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קריןדנימאת

ולעצבלתכנןלידי,נתגלגלהגדולהזכות
המאהשלהיצירהמגאונילאחתתפאורות
מרתהוהכוריאוגראפיתלרקדניתהעשרים,
וללהקתהעבורהעיצבתיהשניםבמשךגראהם.
בנתהשהיאליצירהאחתועודתפאורותשלש
שהיא("החלום"),"בת-שבע",להקתעל

ליצירתהנחשפתיכךביצועה.אתאסרהלבסוף
לתוךרעיונותיהאתלצקתוליכולתה
אתולהפוךוהתאורה,התפאורההמוסיקה,

ליצירתרקדניהשלהתנועהבכוחהזההמפגש
שכלליצירהאחת,למקשהטוטאלי;תיאטרון
לחוויהמסר,שלאח,דלגוףנעשיםחלקיה

אמנותית.

ואני,סתרמרדכיהמלחיןעברנו,כזאתחוויה
יהודית""סיפורהמחולעלהחזרותבעת

"הבימה"תיאטרוןבימתעלשנערכו
ומעייפותארוכותשעותבמשךבתל-אביב.

הגברתשלבהתלבטויותיהוצפינוישבנו
יצירתיבדיאלוגורקדניההמחולשלהגדולה
ומזיע.מרתק

הצעדים,כילעייפה,עדוחזרוחזרוהתנועות

בתפאורההשימושהכיוונים,הקפיצות,

עלשעותאחריגםהתאחולאוהתלבושות
נדבקו.לאהמרכיבים .עבודהשלשעות

חזרה-ברתיניגארישלבניצוחו-התזמורת
חזרמישורינתן .ושובשובהקטעיםאתוניגנה

כמוולפתע, .בפסנתרהמוסיקהאתוהשמיע
הכלהפךמטה-קסם,שללמגעוכאילו ,בנס

נושם.לגוףטוטאלי,תיאטרוןשלאחתלמקשה
 .אוררוח, ,יםנחל,-לידה

בכולנו.שאחזהההתרגשותאתזוכראניעדיין
תקיימהה"יהודית"שלהעולמיתהבכורה
מרדכי :מוסיקהנדפס:בתכניה ."הבימה"באולם
מרתה :תלבושותקרון;דני :תפאורהסתר;

איךונזכרתי,רוזנטאל.ג'ין :תאורה ;גראהם
אולםלאותוהתפלחתיכןלפנימעטותשנים
שעהגראהם,שללהקתהאתלראותכדיממש,

שלאכמובן .בישראלמופעיםלסיורשהגיעה
יותרמאוחרשניםמעשרשפחות ,אזחלמתי
 .איתהואעבודתפאורהעבורהאצור

כפייםמחאהקהל"יהודית"שלהבכורהבשעת
צעקלפנישעמדאחדעיתונאירקבהתלהבות.

אותיקרבתוךנבלעקולואבל ."!זוב"
 .הכפייםומחיאותההתלהבות

עשית?אתהומהידידים:אותישאלוכשיצאתי,
כימדוייקות"?"הוראותלךנתנהלאהיאהאם
רמזבכלהשתמשהוהיאשלהכךכלנראההכל

גנבת,"אני .בומקצצלילצורה,בכלבתפאורה,

-ביותר!"הטובתארקאבללגנוב,אוהבתאני
פעם.ליאמרההיא

"אהל-שם"באולםהתקיימה ' 960בשנת
התפאורה .ענבל"מחול"תיאטרוןשלפרמיירה
(למוסיקהלוי-תנאישרהשלרות"ל"מגילת

השניההתפאורההיתהטוביה)עובדיהמאת

והראשונהמקצועניתיאטרוןעבורשעיצבתי

ומאוכזבנרגשהקלעים,מאחוריואני .למחול
ידעתיגרוע.הכלהיהבעיניהתפאורה.מתפעול
בת-שבעהברוניתלידישבההגדולהשמרתה

לאשהדבריםוהצטערתי,באולםרוטשילדדה
 .שרציתיכפיזרמו

מרתההקטנה,האשהמגיעהשלפתעעד
אותי,מברכתהקלעים,מאחוריאלהגדולה,

תיאטרון"עשית :ליאומרתוהיאמתגונןואני
בתיאטרוןלרקודאחדיוםרוצהואניגדול.
 ,ואמרהחזרההיא-לך!"אומרת"אני .שלך"

ה"אניבדבריה.בכנותספקמטילשאניכשראתה
 .סמכותיכךכלהיהשלהאומרת"

מקץכיסתם.שלאמירההיתהלאבאמתזו
"מגילתשלבכורהאותהאחרימשנתייםפחות
משדה-התעופהישרהגיעהיארות"

התפאורותבונה"שמן",שללבית-המלאכה
ב"מגרשיתל-אביב,בצפוןאזשהיההותיק,

לרקודוהחלהנעליהאתחלצההתערוכה",
שם.שניבנושלי,התפאורהחלקיגביעליחפה

הרישומיםמאותשהמודלים,מסתבר,
לאהעבודהבמהלךלהששלחתיוהתצלומים

רצתההיא .התפאורהעלמלאמושגלהנתנו

ממש.ברגליההמבניםאתלחוש

רגליהאתוחלילהחסתפצעשלאחששתי,ואני
קיסם.אובמסמרהיחפות

יהודיתאודותעלשלהשהריקודושעה
"הסיפור"אתשלחההיאהבשיל,והולופרנס

במשלוחיאותנופינקהומידוליסתרלמרדכי
פיסלוניחפצים,ספרי-אמנות,שלמתנות

מהםוראשי-חץ,עתיקיםרמחיםלוריסטן,
והדגישהחזרההיא .השראתהאתשאפה

ואנירוח,ךעלשיעלהמה"תעשהבמכתביה
בזה".אשתמש

שהמעצבמהעובדה,פחותלאלי,קשההיהוזה
לחץ,איזהנוגוצ'י.איסאמוהיהשלההקבוע

סיכוי!כלחסרתתחרותאיזו

היאבתל-אביב,שמןשלבנגריהכאן,והנה
תפאורה,חלקיעליחפההתלהבותמרוברוקדת

העץ.ולוחותהדיקטיםביןהפזורים

שלהחזרותבאולםהתפאורהאתהעמידו
במפגשנוכחלהיותפחדתיואני ."ענבל"
מציץאני .שלילתפאורהרקדניהביןהראשון
עםמתחבריםהרקדניםולהפתעתילאולם

 .מידותיהםלפינגזרואלהכאילוהתפאורות,

המבניםאתהפכוהגראהמיוהנסיוןהסגנון

מהתנועהנפרדבלתילחלקשליהפיסוליים
היהלדינאמיהסטאטיביןהמפגש .ומהגוף
 .מדהים

נועדהאצליהזמינהשמרתההשניההתפאורה
Po "שלהליצירה rt Reol - Port Dreom ". את

ושלחנובתל-אביבבנינוזהלמחולהתפאורה
עלהתהליךחזרהפעםגם .לניו-יורקמוכנה
עצמו.

לסתרהריקודשל"הסיפור"אתשלחההיא
והחפצים.הספריםהגיעוובעקבותיוואלי
"תעשה .הודייםותכשיטיםמיניאטורותהפעם

ולאלעשותשרציתמהכלרוח,ךעלשעולהמה
למסגרות,זקוקואנילי.כתבההיא-עשית"

ולפרוץמהןלצאתכדילמגבלות,לגבולות,
 ·אותן

אליה,נשלחיםרישומיםמאותמודלים,ושוב
ולבסוףאותימעודדתהיאוטלפונים.ומכתבים
ולפרמיירההאחרונותלחזרותאותימזמינה

החוקיםעלהתגברההיא .בברודווייבניו-יורק,
יוצריםהזמנתבארה"בהמגביליםהקשים,
ושמיהאמריקני,המעצביםאיגודחברישאינם

הפלקסים.ועלבתכניהמופיע

 ,הבימהעלעולהומרתההריקו,דשלהבכורה
שידענו.כושרבאותואינהכברוהיא .לקידה

צעירותלרקדניותמתפקידיהחלקמעבירההיא
ומקנאהיצירותיהאתאהבההיא .ממנה

שהפכותפקידיה,אתלהםשנתנהברקדניות
 .המודרניהמחולשללקלאסיקהמכבר

במעילמכורבלתהחשו,ךבאולםיושבתהיא
ה-תפקידאתרוקדתוינסראתלפרווה.

Pioneer Womon האפאלאצ'ים"בהריב"אביב



שלבתפאורהקופלנ,דארוןמאת(למוסיקה
לחדר-האיפור,בורחתמרתההנפלא.נאגוצ'י)

לךיש"מרתה,באתל.פוגשתרצונהונגד
סובה,"הייתוינסר.שואלת-הערות?"
מרתה,משיבה- ".לימכאיבשזהלמרות
בבקבוקכאבהאתומשכיחהבחדרהנעלמת

ויטקי·

- Part Realהחדש,המחולשלבפרמיירה Part " 

" Dream , תנועותיהאתמגבילההיא
 .הגיל]אילוצי[בשלהמצומצמותלאפשרויותיה

 .רגליועלעומדלה,מריעמכליו,יוצאהקהל
כךכל .ובאהבהבהערצהבחנופה,מוקפתהיא

שלקסןקומץכשרקסבלה,שניםהרבה
מאוחרוהיום,להופעותיהבאיםהיומאמינים
אותותלהמעניקיםמלאים,האולמותבמקצת,

בינלאומית!לאומית,אמניתוהיאכבוד

באמנות"פיקאסופעם:כתבקוקסוז'אן

גראהםבמוטיקה,ססראבינסקיהפלססית,
אמנותשלהדמויותשלושתאלה-במחול
 ."-20ההמאה

עבורהלעצבאותיהזמינהשובהיא ' 973בשנת
 ." Haly Jungle "ושמולמחולהפעםתפאורה.

עשתההיאבברודווי,העונה,ובאותה

חוויההיתהזאתיצירותיה.שלרסרוספקסיבה
נראואיךלעצמ,ךלתאריכולתנשכחת.בלתי

 .בהםהופיעהעצמהשהיאשעהאלה,ריקודים
אופיהלפיעצמה,בשבילאותםיצרההיאכי

גםכשהיאשלה,יכולתהפיעלוגיזרתה,
שלההכושיתוהתופרתהלבושאתמעצבת
הריקודכדיותוךהקלעיםמאחורייושבת

התלבושות.אתומשנהמתקנתמוסיפה,

ספק,ליאיןועוד.עודלספרכמובןאפשר
החוויההיתהגראהםמרתהעםשהעבודה

לאכיאם-בתיאסרוןשליביותרהגדולה
ומחמיאה.נעימהחוויהזוהיתהתמיד

אורדמן.וז'נס iרוסשיל

למיאלה,כלאתלספראחדיוםיהיהנחוץ
שישהיססוריה,שישעבר,שישיודעשאינו

נבנהואיךהישראליהעכשווילמחולשורשים
 .בארץלמחולהקהל

קפוץבאגרוףמרתהיצאהבלבדשנים 35 'לפני
ורקעששרקאיסליה,בפירנצה,הקהלמול

שם-להקתהעםכשהופיעהבוז,וצעקברגליו
כעשרים . Maggio Musicaleה-מופעיבמסגרת

הפעםלפירנצה,הוזמנהשובהיאכךאחרשנה
בימהאותהעל-מחילהובקשתמחווהבמין

בתשואותאותהקיבלוהכלהפעםעצמה.
רמות.

באולםנוכחתי-80השנותבאמצע
שלהקודשיםבקודשפריז.שלבית-האופרה

גראהם.שללהקתההופיעההקלאסיהבאלס
הבימה,אלמרתהאתהעלוהמופעבסיום

לההעניקלאנג,ז'אקצרפת,שלושר-התרבות
מניחאינוהשמרניהקהללגיון-הכבו.דאותאת
זקנה,קסנה,אשההבימה,מןלרדתלה

גולתהיתהזורקדניה.ידיעלהנתמכת
הכותרת.

היולהקתה.אתולנהלליצורהמשיכההיאאך
עברהאתולהשאירלהפסיקשעליהשחשבו,
 .. rכיאחרת,עשתההיאולאגדות.לזכרונות

ט .עשתהוכך-הבימה"על"למותרצתה

ת,יהפלסטבאמנות"פיקאסו
גךאהםבמוסיקה,סטךאבינסקי

קוקטוז'או-במחול,"

בהקמתעזרהאיךלספראחדיוםיהיהצריך
בדצמברהבכורה,לפנייום ."בת-שבע"להקת
ארבאסובה,מיהשלבססודיו ,' 964שנת

ברתיני,גארירוסשיל,דדהבת-שבעכשלידה
הראשון[המנכ"לשפיראפרנסואהגלוק,רנה
לפניאחרונהחזרה .ואני ]"בת-שבע"של

שלה,להקתהשאינהלהקהבחייה,שלראשונה
הארוךהלילהאתולתאר .יצירותיהאתתבצע
היה .בהרצליהבקולנועהגנראליתהחזרהשל
שלהקההעובדה,אתלקבלקשהלמרתה,לה,

תוך"אלאת ,"הרודיאד"אתרוקדתאחרת
עםלהשליםלההיהשקשהכשםהמבוך",
דהשבע-בתידידתהביןשנוצרההידידות
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