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ניקולאיסאלויןאתלהאשיםנהגומבקרים
אותםהעליםהואלבובות.רקדניובהפיכת

כמעטשלעיתיםעדמוקרנות,צורותשללתחת
בכלנמצאים,הםהיכןלהבחיןהיהאפשראי
אוהנעיםהצבעיםמרקםבתוךמרגש,רגע

אםאוהאנושי,לגוףהמשךשהיווהתלבושות,
התנועהואפשרויותתחומיוהרחבתתרצו,

שלו.

קראושהכלכפיניק,שלשיצירתוזה,טיעון
מכאניסטית, , /Iאנושיתבלתי /Iהיאלו,

אותוהרגיזההאנושי,הרגשמבחינתסטרילית
אוהבביותר,אנושיאדםהיהניקכימאוד.

אלהלכלונוסףהומור,ובעלשיחהאישחיים,
כמומושלםמתבשילשנהנהמעולה,טבחגם
חדש.צעצועשקיבלילד

אתהעושיםליוצרים,שייךהיהניק
יצרניקלבים,העיצובמלאכתכל
אתעיצבהכוריאוגראפיה,את

השקופיותאתיייובמוציירהבמה,
המוסיקהאתכתבהמוקרנות,

במורובפיעלאותהיצרהמלווה,ואף
המכשיריםקליייגביעליייו

האלקטרוניים

גםלהופיעשהחלהלהקתו,שלהמופעים
מהממיםהיו ,-60הבשנותב /Iלארהמחוץ

שהוגשווההפתעותהצבעיםהצורות,בעושר

ישגדולהאומנותבכל .רקדניוידיעללצופים
הגורםסו,דמיןשלפליאה,שלמרכיב

 .הצופהאצלבריאהולסקרנותלהתרגשות
אתניקשלמרקדניושנייםפעםליסיפרו

 :הבאההאפיזודה

שלהשדהמעריבאחתהופיעההלהקה
הערב,למופעהבוקרהצגתביןב. /Iארה

באחתלאכוללצאתהשנייםהחליטו
עמדולאומניםהכניסהלפניברחובהמסעדות.

שניאתראוכשהםבהצגה.שצפוילדים,כמה

אחדאמרלמסעדה,להםהולכיםהמבצעים
 /Iחיים!הםתראה, /Iלחברו:הילדים

נארזותאלהנפלאותשמריונטותחשב,כאילו
 ...בקופסאותהמסךרדתאחרי

כלאתהעושיםליוצרים,שייךהיהניק
צ'רליכמוכמעט .לבדםהעיצובמלאכת
אתחיברואףשיחקביים,שכתב,צ'פלין,

אתיצרניקלסרטיו,המוסיקה
במוציירהבמה,אתעיצבהכוריאוגראפיה,

לסמלשהפכוהמוקרנות,השקופיותאתידיו
אתשכתברקלאאומנותו.שלהמסחרי
פיעלאותהיצראףאלאהמלווה,המוסיקה

המכשיריםקלידיגביעלידיובמורוב
הראשוניםאחדהיהשהואהאלקטרוניים,

 .יצירתיתבצורהבהםלהתשמש

 ,יכולוכליחידושליטכקוסםשלו,זהדימוי
צבעים,בשללרקדניואתכביכול /Iמוחק /Iה

לדידי ,התנפץ ,מוזרותותלבושותאורות
שללחזרהלראשונהשהזדמנתישעהלפחות,
 , 50כבןכבראזהיהניקבניו-יורק.להקתו
קםלאלמעשהכולההחזרהבמשךשמנמן.
 .כלשהיתנועהלרקדניולהראותמכסאו,
 .תנועתיחומרמהם /Iחלב /Iהואלהפ,ך

מאבקלנסותלמשל,מהם,מבקשהיההוא
אחרשזוגשעההשמאלית,הבימהבפינתקטן

אחריהנאבקים.שלבבואהמעיןלהיותאמור
אותםהפסיקהואאילתור,שלשתייםאודקה

עליהלחזורנאולכןטובה,זושתנועהואמר,
חלשההאבקותסיוםואילופעמיים,עוד

 ,אליםיותרקצת ,אחרמשהולנסותומוטב
עדוכשלוןנסיוןשלסלקציה,שלבתהליךוכו.'

והרעיונותהאילתורבעזרתהרצויה,לתוצאה
התנועה.אתבנההואלו,הציעושהרקדנים

מרקדניושרביםמשוםהתאפשרזהדבר

רקולא .ארוכותשניםאיתולעבודהמשיכו
מותועדלחייםשותפוגםשהיהלואיס,מארי
השניםבעשריםוניהלשעבר,בקיץניקשל

 ~4 .ניקשללזובמקבילמשלו,להקההאחרונות



אירגוניתהנהלהבעזרתנוהלוהלהקותשתי
השםאתהנושאתבמסגרתמשותפת,

" CHIMERA ", מהמיתולוגיהדמותשלשמה
דמיוני,בעל-חייםהמציינתהעתיקה,היוונית

-לטאהוזנבתיששלגוףאריה,שלראששלו
ניגודיים,מיסודותהמורכבבעל-חייםמשמע
ולואיס,ניקשלהלהקותצמדכמוממש

הקרנתאתהמלווהפסנתרן,ניקהיהבנעוריו
הקטנהבעיירהלפרנסתו,האילמיםהסרטים

ותחביבוארה"ב,שלהמזרחילחופהנול,דבה
גראהם,אצלמחוללמדהואבובות,תיאטרון

בעיקראבלויידמן,וצ'רלסהאמפרידוריס

לניו-יורקשהגיעהולם,הניהעליוהשפיעה
שנותבאמצעויגמן,מארישלכנציגתהמגרמניה

עצמאית,נעשתהמהרהעדאבל ,-30ה

במלחמתהצבאימשירותושהשתחרראחרי

שלמעוזריהלאחדניקהיההשניה,העולם
ישירותשהושפעומאלה,אחדהיההואהולם,
הצורנית,וגישתוהגרמניההבעהממחול

לראותאפשרותנועתו,האדםלגוףהמופשטת,
איששלממר,אוסקרשלגישתופיתוחבה

הקוביסטי,העיצובאתשהכניסה"באוהאוס",

בנסיונותיוהמודרני,למחולהגיאומטרי
שעבודתו ,-20השנותבסוףבשטוטגארט

הטריאדי."ייהבאלטהיאביותרהידועה

חטאלא 'מעולס,ניקלשלממרבניגודאבל
הואכי ,~~קפואהמינימאליסטיתבתנועה

הציורמעולםולא iJמהמןס-יקלמחולהגיע
שלממר,שלשאיך~במקרהכפי'פיסול,

היצירהבחייביותרהחשובהמפנה
,כשנתמנה 1948בשנתבאניקשל

הנריברחובמתנ"סמעיושללמנהךו
מהגריםאיזורמנהטו,מזרחבדרום
ום i7במתקופה.אותהשלטיפוסי

 ,ומחוךשיעורי-באלטהתקיימו
לשארוחוגיםמשחקשיעורימודרני,
אומנויות

רעיונותלעיצובנטיההיתהלאלניק
חברתית-אידיאולוגית,יומרהאופילוסופיים

המדהיםקלאידוסקופ,כמיןנראוריקודיו

אותושענייןמהבו,הגלומותהאפשרויותבשפע
וצורתותנועתושבשינויהאפשרויותאינסוףהן

והתלבושת,התאורהבעזרתהרקדןשל

מפתיעותגיאומטריותצורותשלזהמשחק
והשבותאדםלבנילרגעההופכותמרקדות,

צבעונייםענניםמיניכדורים,שובלהיות

דמיונייםחייםבעליאו ,העתכלצורההמשנים
עיקרהואלברוא,הספיקלאעודשהטבע
הניקולאיסית,הכוריאוגראפיהשלקיסמה

באניקשלהיצירהבחייביותרהחשובהמפנה

מתנ"סמעיןשללמנהלוכשנתמנה , 1948בשנת

מזרחבדרום ) HENRY STREET (הנריברחוב

אותהשלטיפוסימהגריםאיזורמנהטן,

נקרא,שהמקוםכפי , PLA YHOUSEב-תקופה,

שיעורימודרני,ומחולשיעורי-באלטהתקיימו
מעטיםלאאומנויות,לשארוחוגיםמשחק
 ,סוקולבאנהכגוןהמודרני,המחולמאומני

לערוךניקהיהיכולשם ,בנעוריהםשםלמדו
גדוליםלתקציביםלהזדקקמבלינסיונותיואת

תוצאהרובפיעלשהםבחובות,ולהסתכן
 ,וחדשניצעיריוצרמופעישלהכרחית

מחולאומנימעטלאיצאומבית-מדרשו
המנהלתכיוםקארלסון,קארוליןכגוןחשובים,

גםקולברג",ייבאלטשלהחדשההאומנותית

השתלמומעטיםלאישראליםרקדנים
שרון,מירל'הכגוןשלו,באולפנה

ייאסכולתלכנותושניתןמשהו,איןאבל
זהאיןישירים,ממשיכיםלואין ,ניקולאיס"

עלהשפעההיתהלאשליצירתו ,אומר
 ,בימינוהחדשההכוריאוגראפיההתפתחות

ושוניםרביםבהבטיםניכרתהשפעתולהפ,ך
השימושניקאחרירבים,יוצריםשלבעבודתם
בכלכמובן,ובעיקר,וחפצים,בבדיםבתאורה,

מהאינוהבימה,עלשקופיותלהקרנתהנוגע
לפניו,שהיה

החשובהיוצרהיהשהואלטעון,אפילואפשר
היינריךשניסחהאידיאלאתשהגשים ,ביותר

המאהמראשיתהגרמניהמחזאיקלייסט,פון
הרקדןכדמותהמריונטהעלשכתב ,-19ה

אודותייעלשלו,הקצר(בסיפורהאידיאלי,
מספרלעבריתשתורגם ,הבובות"תיאטרון
שמצאהיוצר,הואתרצו,אםאו, ,פעמים)

הבמאישהעמידבדרישותלעמודדרכים
המאה(בראשיתקרייגגורדוןהאנגליוהמעצב

רקדןאושחקןבמקוםשדרששלנו),

יותרלעשותהמסוגלמבצע,משמעייעל-בובה",
השחקןשלוהרגשיתהגופניתשהיכולתממה
אלזוקוואנטיתקפיצהעשהניקמרשה,החי

בעזרתהאנושית,היכולתלמגבלותמעבר
שלשירהמיןיצרהואוההקרנה,התאורה

לעצמו,מעברהאנושי,הגוף

באחתבלתי-אנושית,היתהלאמעולםגישתו
מהעירום,שלסצינהרצההואמעבודותיו

מולפשוטרקדניואתהפשיטלאהואעשה?
המותרבגדרכברשהיהדבר-הצופיםעיני

44_ 

 ;ייתערוכה"
אלריןלהקת

ניקולאיס

" Gallery " 
Nikolais 

Dance 
Theatre 

כלכותה"ייהו,מהפכתאחרי ,-70הבשנות

והבחורותהבחוריםאתצילםהואשיער.""ו
גביעלהתצלומיםאתוהקריןבעירוםשלו

הםכך .אחידיםבטייטסהלבושיםגופותיהם
אלולשובעירומיםמעצמם""לצאתיכלו

המחול,התפתחותלפיהעירומהדמותם

רבות,באושאחריה-איתוהראשונהפגישתי

גם-משותפתשפהואני,ניקמצאנו,מידכי

להקתובעירום,משעשעבאופןקשורההיא

 .יום-כיפור,בערבבדיוקלתל-אביב,הגיעה
 ;החגצאתאחרייוםרקהתקיימההבכורה

הבכורהבבוקרלשםבאתיהתרבות",ב"היכל
ימימשלושהשבוכשהרקדניםהישראלית,

הם ,תל-אביבשלהיםשפתעלמאונסחופשה
בבגדי-גוףלבושיםתאורהלחזרתלבימהעלו

זהבסוגלהשתמשהרבהניקשקופים,כמעט

שעטפוההקרנות,היטבנראועליוכילבוש,של
הבימה,סביבהכיוונים,מכלהרקדניםאת

הקרנהמכונות 24הוצבוכיווניםמשלושה
רחוק,שלטבעזרתשהופעלולשקופיות,

בתוךלהעלםהרקדניםאמוריםהיובוברגע

נמוגואומנםהםאותם,שהקיףהחושך

בלובנם,הבריקוממשאחוריהםאבלבאפלה,
מאושריםימיםשלושהבילוהםכי ,פנסיםכמו
אבלהשתזפו,הישראלית,בשמשהים,שפתעל

לבנים,נותרוישבניהםבגדי-ים,שלבשומשום

שתחזרוייאו-ניקצעק- "!?הזמהזה,יימה

אתשתאפרואועירומיםותשתזפולשמש
שלכם!"התחת

ייאוהל",ביצירתוהתרחשהזומשעשעתתמונה
שקופה,יריעההיהשלוהעיקריהכליבה

והופכתויורדתהעולהענקי,למצנחהדומה
נכנסיםואליהיוצאיםממנהנהדרות,לצורות

עולמן,עםהמתמזגותאדםכדמויותהרקדנים,

ביותרהידועההיצירהגםבוצעהזובתכנית

מיניבתוךנמצאיםהמבצעיםבה ,שלישיהשלו,
פסליםשלריקודזהווגמישים,צבעונייםשקים

לעינינו,צורההמשניםיימובילים",מיןנעים,

בשקיםהשתמשוכוריאוגראפיםעשרותמאז,

משמשמתעופףובד-מצנחיםכאלה,משתנים
רבים,ריקודיםהיוםעד

נחשפובולוס"ייפילושרקדנימקרה,זהאין
שהתקייםבמופעהקהללפנילראשונה
 .בניו-יורקלואיסומאריניקשלבסטודיו
 ,ניקשלהאסתטיקהאתמאודתאמהגישתם

לקבוצהההתיחסותבדרךהלכושהםאלא
אמצעיעזרתוללאאח,דמתנועעגוףכאל

המוזרה,הצורהבתןךנבלעןהםתאורה

מוכרת,הבלתיהחדשה,

ביןההדןקהקשראתלחקורפעםיהיהנחןץ
רבים ,קןלינאריןכשרןןכןריאןגראפיכשרןן

טבחיםגםהםהגדולים,המחולמיןצרי
רקדניתפעםליאמרהלמשל, ,מפןרסמים

יכולתשללאקאנינגהאם,מרסשלבלהקתן
להחזיקיכןלתלאמבריקה,בצןרהלבשל
לעמןדעליךהיהכימרס,שלבלהקתןמעמד

ןחברןכמרסמטבחאשפישניעםבתחרןת

קייג.'ג'ןןהמלחין

הישןבביתםאןמנםמצןיין,טבחהיהניקגם

היהנין-יןרקבדרןםןמאריניקשלןהנהדר
הןזמנןאםאבלכטבח,גםששימשעןזר-בית

והוזמנתיאצלםביקרתיאחתולא-אורחים
אתניקלבש-מופעשלאחרערבלארןחת
 .ןבעצמובכבןדןלמטבחןנכנסהסינר

בזכרוןקשןרההיאגםאיתןהאחרונהפגישתי

כברכשניק ,-80הבשנןתמרשים,קןלינארי

בקשייםעבודתןנתקלהןבאמריקהקשיש,היה

קרןבןתלעיתיםעבדהואןגןברים,הןלכים

ידיעלפעמיםמספרהןזמןלשםבצרפת,
להיןתתרןמתןעלזכהואפילןצרפת,ממשלת
 ," LEGION D' HONNEUR "-הלאביר



מהמטבחיצאצבעוני,בסינרניק,
זומוכן.לאעדייןשהאוכלוהתנצל
ביותרהטובותהערבמארוחותהיתה

המאכליםאבללזלול.לישהזדמן
ולאפשוטיםכולםהיושהכין

מתוחכמים

עלעןבדשניקלי,ןהתבררלפריס,הגעתי
שלהבאלטלהקתעבןרחדשהעבןדה

בעיני,מןזרהיהלכשעצמןזהצירןףהאןפרה,

 8בגןבהענקית,דמןתסביבסבשיצר,הבאלט
כלכךלאהאןפרהלהקתכןכבימטר,

היןלאכיניק,שלעבןדתןמשיטןתהתלהבן
תלמידתןעבדהשניםחמשלאילתןר,רגילים
במרתףקארלסןן,קארןליןניק,שללשעבר

במשךנסיןנית,להקהבמסגרתבית-האןפרה,

האןפרהמרקדניאישירדלאהזההזמןכל
שלהחזרןת(אןלמישלהםמהאןלימפןס

התיאטרןן)שלהגגבעלייתנמצאןהבאלט
שם,רןקחיםהםמהלראןתלמרתף,אליהם

רקדניהמציינתתכןנהכנראה,אינה,סקרנןת

 .. ,באלט
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בשקטליןישבתיהחזרהבאמצענכנסתי
הפסיקניק,ביהבחיןמסןייםברגעבאןלם,

אןתי,ןחיבקלאןלםירדהחזרה,אתלרגע
שלי,ההןלדת-יןםהיןםאןתך,לראןתיייןפי

המאןרע,"אתנחגןגלדירתי,בערבתבןא

המןנית,פניםקבלתאיזןלישמצפהחשבתי,
יןתר,מצןמצמתנןספת,פגישהתכננתיןכבר

מסיבתבזמןלאבשקט,לשןחחשנןכלכדי

 ,ניקששכרלדירהכשהגעתיקןקטייל,
שאןליחשבתישם,ששררמהשקטהןפתעתי

הןזמנןהכלשבסךהתברר,אבלמדי,הקדמתי

בסינרניק,האישיים,ידידיןאןרחים,חמישה

עדייןשהאןכלןהתנצלמהמטבחיצאצבעןני,

מןכן,לא

ביןתרהטןבןתהערבמארןחןתהיתהזן

היןשהכיןהמאכליםאבללזלןל,לישהזדמן

כלשהיהמהמתןחכמים,ןלאפשןטיםכןלם

אשףלהיןתיכןלתןהיתהלניקאןפייניכך
כמןןממשכלןם,מלאקסמיםןלעשןת

מלאהיהשלןהבישןלגםשלן,הכןריאןגראפיה

ליןפילצןרה,מןדעתמידאבלמפתיע,דמיןן,
התחןמים,בכל-קןסםהיההןאןצבעןניןת,

tI-
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