לרסינדה צ'יילדס אינה תרפעה חריגה ,אלא תרצר אחד בלבד
של אסכרלה שלמה ,שארלי כבר נמצאת בשלבי דעיכה )רכי
איך יתכז אחרת  (, ...אך הדיה-מאפייניה ממשיכים להתקיים
רלהשפיע על רקדנים רכרריארגרפים המעדיפים לשקרע לתרך
על-פי-ררב בסיסמארת
מלררה
מחייבת
צררנירת בלתי
ברמבסטירת רבאיצטלה של "חדש" ר"ארראנגרד" כמס-שפתיים
לקהל האינטלקטראלי אר ,בעיקר ,לפסבדר-אינטלקטראלי.
אין ספק ,שקשה הרבה ירתר לצפרת בריקרדים כמר ייחלרמרת"
ר"חדרים" של אנה סרקרלרב אר בעברדרתיה של פנינה בארש,
מאשר בהרפעת מחרל "מינימאלי" .סרקרלרב רבארש אינן
מקלרת על הקהל ,אלא חרשפרת ארתר ללא רחמים למיכלרל
רגשרת רמצבים אנרשיים קשים מנשרא בחיי ירם-ירם רלכן
פרגעים רמביכים ערד הרבה ירתר בהירתם מרצגים על הבימה.
המצרקה הקירמית שלנר ,של כל אחד ראחד מאתנר ,אינה
דבר שקללחירת עמר ,רמי שררצה להביאה לבימה ,חייב בראש
רבראשרנה להתמרדד איתה בעצמר .בררדאי שהרבה ירתר קל
רבלתי מחייב לבררח ממנה אל מיפלט הברק הרירטרארזי
לשמר ,אר אל המררץ אחר חידושים צררניים שרנים .דברים

מסרג זה אינם דררשים שרם מעררברת ריגשית מביכה אר כל
אמירה שיש עימה אחרירת ,רלכז הם קרסמים רקלים לכאררה;
אך ההרלכים בדרך זר שרכחים ,שהצררה החיצרנית אין בה כדי
להעניק סיפרק לאררך זמן ,רשהחדש הירם מתישן מחר רכך
יש לרץו הלאה בחיפרש אחר סיפרק נרסף ,חידרש חדשני ירתר
מן החדש ,רהמצרקה הקירמית הרלכת רמעמיקה ,הרלכת
רמשתלטת עלינר .כל זאת ,בערד שאם יהיה לנר הארמץ
להתמדוד עם ארתה מצרקה קירמית וליצור מתוכה ,יתכן ריש
לנר תקרה ,כבני-אדם רכאמנים .ארלי נמצא מתרכה דרכים
להתגבר על ניכרר רלמצרא מעבר לאלימרת רמבעד לריקנרת
את מה שערשה את האדם לנזר הבריאה ,את חרסנר רירפיר של
האדם היר~ר ,שממנר נרכל לינרק כרח .

אמנרת הררדפת אחר החיצרני נדרנה לניררן רלגרריעה  .אמנרת
שמחפשת דרכים להתמרדד עם האדם על כל מררכברתר -
היא אמנרת שלערלם לא יחסרר לה ח ר מר רגרריים ליצירה
חדשה

רהיא

אמנרת

אמיתית .

כאמרר,

איז

כאמנרת

הריקרד

אמנרת אנרשית .בין אם נרצה בכך רביז אם לאר ,האדם הרא
הרירטרארז רהרקדן הרא אדם .

•

פליה
מאת מיכה נס

אהבתי לרארת סרסי-מררץ לפני הזינרק ,את דריכרת שריריהם,
את מבטם הישר קדימה .מה הם מרגישים עכשיר? ראני עשוה

את

הפליה

הניצחי בפרז יצירת

הקברערת

רירדע

משתמש בכל התררים כרלם ראפילר להתייחס לספיררת הלא
מרדגשרת שביז הדגשים.

עד כמה

מכאנית הפערלה הזאת רכמה תרכן אפשר להכניס לפליה
פשרט ,להגיע למקסימרם ,רקצת ירתר ,רלדעת איך לא להזיק
לעצמך ,לשמרר על הגב ,לגדרל עם התנרעה ,לצמרח למעלה,
לחרש את הקשר של כף הרגל לריצפה ,הגשר שיהיה גברה,
רהברכיים פתרחרת לצדדים .

היד המלררה את התנרעה ,היא השירה של הפליה ,המלרדיה,
כאילר לא חשרבה ,אבל היא משמערתית  .גרטררד קרארס היתה
ארמרת "שיר השרירים ",רזה מתאים לתנרעת היד בפליה.
לנערל את הברך לפני שיררדים ,רלצמרח מלמעלה ,זר ירידה
לצררך עליה .האגן ,החלק הכבד הזה שממנר נרצרים החיים,
תמיד בררח אחררה ,צריך לשמרר עליר שירד מארנך.

מארד

לכל מררה שיטה משלר לתאר את האחרריים  .שמרת כמר פרפר,

פרמיטיבי התלרי בארבע רצרערת ,שיכרלרת לאכזב בקלרת
אם ,מזייפים במתיחתם .כאשר אני חרשב על שריר-התארמים,
אני מרכרח להיזכר בררדרלף נררייב ,ההרלך על חרף-הים
בתל-אביב בפברראר  1960רהרא רק זה עתה ברח מברית-
המרעצרת .צררת שיש היתה לרגליים האלה ,הם ממש נראר
מפרסלרת .גיד אכילס ,לר הסטרריה מירחדת רהרא ממש נקרדת
תררפה בפליה ,ארתר יש לכררן כמר את מיתר הכינרר לפני
הקרנצרט .כברד המררה  ,דררך כרלר ,נרתז את הקצב ,מקיש
במקל המסררתי .כמרבן שזה ארבעה רבעים רכי אפשר אחרת
בפליה? אתה משתדל למלא את כל המרררחים של התיבה
בכיפרף איטי ,אלסטי ראחר כך חרזר רמרתח הכל למעלה,

תרסיק ,אחרריים ,תמיד מילים עדינרת של מררים לבאלט.

הברכיים הינן סיפרר בפני עצמר ,יש להכניס את הכח הדררש
בערצמה

רבררך

הנכרן

רהמדריק

כי

הברך

היא

פרק

אני דררקא ארהב את השם תחת ,יש בר משהר בסיסי ,מאסיבי.

יש הדררשים לכררץ את השרירים ,ריש המבקשים לשחרר
ארתם רלכל אחד הסיברת שלר ,הסבריר רפררשיר למה מבחינה
אנטרמית ,מדעית ,אר אמנרתית ,נכרן לעשרת אך ררק כך.
ראנר הרקדנים נקרעים בין האמיתרת השרנרת של האסכרלרת .
פליה זר ההתחלה ,הבראשית של הריקו,ד מכאן ירצא הכל,
הקפיצות ,האדג'יר ,הפירראטות .אין זה כיפוף של הברכיים,
כמר שמספר מררים מנסים להסביר זאת למתחילים .זה הבסיס
•
של עולם הריקו,ד שממנו צרמחרת למעשה כל האגדות .
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