
שלושתקלי,וג'יןרוג'רס,ג'ינג'ראסטירפרד

האמריקאי,הקולנועשלהגדוליםהרקדנים
-. 

לרקודממשיכיםאבלהחיים,ביןעודאינם

האקרניםעל

צמועעםוללמחקל, Iגי'

 "השערנערתייבסרט

"A LTER EGO DANCE" 

IN THE FILM ץGENE KELL 

"COVER GIRL" 

\ 
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מנורגיוראמאת

ספקבליהם ,הקןלנןעהמדבר,ןאחיןהראינןע

הםלתנןעה.הקשןריםאמנןתייםאמצעים

שלאשליהאן ,מדןמהתנןעהעלבנןיים

המןעברןתסטטיןתמתמןנןתשנןצרתתנןעה,

שסרטיאפןא,מפליא,זהאין .מהירברצף

הצער,למרבהבמחןל.אחתלאעסקןראינןע

שניןתרקןישניזיינסקישלסרטבנמצאאין

איזדןרהאתמתעדשאןליסרטשלספןרןת

המודרני.המחוליוצריביןהראשןנה ,דנקן

שלצןןתידיעלשצןלם ,סרטקייםשני,מצד

עלרןקדיםמתימןןדים (iיהמתאר ,אדיסןן

 . 1905בשנת ,העתיקההעירחןמןתרקע

הלחמניןתריקןד-הראשןןהקולנןעיהבאלט

הגאןןשלמןפתיצירתהןאיי,לזהבלהףב"ב

ציפלין.ילציר

שיכןלהבעתילאמצעיהפכההכןריאוגרפיה

(רקהקןלנןעבעידןרקהמדיוםאתלשרת

ןהקןלנןעןמזמר),מנגןמדבר,החלכשהסרט

לןהקרןביםהבימתייםמהאמצעיםמחןלשאב

החןרגתהאםומהאופרטה,מהמחזמר-ביותר

אתלהןציאא,ן .האמריקאיהמיוזיקלשל

בהוליןןדשעבדןהכןריאןגרפים ,ברקליבאסבי

המיןחדןתהאפשרןיןתאתניצלןלא

בימתלעןמתלרשןתםמעמידהשהמצלמה

אמצעיםשפיתחאף ,ברקליןגםהתיאטרןן.

ןלאשטחייןצרהיהלבאלט,קןלנןעיים

אןבבגדי-יםנערןתהיןרקדניןתיןמתןחכם.

שןרת-המקהלהרקדניןתכמןבמחןכים,

 "מיןזיקהןלסיטיביירדיןאןןןדןןילבתיאטרןני

הקאן-קאןרקדניןתשליורשותיהן ,יורקבנין

בייןןינדמיל"אוהפריסאיייירוזמןליןייב

הןאבסרטיןהחסרההאיכותואת ,הלןנדוני

אתשיצרןרקדניןתבשפע-בכמןתהשלים

 .הפסיפס

צילןם-אחדחידושרקבעצם,היה,לברקלי

הרצפהאתהפכההזןהצילןםזןןית .מלמעלה

גדןליםבמבניםתנןעהלתפןסןאיפשרהלרקע

תנןעההיתהזןכללבדרךהמסך.כלפניעל

אןמדרגןתגרםעלנערןתמאןתשלסיבןבית

דמןברקלישלתצלןמיןשחייה.בבריכת

אתלמעשהביטלהואקלידןסקןפ.לתמןנןת

 .המחןלשלתלת-הממדיותןאתהבימהעןמק

לקיטשונטהפשטניהיהשטעמוהעןבדהאך

הםגםעב.דשאיתםלבמאיםהפריעהלא

ןנןצצים ,אפקטים ,מתקתקיםצבעיםאהבן

 .למיניהם

עםמכןלםיןתרהמזןהההרקדןאסטיר,פרד

 .-1987בכברלעןלמןהלך ,האמריקאיהקןלנוע
 ,רןגירסגיינגירהקבןעהזןגןבתגםמתההשנה

 .קליגייןנפטר ,מכברלא ,ןאחרןן

נקשרןאסטירןפרדקלישלששמןתיהםאף

יחדהןפיעןהםהפר,דלבליהציבןריתבתןדעה

הארןכןתבקריירותאחתפעםרקבסרט

למפיקקןלנןעיתבמחןןה ,-1945ב-שלהם

זיגפיל,דפלןרנסהגדןלןהמחזמרהבידור

שלשיחסמעידןמינלימינלי,וינסנטבבימןי

ןכלביניהם,התפתחהדדיןכבןדזהירהידידות

נימןסעלהקפידהגדןליםהרקדניםמשניאחד

יצרוהם .חברןעבןדתאתלבקרהעזןלא

גיןרגימאתלמוסיקהקטנה,סצינהבסרט

ציבןריבגןספסלעלנןדניקיםשנישל ,גרשווין



השלביםשבעתאתהמחןלבקטעןתיארן

במןנןלןג(כמןזקנהעדמינקןתעןברשאדם

אךשקספיר),של "בעיניכםב"כטןבז'אקשל

היחידהדברהיאלסצינהמינלישלתרןמתן

שיתףמינלילהיזכר.ראןיהבכללהיאשבזכןתן

שמאחןריןרןכבןהסןספסלאתבמחןל

הספסל.

אסטיר:פרדןביןבינןהיחסעלקליחשבכך

כמןבןשנהגןאף ,מזהזהמאןדשןניםייהיינן

 ,ליהחמיאהההשןןאהןביני.פרדביןלהשןןת

היהביחדשמןתינןאתכרכןשתמידזהאבל

שהצןפיםמההיינןאנחנןמעצבן.גם

למהבניגןדאךהכירן.באמריקהןהעיתןנאים

שאנחנןהאמין,האמריקאיהציבןרשרןב

באןתםהיןבעןלם,הטןביםהרקדנים-הגברים

כמןמשלנן,בהרבהגבןההברמהרקדניםימים

ביבילהןז'אןהרןסי 'ןןיסיקןביץאיגןר

הצרפתי".

אניייכך:גםביטאהןאביניהםהשןניאת

פרדןאילן ,בקןלנןעהמחןלשלברנדןהמרלןן

שןנההיתהשליהגישה .שלןגרנטהקריהןא

יכניסןןלאבכ,ןיבחינןשאנשיםןרצינןמשלן.

התלבןשןתאתלמשל,השק.לאןתןשנינןאת

ןנעליטי-שרטג'ינס,-בהןלהןפיעשנהגתי

בחיים.ללבןשמסכיםהיהלאפרד ,התעמלןת

מסןרקתמידנראההןאחזרןתבשעת

שלצעדין .ישנהחןלצהבאיזןןאניןמצןחצח

ןאינטימיים.חןמלאיקטנים,היןבמחןלפרד

 ."ןאתלטייםבאלטייםיןתרהיןשלי

שאפשרהממןצעהאמריקאיהבחןרהיהקלי

שנןלדלמרןת ,אסטירןאילןבקניןן,לפגןש

דמה ,בנברסקהחשןבהבלתיבעיירה

פעםלארקדבאמתןהןא .בריטילאריסטןקרט

עד ,הרקדניתאחןתןעם ,בלןנדןןזמרבמחזןת

הקבןעה.זןגןלבתהפכהרס'רןגר'ינג'שג

ארלין "יןרקרנין"השלהמחןלמבקרתלדעת

היהלאןקליאסטירביןההבדלקרןצ,ה'

ברמתאלאשלהם,בטכניקהאןבכשרןנםיי

ביניהםהשןניאתמתארתןכך ."התיחכןם

קאל:פאןלין ,הידןעההקןלנןעמבקרת

תגןףבמבנהבעצםמתחיליםייההבדלים

ןהשליטההברקאתתשןןהאםשלהם.

הביצןעיםעםבתנןעהאסטירשלהמןשלמת

אבל ,מהןקצעבלתיייראהקלי ,קלישל

הכרחאיןבהןהעממיןת,המחןלבצןרןת

מיתןסהיאהשלמןת ,הבאלטכלליעללשמןר

אללןשממריארקדןאינןקליבלבד.רןמנטי

 ,כאןבאדם-ןבן-אדםבמהאישהןא ,על

גםמכאבים.מחןסןכאילןאסטירןאילן

השןתפהעםביחסיןביןתרהקשיםלמצבים

נראהלאהןא ,רןג'רסינג'ר'גלמחןל,שלן

שישלמטרדמאשרחשיבןתיןתרכמייחס

ןהןאהלאה,ןלהמשיךאןתןלעבןראיכשהן

אדישה.אלגנטיןתבמיןהבעיןתעלמתגבר

באסטרשלהמרקדהנןסחכמעטהןאאסטיר

אפשר .סןבלאדםהןאקליזאתלעומת .קיטון

שהוא ,להשפילוכןונהבליעליו,לןמראפילן

ניגרקלישלדמן '.יבש'האסטירלעןמת 'רטןב'

כיידמם,לאייפצעאםאפילןאסטירןאילן

דמןתמעיןהןאאסטירמכבר. 'מיןבש'הןא

בדמןתחרגןלמיןמקןןים,בנןיהמצןירת,

 ,מחןלשמבצערקדןהןא .בשרללא ,אדם

רגשןתין,אתשמראהשחקן,הןאקליןאילן

 ."מצןיןקןללןןיש

 "קטנותסוכמושכש"ברוסטאדפר

" RDS סLE W חוTHREE L " אוRE וFRED ASTA 

שלו,גרנטהקריהואפרךואילובקולנוע,המחולשלברנךוהמרלון"אני

אתינניסוולאבנן,יבחינושאנשיםורצינומשלושונההיתהשליהגישה

ג'ינס,-בהןלהופיעשנהגתיהתלבושותאתלמשל,השק,לאותושנינו

חזרותבשעתבחיים,ללבושמסניםהיהלאפרךהתעמלות,ונעליטי-שרט
ישנה,חולצהבאיזוואניומצוחצחמסורקתמיךנראההוא

יותרהיושליואינטימיים,חןמלאיקטנים,היובמחולפרךשלצעךיו

ואתלטיים"באלטיים
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נגשסשרןליי ("ג

GENE KELLY "SINGING IN THE RAIN" 

 11צ(כינדךייבסרטאסטורדרופרס'רוגר'ג'ינג

GINGER ROGERS AND FRED ASTAIR IN THE FILM "TOP HAT" 

פגישהלהפוךמסוגלהיהאסטיר
שלםלמחוהספסלעלרוגורסעם

ונמובןאנובהחיוור,הינרות,של

נלאתהאהבה,שלהסופיניצחונה

שאוליםצעדיםבעורתביטאאלה

התיאטרוןשלהתנועהמשפת

מסטפסהאמריקאי,המוסיקלי

סלונייםומריקודים
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הללןהגדןליםהרקדניםשניאתלתאריקשה

בחרהבמקרהלאןבןןדאי ,יןתרקןלעתבצןרה

שהרי ,"רטןב"ן "יבשייבמןנחיםהמבקרת

הןאקלין'יגשלביןתרהמפןרסםקןדיהר

סגןרבסטןדיןצןלם ,(שאגב "בגשםאשירשיריי

השמיים).כיפתתחתןלאלןהטצייקביןם

בדרךהןזמרבמחזןתיהמןנמחןלשלינןתצס

 ,אזמתקדמתלאהעלילהאתנחתןת.מעיןכלל

לשטןףשנןעדחזןתיקישןטבגדרהןאןהריקןד

חןליןתמההסצינןתאך .לאןתןםיהעיניאת

אסטיר .קטנןתדראמןתהןןקליאסטירשל

ספסלעלרס'רןגעםפגישהלהפןךמסןגלהיה

ןכמןבןאכזבה ,זןריח ,היכרןתלששלםלמחזה

ביטאאלהכלאת .האהבהשלהסןפיניצחןנה

שלהתנןעהמשפתשאןליםצעדיםבעזרת

מסטפסי,האמריקאקלייהמןסהתיאטרןן

ם.ייסלןנםיקןדיןמר

המכןניןתתעשייתירעב-1912בנןלדקלי

בחברתעילהןפליהתחרצעיבגיל .פיטסבןרג

למחןלצמאיעןכמןרהמחןל,במןפעיאחין

בביתדןןקאדרכןאתהתחילאןגרףיןכןר

בביתעבןדתןבמסגרת .הןלדתןבעירכנסת

םיתלמידםעחןלממןפעםייבהןאהכנסת

זכהפרדפרד.אחיןבהשתתפןתםייהןד

גרמהןנןכחןתןהתלמידיםביןרבהלפןפןלריןת

 ,(בכללהמחןלעןריילשלהצטרףםינןספלבנים

תרןמתמנןפלתלאיןקלאסטירשלתרןמתם

מכלנעריםלעידןדאדןמןת"נעלייםייהסרט

לנסןתטילהחל ,מחןללעשחלמן ,העןלם

 .זן)אמנןתיתצןרהעםלהתמןדד

התחיליןרקןילנשהגיעאחרימאןדמהר

בבחןרלהתענייןדאראןיןנ'גהידןעהסןכן

אתקליין'לגשהשיגןהןא ,ןהמןכשרהנאה

במחזמר ,המקצןעיבתיאטרןןהראשןןתפקידן

 ." Leave it to Me "בשםפןרטרקןלמאת
יקלשלרהיהקריבנייתלקראתראשןןכשלב

להחליףאןתןלשכנע ,מהמשןם ,דאראןניסה

 .נחרץבסירןבנתקלאך ,בלקלפרנקשמןאת



 ,השנייההעןלםמלחמתערב ,תקןפהבאןתה

הלןבשםיהןדייהרקדניתעםקליהתיידד

המחןלמןפעילכליחדהלכןןהם ,מרלאן

בירת ,יןרקבניןאזהתקיימןשהמןדרני

צפןהםיחד .ימיםבאןתםהמחןלחידןשי

האמפרידןריס ,גראהםמרתהשלבלהקןת

שלשהיצירןתאף ,קליאבל ,ןיידמןרלס'ןצ

כבחןרעצמןאתראה ,אןתןריגשןגראהם

קןלשליצירןתלרקןדןרצה ,מפיטסבןרגפשןט

אמרהןאקרן.רןם'ןגגרשןןיןפןרטר,

לאגראהםלהקתרקדהשלצלילהשהמןסיקה

לרקןד.החשקאתבןמעןררת

מחבר ,הירשהןרןקלייבלדעתשמן).

אתמאשרייזהמצןיןקטעקלי,שלהביןגרפיה

מחןלשבעזרת ,העממיתהפילןסןפיהאמרת

 ."בחייםהכלעללהתגבראפשר

עםמצןירןתסצינןתלאחדשנייההזדמנןת

המקסיםבסרטקלילג'יןניתנהחימחןל

גרשןןין·שלמןסיקהלפי "בפריסאמריקאייי

בסרטגם ,באמנןתקרןבןתלעתיםשקןרהכפי

עןדדןכלכלייםןאילןציםטכניןתסיבןתהזה

הטכנייםהאמצעיםהאמנןתית.ההמצאהאת

זמניםבאןתםבצבעןצילןםהקלטהשלהדלים

ביןלחברשניסןסרטיםבכמהמעןרבהיהקלי

הרימןייהיהזהמסןגהראשןןלהנפשה.מחןל

ןחבןשלבנהםימלחבחליפתלבןש ,שם ."עןגן

העכבראתקלימלמד ,אדןםפןמפןןעםכןבע

ייטןםהמצןירים(מהסרטיםג'ריהמצןברח

מלחים,ייביןתרהידןע(בסרטןלרקןד )"רי'ןג

המלחדמןתאתקלירקדשןב ,יןרק"בנין

חןפשתמתארהסרטאהבה.המחפשבלבן

מחזמרבסיסעלנעשהןהןא ,מלחשליממה

היהזהלסרטשןתפןרןבינס.רןם'גבבימןי

 ,מצטייןרקדןהיהלאסינטרהסינטרה.פרנק

אפשרבסרטהבימה,עלכמןשלאאבל

ןהגברהעכברלרקןד).לשחקן "לעזןר"

ה-במחןלןיןצאיםהבימהעללהםמחליקים

Cakewalk שמקןרן ,זןגןתביןתחרןתי(מחןל

ןמכאןבעןגהזןכההמנצחהזןגב."ארהבדרןם

כ,ךממש.פריסבחןצןתרןבןאתלצלםחייב

לשלבדרךנמצאהההיסטןריים,באתריה

לסרטהןסיפהןהיא ,חייםבשחקניםםיציןר

 .באןלפןמתקבלהיהלאשאןליפיןטיןיןפיחן

היןיקלין'ןגאסטירפרד,רס'רןגר'ינג'ג

בעןלםרקדניםשלהמןבילההשלישייה

ןהמחןל ,בעקבןתיהםהלכןרביםהקןלנןע.

שהחלןעדפןפןלריכךכלהפךהקןלנןעי

רןבפיעלמחןל,שכןלםסרטיםיןצרים

אבלמןסיקלי.אטרןןיתלמןפעיכעיבןדים

סןבב ,קיפץשרק,דהחלןץהיןהאלההשלןשה

המחנה.ןלפניהמצלמהלפניןשיעשע

~ 

קליוג'יןאסטירפרדרוג'רס,ג'ינג'ר

רקדניםשלהמובילההשלישייההיו

הלנורביםהקולנוע.בעולם

הפןהקולנועיוהמחולבעקבותיהם,

יוצריםשהחלועדפופולרינןנל

רובפיעלמחול,שנולםסרטים

מוסיקלי.תיאטרוןלמופעינעיבודים

החלוץהיוהאלההשלושהאבל

לפניושיעשעסובבקיפץ,שרקד,

המחנהולפניהמצלמה

 "ונעווומהר IIבסרט (י/גהעכברווקליו'ג
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53 




