


ךתבןמאת יסןי

בביתשםלמדברןמניה,נןלדקצ'ןליאנןי'ג'יג

שלבסטןדיןברןסיהןהשתלםלבאלטספר

בעירןהקיםלצרפתהיגרמכןלאחרהבןלשןי.

עברשניםכמהכעבןרשאיתההלהקהאתראן

 ,שמןעלהנקראיחןדיסגנןןיצרהןאלפריס.

מחןלעםקלאסיבאלטטכניקתשמשלב

מןדרני.

שנתייםלפניהראשןנהבפעםהגיעלישראל

 ,מיצירןתיןשתייםדןרבתלהקתעםןהעמיד

על"סערה",ןאת )" Cartoons "("קרטןנס"את

שנהלפניהשם.באןתןבטהןבןמאתסןנטהפי

יצירהעלדןרבתרקדניעםלעבןדהגיעשןב

כאןביקרהשנה .)" Acto "("אקטן"-משלן

הזה.בביקןרהתחילהשלנןןהשיחהבשלישית,

הכןריאןגרפיהעלדןר,בבתעבןדתןעלדיברנן

דרךעלהלהקה,רקדניעל , IIמלאירח IIשלן

הקןדמיםבביקןריןגםנפגשנןאמנם,יצירתן.

המשןתפת(השפהרביםדבריםעלןשןחחנן

להשתמשניסיתיאךרןסית),היאשלנן

ליצןרכדירקהקןדמןתמהפגישןתבידיעןתי

שמכל ,הזההנפלאהכןריאןגרףשלדיןקןמעין

שלןתנןעהןמכלביטןימכלמלה,מכלעבןדה,

החיים.ןאהבתיצירהשמחתשלרןחנןשבת

II הכריז ,דןר"בתרקדניעםלעבןדנהנהאני

הראשןנה,בפעם IIהשיחה.בפתחג'יג'י

לאפשןטהםאיתם.קללאהיהבהתחלה,

תנןעההדגמתכלמהם.רןצהאנימההבינן

השתנה.הכלכעתגבה.בהרמתהתקבלהשלי

אנןמלא",ירח IIהזאת,החדשהביצירה

ןלן ,מקןבלתלאמאןדבטכניקהמשתמשים

השפעתהןאהנןשאפיסיןלןגית.מבחינהרק

רציןנליים.הכיהאנשיםעלאפילןהמלאהירח

מןזרהבצןרהמתנהגיםבריאהיגיןןבעליגם

משןררנעשהאחדבמילןאן:הירחהןפעתבעת

זהבעצםדעתן.משפיןתקצתמאבדןהשני

מהרקדניםדןרשאנילא? ,הדבראןתן

מןחזקכשגןפםלנןעזןעבןדההמבצעים

גםאלאטכנירקלאכאןןהקןשיבאלכסןן,

המציאןתבראייתאןפטיקןשיישפסיכןלןגי.

מןכןלא ,להםמןןתרלאאניבאלכסןן.

מצליחים.דברשלבסןפןןהםלפשרןת,

מעטלאדןרלבתהצטרפןהאחרןןבזמןת: IIי

הקןשיהאםהקלאסי.הבאלטמתחןםרקדנים

המחשבהמדרךנןבעלסגנןנךבהסתגלןת

מןדרנית?תפיסהמהעדר ,שלהםהמסןרתית

כלהאלה,המלחמןתשכלנדמהליק:'"ג

אבדמןדרניןמחןלקלאסיקהביןהעימןתים

לאקשןרההעכשןןיתהראייה .כלחעליהם

שלמחשבהבדרךאלא ,אחרתאןזןבתנןעה

יסןדלרקדניםכשישתנןעה.עלכןריאןגרף

מסןגליםהם ,להכלמסןגליםהםטןבטכני

שלאנשיםבטןחאניסגנןן.לכללהסתגל

 ,לחשןביןתרקלגםטכניתמבחינהמיןמנים

מפסיקהעצמההתנןעהבדמיןנם.חןפשייםהם

הטכניתהרמהדןרבבתןדןןקאמכשןל,להיןת

עליןתראיתםעןבדאניפלאים.עלתה

שלהפילןסןפיהעל ,התנןעהמאחןריהמחשבה

היצירה.

הסגנןןעללדברעןדאפשרהאםכ,ךאםת: IIי

הלהקה?של

דןרןבת ,בכןריאןגרפיםתלןישןבזהק:'"ג

שלןמגןןנתרחבהקשתעםעןבדת

ןרבמאןדעשיררפרטןארלהישכןריאןגרפים.

 .ןלקהללמבקריםרינשאההגדרןתאתגןני.

מה .חשןבקטןריאינדבקהלרןאהבהחלטאני

דילתקןפהכאןנמצאשאניהןאלןמרשאןכל

שהיןתיןבכל ,שלישיתפעםכברארןכה

שבאבקהלאןלמןתממלאתדןרשבתנןכחתי

האתגרעםלהתמןדדגםאלאלראןתרקלא

חייבמןדרנישמחןלחןשבאני .האינטלקטןאלי

אןתן.להבריחןלאהרחבהקהלאתלמשןך

אחדלכלנןתנתהרפרטןארהעשרתדןןקא

למחןלשהגישההעיקרללבן.הקרןבמשהן

עינייםמאחזימעטלאישהרירצינית.תהיה

ברפןאהכמןזההמןדרני.המחןלבתחןם

כשרןנייםהרןפאיםביןיש-הןמיאןפתית

גםכךנןכלים.ןיש ,אנשיםהמציליםמאן,ד

 IIלהצדיק IIתמידאפשרןדאימןדרני.במחןל

לאהקהל IIשבטענההזאתהעינייםאחיזתאת

איאבל ."גאןןשאנימשןםהעבןדהאתמבין

מכיןןןזמן,לאןרךזהאתלטעןןאפשר

מעניין·כךכללאזהריקבאןלםשלהןפיע

מחזןתיןאתהציגבקטסמןאלגם ,אמנם

תקןפההיתהזןאבלרב,זמןריקיםבאןלמןת

משכיל ,פתןחיןתרהרבההיןםהצןפהאחרת.

ןמנןסה.
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העכשוויתהראייה

וזבתנועהלאקשורה

ררדבאלאאחרת,או

וגרףכוריאשלמחשבה

כשישתנועה.על

סוביסכניסודלרקדנים

הםלהכל,מסוגליםהם

לכללהסתגלמסוגלים

בסוחאניסגנון.

מיומניםשלאנשים

קלגםסכניתמבחינה

הםלחשוב,יותר

בדמיונםחופשיים

תמידשאתה ,שלנןהשיחןתבכללבשמתית: IIי

חשןבזהכמהעד ."חןשברקדן IIלהגדרהחןזר

בעיניך?

ןגםקלאסיבמחןלגם ,היןם ,לדעתיק:'"ג

לחשןב .ביןתרהחשןבהדברזה ,במןדרני

חןשברקדןלעשןת.מאשרחשןביןתרלפעמים

ביןתר,הטןבהמבצעגםדברשלבסןפןהןא

לתנןעה.משמעןתאיןמחשבהשבלימכיןןן

ןהפכתקלאסיכרקדןהתחלתאתהת: IIי

למאיהיצרתאתהמןדרני.לכןריאןגרף

המשןגעת IIהמחזהלפימןפעפליסצקיה

הפרקיםאחדאתבאןשןלפינה ,"משאין

ביןצרמתאחדתאיך .שלה IIהאביבפןלחן IIב

הזאת?הקןטביןתאחד

אתשילבתידרכיבתחילתכבר ,כלקןדםק:'ג"

עסקתישניםתשע ,באמתהגישןת.שתי

העיקריתהמגמההיתהזן-קלאסיבבאלט

ליהיתהאךברןמניה.למדתישבןהספרבבית

 ,ראדןקנן-טאןזינגרמרים ,נפלאהמןרהשם

ןההנאההחןפשתחןשתאתלישהעניקה

 ,הזמןבאןתןשבריקןד.שבמחןל, ,שבתנןעה

עלעמדההיא ,גדןלהמןדרניתאמניתבהיןתה

כךקלאסית.בטכניקהלהתאמןשאמשיךכך

למרןתןדןכסיםנסיכיםלרקןדהמשכתי

רקלאקשההיהזהנןרא.מזהשהשתעממתי

מנהלי .הכןריאןגרפית"סכיזןפרניה IIהבגלל

מיןמןדרניבמחןלשליבעיסןקראןהספרבית

הבנתיכבראניאבלבגידה.אפילן ,מעידה

אתקלאסיקה-השניאתמעשיראחדשדבר

כברהייתיגםאניןההיפך.המןדרניהמחןל

היןמיבתרגןלאפילן ,משלילטכניקהבדרך

הנחתישמהם ,משליתנןעהתרגיליהמצאתי

 .עכשיןיןצראנישבןזה-ימשללסגנןןיסןדןת

לא .סצקיהיפללמאיהנחזןרזאתןבכלת: IIי

פליסצקיהמאיהאני,ספרהאתקראתימכבר

עלמלמדאך ,בכנןתמצטייןשאינןןמצאתי

הבאלט.לפסגתדרכהןעלהמחברתאןפי

כלפיהמפגיןשאתהןהאהדההחןםלמרןת

אתלהיבשבצרתישןלמרןת ,חהישבכל

II זכהשבכיכןבהמןפע ,משאין"המשןגעת

 ,היברןסןגםבמערבגםנלהבןתקןרןתילב

רקאזןגםאחת,פעםרקבספרהמןזכראתה

הזאתההצגהעםלהקתךלנסיעתבקשר

 .למןסקבה

בשלביהיהכשספרהלראןהגיעהמאיה :ק"'ג

האחרןן.הפרקלכתיבתדעהייתיאני .סיןם

מקןםיןתרהקדישהלאשהיאחבלליגם

ישמאיזכןרלמעןןלא ,המשןתפתלעבןדתנן

מענייןהיההעבןדהשתהליךמכיןןןאלא

קןדםשקראתלמהנחזןראםהריביןתר.

באןש,פינה/סצקיהיפלמאיה-ןטביןתק

הבדלאין ,המחןלתפיסתשמבחינת ,ניןןכח

רקדניתמאיה .ןהללהגדןלןתשתיןיבגדןל

אתרקדההחייםשכללמרןתמאן,דעכשןןית

שפהמצאנןשמידהסיבהזאת .הקלאסיקה

שכדיהראשןןמהרגעהבינההיאכימשןתפת.

גישהלמצןאחייבתהיא IIמשןגעת IIלרקןד

להמןכרתשהיתהמזאתאפילןשןנה

רןלאןאןאר'בזמןריסשלבלהקןתמהעבןדה

בעיניהספר.בענייןדעתךעלחןלקאניפטי.

עם ,מאיההיא,שזאתמכיןןן ,חןמןצאהןא

מעטלאןעםלההאןפייניהחריףההןמןרחןש

החןטהיההזההכעסדןןקארןגז. ,כעס
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לאשהיאשלי,ןהגיבןרהמאיהביןהמקשר

זקנהאשהאלא ,המלהמןבןבמלןאמשןגעת

למצןאצריכההיתהמאיהפשןטה.כךכלןלא

הדהימהןבזהבתנןעהשלההאןפיקןןיאת

התקבלשהבאלטהעןבדהגםכןלנן.את

יןתרליחשןבההיתהבמןסקבהבהתלהבןת

בספרה.דפיםמאשרכמה

התקבלההיאהביקןרןתשלפילצייןישי"ת:

עבןדןתיהמאשרגדולהיןתרהרבהבהתלהבןת

אךרבבכבןדכתבןבאןשעל .באןשפינהשל

מסןימת.בהסתייגןת ,מעטהלאבזהירןתגם

ביתמכההיא .המןןלפינהחייבאניק:"ייג

הייתיי.בשבילקלהלאמאןדשהיתהבתקןפה

לעצבהתחלתירקככוריאוגרף,דרכיבתחילת

ןהיא ,במחןלמשליןטכניקהתפיסהןלבסס

 ,שלההלהקהעםלעבןדלינתנההיסןסללא

במשךשלהןהחכמיםהטוביםהרקדניםעם

גדולהכןריאןגרפית ,פינהאבל .שלמהשנה

 ,להרקהשייכתבדרךהלכה,אדירןכישרןן

תיאטרןן-המחןל.דרך ,כלללימתאימהשלא

במחולהתעניינןתעןררההיאכינפלאזה

הסתייגןאזשעד ,התיאטרןןאנשיבקרב

 .מהריקןדהתרחקההיאאך .מחןלמהצגןת

שרןאיםכפידמיןןעשירתכןריאןגרפיתהיא

 ,מןכשרתרקדניתהיא "האביבב"פןלחןמיד

אבל ,"מילרקפה"בגםלהיןןכחאפשרבזה

כךמשוםעצמה.שלבקןנספציהכבןלההיא

גםהסתיימהןהיאממשיכיםהיןלאלדרכה

לדברמאןדקשהליעצמה.באןשפינהעבןר

הגישהאךמאן,דאןתהאןהבאניכיזהעל

אןהבמחןל,אןהבאניעלי.מקןבלתלאשלה

 .הכללהביעאפשרשבתנןעהומשןכנע ,תנןעה

אתלחקןתשמנסיםיןצריםמעטלאיש

להםכיאפשריבלתיזהאךפינהשלהסגנןן

 .שלההגאןניןתחסרה

 ,מןשלמתללהקהשלךהנןסחהומה :ת"י

האידיאלית?הלהקה

בשביליאך ,מןשלםדברבעןלםאין :קייג"

יןצאתנןסחהשלי:הלהקהזןהיןםהאידיאל

תןרםכאילןאחדשכלרקדנים 12-הכללמן

לעסןקאןהבלאאנישלן.האישיןתמןחלקיק

זאתכיהרבהזה 12גם ,הבימהעלבמאסןת

 .דמןיןת 12עםמהם,אחדכלעםעבןדה

הופעןתןריסלקראתמתכןנניםאנחנןכעת

הןאהעניין .מאןדלישחשןבבמןסקבה

הדעהכיאח,דכלנןסעעכשיושלמןסקבה

אשליהזאת ."הכליאכלןשם"שהיאהרןןחת

 ,ןמנןסהחכםבמןסקבההקהל .מןחלטת

השתתפתימאןד.מקצועייםשםןהמבקרים

כתבים 60עםעיתןנאיםבמסיבתשם

 .הציגןשהםהחכמןתמהשאלןתןהןפתעתי

שםאציגאניעליהן.לענןתמרתקממשהיה

פיעל ,"לקיקןאסיי-האחרןנהעבןדתיאת

כתביכלאתבשקיקהקראתיבזמנן .כןב'צ

מיזכרתילא .בראשליהתערבבןהכלצ'כןב

-זכרונןתרסיסירקליהיולמה,שייך
שנתתיהסיבהזאת .ברןסית "ייאסקןלקי

הצגתיבצרפתגם .ברוסיתשםהזאתליצירה

הזה.השםתחתאןתה

כמהעד ,ןבמחזאןתכןב'בצנגענןאם :ת"י

 ?"דאנס-דראמהיילסגנןנךקרוב
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מרבהאביבתבועה.בריקוד,מאוהבאבירקדן,אבי

אביעצמי.עםעצמי,עלעובדהרבה,עובדלאלתר,

אחראבלבתוכי,אותומטמיעממשמדע,לכלבפתח

כאילוואז,אחר,לעולםובכבסלחלוטיןבסגראביכר

מופיעמשהובולד,משהושלי,התערבותללא

r:.-

תיאטרןןשלילסגנןןקןראאני :ק"ייג

המןנחאתאןהבלאאניכיכןריאןגרפי

יאנ . Dance Theatre-קןדיהרתיאטרןן

מתרגםכלןמר ,כוריאוגרפיתבשפהמחזהכןתב

מסמלהעברהידיעלהתיאטרוןמשפתאןתו

הרבהסמלהיאתנןעה .התנןעהלסמלהמלה

 .משמעירביןתרהרבה ,ממלהמןפשטיןתר

שכלאינטימי,יותרסמלאפילןאןמרהייתי

לעצמן.רקאןתןלפרשיכןלאחד

מאןדקרןבאןמרשאתהמהכל :י"ת

משמעיןתרב ,סימבוליןת ,הפשטהלמןסיקה:

 12המספרגם .פניםרבתלפרשנןתןאפשרןת

 12-דןדקפןניהעםאסןציאציןתמעןרר

שלהמסןימתהעצמאןתאתןגםהטןנים,

לקןנטרפןנקט.להשןןתאפשרהרקדנים

עםאמביןןלנטייםמאןדיחסיםליישק:ייג"

פגיןןלתקןעמןכןאנילפעמים .המןסיקה

שהירחכמןעליפןעלתהיאשנאה.מרןבבגבה

אבל .חןשיםחדיאנשיםעלמשפיעהמלא

 .ממריץכסםעליפועלתתמידטןבהמןסיקה

נפרדבלתימרכיבבמןסיקהרןאהיאנ

ןמדגיש ,היצירהשלהכןללתמהתמןנה

לפילאלרקןדשצריךלהביןחשןבשלרקדן

בזהדןןקא 'המוסיקה.עםאלאקהיהמןס

 ,"מלאירח"בדןרבתרקדניעםהרבהעסקנן

 .שהצלחנןנדמהןלי

כיןצרשאתהתחןמיםהרבהכךבכלנגענן :ת"י

 ,תיאטרןןתנןעה, ,קהימןס :איתםבמגעבא

נספג,הכל .להמשיךיכןלןהייתי ,ספרןתמחןל,

זמןבמשךבתןכךמתבשלהכל ,נקלטהכל

 .יצירתיתהתפרצןתשלרגעבאןאזמסןים

אתמןצאזהכלאיךהזה,התהליךמתנהלאיך

החןצה?הדרך

אני ,רקדןאני .חןקיםאין ,יןדעלאאניייק:'ג

 ,לאלתרמרבהאניבתנןעה.בריקן,דמאוהב

ליאנוו'צקיג"'ג
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אני .עצמיעםעצמי,עלעןבד ,הרבהעןבד

אבל ,בתןכיאןתןמטמיעממש ,מדעלכלנפתח

 ,אחרלעןלםןנכנסלחלןטיןנסגראניכךאחר

נןל,דמשהן ,שליהתערבןתללאכאילן ,ואז

לרקדניםאןמרשאנימהלפעמים .מןפיעמשהן

ליהיתהןכאןי,ממניןצאלאבכללכאילן

איךאלאלתוכילהטמיעאיךלא-בעיה

כברשאנימהלהסבירואיךלאחרים,להעביר

שנים .ממנילהתפרץרןצהשממשמה ,חש

מןחשילמשהןזהאתלהפןךיכןלתילארבןת

ןהאפשרןתלהסביר.שאפשר ,להראןתשניתן

יןתרעןדהיאעיןןרתבצןרהאןתךשיחקן

לשותףליהפךחייברקדן ,לדעתי .גרןעה

ןיכןלת ,פרטיטןרהישבמןסיקה .למחשבה

אניזהןעלכזה,אנליטימדריךאיןלנן .לפרש

עללשאלתךנחזןראך .שניםהרבהכברעןבד

למרות ,ביןתרהיפההרגעזה-היצירהתהליך

חייביןצר .כואבמאןדמאןדלהיותיכןלשהןא

ןכשהםלאחרים,זאתןלהעבירזהאתןתילח

כלאיךרןאהואתה ,לחןש ,לקלןטמתחילים

ןמקבלןתבתוכןמתמלאןתשלךהתחןשןת

 .נסשלרגע ,מןפלארגעזה ,צןרה

 .יןצרכישרןןשנקראמהכנראהןזה :ת"י

ם




