
בראיןןמשתתפןתידיןדיבןר,תןךרןקדןתעיניןרוזמןליןג'נטמאת

שמןרהאינהןהתלהבןתן ,פעילבאןפן

בלבד.שלןלכןריאןגרפיה מרקהוזמןהשמוניםשנותראשיתב
-מוכרובלתיצעיריוצראז-מוריס
היהמאזבת-שבע.להקתעבורליצור

בעולם.הגדוליםהכוריאוגרפיםלאחד
בקרוב.בארץולהופיעלשובעומדתלהקתו

עמו.שוחחהרוזמןליןג/נט

בטרסבכדי.ןלאהנןראיי,ייהילדשלשסלןיצא

למנהלמפתיעבאןפןהתמנה ,שלןשיסלןמלאן

 ,בבריסלהגדןלהתיאטרןןלהקתשלהאמנןתי

לןמחאבבריסלהקהלבזיאר.מןריסאחרי

לעבןדןתין. "ייבןז!צעקגסתכןפןתאבלכפייס

חשןב,עיתןןשלהראשןןבעמןדכןתרתגסאך

גרמהלאהביתה!",לך-מןריסיימרקשהכריזה

ליצןר.להפסיקלן

ןלהפחידלהלהיבלהדהיס,מןסיףמןריסמרק

שלתערןבתהןאהיבשןת.בכלקהליס

נהנתןןגסמןבהקבימהאישקןסס,להטןטן,

עלתיגרקןראתשלןהכןריאןגרפיהגדןל.

היןס.המןדרניהמחןלבעןלסקןןייהייסטטןס

בהעזהןלחןשבעבןדןתיןלהתבןנןמנתעל

אןפןןלסגללחדשפתןחלהיןתנחןץשלן,הרבה

אחר.צפייה

הןא-שןניסלכיןןניסמנןתבשלןהשןפעהמרץ

אןפרןתמבייסגסאלאמחןליןצררקלא

יידידןאתלמשלבייסהןאבהן.ןמשתתף

שניאתביצירהרקדןגספןרסלמאתייןאניאס

כשהןא-ןעןדזאתהראשייס.התפקידיס

מיןחדתלמלגהשניהסזכןןברישניקןב

את-להקהביחדהקימןהס ,"גאןניסייל

ןמסייריס " WHITE OAK PROJECf "להקת

לארץ,גסלהגיעתןכננה(היא . 0בעןלאיתה

האחרןן.)ברגעהתןכניתבןטלהמהמשןסאבל

קצתשהןאבמןריסניכראיתןכשמשןחחיס

בחיין,הרביעיהעשןראתעברשכברעלבןש

הימיס.עןלמהפרחחמשהןבןישעדייןןבאמת

 !1טובל(כה JI-מוריסמרקכהקת

, MARK MORRJS DANCE GROUP "BEDTJME" 
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אתסיכןניס.ליטןלהמןכניסמאלההןאמןריס

לנסח,אןלתארקללאשלןהיצירהסגנןן
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רגישןתשלכתןצראןתןלאפייןרקאןליאפשר

שני.מצדהפילןסןף,ןתבןנתאחדמצדילדשל

אפשרבעבןדתןהסגנןנייסהמרכיביסריבןיאת

השכלתןאתשאיפייןהרחבלמגןןןלייחס

עממיןמחןלפלמנקןרקדכילדהמחןלית.

סטפס,אחתבבתלמדןבמקבילאיניקראן

טיפש-עשרהכבןקלאסי.ןבאלטמידרנימחןל

יישיעריי,בסרטלרקןדהספיקכבר

ןבלהקןתיהסתארפ,טןןילהשללכןריאןגרפיה

דין.ןלןרהפלדאליןטלןבןביץי,לארשל

תחןשתלערבשלךמהיכןלתמתפעלתאני :שי

עלמשהןלןמראןליתןכלהןמןר.חןשעסקןדש

הזה?השילןבנןצרשבמהלכןהיצירתיהתהליך

ייתהליךבמןנחלהשתמשלינןחלאתי:

לייחסלאנשיסגןרסמידזהכייצירתייי,

פשןטזןכשבאמתקדןשה,מיןלכןריאןגרפיה

מחןל"."לעשןתלןמרמעדיףאניקשה.עבןדה

צופיסעסבפגישןתעןשה.באמתשאנימהזה

אסאןתישןאליספעמיסהרבהמןפעיסאחרי

האזנהכדיתןךהמחןלאתמדמייןאני

רגע,רגע,רגע,להס:אןמראניןאזלמןסיקה,

מאזיןכשאניאני,עןשיס,אתסאןליזהאת

אןהבאניכיהרבהזהאתעןשהןאנילמןסיקה,



אניסןא ,למןסיקהמאזיןפשןטאני ,מןסיקה

אתעןשהפשןטאני ,מחןלמזהלעשןתמחליט

הזיהאיזןכמןלראשליבאןתלאהיצירןת .זה

קני-מידהיןתרהרבהישבמןסיקהחזןן.אן

עברןבעלתיןתרעשירההיא ,במחןלמאשר

מפןאר.

אתהךיןא ,הללןקני-המידההסמה :'ש

במחןל?בהסמשתמש

.כללכה .במחןללעבןדןליכהכל ,למעשה :'ת

 ,ןהחןקיסהכלליסאתלעצמןבןחראמן-יןצר

 .ןסקעהןאשבהליצירהשמתאיסמהלפי

ןבכלמןבנה,יצירהתהליךלךאיןכלןמר, :'ש

השימןשעליןתרקצת ,בבקשהלי,ספרזאת

הריקןד.ביצירתבמןסיקהשלך

יהרכיאןהב,שאנימןסיקהבןחראני :'ת

ןברעןאני ,פעמיסספןרןאילהלהאזיןאצטרך

בימעןררזהכלל,בדרך .התןןיסאתןמנתח

דברשןסקןבעאיניאבל ,ריקןדייסןנןתעיר

הרקדניס.עסהחזרןתבחדרנמצאשאנילפני

זה.אתאןהבאניככה

חןתמצאשהיצירהכדייןצראתההאס :'ש

יאהבמהעללחשןבמנסהשאתהאןבעיני,ך

הקהל?

מבצעיסאמניסכןלנןהרי :ת'

שצןפיסבחשבןןמביאיסןכןלנן

מבקשאניבאמתאבל ,בנן

הואמוריסמרק

שלתערובת

קוסם.'להטוטן.'

מובהקבימהאיש

גדול.נהנתןוגם

שלוהכוריאוגרבכיה

עלתיגרקוראת

 '.'.ווק."סטטוסה

המחולבעולם

עלהיום.המודרני

להתבונןמנת

ולחושבעבודותיו

שלו.'הרבהבהעזה

בכתוחלהיותנחוץ

אובכןולסגללחדש

אחרצבכייה

חןשימצאןדבריסליצןרןחןשניסיןןגסלייש

הסיבהזאת .בעינירקןלארביסנייבע

לעצמיאןמרלאאניפןפןלריןת.שלישהעבןדןת

אןתי!,יהמןסזהאלא,אןתס!יהמןסזה

 .מזהיתרשמןאחריסאנשיסשגסןמקןןה

שלמןשלסלאביצןעלראןתלךמפריע :'ש

שגיאןת?בןשישמןפעשל,ךהלהקה

שנראהמהדיתמלאאבל ,כן ,מסןיסבמןבן :'ת

כשאניאחריס.בעיניכךנראהמןשלסיניבע

יןתרליחשןב ,שליהרקדניסעסחזרהמנהל

ןהטןןלפראזןתהחלןקההפעןלה,שהדינמיקה,

רקדניסשניביןשהזןןיתמאשרנכןניס,היןי

סטייהשןסתהיהשלאאןמדןיקתתהיה

במקןסבדיןקלהימצאקליןתר .מהמקצב

מאשרנןסף,לרקדןביחסהבימה,עלהנכןן

אתהמדןעמחדש,מןפעבכלןלדמייןלחזןר

חייבתהתנןעהאחרת.ןלאזןתנןעהעןשה

שלתןצאהלא ,פעסבכלאמיתיתלהיןת

כלהריכי ,תנןעןתחןפןסתסאיננןמחןלשגרה.

דןרשאניאמנסאז .אחרתןחשחןשבאחד

היחידההמטרהאיננןהדיןקאךמסןיס,דיןק

-מציןתיןתרחשןבןתתכןנןתישלרקדניס .שלי
להיןתצריךלאלמשל. ,ןאינטליגנציהדמיןן

כדינחןצהפיקחןתאבללציית,כדיפיקח

 .טןבאמןלהיןת

מןדעהייתכיל,ד :'ש

לכשרןנך?

שישידעתי :'ת

תחןמיהרבהלי

שלאהתעניינןת

 .חבריאתמענייניס

ןתאןןתרצןנןתליהין

תמיד .רגיליסכךכללא

שאנימהשאעשהידעתי

זהאת .עכשיןעןשה

לאמעןלסאבלחשתי,

 ,הילעצמיאמרתי
 .מןכשר!נןראאתה

יןדעתאני :'ש

ןרקדתלמדתשכנער

נסעתןאפילןפלמנקן,

עסללמןדלספרד

השפיעאיךגרקן.חןסה

עלהספרדיהניסיןן

עבןדתך?

 "פרודהבתמסויי

מודוסמדקכהקת

MARKMORRJS 

DANCE GROUP, 

"GOJNG AWAY PARTY", 
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בריקןדי-עםןכןהספרדיבמחןלשליהניסיןן :'ת

כינע,אניבןהאןפןעלמשפיעןאחריםבלקניים

המןסיקהביןמסןיםיחסישעמיםבמחןלןת

מסןימןת.בימתיןתצןרןתבהםןיש ,לתנןעה

ןלא ,אחריםאנשיםעםיחדןרןקדשראתה

תחןשתאלא ,העיקרהןאעןשהשזההרןשם

צןרה ,ביסןדן ,הןאהפלמנקןשלך.ההשתתפןת

כמן ,אילתןרשלמרכיבבןןישסןלןמחןלשל

במןסיקהגםאבל .אז'גנתיבנגאןהןדיבמחןל

כזה,מרכיבישהבארןקתקןפתשלןןקאלית

זהמשלך.בקישןטיםהמןסיקהעיטןרשל

שלחלקםכךמשןםןאןלי ,אןתימעניין

רקדניםשלמזהשןנהביצירהשליהרקדנים

 .אחרןתבלהקןת

שיצאהרע"ה"ילדלשםמתייחסאתהאיך :'ש

לך?

בעדןאניעליאןמריםשאחריםמהזה :'ת

רןבמןח.זיבןלשזהחןשבאניהדיבןר.חןפש

מהלחשןבבלירע"ייילדאןמריםהאנשים

שלצןרהזןהזה.הביטןישלפירןשן

המישןריםבכללכךמתנגדןאניקןנפןרמיזם,

לאשאניהיאהאמירהשלפירןשה .האפשריים

אני ,למשלכללים.מינילכלעצמיאתמתאים

כשבעצםחןשבשאנימהאןמרכללבדרך

פעםלאהאמתאמירתלשקר.ממנימצפים

משפיעלאזה ,בסדרזהאבל ,צרןתליגרמה

עלי.

אןביקןרןתעלי,ךשכןתביםמהקןראאתה :'ש

אתך?ראיןנןת

מעצלןתהעייףממשןאני ,הכלקןראאני ,כן :'ת

 "מישהן"שמהמפרסמתשרקהעיתןנןת,של

הכלכעןבדה.זאתןמפרסמתכביכןל,עלי,אמר

כשאנשים .מהמציאןתמאןדרחןקיםדמיןנןת

מאלההואמוריס

ליטולהמוכנים

סגנוךאתסיכונים.

קללאוטלוהיצירה

 ...לנסחאולתאר
רקאוליאפוטר

כתוצראותולאפייך

ילדוטלרגיוטותוטל

ותבונתאחדמצד

וטנימצד ...הפילוסוף

יןדעשאנימןפתעיםהםאןתיפןגשים

כךכלןלאאינטליגנטייחסיתשאני ,להתבטא

 ...רע

מתכןןן?אתהלמהרע? :'ש

שהעבןדןתיןדעשאני ,בראיןןפעםאמרתי :'ת

אני .מהצןפיםחלקאצלנחת-אימעןררןתשלי

עםבנןחחשיםכןלםשלא ,נכןןשזהיןעד

עללענןתמסןגלשאיניברןר .שליהריקןדים

שם ,יכןלדיסנילנדשלבעליןאחד.כלשלטעמן

מעניין,לאזהאןתיאבל ,ןסטרילימנןטרלהכל

 .כאדםןלאכאמןלא

רןבכמןאנןרקטייםלאשלךהרקדנים :'ש

מןאדםבניכמןנראיםהםבימינן,הרקדנים

היישןב.

אפילןממש,שלאנשיםהםהרקדניםכל :'ת

אבל ,תזןנהבעיןתלפתחאןתםשעןדדןאלה

איךרקלאןזהמתכןןנת.אתלמהמביןאני

שליהרקדניםאתמעןדדגםאנינראים.הם

מרכיבישתמידשכמןבןאףלשקר,שלא

בבימהמדןברהריכי ,אשליהשלמסןים

ןתיאטרןן·

ב"לשקר"?כןןנתךלמה :'ש

מעמידיםהרקדניםמתילראןתמסןגלאני :'ת

הבימהעלמבצעיםמתילהבחיןאפשר .פנים

מסןבביםרקהםןמתיבזהזהמביטיםבאמת

לעשןתאמןריםשהםמהזהכיהראש,את

דבר.אןתןיןצאבדיןקלאזהנתןן.ברגע

הרבההאמיתיהדברקינטיתתנןעתיתמבחינה

בעיני.מענייןיןתר

אןתנטיןת?התנןעןתשאזמשןם :'ש

שלןאנשיםאליךקרןביםהרקדניםאזכי :ת'

גזעיםשלןנציגיםןעכןזיםשדייםרקלא ,ממש

עבןרליצןרמשתדלאנימקןםבכלשןנים.

ןאני ,המסןימתהלהקהשלחדיםהמיןהרקדנים

אניליצןר.מןזמןשאניהסיבהשזןחןשב

הרקדניםליכןלןתבהתאםלעבןדמשתדל

סן-באלטעם ,למשללרשןתי.העןמדים

בבאלטמיןמניםרקדניןשכל ,פרנסיסקן

עלדגשןעםבהןנןת,עלעבדנן ,קלאסי

הקלאסי.בבאלטשבןלטהמיניםביןההבדלים

הרבה.בזהמשתמשיםאיננןשליבלהקה

מהםחלק ,יןתרבןגריםרקדניםישבלהקתי

 .שנהעשרהלחמשקרןבכבראתיעןבדים

לגמרי.שןניםהיחסים

 "(חתמשהואשזייי :סימורמרק(הקת

MARK MORRJS DANCE GROUP, 

"JESU, MEJNE FREUDE", 
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 "ולגדודואו'וס;דמומדוללהקת

MARK MORRIS DANCE GROUP, "GRAND DUO", 
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מאופרותבמוסיקהלהשתמשמרבהאתה :'ש

ביותראותךהמענייןהפןמהאופרות.םייולב

באופרה?

הןווקאליתומוסיקהאופרההמוסיקה. :'ת

יוצראנישבולאופןביותרהקרובותהצורות

למוסיקה.מחול

שמשקפיםשלךביצירותהקטעיםהאם :'ש

הםםיהחישלותריהאפליםהצדדיםאת

 ?ביוגרפייםאוטו

 ,שלילחוויותקשוריוצרשאנישמהכמובן :'ת

שמכניםמהאואוטוביוגרפימשהולאזהאבל

אפלוצדבהירצדאיןהריכי ,"חייםפרוסת 11

 .ביניהםמפרידגבולשקו ,בחיים

 .האיידסנגיףאתנושאאולישאתהאמרת :'ש

אבל ,לאאוכןאםשאדעשחשובמניחאני :'ת

 .לדעתרוצהיאיננ

חייךעלשאלותאותךלשאולהוגןהאם :'ש

שלך?ליצירהרלוונטיזההאם ,הפרטיים

אילוכך.עלמתנצלולאהומוסקסואלאני :'ת

 ,בעצם ,מבקששאניאומרהיהזההתנצלתי,

עדייןנכון.לאוזה ,סטרייטאלאכזהלהיותלא

חייבתהתנןעה

בכלואמיתיתלהיןת

תןצואהלואבבעס,

מחןלשגרה.של

חןבברסתסואיננן

כלהריכיתנןעןת,

ןחשחןשבואחד

ואמנסואזואחרת.

דיןקדןרשואני

הדיןקואדמסןיס,

המוכרהואיננן

שליהיחידה

 ,סטייההיאותישהומוסקסואללחשובמקובל

זה.אתמקבללאואני

חייך.שלזהצדהסתרתלאמעולםאתה :'ש

 ,ליחשובההומוסקסואלשאניהעובדה :ת'

שללתקופהשייכותבנושאשליההכרזותאבל

אומרלאגםוזה ,שנהעשרהחמשלפני

אוהומוסקסואלייםשלישהריקודים

 ,ולמיהומוסקסואלים.כולםשלישהרקדנים

איכפת?זה ,בעצם

דתי?אדםאתה :'ש

דתענייניאבלאתאיסט,אניבסיסיבאופן :ת'

הכל,אחרימאוד.אותימעניינותרוחניותובעיות

הדתיתמהמוסיקהיותרטובהמוסיקהכתבימ

 ,כשהייתיבבאךלהתענייןהתחלתיבאך?של

לא-לגמרינעשיתימאזפנתאיסט.מין ,בעצם

להעסיקממשיכותהללוהשאלותאבל ,מאמין

אותי.

היאאמךלמשפחתך.קרובמאודאתה :'ש

ובעבודתךבךותמכהבמינהמיוחדתאשה

גדול.מזללךהיהמילדותך.האמנותית

נינוחההיא .רגילהבלתיאשההיא :'ת

שיאהבומאנשיםמצפהואינהואינטליגנטית,

הזמן.כלאותה

שעשהלקיצוציםמתייחסאתהאיך :'ש

הממשלתיתבתמיכהב 11בארההחדשהממשל

באמנויות?

הכלכלייםהקשייםאינההחשובההשאלה :'ת

הבעיההגישה.עצםאלא ,גורםשהקיצוץ

עםמסכיםאינושמישהולאהיאהחמורה

שמהקובע,שהואזהאלאהאמנותית,גישתך

להתקיים.בכללצריךלאבעיניו,חןמוצאשלא

אףאיןפוריטנית-אמריקאית.מאודגישהזו

ב. 11מארהפחותבאמנויותשתומכתמדינה

מאודשליהלהקהכי ,אישיותלאשליהטענות

הייתיאבלהזמן,כלעובדיםואנחנומצליחה

 .כזהבמצבתהיינהאחרותלהקותשגםרוצה

באקליםלעבודרוצההייתיאבל ,אנחנויחי

יצירתיות.המעודדבריא,יותרתרבותי

ם
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