
ימחיל-העםהמודרגלהמחילהנאלם,
קיליאןייריאתמראייןמנורגיורא

בישראלנדירלאהנדהמחרלתיאטררןלהקתשלביקררהבעת
שלהאמנרתימנהלרקיליאן,יירינתבקש 1980שנתבאביב

הקיימיםהיחסיםבנרשאלהרצרתתיאטר,דנסהנדרלנדס
נראההאתני.העממי,רהמחרלהמרדרניהמחרלהבאלט,בין
אתשאירחרבת-דרר,להקתאנשי-המפגשלמארגניהיה

אמנרתלהבנתבסיסיזהשנרשאררנן,דןרהדר'הלהקה,
יסרדרתניכריםשביציררתירהאררח,אתבמירחדרהרלםהמחרל
 .העממיתרמהמסררתהאתנימהמחרלכאילר,השארלים,רבים
הרידיארמסרטיכמהלהציגקיליאןביקשלהרצרת,תחתאבל
בפרמבי.רלהתראייןלהקתרשל

מרריםרקדנים,בת-דרר,בארלסהתכנסראישמארתכשלרש
תקצירלהלןרלרארת.להאזיןמחרל,רחרבבימבקריםלמחרל,
הראירן·שלעררך

בפראג,קבלתשלךהאמנרתיהחינרךשאתידרעמנרר:גדררא
ביןהקשר.הקלאסי.הבאלטבתחרםרדררקאמרלדתך,עיר

דברלךאיןכימרזר,אחהמצדנראה,העממירהמחרלהבאלט
הקלאסי.כבאלטירם-ירםמחייררחרקמסרגנן"מלאכרתי",

לביןזהסגנרןביןאמיציםקשריםניכריםשנימצדאבל
מעטלאמכיליםהקלאסייםרהבאלטיםהעממייםשררשיר

שמקררםצעדיםשמנצליםמחרלרתא..ז"מחרלרת-ארפי",
לארמי.ארפישלדמרתלעצבשתפקידםכאלהארבמחרלרת-עס

לרבשג'יימסרגיברררבסקרטלנהמתרחשסילפיד""לה
ספרדייםמחרלרתכמרבןישקישרט"ב"דרןסקרטית;חצאית

תפרחישלרשתב"אהבתהדיןרהראספרדי,צבירןבעליאר
 .דה-פיהשלהמשרלש""הכרבעארהקרסמת""האהבההזהב",

 DEMI-"הבאלטבלשרןשמכרנהמהשלררגמארתאלהכל
CHARACTERE ", לעניןהתיחסתאיך"חצי-ארפי".משמע

עממימחרלשליסרדרתמצארמכאןרהאם ,שלמדתשעהזה,
ארממשמחרלרת-עמיםלמדתהאםשלך?ליציררתדרכםאת
 DEMI-"ה-שלהמסרגננרת,הגירסארתאתרק

CHARACTERE ". 

אולפןהיהוזהבפראג,בקונסרבטוריהלמדתיקיליאן:יירי
עליךבצ'כרסלרבקיה,לרקדןלהירתבדעתךישאםמצריין·
ריחיהאחדרסגנרןבגרפך,הטכניהשימרשאתרקלאללמוד
היתההלימרדיםתכנית .רביםבמקצרערתלהשתלםעליךאלא

מחולרת-עמים,גםהקלאסיהבאלט,מלבדרכללהבירתררחבה
כלעל .רשפרתפסיכרלרגיהסייף,גז,גראהם,שלטכניקה
 ,בפסנתר)בחרר(ררבםכלשהרבכלינגינהללמרדהיהתלמיד

קרמפוזיציההאמנרת,תרלדרתאתהתיאטררן,תרלדרתאת
רקדןלהירתבדעתךשאםיתכןרקרנטראפרנקט.מרזיקאלית

להיותבדעתךאםאבלמרכ:רזות.דרישרתאלהבלבה
 .אלהבכלשתתמצאמרטברמנהל-חזררת,מורהאוכרריאוגרף

רמחרל-אתני.קלאסיבאלטללמרד,עליךכמרבןכל,ראשית
סילוףאלאשאינר"מחרלרת-אופי",שמכרנהמהאתלאאבל
שאפשרמבריק,בימתילמשהווהפיכתרהמקרריהחרמרשל

לאהצבערנירת.למעןהקלאסיים,הקטעיםביןלהכניסו
 .מקורייםארטנטיים,רקודי-עמיםאלאמחרלרת-ארפילמדנר
נאמר,אלא,כללי,צ'ארדאש,תם :tכבלימרדעסקנולאלמשל,

פולקה,סתםלמדנולאשבהרנגריה.שקלימאיזררהצ'ארדאש
זהמרגדרבאיזררארתהשררקדיםכפימסרימת,פרלקהאלא
 .ררסיהאררלניה Jפצ'כרסלרבקיה,שלאחראר

כדברלינראהמקרריים,סכ:ציפיים,אתנייםמחרלרתהרראת
ש!וצררההראהארפימחרלכי .הרקדןשלבחינרכרחשרב
ארץמניחרחבראיןאבלהבימתי,לביצרעהדררשעיברד
חשרבהבעינישהיאהעממית,הייחרדירתהריקרהשלהמרצא

רמענינת.

החצררניהבאלטהעממי.ברקודהקלאסיהבאלטשלמקררר
דררםשלהבאסקים,ארץשלהעםרקרדי'בסיסעלנרצר

הטכניקההתפתחהרמכאןפררבאנסאיזררשלצרפת,
 .-18הבמאההקלאסית

לצרפתשהגיעבררגרנדיה,שלרקהמררסממחרלרגם :ג.מ.
השפעהאפילרלמצראניתןכךספר.דדרךאפריקהמצפרן

התפתח,האנגליה"מרריס-דנס"הבאלט.בראשיתמזרחית
הכניסלמעשהמחרל-חרברת.היהזהמהמררסקה.כנראה,
שלאל"נערהשלרלנרסחכזהמרריס-דנסאשטרןפרדריק
 .היטב"נשמרה

מרדרנימחרללעצבוי,חשבתיא, IIJבנרשוחחנרכאשראמש,
כיאתני.רמחרלמבאלט'יירתרערדמשרנהזהררקרדי-עם,

ב"קרפליה",הצ'ארדאשאתמכיי~יםהכלדברשלבסופו
 " LES NOCES "אתלהזכירשלא ,"ב"נערההקצירמחולאת

יוצריםשגםמצאתי,אבל .)ה iניז'ינס~של("הנישואין"
בעברדרתיהם.עממייםביסודותהשתמשוהמודרניבסגנון

המחוללימון,חוזהמאתהכרשי"שלהפאבאן"למשל,
שאינוהפאבאן,עלמברססבעיני,ביותרהמושלםרני·המוד
מחול,ולא-17וה-16המהמאהחצרונל,חברתיריקודאלא

כלל.בימתי

נכון :·ק·י
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האפלאצ'ים"בהריב"אביבגםניכרתעממ~תהשפעה :.מ.ג
 SQUARE "ישדה-מיל.אגנסשלרב"ררדיאר"גראהם,של

DANCE " .שרהשלביציררתיההדברניכרספקרבליממש
המשתמשמרדרניכרריארגרףמכיראיניאבלשלנר.לרי"תנאי
מתכררןאיניממך.ירתרמשמערתיתבצררהעממייםביסרדרת

המתנגשרתשרררתשתיכגרןצררנייםליסרדרתאלאלצעדים,
רנפרמיםשנרצריםמעגליםארזר.דרךזרערבררתבזר,זר

המחרלמאצורשנשאברחששאניאחריםצררנייםרמרכיבים
ממש.עממייםבצעדיםשימרשללאהעממי,

ריחסיםטבעיתבתנרעהעממיים,ביסרדרתלשימרש :.ק.י
בררררת.סיברתלדעתי,יש,המרדרניתבכרריארגרפיהטבעיים

מקרי.זהאין

לחירתנדחפיםשאנרתררכח,האנרשרת,בתרלדרתתתברנןאם
למדשהאדםעדנדרשרשניםאלפיחרדה.מערררבקצב

התפתחרהעתיקרתהתרברירתכבמכשירים.בחפציםלהשתמש
שניםמארתרקנמשכרימי"הבינייםארלםשנים.אלפיבמשך

שתרברירת,מתברר-19הלמאהמתקרביםאנרכאשראחדרת.
נמשכרהררמנטיקהארהקלאסיציסטיתהתקרפהשלזרכגרן
המאהתחילתעםלפתע,אחת.כלשנהמחמישיםירתרלא
במקביל.שרניםזרמיםאחתרבערנהבעתמרפיעים , 20ה"

היצירהאתשמקיףכחללסגנרןאיןלבדר.ניצביצורכלכירם
כרלה.המרדרנית

מכשיריםארתםבכלהטכנרלרגית,בהתפתחרתתתברנן,אם
מכשיריםמפעילאחזכלכיכטיפש,תרגישארתנר,המקיפים

העצרמהההתפתחרתלמררתפרעלים,הםאיךמרשגלרשאין
פרט,שכלכךכלגדרלהספציאליזציהחלההאנרשי,ביידע
ייצרריםאנחנרממנה,זעירחלקאלאלהקיףיכרלאינר

שכמעטטלריזירת,מכרנירת,בטלפרנים,במכרנרת,מרקפים
שהשגיחשאתהפרעלים,הםאיךמביןאינרמאיתנראיש

,בעיהבעיניזר,מצטמק.הפרטאבלמתעצמים,האנרשרת
בבאלטנרצררשנה,כעשריםלפנייל,דכשהייתיחמררה.
אליהםלהתיחסהיהאפשרראירמפלצתיים,מרזריםדברים
לדעתיאררנגרדי.כרריארגרףלהירתבכררנתיאיןכאדם.
אתהיסרדרת,אתמחדשלגלרתלאחרר,להביטהשעההגיעה

אניהראשרני.הפשרט,האנרשיאתהבסיסירת,התנרערת

הקלאסי,מהבאלטיסרדרתשליהביטרילצררךליטרלמשתדל
הטבעית,מהתנרעהרכןהעממיהמחילהמרדרני,מהמחרל
בני-האדם.שלהממשיתמתנרעתם-הירם"ירמיתהרגילה,

להתקרבלישתאפשרשפה,ליצרררמנסהאלהמכלברחראני
שאנירמהארתישמעניןמהזהללב.לבני-האדם,לקרקע,
לעשרת.מנסה

ארזהאתנימחרלמתרךממשייםצעדיםנטלתילאמערלם
בארפימשתמשאניתמידשלי.לבאלטיםארתםרהכנסתיאחר
חדשה.צררהלהםרמשררהארתםמשנההמקררי,בניחרחאר

שליהמחרללמשלהעממי.למחולנגיעהלזהישבהחלטאבל
במוזיקהמקורההיאגםיאנאצ'קשלהמוזיקה"סימפונייטה".

יסודותזוביצירהישפולקלרר.בבחינתאיננהאבלעממית,
 .שיצרתימהיצרתישבגללם
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למה,טבעית.בתנרעהלשימוששראףשאתהאמרת :.מ.ג
לתנועהמנרגדתטבעיתתנרעההאםזה?במונחכרונתךבעצם,

המצריןלשימרשלבשמתימסרגננת?תניעהארמלאכרתית
ההתמדה.בכרחבתנרפה,שלךבכרריארגרפיהעשרהשאתה
לגלרשממשיכיםשלךשהרקדניםארהבמארדאתהלמשל

ההרמות .עצמםבכרחרתלנרעשחדלרחר.לאהרצפהגביעל
איןלערלםתנרעה,כדיתרךתמידנiזבשרתשלךבבאלטים

שמדוברחשאתהבההנקרדהמהיאבלפרזה.סטאטית,הרמה
טבעית?תנרעהמגדירהייתאירךטבעית?בתנרעה

לאבודאימכםאחדיםמאר.דפשרטהטבעיתתנרעה :·ק·י
לקום,כגרןמשהרלבצעאתכםביקשתיראילמערלם.רקדר

מאימנתבלתיבצררהזאתערשיםהייתםהארלם,דרךילעברר
ביצירהכזה.תנרעהבארפןואמתירפיהרבהשישסבררראני-

אנשיםזה.מסרגתנרעההרבהיש ,ילדים"יימשחקישלי,אחת
גםברדאי .לנרעמפליא.היכרלתמגליםלפעמיםמארמניםלא

ילארקדלאשמערלםמישהרשראיתםבכךהתנסיתםאתם
לרמר,רציןמעוררתהליכה,סתםליכתר, iשןבימה,עלעלה
ללכתפשרטאגב,דרךבה!ישירפיוכמההליכה,סתםהנה
מהזה ...לביציעבירתרהקשיםהדבריםאחדזהבימה,על

טבעית.תנרעהמכנהשאני

הםהמבצעיםילדים",ב"משחקיאפילרהכל,למרות :.מ.ג
מסוגליםהיורגיליםשאנשיםסבןראינימאומנים.רקדנים
עושים.שהםמהלבצע

היהאםזאת,לבצעמסרגלהיהאחדשכלחושבאני :·ק·י
 ...רבהעבודהבכךמשקיע

להיותחדלהיההראאזאבל ...מתאמןהיהאםכוונת,ן :.מ.ג
אםיודעאיני-לדעתי .דברלכלרקדןונעשהאדם'סתם

להשגתהמברצעתתנועההיאטבעיתתנו'עה-עימיתסכים
עצמה.בפניכמטרהתנרעהרלאמסוימת,מטרה

 ,טבעיתתנועהלבצע,יודעאחדשכלתנועה ·כןכן, :·ק·י
בהחליםשאזכמרבן .בימתייםלצרכיםבהלהשתמשאפשר

כזוטבעיתשתנרעהמוצאאנימשתנה.משמעותה ,שינויים

 .בכרריאוגרפיהחשרבמרכיבהיאאמנותייםצרכיםהמשמשת

בכך,התחלנרילדים","משחקיעלעבדנוכאשרלמשל,
חיילים,שלתחתוןלבושפרכיימאותוקנינולשוקשירדנו
בסטודיואותםפרשנוכךואחרתחתונים,שילשלימותחבילות

פניעלארתםפיזרנו- ...אותםכיבסנוכלקודםטרב,-
 ,משונרתצרררתמיניבכלארתםללברשרהתחלנךהארלפנה

אראמאשלהשמלהאתלרבשיםכשהם ,ילדיםשערשיםכשם
הלבניםארמרתזאת ,אלהתלברשותאבא.שלהנעליים
אררכיםתחתוניםזרג .במהרפךהרלבשרהמשרמשים,הצבאיים
נערה ;הקרסרלייםאתכאילרכבלרשהםכך ,להפךהרלבש
משתלשלרשיערהתחתוני-ילדיםראשהעללהישאחת

בכללמעשה,רכדומה.לרגלייםשנועדרםיהפתחדרךהחרצה
להם.שנועדהבדרךשלאבחפציםמשתמשיםהזההבאלט



טבעיתתנרעהטבעי,במצבשמקררהתנרעה,רכן :.מ.ג

שלהמרכזילעקררןהפכררהתנסרתחזררתשלבסיטראציה
היצירה.

מרזיקהמסרימיםבחלקיםשהיאהמלררה,המרזיקהבדבררמה
גרסטאבשלמיצירתרחלקיםהרכנסרשלתרכהקרנקרטית,

איניאםהרכנה,התעררבתהילדים".מרתיישירימאהלר
קארפנטר.גריהלהקה,שלהקברעהמרזיקאיידיעלטרעה,

ידיעלנרצרהמרזיקאליהליררישלהגלמיהחרמרגם :.ק.י
שפשפנרהפתיחהלסצינרת .החזררתכדיתרדעצמם,הרקדנים
צלילשנשמעעדכרסרת-בדרלח,שלקצרתיהןאתבאצבע

הרקדניםכלאתאספנרהקרבסצינרתעברררזימרתי.עדין
מברזל,רגיליםאינסטאלאציהצינרררתלתרדנשפררהם

מרזררת.תררערתמינינתקבלררכןחצרצררתאלההירכאילר
כלראתנשברתזכרכיתרשלבחבירתהקשהקרלרתהקלטנר

ריצרנריחדארתםרבישלנרלמעבדהרהבאנרנטלנראלה
הדררשים.המקצביםאתשיצרנרמהחרמרים

הרפיעהלהקתכםכאשר ,ממשטבעית""תנרעהאגב :.מ.ג
הבדרלחמכרסרתאחתנשברהבירשולים,ילדים"ב"משחקי
רקדניםשניהקלעיםמןהגיחרלפתעהראשרנה.שבסצינה

אתניגברסמרטרט,כשבידיהםארבע,עלרכ,ןברכיהם,על
שסביבם.התנרעהעםשלימהבהארמרניהררחבה,לכלהצרפה

כדאחרשרקכרלה,היצירהשללריאליזםהתאיםכדכלזה
אלאמתרכננים,הירלאהללרפרעלי-הנקירןששניהבנתי

רגליהם,אתיפצערהזכרכיתשרסיסיחששר,פשרטשהרקדנים
יסרלקר.לאאם

ככלעבררי,ערב.דאניבההדרןעםגםקשרלכדיש :.ק.י
המחרלרעלטבעית,להירתעליהרמררכבת,מסרבכתשהתנרעה

קשהשתהיהרככלרהפיזיקה.הטבעלחרקיבהתאםלנרע
שעליהארמרתזאתאיןחה.רנלהירתעליה-רמהירהלביצרע
שהרפתעהאחת,גברתליאמרהאמשמראש.צפריהלהירת
להתפתחרתציפתהשתמידהבימה,עלשהתרחשמהמכל
ניקרלאסעםפעםשנפגשתילהסיפרתישבאה.מזרשרנה

הררסיהבאלטעםלעברדשהרבהרכרריארגרףרקדןברירזרף,
קלאסירתיציררתלבירםאחראישהיהמיקארלר,ממרנטה

יח.דרסעדנראיטליה,בטררינר,נפגשנרשרנרת.בלהקרתרברת
מרשגליאיןיייירי,ראמר:אליפנהרלבסרףקשישאדםהרא
שמאלה,יפנרשלדשהרקדניםסרברכשאניתמידאבלזה,מה
שלנכרןהלאלצדהביטהעתשכלכד ", ...ימינהפרניםהם

מפתיערתשליהרקדניםתנרערתשיהירככלאבלהבימה.
נרחרת.להירתעליהןצפרירת,רבלתי

מהיהגדרהאלאבעצם,אינה,עתהזהשאמרתמה :.מ.ג
מעליהמרבנתלהרארתצריכהטרבהאמנרתמערלה.אמנרת

מרצארט,שלהמרזיקהכמראחת,רבערנהבעתרמפתיעה
אתהזאתעםריחדממנהפשרטדברלדאיןלכאררהלמשל.
רמשתרמם.מרפתע

מצריההאתנישבמחרלכמרבןשלנר.לנרשאנחזררהבהאבל

דררשיםרביםרקרדי-עםזאתעםיחדאבלטבעית.תנרעה
אתנייםמחרלרתלעיתיםאקררבאטית.יכר'~תראפילרמירמנרת
כללאחרתתרברתרבניאחרזרריאבני.שביצרעים,כרללים
לבצע.מסרגליםאינם

המימדיםאתתראםשכרלרהראהעממיבמחרלשנפלאמה :י.ק.
עםמרשלמתבהארמרניהשררירהראמבצעיר,שלהגרפניים
אפשרבא.הראממנרבערלםאיזרררתר Iלאמרתאםסביבתר,
שיצררמזהמארדשרנהבערברת,שמקרררשמחרל,בכדלהבחין
להלןרגיליםאיזררבכלאנשיםהררי.איזררשלתרשביר
לסביבתםבירתרהנכרנהבצררהרלעברדלהםהמירחדבארפן

ריקרדיהם.עלמשפיעזהנבדלרארפיהמירחדת,

היתררנרתבניצרלהראאתנייםמחרלרת,שלאחרנפלאפן
בצררהאתנימחרללבצעאפשרהאדם.גרףשלרהחסררנרת
בצררהקלאסיבאלטלרקרדיכרלאינןלערלםאבלמרשלמת,
רהטכניקההקלאסישהבאלטמכדנרבעהדברמרשלמת.

הגרפנירתבמגבלרתהתחשברתללאמחן'שבת,בצררהנרצררשלר
הגרףמננהלמגרערתמקרםברהאנרשיים,איןרבפגמים
מרשלם.אקרטהארארבסקלבצעא:פשראילערלםהאנרשי.

כשמרתנירמעלרת-90מלירתרמררמתשרגלררקדןראיתיטרם
בספרים.שכתרבכפיהתיארריה,שדררשת,כפילחלרטיןישררת
הצלחתי.לאעדייןאבלניסיתי,כזה?דברראיתאתההאם
אינדרנזיה,שלמארדרמסרבכיםהמערדניםברקרדיםארלם

מרשלם.ביצרעקייםמארהקשיםביצרעיםהכרלליםלמשל,

היההרדיאראינדרנזישכרריארגרףבטרחאתההאם :.ג.מ

אתד?מסכים

שכן·מקררהאני :.ק.י

רקדנירראילרמרשלםהקלאסישהבאלטריחשרביתכן :.מ.ג
לא.-שלר

עליהםאזהשלימרת.כלילאינםשלרשהמבצעיםיתכן :ק..י
לבצעדרדכלאיןפשרטהקלאסינ:באלטאבלירתר.להתאמן

מרשלם.בארפן

,המתיחסאידיאלשלרעירן,שלהתגלמרתשהראמשרם :.מ.ג
במציארת.קייםאינר t (! ,אידיאליאדםלגרף

בדירק· :י.ק·

נאבאהרשבטנשרתנרסף.עניןכאןשישריתכן :ג.מ.

אררגרת,שהןהנהדררתבשמיכרתהמפררסמרתהאינדיאני,

"שגיאה"איזרבמתכררןמשאירות ,הסברכיםהקישרטיםבעלרת
צוהרלנשמהלהשאיר"כדי:ארמררת,שהןכפיבצרררת,
פשפשאיזהלהותירעלין ,לשלימותף Iשר-זכשאתהלצאת."
בזה .לחלרטיןמכאנימשהרליצררררצהאינןאםלנפש,
 .מכרנהמעשהלערמתעברדת-ידניכרת

 ...שליביצירותהרתרתילנשמהפתחיםכמהאר, :.י.ק
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ערמדשאתהלימזכיררזהרלמזרח,לאסיההתקרבנר :ג.מ.
הרחרקהליבשתזרלנסיעהישהאםלארסטרליה.לצאת
לנרשא'שלנר?קשראיזה

מקררבמכירמכםמשיהרהאםמרשגליאיןבהחלט.כן, :.ק.י
שלהצפרנייםבחלקיההחייםהמקרריים,התרשביםשבטיאת

עלסרטבטלריזיהראיתיאחדרתשניםלפני .ארסטראליה
ממחרל.כךכלהתרגשתילארמערלםריקרדיהם,ארדרת

שלהם,המחרלאמנרתאתרללמרדלחקררשעליהחלטתי
ריקרדיםשארתםמשרםערשים,באמתהםמהמקררבלבדרק
התרשביםריקרדיממש.מדהימיםהירשראיתימעטים

למחרלרתדרמיםאינםהמקררייםהארסטראליים
רדרכי-עצרמהטכניקהלהםיששהתמסחרר.האפריקאניים,

השתתפרציי.דשנרשארמחרלראיתיבמינן.מירחדרתהבעה
מעגליהיההמחרל .הניצרדהרהחיההציידרקדנים,שניבר

להתרחק,כדימעגלשלבהקפרהעתכלנערהרקדניםרשני
אבלהשתנה.לאביניהםשהמרחקכךהאפשר,ככלמזהזה
לחיהלפתעהפךהציידתפקידיהם:אתהחליפרהמהעתכל

היהזהמי.הראמיבטרחלהירתיכרלתלאלערלםרלהפך.
מחרלרתיהם.אתרללמרדלשםלנסרעהחלטתיכןעלנהדר.

רתרברתםריקרדיהםעלהמברססשלם,ערבעתהמתכנניםאנר
עבררנריכתברהמרזיקהאתהראשרניים.ארסטרליהתשובישל

נררדהייםארנהיחבראחדחלק .ידרעיםמלחיניםשלרשה
ידיעלרהשלישיברירלצו'יאנרידיעליכתבאחדמנורררגיה,

בשנתתרשלםזרהפקהטאקמיטסר.טרררהיפאניהמלחין
כעתירצאיםאנרזרעברדהרלקראתבהרלנה 1982

השבטיםבחברתנחיהימיםחרדשבמשך .לארסטרליה
אירגנהשםמקרםארסטרליה,שלהצפרניתבטריטרריה
ערדהיהשלאגדרלמפגשעבררנרהארסטרליתהממשלה

מאלהרביםשבטיהם.עלהמקררייםהתרשביםשלכמרתר,
יתאספרהםעצרמים.המרחקיםכיכה,עדנפגשרלאמערלם
בראשהראהמחרלכיהשרנרת.תרברירתיהםאתריציגרלשברע
אתהאםמרשגיהם,לפישבטים.ארתםשלהעדיפרירתסרלם
לסחרריכרלראתהרכרשךהרא .בעליראתהמסרים,רקרדררקד

 ...בר

עליצורים"ייזכרירתשלהסדרלהםשישארמרתזאת :.מ.ג
באיררפהלאחררנהברלדרןשמרביםנרשאכרריארגרפיה,
רבאמריקה.

מישהריבראאם ...ירצריםזכרירתעלמרשלמתהגנהכן, :.ק.'
בעיניר,חןשימצאאחרשבטבןשלמחרלריראהאחדמשבט
בעצמר.ארתרלבצעהמחרלשלמבעליררשרתליטרלעליר
משלךמחרללירתןזהרקרדקחטרב,לר,רייאמרריתכן

תמררתר.

היאאתניתאמנרתירתר.רחבבנרשאמערניןאנילמעשה
רלשמרללמרדכךכלחשרבלכןלשמרה.מארדשקשהתרפעה

רעםפסלארציררלשמראפשראלה.תרברירתהאפשרככל
לחןארשירלמשל.בית,ארכיטקטרנית,יצירהגםמזלקצת

מחרל,לשמראבלירתר.ארפחרתכתב,בעזרתלהנציחאפשר
בלתימבצעכמעטהראכתב-תנרעהבעזרתאתני,מחרלרבפרט
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דרךאת ,הארירהאתלרשרםאפשרשאימשרםזאתאפשרי.
המיטרלרגיה,עםהקשריםאתשנצורת,ההרגשהאתהביצרע,

להעביררקאפשראלהכלאתהתרברת.שלשררשיהעם
להחירתאלהחרמריםעםהעברדהבדרךררקלאדםמאדם
ארתם.

האיררעאתרלצלםהסרטהצררתאיתגרלקחתערמדיםאנר
מארדמערניניםארסטרליהצפרןשלהתרשביםאבג,כרלר.

כאשררנכחדת.ההרלכתשלהם,התרברתיתהמסררתבשימרר
מהכלהזה,המפגשאירגרןתמררתירצרמהארתםשאלנר
שנכין.הסרטשלערןזקלקבלהיהדרשרשהם

קראשמלחינהעברדהעלמברססתמצייררתיךאחת :.מ.ג
שהםחלרם",ל"מחרלרתכמרבן, ,כררנתי"שירי-עם".לה

רקדן.כלשלחלרמרמחרל,שלחלרםלדעתי,באמת,

כתבהראבריר.לרצ'יאנרשלהיא ; jהמרזיקתרדרת.רב :.ק.י
ברבריאן.קאתיהזמרתאשתר)יתה jשן(מיעברראלהשירים

אלהכישירי-עם,ארתםלכנרתלגמרינכרןזהשאיןחשאני
שירי-אלהזאתרבכלהמלחין.ידיעלרערבדרשנכתברשירים

מאחד-עשראחדלכלשרנהרגרפיה Jכררי~ליצררניסיתיעם.
שיריםבהםישאחרת.בארץמקררראחדכלהשירים.

אחדכלראזרבייג'אן,סרדיניהצרפת,אמריקה,מאיטליה,
ליצרררציניאתגרשזהמרבןקרת.דלשלשדקהביןנמשך

אחדכלשלהמירחדארפירעלרלשמררכךכלקצריםרקרדים
שלשתרתרך .שנירת 45אלאנמשךלאהרקרדיםאחדראחד.
לאנחרשההיתהרהחלטתימשהר.לרכו:רעליהיההדקהרבעי

 .ממשעממימחרלבצעדילהשתמש

שרנתהכךאחראבל"יישירי-עמים",ליצירהקראנרתחילה
חלרםכדיתרךכאילרנרצררהםכיליימחרלרת-חלרם",הכרתרת

השימרשידיעלמרדעת,כרריארגרפיתבמחשבהמאשרירתר
עממיים.ביסרדרת

היאביצירתךמרצאשאניאתנימחרלשלאחרפן :ג.מ.
מחרלרתשלהבסיסיתהצררהראחרר.פניםבהםשאיןהערבדה
מסגרת-בימה,ראיןהמעגלקררברתלעיתיםהיאאתניים

 .רקעשהרארניגרדרפניםשהראצדאיןכןרעלפררסצנירם,
זמןלמשכישלךהרקדניםאתמעמידה,אתקררברתלעיתים
הפתגםכיאםרגיל,איננררזההצרכ!ים.אלכשגבםאררכים
 tEIN SCHנ NER RUCKEN KANN AUCH " :ארמרהגרמני

ENTZUCKEN ", מתחתכ"גםלעבריתתירגםששלרנסקי
יצירתךשלזהמאפייןביןקשרשישלינראה ...נחת"יש

אלפנירצירר,עלכסבהראשב:מהרתרהעממי,המחרללבין
ביסרדר.מרנחאינרקהל"-"בלמההמרכזירהצירהמרכז

התיאטררןלדעתינרסף:רמשהרקשר.ישבהחלטכן, :.ק.י
מהביןפעריש .מחרלברלרארתבירתרהטרבהמקרםאינר

חרזראנירראה.בארלםשהצרפהמהלביןהבימה,עלשנעשה
עצמםעברררראשרנהבראשירקדר t\ןשלי,מהרקדניםרדררש
מסרגמחרלהיאהתרצאהלקהל.א jדררורלארלשני,רהאחד



הואאיןאבלבמקומו,להמצאיכולהקהלעבורישונה.
הרקדניםאםכךכלליאיכפתשלאהסיבה,זואוליהכרחי.

אניהצידה.פוניםכשהםאוהקהל,אלוגבםעומדיםשלי
-גבובעזרתלהתבטאמסוגללהיותצריךטובשרקדןסבור
הרקדןבגוףביותרחשובחלקהואהגבישבנו.דווקאלאו
העממישבמחולנכוןמאו.דאקספרסיבילהיותמסוגלוהוא

הדבראצלנואבלהעברים,לכלופונהסיבוביתהתנועה
עבורנו.הכרחיאינושהקהלמכךוראשונהבראשנובע

רוק,דאתהברקודי-עםכיהעממי.למחולאופיניזהוגם :.מ.ג
הצופה,שללהנאתושניהבדרגהורקלהנאתךכל,ראשית

למעשהיותר.לאאבלבנעשה,להציץכאילו,לו,שמרשים
הקירבתיאטרון:מאודמקובלתבמוסכמהמשתמשאתה

עבורהקייםהבימה,שבקדמתהשקוף,הדמיוני,הרביעי,

הריאליסטי.במחזההצופהלגבילאאבלהשחקנים,

חשוביםאנשיםביןקשרים .בדיאלוגביחסים,מאמיןאני :.ק.י
אומראומחשבהחושבלבדך,אתהאםאפילומאוד.בעיני
למישהוזאתמוסראינךעודכלמשמעות,לכךאיןמשהו,
לזולת.לסביבה,שלךההרהוראוהתחושהאתמקריןאחר,

שאניהסיבהזובני-אדם.שניביןהואביותרהחזקוהקשר

יחד.הרוקדיםאנשיםשניהואהבסיסדואטים.יוצרתמיד

שלהקטעיםבאחדכמוסולו,לךישכברוכאשר :.מ.ג

ישארשהרקדןמחירבכל'~מנועמנתעלחלום",יימחולות
שנשארההבימה,בקצהשוכבתנערהמותיראתהלבדו,
שלו.הסולואתמבצעשהרקדןשעההקודם,מהקטעשם
מאו.דיפהוזה

עבורה.רוקדהואכן, :.ק.י

למחולאופיניהשנילמעןרוקדד Iשהאחזהוגם,מובןזה :.מ.ג
העממי.

בדנ'אט.תמידמשתמששאניעלליהעירואחתלא :.ק,י
עלבחזרהסכנהישכיזאת,מקב:לאניבקורתיתכהערה

אח.דבעקרוןופרז Zנושימושוהרגליםמוטיבים

שהשמעתהעינייםמאיריהז-בריםכלעללךתודה :,מ,ג
הכוריאוגרפיהשלביותרכללייםבהבטיםדיוןתוךהיום,
לעיתים ,שלךיצירתךשליותרעמוקהבהבנהשזכינודומני

בנוגעתובנהרוכשאדםרחוקיםלתחומיםהפלגהידיעל
לךתעניקלאוסטרליהשנסיעתךמקווהואנישלו,לבעיותיו

הצופים,אלינו,תגיעזואמתיצירוזךודרךמעמיקהתובנה
לך,ותודהזה,מפגשלכולנושאפשרועללבת-דורותודה
יירי!

 oגיורא,לך,תודה :,ק,י

שלבהדגמה

לראבן'ישורוןעדןמוך

הפאון"שלהצהריים"אחרי

תולדותעלההרצאותבמטגרת

למוטיקההטפריהשלהמחול

ת"א,במוזיאוןולמחול
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