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TS1$$סו'TS1$$סו־צעדבערך,שניםשבעלפניאחר,ום

$DN2$'סו$DN2$מעמי־אחתעםפלוקרמנוהאמניםכן

תיו

$TS1$מעמיתיו$TS1$

$DN2$מעמיתיו$DN2$לידבמונטריאול,קתריןסנטברחוב

Placeהבמהאמנויותמרכז des Arts
״,

מופי־שבעבתשלהקתהבחיןכשפתאום

עה

$TS1$מופיעה$TS1$

$DN2$מופיעה$DN2$״ברתולינה״היצירהעםערבבאותו

אייל.שרוןהכירשלאכוריאוגרפיתשל

ומרת־מוערכיםבמהאמנישמייצגפלוקר,

קים

$TS1$ומרתקים$TS1$

$DN2$ומרתקים$DN2$הביטפייט,וקריםטללפאז׳רוברטכמו

לשמונה,רקותשתיהיתההשעהבשעון;

הקו־אלמיהרוהואהמופע,תחילתמועד

פה.

$TS1$.הקופה$TS1$

$DN2$.הקופה$DN2$הואאזלו,הכרטיסיםכלשכמעטמכיוון

הראשונה.בשורהישב

מהופנטהייתיהבאההשעה״במשך

נזכרהזאת״,הנפלאהמהעבודהלחלוטין

הבינלאומילסוכןלימיםשנהפךפלוקר,

"אחריבכר.גיאליצירהושותפהאיילשל

ובעונהבעתנעתקהונשמתיצעקתיהמופע

ואמ־הפניםבקבלתשרוןאתפגשתיאחת.

רתי

$TS1$ואמרתי$TS1$

$DN2$ואמרתי$DN2$לראותכריהעולםסוףעדשאסעלה

הגעתיאפילופעםעשיתי.וכךעבודתה,את

לראותכדירקבלבד,אחדליוםלישראל

חדשלגמרימשהוישאביב.בתלBillאת

שרוןשלובסגנוןבכוריאוגרפיהוייחודי

כו־אצלראיתישלאמשהובכר,וגיאאייל

ריאוגרפים

$TS1$כוריאוגרפים$TS1$

$DN2$כוריאוגרפים$DN2$שנים".במשךאחרים

לע־ההתוודעותעלפלוקרשלהסיפור

בודתם

$TS1$לעבודתם$TS1$

$DN2$לעבודתם$DN2$הקי־וההתלהבותובכראיילשל

צונית

$TS1$הקיצונית$TS1$

$DN2$הקיצונית$DN2$יוצאאינובעקבותיה,אותושתקפה

מקצועיים,ושותפיםזוגבניהשניים,דופן.

האחרונותבשניםאחריהםלסחוףמצליחים

בישראלשוחרים,שלוגדלההולכתקבוצה

שלהםבעבודותמשהוכידומהלה.ומחוץ

לגעתמיוחד,באופןאנשיםלרגשמצליח

ולה־והמיניםהסוגיםמכלבצופיםעמוק

להיב

$TS1$ולהלהיב$TS1$

$DN2$ולהלהיב$DN2$מו־שאינוכזהאויותר,צעירקהלגם

רגל

$TS1$מורגל$TS1$

$DN2$מורגל$DN2$מחול.מופעיאלתדירהבהליכה

האפ־החייזריות,המיניות,האנדרוגניות,

לוליות,

$TS1$,האפלוליות$TS1$

$DN2$,האפלוליות$DN2$,האנרגיה,הרובוטיות,השבטיות

המקצב,החושניות,הפראיות,האירוטיות,

לסימנינהפכוואחריםאלהכלהאורבניות

דרךובכר,איילשלהאטרקטיבייםההיכר

האחרו־בשניםיחדשהעלוהיצירותשלל

נות.

$TS1$.האחרונות$TS1$

$DN2$.האחרונות$DN2$בבתשיצרוהמופעיםאלההיואםבין

״מקרובה(,2006״ברתולינה״ובהםשבע

העבו־2010מ-Billאו2008קביםה״

דות

$TS1$העבודות$TS1$

$DN2$העבודות$DN2$הנו־בלאנש״״קארטללהקתשיצרו

רווגית:

$TS1$:הנורווגית$TS1$

$DN2$:הנורווגית$DN2$KillerPig-ו״2009מ
ק־

001

de walk-שהעלוהעבודהאו2011מ

משיקגו,דאנם״םטריט״האבררבלהקת

Too Beaucoup0-1102

הטי־אמותאתהרעידווחצישנהלפני

פים

$TS1$הטיפים$TS1$

$DN2$הטיפים$DN2$כשהודיעוהמקומיתהמחולזירתשל

להקתעםשלהםהפעולהשיתוףסיוםעל

כרק־ללהקהשהצטרפהאייל,שבע.בת

דנית

$TS1$כרקדנית$TS1$

$DN2$כרקדנית$DN2$שלפרקחתמה80ה-שנותבשלהי

שבהןהמוערך,הישראליבהרכבשנים23

אמ־מנהלתכמובכיריםתפקידיםמילאה

נותית

$TS1$אמנותית$TS1$

$DN2$אמנותית$DN2$תפקידהבית,וכוריאוגרפיתעמיתה

המ־אלהגיעהההודעה2005מאזשמילאה

נהל

$TS1$המנהל$TS1$

$DN2$המנהל$DN2$דינהוהמנכ״ליתנהריןאוהדהאמנותי

Houseעלהעבודהשלבעיצומהאלדור

שהעלהחופש״(של״העבודהגם)המכונה

2011בדצמברשבעבתרקדניעםהצמד

לאנסמבליצרוהם2012במארסבהמשך,

Lostאת cause
״,

עבו־למעשהשהיתה

דתם

$TS1$עבודתם$TS1$

$DN2$עבודתם$DN2$שבע.בבתהאחרונה

להקהשבע,בתאתעזבוהםבעצםלמה

אופטימלייםתנאיםלהםסיפקהפניושעל

חללימופלאים,רקדניםבאמצעותליצירה

טכניצוותכלכלי,ביטחוןמובחרים,חזרות

הת־הלאה?וכןמשומןשיווקמערךמיומן,

שובה

$TS1$התשובה$TS1$

$DN2$התשובה$DN2$במשךמדי.צפוףשםנהיהפשוטה:די

שבהרכבוהתבהרהלךארוכהדיתקופה

נהרין,כמופעילכוריאוגרףעומרשבראשו

קבועהלכוריאוגרפיתמקוםמרייותראין

וצברההלכההשניםשעםאייל,כמונוספת

בינלאומיים.ומוניטיןתוקףויותריותר

ליצורהזדמנויותמעטלאלהשניתנואף

להע־להלאפשרמחויבתהיתהשבע)בת

לות

$TS1$להעלות$TS1$

$DN2$להעלות$DN2$עבודו־רובשנים(,בשלושיצירותשתי

תיה

$TS1$עבודותיה$TS1$

$DN2$עבודותיה$DN2$ובחו״ל,בארץלבמות,מספיקהגיעולא

התמלאהשוטףשהרפרטוארמשוםוזאת

הע־זמןגםנהרין.שלבעבודותיושנהמדי

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$מסוגלת)איילהרקדניםעםלהשניתן

תנועהשלליטושעלארוכותשעותלעבור

מספק.היהלאכנראהבלבד(אחת

לבוארבותהזמנותקיבלוובכרהיא

והםהעולם,ברחבישונותבלהקותוליצור

הצילולאאלהגםאךמעט,לאזאתעשו

לעבורעליהםהיהפעםבכלשכןהמצב,את

שפ־אתמחרשללמדאחרים,רקדניםעם

תם

$TS1$שפתם$TS1$

$DN2$שפתם$DN2$רובללהקותבאים)״כשאנחנוהייחודית

מבהירהחייזר״,כמועלימסתכליםהפעמים

לרובהעבודותעלשהזכויותגםומהאייל(.

מתסכלמצבהמארחת,הלהקהבידינותרו

למדי.

משכנעהסברמביאבכרבכך,דילאואם

הזוג:שלהפרפקציוניזםאתהמשקףנוסף

המ־הניואנסים,עובריםאנושבו״במדיום

סרים,

$TS1$,המסרים$TS1$

$DN2$,המסרים$DN2$הנוספיםהדבריםוכלהאסתטיקה

רק־והפקתייםטכנייםצדדיםעלנשענים

דנים,

$TS1$,רקדנים$TS1$

$DN2$,רקדנים$DN2$שה־יוצאובסוףהאורנים.טכני,צוות

דרך

$TS1$שהדרך$TS1$

$DN2$שהדרך$DN2$רוצהשאתהבמהמדויקלהיותהיחידה

האספקטיםבכלהסופית,ביצירהלהעביר

הדברשלבהפקהשנוגעמישכלזהשלה,

אותם,בחרתשאתהשלך,מבחירהבאהזה

והםהנכונים,האנשיםשלהסינוןאתעשית

אתך״.בםינק

שלבמופעכשנהלפניצפיתיבאמת

בהרצליהשהעלתהמוושינגטוןלהקה

Killerיצירתכםאת Pig
והמחזה״,

מאודהביצוע.רמתמבחינתעגוםדיהיה

התאכזבתי.

נורא.היהבאמת״זהאייל.יורה״בצדק״,

זהבכלל.זהאתלראותללכתהעזתילא

שלנועבורהלראותלנוקשהומאורמביך,

פייר״.לאזהככה.

למיםמתחת

אייליצאוהאלההתסכוליםכלמתוך

הםבתחילהמשלהם.קבוצהלהקיםובכר
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שנתאתשניהלהאמןיקותיאלי,לעדיחברו

התשתיתאתעמוויצרואביב,בתלהאמנות

שמתחת״היסודותמכניםשהםמהההרכב,של

הראשוןהמרכזיהיעדכילהםברורהיהלמים״.

המ־בינלאומית״״חשיפהבאירועלהופיעהוא

תקיים

$TS1$המתקיים$TS1$

$DN2$המתקיים$DN2$דלל,םוזןבמרכזאזרחיתשנהסוףבכל

ישראליםמחולוהרכבייוצרישללמציגיםובו

ופםטיבלימוסרותנציגיבפנימרכולתםאת

בהזמנותלזכותתקווהמתוךמהעולם,מחול

בחו״ל.להופעות

פנייההגיעההחזוןגיבוששלימיםבאותם

מבוססתשוודיתמחוללהקתגטבורג,מבלט

בערביצירהלהעלותהשנייםאתשהזמינה

נוסףישראליכוריאוגרפיםצמדעםמשותף

ההצעהחבר.ורוניויצמןגיאבגרמניה,הפועל

הע־ואיילהכלכלי,בהיבטבעיקרמפתה,היתה

לתה

$TS1$העלתה$TS1$

$DN2$העלתה$DN2$םלאש״גאוניבדיעבדמכנהשהיארעיון

שלה,הרקדניםעםלשוודיהלהגיעדבילי״:

וב־גטבורג,לבלטשיפיקובעבודהשישתלבו

מקביל

$TS1$ובמקביל$TS1$

$DN2$ובמקביל$DN2$שלמחודשתגרסהעלאתםלעבוד

Houseעםבינלאומיתבחשיפהשתועלה

משוודיה.שובם

באוקטוברבגטבורגשהועלתההעבודה

untuiedהאחרון, Black
״,

מרשימההיתה

הש־שהעבירוהחודשיםאךביותר,ושאפתנית

ניים

$TS1$השניים$TS1$

$DN2$השניים$DN2$אמרשלי״החזוןמנשוא.קשיםהיובמקום

הכישאניהרקדניםאתלקחתמדהיםשיהיה

אייל,מסבירהלשוודיה״,אתיבעולםאוהבת

חודשים,לארבעהלכולםשםבתיםלנו״יש

בי־אתיהםומשכורות,עבורהלהםנותנתאני

חד

$TS1$ביחד$TS1$

$DN2$ביחד$DN2$יוצאתמשתלבים,ואנחנומהממתכקומונה

סטודיושםלנוישבעולם,טובההכיהעבודה

אבללארץ.וחוזריםHouseעלעובדיםאז

והבט־הנשמהעלאגורהלנוהיתהלאבפועל

חנו

$TS1$והבטחנו$TS1$

$DN2$והבטחנו$DN2$,אתפיזרנוקשה.מאורנהיהאזמשכורות

נהפךוזהמשוודיהלקבלאמוריםשהיינוהכסף

למועקה״.

אשוב,עודהמורכבתהכלכליתהסוגיהאל

מהני־גםנבעובשוודיההקשייםכינדמהאך

סיון

$TS1$מהניסיון$TS1$

$DN2$מהניסיון$DN2$ומכךהחרש,ההרכבאתלבנותלהמשיך

הרא־והמנגנוןהפרויקטאתעזבשיקותיאלי

שוני

$TS1$הראשוני$TS1$

$DN2$הראשוני$DN2$טילפןבגטבורגבעורוהתפרק.דישלו

שליוותהותיקהמכרהםלוין,לשלומיתבכר

אתלקחתלהוהציעהעצמאית,בדרכםאותם

לשעברםלוין,ההרכב.אתולנהלהמושכות

ומאזלמשימה,נרתמההפרסום,בתחוםמפיקה

הרבהעםההרכבאתמנהלתהיאאוקטובר

מאור״אנישכר.לקבלומבלישליחות,תחושת

הנכו־אתמנמקתהיאהזאת״,בלהקהמאמינה

נות

$TS1$הנכונות$TS1$

$DN2$הנכונות$DN2$שהתגמוליודעת״ואניבהתנדבות,לעבוד

רב״.זמןעורולאיבוא,

מהר.דיהגיעהראשוניהתגמולואמנם,

שהעלוההופעותהזוג,שלהחששותלמרות

הז־14שלשיאמספראחריהןגררוב״חשיפה״

מנות

$TS1$הזמנות$TS1$

$DN2$הזמנות$DN2$מנכ״לורדי,יאיראפילובחו״ל.לסיורים

תו־״חשיפה״,אתומנהלשיזםדללםוזןמרכז

מך

$TS1$תומך$TS1$

$DN2$תומך$DN2$יוצאהישגשזהוהודהובכר,איילשלנלהב

נזכרבעולם״,חתיךהכיהדבר״הרגשתידופן.

רוקנרול,כוכב״הרגשתמוסיפה:ואיילבכר,

אתלךלחתוךובאיםהופעהבאיזואתהכאילו

השדיים״.אתלךולמצוץהחולצה

בסיורים:עמוםההרכבשלהקרובהעתיד

Billמתוך
״,

ייחודיתכוריאוגרפיה2010

דנוןגדיצילום:

לרקוד.חייבתאניכירוקדת'׳אניבכר:לצד)משמאל(אייל

אניהלאה.זהאתלהעביררוצהאניכיזה,אתאוהבתאניכי

לתת"משהולישישמתישהאניכייוצרת

ציצ׳יקדניאלצילום:

הג־פילו״״ג׳ייקובםבפסטיבליופיעוהםביולי

דול

$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$באוקטוברבמםצ׳וםטם,המתקייםוהחשוב

ומ־קרוליינהשבצפוןהיללצ׳אפליגיעו

שם

$TS1$ומשם$TS1$

$DN2$ומשם$DN2$יופיעובנובמברלאמסטרדם,ישריטוסו

יע־שלושהשללסיורמידוימשיכובבודפשט

רים

$TS1$יערים$TS1$

$DN2$יערים$DN2$.שט־סיוריםגםמתוכנניםהשנהבצרפת

רם

$TS1$שטרם$TS1$

$DN2$שטרם$DN2$פרנקפורט,אנג׳לס,ללוםסופיתנחתמו

מתקדמיםמגעיםומתקיימיםומונקו,מקסיקו

״ארטהנחשבהאמנותבירידמופעיםלהעלאת

בדצמבר.במיאמיהמתקייםבאזל״

מופעיםעםהיא,אףצפופההבאההשנה

ברח־יעדיםשבעהשלנרחבסיודבבלגרד,

בי

$TS1$ברחבי$TS1$

$DN2$ברחבי$DN2$עתידיםהםבצ׳ילה.מתוכנןוסיורשווייץ

בימתיורק,בניוג׳ויםבתיאטרוןגםלהופיע

משקיעיםובכראיילבמנהטן.מרכזיתמחול

סירבוואףשלהם,בהרכבהמאמציםכלאת

ליצורבאחרונהאותםשהזמינולהקותלשורת

עבודות.בהן

אלאךl-e-vהואלהרכבשהעניקוהשם

הללוהאותיותלמשמעותמספקלהסברתצפו

מתעקשתיהיה״,שזהרוצהשאתהמה)״זה

שפעלורקדניםכוללההרכבלהיוםנכוןאייל(.

כולםבאנסמבל(,או)בלהקהשבעבבתבעבר

דופן:יוצאותבימתיותאיכויותבעליאמנים

השו־הפעילותבניהולגם)שמסייעלתרןדאג

טפת

$TS1$השוטפת$TS1$

$DN2$השוטפת$DN2$אוליביהלרום,לאובירן,גוןההרכב(,של

ור־פרדסלוריאקרןאוםבורן,רייצ׳לאנקונה,

בקה

$TS1$ורבקה$TS1$

$DN2$ורבקה$DN2$.דו־גםאליויצטרףהקיץבהמשךהיטינג

מיניק

$TS1$דומיניק$TS1$

$DN2$דומיניק$DN2$,מתיאטרוןהמגיעחדשרקדןשאראזין

ndtההולנדיהמחול

שבע,מבתמשמעותיתהקטנהלהקהזוהי

רקד־20כ-עםלהתפרעובכראייליכלושם

נים

$TS1$רקדנים$TS1$

$DN2$רקדנים$DN2$בא־נוספים20כ-ועורהבכירהבלהקה

נסמבל.

$TS1$.באנסמבל$TS1$

$DN2$.באנסמבל$DN2$,עבודותיהםעלחושביםאםואמנם

שהעו־שבע,בבתהרקדניםועתירותהגדולות

צמה

$TS1$שהעוצמה$TS1$

$DN2$שהעוצמה$DN2$הפרפורמריםממספרמעטלאנבעהשלהן

כיצדלתהותשלאקשההבמהאתשמילאו

יציר־מאפייניעלהנוכחיותהנסיבותישפיעו

תם

$TS1$יצירתם$TS1$

$DN2$יצירתם$DN2$פשרההואהמצומצםהלהקההיקףאםאו

איילמפתיעהזה״,עלמתה״אנימבחינתם.

ההרכב.שלהצנועיםממדיועלנשאלתכשהיא

איכותית.היאכמותית,אינהשלי״ההתפרעות

יותרהרבהלהתפרעיכולהשאנימרגישהאני

מביאההיאכדוגמהאנשים״.מעטעםכשאני

במארסהשנייםשיצרוהעבודה׳/Saraאת

המחולתיאטרוןשלהצעירהללהקההאחרון

30כ-עדלבחוריכלושם(,NDT2ההולנדי

קצרצרהעבודהזוהיב-הסתפקואךרקדנים,

הש־ההרכבשלשירעלהמבוססתדקות(12

וודי

$TS1$השוודי$TS1$

$DN2$השוודי$DN2$The Knife/יופיבעלתסטטיתיצירה׳

מניעיםבשורה,ניצביםהרקדניםשבהקודר

בחלל.זזיםשלאובמעטבמקוםאיבריהםאת

משו־בערבהועלתההזאתהעדינההעבודה

תף

$TS1$משותף$TS1$

$DN2$משותף$DN2$לצ־יהיהואפשרנוספיםכוריאוגרפיםעם

פות

$TS1$לצפות$TS1$

$DN2$לצפות$DN2$שלבסינמטקיםביונישלומצולמתבגרסה

שהאינטימיותחושבת״אניוחיפה.אביבתל

אותולחקורלמדתילאשעורמשהוהיאהזאת

פני־היא״הפראותאייל.אומרתהסוף״,עד

מית,

$TS1$,פנימית$TS1$

$DN2$,פנימית$DN2$לפרטיםלאינדיבידואל,פנימהלחפורזה

זהאתלישעושהמהזהלניואנסים,הקטנים,

בעצם״.

עבודההיאHouseגםמסויםבמובן

לווליומ,לעוצמה,קרהמהיותר.מכונסת

עםשנהפכוהדבריםכללשבטיותלכוח,

הנרדף?לשמךהשנים

אנינכון?מינימליסטית,יותרנהיית״אני

חז־הכיהעוצמהאתיששבמינימליזםחושבת

קה.

$TS1$.חזקה$TS1$

$DN2$.חזקה$DN2$30עםואתפרעאבואשאנילאזהעוצמה

ובאמצעותיבואשמישהוזהעוצמהרקדנים,

לרצפה״.אותךיפילבעיןקריצה

אךוהותר,דיישבלהקהבינלאומיענייןאז

ביכו־בעיקרקשוריםוהצלחתהשעתירהנדמה

לתה

$TS1$ביכולתה$TS1$

$DN2$ביכולתה$DN2$איןשעהלפיכלכלית.מבחינהלהתייצב

מקבלתלאעורהיאכסף,שלשוטףתזריםלה

שלפעילותשדרושה)משוםציבוריתתמיכה

ממשדרתמיכהלקבלשמתחיליםלפנישנתיים

תרו־עלבעיקרמבוססותוהכנסותיההתרבות(

מות

$TS1$תרומות$TS1$

$DN2$תרומות$DN2$בחו״ל.מהופעותהמגיעיםכספיםועל

בתקופהלחובותשנקלעומספריםובכראייל

משכו־לשלםשנאלצומשוםבעיקרהאחרונה,

רות

$TS1$משכורות$TS1$

$DN2$משכורות$DN2$האישי.מכיסםלרקדנים

מעיניכם?שינהמדירלאזה

כיקיומית,חרדהשזולהגידאפשר״איבכר:

פשוטואתהרעיוןלךכשישזהקיומיתחררה

ישאחרת:בעיהישפההולך.הואלאןיודעלא

חר־לנוישאבלסגורים,וסיוריםהזמנותלנו

דה

$TS1$חרדה$TS1$

$DN2$חרדה$DN2$,זהאיךבדיוקיודעיםלאאנחנותפעולית

כדיהמינימליהתקציבאתלנוישלעבור.הולך

בה־ושלומיתאנחנואבלצוות,לאנשילשלם

שקעת

$TS1$בהשקעת$TS1$

$DN2$בהשקעת$DN2$מהיודעיםולאמשקיעיםאפ,םטארט

עםהולכיםאנחנואבלכלכלית.מזהלנוייצא

אחד״.ביוםלקרותיכוללאזההסוף,עדזה

הלהקה?עתידאתרואיםאתםואיך

רוציםאנחנוהירח,עלמלרקוד״חוץבכר:

בחוד־כלכלית.מתייצבתהלהקהאתלראות

שים

$TS1$בחודשים$TS1$

$DN2$בחודשים$DN2$הופ־הרבהעללוותרנאלצנוהאחרונים

עות

$TS1$הופעות$TS1$

$DN2$הופעות$DN2$להגיעיכולנוולאאותנושרצובמקומות

הרקדניםאתלהבטיחהכסףאתלנוהיהלאכי

לזה,מעברבביקוש.לעמודיכולתרוציםאתנו.

תפתיעהלהקהשלשהפעילותרוציםאנחנו

חד־בתחומיםלפעילויותאותנוותחשוףאותנו

שים.

$TS1$.חדשים$TS1$

$DN2$.חדשים$DN2$מוסיקאים,מהרבההצעותמקבליםאנחנו

מוכשריםאנשיםהרבהובכללבמאיםמעצבים,

אותנו״.מענייןמאורוזה

ואפלוליותפחד

יעלהביוני(ערבמאי28החורשבסוף

הפ־׳/Housenאתישראלבפסטיבלההרכב

קה

$TS1$הפקה$TS1$

$DN2$הפקה$DN2$בירו־הנםןהחוליםבביתשתוצגמסקרנת

שלים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$בעירשהוקםהיפהפהההיסטוריהמבנה

המאהסוףערצרעתחוליושיכן19ה-במאה

המבנהלהסבתפרויקטמתנהלכיום20ה-

עדייןוחלקוהאחרונותבשניםנטוש)שעמד

הזאתוההפקהואמנות,תרבותלמרכזהרום(

שית־הראשוןהרשמיהאירועלמעשהתהיה

קיים

$TS1$שיתקיים$TS1$

$DN2$שיתקיים$DN2$.ובכראיילשלפעולהשיתוףזהובמקום

רןהאמןעם״(Houseשלגרסהשם)שיציגו

להקתם(,מנהלתשלזוגהבןגם)שהואמלוין

עשןאור,שלבאלמנטיםהמבנהאתשימלא

ורקדניה.איילמצולמיםשבהםוידיאוועבודות

עמוד 4



דנוןנדיצילום:קולנועטלמיסתורין".Houseמתון

סלוין,ורןהלהקה,מנהלתמלוין,שלומית

^ניטליצילום:Housenליצירתטטותף

אתמכירמוערך,וידיאוואמןקולנועןמלוין,

והופיעבמוסיקהעסקשבהםמהימיםעורבכר

אחרעקבובהמשךאירגן,שהאחרוןבמסיבות

מספרהואבמחול.ובכראיילשלפעילותם

Housedבמיוחדשהתרשם
״,

מאתרהואשבה

קולנוע,שלמסתוריןשם״ישקולנועית:איכות

לעבו־מתחברמאודזהמפורקות.סצינותכמו

דה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$המופשט,סףעלבנרטיבשמתעסקתשלי

מאורמשהושםישארט,לווידיאוקולנועבין

סצינותכמונראההכלםינמטי.אנררוגני,אפל,

פסיכולוגי.לבירינטמיןשמתחברות,חלוםשל

מתחברמאודשאניטבעיעלמשהוגםשםויש

חייזרי״.אוחוצנימשהואליו,

הנ־ביתאתזוכרםלויןלשעבר,כירושלמי

סן

$TS1$הנסן$TS1$

$DN2$הנסן$DN2$:שנ־רפאיםרוחשלסוגהיה״זהמילדותו

מצאת

$TS1$שנמצאת$TS1$

$DN2$שנמצאת$DN2$.שליחששועליו,ששמעתמשהוברקע

היהזהאבלמצורעיםביתשישידעתעליו.

וזהלשםהגענוואזסתומה.בארכמוסור,מין

האסו־וישרהעיר,באמצעפנינהמדהים,מקום

ציאציות

$TS1$האסוציאציות$TS1$

$DN2$האסוציאציות$DN2$זה?עםעושיםמהלרוץהתחילו

טוטאלי,משהושםלעשותשצריךהבנתימיד

עםצמודדיאלוגומתוךהמבנה,בכללעבוד

שםהטריגרלהתגבש.התחילהזההדברגיא

היהתמידהזההמקוםרפאים.רוחשלסוגהיה

אתמולאיומה.מחלהלצרעת,למחלות,משויך

אימה״.טירתכמוזהמפחיד,והיהשםסיירנו

שישהזהבאימפקטמשתמשים״אנחנו

המוותהאפלוליות,הפחד,המסתוריות,שם,

ביתשלתחושהשם״ישבכר,מוסיףוהאימה״,

רןובעזרתחי,שהביתמרגישאתהרוחות,רדוף

איילהבית״.אתקצת׳להחיות׳מנסיםאנחנו

לאלמקוםשהגיעההראשונהשבפעםמספרת

הש־בפעםואילואליו.להיכנסמסוגלתהיתה

נייה

$TS1$השנייה$TS1$

$DN2$השנייה$DN2$שהח־ערשעהחציבמשךבחוץהמתינה

ליטה

$TS1$שהחליטה$TS1$

$DN2$שהחליטה$DN2$.והשדיםהרוחותאת״הרגשתילהיכנס

אומרת.היאשם״,

ברצינות?מדברתאת

שר״.סביבךעכשיומרגישהגםאניאבל״כן.

סביבי?מרגישהאתשדמיןאיזה

קטנה,גלימהכמוהואענק,לאהוא״צהבהב.

אנילהנסןבנוגעאבלהגוף.שלכזהמתארמין

מכירהאניבבית,שםלפחדיםמתחברתבאמת

וגםופחדתי.בירושליםחייתיההיסטוריהאת

פחדנית״.אניככה

החלקלהעלאתשבחרושהחללמספרבכר

הראשוניםהפרקיםשניאת)שיכלולהתנועתי

הפני־החצרהואתוספות(פלוסHouseשל

מית,

$TS1$,הפנימית$TS1$

$DN2$,הפנימית$DN2$חברישםירקדוהמבנה.במרכזהממוקמת

מוזםיערהבתוספתשצוינוהקבועיםההרכב

תו־בחו״ל(.כעת)המחויבתהיטינגרבקהוללא

ספת

$TS1$תוספת$TS1$

$DN2$תוספת$DN2$והשחק־הדוגמניתהיאלקאסטמפתיעה

נית

$TS1$והשחקנית$TS1$

$DN2$והשחקנית$DN2$למידותיההתפורתפקירשקיבלהיאני,חן

שהיאהרמותאתמסגרת(.)ראוהלא־רקרניות

םמית,בוביהרקדניתבמקורביצעהמגלמת

)בעיקרהפעםאבלמלא,בעירוםשהופיעה

הוחלטהנסך(בביתלמופיעיםהקהלקרבתבשל

םיליקוניחומרבעזרתהמיןאיבריאתלהצניע

מיוחד.

מתבררתיאניעםהצמרשלההיכרות

אתלראותבאההיאואינטנסיבית.כקצרה

Houseאחריאליהםוניגשהב״חשיפה״

וגםאני״גםהתרגשותה.אתלבטאכריהמופע

חיבורהיה״זהאייל,אומרתעליה״,נדלקנוגיא

מדהים״.

בה?מדליקמה

והכנותהאמתזהחןאצלחזקהכי״הדבר

להישמיוחדת.פרועה,חייתית,היאשלה.

הטובאתמוצאתהיאחיה.שלאינסטינקטים

ליחזקוהכיועדינה.יפהמוכשרת,מקום.בכל

אחרת״.ברמהאמיתיתשהיאעליהלהגיד

מהקאסט?לחלקנהפכהשהיאקרהואיך

רק־לאשהיאזהנכון,נוראליהתלבש״זה

דנית,

$TS1$,רקדנית$TS1$

$DN2$,רקדנית$DN2$ליהתחברזהלגמרי.אחרמשהושהיא

ושיתופילאלמנטיםהיום,עוברתשאנילמה

משחקתאותהראיתיוחרשים.אחריםפעולה

שא־מלהלאזואודישןפנומנלית.ממשוהיא

ני

$TS1$שאני$TS1$

$DN2$שאני$DN2$,והרגשתיאנשים,מרגישהאניכימחבבת

שזהלעבודה,נכוןחיבורשזההרגשתיאותה.

שם״.צריכיםשאנחנומה

עלהדיבוראתלהרחיבמעוניינתלאאייל

משווההיאאתההקשרשאתשבע,בתלהקת

משררתהיאשנסתיימה.שניםארוכתלזוגיות

תקיןנהריןעםהקשרכיומספרתכרגילעסקים

בשי־להשתתףכריללהקהמגיעהאףהיאוכי

עורי

$TS1$בשיעורי$TS1$

$DN2$בשיעורי$DN2$.ושובשובמבקשתהיאגאגא,ואגבגאגא

התנועהלשפתשלההעמוקהחיבוראתלהרגיש

להשישהטוטאליתהאמונהואתנהרין,שפיתח

הרבהגאגאשעושיםרקדניםשל״היכולותבה.

כימאשרתגםהיאטוענת.היאגבוהות״,יותר

למע־ובכךגאגאבאמצעותמתחממיםרקרניה

שה

$TS1$למעשה$TS1$

$DN2$למעשה$DN2$לבתפרטנוספת,להקהכאןשנולדהמתבהר

גאגא.הואהתנועתישבסיסהשבע,

יכו־שלאדבריםלינתנההזאת״המסגרת

לתי

$TS1$יכולתי$TS1$

$DN2$יכולתי$DN2$עלמוסיפההיאאחר״,מקוםבשוםלקבל

לפ־עכשיויכולהשאנימהכל״אתשבע,בת

תח

$TS1$לפתח$TS1$

$DN2$לפתח$DN2$,עכשיויכולהאנישבזכותםדבריםבעצמי

חו־ליהיהשםשהייתיהראשוןמהיוםלעוף.

פש,

$TS1$,חופש$TS1$

$DN2$,חופש$DN2$הרגשתיתמיריצירה.חופשבראש,חופש

ונו־הכבודאתלינותניםבי,מאמיניםשמאוד

תנים

$TS1$ונותנים$TS1$

$DN2$ונותנים$DN2$שליהיציאהוגםהמון.זההבמה.אתלי

המ־בזכותזהשם,שלימההתבגרותחלקהיא

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$מקצועיות,טעם,ביטחון,כוחות,לישנתן

לצדעבדתיוחיבור.אדיבותהבנה,רגישות,

מטורף״.ואמןמקצועיאדם

זי־אילולאחור,מתבוננתבשאתבעת,

כרונות

$TS1$זיכרונות$TS1$

$DN2$זיכרונות$DN2$בבתמהתקופהבראשלךחקוקים

שבע?

הראשונהההיכרותאתזוכרתאני״אלפים.

מעילעםגדולאישהיההואאוהד;עםשלי

ליאמרהואוחצי.16בתקטנה,ואניאפור

ואניהיד,אתליולחץנהריןאוהדאני׳שלום

שבונוסףזיכרוןליישאייל׳.שרון׳אניאמרתי

ואניבסטודיו,למעלהמהחלוןעלימסתכלהוא

אוברולאיזהלובשתהטוסיק,עדהשיערעם

זוכרתואניחיה.איזוכמומופרעתכוליקרוע,

של)יצירהב׳קיר׳לישהיההראשוןהסולואת

לרקודהתביישתישנוראא״ס(,1992מ-נהרין

הרק־כלאתהוציאהואאזאנשיםבפניאותו

דנים

$TS1$הרקדנים$TS1$

$DN2$הרקדנים$DN2$זו־אנימולו.רקאותוועשיתימהסטודיו

כרת

$TS1$זוכרת$TS1$

$DN2$זוכרת$DN2$כימוטיבציהשיחתשבועכללישהיתה

עברנוורגעים.זיכרונותאלפילעזוב.רציתי

המון״.זהביחד,שליהחייםכלאתכמעט

ראיונותלםרבניתאיילנחשבהשניםבמשך

ואינהמחשיפהעמוקותשחרדהכזאתסדרתית,

כישנדמהואףהפרטיים.חייהעללדברמוכנה

כימבהירההיאבאחרונה,בההשתחררמשהו

להתנהללומדתפשוט״אנישם.עורןהחרדות

הנוכחי,הראיוןאומרת.היאיותר״,טובזהעם

לה־כריבעיקרמבחינתהמתקייםמודה,היא

ביא

$TS1$להביא$TS1$

$DN2$להביא$DN2$שכעתמשוםוגםבירושלים,למופעיםקהל

נו־משהו״וישעצמאי,הרכבבראשניצבתהיא

רא

$TS1$נורא$TS1$

$DN2$נורא$DN2$שלך״.לגמרישהואמשהועלבראיוןחזק

לתקשו־להתראייןשששאינומורהבכרגם

רת,

$TS1$,לתקשורת$TS1$

$DN2$,לתקשורת$DN2$חציבתוך״אנחנומניעיהם:אתמבהיראך

מטורפים,חובותשלסיזיפית,פעילותשלשנה

שלארמהתתבתנאייצירהשלעל,מאמצישל

מטורפתאמביציהושלשלנו,בחייםהכרנו

כללעשותרוציםאנחנואזיעבור.הזהשהדבר

לעבוד״.לזהלגרוםכדישביכולתנומה

ברא־36בןבכר,אתהכירה42בתאייל,

שית

$TS1$בראשית$TS1$

$DN2$בראשית$DN2$מסי־בהפקתעסקכאשר2000ה-שנות

בות

$TS1$מסיבות$TS1$

$DN2$מסיבות$DN2$פרטמחתרתיים.ואמנותמוסיקהואירועי

משפחהחיימנהליםהםהמשותפתלעבודה

בןוצ׳ארלי,11בתנועה,ילדים:שניומגדלים

שאיילמאזבסטודיופעולהמשתפיםהםארבע.

״ברתולינה״שלבחזרהלצפותאותוהזמינה

פעיל.לשותףנהיההואקצרזמןותוך

בפגי־שגרתית.לאזוגיותמדגמניםהשניים

שה

$TS1$בפגישה$TS1$

$DN2$בפגישה$DN2$מריבהלהםשהיתהסיפרושלנוהראשונה

אחדפיסיתהתעמתוואףיום,באותוכלשהי

מכןלאחררגעאךאמנם(.)בצחוקהשניעם

פגישותינובמשךלפעםמפעםידיים.אחזוכבר

יתרה.בתשוקהלהתנשק,השנייםהקפידו

אייל.מאשרתמטורפת״,תשוקהלייש״לגיא
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IK

היאהזוג,בןעםצמודלעבודלבחירהאשר

גבראףעםלקרותהיהיכוללאשזהמבהירה

סובלהיהאחרשאףחושבתלאפשוט״אניאחר.

אותי״.

עובד?זהשאתוזהאתמסבירהאתואיך

לה־יכולתלוישיכולות,ישקונטיינר,״יש

כיל.

$TS1$.להכיל$TS1$

$DN2$.להכיל$DN2$יששעליהםהנקודותאתהיטבמכירהוא

הואיותר,טובלהרגישלילגרוםכריללחוץ

יותרעליוסומכתשאנימישהואיןאותי.מכיר

מתמלאותועיניהמוסיפההיאגיא״,עלמאשר

כפיאמוציונליתמאור״אנידמעות.לפתע

לב״.ששמת

שלך.הקפריזותאתסובלגםוהוא

משוגעת,אניברור,כן.ולשמחתו״לצערו

מרוע,ליבאלאזהאבללהסתיר.מהפהאין

כל־ממקוםבאזהבא,זהמאיפהיודעתלאאני

שהו

$TS1$כלשהו$TS1$

$DN2$כלשהו$DN2$להתרגשלאזה,אתלספוגמצליחוהוא

נמ־שאנילדרמהלהיכנסלאמדי,יותרממני

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$.דרמטית״.מאודאניבה

שפג־ביותרהרגישותהנשיםאחתהיאאייל

שתי

$TS1$שפגשתי$TS1$

$DN2$שפגשתי$DN2$,ביותרהרגישההאמניתספקוללאמעודי

מקצו־שונים,נושאיםעלשיחותשריאיינתי.

עיים

$TS1$מקצועיים$TS1$

$DN2$מקצועיים$DN2$הת־בהלעורריכוליםכאחד,ואישיים

רגשות

$TS1$התרגשות$TS1$

$DN2$התרגשות$DN2$.חטוףמבטמספיקלמעשה,קיצונית

קבועהלחלוחיתכישנדמההרוטטות,בעיניה

להביןכדיהתכולים,האישוניםעלבהןממסכת

במיוחד.וחשופהעדינהנפשלפניךשניצבת

הואבעולמהביותרהרגישותהנקודותאחת

לר־חייבתאניכירוקדת״אניהמחול:כמובן

קוד״,

$TS1$,לרקוד״$TS1$

$DN2$,לרקוד״$DN2$כיזה,אתאוהבתאני״כיאומרת.היא

כייוצרתאניהלאה.זהאתלהעביררוצהאני

אמי־מאודזהלתת,משהולישישמרגישהאני

תי,

$TS1$,אמיתי$TS1$

$DN2$,אמיתי$DN2$אמי־לאנשיםמתחברתגםאניזהבגלל

תיים,

$TS1$,אמיתיים$TS1$

$DN2$,אמיתיים$DN2$זהאמיתית.לאהבהאמיתית,לאמנות

ועיניהאומרתהיאזה״,אתלישעושההדבר

דומעות.

הקי־הרגישותעםככה,חייםאיךתגידי,

צונית

$TS1$הקיצונית$TS1$

$DN2$הקיצונית$DN2$?הזאת

גםאבלסיוט.זהפעמיםהרבהקשה.״מאור

בתכונהמדוברכיזה,עלמוותרתהייתילא

כללבדרךשלי.החוזקגםשהיאמאמינהשאני

חולשה.וגםחוזקגםקיימיםמסוימתבתכונה

זהמסוימיםברבריםחשופה,סופראניכן,אז

חרא״.אוכלתאניובאחריםמדהים

הדאגהעםעובדתהזאתהרגישותאיך

מכל.יותרלדיקריםודאיהםלילדים?שלד

אתהיותר.חזקלהיותלומראתה״דרכם

וישעצמך.עלעוברניסיון,צוברנחשף,לומר,

כמובן.לבכר,מתכוונתהיאלידך״,גורילהלך

נותניםהםהילדים,בלילחשוביכולהלא״אני

זההאלה.לחייםהאמיתיתהמשמעותאתלי

נכון״.זהאבלקלישאה,נשמע

עושים?שאתםבמהענייןלהםיש

אוהביםמאודוהםקטנים,אמניםשניהם״הם

שלנו״.האמנותאת

לרקוד?אוהביםהם

רוק־נועהלרקוד.אוהביםמאור״שניהם

דת

$TS1$רוקדת$TS1$

$DN2$רוקדת$DN2$.קטן.ברייקראנםהואוצ׳ארליומציירת

שמתיםפולניםהוריםמיןואנחנומדהימיםהם

עליהם״.

בס־אותךצילמתיהפגישהבסוףאתמול

לולרי

$TS1$בסלולרי$TS1$

$DN2$בסלולרי$DN2$לצייןטרחתהתצלוםאתוכשראית

הגילאיםעלכשדיברנוגםחלק.נראהשעורך

המבוגרתשהייתשהעובדהנדמהשלנו,

רקאמנםאתאותךהעסיקהבשולחןביותר

מתחילההשניםהתקדמותהאםאך42בת

מנוחתך?אתלטרור

שאניהאמתלהיות.יכולקטעים.איזה״וואי,

בחבו־המבוגרתשאניהזה,הנושאעלצוחקת

רה.

$TS1$.בחבורה$TS1$

$DN2$.בחבורה$DN2$בסדר.זהאזבחבורה,המפגרתגםאניאבל

לי״.מפריעבאמתלאזה

לדשהראיתיהתצלוםעלחשבתמה
שבע?בבתדרכךמראשית

מרגישהשאניחושבתאניאותו.אהבתי״לא

עכשיו״.יותרטוב

כיום.יותרטובנראיתאתלדעתיגם

וחותמתמבטמישירהואזלרגע,מהססתהיא

בבקשה״.זהאת״תכתובהראיון:את

דמןגדיץילום:Houseמתון־

שלHouserr'aשלההתפקידעליאניתןאומרתמהמתים״,יוצאתכאילומתישה״אני

ליצורמהלךישאותי.מרתקיםהפיסייםוהריכוזהמתחבוטו.הכיזהמטורף.״זהובכר.אייל

לי״.תזקהכיזהממני.שיוצאיםיצוריםהםכאילומרגישהאניהאתריםלגבימגלמת.שאני

כמוה,שלא״.Houseשלבהפקהמלא,בעירוםהתפקיד,אתכןלפניגילמהסמיתבובי

רגישים.אזוריםשיכסהמסיליקוןחומרתתבושיאני

שנה.כחצילפנידללבסוזןHouseשלהופעהלאתרובכראיילאתהכירה30בתיאני,

אתליפתחופשוטהםלילה.באותובהםוהתאהבתיבפרמיירה,אתםעבדהמשותפת״חברה

שנים.ארבעשנמשכהבתו״לדוגמנותבקריירתהתחילה17בגילאומרת.היאהגבולות״,כל

למההגעתיכיגםאותי,ולרגשלענייןפחותהתחילזהכילארץמוקדםשחזרתישמחה״אני

שלאזהאתלקבלזמןלילקתאמנםוגבאנה.ולדולצ׳הוהאיטלקיהצרפתיל׳ווג'שרציתי,

קל״.לאהיהלמחתרתולרדתלארץלחזורהעולם.אתלכבושהמשכתי

עלאופירלפרסמועמדתוהיתהשוניםספרבתיבשלושהשניםכחמשמשתקלמדהיאני

בתוךהאנדרוגינילמקוםאותילקחו״תמידבגשם״."נמסערןדורוןשלבסרטומשתקה

סמיתאתכשראיתילאשה.שנהפךבחורשיחקתיבגשם'ב׳נמס״וגםאומרת,היאהאופנה",

שלתחושהליצוררצווגיאשרוןעירומה.היתהשהיאלבשמתילאהתפקידאתמבצעת

כשהםהאמנתילאשלי.המגדרעםלשתקאהבתיתמידכשחקניתוגםוא־מיניתייזרימשהו

בגובהמדברתהיאלהעביר.רוצהשהיאותחושותדימוייםדרךעובדתבעיקרשרוןאלי.פנו

בכללאלי.עצמהמתאימהשהיאמקובעת,לאשהיאאוהבתאניהמון.ממנהלמדתיהעיניים.

שלי״.המוסיקהעללעבודהתחלתיבזכותםאותי.מעודדיםוגיאשרון

עמוד 6


