
מעמודהמשך

הנהדרות.והתלבושותהמשובחים,

שםשישמהוכלmomentזה

שלצפצוףזהמוסיקליתמבחינה

ביחד.הכלזהאבלמוניטור.

שנקראמההיאלמחול״מוסיקה

פו־ממשיכהשימושית׳/מוסיקה

סטל.

$TS1$.פוסטל$TS1$

$DN2$.פוסטל$DN2$טובהלהיותחייבתלא״היא

לעבורצריכההיאעצמאי.באופן

תנועהתאורה,במה,הדבר.עם

זה.בתוךלהשתלבצריכההמוסיקה

להיותיכולההיאשלפעמיםברור

היומהמחול.במנותקגםטובה

כוריאוגרפית,עםשישבתיפעמים

שכתבתיהמוסיקהאתלההשמעתי

תאהבלאהיא׳אםלעצמיואמרתי

בשבילי׳.זהאתאקחאניזה,את

אתשעשיתיחושדתשאנילמרות

מהפסיכולוגית.כמגננהבעיקרזה

שהיא׳הלוואיזהחשבתישבאמת

זה!׳״אתתאהב

שאוהבתאחתכוריאוגרפית

פוםטלשלהמוסיקהאתמאור

יעלהיאתכוףשימושבהועושה

שלהאחרונהיצירתהפלכסר.

אמןזוגה,בןעם)בשיתוףפלכםר

נקראתםנרילנר(ניקהווידיאו

weightless
״,

תועלהוהיא

בירו־קנדהבביתשבתבמוצאי

שלים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$מוזןבמרכזראשוןוביום

אתכתבהפוםטלאביב.בתלדלל

בצ׳לותנגןוגםלמחול,המוסיקה

הרביעיתהפעםזאתהבמה.על

בטוחה,לאהיאהחמישית,או

שללמחולמוסיקהכותבתשהיא

אותהשואלתאני״תמירפלכסר.

עלמצ׳לומשתעממתלאאת׳איך

היא״אבלפוםטל,אומרתהבמה׳״,

משתעממת״.לאשהיאאומרת

בלונ־נפגשוופלכסרפוםטל

דון

$TS1$בלונדון$TS1$

$DN2$בלונדון$DN2$בנותהיוהןשנה.23לפני

הס־שכברפוםטל,20מ-פחות

פיקה

$TS1$הספיקה$TS1$

$DN2$הספיקה$DN2$״דיבלהקתבנעוריהלנגן

לברה.ללונדוןנסעהאם״,אקס

היתהלנסיעההרשמית״הסיבה

פוםטל,אומרתמוסיקה״,לימודי

בסךהיהשזההיאהאמת״אבל

ולנסועהכללעזובתירוץהכל

מהלהביןחייבתהייתיללונדון.

רחוק״.בשלטולאשם,קורה

התגוררהפוסטלשבובבניין

שלמשפחתהגםחיהבלונדון

שבתוןבשנתהיהשאביהפלכסר,

הצ־האמניותשתימהאוניברסיטה.

עירות

$TS1$הצעירות$TS1$

$DN2$הצעירות$DN2$,היתהוכשפלכסרהתיידדו

בביתשלהעבודהלהעלותצריכה

ביק־היאלמדה,שבולמחולהספר

שה

$TS1$ביקשה$TS1$

$DN2$ביקשה$DN2$ולנגןמוסיקהלהלחיןמפוסטל

חשובההתנסותהיתה״זאתאותה.

הצ׳לנית.נזכרתבשבילי״,

לאדמהלרדת

בתחי־לישראלחזרהפוסטל

לת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$לצ׳לניתנהפכה90ה-שנות

הפורחהישראליהרוקשלהבית

לרוזחייםעםביחדהקימהוגם

נשא־פלכסר״ביקיני״.הצמדאת

רה

$TS1$נשארה$TS1$

$DN2$נשארה$DN2$,ופועלתחיההיאשבהבלונדון

יכולהבאמתלא״אנישנה.23כבר

חושבתאניאבליעל,בשםלדבר

weightlessהשארביןמתעסק

מהמשפחה.מהארץ,בהתנתקות

מסוימת.תלישותשלהזהבמצב

״חוסרמוסיפה,היאאחרת״,ברמה

יצרהשיעללעובדהקשורהמשקל

לידה״.אחריהזאתהעבודהאת

שלחהפוסטלהראיוןלפני

שכ־המוסיקהמתוךאחדקטע

תבה

$TS1$שכתבה$TS1$

$DN2$שכתבה$DN2$,עלהזהוהקטעלמחול

האלקטרוניתהמוסיקהטהרת

יותרמסיבי.דינשמעדווקא

Weightless-2D Weightful

המצבנגרשהולךקטעבאמת״זה

פוםטל.אומרתמשקל״,חוסרשל

מאורהואנפילות.הרבהבו״יש

מהעלמדברהואלרצפה.מקורקע

weightlessלאכשאתהשקורה

שורשים,להכותחייבכשאתה

להתחבר״.להתחייב,

בהשיששלך,המוסיקהלפי

הזההחיבוריציב,לאמאורממר

רעוע.די

להיותהכוונה.היתהזאת״נכון.

weightlessטובה.הרגשהזאת

להיותלהתחייב,לאלעוף,לרחף,

ברב־תלוילהיותלאלעצמך,אדון

רים

$TS1$ברברים$TS1$

$DN2$ברברים$DN2$שלושההוויהכשאדםכסף.כמו

שבובמצבנמצאweightlessהיא

יכו־זאתלאדמה,לרדתעליונכפה

לה

$TS1$יכולה$TS1$

$DN2$יכולה$DN2$ישבמוסיקהלכןבעיה.להיות

יציבות״.וחוסרשקטחוסר

מפוםטלביקשהכשפלכםר

ירעהכברהיאמוסיקה,לכתוב

weightlessתיקראשהיצירה

בהת־כברשםשישאוהבת״אני

חלה״,

$TS1$,בהתחלה״$TS1$

$DN2$,בהתחלה״$DN2$תמיר״לאפוםטל.אומרת

רקמגיעהשםלפעמיםכך.זה

נותןזהחשוב.זהבשביליבסוף.

טובשםזהweightlessכיוון.

ול־לשבתשצריךמישהובשביל

כתוב

$TS1$ולכתוב$TS1$

$DN2$ולכתוב$DN2$.מוסיקה״

הנ־עםלעבוראוהבתפוסטל

חיות

$TS1$הנחיות$TS1$

$DN2$הנחיות$DN2$.הסיבותאחתזאתמופשטות

מוסי־להלחיןאוהבתשהיאלכך

קה

$TS1$מוסיקה$TS1$

$DN2$מוסיקה$DN2$.נושאים,יש״במחוללמחול

הנחיותישולפעמיםאווירה,יש

ביט,רוצהאני׳פהכמוספציפיות

רובאבלספירה׳.רוצהאניכאן

ואיןכלליות,מאורההנחיותהזמן

היאותקשורתיות״,זמןשלמגבלה

אב־זה.אתאוהבת״אניאומרת.

םטרקטיות

$TS1$אבםטרקטיות$TS1$

$DN2$אבםטרקטיות$DN2$בשבי־נפלאדברהיא

לי.

$TS1$.בשבילי$TS1$

$DN2$.בשבילי$DN2$לעבוריכולהשהייתיהלוואי

החיים״.כלהזאתבצורה

אחדהיאלמחולמוסיקהכתיבת

שלביצירההעיקרייםהתחומים

כתבתי״כן,העיקרי.לאאםפוסטל,

יחסית.לאאולמחול.יחסיתהרבה

מזכירההיאאומרת.היאהרבה״,

של״וירוס״עלשלההעבודהאת

העשורבתחילתשבעבתלהקת

פחות"אניפוסטל:

להתעסקאוהבת

אני0D[70עם

עצמיעלכועסת

אתאומרתשאט

טקסטיםישזה

שאנימופלאים

אתםמסתובבת

גםאניאבלשנים,

עצמי.אתםבינה

אותימגבילהטקסט

כמוסיקאית״

הרגשתימדהימה.״התנסותהקודם.

שלהיפאניםכלבינלאומית.כךכל

והצרפתים!שלו!והשבדיםאוהד!

מאוראניצ׳יסאטו.יושי,םטפן,

היאהזה״.למקוםשנקלעתישמחה

שללעבודותגםמוסיקהכתבה

שיינפלד,רנהדר,נועהגורר,יסמין

ואחרים.זיידסארקדיארז,אירים

המ־ויוצריבארץ,נהדרמחול״יש

חול

$TS1$המחול$TS1$

$DN2$המחול$DN2$שלטוביםהכיהשגריריםהם

מחול״להקותאומרת.היאישראל״,

יותרבעולםמתקבלותישראליות

ישראלים״.ממוסיקאיםטוב

סיבההןהמופשטותההנחיות

אוהבתפוםטלשבגללהאחת

עורמהלמחול.מוסיקהלכתוב

״הרקדנים!״לשם?אותהמושך

הבנאליותשיא״זהמכריזה.היא

אנח־פעמיםהרבהזה.אתלהגיר

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$לאשאנחנומדבריםמתרגשים

אנ־הםרקדניםלעשות.יכולים

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$עםשהגיעוskiiis-nשלהם

גבוה״.מאודלמקום

פינהראשרדיו

ספוגשהיהבביתגדלהפוסטל

אצלרקדהשלהאמאמחול.באהבת

ניהלואביהשבע,ובבתגרהםמרתה

מופ־לישראלוייבאשבעבתאת

עי

$TS1$מופעי$TS1$

$DN2$מופעי$DN2$.ואיןרקדנים,בין״גדלתימחול

אומרתהיאעלי״,השפיעשזהספק

ההת־אתזוכרתשהיאומוסיפה

רגשות

$TS1$ההתרגשות$TS1$

$DN2$ההתרגשות$DN2$במופעיםכשנכחהשחשה

לארץ.ייבאשאביה

המוסיקהאתגםזוכרתאת

האלה?היצירותאתשליוותה

עיצבהשהיאבטוחהאני״בטח.

שליהנטיותאתמסוימתבמידה

כמוסיקאית״.

אתשכתבוהאנשיםהיומי

האלה?הפםקולים

אניזה.עללענותיכולה״לא

מעמי־לאאנייסודי.אדםבןלא

קה.

$TS1$.מעמיקה$TS1$

$DN2$.מעמיקה$DN2$צו־אפילו״,שטחיתריאני

חקת

$TS1$צוחקת$TS1$

$DN2$צוחקת$DN2$.האחרונות״בשניםפוסטל

אבלהשמות,אתיודעתכבראני

ירדתילאמוקרמתיותרבתקופה

כאלה״.לרזולוציות

פוסטלשבגללהנוספתסיבה

המשניהמקוםהיאלמחולנמשכת

״אניהזאת.באמנותלטקסטשיש

טקסט.עםלהתעסקאוהבתפחות

עצמיעלכועסתאניפעמיםהרבה

טקסטיםישכיזהאתאומרתשאני

אתםמסתובבתשאנימופלאים

עצמי.אתמבינהגםאניאבלשנים,

כמוסיקאית״.אותימגבילהטקסט

שאתלבךהסיבותאחתזאתאז

ול־שיריםלכתובמאודממעטת

פעול

$TS1$ולפעול$TS1$

$DN2$ולפעול$DN2$הפופו־המוסיקהשלבשדה

לרית

$TS1$הפופולרית$TS1$

$DN2$הפופולרית$DN2$האחרונות?בשנים

אומרתהסיבות״,אחת״זאת

עללדברעוברתמידאבלפוסטל

כרידרייבאיזה״צריךאחרת:סיבה

ורקהפופ,שלהמרוץבתוךלהיות

לעצמימרשהאניהאחרוןבזמן

אתליאיןשאולירםבקוללהגיד

הדרייבכשמצליחים,הזה.הדרייב

לאזהאבלבקלות.יותרנוצרהזה

מכירהאנילהצלחה.קשורבהכרח

מצ־כךכלשלאמוסיקאיםהרבה

ליחים

$TS1$מצליחים$TS1$

$DN2$מצליחים$DN2$עללהתאבדממשיכיםאבל

להםיהיהשנהשעודיודעאתהזה.

ליקשהכזאת.לאאניתקליט.עוד

והפקהפרומוישהזה.התהליךעם

וראיוןכזאתועטיפהציבורויחסי

הדרוםלרדיוונוסעיםולשם,לפה

לי:אומרמישהוובסוףוהצפון,

רגעקולברדיואותךשמעתי׳היי,

בראשמזלזלתלאאניפינה׳.בראש

בש־לאאבלוחלילה,חספינאים,

ביל

$TS1$בשביל$TS1$

$DN2$בשביל$DN2$אניכבראםזה.אתעשיתיזה

שליהדבריםאתלהוציאמחליטה

תקשורתייםמספיקלאוהםהחוצה,

כמוברדיואותםשישמיעוכדי

ניקחבואאומרת:אניאזשצריך,

עםונעשהתקשורתיותהחוסראת

במחול״.למשלטוב.משהוזה

הטקסט.עלשובשואלאני

ועברתזהעללדברהתחלת

אחר.לדבר

טקסטים,לכתובליקל״לא

משו־שירילהלחיןיכולהלאואני

ררים

$TS1$משוררים$TS1$

$DN2$משוררים$DN2$,שבפרויקטיםפיעלאףלעד

אנישבהםהמופעיםכמומסוימים,

אניבחולון,במדיטקמשתתפת

בעצמיאבלזה.אתאוהבתמאוד

אומריםאנשיםלכתוב.ליקשה

אליהלהתייחסוצריךעבודהשזאת

צורערןואתזךנתןאתשמעתיכך.

צריךעבודה,זאתזה.אתאומרים

אניאזלהתעצל.ולאבבוקרלקום

טובהאניהזאת.בעבודהטובהלא

אחרים״.בדברים

באשכריצילום:סלכיעל

נאע>כריסצילומים:ותקשורתיותזמןשלמגבלהבליWeightlessמתוך


