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נורמוראיגמאת

אתהמעמידןתמהמלאכןתהיאכןריאןגרפיה

 ,יםבלבספינהעלכקברניט ,לבדןהיןצר

כדירקןלן ,להידברצןרךקייםכשבעצם

כשהצענן .עמדןתןלהגדירדעןתחילןקילתחןם

אוהדהראשןנהמהשןרההמחןליןצרילשני

הןפתענן ,לשיחהלהיפגשבארןרמינהריו

בצןרהלדבריחדישבןלאשמעןלםלשמןע

מעןנייניםשהםןהתברר,עבןדתם,עלמעמיקה

איתםשןחחמנןרגיןרא .דעןתלהחליףמאןד

 .השיחהתקצירןלהלו

העבןדהדרכיעלתחילהנדבראןלי :מנןר

באילתןרמשתמשיםאתםהאםשלכם.

בכןריאןגרפיה?

להביאנדרשיםהרקדנים .בןןדאי :באר

 .היןצרתמהעבןדהחלקלהיןת ,מעצמם

תמצאן ,למשל ,להםאןמראתההאםמנןר:

 ?הפשןטהבימתיבמןבו ,לשםמכאוהדרךאת

שהםןמהחןמרהחןפשאתלהםנןתואני :באר

ןעןבדמפתחחלק,לןקח ,בןרראנימביאים

אילתןר.לזהקןראלאאניאבל .איתםיחד

חןפשמשאירלאאנילבימהמגיעשזהברגע

לבצע ,כמןבו ,נדרשיםשהםלמרןת ,לאילתןר

-זהברגערקנןלדההיאכאילןהתנןעהאת
שלא .לתנןעההסיבןתאתבתןכםלמצןא

לאאניהגמןרהביצירהאחרים,ככןריאןגרפים

אןמרןלא ,לאימפרןביזציהמקןםמשאיר

ישאםאבלרןצה.שאתהמהתעשהפהלרקדן

אתלןמשאיראנימהרקדןממששבאקטע

כדיהזהלחןפשזקןקים.הרקדניםהחןפש

מןפיעיםאםבייחןד ,התנןעהחיןתעללשמןר

 ,בשגרהסכנהיש .פעמיםהרבהיצירהעם

 .העבןדהרעננןתעללשמירהדרןשןהחןפש

 ?באילתןרמשתמשאןה,ד ,ןאתה :מנןר

מההיאהשאלהאבל ,כוהיאהתשןבה :נהרין

הןאשליהרקדניםןביוביניהמפגשאןמר.זה

מאןדהרבההעברתןכןללאינטנסיבי,מאןד

מסןימיםאנשיםליבןחראני .אינפןרמציה

נדרשהרקדןשבןלרגעמגיעןכשאנימאן,ד

המסגרתבתןךמצןיכברהןא ,יצירתילהיןת

התהליךמתןך ,קיבלשהןאהמחשבתית
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מאןדאזקשןרהאילתןר .איתיןהפגישה

אתנןתוהרקדןלכ,ךמעבר .בינינןשישלהבנה

שנשארגדןלדישטחנןתרתמידאבל .עצמן

מאןדהרבהנןתויאנןלגבי.-לגביןמסתןרי

האילתןרכי ,לאילתןררבמקןםןישחןפש

ןזה "נכןויילןקןראשאניהמקןםמתןךנןבע

אינםשכאילןדבריםלעשןתהחרןתאתכןלל

היצירהיילןגלאלא ,עצמהלעבןדהקשןרים

חלקשבהו ,שלייצירןתיש .עןסקיםאנןשבה

הגמןרה.בעבןדהלבסןףנןתריםמהאילתןרים

דבריםיששליהאחרןנןתבעבןדןתבייחןד

מראש.המסגרתיידעלמןכתביםהיןשלא

באילתןרמשתמששאניהסיבןתאחתנהרין:

יכשאנענייו.אאבדלאעצמישאנייכדהיא

רןצהאני .ליהנןתרןצהאנילסטןדיןמגיע

עללהסתכלהןאהזהמהגילןיןחלק ,לגלןת

חלקגםזהאילתןרהרקדנים.שלהיצירתיןת

ראשןנילמשהןלהתחברלהתחדש,מהניסיןו

חדשה.עבןדהבכל

הרקדניםשלביחסבשינןיחשיםאתםמנןר:

ןגןפים ,בת-שבעלהקתליזכןרהכילאילתןר?

אז .שנהעשריםלפני ,בארץאחריםאמנןתיים

םיןהרקדנ ,הטכניההישגהיההכלחזןת

אג-ימהרקדו Wימימבא Wקטע W-אםבאר:

זקוק-םהרקדג-ם . Wהחופאתלוא-ר Wימ

התגועה,ח-ותעלימור wלכד-הזה Wלחופ

פעימ-ם.הרבה-צ-רהעםימופ-ע-םאםב--חוד

-W בסכגהW ,והחופרגהW דרוW לw עלימ-רה

העבודהרעגגות

במאיםאןלכןריאןגרפיםכללבדרך :מנןר

הכינןשהםשהרעיןנןתלסבןלקשהצעירים

אךשתיכננן.כפיבדיןקמתבצעיםאינםבבית

 ,קרןבןתשלעתים ,לןמדיםהםהשניםעם

המבצעיםםיהאמנידיעלהמןצעיםהפתרןנןת

מהמכלטןביןתרכןןנןתיהםעלעןנים

בעצמם.שתיכננן

הייתישליהראשןנןתבעבןדןת .נכןוזהבאר:

מאזאך ,כביכןל ,מןכויןתרהרבהלחזרהבא

מביאיםשהרקדניםמהאתלהעריךלמדתי

 ,כמןבוןיכןלתם.אישיןתםמתןךאיתם,

שןנהזה .מביאשאניהקןנספציהבמסגרת

חדשיםאןצעיריםרקדניםעםבעבןדה

אתהלפעמיםנמנעבלתיבאןפוכי .בלהקה

התרןמהאתןשןללאימבשהאחדמהמקבל

שיתמידלאחזרהןבזמוהשני,שלהמאןלתרת

ןהשנינכןוהאחדלדעת,ךלמה,להסבירפנאי

 ,להסבירבכללאפשרתמידלא .מתאיםלא

עןשהאני .לאןמהנכןומהלעצמ,ךאפילן

לפחןתזהאתלהסביר ,כזהתרגילמיןלעצמי

עלבמלים.זהאתלנמקניתותמידלא .לעצמי

כזהתהליך .מאליהםמןבניםהדבריםרןבפי

ןאתה ,הרקדניםעבןרמענייויןתראילתןרשל

 .ןתגליןתלהפתעןתזןכהעצמך

רבימקום Wו- Wחופימאודבההרגותואג- :גהר-ו

אג- Wהימקוםימתורגובעהא-לתורכ- ,לא-לתור

ות Wלעהחרותאתכוללוזהייגכוויילוקורא

עצימה,לעבודהור-ם Wקא-גםכא-לו Wדבר-ם

עוסק-םאגובה Wה-צ-רהג-לו-לאלא
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ראהכזהבבחינת ,ברןרןתהןראןתרקביקשן

ןקדש.

שינןייששבבת-שבעחןשבאני ,כו :נהרין

בארץכללבדרךאבל,האילתןרלחןפשביחס

קראןסגרטרןדאתזןכראני .כזאתרןחהיתה

נפרדבלתיחלקבפירןשהיההאילתןרשאצלה

 .האמנןתיתמהגישה

זאתבכלניכרתלדעתיאבל ,בןןדאימנןר:

 ,הראשןוהדןראמנםדיאלקטית.התפתחןת

הכיןןואנשי ,ןהארבעיםהשלןשיםבשנןת

ליצירה,ןעןדדןפתןחים,היןהאקספרסיןניסטי

הטכניקהשיכלןל ,למשל ,השבעיםבשנןתאבל

 .הכלחזןתשןבהיה

משהןלהםבער"שיןצריםהיןתמידבאר:

 .קראןסגרטרןדכמןשאןמרים,כמן ,"בבטו

שבינדמןגיןרא,עםמסכיםאניזאתבכלאבל

בכל ,שרןציםמהלעשןתלגיטימציהיןתריש

סןףאיויש .ןאחריםציןרמןסיקה,-התחןמים

עצם .מןתרהכל .בהוללכתשאפשרדרכים

תיאטרןו-הגדרתןבןןדאיהמחןל,הגדרת

אפילן,בימינןרחבהמאןדמאןדהיאהמחןל,

תבניתהיתהפעם .הרקדןלגןףהנןגעבכל

היןם .רקדולהיראןתצריךאיךברןרה

 .לגמרימטןשטשיםהגבןלןת

שכבר-גילעלמדברשאתהמניחאנימנןר:

ןעל ,שלןשיםבגיללפרןשמרקדניןתמצפיםלא

 .בימתיקיןםזכןתישלשמניםשגם-משקל

שלהפתיחהבמחןל ,למשל,נהריןאןהד

ןהןאלבימהכבדממשגברהעלההפסטיבל,

ןמאגיכקריקטןרה,לא ,משכנעתבצןרהרקד



שנראולשמנים,שלםריקודעשתההרימאריו

מישליו.הצמיגיםחברתשלהסמלכמו

 ,הישניםשהסטריאוטיפיםחושבאנינהריו:

זהומהמודרנימחולזהמהלהגדירהנטייה

להתקיים.ממשיכיםמחול,תיאטרוואובאלט

קייםזהכולם.לאאבלמזה,נפטרתאוליאתה

הואבניז'ינסקי.למשלתסתכלאבלבאוויר.

לפניכבררקדושלמהסטריאוטיפההיפךהיה

חופשיותראוליישעכשיושנה.שבעים

הגבולותופריצתהיצירהחופשאבלטכנולוגי,

היהתמידליוצרים .שנהמאהלפניהתחיל

מבחינהחופש.לעצמםלקחוהםהזה.החופש

קשהאוקליותרולא ,פריווילגיהלנואיוזו

אבלאחר,טכנולוגיבעידונמצאיםאנחנו .לנו

שונה.יצירתיבעידולא

נכוואוליאבלשונה,יצירתיעידולאבאר:

חברתי.חופשיותרעללדבר

לפניהאשהעלתסתכלמסכים.אנינהריו:

היום.בחברהומקומהשנהמאה

-אחרלמשהוהתכוונתיאני,אבלנכוומנור:
מותרהכלשבומצבמותר.הכלשהיוםלזה

היחידההדרךכיהיוצר,עלמקשהבהכרח

אםמוסכמה.לשבורהואבאמנותמשהולומר

לעשותרקנותרלשבורשאפשרמוסכמהאיו

אלים.יותרחזק,,יותרמהריותר-יותרהכל

מותר.הכלשלבמושגיםחושבלאאנינהריו:

אוהבדווקאאניאותי.שמדליקמהזהלא

ביוהמתחאתאוהבאנינוקשה,מסגרתמאוד

לדברים.המסגרת

בשבילאותה. ,יוצרשאתהמסגרתאבלמנור:

לא?מזעזע,משהולעשותצריךלהרשים

יכולאותישמושךמהמבחינתי.לאנהריו:

הכימשהודק,ניואנסאוגווואיזהלהיות

למהנמשךאניזאת,לעומתטכנולוגי.פחות

איתומתעסקשאנימהכילהציע,למדעשיש

אנימהמדע.מושפעתמאודוהצורההצורהזו

היאהצורהלתוכו.הצורהביומפרידלא

התוכו.את-בפניםשישמהאתגםהמספרת

ולא-בתוכועסוקשאנילהגידיכולאניבאר:

גםהמרכיבים,שניהצורה.שלכתוצאהרק

לעצמהצורה .אותימעסיקיםצורה,וגםתוכו

 .ענייומספיקלימספקתלא

עלחייםאדםבניתמידיש,שבובריקודמנור:

בלבד?צורה-כזהדברבכללישהבימה,

בליהשניים.ביולהבדילאפשראינהריו:

צורה.איוהתוכוובליקייםלאהתוכוהצורה

שכללומראפשרמבדיל.זאתבכלאניבאר:

תוכו.בוישאנושידבר

זוהתוכובשבילי,התכוונתי.לזהלאנהריו:

ואתהצופה,אתלוקחאתהשאליההפנטזיה

הצורה.ידיעלעושהאתהזה

חשוב.הכיהדברזההפנטזיהונהריו:באר

 RAM/ BE'ERבאררמ'

הםלךשישהמסראוהרעיוושלאברורבאר:

הקובעים.

מעולהאמצעיהואולחשהממפניזהמנור:

לספקמסוגלאינוהואאבלרגשות,למסור

אתלקדםשתפקידועובדות,אינפורמציה,

שבבאלטפעםאמראשטוופרדריקהעלילה.

שלהצעירהאחותהשזולומרדרךכלאיו

ולכישלועדותהיאבתוכנייההכתיבהחותנתי.

'/תשמע/לבמאילומרנהוגבתיאטרוומסוים.

מביולאאחדכשאף , /Iבתוכנייהתכתובזהאת

לצורהאשרהבימוי.שלהעמוקותהכוונותאת

כאושעומדתהמיםכוסכמוזהבעיני-ותוכו

הכוס.היאהמיםשלהצורה-לפנינו

הדרךהיאמהרעיוומעניינתיותרהרבה :נהריו

אותו.להעבירמנסהאתהבה

יוצריםעםנפגשאתהפעמיםהרבהבאר:

שהםהגדוליםהרעיונותכלעללךשמספרים

 ,הבמהשעלאלא ,לבטאמבקשים

ניכר.לאזהמכלדברשום /ביצירותיהם

 .מענייולאאבלקייםשזהאו :נהריו

אנישליהאחרונותשבעבודותמרגישאניבאר:

שללאינטרפרטציותמקוםיותרמשאיר

העולםדרךשיקחמהיקחאחדשכלהצופה.

שבבת- ,אוהדזוכר,ודאיאתה .שלוהפנימי

שלהגדרהמיוהיתהריקודלכל , /Iישנה /Iהשבע

ביצירהלראותנדרשהצופה.כביכולתוכו

חלזהשבענייוחשאנימראש.מוגדרמשהו

בבאלטמאשרחוץהכללית.בגישהשינוי

לתוכנייהרץהצופהעדייושם-הקלאסי

העלילה.מהלקרוא

פלחדווקאהיאהמיםצורתזה/במקרהנהריו:

שלאחדפורקזהאבלשבתוכם.הלימוו

הכוסואיךהשולחו,צבעגםישהצורה.

האווירובועותנופל,האורואיךמשתקפת,

הקטנות.

וככלרב-שכבתי,ענייוזהוהתוכוהצורהבאר:

יותרלהביאמצליחאתהמורכביותרשהוא

לבימה.מענייניםדברים

הואשבעיניומההיררכיה,ישזאתובכלנהריו:

רציניתהכיהחקירההתנועה.זהראשוני
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שמגרהןמההתנןעה,זהאןתימעניינתןשהכי

התנןעהייחןדיןתזהאחריםיןצריםאצלאןתי

שלהם.התנןעתיהביטןי-

שלהם?התנןעתיתהשפהלהגידאפשרמנןר:

אצליאבל ,שפהלזהלקרןאאפשרנהרין:

למלים.יןתרקשןרשפההמןשג

רןאהשאניכתב-הידאןתימענייןבאר:

מןסיקהכמן ,אחריםאמנןתןבתחןמיבבאלט

שילןבמענייןאןתיןתיאטרןן.ציןראן

שלישבעבןדןתלהגי,דיכןלאינניהאמצעים.

האלמנטהיאבלבדהתנןעהןרגערגעבכל

שהיאאןהדעםמסכיםאניביןתר.החשןב

הרקדן,האדם,בעיניאבל ,ניהראשןהאלמנט

זהןפנימיןתןגןפןהמרכיבים.יתרלכלקןדם

מרכיביםגםמחפשאנילפעמיםמרתק.דבר

כןלן,למןפעהדינמיקהאתשיתנןאחרים

איננההתנןעהארןכןת.ביצירןתבייחןד

הרקדןתנןעתשבהםרגעיםישאבל ,משנית

תעתנןשלהתמןנהאלא ,ניהראשןהדבראיננה

כשלעצמההתנןעהאםגם ,יחדהרקדנים

 .מינימלית

 .חזקלהיןתיכןל:מינימלינהרין

זהלןמרשהתכןןנתימהאבל ,בןןדאי :באר

מהמאסה.באשהכןח

למשלםישרןאמאן,דישןאמצעיזהנהריו:

שלמהקבןצה-הקלאסיןתהבאלטביצירןת

ליישהתנןעה.אןתהאתמבצעןתרקדניןתשל

 ,לפעמיםשלךגם ,מסןימןתיצירןתעםבעיה

התנןעהכשחקירת ,הזאתבנקןדהבדיןק

מגלהלאאןמעמיקהמספיקאינהכשלעצמה

 .מענייןמשהן

כלאצלמחפששאנישמהאמרתיכברבאר:

שלן.המיןחדהאישיכתב-הידזהיןצר

לפעמיםאבל ,אישיבאןפןמדבריאיננן:ינהר

להפעילהחלטתמדןעמביןאנישלךביצירןת

התנןעהאםמבחינתי,יחד.הקבןצהאת

להתבדריכןלאני ,מרתקתדיאינהכשלעצמה

 .התנןעהשלבמישןרלאאבלליהנןת,אן

לאהתנןעהאםנהנהשאינךאןמרתזאת :מנןר

אישית?דילאמיןחדת,מספיק

לאאנישליבעבןדהגםזה.לאזה ,לאנהרין:

מןצאשאניאןמרייתיה .תנןעה "ממציאיי

נעשן.כברבעןלםשישהתנןעןתכלהריאןתה.

לספקתפסיקכשלעצמהתנןעהאןליבאר:

לחפשמתחילןאני .מסןיםזמןאחריאןתי

 ,אמירהאיזן-אןהדשל,ךגם-בעבןדןת

תןכן. ,תרצהאםהיגדאיזה ,למשל

הצןפהשגםלזכןררקצריךנהרין:

להתחברדרךלמצןאצריךהאינדיןןידןאלי

בחקירהמגלהיןצרשכלהמיןחדתלתנןעה

 ,קנינגהםמרסכמןיןצרלדןגמהניקח .שלן

הקהלרןבאלבעצםענק.יןצרבעינישהןא

אלהרקמדבר.לאהןאשלןלהןפעןתשבא

ןלא ,משתעממיםלא "פריקיםייממששהם

מסןגליםלאהרןבכיאלא ,משעמםשזהמפני

עןשה.שהןאלמהלהתחבר

מאןתששמןנהזהאןמרשאתהמהאז :באר

שלןבלהקהלצפןתשבאיםאלףמתןך

כמןבןמזלזללאאנימשתעממים.בסינרמה

מקןםבאיזהגםזןאןליאבל ,קנינגהםבמרס

שהיןצרלהיןת,צריךזהןכך ,ברןר .שלןבעיה

 ,שלןפנימיתאמתאיזןמתןךליצירהמגיע
הקןמןניקציה.עלגםלחשןבצריךהןאאבל

לתקשרןאמןרהבימהעלמןצגתהעבןדההרי

שישלהאמיןליקשהלמןפע.שמגיעקהלעם

הקהל.עםהקשרלןאיכפתלאשבאמתיןצר

להגידצריךשיןצרחןשב,דןןקאאנינהרין:

שלאאבלמהקהל,לןאיכפתשלאלאלעצמן

נןתןאנילא.אןאןתן"מביניםייאםלןאיכפת

מרסאםאבלהכבן,דאת ,הקרדיטאתלצןפה

האנשיםמאןתשמןנהעלחןשבהיהקנינגהם

לאןזהעןשהשהןאמהאןתםמענייןשלא
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אוגוווה Tא·ליה·ות·כוליאות·ר Wימו Wימהנהר·ו:

ליעוימת .טכנוליוג·פחותהכ·הו Wימ .דקנ·ואנס

T .נימאנ·אתW ליימהרW·W ימהכ·ליהצ·ע.ליימדע

W ·א·תוימתעסקאנT ימאודוהצורההצורהו

הצורהב·וימפר·דליאאנ·ימהימדע.פעת Wימו

 W·Wימהאתגסהימספרתה·אהצורהליתוכו.

התוכואת-בפנ·ס

 ,אחרותעבודותעושההיההואאליהסמדבר

בכלל,עליומדבריסהיינולאואולי

 ..מתוכו,באזהשאס ,קודסאמרתילכןבאר;

יסמהחיפושמתוכו,באשזהמרגיש;אנינהרין

מאות,השמונהעסמתעסקלאהואשלו,

יימביניסשכןהמאתייסעסלאגסובעצס

אח,דבן·אדסעסלהתעסקצריךהוא ,אותו"

לתקשרמסוגלשהואבאולס,שיושבבודדאיש

הכל,וזה,שלובשפהאיתו

המרכיבהיאשהתנועהאמרתאוה,דמנור;

מכליותראותךשתופסזהאוהראשוני,

בימתייסמרכיביסעודישאבלהאחריס,

חפציסאחריס,אלמנטיסאצלךדווקאבמופע,

מאודתפקידממלאיסעצמו,הבימהמנגנוןאו

אניביצירות,מסוימיסברגעיסמשמעותי

ולכללתלבושות ,למוסיקה ,לתאורהמתייחס

ואפילו ,ריקיסמיסבקבוקיכמו ,אביזריסמיני

האוגר·כמובמחולבהסשהשתמשתלחיות

יונגמן,יוסיעסמרשיסדואטשרקד

הדברהיאהתנועהזאתובכל ,נכוןנהרין;

זהמההיאהשאלהיהיה,שלאמההראשון,

פטיפוןגסלהיותיכולהתנועה ,תנועה

ומנגן,הבימהבאמצעשמסתובב

לא?העיקר,היההצלילשסאבלמנור;

ראיחתיכתישהפטיפוןעל ,בדיוקלאנהרין;

כזומזוויתאותומאירמיוחדופנס ,זעירה

עולההואשבוברגעהמוחזרהאורשהבזקי

זוחשוב,תפקידמשחקיסממנהויורדלבימה

בחללשימושיותראלא ,בדיוקתנועהלא

ובזמן,

אניהבימה,חללענייןמעסיקמאודאותיבאר;

אניהבימה,שהואהמשטחאתלשבורמשתדל

לאשכמוני ,הצופהבמקוסעצמיאתשס

 .והזמןהחללמתנועעיס,באנשיסרקמסתפק
אותי,שמעסיקמהזה

אבלמוסיקלייס,מאודאנשיסשניכסמנור;

למוסיקהבגישתכסמהשניהאחדשוניסמאוד

בעצמוכותבלעתיסאוהדמחול,במופע

,ואילושחיברשיריסהבימהעלשרואפילו

סלטיסמחבר ,מיומןצ'לןשהוא ,רמי

חדשהיצירהקולאז',שמכניסמהמוסיקלייס,

 ,שאוליסמחומריס

ראשונימקורהיאהמוסיקהעבוריבאר;

שומעאני ,בעבודתידומיננטיוגורסלמחול

ליגורסבתוכי,ראשוניגירוייוצרוזהמוסיקה

אתלהסבירליקשהרוחי,בעינידבריסלראות

לוקחאניהאחרונותביצירותיהזה,התהליך

לצרכי,אותןומאחדאחריסשליצירות

והאזנהבמחולצפייהשתוךלזכותךיצויןמנור;

מהאו ,"חיתוכיס"בחשיסלא 'לקולאז

מעברכלומר ," jump-cut "בקולנועשמכונה
צורס,

ההקשראתמספקתכזאתעבודהדרךבאר;

חופשלעצמילוקחואני ,למקורהמוסיקהשל

מלחיןמצאתישלאמשוסזהכלמסויס,

לתבניתבעינימתאימהשלושהמוסיקה

שלי,היצירה

יצירהאומלחיןמוצאשאינךמהטענהנהרין;

 ,עושהאתהכאילוחששאתה ,עולהמתאימיס

אסהיאהאמיתיתהשאלה ,פשרהמין ,בעצס

או ,העריכהשלהתוצאהאתאוהבאתהבסוף

פשרה,שזובתחושהנשאר

אתלחפשיוצאאתהאיךאוה,דמנור:

אתמצאתבשעתושלך?לעבודותהמוסיקה

האנשיסאתפגשת ,"הטרקטורנקמתיילהקת

תפסוזה ,שלהסהמוסיקהאתשמעתאו

אותך,

איתסשהתהליךשראיתיאנשיסמצאתינהרין;

מעשיתיכולתלהסשיש ,אותימסקרן

שלאלמנטיסהיואלהזהבמקרה ,להתחבר

עלבנויהיחדשיצרנווהמוסיקה ,רוק

מראשידענולאקודס,יצרושהסהחומריס

שנוכלתחושההיתהאבלנעשה,מוסיקהאיזה

מדובר,כליהרכבאיזהעלידענו ,ליצוריחד

מרשסאיןאחר,סיפורזהעבודהכלאבל

קבוע,

ארבועסמשותפתשפהלךשישנראה ;מנור

פעמיסשלובמוסיקההשתמשתפארט,

אחדות,

אלא ,איתומשותפתשפהלאזה ;נהרין

מוסיקהזו ,מסגרתלינותנותשלושהיצירות

להתעייףמבליושובשובלשמועיכולשאני

דוגמההיאפארטארבושלהמוסיקהממנה,

ציהוסטראילאינושהמחוללכךמצוינת

המוסיקהעסיוצרתשהתנועהאלא ,למוסיקה

וביחסבלעדית,חדשה,איכות ,חדשצירוף

בבאליטרואהאנ· Wכתב-ה·דאות·ימענ··ובאר:

·ליוב Wימענ··ואות·אחר·ס.אימנותובתחוימ·

לי· Wבעבודות W .ליהג·ד·כוליא·ננ· .האימצע·ס

האליימנטה·אבליבדהתנועהורגערגעבכלי

ליכליקודסהרקדו.האדס.בע·נ·ב·ותר.וב Wהח

ימרתקדברזהופנ·ימ·ותוגופוהימרכ·ב·ס.·תר

הטובהדברזהההיצעשממכלולחשאניבאר;

שזהשימרגאני ,להשיגיכולשאניביותר

מופעשלבאורךעבודותעלמדבראני !'נכוןיי

השוניססיהקטעביןשונהדינמיקהעס ,שלס

אודקותסיעשרשלביצירהשמתקיימתמזו

חציאודקותעשריסשללמחול ,שעהחצי

שלשלמהיצירהלמצואיכולהייתישעה

שלי,המחולאתלפיהולבנותאחדמלחין

עבורשיחזיקמבנההוא 'הקולאזנהרין:

הקהל?

במקוסעצמיאתשסאניעבורי, ,לאבאר;

נכון,זהואסעובדזהאסובודק ,הצופה

החזרות,סוףלקראתבשלב ,כמובן ,מדובר

 ·בקווילהבחיןואפשרעומדתכברכשהעבודה

מנסהאנישבוהרגעזה ,הכללייסהמבנה

 ,מבחוץאותהלראותממנה,עצמיאתלהוציא

אניאבלמלאכותית,פרספקטיבהמיןליצור

כברשהעבודהאחרישרקמניסיוןיודעכבר

מכניסאניהראשוניס,המופעיסאחרי ,רצה

שליהמיומנותאתלפתחמנסהאנישינוייס,

שונהשלבזה ,המופעמשךאתבלקצר

משבצתבכלעוסקכשאני ,בסטודיומהעבודה

הצופהחשמהליחשובזאתבכלכי ,לחוד

 ,משהולומרמנסהאני ,לתקשררוצהואני

האמצעיס ,המוסיקהמשהו,להעביר

תנועת ,כמובן ,וראשונהובראשהבימתייס

כינהשגיוראמהאתלשרתחייביסהרקדניס

ההיגד","קודס

אפשרהאלהלתנועות-קודסאמרשרמילמה

להיותיכולוזהאחרת,מוסיקהלשיסגס

פחות,לאמעניין

קולאז!לגבידווקאלאונכוןזהאבל :באר

נגדיוצאאני ,יס'קולאזנגדלאאנינהרין;

באר,רמישלהמוסיקה[עורךקלודאלכס

וכמהאתהכמהלדעתאותימסקרן ,]מ IIג

הזה,הסיפורבתוךאלכס

מעולסאלכסאבל ,מוזריישמעזהאוליבאר;

 ,טכנאיממשהואשלי,העבודותאתראהלא

שאנימהלפיקטעיסליומציעמביאהואאבל

 ,שליהראשאתיודעהואלי,שנחוץלומתאר

לפנימוסיקהשלעצוסמבחרשומעאני

מביא,שאלכסמהדווקאולא ,העבודהתח'לת
אחרלחיפושזמןמאודהרבהמקדישאני

אוקטעיסמחפשאניאותי,שישרתודבריס

לחוד,בהעוסקשאניעבודהלכליצירות

מבניסיששלישונותביצירותלקולאז'יס

קטעיסמחפשאנינבדליס,מוסיקלייס

המוכריסאלכי ,מדימוכריסלאיסמוסיקלי

 ,מסוימותאציותיאסוצנקשרו

שאפשר ,יודעאניכבמאימניסיוני ;מנור

החדשוהקטעמוסיקותלהחליףבעריכה

שונההואאסאף ,החומרעלנפלאיתלבש

יכולתיששלנולמוחכישתוכנן,ממהלגמרי

באלפימקצביסולחושאסוציאטיביתלשייך
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אחתמןסיקהלהחליףניסיתרמי,צןרןת.

העבןדה'תהליךתןךבאחרת,

אתלשנןתעלןלההמןסיקההחלפתבאר:

 .המחןלקטעאןפיןאתהמשמעןת

רקדניתאןרקדןשהחלפתכשםממשמנןר:

שחלהשינןיבגלל ,הקטעאןפיאתלשנןתיכןל

סיןםלקראת .המרכיביםביןהמשקלבשיןןי

רןצהאנימרתקת,היתהשעבןרישלנן,השיחה

האם-פרןבלמטימאןדמשהןאתכםלשאןל

משהןבארץשנעשההמןדרניבמחןליש

 ?ספציפיכישראלילראןתןשאפשר

פןלנימשהןשישכמןבדיןקבןןדאי! :רין jlנ

 .בפןלניההפןלניבמחןל

שלהישראליןתאתלהגדירתןכלן :מנןר

הזה?המחןל

בכללזהןמהבעיה.היאהכללהכלבאר:

הישראליןתהיתן,ךכןרזההריייישראלי"?

לימבקששאנילןמרנכןןיהיהלאזהצעירה.

רןצהאניאבל ,בכןריאןגרפיהישראליןת

להןןיהאלי,שייכיםשיהיןדבריםלמצןא

שעןברמהןכלישראלישאניזהעצםשלנן.

קרןבים,ןבפחןתהקרןביםבמעגליםכאן,עלי

לאאני .בעבןדהביטןילידישבאיםדבריםהם

אניאבלבעצמי,זהאתלבחןןיכןלכךכל

מןפיעהכשהלהקהבייחןדתגןבןת,מקבל

החזקה.לאנרגיהשייךזהאןליל."בחן

נןבעתיןצרשלשעבןדההתגןבהנהרין:

שלבציפיןתיןתרמקןרהשלןמהישראליןת

 .ביןצרמאשרהצןפה

 ,אחרתתחןשהאיזןישבאמתלדעתיבאר:

מןבהקת. "ראליתייישלאהיאאםןאפיל

ביניהמשןתףעל ,עצמיעלחןשבאנינהרין:

שלענייןלאןזה ,אחריםריםיןצלבין

הרבהעםקשריןתרמןצאאניגיאןגרפיה.

הרבהעםמאשראחרןתמארצןתיןצרים

מישרקברןר .הישראליםמהכןריאןגרפים

אבל ,בעבריתאיתךלתקשריכןלעבריתשיןדע

בטןח-שכןמה . make-upמ-יןתרלאזה

אןתילקחןאילןאןתי.עיצבןבארץשהחיים

להיןתגדלהייתיאחרתלארץשלןשבגיל

עמןסאןאשכןלנןעהעלתסתכלאחר.מישהן

מהמשןתףיןתראיתםלישישמרגישאניחץ.

כשאניגםבארץ.אחריםליןצריםמאשר

זאתעןשהאני "יןדעמיאחד"במשתמש

מאןד.מןגבלבערבןן

עצןמה,אנרגיהיששלךיןדע"מיחד"אבמנןר:

למשהןקשרגםישפראי.ןקצתסןחףזה

מסןרתי? ,יהןדי

הביתעםהזההשירדןןקאאבל ,כןנהרין:

כשיצרתיבנין-יןרק,החלןהןל,ךהגדל ,החןזר

משירליבאזהןשםהטיטניק",ביעתייטאת

המןל,דחגשלאנגלי

" On the Twelfth Day of Chl"istmas ,,, 

זה !'ידןעמיחדייאכמןעיקרןןאןתןעלשבנןי

מןטיבשלמבנהעםשליהראשןןהניסיןןהיה

זהאתשעשיתיהסיבה ".רבה"מתןשחןזר

מאשרןלצןרהלמבנהיןתרהרבהקשןרה

לתןכן·

שאלתלסיכןםלהגיעכנראהנצליחלאמנןר:

ןגםמהשיחשנהננןמרגישאני .הישראליןת

מפגשיעןדלזמןכדאישאןלישןמעאנימכם

לשיחההזדמנןיןתמעטכהישכאלה.יןצרים

ןייזמלכנןתנןהגיםשהאמריקאיםבמהרצינית

לכם.מןדהאניאיכןת'!

מסגרתהקמתלשקןלשראןייאההמסקנה

לשיחה ,כמבצעיםיןצריםמחןל,לאנשיפגישה

בתחןמיםיןצריםעםעמיתים,עםחןפשית

מןמחיםןעם ,קשןריםןבלתיקשןריםאחרים,

 .המחןלשלןבהיסטןריהבתיאןריה

~ 
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