
אייזנשטדטמיכאלמאת

ביצירהאמוהתקנאימימהמימים .........

מסוגלהיהלאפיגמליוו-כפיו ..........
כיורצהלהפליאשעיצבבגלתאהלהסתפק

פינוקיוכיביקשג'פטוהיה;וכךלתחיה,תקום

כישאףוקופליוסקרה,וכךלתחיהיקוםשלו

רצהתמידהאמולפניו.תרקודשלוקופליה

פוגשיםאנווכךהבריאהמלאכתאתלחקות

חיותדמויותלעצבהמנסיםאמניםאינספור

וביצירותרבותבמיתולוגיותעיניהם,ראותלפי

האמוהמקריםשברובלצייומענייואמנות.

מעיוכאוישכלומר,אשה.והיצירהגברהוא

שהאלבמקוםאבלהבריאה,מעשהעלחזרה

שתהפוךצלעממנוויקחאדםעלתרדמהיפיל

אשתאתהאדם-האמויוצרזוגו,לבת

ראשו.משערותשערהלאבדבליחלומותיו

במהרהשהופךדמיוופריהיאהיצירה

עימהלהתמודדקלתמידשלאאלאלמציאות

למדי.מפחידההיאולעיתים

השואףפיגמליווהואהואבאשראמוכל

אולםוגידים,עורקורםכפיויציראתלראות

הקיר,עלהתלויבציורלהסתפקנאלץהצייר

בדפיםוהסופרבמקומולוהעומדבפסלהפסל

המחזאיורקשחיבר,המליםרשומותעליהם

לאאמנםונושם.חיכפיויציראתלראותזוכה

,שגםאחראמובזכות-אבלעצמאית,כישות

כישותזאתבכל-מסוימתפיגמליוניותישבו

לאמוהיוצרהאמוביוהזווהבריתחיה.

הבאלטשלעיקרורביםבמובניםהיאהמבצע

 .-1870בבפריסלראשונהבוצעאשרייקופליה",

אוהבצעירבחורביותר:פשוטלכאורההסיפור

יפהבחורהרואהשהואעדויפהצעירהבחורה

אהובתו.אתשוכחעיווכהרףיותרעוד

שערה.מלחמהומשיבהמוותרתאינההאהובה

אתמדרכההודפתהיאדברשלבסיומו

שהיריבהאלאבאהובה.מחדשוזוכההיריבה

יצירתבובה,אלאודםבשראינהזהבמקרה

לבשרלהפוךזוכהאינהזהשבמקרהאמנות

 .ודם

ייאישעלמבוססתייקופליה"שלהעלילה

הדמויות,אחתהופמוא.ת.א.מאתהחול"

הגרמנית,הרומנטיקהשלביותרהמרתקות

כתיבתובשלבעיקרשהתפרסםמשכיל

חשובותאופרותהלחיוגםאךהספרותית,

לאלמןתיותמבוצעןת).ואינוכמעט(שהיום

יצירותיובזכותישירותלאדווקאהופמוזכה

אופנבךז'אקהיהודילמלחיוהודותאלא

-ויצירתודמותוסביבשכתבוהאופרה
הופמו".ייסיפורי

ביווההשוואהלאופרהגםהפךהחול"ייאיש

במתעללבובההאופרהבמתעלהבובה

ביוההבדלעלהרבהומלמדתמאלפת,הבאלט

דליבלייקופליה",המוסיקהמחברלביואופנבך

לבאלטהופמו"ייסיפוריהאופרהוביו

להופמויותרהרבהקרובאופנבךייקופליה".

דליב .ומקבריותסרקזםשופעסיפוריצרוהוא

חרדהרגעימעטלאעםלבאלטמוסיקהחיבר

עליז,דברשלובעיקרומובהקטובסוףעםאך

מהופמורביםפירואטיםעצמוהרחיקוכך

בזכותגםהקלאסיהבאלטלבמת(שהגיע

האגוזים").יימפצח-משלואחרסיפור

ל,או(שלהאופרהבלטמאר(,מאגיבור',ייקופל,ה",

COPELfA". CHOR.: MAGUY MARfN, LYON OPERA BALLET " 
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ספלנצניבשםממציאפוגשיםאנובאופרה

לשםהעונהמופלאהמכניתבובהשיצר

והיאולשירלרקודיודעתהבובה .אולימפיה

אחדדבררקהממציא,אורחיכלאתמדהימה

שהואכפילייבתו",להעניקספלנצניהצליחלא

היאאלהאתעיניים,וזהאולימפיה,אתמכנה

אותןעוקריותרשמאוחרמקופליוסקיבלה

שלהמפוקפקידידו .לגזריםאותהוקורע

דמותולבןמוכרקופליוס, ,הממציא

שהופכיםמשקפייםהופמןשלהאופראית

אנחנו(היוםחיליצורהבובהאתבעיניו

תלתסרטיםהרבה-הפעלולאתמכירים

רקהאמיתיתבעוצמתםלחוותאפשרממדיים

כ,ן .מיוחדים)משקפייםשמרכיביםאחרי

רואיםהאורחיםכלספלנצניאצלבמסיבה

הופמן,אדלא,ותומופלאהבובהבאולימפיה

ודם,בשראשהבהרואה ,לעיניוהפלאמשקפי

ביןלהבחיןיכולתואיהיאשלוהטרגדיה

להכירמסוגלאינוהואלדמיון,מציאות

אתחווההואוכדממנה,ולהתעוררבאשליה

היהכאילואולימפיהשל "הברברירצח"ה

קץללאלאהובהמאהובהלנדודונדוןאמת

אתהמחפשמיוסראמןהואהופמןןתכלית,

להחיןתיןכלשהואהאשהאתשלן,המןזה

 ,שבוהאמןאתשתפרהלןןיהלבתןלהפןד

מתרכזתןהעלילהדרמטיגיבןראיןדליבאצל

סןןנילדהשמה.סןןנילדהבגיבןרה,דןןקא

שלמיןפיהמסתנןןרהןאאדפרנץאתאןהבת

קופליןסבבאלטקופליןס,שלבתןקןפליה,

הרבהאדםאדלספלנצנידןמהממציאהןא

שלקןפליןס .סרקסטיןפחותנינוחיןתר

 .לרקודהמסוגלןתבןבןתהרבהיצרהבאלט

שהןפמןכמןמקרןבקןפליהאתרןאהלאפרנץ

 .פלאמשקפילןאיןןגםאולימפיהאתראה

בהרףןמתאהבלחלןןמבעדבהמביטהןא

לראןתןמתגנבתמזעםרןתחתסוןנילדה ,מבט

שזןרןאההיאןכאשרהמןזרה,יריבתההיאמי

נהפןדמסתלקת,אינהאדנרגעתהיאבןבה

שלמקןמהאתתןפסתסןןנילדה-הוא

חלןמןאתקןפליוסעבןרמממשתןכמןקןפליה

לתחיה,קםכפיןיציראתלראןת-אמןכלשל

אינןכאח,דןהמןקסםהנדהםקןפליןס,אבל

לןקחתשקןפליההיתרהמהעצמאןתנהנה

נראהשלרגעמהרעיןןנבהלהןא ,לעצמה

שלןקןפליהאתמעדיףהוא .כדכלמפתה

אתלראןתרןצהאינןהןאבשליטתן,כשהיא

שהתחלפןמביןןלא ,יןצרןעלקםהגןלם

 .היןצרתוסוונילדההגולםשהןא-היןצרןת

גםשאו,ברנרד 'ג'ורגשלהיגינספרופסןרכמו

למשודיכןלשהואאשהמעדיףקןפליוס

עינין,כראןתןלעצבהאןתההמניעיםבחוטים

רבהאיוםיןצרןעללקוםמנסההגולםכאשר

שןוהכדכללא ,קופליןסמבחינת ,ןאולימדי

הסיכןן,את

הופנתשהיאאוסוונילוה,עוייןהיאקופליהאתהווקותסוונילוההאם
חושמשהויוצותגםאוצעבמאמןהיאהאםל~ופליה?וגעבאותו
וכלוקרניתלכגםכמוצופח,וכלוווותנותנתשואי!אלחלשאלותמשלח?

ייקופליה"שלהאמיתיהיופיטמוןנאןמשלו.תשובותלהןיתןנוויאוגוף,

שבפרנץ-טןבהבאלטשלסןפןאבל

יכמביןוקופליוססןונילדהשללזרועותיה

 ,בהחלט ?טובסוף .אותוסידרופשןטהצעירים

הסיפןראתןנקבללמוסיקהנקשיבאם

בדמןיותיותרמעמיקעיוןאבל .כפשוטו

רופיסגםלגלןתיכןלניהןיבהיחסיםןבמערכת

לןןתררגעבןהמןכןהגברמיהן ,לגמרישןנה

 !בבןבה ,ןבמיבאחרת?ןלהחליפהאהןבתןעל

יהמלאכןתמהיןפימסןנןןרכדכלהןאהאם

האםאן ,האמתאתלראןתמסןגלשאינןעד

שהיאכדכלמציאותיתקןפליןסשליצירתן

לגביןמהתמןתה?כבתלהיראןתכןלהי

ביןתרנחןשהעלמהזןאחדמצדסןןנילדה?

אןהבת,שהיאהגברעללןןתרמןכנהינהאש

היאאבלזרים,בשדותרועההואכאשרגם

שלדמןתהאתמגלמתכשהיאותרינתיימענ

האם-המרכזיתהשאלהנשאלתןכאן ,קןפליה

עדייןאיהקןפליהאתהרןקדתסןןנילדה

רגעבאןתןהןפכתשהיאאן ,סןןנילדה

ןצרתיגםאןמבצעאמןהיאהאםלקןפליה?

תשןבןתןיאאלהלשאלןתמשלה?חדשמשהן

ןכלרקדניתכלגםכמןצןפה,ןכלברורות
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טמוןכאןמשלו.תשובותלהןיתןכוריאוגרף,

 . IIקופליה IIשלהאמיתיהיופי

דומהקופליה/סוונילדהרביםבמובנים

בשני ."הברבוריםאגם IIמלאודט/אודיל

באשהחווה,שלפניהבשתימדוברהמקרים

ידיעלהמונעדמיוניוביצוראחדמצדאוהבת

היאעצמהסוונילדהשני.מצדנסתריםכוחות

וגםההורסתואודילהאוהבתאודטשלשילוב

משתימעטאולילמצואניתןבקופליה

הדמויות.

הרוסייםלבאלטים IIקופליה IIביןהדמיון

פריסשלתוצרזהבמיוחד.רבאינוהקלאסיים

וחביבקלילבאלט ,-19ההמאהשלהשניבחצי

אצלפוגשיםשאנומהדרמהמעטשחסר

מוסיקליתמבחינהופרוקופייב.צ'ייקובסקי

מוכשרלמלחיןשנחשבדליב,כיספקאין

הכותביםגדולאינובזמנו,אהובוהיהביותר

 IIקופליה IIשללמוסיקהוהאזנהלבמה,

חסרההיא .למדימשעממתחוויהזוכשלעצמה

שלהגדוליםלבאלטיםשישהכוחאת

ותוםחן IIקופליה IIבישלמשל.צ'ייקובסקי

הפריסאיולבאלטלכ,ךמעברהרבהלאאבל

שהביאמהוזהנחוץשהיהמהבדיוקזה

באלטעודלאהבאלט.שלהמסחררתלהצלחה

שלמורוידיעל(שהולחן IIג'יזל IIכמוטרגי

שעשועקליל,משהואלאאדם)אדולףדליב,

בושישדיברטימנטובהיר,קיץלערבמזיקלא

משלו.חן

קופליהאתלהאירמבקשיםהזמןבנייוצרים

למשל,מארן,מאגייותר.עכשוויחדש,באור

שלהבאלטבעולםהמרתקותהיוצרותאחת

באלטעבורמשלה IIקופליה IIיצרה ,היום

בהפקותהידועאופרה(ביתליוןשלהאופרה

רחוקהמעלה),שהואהמרתקותהמודרניות

קרובהמארןהמקורית.מהיצירהאורשנות

היא .לדליבמאשרלהופמןבאופיהיותרהרבה

אלאסכרין,נוטףמתקתקסיפורמעלהאינה

כדיקופליהבסיפורמשתמשתהיא-ההיפך

עלאמניםשמעסיקותהשאלותכלאתלשאול

האמןבין ,ואשליהמציאותביןהקשראודות

הופמן"סיפורי IIמעיןיוצרתהיאויצירתו.

 .ייחודהובכך , IIקופליה IIשלהמסגרתבתוך

אבלמדי,גדושהלעיתיםמלאה,שלההבמה

היאלרגע.מאיתנומרפהאינההכוריאוגרפית

מעבראלבעקבותיהללכתמאיתנודורשת

הדמיוןכנפיעללמסעולצאתהוויזואלילגודש

איךלגלות,למסעהאמןשלנפשונבכיאל

ליצירהלהיותיכולהואםאמנותרת.יצינוצרת

הגבולותאתמחדשבוחנתמארןמשלה.ישות

לאמת,הדמיוןביןלאשליה,מציאותבין

נוכלש.ז.בנובמברביותר.מה!(נטתביצירה

במשכןזאתעושההיאבדיוקאיךלבחוןכולנו

אביב.בתלהבמהלאמנויות

לחזותיהיהניתןכךאחרחודשבמהאותהעל

אופנבךשלבאולימפיההאופראית,בקופליה

החדשה,הישראליתהאופרהבהפקתוהופמן,

ביןהדמיוןאולדן.דייווידשלהמבריקבבימויו

 .מדהיםמארןשללעבודתהאולדןשלעבודתו

בכאןהמתענייניםזמננובנייוצריםשניהם

לכללאמנותםאתלהביאומצליחיםובעכשיו

 .למקורמעברשהיאיצירהבאמצעותשלמות

היוצרהאמןלפיגמליון.הופכיםהםגםכלומר,

ביןהדקוהחוטגלתאה,וגםפיגמליוןגםהוא

אנוכאשרהיהכלאנעלםלמציאותדמיון
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של IIקופליה IIוגדולה,אמנותביצירתחוזים

יצירותהןאולדןשלהופמן"סיפורי IIומארן

יותרהרבהעצמאיותוישויותמופת

ואופנבך.דליבשלמיצירותיהם

ם

לנאלטמאיזמאנישלוינה
 ,גשוםחורףביוםהשמונים,שנותבראשית

לחזותמנתעל ,בלגיהבירתבבריסלשהיתי

 ,העשרים"המאהבאלט IIשלבכורהבהצגת

אליניגשהחגיגיבאירועבז'אר.מוריסשניהל

שניםשהופיעישראלירקדןאמבש,דניאל

שלללהקתוהגיעומשםבת-דורבלהקתרבות

פנאילמחרתלייהיהאםאותיישאל ,בז'אר

(היוםוחברתושהואמופעשללחזרהלבוא

מכינים.מארןמאגיבנו)ואםאשתו

לראותהסקרנותכיברצון,הסכמתיכמובן

היאמוכריםובלתיצעיריםיוצריםשלעבודה

 .מחולמבקרשלהאמיתייםמהתענוגותבעיני

אליו,התייחסלאעודשאישמשהואגלהאולי

 .לפניבוהבחיןלאשאישמלבלבכשרוןאיזה

בריסל,שלישןבאזורמושלגיםברחובותנסענו

והגענותלולותבמדרגותקומותחמשטיפסנו

בוועבדוהחזרותחדרהיהזהמוזנחת.לדירה

בית-הספרבוגרירובםאמנים,חמישה

Mudra , אתניהלהמארןאז.ניהלשבז'אר
היתההיא .להפליאורקדהשרהוגםהחזרה

לבאלטהצטרפהלכןקודםשנה , 21כבתאז

עלמזהירעתידלהניבאווהכלהעשריםהמאה

אםלכוריאוגרפיה,לבסוףפנתההיאהבימה.

דניאלושלשלההעצמאיתהלהקהבמסגרתכי

המחולשגללפניהתרחשזהכלרקדה.גםהיא

שעד ,השמרניתבלגיהאתוהציףפרץהמודרני

בסגנוןבעיקרבאלט,רקלמעשהידעהאז

פלנדריהאזורשלבאלטולהקותבז'ארמוריס

וואלוני.

שלהראשוןהיהאזצפיתישבחזרתוהמופע

 Theatre d'Archeל-הפכהשלימיםלהקה
בסגנון,בנויהיהוהואתיבת-נוח),(תיאטרון

-טיפוסיתיאטרון-מחולשלחדשני,אזשהיה
קצתומוסיקה,משחקמחול,שלצירוף

 .פיוטיותבמטפורותומנוסחסוריאליסטי

לצרפת,הלהקהעברהמעטותשניםמקץ

 .למוניטיןוזכתהמארן,מאגישלמולדתה

מופע ," May BIIביצירהמארןהצליחהבייחוד
סמואלשלהאבסורדמחזותברוחפליטיםעל

פסטיבלבמסגרתגםהופיעהשאיתובקט,

ישראל.

מארןמאגישלבקריירהחלמפתיעמפנה

ליוןשלהאופרהבאלטעבורליצורכשהסכימה

בוצעהזויצירה(גם IIסינדרלה IIלמשלהגרסה

כאילועוצבהמסורתיהנושאבישראל).

נצנצהוהבימהחמודות,בובותהןהדמויות

חלקיאתשתחמוזעירות,חשמלנוריותבשלל

הפכההיאזוהפקהאחרי .התפאורה

באירופה.ידועהלכוריאוגרפית

באלט IIהיאמארןשלמוכרתפחותלאיצירה

הבאלטעבורשיצרה IIהשמניםהאנשים

כלשבומשעשעמחולזהההולנדי.הלאומי

ספוגיחומרעטוייםכשהםרוקדיםהרקדנים

הקלילהתנועתםביןמאודמשעשעניגודונוצר

 • IIשמן IIהמראםלבין

האופרהבאלטעםהקשראתהמשיכהמארן

הקוהמשךהוא IIקופליה IIב,ועיסוקהליוןשל

מדוברהפעםגםב"לכלוכית".שלההיצירתי

אתעיצבהשבעזרתוהאמצעימכניות,בבובות

אחיותיהסינדרלה,עלהמוכרלסיפורגרסתה

התואר.יפהוהנסיךהחורגות

מנורגיורא

ליאו(שלהאופרהבלטמאר(,מאגי ,'כור ,"קופליהיי

PERA BALLET סN סR.: MAGUY MARIN, LY סPELIA". CH סC " 


