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עמוד 3

ום

$DN2$סו'$DN2$

אחר,לפני

$TS1$סו'$TS1$
סו־
שבע שנים בערך ,צעד

האמנים מנו פלוקר עם אחת
$TS1$מעמיתיו$TS1$
מעמי־

כן

$DN2$מעמיתיו $DN2$ברחוב סנט
תיו
מרכז אמנויות

במונטריאול ,ליד
קתרין
Place des Arts

הבמה

״,

(המכונה

גם״העבודה של חופש״) שהעלה

הצמד עם רקדני בת שבע
בהמשך,

במארס 2012

cause

את

Lost

״,

בדצמבר 2011

הם יצרו

לאנסמבל

שהיתה למעשה עבו־
$TS1$עבודתם$TS1$

$DN2$עבודתם$DN2$
כשפתאום הבחין שלהקת בת שבע מופי־
$TS1$מופיעה$TS1$
דתם האחרונה בבת שבע.

$DN2$מופיעה $DN2$באותו ערב עם היצירה״ברתולינה״
למה בעצם הם עזבו את בת שבע ,להקה
עה
שרוןאייל.
של כוריאוגרפית שלא הכיר
אופטימליים
שעל פניו סיפקה להם תנאים
פלוקר ,שמייצג אמני במה מוערכים ומרת־
$TS1$ומרתקים $TS1$ליצירה באמצעות רקדניםמופלאים ,חללי
$DN2$ומרתקים $DN2$כמו רוברטלפאז׳וקריםטל פייט ,הביט
קים
חזרות מובחרים ,ביטחוןכלכלי ,צוות טכני
בשעון; השעה היתה שתי רקותלשמונה,
מיומן ,מערך שיווק משומן וכן הלאה? הת־
$TS1$התשובה$TS1$
מועד תחילת המופע ,והוא מיהר אל הקו־
$TS1$הקופה$TS1$.
$DN2$התשובה $DN2$די פשוטה :נהיה שם צפוף מדי .במשך
שובה
אזלו ,הוא
$DN2$הקופה $DN2$.מכיוון שכמעט כל הכרטיסים
פה.
שבהרכב
והתבהר
תקופה די ארוכה הלך
ישב

בשורה

״במשך

הראשונה.
הבאה

השעה

שבראשו עומר כוריאוגרףפעיל
אין יותר מרי מקום
לכוריאוגרפית קבועה
כמו נהרין,

מהופנט

הייתי

אייל ,שעם השנים הלכה
נוספת כמו
לחלוטין מהעבודה הנפלאה הזאת״ ,נזכר
פלוקר ,שנהפך לימים לסוכןהבינלאומי
בינלאומיים.
יותר ויותר תוקף ומוניטין
שלאייל ושותפהליצירה גיא בכר" .אחרי
אף שניתנו לה לא מעט הזדמנויותליצור
המופע צעקתי ונשמתי נעתקה בעתובעונה (בת שבע היתה מחויבת לאפשר להלהע־
$TS1$להעלות$TS1$
אחת .פגשתי את שרון בקבלת הפנים ואמ־
$TS1$ואמרתי $TS1$לות
$DN2$להעלות $DN2$שתי יצירות בשלוששנים) ,רובעבודו־
$TS1$עבודותיה$TS1$
$DN2$ואמרתי $DN2$לה שאסע עד סוףהעולם כרי לראות
רתי
ובחו״ל,
$DN2$עבודותיה $DN2$לאהגיעו מספיקלבמות ,בארץ
תיה
אפילו
וכך
את
שהרפרטואר השוטף התמלא
וזאת משום
עבודתה,
הגעתי
עשיתי .פעם
לישראלליום אחדבלבד ,רק כדי לראות
מדי שנהבעבודותיו של נהרין .גם זמן הע־
$TS1$העבודה$TS1$
את  Billבתל אביב .יש משהולגמרי חדש
(איילמסוגלת
$DN2$העבודה $DN2$שניתן לה עם הרקדנים
בודה
וייחודי בכוריאוגרפיה ובסגנון של שרון לעבור שעות ארוכות עלליטוש של תנועה
בלבד) כנראה לא היה מספק.
אחת
אייל וגיא בכר ,משהו שלא ראיתי אצל כו־
$TS1$כוריאוגרפים$TS1$
$DN2$כוריאוגרפים $DN2$אחרים במשך שנים".
ריאוגרפים
היא ובכר קיבלו הזמנות רבות לבוא
פלוקר
של
הסיפור
העולם ,והם
$TS1$לעבודתם $TS1$וליצור בלהקות שונות ברחבי
על
ההתוודעותלע־
$DN2$לעבודתם $DN2$של אייל ובכר וההתלהבות הקי־
$TS1$הקיצונית$TS1$
בודתם
עשו זאת לא מעט ,אך גם אלה לאהצילו
שתקפה אותו בעקבותיה ,אינו יוצא
צונית
$DN2$הקיצונית$DN2$
את המצב ,שכן בכל פעם היהעליהםלעבור
מחרש את שפ־
$TS1$שפתם$TS1$
עם רקדנים אחרים ,ללמד
דופן .השניים ,בני זוג ושותפיםמקצועיים,
מצליחיםלסחוף אחריהם בשנים האחרונות
$DN2$שפתם $DN2$הייחודית(״כשאנחנו באים ללהקות רוב
תם
קבוצה הולכתוגדלה של שוחרים ,בישראל
חייזר״ ,מבהירה
הפעמים מסתכליםעלי כמו
ומחוץלה .דומה כי משהו בעבודות שלהם אייל) .ומה גם שהזכויות על העבודותלרוב
נותרו בידי הלהקה המארחת ,מצב מתסכל
מצליח לרגש אנשים באופן מיוחד ,לגעת
$TS1$ולהלהיב $TS1$למדי.
עמוק בצופים מכל הסוגים והמינים ולה־
$DN2$ולהלהיב $DN2$גם קהל צעיר יותר ,או כזה שאינו מו־
$TS1$מורגל$TS1$
להיב
ואם לא די בכך ,בכר מביא הסבר משכנע
$DN2$מורגל$DN2$בהליכה תדירה אל מופעימחול.
רגל
המשקף את הפרפקציוניזם של הזוג:
נוסף
וצברה

האנדרוגניות ,המיניות ,החייזריות ,האפ־
$TS1$האפלוליות$TS1$,

לוליות,
$DN2$האפלוליות$DN2$,

השבטיות,

האירוטיות,
האורבניות
ההיכר

הרובוטיות ,האנרגיה,
$DN2$המסרים$DN2$,
סרים,

הפראיות,

כל אלה

המקצב,

החושניות,

שלאייל

שלל
$DN2$האחרונות $DN2$.בין אם היו אלה
נות.
שבע ובהם״ברתולינה״

המופעים שיצרו

קביםה״
דות
$DN2$העבודות$DN2$

) ,״מקרובה
2006

״קארט בלאנש״ הנו־
$TS1$הנורווגית$TS1$:

רווגית:
$DN2$הנורווגיתKiller Pig $DN2$:

de walk

בלהקת

בבת

מ2010 -
 2008או Bill
$TS1$העבודות$TS1$
העבו־

מ2011 -

״האברר

Beaucoup

ק־

מ 2009 -ו״
או

001

העבודה שהעלו

םטריט דאנם״

משיקגו,

0-1102
Too

רק־
$TS1$רקדנים$TS1$,
צדדים טכניים והפקתיים

לפני
$DN2$הטיפים $DN2$של זירת המחול
פים

היחידהלהיות

להעביר
שלה,

זה

המקומית כשהודיעו

על סיום שיתוףהפעולה שלהם עם להקת
שהצטרפה ללהקה כרק־
$TS1$כרקדנית$TS1$
בת שבע.אייל,
$DN2$כרקדנית $DN2$בשלהי שנות ה 80 -חתמה פרק של
דנית
 23שנים בהרכב הישראלי המוערך ,שבהן
מילאה תפקידים בכירים כמו מנהלת אמ־
$TS1$אמנותית$TS1$
$DN2$אמנותית $DN2$עמיתה וכוריאוגרפית הבית,
נותית

שמילאה
נהל
$DN2$המנהל$DN2$
של
אלדור
העבודה על
בעיצומה

תפקיד

מאז  2005ההודעה הגיעה אל המ־
$TS1$המנהל$TS1$

נהריןוהמנכ״לית

דינה

House

מדויק במה

שאתה רוצה

בכל

האספקטים

ביצירה הסופית,

שכל

מי שנוגע

הזה בא מבחירהשלך,
עשית את הסינון של

בהפקה
שאתה

של

הדבר

בחרת אותם,

האנשים הנכונים ,והם

בםינק אתך״.

באמת צפיתילפני כשנה במופע של
להקה מוושינגטון שהעלתה בהרצליה
את

יצירתכם

היה די עגום

שנה וחצי הרעידו את אמות הטי־
$TS1$הטיפים$TS1$

האמנותי אוהד

נשענים על

ובכר ,דרך
$DN2$שהדרך$DN2$
דרך

היצירות שהעלו יחד בשנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$.

ללהקת

האסתטיקה

וכל

הדברים

ואחרים נהפכולסימני
דנים ,צוות טכני ,האורנים .ובסוף יוצא שה־
$TS1$שהדרך$TS1$
$DN2$רקדנים$DN2$,

האטרקטיביים

שיצרו

״במדיום שבו אנו עוברים הניואנסים ,המ־
$TS1$המסרים$TS1$,
הנוספים

Pig
מבחינת

Killer

״,

והמחזה

רמתהביצוע.

מאוד

התאכזבתי.

אייל .״זה
״בצדק״ ,יורה

באמת היה נורא.

לא העזתי ללכת לראות את זהבכלל.
מביך ,ומאור קשהלנו לראות עבורה שלנו
ככה .זה לאפייר״.
זה

מתחת למים
מתוך כל התסכולים האלה יצאו אייל
ובכר להקים קבוצה משלהם .בתחילה הם
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לאינדיבידואל ,לפרטים
$DN2$פנימית $DN2$,זה לחפור פנימה
מית,
לניואנסים ,זה מה שעושה לי את זה
הקטנים,

יקותיאלי ,האמן שניהל
חברולעדי
האמנות בתל אביב ,ויצרו עמו את
שמתחת
של ההרכב ,מה שהם מכנים ״היסודות
למים״ .היה ברור להם כי היעד המרכזי הראשון
בינלאומית״ המ־
$TS1$המתקיים$TS1$
להופיע באירוע ״חשיפה
הוא
תקיים $DN2$בכל סוף שנה אזרחית במרכז םוזןדלל,
תקיים
ובו מציגים שלל יוצרי והרכבי מחולישראלים
את מרכולתם בפני נציגי מוסרותופםטיבלי
מהעולם ,מתוך תקווה לזכות בהזמנות
מחול
בחו״ל.
להופעות
באותם ימים של גיבוש החזון הגיעה פנייה
מבוססת
מבלט גטבורג ,להקת מחול שוודית
את

שנת

בעצם״.

התשתית

שהזמינה

את

השנייםלהעלות
צמד

במובן

רקדנים ,עוצמה זה

משותף עם
הפועל בגרמניה ,גיא ויצמן ורוני חבר .ההצעה

אייל
(משמאל)

שמישהו יבוא ובאמצעות

קריצהבעיןיפיל אותךלרצפה״.
בינלאומי בלהקה יש די והותר ,אך
אזעניין
נדמה שעתירה והצלחתה קשורים בעיקר ביכו־
$TS1$ביכולתה$TS1$
$DN2$ביכולתה$DN2$להתייצב מבחינהכלכלית .לפי שעה אין
לתה
לה תזרים שוטף של כסף ,היא עור לא מקבלת
צילום :דניאל ציצ׳יק
תמיכה ציבורית (משום שדרושהפעילות של
ממשדר
שנתייםלפני שמתחילים לקבל תמיכה

נוסף

היתה מפתה ,בעיקר בהיבטהכלכלי,
ואייל הע־
$TS1$העלתה$TS1$

עבודה

לווליומ,
מכונסת יותר .מה קרהלעוצמה,
לכוח ,לשבטיות
כל הדברים שנהפכו עם
השנים לשמך הנרדף?
מינימליסטית ,נכון? אני
״אני נהיית יותר
שבמינימליזם יש את העוצמה הכי חז־
$TS1$חזקה$TS1$.
חושבת
$DN2$חזקה $DN2$.עוצמה זה לא שאני אבוא ואתפרע עם 30
קה.

יצירה בערב

כוריאוגרפים ישראלי

מסוים גם

House

היא

לצד בכר':׳אני רוקדת כי אני חייבתלרקוד.
מות
את זה ,כי אני רוצה להעביר את זה הלאה .אני
$DN2$תרומות $DN2$ועל
אייל ובכר
מתישה שיש לי משהו לתת"

ה$DN2$רעיון שהיא מכנה בדיעבד״גאוני םלאש
לתה
כספים המגיעים מהופעותבחו״ל.
דבילי״:להגיעלשוודיה עם הרקדנים שלה ,כי אני אוהבת
שישתלבו בעבודה שיפיקו לבלט גטבורג ,וב־
$TS1$ובמקביל$TS1$
מספריםשנקלעולחובות בתקופה
יוצרת כי אני
מקביל
האחרונה ,בעיקר משום שנאלצו לשלם משכו־
$TS1$משכורות$TS1$
ביל$DN2$לעבוד אתם על גרסה מחודשת של
$DN2$משכורות$DN2$לרקדנים מכיסם האישי.
רות
 Houseשתועלה בחשיפהבינלאומית עם
ביולי הםיופיעובפסטיבל״ג׳ייקובםפילו״ הג־
$TS1$הגדול$TS1$
שובם משוודיה.
״ההתפרעות שלי אינה כמותית ,היא איכותית.
זה לא מדיר שינהמעיניכם?
$DN2$הגדול $DN2$והחשוב המתקיים במםצ׳וםטם ,באוקטובר
באוקטובר דול
בגטבורג
בכר :״אי אפשרלהגיד שזו חרדה קיומית ,כי
אני מרגישה שאנייכולהלהתפרע הרבה יותר
העבודה שהועלתה
שבצפוןקרוליינה ומ־
$TS1$ומשם$TS1$
היתה מרשימה יגיעו לצ׳אפל היל
חררה קיומית זה כשיש לךרעיון ואתה פשוט
כשאני עם מעט אנשים״ .כדוגמה היא מביאה
האחרוןuntuied Black ,
בנובמבר
לאמסטרדם,
ישר
יטוסו
שם
$DN2$ומשם$DN2$
במארס
׳ /העבודה שיצרו השניים
את
הש־
$TS1$השניים$TS1$
החודשים
ושאפתנית ביותר ,אך
הולך .פה יש בעיה אחרת :יש
לא יודע לאן הוא
Sara
יופיעו
שהעבירו
יים $DN2$במקום היו קשים מנשוא.״החזון שלי אמר
ניים
האחרון ללהקה הצעירה של תיאטרון המחול לנו הזמנות וסיורים סגורים ,אבל ישלנו חר־
$TS1$חרדה$TS1$
בבודפשט וימשיכו מידלסיור של שלושה יע־
$TS1$יערים$TS1$
) ,שםיכלו לבחור עד כ30 -
NDT2
$TS1$שטרם $TS1$ההולנדי
$DN2$יערים $DN2$בצרפת .השנה מתוכננים גם סיורים שט־
רים
שיהיה מדהים לקחת את הרקדנים שאני הכי
תפעולית ,אנחנו לאיודעים בדיוק איך זה
דה
$DN2$חרדה$DN2$
$DN2$שטרם $DN2$נחתמו סופית ללוםאנג׳לס ,פרנקפורט,
רם
לשוודיה״ ,מסבירהאייל,
אוהבתבעולם אתי
המינימלי כדי
לעבור .ישלנו את התקציב
רקדנים ,אך הסתפקו ב -זוהי עבודה קצרצרה הולך
המבוססת על שיר של ההרכב הש־
$TS1$השוודי$TS1$
מתקדמים
״יש לנו בתים שם לכולםלארבעה חודשים,
לשלם לאנשי צוות ,אבל אנחנוושלומית בה־
$TS1$בהשקעת$TS1$
 12דקות)
מקסיקו ומונקו ,ומתקיימים מגעים
$TS1$ביחד $TS1$להעלאת מופעים ביריד האמנות הנחשב ״ארט
אני נותנת להם עבורה ומשכורות ,הם אתי בי־
םטארט אפ ,משקיעים ולא יודעים מה
׳ /יצירה סטטית בעלת יופי
וודי
$DN2$השוודיThe Knife $DN2$
שקעת
$DN2$בהשקעת$DN2$
בדצמבר.
במיאמי
המתקיים
באזל״
מהממת ואנחנומשתלבים ,יוצאת
חד $DN2$כקומונה
חד
הולכים
אנחנו
אבל
כלכלית.
מזה
לנו
ייצא
בשורה,
ניצבים
הרקדנים
שבה
קודר
מניעים
עם
בעולם ,ישלנו שם סטודיו
העבודה הכי טובה
זה עד הסוף ,זה לאיכול לקרות ביום אחד״.
את איבריהם במקום ובמעט שלא זזיםבחלל.
השנה הבאה צפופה אף היא ,עם מופעים
 Houseוחוזרים לארץ .אבל בבלגרד ,סיוד נרחב של שבעה יעדים ברח־
$TS1$ברחבי$TS1$
ואיך אתם רואים את עתיד הלהקה?
העבודה העדינה הזאתהועלתה בערב משו־
$TS1$משותף$TS1$
אז עובדים על
$DN2$ברחבי $DN2$שווייץ וסיור מתוכנן
בי
בפועל לא היתהלנו אגורה על הנשמה והבט־
$TS1$והבטחנו$TS1$
בכר :״חוץ מלרקוד על הירח ,אנחנו רוצים
תף
$DN2$משותף $DN2$עם כוריאוגרפים נוספים ואפשר יהיה לצ־
$TS1$לצפות$TS1$
בצ׳ילה .הם עתידים
נו $DN2$משכורות ,אז נהיה מאור קשה .פיזרנו את להופיע גם בתיאטרוןג׳וים בניו יורק ,בימת
חנו
$DN2$לצפות $DN2$בגרסה מצולמת שלוביוני בסינמטקים של
פות
לראות את הלהקה מתייצבתכלכלית .בחוד־
$TS1$בחודשים$TS1$
שהאינטימיות
חושבת
תל אביב וחיפה .״אני
$DN2$בחודשים $DN2$האחרוניםנאלצנולוותר על הרבה הופ־
$TS1$הופעות$TS1$
שים
הכסף שהיינו אמורים לקבל משוודיה וזה נהפך מחול מרכזית במנהטן .אייל ובכר משקיעים
הזאת היא משהו שעור לא למדתי לחקור אותו
המאמצים בהרכב שלהם ,ואף סירבו
את כל
למועקה״.
עות
$DN2$הופעות $DN2$במקומות שרצו אותנו ולאיכולנולהגיע
עד הסוף״ ,אומרתאייל .״הפראות היא פני־
$TS1$פנימית$TS1$,
אל הסוגיה הכלכלית המורכבת עוד אשוב ,לשורת להקות שהזמינו אותם באחרונהליצור
כי לא היהלנו את הכסףלהבטיח את הרקדנים
אך נדמה כי הקשיים בשוודיה נבעו גם מהני־
$TS1$מהניסיון$TS1$
אתנו .רוציםיכולתלעמוד בביקוש .מעברלזה,
בהןעבודות.
השם שהעניקו להרכב הוא  l-e-vאך אל
יון $DN2$להמשיך לבנות את ההרכב החרש ,ומכך
סיון
אנחנו רוציםשהפעילות של הלהקה תפתיע
תצפו להסבר מספקלמשמעות האותיות הללו
שיקותיאלי עזב את הפרויקט והמנגנון הרא־
$TS1$הראשוני$TS1$
לפעילויות בתחומים חד־
$TS1$חדשים$TS1$.
אותנו ותחשוף אותנו
וני $DN2$שלו די התפרק .בעורו בגטבורגטילפן (״זה מה
שוני
$DN2$חדשים $DN2$.אנחנו מקבלים הצעות מהרבה מוסיקאים,
שים.
שאתה רוצה שזה יהיה״ ,מתעקשת
רקדנים
כולל
ההרכב
להיום
נכון
שליוותה
ותיקה
מכרה
םלוין,
לשלומית
בכר
מעצבים ,במאיםובכלל הרבה אנשים מוכשרים
אייל).
שפעלו
באנסמבל) ,כולם
בעבר בבת שבע(בלהקה או
אותם בדרכם העצמאית ,והציע לה לקחת את
וזה מאורמענייןאותנו״.
אמניםבעלי איכויות בימתיות יוצאות דופן:
המושכות ולנהל את ההרכב.
םלוין ,לשעבר
מפיקה בתחום הפרסום ,נרתמהלמשימה ,ומאז
פחד ואפלוליות
הפעילות השו־
$TS1$השוטפת$TS1$
דאג לתרן(שמסייע גםבניהול
ההרכב עם הרבה
אוקטובר היא מנהלת את
$DN2$השוטפת $DN2$של ההרכב) ,גון בירן ,לאולרום,אוליביה
טפת
בסוף החורש  28במאי ער ביוני)יעלה
׳ /הפ־
$TS1$הפקה$TS1$
ההרכב בפסטיבל ישראל את
תחושתשליחות,ומבלי לקבל שכר .״אני מאור
Housen
רייצ׳ל אוםבורן ,קרןלוריא פרדס ור־
$TS1$ורבקה$TS1$
אנקונה,
מסקרנת שתוצג בביתהחולים הנםן בירו־
$TS1$בירושלים$TS1$,
קה
$DN2$הפקה$DN2$
מאמינה בלהקה הזאת״ ,היא מנמקת את הנכו־
$TS1$הנכונות$TS1$
בהמשך הקיץ יצטרףאליו גם דו־
$TS1$דומיניק$TS1$
$DN2$ורבקה $DN2$היטינג.
בקה
שלים,
$DN2$דומיניק $DN2$שאראזין ,רקדן חדש המגיע מתיאטרון
מיניק
ות$DN2$לעבוד בהתנדבות,״ואני יודעת שהתגמול
נות
$DN2$בירושלים $DN2$,המבנה ההיסטורי היפהפה שהוקם בעיר
במאה ה 19 -ושיכןחולי צרעת ער סוף המאה
ndt
המחולההולנדי
יבוא,ולא עור זמןרב״.
המבנה
ה 20 -כיום מתנהל פרויקט להסבת
הראשוני הגיע די מהר.
ואמנם ,התגמול
זוהי להקה הקטנה משמעותית מבת שבע,
שםיכלואייל ובכרלהתפרע עם כ 20 -רקד־
$TS1$רקדנים$TS1$
(שעמד נטוש בשנים האחרונותוחלקו עדיין
למרות החששות של הזוג ,ההופעותשהעלו
הרום) למרכז תרבות ואמנות ,וההפקה הזאת
$DN2$רקדנים $DN2$בלהקה הבכירה ועור כ 20 -נוספים בא־
$TS1$באנסמבל$TS1$.
נים
ב״חשיפה״ גררו אחריהן מספר שיא של  14הז־
$TS1$הזמנות$TS1$
הרשמי הראשון שית־
$TS1$שיתקיים$TS1$
תהיה
חושבים
אם
ואמנם,
נסמבל.
$DN2$באנסמבל$DN2$.
בחו״ל.אפילו יאיר ורדי ,מנכ״ל
מנות$DN2$לסיורים
מנות
על
למעשה האירוע
עבודותיהם
$DN2$שיתקיים $DN2$במקום .זהו שיתוףפעולה שלאייל ובכר
קיים
מרכז םוזן דלל שיזםומנהל את ״חשיפה״ ,תו־
$TS1$תומך $TS1$הגדולות ועתירות הרקדנים בבת שבע ,שהעו־
$TS1$שהעוצמה$TS1$
House״) עם האמן רן
(שיציגו שם גרסה של
מך $DN2$נלהב שלאייל ובכר ,הודה שזהו הישג יוצא
מך
$DN2$שהעוצמה $DN2$שלהן נבעה לא מעט ממספר הפרפורמרים
צמה
בעולם״ ,נזכר
דופן .״הרגשתי הדבר הכי חתיך
קשה שלא לתהות כיצד
שמילאו את הבמה
מלוין (שהוא גם בן זוגה של מנהלתלהקתם),
רוקנרול,
בכר,ואייל מוסיפה :״הרגשת כוכב
ישפיעו הנסיבות הנוכחיות על מאפייני יציר־
$TS1$יצירתם$TS1$
שימלא את המבנה באלמנטים של אור ,עשן
כאילו אתה באיזו הופעה ובאים לחתוך לך את
ועבודות וידיאו שבהםמצולמיםאייל ורקדניה.
המצומצם הוא פשרה
$DN2$יצירתם $DN2$או אם היקף הלהקה
תם
מתוך Bill
החולצהולמצוץ לך את השדיים״.
ייחודית
כוריאוגרפיה
2010
מבחינתם .״אני מתה על זה״ ,מפתיעה אייל
צילום :גדי דנון
כשהיא נשאלת על ממדיו הצנועים של ההרכב.
ההרכב עמום בסיורים:
העתיד הקרוב של
התרבות) והכנסותיה

״,

״,

מבוססות בעיקר על תרו־
$TS1$תרומות$TS1$
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שלומיתמלוין ,מנהלת הלהקה ,ורןסלוין,
 Housenצילום :טלי ^ני
טטותף ליצירת

הוא

מסתכלעלימהחלוןלמעלה

עם השיער עד הטוסיק,

בסטודיו ,ואני

לובשת איזהאוברול

קרוע,כולי מופרעת כמו איזו חיה .ואני זוכרת
אתהסולו הראשון שהיה ליב׳קיר׳(יצירה של
מיסתורין טל קולנועצילום :נדי דנון
."House
נהרין מ 1992 -א״ס) ,שנורא התביישתי לרקוד
מתון
אותו בפני אנשים אז הוא הוציא את כל הרק־
$TS1$הרקדנים$TS1$
מולו .אני זו־
$TS1$זוכרת$TS1$
$DN2$הרקדנים $DN2$מהסטודיו ועשיתי אותו רק
דנים
משחקת
פעולה אחרים וחרשים .ראיתי אותה
מדברת ברצינות?
את
$DN2$זוכרת $DN2$שהיתה לי כל שבוע שיחת מוטיבציה כי
כרת
פנומנלית .אודישן זו לא מלה שא־
$TS1$שאני$TS1$
והיא ממש
״כן .אבל אני גם מרגישה עכשיו סביבך שר״.
רציתי
$DN2$שאני $DN2$מחבבת ,כי אני מרגישה אנשים ,והרגשתי
ני
איזה מין שד את מרגישה סביבי?
קולנוען ואמן וידיאומוערך ,מכיר את
מלוין,
לעזוב .אלפי זיכרונות ורגעים .עברנו
כמעט את כל החיים שלי ביחד ,זההמון״.
לעבודה ,שזה
אותה .הרגשתי שזה חיבור נכון
״צהבהב .הוא לאענק ,הוא כמוגלימה קטנה,
בכר עור מהימים שבהם עסק במוסיקהוהופיע
במשך שנים נחשבהאייללםרבנית ראיונות
מה שאנחנו צריכים שם״.
מין מתאר כזה של הגוף .אבל בנוגעלהנסן אני
ובהמשך עקב אחר
במסיבות שהאחרון אירגן,
סדרתית ,כזאת שחרדה עמוקות מחשיפה ואינה
מתחברתלפחדים שם בבית ,אני מכירה
באמת
פעילותם של אייל ובכרבמחול .הוא מספר
אייל לאמעוניינתלהרחיב את הדיבור על
מוכנה לדבר על חייה הפרטיים .ואף שנדמה כי
להקת בת שבע ,שאת הקשר אתה היא משווה
חייתיבירושלים ופחדתי .וגם
את ההיסטוריה
שבה הוא מאתר
שהתרשם במיוחד
Housed
השתחרר בה באחרונה ,היא מבהירה כי
משהו
משררת
לזוגיות ארוכת שנים שנסתיימה .היא
ככה אני פחדנית״.
קולנועית :״יש שם מסתורין של
איכות
קולנוע,
עסקיםכרגיל ומספרת כי הקשר עם נהרין תקין
בכר מספר שהחלל שבחרו להעלאת החלק
כמו סצינות מפורקות .זה מאוד מתחבר
החרדות עורן שם .״אני פשוט לומדת להתנהל
לעבו־
$TS1$לעבודה$TS1$
וכי היא אף מגיעה ללהקה כרי להשתתף בשי־
$TS1$בשיעורי$TS1$
(שיכלול את שני הפרקים הראשונים
שמתעסקת בנרטיב על סף המופשט,
$DN2לעבודה $DN2$שלי
דה
עם זה טוביותר״ ,היא אומרת .הראיון הנוכחי,
התנועתי
מבקשת שוב ושוב
$DN2$בשיעורי $DN2$גאגא .ואגב גאגא ,היא
 Houseפלוס תוספות) הוא החצר הפני־
של
לווידיאו ארט ,יש שם משהו מאור
בין
היא מודה ,מתקיים מבחינתה בעיקר כרי לה־
$TS1$להביא$TS1$
$TS1$הפנימית $TS1$,עורי
קולנוע
אפל ,אנררוגני ,םינמטי .הכל נראה כמו סצינות
$DN2$להביא $DN2$קהל
ביא
מית,
בירושלים ,וגם משום שכעת
למופעים
$DN2$הפנימית $DN2$,הממוקמת במרכז המבנה .ירקדו שם חברי להרגיש את החיבור העמוק שלה לשפת התנועה
היא ניצבת בראש הרכב עצמאי ,״ויש משהו נו־
$TS1$נורא$TS1$
שפיתחנהרין ,ואת האמונההטוטאלית שיש לה
בתוספת יערה מוזם
ההרכב הקבועים שצוינו
פסיכולוגי.
של חלום שמתחברות ,מיןלבירינט
$DN2$נורא $DN2$חזק בראיון על משהו שהואלגמרישלך״.
רא
״היכולות של רקדנים שעושים גאגא הרבה
בה.
בחו״ל) .תו־
$TS1$תוספת$TS1$
ויש שם גם משהו על טבעי שאני מאוד מתחבר וללא רבקה היטינג (המחויבת כעת
גם בכר מורה שאינו ששלהתראיין לתקשו־
$TS1$לתקשורת$TS1$,
מאשרת כי
יותרגבוהות״ ,היא טוענת .היא גם
$DN2$תוספת $DN2$מפתיעה לקאסט היא הדוגמנית והשחק־
$TS1$והשחקנית$TS1$
ספת
חייזרי״.
אליו ,משהו חוצני או
$DN2$לתקשורת $DN2$,אך מבהיר אתמניעיהם :״אנחנו בתוך חצי
רת,
$DN2$והשחקנית $DN2$חןיאני ,שקיבלה תפקיר התפורלמידותיה
נית
לשעבר,םלוין זוכר את בית הנ־
$TS1$הנסן$TS1$
כירושלמי
רקרניה מתחממים באמצעות גאגא ובכךלמע־
$TS1$למעשה$TS1$
פעילות סיזיפית ,של חובות מטורפים,
שנה של
$DN2$למעשה $DN2$מתבהרשנולדה כאן להקה נוספת ,פרט לבת
שה
$TS1$שנמצאת $TS1$הלא־רקרניות (ראו מסגרת) .את הרמות שהיא
מילדותו :״זה היה סוג של רוח רפאים שנ־
סן
$DN2$הנסן$DN2$
של מאמציעל ,של יצירה בתנאי תת רמה שלא
שבע ,שבסיסה התנועתי הוא גאגא.
הרקדנית בובי םמית,
מגלמת ביצעה במקור
עליו ,שליחששו
מצאת
$DN2$שנמצאת $DN2$ברקע .משהו ששמעת
״המסגרת הזאת נתנה לי דברים שלא יכו־
$TS1$יכולתי$TS1$
עליו .ידעת שיש בית מצורעים אבל זה היה
מטורפת
אמביציה
הכרנו בחייםשלנו ,ושל
שהופיעה בעירום מלא ,אבל הפעם (בעיקר
למופיעים בביתהנסך)הוחלט לתי
בשל קרבת הקהל
מין סור ,כמו באר סתומה .ואז הגענו לשם וזה
שהדבר הזהיעבור .אז אנחנו רוציםלעשות כל
$DN2$יכולתי $DN2$לקבל בשום מקום אחר״ ,היא מוסיפה על
בת שבע ,״את כל מה שאנייכולה עכשיו לפ־
$TS1$לפתח$TS1$
םיליקוני
$TS1$האסוציאציות $TS1$להצניע את איברי המין בעזרת חומר
מקום מדהים ,פנינה באמצעהעיר ,וישר האסו־
מהשביכולתנו כדילגרוםלזה
לעבוד״.
תח
מה עושים עם זה?
$DN2האסוציאציות $DN2$התחילו לרוץ
ציאציות
אייל ,בת  42הכירה את בכר ,בן  36ברא־
$TS1$בראשית$TS1$
מיוחד.
$DN2$לפתח $DN2$בעצמי ,דברים שבזכותם אנייכולה עכשיו
מתבררת לעוף .מהיום הראשון שהייתי שם היה לי חו־
$TS1$חופש$TS1$,
מיד הבנתי שצריךלעשות שם משהוטוטאלי,
בהפקת מסי־
$TS1$מסיבות$TS1$
$DN2$בראשית $DN2$שנות ה2000 -
שית
הצמר עם יאני
ההיכרות של
כאשר עסק
$DN2$חופש $DN2$,חופש בראש ,חופש יצירה .תמיר הרגשתי
פש,
$DN2$מסיבות$DN2$ואירועי מוסיקה ואמנות מחתרתיים .פרט
בות
כקצרה ואינטנסיבית .היא באה לראות את
לעבוד בכל המבנה ,ומתוךדיאלוג צמוד עם
משפחה
המשותפת הם מנהלים חיי
שמאוד מאמינים בי ,נותנים לי את הכבוד ונו־
ב״חשיפה״ וניגשה אליהם אחרי
גיא הדבר הזה התחיל להתגבש .הטריגר שם
House
$TS1$ונותנים $TS1$לעבודה
וצ׳ארלי ,בן
ילדים:נועה ,בת 11
$DN2$ונותנים $DN2$לי את הבמה .זה המון .וגם היציאה שלי ומגדלים שני
תנים
התרגשותה .״גם אני וגם
המופע כרי לבטא את
היה סוג של רוח רפאים .המקום הזה תמיד היה
$TS1$המקום $TS1$ארבע .הם משתפיםפעולה בסטודיו מאזשאייל
מההתבגרות שלי שם ,זה בזכות המ־
היא חלק
אייל ,״זה היה חיבור
עליה״ ,אומרת
גיאנדלקנו
משויךלמחלות,לצרעת ,מחלה איומה .אתמול
הזמינה אותו לצפות בחזרה של״ברתולינה״
קום
מדהים״.
סיירנו שם והיה מפחיד ,זה כמו טירת אימה״.
$DN2$המקום $DN2$שנתן לי כוחות ,ביטחון ,טעם,מקצועיות,
ותוך זמן קצר הוא נהיה לשותף
רגישות ,הבנה ,אדיבות וחיבור .עבדתי לצד
שיש
באימפקט הזה
משתמשים
״אנחנו
מהמדליק בה?
פעיל.
אדם מקצועי ואמן מטורף״.
האמת והכנות
״הדבר הכי חזק אצל חן זה
האפלוליות ,המוות
המסתוריות ,הפחד,
שם,
השניים מדגמנים זוגיות לא שגרתית .בפגי־
$TS1$בפגישה$TS1$
מתבוננתלאחור ,אילו זי־
$TS1$זיכרונות$TS1$
בשאת
יש
מיוחדת.
חייתית,
היא
שלה.
בית
של
תחושה
שם
״יש
בכר,
מוסיף
והאימה״,
$DN2$בפגישה $DN2$הראשונה שלנו סיפרו שהיתה להם מריבה
שה
לה
פרועה,
בעת,
בבת
מהתקופה
בראש
כרונות
רדוף רוחות ,אתה מרגיש שהבית חי ,ובעזרת רן
כלשהי באותו יום ,ואף התעמתו פיסית אחד
$DN2$זיכרונות $DN2$חקוקים לך
אינסטינקטים של חיה .היא מוצאת את הטוב
אנחנו מנסים
עם השני (בצחוק אמנם) .אך רגע לאחר מכן
׳להחיות׳ קצת את הבית״.אייל בכל מקום .מוכשרת ,יפהועדינה .והכי חזק לי
שבע?
הראשונה
״אלפים .אני זוכרת את ההיכרות
כבר אחזו ידיים .מפעםלפעם במשך פגישותינו
מספרת שבפעם הראשונה שהגיעה למקום לא להגידעליה שהיא אמיתית ברמה אחרת״.
אליו.ואילו בפעם הש־
$TS1$השנייה$TS1$
היתה מסוגלתלהיכנס
הקפידו השנייםלהתנשק ,בתשוקה יתרה.
מהקאסט?
ואיך קרה שהיא נהפכה לחלק
שלי עם אוהד; הוא היה איש גדול עם מעיל
אייל.
מאשרת
״לגיא ישלי תשוקה מטורפת״,
$DN2$השנייה $DN2$המתינה בחוץ במשך חצי שעה ער שהח־
$TS1$שהחליטה$TS1$
נייה
אפור ואני קטנה ,בת  16וחצי .הוא אמר לי
״זה התלבש לי נורא נכון ,זה שהיא לא רק־
$TS1$רקדנית$TS1$,
׳שלום אני אוהד נהרין ולחץ לי את היד ,ואני
$DN2$רקדנית $DN2$,שהיא משהו אחרלגמרי .זה התחבר לי
דנית,
להיכנס .״הרגשתי את הרוחות והשדים
ליטה
$שהחליטה$DN2$
אייל׳ .ישלי זיכרון נוסף שבו
אמרתי׳אני שרון
למה שאני עוברת היום ,לאלמנטים ושיתופי
שם״ ,היא אומרת.
״,

עמוד 6

״מאור

היא

לא
שאני מאמינה שהיא גם החוזקשלי .בדרך כלל
בתכונה מסוימת קיימים גם חוזק וגםחולשה.

היהסובל

מסוימים זה

הייתי

אשר לבחירהלעבוד
מבהירה שזה לאיכול היה לקרות
אחר .״אני פשוט לא חושבת שאף אחר

קשה.

הרבה פעמים זה סיוט.

אבל

גם

צמוד עם בן הזוג,

עם אף גבר

מוותרת

אז כן ,אני סופר

על

זה ,כי

חשופה,

מדובר

ברברים

בתכונה

מדהים ובאחרים אני אוכלת חרא״.

אותי״.
את

ואיך

מסבירה

את זה

שאתו זה עובד?

איך

הרגישות

הדאגה

הזאת עובדת עם

לילדים? הם ודאי
$TS1$להכיל$TS1$.
יכולות ,יש לויכולת
״יש קונטיינר ,יש
לה־ שלד
״דרכם אתה לומר להיות
$DN2$להכיל $DN2$.הוא מכיר היטב את הנקודותשעליהם יש
כיל.
ללחוץ כרי לגרום לי להרגיש טוב יותר ,הוא לומר ,נחשף ,צוברניסיון ,עובר על עצמך .ויש
לידך״ ,היא מתכוונתלבכר ,כמובן.
מכיר אותי .אין מישהו שאני סומכתעליו יותר לךגורילה
הילדים ,הם נותנים
מאשר עלגיא״ ,היא מוסיפהועיניה מתמלאות ״אני לאיכולה לחשובבלי
האמיתיתלחיים האלה .זה
לפתע דמעות .״אני מאוראמוציונלית כפי לי את המשמעות
נשמע קלישאה ,אבל זהנכון״.
ששמתלב״.
שאתם
במה
יש
להם
שלך.
הקפריזות
את
סובל
והוא גם
עושים?
עניין
״הם שניהם אמנים קטנים ,והם מאוד אוהבים
״לצערו ולשמחתו כן .ברור ,אני משוגעת,
שלנו״.
את האמנות
אין פה מהלהסתיר .אבל זה לא בא לי מרוע,
אני לא יודעת מאיפה זה בא ,זה בא ממקום כל־
$TS1$כלשהו$TS1$
הם אוהביםלרקוד?
״שניהם מאור אוהביםלרקוד .נועה רוק־
$TS1$רוקדת$TS1$
$DN2$כלשהו $DN2$והוא מצליח לספוג את זה ,לא להתרגש
שהו
ברייקראנם קטן.
$DN2$רוקדת $DN2$ומציירת.וצ׳ארלי הוא
דת
ממני יותר מדי ,לאלהיכנס לדרמה שאני נמ־
$TS1$נמצאת$TS1$
הם מדהימים ואנחנו מין הוריםפולנים שמתים
$DN2$נמצאת $DN2$בה .אני מאוד דרמטית״.
צאת
אייל היא אחת הנשים הרגישות ביותר שפג־
$TS1$שפגשתי $TS1$עליהם״.
הפגישה צילמתי אותך בס־
$TS1$בסלולרי$TS1$
אתמול בסוף
$DN2$שפגשתי$DN2$מעודי ,וללא ספק האמנית הרגישה ביותר
שתי
שריאיינתי .שיחות על נושאים שונים ,מקצו־
וכשראית את התצלום טרחתלציין
$TS1$מקצועיים $TS1$לולרי
$DN2$בסלולרי$DN2$
שעורך נראהחלק .גם כשדיברנועלהגילאים
$DN2$מקצועיים $DN2$ואישיים כאחד,יכוליםלעורר בה הת־
$TS1$התרגשות$TS1$
עיים
המבוגרת
שהיית
רגשות
$DN2$התרגשות $DN2$קיצונית.למעשה ,מספיק מבט חטוף שלנו ,נדמה שהעובדה
ביותר בשולחן העסיקה אותך את אמנם רק
בעיניה הרוטטות ,שנדמה כילחלוחית קבועה
בת  42אך האם
התכולים ,כדילהבין
ממסכת בהן על האישונים
התקדמות השנים מתחילה
לטרור את מנוחתך?
שניצבתלפניך נפש עדינה וחשופה במיוחד.
להיות .האמת שאני
״וואי ,איזה קטעים.יכול
אחת הנקודות הרגישות ביותרבעולמה הוא
צוחקת על הנושא הזה ,שאני המבוגרת בחבו־
$TS1$בחבורה$TS1$.
כמובןהמחול :״אני רוקדת כי אני חייבת לר־
$TS1$לרקוד״$TS1$,
$DN2$בחבורה $DN2$.אבל אני גם המפגרת בחבורה ,אז זה בסדר.
רה.
$DN2$לרקוד״ $DN2$,היא אומרת .״כי אני אוהבת את זה ,כי
קוד״,
זה לא באמת מפריעלי״.
להעביר את זההלאה .אני יוצרת כי
אני רוצה
חשבת על התצלום
אני מרגישה שישלי משהו לתת ,זה מאוד אמי־
$TS1$אמיתי$TS1$,
מה
שהראיתי לד
מתחברת לאנשים אמי־
$TS1$אמיתיים$TS1$,
$DN2$אמיתי $DN2$,בגלל זה אני גם
תי,
מראשית דרכך בבת שבע?
״לא אהבתי אותו .אני חושבת שאני מרגישה
$DN2$אמיתיים $DN2$,לאמנות אמיתית ,לאהבה אמיתית .זה
תיים,
טוב יותר
עכשיו״.
הדבר שעושה לי אתזה״ ,היא אומרתועיניה

יקריםלד

יותרמכל.

חזק יותר.

IK

גםלדעתי

דומעות.
תגידי ,איך חיים

צונית
$DN2$הקיצונית$DN2$

מתישה כאילו

״אני

אייל
שאני
בובי

ובכר .״זה

יאני
יאני,

״חברה

עבדה

משותפת
היא

שמחה

לאתר

בפרמיירה,

מוקדם

לארץ

כי זה

משתק

כחמש

בשלושה

שנים

האופנה",

היא

התפקיד

את

לא

שמתי

משהו תייזרי וא־מיני וגם

פנואלי.

שרון

העיניים.

למדתי

שרון וגיא

בעיקר

לב

כשחקנית

עובדת

דרך

ממנה המון .אני

מעודדים אותי.

בזכותם

תמיד

דימויים

אוהבת

של

דוגמנות

אמנם

למחתרת
שונים

ספר

״תמיד לקחו
שיחקתי

היתה

כמוה,

לשתק
שהיא

ותחושות
שהיא

לא

היה

והיתה
אותי

התחלתי לעבוד על

ארבע

אותי ,גם כי

זמן

למקום

את

שנים.

למה

הגעתי

שלא

את זה

לאשה.

לפרס

אופיר

האנדרוגיני
כשראיתי

על

בתוך
את

סמית

רצו ליצור

תחושה

המגדר שלי .לא

האמנתי

כשהם

מדברת

בגובה

רוצהלהעביר.

מקובעת,

פתחו לי

שנמשכה

מועמדת

שנהפך

עם

כחצי

פשוט

לקבל

שנה.

לא קל״.

שרון וגיא

עירומה.

אהבתי

לקת לי

בחור

הם

בתו״ל

פחותלעניין ולרגש

התחיל

בתי

בסוזן

דלל לפני

באותולילה.

בהם

וגבאנה.

בסרטו של דורון ערן "נמס בגשם״.

שהיא

House

והתאהבתי

אומרת ,״וגם ב׳נמס בגשם'

House״ .שלא

של

של

תזקלי״.

שיוצאים ממני .זה הכי

בהפקה

בקריירת

את העולם .לחזור לארץ ולרדת

לכבוש

משתקה

מבצעת

אתם

מלא,

הופעה

אומרת .בגיל  17התחילה

שחזרתי

למדה

ובכר

הם

בעירום

אזורים

הפיסיים
יצורים

מרתקים אותי.

הזאת?

מהלך ליצור

יש

שהיא

היא

מתאימה

של

עצמהאלי .בכלל

המוסיקה שלי״.
מתון־

 Houseץילום:

נראית טוב יותר כיום.

לרגע ,ואז
מהססת

מישירה מבט

את הראיון :״תכתוב את זה בבקשה״.

רגישים.

הצרפתי והאיטלקיולדולצ׳ה

ל׳ווג'
שרציתי,
המשכתי

שיכסה

את אייל

הכירה

המתח והריכוז

התפקיד,

חומרמסיליקון

כלהגבולות״,
״אני

כן

את

אומרת תן יאני

מרגישה כאילו

האתרים אני

סמית גילמה לפני

בת 30

יאני

יוצאת

מטורף .זה הכי בוטו.

מגלמת .לגבי
תתבוש

מהמתים״,

על

התפקיד

שלה Houserr'a

הרגישות הקי־
$TS1$הקיצונית$TS1$
ככה ,עם

היא

את

גדי

דמן

אתה

וחותמת

