
אפרתימשההכוריאוגרףשלהיצירהגנוןס
אותושמעסיקיםהמרכזייםוהנושאים

שלוהאמירה .לארץבטבורםקשורים

אך ,ממנוונקתיוחיהואבובמקוםמשורשת

מעידהואי.מהמקומחורגיםומשמעותהערכה

מחיתוליםייאדםבבנימתענייןשהואעצמועל

 ,האדםפניםאללהיכנס(ייצריך "תכריכיםעד

םיהתרבותיובנכסים )"שלוהגרוייםלמערכת

שבועטימיי(היהודיהעםשלםייוההיסטור

לויהיהולאכאופנהלויחלוףההווה ,שלובעבר

נמצאאניייעניין:באותואומרהואעוד .)"דיעת

והיאממני,חלקשהיאאווירהעםבמקום

מרגישאניאותי.מלטפת

המקורותעםלהתמודדשעלי

ללכתיכוללאאתהשלי.

הטבוראלאלאמקוםלשום

אתמחפשלאאניעצמך.של

ההיאחזותבישראל.אמריקה

תורןכוכבבכלהטפילית

נחיתות.רגשיעלמצביעה

 ."אתהלהיותזהותילה

יותרכברבישראלויוצרבירושליםשנולדכאמן

חברהביצירתומשקףאפרתי ,שנה-30מ

תי,ראפהשמ,ךכדנמתך,אברוגב :סדנורול ,"בתוםךכהויי

ורטפרפודוד
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בגלוייותרנאמריםדבריוהשנים,שנוקפותככל

מעליופושטהואכאילו ,יותרבוטהובצורה

תנועתיתקומפוזיציהשלהתייפייפותשכבות

הגלומותהמשמעויותמשלל ,להגיעידכ

הואאחת.צרופהלאמירה ,כזובקומפוזיציה

בעברמאשרויותרברורים,דבריםלומררוצה

בשנותיהבת-שבעלהקתכסולן .הדרךלואצה

צעדיואתשהחללדורשייךאפרתי ,הראשונות

הגדולה,הכוהנת ,גראהםמרתההשפעתתחת

 ,ביטיטאליביניהםאחרים,חשוביםויוצרים

הלהקהעלהרעיפולימון,וחוסהרובינוסרום'ג

היהיכולהאמריקאישהמחולהטובמכל

נמנהאזכבראבללהעניק.

להתרחקשניסוהמעטיםעם

הואלדבריו,מהשפעתם.

מקוםשחור",חורייאזחיפש

חדרלאעודאחדשאףקטן

להתמודדיוכלשם ,לתוכו

ולהאירהקשייםעםבעצמו

שלו.בדרכוהחשכהאת

שלהצעירהכוריאוגרף

האמין,-70השנותתחילת

כיוצר.האישיחותמואתלעצביוכלכךשרק

השחורלחורהיתהחרשיםרקדניםעםהעבודה

 .חיפששהוא

, 

שיטהאפרתיהמציאהחרשיםעםלעבודכדי

לצליל.כתחליףהבמהבקרשירעדהעברתשל

שלהרגלבכףבתחושהנקלטתהיהוויברצ

לשאמאת תןר

החליםיםיהשינועלומגיבהשתנותבתהליך

הואוהיום ,לוכואבלו,שאכפתאמןהוא .בה

 ,תיויזואלחוויהלקהלבלהעניקמסתפקאינו

 ,כןעליתרר.ילהעבמבקששהואמסריםלויש
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אצלהקיללגליבתחליףהחרשיםהרקדנים

עםעבדהיאאיךשלאלהבתשובההשימעים.
יידיברתיאפרתי:אומרהחרשיםהרקדנים

נועותהתאתלהםהראיתי ,העינייםדרךאיתם

אנימדיעבדיגמאותלהםהסברתיחיקן.והם

תקשורתאבל .אחרותולאכאלהתניעיתעושה

פרונטאלית,התייחסותרקמאפשרתייזואלית

אתלפתורדרךעודלמצואהצלחתייאלמלא

לאבחלל,שלהםבתזוזההכרוכותהבעיןת

שראןיאמלרה,עםמחולליצורמצליחהייתי

 !'אמנותייםבערכלםאותילמדוד

שומעלםקדניםרשללבניסיךגותיךבמהךל

-נוספיםתקשורתייםקודיםנוצרךיחרשים
במיוחדחדותותנועותמבטיםהחלפת ,גיףגמעי

מקטעים.שלוסוףהתחלהסלירמן

היחידהקיליהליווידלברקדוכשהחרשיס

החלכשארפתיאך ,בבמהמכןתהלה

היתךספה ,בהופעותשךמעיםמשלב

תיפקדווהחרשיםליצירותמוסיקה

 .השומעיםשלהגוףסימניבאמצעית

לבמחוושןמעיםחרשיםביןהשילךב

יאהמיוחדת.תגועתיתאיכותירצ

מהריכוזרקלאעהבנ

העצוםהתקשורתל

אלא ,דורשתכזישעבודה

חדשאנרניהממעגלנם

 :אפרתל .שרנרצ

קשורתמידחרשהיי

כי ,אדמהשללאנרגיה

דרךדרביםחשהוא

עלותמוירבציה.

הרקדןזאת

תמידהשומע

 ,לרחףמבקש

מעלה.עולהשלוהאנרניהדנדכסארתו:1א"נט,ךונ.,.דנ<ם, Pךותבם","היק

שומעעםרוקדחרשןכשרקר

-ארנגיהשלזורםמגעלנוצר
ומלמעלההחרשיםשלמלמטה

השומעים".של
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במצא"אבי

אווירiרעIבב.מקוIב

ממבי,חלקשiריא

מלספנרוiריא

 I!.Iמרגיאביאונרי_

I!.I רנרמודדעליiל

iרמקורונרעIב

I!.I ~רליiיכוללאאנר

ים OUלללכת

אלאלאמקים

שלiרסבור

עצמך"

-ס' t1"'רסק

גדדנסארת ,' Mך l אuo ..רקדנים

רזנ<!'זרס ,צילום

~~ 

עלואףחובביסהחרשיםהרקדניםהייבתחילה

אפרתילהםייתרלאמונבלותם,ולמרות ,כןפי

הרקדןשלהמקצועכליליטושעלהנימהכמלוא

יותיואונקייםארוכיםקוויםדרשהואהנוף.-

באלטשיעורההדוק.הנוףבבנדהנוףשלברור

הרקדניםשליומיומיתשלגרההיהקלאסי

ישמקצועלכל"כאח.דוהשומעיםהחרשים

הרקדןשלהטכניתינותהמצווואתיקה,רעכםי

עלאוותרלאמהמקצוע.חלקהיא

כבדותםנעלייבנעיליםרקדנים .הווירטואוזיות

חןלפת".אןפנהCגר
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אפרתי:אתהעשירההחרשיםעםהעבודה

אצללמצואליאיפשרהמוגבלותםדוןקאיי



אצללמצןאיכןלתישלאדבריםהחרשים

לעןמתםנראןהשןמעיםשןמעים.רקדנים

שןנהעןלםיש"לחרשיםאןמר.הןאפלקטיים",

להםישמקןם.בןאיןןלאבסטרקטמשלנן

בהםישאםיןדעלאאפילןןאניחלןמןת

ןקליטהראייהרגישןת,טןןחלהםיש .צלילים

לנן"שאיןפנימיתןאמתריכןזןגםלנן,שאין

שלן.התנןעהמילןןאתהעשירההסימניםןשפת

משפתבסימניםהשתמשהןא-1980בכבר

יימרקמים"מהריקןדאינטגרליכחלקהחרשים

בפריס.ןיללהדהבתיאטרשהעלה ,) 1978 (

פינהזאתעשתהיןתרמאןחרשניםשלןש

עצמה.במהאןתהעלבאןש

הארןכההיצירהמרקמים","ב

אתאפרתיסיכם ,שלןהראשןנה

בשילןבבסטןדיןשערךהניסיןנןת

שלןשכמןשןמעים.עםחרשיםרקדנים

 ,) 1982 (ייכמיהןת"-שלןאחרןתיצירןת
ן"טיןטןת" ) 1982 (ייהתקשרןיןת"

ביןבקשרעןסקיימרקמים" ,) 1986 (

ןמתפרקןת,מתגבשןת\קבןצןתאנשים.

זהבמחןליןצריםןסןלןטריןדןאט,

הכןריאןגרפיהבסגנןןגראפימשחק

אפרתישןברןאןתןהפןרמליסטית,

מתחנןצריםכךרגשיים.בדןאטים

ההבעתילצדהפןרמליהצדביןןהנגדה

הזןלקןנטרסטיןתבכןריאןגרפיה.

ביןהנגדהיצירןתין,בכלחשןבמקןם

בקבןצןתהנעיםרקדניםשלמסה

הבמהאתצןבעיםבסטקאטן,

לבין ,כןחניןתןמקריניםעזיםבצבעים

שמשריםפיןטיתןאןןירהליריןת

שןלטתייבקבןצה .אטיםבדןהמחןללים

הבזקיםששןלחבבטן,כדןרשלאנרגיה

ןהפיןטייםהלירייםבדןאטיםהחןצה.

החיצןניתהאנרגיהאתאןספים

אתמתארתפנימה",אןתהןמחדירים

הכןריאןגרףשל(אשתןנדלראסתרזה

קןלדממה")."בלשעברןסןלנית

אפרתישלהעבןדןתנבנןתבסטןדין

בליישירה,דרךאצלןישייבמהירןת.

לפעמיםלתנןעה.מהמחשבהמחסןמים,

התנןעןתמהירןתאחרלעקןבקשה

להןציאלןבןערכיממנן,ששןפעןת

מעידה ,לן"שישהסקיצהאתהחןצה

לאייאנימסביר:ןאפרתינדלר.עלין

ןאניסיבה,ליאיןאםליצירהמתקרב

ליאיןאםהרקדניםעםלעבןדניגשלא

אניבדמיןן.לימטיילהכלמןכן.חללימבנה

את ,היסןדןתאתבןנה ,התמןנןתאתרןאה

עםחללימבנהלישישכךהריקן,דשלהסקיצה

ןההרכביםהקבןצןתשלהכלליתהזרימה

בגללןשןבר.בןנה ,ןשןברבןנהאנים.יהקטנ

בסטןדיןבעיהליאיןכךאחרקיים,שהמבנה

באןןירההמשתלביםהתנןעהפרטיעם

הדמןיןת'!ןבאיפיןני

נרמיד I.!\'יהחר

לאנרגיהור I.!\ק

\!.I הואכיאדמה,ל

דררדבריIב I.!\ח

לעומנרויברציה.

הרקדוואנר

נרמידומע I.!\ה

לרחף, I.!\מבק

לו I.!\האנרגיה

מעלה"עולה

 ,היהןדיתבמסןרתשעןסקןתיצירןתיןאת

החידהיימכנההןאאפרתי,שלנןסףמרכזינןשא

לעןמת ,היהןדיםאצלבעיניןכיהיהןדית",

עצמןעלברןר.אינןדברשןם ,למשל ,צריםהנן

עןלמןחילןניןתןשלמרןתזהבהקשרמעידהןא

כמןתןבחילןניםמתקנאןשהןאבהלכה,עשיר

ב-ממנו.יןתראףביהדןתלהעמיקשמצליחים

כקןןארטטהבנןימחןליצרהןא 1978

II ופורטפךדוד :רקדו ,"כמ(הות

 ('רובורס' ,וסצ'כ

ASPIAATIONS", DANCEA: DAVID AAPOPOAT " 
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 !'בתןםהןלךיי-הדיבןקסיפןרעלשהתבסס

תפקידאתרקדןרפפןרטןדןןידנדלראסתר

שליחיהיןברןגביןהכןריאןגרףהצעירהזןג

להתערערןתהביטןיהדיבןק.אתןסימלןהרןע

עלהןשגבהנכנסשדיבןקהנערהשלהנפשית

שקטען ,מאןרגנתלאתנןעהשלהבזקיםידי

המחןל.תחילתשלןהפןרמליןתהליריןתאת

הנערהאתשאןכלתתןלעתשלהןאהדימןי

מבפנים.

 ,) 1982 ( "ירןשליםשלייתהילים-אחרתביצירה
העיר,אתהמקדשןתהדתןתבשלןששעןסקת

מביתלקןחיםבמןטיביםאפרתימשתמש

עלהכאהשמסמלןתהחזהעלמכןת-הכנסת

מןחזקןתןידייםןשןבאנההליכה ,קידןת ,חטא

לצדןאמהאצבע ,(אגןדלכןהניםבברכתכומ

שנילצדמהןמרןחקןתןקמיצהןזרתאחד

לשתיים).האצבעןתשלןשביןןמשןלש

לרגל:עלייהמסמלןתביצירההרבןתההליכןת

כמןחדהבתנןעהןהרגלייםקדימהמןטההגן

ןזןיןשבתהריםעלירןשליםיי(בקרקענאחזןת

קדימהכפןףהראשטיפןס"),שלהליכה

נפרדים(ייכאילןאחןרניתמעטןמסןבב

 .)"מהעבר

אחרתפקידממלאההליכהמןטיב

לגירןששנה 500לציןןשנוצרבמחןל

 .) 1991 ( "אי-טןרנהקמינהיי-ספרד
נדידהמסמלתההליכהזוביצירה

היהןדי,העםעלביקןרתהיאןהאמירה

ןלמרןתמדינהלןישכאשרשגם

הןאבירןשלים",הבאה"לשנההתפילה

שנןתאלפייםזיכרןןלנדןד.חדלאינן

ילידיעלגםכקללהרןבץןנדןדיםגלןת

קצריםשלהםהשןרשיםגםהארץ.

מהםחזקההנדןדיםןמןרשתןרפןיים

 "מלאכילייקרייתאןתםןעןקרת

אנג'לס.לןס-האמריקאית

ב"קמינה-אי-טןרנה",אחריםמןטיבים

ימימספרןתשאןלים ,ןענישהכאב

אתןנןשכיםהןלכיםהרקדנים .הביניים

לקרןערצןכמןבפיהםןמןשכיםידיהם

חןמריםגםהזהבמחןלןישאןתן.

אפרתישלהילדןתמזיכרןנןתלקןחים

 .הירןשלמיתהספרדיתהקהילהכבן

אלמנטיםישהריפןיבסצינתלמשל,

במסןרתשדיםגירןששמזכירים

חבןרתהיאנןספתדןגמה .הספרדית

מרקדים,ןכלהבחתןהצןפןתהנשים

נעןתןאצבעןתיהןשמןטןתכשידיהן

רעהעיןלהרחיקכדי ,לאחןרבעצבנןת

הצעיר.מהזןג

ירןשלים"שללייתהיליםמשןתףמןטיב

תנןעתהיא "קמינה-אי-טןרנה"ן

אצבעןתשתיהנןצרית,ההצטלבןת

ןלשתיהלבלמפתחלמצח,מןגשןת

כשרצה ,"קמינה-אי-טןרנה"ןב ,הכתפיים

הנצרןתמנהגיערבןבאתלתאר

אפרתישזרהאנןסים,אצלןהיהדןת

מהמןרשתהתנןעהאתזהבמןטיב

ןנגיעהבלשןןהאצבעהרטבתשלהיהןדית

 ,אברהםייבשםמילמןלאגבבגרןןמשןלשת

 !'ןיעקביצחק

ממסןרןתהלקןחיםהתנןעתייםהחןמרים

(ייאנישלןהירןשלמיתהילדןתןמנןפיעתיקןת

 ,המןזרןת ,הדתןת ,המיסטיקהירןשלמי.

 )"הראשעללךשנןחתיםהענניםהאפלןלית,

לאאנייי .לתנןעהכקישןטאפרתיאתמשמשים

שתישאררןצהאניכיהתנןעהאתמפתח

האלמנטאתלןקחאנילפעמיםאבלברןרה,
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