
נורמוראיגמאת

 Iהנוחיכהפכיג

הנוחיכאכחיות
העתיקה)בוומאיווזי-יסשכ(פתנס

שנןתששמקץמשחזרה ,זין-איילחת
מןלדתה,לעירבנין-יןרקןעבןדההשתלמןת

כמןרהבבית-צבילעבןדהחלהתל-אביב,

ימי ,-70השנןתבאמצעהיהזה .לתנןעה

כשהתיאטרןןהעןלמית,המחןלמהפכת

שנקראןמההגןפני,התיאטרןן ,התנןעתי

תנןפתבשיאהיהתיאטרןן-מחןל,יןתרמאןחר

שליטהבארץשלטאזעד .שלןהחידןשים

אןמנם,הגראהאמי.הסגנןןבלעדיתכמעט

שלאלהכגןןחדשניים,נסיןנןתאזכברניכרן

להםחיןאלהאבלןתלמידיה,אשכןלנעוה

 .הכללימהזרםןמבןדדמיןחדמןשבבתחןם

זןאןכפילןבןלןסלהקןתשלהחדש,הרןחמשב

שנעשןןהנסיןנןתאחדמצדניקןלאיסאלןיןשל

באןלאשני,מצד ,באןשפינהידיעלבגרמניה,

שלרקאפילןאןהשראהשללביטןיעדיין

בארץ.פשןט,חיקןי

בןצעהבית-צבישלהתלמידיםממןפעיבאחד

להכניסהיהןקשהזין-אייל,רןתשלעבןדתה

פרחיכלשהי;מקןבלתלמשבצתאןתה

מכלכדןריםבשלללהםהשתעשעןהשחקנים

שביןבתנןעהןהצבעים,הגדלים

מןפשט,למחןלמשחקי-ילדים

 ,הכדןריםידיעלמןכתב

הפיסיקהלחןקיהנשמעים

כןלה,הכןריאןגראפיה .בלבד
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רותשל

היתהפעמי,ןחדטריכאילתןרנראתהכיאף

אסתטית ,מדןייקתבצןרהבנןיהזאתבכל

זין-איילרןתשלזהראשןןמןפעןמחןשבת.

ןמרענן.מהנהמפתיע,היה

עםרןתעבדהשנה,עשריםלפניזמנים,באןתם

ןהחלמאנגליה,שהגיעאלפרדס,מייקלהבמאי

העירןניבתיאטרןןשחקניםקבןצתעםליצןר

התיאטרןןאתלנהלעברמכןלאחר .חיפהשל

תיאטרןןהןאהלאבירןשלים,אזשנןסדהחדש

היהלאלפרדסרןתביןהפעןלהשיתןףייהחאן".

התמחההצעירהיהןדיהבמאיכי ,ביןתרטבעי

ןהתנןעתיהגןפני ,ארטהדל-הקןמדיה-בסיגנןן

בראששהתעניינהןהכןריאןגראפית,במןדגש,

שפהאיתןמצאהבתיאטרןן-תנןעה,ןראשןנה

משןתפת.

לחומריםרותחזרההפעם

ביותרהראשונייםולמצבים

קרקעלמים,האדם:של

ואוויר

ןמהלירןשלים.אןתההזמיןאלפרדסמייקל

מנצחיםבההצגה,היתה ,שםהכינהשרןת

זןגבעלי-הבית,עםבקרבןכלי-ביתחפצים

מןפעהיהזן .דנקר)ןאליאלדןר(גביאנןשי

הליןןיכלאבל-מאןדןמןסיקאליקיצבי

עצמם,השחקנים-הרקדניםידיעלנןצרהצלילי

אתאיש-הכפתןרים,אתגילמןהם .גןפםעל

שטרו,כתר,כווראכדגבירולדנוית: ,"מחזור'{

אגוריעקבצילום, ,דרה Jiנו

. CYCLE", DANCERS: GABY ELDOR " 

, NURJT STERN. NOA DAR 

אתןהסכינים,אשת-המזלגןת

הדמןיןתןאיש-הקןפסאןת.איש-החבלים

מילשטיין,שפרהלעצמם.כלי-הקשהשימשן

m ,ןשלמהפניניאביפלןצקי,נטעזאבי

בתיאטרןןדרכםבראשיתאזכןלם-תרשיש

בשפעזןלתםןעלעצמםעלןניגנןהתנןעען-

זיו-אייל

מןפשטיםמפתיעים,מבניםיצרןמרץ,

שנשאהזן,מפתיעהעבןדהבזמן.בןןממשיים

עשירההיתהיימיסתןרים",הכןתרתאת

דמןיןתןעיצןבמענייניםבמקצביםבהמצאןת,

המידה,עליתרייאידיאןלןגית"ןלאבימתיןת.

ייתיזה"כביכןל,להןכיח,שנןעדהנןסחה,לא

 .עכשןןימןדרניבמחןלנפןץפגם-כלשהי
השאיפה,אתתאמהזין-איילרןתשלעבןדתה

אתלפתחהישראלי,בתיאטרןןאזשניכרה

השחקניםשלןהתנןעתיתהגןפניתהיכןלת

הלשןןשללזהשןןהמעמדלגןפניןתןלהעניק

ןהמלה.

אזאשל,רןתעבןרסןלןרןתיצרה-1977ב

קבןצתלהיןתשנןעדה ," 2ב"בת-שבערקדנית

החליטהאשלרןת .הלהקהשלמילןאים

אצלשהזמינהסןלן,מחןלןתשלבערבלהןפיע

זין-אייל,רןתמאתן"הדחליל"שןנים,יןצרים

גדןלה,שימןריםפחיתשראשהמןזרה,דמןת

שלןהמןסיקאליהליןןיאתהמשמיעדחליל

העבןדןתאחתהיהפחית,אןתהמתןךעצמן

אזשנןצרןביןתר,הטןבןתהפןסט-מןדרניןת

בארץ·

במסגרתקבןצתההןפיעה 1979שנתשלבעןנה

שתיןבןבמןפעה"קאמרי"של " 2ייבימה

משחק-שלמןרחבנןסחהאחתשלה,עבןדןת

שעסקהנזכרןת",ייכןתרןתןהשניההכדןרים

הממלאןתענקיןת,בכמןיןתישניםבעיתןנים

הבימה.את

לי,יינראהבתןכניה:זין-איילרןתכןתבת

לאישביןתרפןפןלארימיתןסהםשהעיתןנים

בעיתןןנתקלשאינןאדםאין.המןדרניהעןלם

גלםכחןמראןקריאהכחןמרקבןע,באןפן

כאשפה.אןיןם,היןםבחיירביםלשימןשים

את-המןדרניהחייםקצבאתמסמלהעיתןן

האןפנה."הרכילןת,החדשןת,השפעת

סןףהנןההתרחשןתמןעד

לאעדיין ,-70השנןת

האקןלןגי,ההבטמןדגש

 Jהסביבהזהוםשל

ממפל-המתבקש

העיתונים.

שלההבאהההפקה

ישראל"ייפסטיבלבמסגרתהיתה

רןתחזרההפעם . 1982בשנת

הראשונייםןלמצביםלחןמרים

קרקעלמים,האדם:שלביןתר



בנווה-בחצרעירומים.כמעטוגופיםואוויר,

דלל")סוזןליימרכזלבסוףשהיה(מהצדק

וגברים,נשיםוקבוצתשוחה,בקרקענפחרה

מופעוהאדמהמהמיםיצרוושחקנים,רקדנים

מטוביאחדיםקמאי.אנושיקיוםשלמרתק

הכוונה,אתהבינולאהתיאטרוןמבקרי

הספרותיהתיאטרוןבמושגישבוייםבהיותם

מהםאחדיםאבלהבינו,המחולאנשיהמילולי.

מחולית-לאתנועההקבוצהבעבודתראו

ריקוד.מדיופחותמשחקמדייותרבמובהק,

היצירה .,הועלתהזומצויינתעבודהאחרי

שעס.קמופעבנווה-צדק,שובייבלאי",

כשלהיהזהמופעשלהמבנהאבלבמלבושים.

בגדיםולבשובגדיםפשטוהכלתרגיל,

הללושהפעולותמבלימעורבבים,מטורפים,

כלשהו.הכרחיסיוםאולשיאהלויכו

א;והארוךהםטע

הםשיגהגות

רותשלקבוצתההופיע.ההשנה

אתהנושאבמופע,זיו-אייל

(פרקהמשיכה"ייכחהכותרת

עובדתהיאשניםארבעמזה .)'ו

שחקנים-רקדנים,קבוצתהעם

להופיענוהגיםהםפעםומדי

יימחקריהם"תוצאותעם

ירושלמיירוןבאולםבפומבי,

דלל".ב"סוזן

יימחקר"בתיבההשימוש

בי,מעוררהאומנותבתחום

לספקנות,הנוטהנסיוןכבעל

כליאינההאומנותחששות.

אפשר.ואיעיקרכלמדעי

מלבדבאומנות,דברלחקור

זמןבאותועוסקיםבההיצירה

וטעות",יינסיוןבבחינתעצמה,

 TRIAL AND ERRORשנקראהמ

הנורמאליהתהליךכמובן,וזה,

בימתית.חזרהכלשל

שלבסופווהיהברורה,למטרהמוליךאכןזה

הכרחי.ואפילוכדאידבר

מתנתיים,עציםשלושהךק

באפלולית,ניצביםעיךומים

העץאתהמזניךדימוי

העליםשלושתבעלהבודד,

"מחניםבמחזההמסננים

בקטמאתלגודו"

כמעטריקהמבימהמתחילהמשיכה"ייכוח

עירומיםמתכתיים,עציםשלושהרק iלחלוטין

העץאתהמזכירדימויבאפלולית.ניצבים

במחזההמסכניםהעליםשלושתבעלהבודה

בקט.מאתלגודו"יימחכים

עטופותדמויותשורתנכנסתימיןמצד

רוניתותלבושות:(תפאורהבגלימות

מצנפות,תחתמוסתרותפניהםגרינבאום),

אחת,ייאחת,ספירתלצלילימתוחות,ידיהם

הדמויותאצבעותהמובילה.הדמותשלאחת"

בתזזית,לרצדמתחילותהללוהמאובנות

עטופיםרקדניםומתגליםמוסרות,הגלימות

הנצמדדק,פלסטיקאותו-נוצץבמעטה

 .במקררששמיםוקופסאותלכריכים

כמותנועתיים,חומריםנוספיםייבהדרגה

לדוגמא:מופלאה.קלילותבהןשישקפיצות,

מצויינת,התחלהאחריוכה

רותשלשעבודתההיהנראה

שרטוןעלנתקעהזיו-אייל

לפרק,מפרקהקבוצה,שלמופעמדיומדרדרת

בעצמו.רקהמתענייןכזהלאוטיזם,ויותריותר

הכוריאוגראפית,זיו-איילרותנעלמהכאילו

שאחדיםהקבוצה,שלייגורו"למיןוהיתה

תמידהללו.השניםכללהנאמניםממשתתפיה

שלאלהפומביותבחזרותהברקותכמההיו

שהיצירהכפיייהמסע",שלהשוניםהפרקים

 .כונתה

וקבוצתה,שרותמכךהתיאשתיכמעטוכבר

והעבודהמהסטודיוהדרךאתשובימצאו

עדוהתיאטרון.המחולבימתאלעצמהלמען

,שמסע,והתבררהשישיהפרקשלתורושהגיע

אגוןיעקבצילום,ורקדנים,רייפלדמרתהרקדנים,יימחזור",

CYCLE". DANCERS: MARTHA REIFELD AND DANCERS. PHOTO: JACOB AGOR " 

מרתקבדימויים,עשירהמשיכה"ייכוחמ

ראיתילארבזמןייזה .ומרגשריגשיבתנועתו,

 ·עומקבהשישטובה,כהמחולהופעת

רותכותבת-המשיכה'''ב'כוחכמוואסתטיות,

מציינתאלדורוגביב"הארץ".אשל

כךכלעבודהראיתילאיימזמן(ב"חדשות"):

כזה."יופיראיתילאומזמןעצובה.מזעזעת,

זיו-רותשבהסדנא,עבודתשנותארבעמקץ

שלם.מחולועיצבהכוריאוגראפיתלהיותאייל

הסגוריםאמורפיים,והתנסויותנסיונותעודלא

שלהפנימיהעולםבתוךהרמטית

 .המשתתפים

הכנה,כלבלארעהועלקופץאחדרקדן

שבהןואריאציותאומוקפאת,שלווהנחיתה

קפואיםהשכוביםזוגםבניאתגורריםרקדנים

דמויותהמזכירותבתנוחותהרצפהעל

שנקברוקורבנותשלההרוסה,פומפיממוזיאון

(רותקפאה."ותנועתןהרותחתללבהמתחת

ב"הארץ").אשל,

שלסיגנונייםמרכיביםבהםישאלהכל

מקרה.זהואיןהבקטי.האבסורדתיאטרון

ובעיקרבקט,ייסמואלזיו-אייל:רותאומרת

תמידלאקי,לגודו',ב'מחכיםהעבדשלדמותו

 1 1השראה."מקורעבוריהיתה



12 

 ל"א-,'זר,תהפ~~םמס~
נאלץ,פוזו,לאדונוהכבולהנרצע,העבדלאקי,

לשעשעכדיבקול","לחשובשוט,באיומי
אדוניואתמשמיעשהואהחכמותבשטויות

זולגודו.לשוואהמחכיםהפוחחים,שניואת

 ,,כמישהואינטלקטואליכמוקיוןהאומןדמות
להרשיםאולבדרכאמצעינשמתואתהחושף

בהליכהמשתמשתזיו-איילרותייהקהל.את

זמן.ושלהתקדמותשלהמש,ךשלכמטאפורה

להליכה,מצטרפותהנוספותההתרחשויותכל

כמוומתווספותהזה,הבסיסיהתנועתילקיום

(גבימרפה."שאינובסיסי,אח,דלטוןצלילים

בייחדשותיי).אלדור,

הנפילהמניעתאלאאינםצע,דכלהליכה,כל

הכובדלמרכזמתחתקדימה,רגלהצבתידיעל

המושטתהרגלורקקדימה,שנעהגוף,של

המשיכה.לכוחלהכנעלקרוס,מהאדםמונעת

כוחותגםרותשלהחדשהבעבודתהישאבל

הכלנופליםמסויים,ברגעבינאישיים.משיכה

כוחות,אפיסתשלערימהבמיןזה,גביעלזה

עצמואתלרתוםמנסההרקדניםאחדורק

הדמויותאחתבזרועות,אוחזזואנושיתלעגלה

רקקדימה.המרכבהאתומושךבייצולים,כמו

 .נואשלאהוא

אתמעליהםהרקדניםמקלפיםויפרקבסיום

השקוף,הפלסטיקאתההדוקים,הבגדים

כדמעותאוליאונחש,שלנשלכמושנותר

עליהםהעירומים,העציםועלעליהם,קפואות

אחדכלמתישבים,ייהסגלימותיהם.תלויות

שם).אלדור,(גביאיייעל,כמושלוגלימתועל

הנשימהעדהסבל,כוחקצהעדמראתון

האחרונה.

לאקייי,שליינאומולדבריההואהנוכחיהפרק

הסיום,לפרקבסקרנותלצפותלנונותרועכשיו

יישבתוכולוייבשמייםיי,לדבריה,שיהיה

הגדול". משתמשתזוו-אוולרות

לכוריאוגראפיתלהציע,שכדאימאודיתכן

ולהפוךהקודמים,הפרקיםעיקראתלתמצת

זובדרךאוליאחד.למופעכולההיצירהאת

בניגודכולו.הייהמסעיישלתכנית-העלאתנגלה

חשובהעצמה .,שהנסיעהלומרשנוהגיםלמה

נודעהלעצמוהמסעחשיבותלמטרה,מההגעה

שובניתןהצופים,לנו,ואילולמשתתפים,

לקראתדווקאהבימהעללנעשהלהתחבר

הנפרדיםהחלקיםשואפיםממנוהסוף.

קיומית.והצדקהמשמעות

שלכמטאפורהבהלוכה

התקדמותשלהמשך,

זמוושל
ושישההשניםארבעבןהממושך,המסע

הגיעורקדניה,זיו-איילרותשלהפרקים

היהלאהואכילסיום.לאאבלשיא.לנקודת

מגדירההיאוכךמראש.מתוכנןאלאמקרי,

נועדהראשוןהשונים:הפרקיםשבעתאת

השנילדרך.יחדהיוצאתהקבוצה,אתלגבש

המים,היוהעיקרבשלישיהדרך.באובדןעסק

אמצע-הדרך.הואהרביעיעצמם.החייםשהם

השתמשהובוההשתקפות,הואבוהעיקר

ייפרולוגבעיניההואהחמישיהפרקבמראות.

שלשעהפוסקת,בלתיריצהוכולולסוףיי,

חששנו,שכבראחרימקום,מכל

וה--70השנותשלהמבריקהשהכוריאוגראפית

בדרכיותעתהדרכהאתאיבדהכאילו 80

אוטיסטית,הכמעטהאגוצנטרית,התנועה

המעוצבת,היצירהאלשבהשהיאמתברר

סיום,לקראתמציפיהנעיםומההמרגשת.

 ~אומנותית.הנאה,המבטיחנוצרשטרם

C-opk כ>~ 

'" l ן'כp, ....A 

מקצןעיתמעבדה
רמקןליםןשיפןץלשיפןר

ואוומות,מיוחךיםורמקוויםהגברהמערכות

ואוופנים.וריקוךספרבתי

מטרה.וכובועךיותוקומפקטיות,נייךותמערכות

 !ט;פוניכתאוםוכיקוייםפגישותבית,וביקוריאישייעוץ

'I;;MS 'ה, Y ~ E XT AZ YA U/J/() , 
ןרמקןליםלס'טריאןהסטןדין

ומוזיקאים.מקצועניםע"י ...שינויושםמנוהו

סטריאומערכותוומצואוהזמיןניתןבאקסטאזי

המחירים.טווחיבכוומשומשות,חךשותמיוחךות,

למןזיקאיםמןעדפיםתנאים
 !תנןעהןאנשיאןמנים

ורמקוויםמערכותושיפורשו,בחירהביעוץעזרה
 !מיוחךותוהזךמנויות ) Trade-In (טרייך-איןכווו

E XTAZYAUDIO SYSTEMS 
 ,,-'וf'"ן.'כ.י"' ~כ.~~ rkו "- Z: '"-כ.~
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