראשיברחובהדלילההתנועההפסטורליים,

אינםמניקיוןהמבהיקהפתוחהירקותשוק

סופגשאתההאנרגיהלמכתאותךמכינים

כמהעל ,הרקדניםשלהראשונהבחזרה

טכנית,מבחינהמסובכות,היותרמהסצנות

מריללהקתשמביאההעבודהבייפוריוסויי,

במשכןהמחולסידרתבמסגרתלארץ,טנקרד

לאמנויות.

הוותיקיםמהרקדניםכמהנקשריםדקותתוך

שעזבו,רקדניםשמחליפיםמהחדשים,םיושני

שבאמצעותם ,מתכתוקרסיחבליםברתמות

צורת .עפיםוהם .מהקרקעלהינתקיוכלו

לרקדןמספקתהתלייהמתקניאלהגוףחיבור

נדרשיםהםובתמורהמבוטלתלאחופשמידת

שלאבמהירויותבמרחבהתמצאותחושלפתח

מעלהשלהחדשיםההיפוךמושגי .קודםהכירו

לדברשלאהקרביים,אתלהםהופכיםומטה,

הרצועותחוצותשם ,במפשעההכאביםעל

ייבייפוריוסו .המושבאזוראתהמרופדות

 .באווירטסותוהןלרתמותהרקדניותנקשרות

חושנית,התמסרותשלטיסהזולפעמים

וחימה.כעסשלולעיתיםמלטפתאיטית,

אחרת ,מושלםלהיותחייבביניהןהתיאום

הפיזיתהסכנה .בזוזואדירבכוחיתנגשו

אקרובטית,לוירטואוזיותהדרישהשבעבודה,

לזכור,מענייןלעבודה.אדרנליןהרבהמוסיפה

למרביתשם ,הרצפהעללעבודהשבניגוד

מילוןשליותרמוכרבסיסישהתנועות

עלוכיווןמיקוםלרקדןהמייחדהתנועות

חדשים,כלליםישבאווירלעבודההרצפה,

במילון.שםלהםשאיןאחרות,תנועות

זיכרוןלפתחצריךמתמי,ך,יותרהרקדן

מרחביתראייהעםיחדהגוףבשריריתנועתי

פשוט.לא .מימדיתתלת

 ,גורצקיהנריקשלהמוזיקהלצליליייייפוריוסו

שלמצליחותהיותרהעבודותלאחתהפכה

טנקרדמרילקיבלהכאשר , 1993מאזהלהקה

 .ניהולהאתעצמהעל

באוש,אצלשספגהבשפההסתפקהלאטנקרד

להודותמתקשהלאהיאשיחהתוךכיאם

המחולתיאטרוןשפתשלהחשובהבהשפעה

לאוסטרליה,חזרתייימאזעליה.באושפינהשל

כלשהוא ,המקומימהנוףמושפעתמאדאני

העצומים,המרחקיםאירופה.שלמזהשונהכך

 .ייהסערותמסביב,היםהפתוחים,המרחבים

היותרהאזור ,בדרוויןנולדהטנקרדמריל

חילאישאביה, .אוסטרליהבצפוןטרופי

נדדהוכךשוניםבמקומות,הוצבהאוויר

מאייאחד-לבפנאנגאחדותלשניםהמשפחה

וולס)סאותי(ניוניוקסל ,בסידנימלזיה,

ללמודטנקרדהחלהשמונהבגילומלבורן.

אתסיימהבמלבורןהשהייהובתקופתבאלט

באלטייהלהקתשלידלבאלטהספרבית

ביותרהחשובההבאלט(להקתהאוסטרלייי

שנים.ארבעבהלרקודוהספיקהבאוסטרליה)

דהמהקוראחתהייתההיאהראשונותבשנים

 Anne (ווליאמסאןהלהקה,מנהלתבלט.
Woolliams ( כוריאוגרףשלכשרוןבהאיתרה

ייציפוריםבשםעבודהללהקהיצרההיאיוצר.

הקלאסיהבאלטעלשלגלגההסוגריי,מאחורי

המחולממבקריאחד .כאחדהמודרניוהמחול

מהאתמתארהמחולייאז:כתבבמלבורן

נקלעותרנגוליםשניאילולקרות,היהשעשוי

ידיעלשהופקי,הברבוריםאגםישללמופע

 ... '.ברזילאייזונותביתיושבי

אתארזהשקיבלה,התשלוםבעזרתכ,ןאוכך

מגובשתבמטרהלא .לאירופהונסעהעצמה

למהוהתוודעותהכרותלמסעאלאבמיוח,ך

שםהיבשתביןדמיוןישזו,מבחינהשמתרחש.

שלתחושהישלאמנים .ישראללביןלמטה

ורביםהמקומיתהביצהבתוךמסויםמחנק

שירגישוקודם ,בחוץיישוויםהםיימהבודקים

יש,המקומיולקהלהמקומייםשלשורשים

מששיערו.משמעותיותרמבחינתם,

פינהשלבאירופהחםהכיהשםהיה ,-78ב

מיהיה(גרמניה).בוופרטלשישבהבאוש,

שם.מדבריםמהעללראותלטנקרדשהמליץ

 ,מהבאלטמאוכזבתדיאזייהייתימריל:

לאאניככהוחשבתי:מהרקדניםבכמההבטתי

דמויותלשחקאהבתילהמשיך.רוצה

צחקתי .פינהשעושהמהראיתיובאירופה

ומחולשתיאטרוןמהזהאמרתי, .ובכיתי

 '.ילהיותצריכים

 .באושאצללאודישןהתייצבהטנקרד ,ואכן

טנקרדמרילמידית.הייתהביניהןהכימיה

באושפינהשללהקתהעםלעבודנשארה
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השתתפהעןדכךאחרןגם '-84 ' 78בשנים

אןרחת.כרקדניתהלהקהמסיןריברבים

משןם ,לבייםכשרןולישישלי,אמרהייפינה

לאכנראההיאנן,טןב.מזגעםאדםשאני

שלצערה,אמרההיאאןתי.הכירהממש

גםאבלההןמןר,מתתאתלהנתןלאאלןהים

מאדלהיןתיכןלההייתהלפעמיםהיא

ןלאכמעטזהשלהשבעבןדןתנכןומצחיקה.

עצבבעיקררןאיםשםביטןי.לידיבא

 .ןבדידןת"

ששאחרילעזןבאןתההביאמהאןתהשאלתי

 .באירןפהמדןברתהכיהלהקהאתשנים

הפסקה.צריךשניםששייאחרי :עןנהטנקרד

מאןחרעדארןכןת,שעןתעבדנןיןםכלאןף,

לאקליםשרגילמימזה,חןץבלילה.

השמייםאתלשאתלןקשהבאןסטרליה,

היהשהכיהדבר .אירןפהשלתמידהאפןרים

שמיים".זהליחסר

רז"יאתןהכירהבמןלדתה,ביקרה-8.4.1984ב

צרפתי,ממןצאצלם ,) Regis Lansac (לאנסק

ציבןריחסימסעעבןרבסידניאןתהשצילם

לןייהצעתימריל:פןינט".ייאקןבשםלעבןדה

בשמלהאןתיצילםןהןאבןנדיילחןףלרדת

מתנפציםכשהגליםהסלעים,עלמדהימה

שיכןלבמילהתאהבמןכרחההייתימסביב.

 ."טןבכךכללהראןתלילגרןם

התחילהןאיחד.ןעןבדיםחייםי'ןרזהיאמאז

מעןרבנעשההזמו,ןבמהלךהלהקהכצלם

עןשההןאהתאןרה.ןבתכנןוהבמהבעיצןב

להחלטןתןשןתףצילןמיםבהקרנתרבשימןש

ןלעריכתהמןזיקה,בחירתכןללאמנןתיןת,

לעבןדןת.רקעתחקירי

עזרןאןסטרליהשלןלאןרלמשפחההגעגןעים

המקצןעי.ןהשינןיהמעברעלןהקלןמעט

ןלהןפיעליצןרהצעןתלההיןבאירןפה,

 .קיןמהאתשהבטיחדברעצמאית,כאמנית

יפה.עלןלאהראשןניםההתאקלמןתגישןשי

באןסטרליהרביםהשמןנים,שנןתבתחילת

קןלגןתבאןש.פינהזאתמיכללידעןלאעדייו

בדרךשהמשיכןהאןסטרלי",מ"הבאלטשלה

האמנןתית.בתפיסתםלהזריםהיןהקלאסית,

שניםבאןתושנעשהלמההתאמתי"לא

 .לתבניןת"התאמתילאבאןסטרליה.

שמחהלטלןןיזיה,שעשתהפרןייקטאחרי

שלכאןרחתבאןששלללהקהלחזןרטנקרד

ההחלטה,בההתגבשהאזשתתעשת.עדכבן,ד

אמצעימבחינתכיאםליצןר,חייבתשהיא

היאעצמה,אתלבטאעשןיההיאבןהביטןי



משלהפעולהשדהלעצמהמצאהזושיוצרתלזכורצריך

נתפסהולאזמננו)בןמחולשמכונהמהבמסגרת

 rהמרכבמובןהממול")רון b"תיאשלהזיאנריתלמסגרת
כסולניתומה pמלביןכבלרינהריירה Pה.ביןשלואירופאי

מביתומימאית bלפנוהייתה bכמעהיאפינה-באושית)

מועד.בעודשנחלצהאלא ) Pו pל Pז'שלמדרשו

בדיקתבשלבלהצעות.פתוחההייתה

שנקרתהההזדמנותאתתפסההיאהאופציות

בשםקצרסרטבהכנתמעורבתוהייתהבדרכה

נופיםלהעבירשניסה ,הוופר"על"סידני

האורבניםהנופיםעלאוסטרליםם'יואימאז

העיראתהחוצה ,הוופרנהרשללאורכו

בפסטיבלבפרסזכההסרט .(גרמניה)וופרטאל

סופיתנקבעהכיווןאבל .בברליןהסרטים

לפרוייקטיםתקציביםקיבלההיאכאשר

אתפיתחהגםואזבאוסטרליהכוריאוגרפיים

להערכהשזכושלההראשונותהעבודותאחת

 ,שבמרכזו IIרגלייםשתי IIבשםסולו-מתמשכת

שהיאעליהשאמרו ,רוסיתבלרינהשלדמותה

 .רוחלחוליחוליםבביתאותהונעלומטורפת

שניאתהראיתי IIאומרת:היאזועבודהעל

אני,הבלרינה.שלבאישיותההצדדים

שלהטירוףאתחווהזמננו,בתכרקדנית

השלמותאתשמבקשתקלאסית,רקדנית

הבלרינה.שלדמותהבמהותלהיטמעוכמהה

 .ועלי-ורדים"מים,מקווההכל,זובעבודההיה

מורכבסולוזהבווידאו.העבודהאתראיתי

התאפשרכאחד.ומצחיקמרגש ,ומרתק

וכוטקסטכתיבתדרךגםלהתבטאלטנקרד

היאהיום .טובהעבודהזוספק,איו?ביצועו. \

למצואתצטרךהיאאבל ,אותהלחדששוקלת

עלטובלהרגיששתוכלמודרנית,רקינית
אתרואהאינהכברטנקרד ,בגילה .נטיפו

זה.מסוגלביצועחוזרתעצמה

שלקבוצהעםטנקרדעבדהמסוימתתקופה

לאהיבשת.בירתבקנברה,בלבדנשיםחמש

ככורחאלאפמיניסטיתאידיאולוגיהמתוך

רקדניותיותרישבאוסטרליהגם .המציאות

טנקר,ךאומרת ,"האילוץ IIמרקדנים.טובות

II חופששלאחרסוגיש .חשובניסיוןהיה

אינההיא ."סגורהנשיםקבוצתכשעובדת

בעקבותלהשניתנהההזדמנותעלמצטערת

רקדנים, 10בתללהקהלאדליידלבואההצעה

קהל,ישמושבםבעיר .גבריםחמישהמהם

בושלהם,הביתאולםאתימלארובפישעל

דורשיםהדירקטוריוןחברימקומות. 600

הייתההיאכיאםשנה,כלחדשותעבודות

מחודשתבבדיקהזמויותרלהשקיעמעדיפה

 .מהבמהאותםשמורידיםלפנידבריםשל

-3כעלעומדהעירייהשלהשנתיהתקציב
להספיקשאמורסכום ,לשנהשקליםמיליון

המשרדיםלמבנהדירהשכרלמשכורות,

 .להפקההרבהנותרלא .החזרהואולמות

הפעמיםבאחתברירה.איוכיחוסכים,

 IIהאוסטרליבאלט IIלעבודהלהכיןשהוזמנה

היאגדולים,יותרתקציביםעמדוולרשותה

הרקדנים IIהבמה.עלבריכהוקיבלהביקשה

 ."כסףכשישנפלאלמים.קפצו

ואתגרחומריפיתויבפניעמדההיאלאחרונה

אושר(אוסטרליה)במלבורן .עצמובזכות

מחוללהקתהוקמהפיושעלמפתיע,דימהלך

החלטהידיעל ,מלמעלהכהצנחהבת-זמננו,

במשטריםכמקובלבירוקרטימנגנוןשל

לשיטהבניגודהמידה,עליתרריכוזיים

נוצרכאשררקכספיםמקציביםשבההרצויה,

אתבונהאשריוצרשל ,מהשטחמלמטה,לחץ

ולהוקרהלהכרהלהגיעומצליחלאטעצמו

המנגנוןמולמיקוחבעמדתאותושתעמיד

הציבור.כספיעלהשולט

ג'ף ,האמנויותשרידיעלההחלטהנפלהמאז

יצאוחודשים,כמהלפני ) Jeff Kennett (קנת

החדשההמחוללהקתלהקמתמכרזים

 .עצמםאתולהציעלגשתהוזמנוויוצרים

 .אולםבהקמתשמדובר ,לחשובהיהאפשר

תכניתלהציעהתבקשושהיוצריםמסתבר

ומבניכלכליבסיסשכוללתהלהקהלהקמת

ביומשני.למקוםנדחקהאמנותיוהתוכן

מרילגםהיתההראשייםהמתחריםשלושת

להגיששנתבקשה ) Meryl Tankard (טנקרד

גדעוןהצעירהכוריאוגרףוכו ,משלההצעה

שעבדיוצר ,) Gideon Oberzanek (אוברזנק
אוברזנק .הקיבוציתהמחוללהקתעםבארץ

שישהשלגדולהלאלהקהבסידניניהל

 Chunky) IIמובזצ'נקי IIבשםרקדנים
Moves ( אחרי ,אמרהמריל .למדישהצליחה

אתוהבינההמכרזסעיפיכלאתשראתה

כלכלייזםולאאמניתשהיא ,משמעותם

ביססהוהיאמאחר .מועמדותהאתוהסירה

שניםלפנירקבאדליידשלההלהקהאת

וגיבוינאהתמיכהמקבלתהיאושם ,ספורות

לשמורהעדיפההיא ,המקומיוהקהלמהשלטון

הסיוריםשתכניתגםמהשלה,הטריטוריהעל

לשנתייםסגורהלהקתהשלהבינלאומית

 .הקרובות

הואעכשיו .אוברזנקהואכ,ךאםהזוכה,

וייהנולמלבורויעברושלווהקבוצה

חלומות.כמהלהגשיםלושיאפשרומתקציבים

משולהקשוחה,נחשבתהיאמחולאנשיבקרב

בכךלהבחיןקשה .קשהקליפהעםלאגוז

יעילהלרקדנים,קשובההיאמזדמן.בביקור

אונלחצתאותהראיתילאבחזרות.מאד

חלקים.היולאכשמהלכיםגםשליטהמאבדת

בחברת ,ייןכוסעללסטודיו,שמולבמסעדה

ידידותית.מאדהיאי,'רז

יותרלהשיפרגנומצפהשהיא ,הרושםלייש

בניו-הביקורותכיבעיות,להאיובחוץ,מבית.

 .מפרגנותמאדהיואחרותועריםהמבורגיורק,

פרסהלהקהקיבלהבהמבורגשבפסטיבלבעוד

הלהקההצליחהלאבאוסטרליה,ראשון,

המנוייםבתכניתלהיכללהאחרונהבשנה

 .האולמותמנהליידיעלשמופקתהארצית,

זוכרתאני"להחריד.שמרניםשהםטוענתהיא

הופעותבהתחלההיו ,פינהאצל ,בוופרטלאיך

שהייתהפעםכל .באולםאיששלושיםעם

וטרקושעזבואנשיםהיוחדשה,עבודהמעלה

זורקיםהיולפעמיםבאמצע.הדלתותאת

הגיבשםהקהללומר,מהאיו .תפוזיםעלינו

 .העולםלהכרהזכתהשפינהאחרירקבחיוב

 .בארצהאותהלהעריךהתחילואזרק

בסיגנוןכפייםמוחאהקהלבאוסטרליה

לאבמיוחדרגשות,מראיםלא .האנגלי

 ."קשהלנורקלאמקומיות,ללהקותמפרגנים

המרחקיםאוסטרליה,שלהמרחביםאולי

עםיחדהנופי,הגיווןלעיר,עירביועצומים

עלהשפיעושלה,והסקרנותהרגשיהאושר

תחוםפניעלמתפרסתשעבודתהטנקר,ך

מאותםהיאמוגבל.בלתיכמעטסיגנוני

סגורותדלתותלפתוחמפחדיםשלאיוצרים

שראהמיהקהל.אתוגםעצמם,אתולהפתיע

לגבימכךלהסיקלואלשלה,אחתעבודה

האחרות.עבודותיה

שדהלעצמהמצאהזושיוצרתלזכורצריך

בומחולשמכונהמהבמסגרתמשלהפעולה

שלהז'אנריתלמסגרתנתפסה,ולאזמננו

II אירופאיהמרכזבמובןהמחול",תיאטרוו

מקומהלביוכבלרינההקריירהביושלו.

והייתהכמעטהיאפינה-באושית,כסולנית

לקוק,ז'קשלמדרשומביתלפנטומימאית

עםפלירטטההיא .מועדבזעודשנחלצהאלא

קולנועעם ,קמפלינדסישלהמחולתיאטרון

 ,להברורלביים.אותהמענייוומאדווידאו,

לא.תגידלאהיאלשחק,להיציעושאם

הידועות:עבודותיהביו

II 1988רגלייםשתי) II (, קלאסיבאלטהמשלב

 .דברלכלמשחקעםמודרניוטירוף

המלווהעבודה ,) 1992 (מרה",של"שירים

הרקדניות,כלשלהבולגריתבסיגנוןבשירה

ווקאליתבטכניקההשתלמוהמופעשלצורך

החשו,ךהדרמטיהריקודכלכמעטזו.מיוחדת

הרקדניותרגליכאשר ,בישיבהנעשה

 50שלבגודלזעירהמיםבבריכתמשכשכות
 .מ IIס 50עלמ IIס

II 1994אורורה) II ( פראית,פארסההיאשלה

המתרחשת- IIהנמה"היפיפיהעלהמבוססת

הירק·בגו

II האופרהעבור ) 1993 (ויורידיס"אורפיאוס

מסתובבים,קירותעםהאוסטרלית.

ופירוטכניקה.

מתרבויותדימוייםמצוייםנוספותבעבודות

שותפיםשבו IIPossesed "-בכמו ,שונות

 .ואשפולחןכלי ,הודיתרקדנית
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