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מק-דונלדסכמואמריקאית

יןניבחןדשהןפיעהתארפטןןיילהשללהקתה

 ," Tharp "הלקןניתהכןתרתתחתבקיסריה
הכןריאןגרפיתשלבמקצתהמןזרכשמה

אליתאינטלקטןיןצרת ,מאןדהאמריקאית

אתמכניסהאינההשסשברןךמאן,ד

תנןעהשכןלס ,לריקןדיהשלההפילןסןפיה

צבעןנית ,משעשעת ,תןססת ,נמרצת

ןאקרןבטית.

קטנהכילדהשגדלהלספר,אןהבתבאןשפינה

אביה.שלבפןנדקהבירהמזיגתלדלפקמתחת

שלה)(באןטןביןגרפיהמספרתתארפטןןיילה

מה ,השמייסכיפתתחתקןלנןעהיהשלהןריה

 ,כסדרניתשסעבדהכנערהדרייב-אין.שמכןנה

באיןצפתהןבעיקר-ןגלידהפןפקןרןמןכרת

 ,ןזה .אחדבכלרבןתפעמיס ,סרטיסספןר

עלביןתרהחשןבהההשפעהאתהיןןהלדעתה,

המחןלי.סיגנןנה

יצרהאףשלהבקריירהיחסיתמאןחרבשלב

אןלסרטקישןטהיןשלאלקןלנןעמחןלןת

כגןן ,ממנןןנכבדאינטגרליחלקאלאתןספת,

אן IIשיער IIבפןרמןמילןשעסעבןדתה

אמדיאןס"."ב

כמעט ,היןסןעדהמןקדמןתיצירןתיהמאז

אסאןיסןדןת,בכןריאןגרפיהניכריסתמיד

אןטנגןחברתי.ריקןדאיזהשרידיתרצה,

 ,אמריקאיתדרכיסמסבאתשלבאןירהןאלס,

קרןבןת.לעיתיסאןתהשימשן

גלאס,פיליפמאתלמןזיקה IIגיבןריס IIיצירתה

בהרכביסהמבןצעיסשןניס,מקטעיסמןרכבת

לה!ישמעןליסרקדני-תארפןאילןמשתניס.

נןתרלאכברכמןבןהמןקדמןתמלהקןתיה

למדןהללןהצעיריסגסאבלהבימה.עלאיש

להסחסריסןלא ,טןןיילהשלהטריקיסאת

ןחיןניןת.ברק

II דתיתמןזיקהלצלילי ,מתןקיס"שדןת

מזכיר ,השייקריסכתשלכגןןאמריקאית,

אלןיןשלהמצטיינןתעבןדןתיןאתבמקצת

66 

הגןנב ,מהמסכןשירקדןישכאןגס .איילי

הכרזתיאינןהסיגנןןאבל ,ההצגהאתבקלןת

ידייסןכפןתסימטרייסמבניסעלןבנןי

איילי.אצלכמןבהתלהבןתמןשטןת
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הקינןח.הןא ,ןבידןרייסקליסןשיריס

 /טראגי "זקןאיש IIדמןתמןפיעהזהבריקןד

כמןמשתנההמבצעיסהרכב ,קןמי

 .בקליידןסקןפ

ימימששרדןהבןדדןתאחת ,מעןלהלהקה

האמריקאיהחדשהמחןלשלהגדןלההפריחה

אןגרהאס(כמןמןזיאןןשאינה ,-70השנןתשל

שלהצןרנימהמןפשטמןשפעתןאינה ,איילי)

מחןלשלמהנהערבהיהזהקאנינגהס.מרס

 .מרשיס

לברוניתמחווה

נכבדיסאנשיסמדןע ,תןההאניןמעןלסמאז

פןניסבה ,כארצנןץבארןדןןקא ,ןדמןקרטייס

התקשןרתןבכליבפןמביאפילן-הכלאלהכל

נהניס ,בשמןת-חיבהןאפילןפרטייסבשמןת-

נןלדןהכל ,בסדראצןלה.בתןארילהשתמש

שןןיסישאןרןןל, 'ןרג'דגאליבא ,אבל ,שןןיס

ערב-אתלהנחןתמרןןחנהשעלתהשעהיןתר.

לבת-ערכהבת-שןרשלהקת ,המהןדרהמחןןה

היא ,האןמנןיןתבמשכןרןטשילדדהשבע

אתשיבשה(אפילן IIהברןנית IIעלןדיברהחזרה

נחיתןתרגשיאלההאס .) ...תיבאנגלהתןאר

שלבנןצןתיןלהתהדרלנןשגןרמיסיהןדייס,

מבני-ברית?אצילאיזה

מאןד.רבןתזכןיןתרןטשילדדהלבת-שבע

במרתהתמיכתה ,שבהןהפחןתהןלאביניהן,

ביןשקרבהתמיכה ,-50הבשנןתגרהאס

שיתןףאתלמעשהאיפשרהןבכך ,יסיהשת

בת-להקתלהקמתשהביאהמיןחדהפעןלה

 .שבע

ןמן ,האדסבנימיתרהעשיראתמבןדדהכסף

בת-שללרשןתהשעמדןהמשאביסהאמת.

להכשרתהבסיסהיןרןטשילד,דהשבע

רינהאפרתי,משהכגןןישראליסרקדניס

בת-להקתמייסדיבדןרןעמיתיהסשיינפלד

 ,הפקןתלמימןן ,ב IIבארהןהשתלמןתסשבע

שגסהלהקה,שללהקמתה ,הכןתרתןכגןלת

המןדרניהמחןלשלהדגלספינתהיאכיןס

 .בישראל

עןמדאינןכבר(שכנראהזהגדןלכסףאבל

לדהאיפשראז)שהיהבהיקףלרשןתה

בת-את ,השניהלהקתהאתלהקיסרןטשילד

פרטיאדסהיןתהשלה.הספרבתיןאת ,דןר

להלכהלפחןת ,הכפןףממשלתיגןףןלא

סבירןתשלןלמידהלחןקיסעין,ןלמראית

 ,הבכירהבבתהלהלחסלהגרמן ,ציבןרית

להקמתההעמןקהןהסיבה ,הצעירהלטןבת

עסהמיןחדיסיחסיההסהלא ,בת-דןרשל

 .אןרדמןז'נט

מרןןןחנה ,דיסקרטימאןדבאןפןהןזכרהנט'ז

דהשבת-שבעלכ,ךמןדעתאינהכנראה

כלפיכלשהיחיבהחשהאינהרןטשילד

שמה.אתהנןשאתהלהקה

היהבכסףלרכןששניתןמהכלההןקרהבערב

ההפקההאכסניה, ,התןכניהגבןהה.רמהעל

מתגלההr,כצנ~טשלהמגבלהאבלמעןלןת.הין
אןמנןתית-ןביכןלתבכשרןןשמדןברשעה

מקרית,היתההמןפעתכניתכייצירתית.

ןלמרבהבינןנייס,החדשיסהריקןדיס

הטןבהקטעשלביןתרהטןבהביצןעהאירןניה

 ,טיילןרפןלשלמיצירתןאחדחלק-ביןתר
II שגדלןרקדניסיידעל ,"המשןסעתהממלכה

עןדאינןמהסאישןסיכאבל ,בבת-דןר

 ...בארץרןקדאינןןגס ,בלהקה

II אניגמהII עןדהיאפלר-דןקטשאיןןןמאת

 ,גמישיסחבליסעלהתלןייסברקדניסמשחק

ליןצריגרןסהזההמשןמששהאמצעימבלי

ןאילןמשמעןתי.אןמקןרימשהןלהמציא

II התיכןן"היס, " Mal'e nostrum " ,מאת
בידןראלאהיהלאקניטןיאנן'לןצהאיטלקי

גבןלעלבןלןנייזה.הפסטהבטעסקלילאיזןרי

 .העתידכסמלחמןדבלןנדיילדעס ,הקיטש

דהבת-שבעכלפילישישקןרתיהבכלעס

מגיע ,כלפיהחמןרהביקןרתליןישרןטשיל,ד

לא ,כדרכהזן.סתמיתממחןןהיןתרהרבהלה

המןפעלעריכתטיתנקרקןסיבהכלצןיינה

פרישהלא , IIעגןל IIהןלדתיןסלא .כעתהחגיגי

כנראהלהקתה.ןמניהןלהמעשיתמהזירה

כלאתלספריהיהשאפשרעד ,שניסעןדיעברן

בתחןמיהרבןתןזכןיןתיהפןעלהעלהאמת

תןארמפריעעדייןאחריס.ןתחןמיסהאןמנןת

להסתירןהנסיןן ,האנכרןניסטיהאצןלה

 .להקןתיהןשלשלהבביןגרפיהחלקיס

ודמעותתנועות

 ,מעניינןתבכןרןתבשתיבת-שבעאנסמבל

ןהכןריאןגרפית 'פרלז'ןקאזאנז'ליןמאת

הסשרקדניןשןבהןכיח ,גןדרןלינדההקנדית

 .הצעיריסישראלשברקדנימהמצןייניס

שלהסתמיהמחןלשןבהןעלהמדןע ,מןבןלא

החיןבישהצדשנתייס,מלפניבארסקלארה

עבןדהשסבחשמל.החסכןןבעיקרהןאשבן

באמתןזן- IIלשןןאמזמןר IIזןמבןלבלת

ברג,יןסישלהסןלןגסלצערינכןנה.הגדרה

בעיניייש .מרתקממשאינן ,"ארכיטקט"

מאתהמןזיקהביןמןבןלאניגןד(באןזניי)

מעיןלהיןתהמתאמצתלתנןעה 'שןסטקןביץ

האןפנה.צןלפידה-קןנסטרןקציה

 IIלבנןתדמעןת IIןקאז''פרלזשלעבןדתןאבל

ןחצאיןתבמכנסייסלבןשיסהרקדניסנהדרת.

אחדשרןןלשרק ,לבנןתןכןתנןתשחןרןת

תןןי-"אתתחילהמציגיסבתחרה,מצןעצע

שלעתיקהמןזיקהלפיהבןדדיס, IIהתנןעה

הכלזמןמדייןתראחריס.ןמלחיניסבאך

בביסמתערהסןףשלקראתעד ,ןרןגעסימטרי

ןלצירןפיסלקאנןןשבאקספןזיציההיסןדןת

יןצרשליפהעבןדהממש.שלכרןמאטייס

 .חדשגילגןלעברהשלןהתנןעהששפת ,גדןל

פיןטי-גןןןבעלתנןעהתיאטרןןעןדלא

אתהמזכירהצןרניןתאלא ,דראמטי-אבסןרדי

II גרמנייסמחןלןתששהII קיליאן.מאת

התחילהגןדרןלינדההקנדיתהכןריאןגרפית

בצןרה IIתנןעןתמאה IIשלההעבןדהאת



הלךמהרקדניםאחדכל .סקרנותמעוררת

אוראלומתשלובליבה ,הבימהלמרכזבתורו

מבריקרעיוןאבל .גופומאבריאברחשףלבנה

להמשיךלוניתןולא ,כתף ,בטן ,בזרוענעצרזה

 .חבלוזה ,"בנאלייםייפחותגוףלחלקי

 ,היטבבנויההמשךהיהזופתיחהאחרי

ספקבליעניין.ועורראוירההשרההמחול

שעודמקווהואני ,טובהיוצרתהיאגודרו

שלה.נוספותעבודותנראה

דווקאלחסוךבת-שבעהנהלתמתעקשתמדוע

בושאין ,קרטוןדףזהוהפעםבתוכניה?

לשבחמהמבקרשנבצרכך ,הרקדניםתצלומי

זה.רקדןאוזורקדניתואישיתשמית

שםהבלטתלעומתהמבצעיםשלזואנונימיות

האנסמבלרקדניצודקת.בלתילינראיתוצריה

 ,מניחאני .באלמוניותםלהשארשלאראויים

מכ,ןאלארע,מרצוןלאנובעתזושהזנחה

מובנתהמבצעיםזהותנראיתהלהקהשלאנשי

 .נקלהעללתקנושניתןפגםזהו .מאליה

לכרמיאלבאהעולםכל
לרקוד

הרבות,והעדתיותהעממיותהלהקותבצד

שלבכורותלכרמיאללהביאמאמץנעשה

 .יהאומנותהמחוללהקותשלחדשותיצירות
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שביתה ,תיהקיבוצהמחוללהקתרקלמעשה

כך ,מכרמיאלמעטיםםיקילומטררקמרוחק

עלשמרה ,"מקומיתלהקה"בגדרכמעטשהיא

בת-טריה.בככורהשנהמדייעלהופהמסורת

והיתר, ,זוקיץבעונתל"בחורובפיעלשבע

הישראלי,והבאלטקולדממהבת-דור,

בנוכחות.ביניהןמתחלפות

בעבודההקיבוצית(רק)שובהופיעההשנה

השםאתהנושאתיצירה ,כאררמישלחדשה

הואשאף ,שראלייהוהבאלט ".מסע-סודיי

 ,אחרוןכרגעהתחרט ,בכורהלהביאהיהאמור

ריקוד-חיילים,איזההיהכשימחהוחלקו

המאהסוףשלהונגאריתלאופרטההמתאים

ולסקי,ימפכרטהשליייצירה"עוד ,הקודמת

כמושנראתה ,הססגוניהפתיחהערבבאמצע

כללא(מקרהבמקרהלכרמיאלשהזדמןמשהו

 .) ...מוצלחכך

שלשפעהיה ,השנההפסטיבלאתשצייןמה

מסקרניםרובם ,תבלקצווימכלמופעים

ומעניינים.

שהונג-אחריאחדיםשימים ,בטוחהייתילא

באמת(הסינית),המולדתלחיקשבהקונג

 City Contemporary Danceה-רקדנייגיעו
Company בקיצורCCDC . הגיעו,הםאבל

שלמעולהתערובתבסערתהצופיםאתוכבשו

האופייניתהתנועה-סיניתיאטרוןמסורת
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מחולתרכותעםפקינגשלהמסורתיתלאופרה
אמריקני.מודרני

למחולברבעוןדווחכברזולהקהאודותעל

 Willi (טסאוויליהכוריאוגרףבראשה .) 5 '(מס
Tsao (, אישאביו,ידיעלבנעוריושנשלח

בניו-וביזנסכלכלהללמודהאמי,דהכספים

לימודיוחוקאתשסייםאחרימשםושב ,יורק

המחולגדוליושארגרהאםמרתהאצל

רב-קומותבבניןממוקמתהלהקההמודרני.

הואגםלתקציבהוהבסיס ,למשפחתוהשייך

להקהזוהישירש. ,וילישלכספיםלמעשה

וחיוניות.מרץמלאת

חגיגותלכבוד ,עבודהכללהבכרמיאלתכניתה

שללזהבריטיקולוניאלימשלטוןהמעבר

ייתערובת ,) Helen Lai (לייהלןמאתכייג'ינג,

צבעונית, ,) Millenium Mix (המאה",סוףשל
ושארכנחשיםמתעופפיםסרטיםהכוללת

 .סיניתחגיגהסממני

המנהלשלהחשובהיצירתוגםלמעשה

 China "( "סיניתאש-סיניתרוחייהאומנותי,
Wind - China Fire "( מולבמסורתיעוסקת

הבימתיתוהתנועההבימהבתרבותחדשני

במיניתחילהלבושיםהרקדניםהסינית.

הלבוששזהולי,התברריותרשמאוחר ,שמלות

בייג'ינגשלהאופרהזמרי-רקדניאתהמשמש

התלבושותשללאתשמיםשעליו ,תחתוןכבד

CCOC , כץשמואלאיור, , 1997כרמיאלסטיכלפ

CITY CONTEMPORARY DANCE COMPANY, 
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I1 קומפאסfl , פלמנקולהקת

 "לוהטחולייממתוך ,נתומוכלשל

ארוכיסשרווליסעסוהמעוטרות,הכבדות

והמשךכהדגשההתנועהאתהמשמשיס ,מאוד

מחולתמונותאחריהאנושית.התנועה

אתהרקדניספושטיסוצבעוניותמרתקות

אתללבושוחוזריסהבימהעלבגדיהס

שבוצעהמצויינת,עבודההלבנות.הגלימות

ריגשיתוהזדהותטכניקהשלגבוההברמה

כאחת.

שכדאי ,אוסטרליה ,רחוקהמארץלהקהעוד

היאאצלנו,מופעיסלהלארגוהיה

Expl"essions . צעירהמחוללהקת

היאבבריסבייו.בעירשמושבהוקומפאקטית,

האומנותיתהמנהלתידיעל 1985בשנתנוסדה

 ) Maggi Sietsma (סייטסמהמאגישלה,
 Abel (וואלסאבלהואהמוזיקליומנהלה

Valls (. 

אתהתחילו "אקספרשנסיישלהרקדניסששת

הכוריאוגרפיתמאתמריקודשלהסהמופע

עלהקצרותהתמונותאתשביססה ,ויירנטלי

הצלמיסמביוביותרהמעניינתשלתצלומיה

 Lois Greenfieldבזמננו,במחולהעוסקיס
בתוךייעפיס"הרקדניסאצלההאמריקנית.

מתגליס , 0הצילומישלמרובעותמסגרות

אולבושיסאפשרייס",ייבלתיבמצביס

תאורהעס ,בשחור/לבומחולזהומעורטליס.

והרקדניותהרקדניותמחליפיסבו ,חדשנית

וביוריקודכדיתוךומקטורניסמכנסייס

לתמונה.תמונה

מובהק.חברתיאופיבעלהואהשניהמחול

שלשקופיסחציקירותהמוקפתדירהבתוך

התאורה,בעזרתהמשתניס ,ונציאנייסתריסיס

קצתואישייס,חברתייסמאבקיסמתנהליס
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 ,"ומשהושלושיסייכגווטלויזיהבסדרותכמו

 Alone "הריקודשסשלנו. "הפוךיי ,תרצוואס
Together ", וזהאומר "ביחד"לבדמשמע

הכל.כמעט

שלהלאומיהבאלטהגיעממרחקיסעוד

הבאלטאתלוקחיסהרחוקבמזרחקוריאה.

כלכימדי,יותרשמאברצינות.מאודהקלאסי

באמתוהיא ,מעולהטכניקהעלהואהדגש

בעיניריסכלאפילו,אברכלמאוד.מעולה

רוחרקהנכונה.בזויתנמצא ,הרקדניות

והרקדניותהרקדניס ...איננההבאלט

הנדושהקלאסיהמבחראתביצעוהקוריאנייס

יישודד ,"הברבוריסמ"אגסשניהמערכהשל

לשנילמחוללשנייסממחולהפעסשהפך "היס

מבריקיסהיוהבחוריסאגב,ורקדנית.גבריס

הקטעיסואפילו .מדהימותשלהסוהקפיצות

 .הנדוש "קיחוטהדוו"מהוירטואוזיקהמלאי
 . 0משעמ , 0מושל ,מכניהיהזה

שלמעורבתלהקההופיעהומדרום-אפריקה

קאמרית,להקההיא Pactולבניס.שחוריס

מחולותבתרבותגסלהשתמשהמנסה

 .מודרנימחולבהולשלבאותנטיתאפריקנית

אתלערבשלאמוטבובמחולבכדורסלאבל

עלנמחקיספשוט"לבניס"רקדניסכיהגזעיס,

שלהסשהתנועה ,שחומי-העורידיעלהבימה

הבידור.לכיוווהולכתזושלהקהחבלנפלאה.

הקיץבאמצעלוהס""מחול

כשרווישדלל",סוזומרכזיימנהלורדי,ליאיר

למופעיסמסקרניסשמותלהמצאתמיוחד

בחודשיסהקיץ,באמצעמופעיס.שלוסדרות

שלשורהבמרכזמתקיימת ,אוגוסטיולי

 ".לוהטמחולייהכותרת-הגגתחת ,מופעיס

מעטורקבכורות,בגדראינסהמופעיסרוב

מתחברובורוטטותלוהטותבאמתעבודות

מוכריס,ליוצריסשמעניקיסטובאבלפנימי.

בת-שבעלהקתדניאלי,ענתשיינפל,דרינהכגוו

ואחריסגתעמנואל ,ורטיגו ,שלהוהאנסמבל

קהל.עסלהפגשנוספתהזדמנות

ביצועמלבד ,ורקדניותיהשיינפלדרינה

באבלילה"ו "חמיהייהמוכרותהעבודות

מרגשותאומרתקותיותרנעשושלא ,"המלאך

רקדושלהו,הבכורותמאזשחלףהזמועס

ונבלענכלסבוד,ד ,אחד(ובחורהבנות

סתמייסלישנראודואטיס,חמישהבחבורה)

שלעבודתספרישהס ,נכתבבתוכניהלמדי.

גיליתילא .שיינפלדרינהבהדרכתהמבצעיס,

לארעיונותאוחדשכיוווזומשותפתביצירה

רינהשלהשפעתהכנראהכלשהס.שיינפלדייס

אוחזרהרקמעלהוהאילתור ,מאודחזקה

עצמה.שלההתנועהסיגנוועלוריאציות

כךכללאכבר(בעצס,הצעיריסהיוצריסביו

ולייסדמעשהלעשותשהחליטו ,) ...צעיריס

היאדניאלי.ענתבולטתמשלהס,להקה

הנושאתתנועה,רקדניהעבורליצורהשכילה

שהיא ,פלאזהואיוהאישי.חותמהאת

שלה.העבודותבביצועובולטתמצטיינת

לידרעברימאתלמוזיקהשלה, "אוקטובריי

השניהלעבודההמוזיקהאתחיבר(שגס

שלאוירה,שלמחולהוא ,)"פופינסייבתכנית,

יפהמופנס,ריקודנמו,ךוולטאז'עלדינאמיקה

 , 0טוביריקודיסשלכדרכסהיטב.בנוימאו,ד



הקרינולינותתלבושתמדי.ארוךקצתהוא

תואמתאבסורדיתהכאילובכור)גלית(עיצוב:

והמבנההרביסבוביסהסיאת ,התנועהאת

שלו.המאופק

המטפלתעלהשירסביבהבנויייפופינס",

המתרחשתמשעשעת,רביעיההואהמעופפת,

כמו ,סירהמסתובבתשבראשו ,פיגוסמיןליד

 ,מעולהאבלקטנה,להקהראיתימאזשבשבת.

עכשיושהואהביצוע,השתבחלאחרונהזו

 ,נמירובסקיגליתעצמה,ענתמלוטש.ממש

לפנישנראה ,תש"חרותםובייחודתמירקובי

שללרקדןבינתייסוהפךמתחילכנערשנה

ממש.

להקתגםהופיעההלוהט"חולייהמבמסגרת

וכשמונהנגניםזמר,נתן.מיכלשלהפלצמקו

ספרדייםמחולותשלבשורההופיעורקדניות

מיכל.ידיעלמעובדים ,מסורתיים

בכמהמצטייןהמסורתיהספרדיהמחול

מאודביטויהואכלקודםתכונות.

 ,לוהטמחולבאמתזהורגש.ועזאינדיבידואלי

אצלאבלדלל.סוזןשלהסידרהאתההולם

הרבה.זהמכלנותרלאנתןמיכל

ביצוע-האוניסונוש ,למדהלאהיאכלקודס

הוא-המבצעיםכלידיעלבו-זמניתתנועה

אורגעישיאאלאלשמשיכולשאינותבלין

ללאכמעטנעוהבנות ,ריקודיהבכלחזק.סיום

שלכזוהכפלהאחידה.בצורההכללמןיוצא

מתוכנה.הכוריאוגרפיהאתמרוקנתתנועה

בתפקידימלבד ,הבימהעלגבריםשלהעדרם

 ,הארוטיבמתחהיאאףפגמה ,מוזיקאים

השםעצםהלאפלמנקו.מחולשלההכרחי

flamenco להבה".ייאש",במילהמקורו"

 ,עבודתואתיודע ,גרנדהפרמין ,הזמראגב,
עלהשהאישאלאהסיגנון.אתהלמהושירתו

טבעותזרועו,עלזהבשרשרתענודלבימה

עלנהוגשאינודבר,אצבעותיועלנוצצות

ומושכיםלצופהמפריעיםהנצנוציםכי ,הבימה

 .שולייסלפרטיסלבותשומתאת

לרמההגיעשלא ,בידורימופעהיהזה

 ,פרדסבגדרהואהספרדיהמחולמקצוענית.
ארבעהכמוממשמסתכן,לתוכושנכנסשמי

בקיצוץהדר,ךבאובדן ,שבאגדהלים"החז

מכך.גרועותבתוצאותואףהנטיעות

 ,הסימפאטיתהירושלמית "ורטיגוייחבורת

חגגה ,שעלועדיורטהייםנועהשבראשה

הולדתהיוסאתלוהט"מחולייבמסגרת

ולהעהילד .חמותברכותכלקודםאזהחמישי.

בחינותאתעברמזמןהואכיאם !'אלכיתה

הבגרות.

ברבמעיןמתרחששכולוייבורדומינו",ופעמ

(סטיבמעולהאבלקטנהחיהתזמורתעם

שלשעההואקובלסקי),וג'פריהורנשטיין

 .מצוייןומחולרוחקורת,עניין

אפרתימשה

לעברלשובמנסה

אנטי-ייהחדשהליצירתוקוראאפרתימשה

המוזרההישראליתההמצאהשםעל ,מחיקון"

ככתוב ,-60השנות(לא-70השנותשלביותר

מכשיריארצהלהביאשהחלושעה ,בתוכניה)

חלה,שההשידוררשותאבלצבעונית,טלויזיה

מלחמתאחרי ,-60השנותבסוףשידוריהאת

בשחו;ןלשדרהתעקשהעוד ,שבעת-הימים

שוויוניות,שאיפותשלההס,בימיס .לבן

לבעלייתרוןלהעניקשלאהשלטונותביקשו

מקלטיםלייבאהשיגהשידםהאמצעים,

סרטיםלשדרהיהאפשראיטכניתצבעונייס.

יגיעושהגווניםמבלי ,בצבעשצולמומחו"ל

לכ,ךגרס "ייהמחיקוןמכשיר .הביתילמקלט

לאמהבבית.אצלךכביכוליימחקשהצבע

אנטי-ממציאיםהיהודייס?הגאוניםעושיס

קניתשאס ,נוסףאלקטרונימכשיר ,מחיקון

הצבעוניותשבהלמקלט,ךוחיברתאותו

לתמונה.

(כפילארכיוןלשובמבקשתאפרתישליצירתו

ושל-הלהקהשלבתוכניה)מכונהשהדבר

ישמהעבר,בפסי-קולחוזרשימושנעשהעצמו.

פעםשהיו ,חרשיםתנועתשלמוטיבאפילו
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מןיאל,יןסףבעבןדתן.ןמעןלהחשןבמרכיב

מןפיעבלהקה,הלא-שןמעיםהרקדניםאחרןן

ליצןמעיןשלבתפקידבידן,אדןםפרחבשחןר,

מרסןלמרסלאןתנןמקשרזה .עצןבמנחהאן

אןנןלקאזןאןתרצה,אםאןשלן. IBipןל"

אחרןןמןיאל, ...פיןטיפרחעםהנעהקשיש,

תפקידןאתמבצעאחרת,תקןפהשלהצדיקים

 ,למחןלצןרניתמסגרתמקנהןדמןתןמצןיין,

יתרה.עיקביןתללאהזמןקןלאןרךשנע

 ,-70הלשנןתשייכתהיאאףהתנןעה

עלמעידןתמלייקרהבגד-הגןףןתלבןשןת

הישן.מהסיגנןןמןצאן

 16ןבהלהקהלקייםאפרתישליכןלתןעצם

שבח.לכלראןיהאלה,משברבימירקדנים

מןדרניממששלןהתאןרהתכנןןרקבעצם

מאןד.ןיפה

הכנסתידיעלהחןמראתלעדכןהנסיןן

-רביןיצחקשלדמןתןןבןסרטןן-ןידאן
חלקישניבין-נןצצתאןמניםבמסיבת

נתקנןצרשכן ,מצליחממשאינן ,היצירה

 .להקרנההבימהעלהנעשהביןכמעטמןחלט

מצןייניםרגעיםישאפרתי,אצלכרגיל

ממשאבל ,הבימהפניעלהזןרמת ,בתנןעה

יפיםרעיןנןתעןדףלןיש ,מדברשהןאכשם

שקשהעדבערבןביהמןגשים ,כשלעצמם

נאמרן.למהלהבין

פעולהלשתףמסרבהנסיך

העולםעם

למןפעממןפע-כיןצר-מתפתחקןלבןאמיר

בעיבןדבחרהןאהפעם"קןמבינה".להקתןשל

הסןפרשלהשיקספירימהמקןרמאןדהרחןק

מכןנת IIןבמילרהיינר ,מכברלאשנפטרהגרמני

 . 1977בשנתשנכתבשלן, IIהמלט

תריסרבהש ,עבןדתןאתמכנהקןלבן

שהנסכשםכןריאןגרפי,תיאטרןןמשתתפים,

שלנן,אמירכמןממשהןא,שגםקרסניק,

חיים.אנןבההחברהאתןלזעזעלצעןקמבקש

הזןןעןתאל ,כללבדרךהןל,ךשקרסניקשעה

קןלבןשןמרהצןפה,אתלהגעילןמנסה

ןשלהמחןלשלאסתטייםערכיםעלבקפדנןת

הבימה.

תרצהאםמיליטריסטית,צעדה ,הפתיחהרק

כןחנימצעד ,כןלםהמשתתפיםשל ,פאשיסטית

לעןלם,שייךפגיןןכמןהבימהאתהחןתך

הנדןשים.מדי,המןבניםהסמלים

שחןרןתפרייטשדט)אןרי(שעיצבהתלבןשןת

כנשים,גבריםהכל,ןכמעטזהב,עםןמבריקןת,

מחןןה ,סקסייםקצרצרים,במכנסייםלבןשים

הצעיר.הדןרשללאןפנה

מרכיבמהןןהיהןדאי,שישעיצבהתאןרה,

מסגרןת ,התפאןרהגםמרשימה .במןפענכבד

אןתלןייםשהרקדניםשבכהפניהןןעלעץ

בגליליהשימןשיפהבייחןדעליה.מטפסים

מעלפיןטיתבצןרההנקרעיםעיתןן,נייר

ישהסןבלהנסיךדמןתמלבדהללן.המסגרןת

אבל,ןמלכים.ןמלכןתאןפליןתןכמהכמה
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לפנישטיפלהלינקהלסןזנהשקרהכשםממש

רבלאזמןאחריהחןמרים,באןתםשנה

כבר ,אחראןזהתפקידמגלםכרגעמיהחידה

משמעןתית.אינה

קןלבןאמירהיטב.בנןיהחזקה,עצמההתנןעה

פחןתלאןזהמצןיין. IIכלי IIלעצמןיצרכמדריך

תמידשאצלן ,המיזנסצינהממבנהחשןב

מעניינת.

הןאעןדןכל ,טקסטיםמשמיעאקןניליאןר

רהןטהבצןרהאןתםמגישהןאעברית,מדבר

שנכתבטקסטלדקלםמדןעאבלןאמינה.

מילא,צברי?בניבלאנגלית,בתרגןםבגרמנית

אבלניחא,עצמן,השיקספיראתהשמיעןאילן

אבסןרד.קצתזהבריטי?בלבןשמילראת

שלמרןת ,זןבעבןדההחשןבשהפן ,בטןחלא

רןבהמרתקתשבההמכןןןהריגשיהריחןק

ןהמציאןתלעשןתמהשלה.המסרהןא ,ככןלה

ממהיןתרמזןןיעההראשןןביבישלבממלכתן

 ...דנמרקבממלכתשרקןב

שלוובצגבמקלדתשבוידני

הילדיםמןזר:מצבהמחןלבתחןםאצלנןקיים

מתברר,ןשןבשןב .הןריהםאתמפרנסים

הלהקןתשלצעיריםלקהליםשהמןפעים

רקלאהקטנןת)יןתר(ןעןדהממןסדןת

אןהדקהלןמכשיריםהיריעהאתמרחיבים

המןצהרתמטרתםןזן-הבאןתלשניםןמנןסה

ממש.שלפרנסהמקןרגםהם-ןהנתמכת

שעל,ןעדיןרטהייםנןעה"ןרטיגן",מנהליגם

II גילןII לעשןתןהחליטןהזה,הגלןיהסןדאת

הילדים.שללעןלםלחדןרמנתעלמעשה

II דאנסהפאןןרII שהגהשלהם,חדשמןפעהןא

בן-חמןטלכתבההטקסטאתשעל,עדיןביים

ןרטהייםנןעהיצרההכןריאןגרפיהאתזאב,

הןרנשטיין.סטיבהמןזיקהןאת

(האקספןזיציהבמקצתכבדההתחלהאחרי

שבןיילדאןדןתעלהמןפעממריאההכרחית),

פריקמחייתמןנןתלרצףשלןהמחשבבעןלם

אמיתי.בימתידמיןןשללעןלםדני,המקלדת,

מתחבריםשאליה ,מןצאנקןדתמשמשכדןרסל

פתאןםגדלהכדןראבלבנקל,הילדים

הפאןןר-דמןיןתעםפגישה ,ענקייםלמימדים

באןלם,לילדיםחיבןרריקמתעןדריינג'רס,

יןצאןתהמןכרןתשהדמןיןתשעהמדהימה,

בסיגנןןממש .המחשבשלהענקימהצגלפתע

הצ'כית. IIמאגיקהלטרנה IIה

קצתהמןדרניןהמחןלהבאלטלעןלםהמעבר

 ,"ןכית"לכלעםדןןקאמתחבראבלמאןלץ,

בימתיתלמציאןתלעינינןההןפךהסרטשןב

בגרבייםןרקהקרח(הנסיךתלת-מימדית

נכריתשפיאהפגםזהאבלמפריע,קצתלבנןת

בנקל).לתקןיכןליםןנעלי-באלט

כמיןהרןבץהמחשב,היאהמרכזיתהדמןת

ברקע.מנןפח,פלסטיקעשןיהןאכיר,ךלןןיתן

כאילןכשהןאקריסתן,מרגעמאןדןנהניתי

האןןיר.ממנןשיצאבלןןןמזכירברךכןרע

כלעם ,בידעעשןימצןיין,ילדיםמןפעזהן
למשחקי-ןיש .ןמחןליבימתיידעןהרבההלב

נהנים,הילדיםרקלאיתרןן:עןדאלהמחשב

מרןתקיםהמלןןיםןהסביםההןריםגם

 .ןצןחקים

שובמנסהחיפה

ןבמחןלבכלל,במחןלמשןפעתעיראינהחיפה

העמןתה IIמנסהשנתייםןזהבפרט.מןדרני

הקהללפנילהביא IIהמןדרניהמחןללקידןם

המןפעחיפאים.רןבםיןצרים,שלעבןדןת

בית-הגפן.בתיאטרןןהתקייםהשלישי

אלאאח,דמעןרלאקצרים,קטעיםששה

במגןןןריקןדים,שלמקריכמעטאןסף

שלזןהיתהביןתרהטןבההעבןדה .סיגנןנןת

במסגרתרקדקצרזמןלפנישעדאיבגי,אןרי

לשלןשטריןשהיאקיבןצית,המחןללהקת

יציב.ןמיהדןרףיפעתשק,דאפרת ,בנןת

שלןשביןענייןןמעןררמןזרניגןדיש

הנעןתבאלט,שלבכאילן-טןטןהרקדניןת

האלגית,היצירה IIמןל IIעליזהבתנןעה

אלבינןני.מאתכךכלהמןכר"האדג'ין"

חןזהבשעשןעןישבהגיןןבנןיההכןריאןגרפיה

אחריםקטעיםשללזההיההביצןעגם .רב

 .בתכנית

אשההיאהיטב,המןכרתבן-ברןךמירי

 IIאבןדזמן IIשלהןהסןלןבהןפעתה,מרשימה

כןחבןהיהפרט,ארוושלהמוזיקהלצלילי

הןאבמהלהגדירקשהאבלבימתית,ונוכחות

עוסק.באמת

האיזוריתבאולפנהשלמדה-מורקוסרבעא

פאג'ר""אלמעולה.רקדניתהיא-בגעתון

סןלופארוק,עןמרמאתלמוזיקה(השחר)

בעצםשהואראי,איפור,שולחןפסיכולוגי.

היאאישי.דמיוניריאליזםלומשוויםשקוף,
להקהלעצמהמוצאתשאינהשחבלרקדנית,

ועןד.עןדלהתפתחיכלהשבמסגרתהטובה,

הגפן""ביתשכותרתהערבי,המרכיבגםהיא

טועה,איניאםזה.דו-לאומילמופעמעניקה

(רנדההפלמנקורקדניותמשתיאחתגם

חבלפלסטינאית.רקדניתהיאשןקייר)

קינוחכמעיןשהןגשהזה,הספרדישהמחול

עלבנויכולוהיהכילסיגנונו,חטאלסיום,

המבצעות,לשתיאחידהסימטרית,תנועה

הפלמנקובעולםמקוםלןשאין

 .האינדיבידואליסטי

אתגםקילקלווהאוניסןנוהסימטריה

שלבשקיםנערותלשתימחול"התפשטות",

אומרתקהיהשלאהשלום,עליוניקולאיס,

-אורניעדהמאת IIלנועהריקוד IIוכןמיוח,ד
-בחיפהמודרנילמחולהעמותהאתהמרכזת
לרמההגיעןלאביצירתיןת,תרגילכמושנראה

הנדרשת.

וזהשריכז, ,המןפעשלחסרונותיןכלעם

בית-הגפן,בתיאטרוןאיש 200כמעט ,משמח

חיובי.אירועהוא
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