המשך

דלל בתל אביב .פוםטל כתבה את
המוסיקהלמחול ,וגם תנגןבצ׳לו

מעמוד

ספק שזה
ומוסיפה

המשובחים,והתלבושות הנהדרות .על
 momentוכל מה שיש שם או החמישית ,היא לא
זה
שהיא כותבת מוסיקה למחול של
מבחינהמוסיקלית זה צפצוף של
פלכסר .״תמיר אני שואלת אותה
מוניטור .אבל זה הכל ביחד.
״מוסיקהלמחול היא מה שנקרא ׳איך את לא משתעממתמצ׳לו על
הבמה׳״ ,אומרתפוםטל ,״אבל היא
ממשיכה פו־
$TS1$פוסטל$TS1$.
מוסיקה
שימושית׳/
 $DN2$״היא לא חייבתלהיות טובה
סטל.
אומרת שהיא לא משתעממת״.
פוםטל ופלכסר נפגשובלונ־
$TS1$בלונדון$TS1$
באופן עצמאי .היא צריכהלעבור
$DN2$בלונדון $DN2$לפני  23שנה .הן היו בנות
דון
עם הדבר .במה ,תאורה ,תנועה
המוסיקה צריכה להשתלב בתוך זה.
שכבר הס־
$TS1$הספיקה$TS1$
פחות מ 20 -פוםטל,
$DN2$הספיקה$DN2$לנגן בנעוריה בלהקת ״די
פיקה
ברורשלפעמים היאיכולהלהיות
אקס אם״ ,נסעהללונדון לברה.
במנותק מהמחול .היו
טובה גם

רגשות
$DN2$ההתרגשות$DN2$

הבמה .זאת הפעם הרביעית

שישבתי עם כוריאוגרפית,

פעמים

השמעתי לה

את המוסיקה

״הסיבה

שכתבתי לימודי מוסיקה״,

במידה

מהאוניברסיטה .שתי האמניות הצ־
$TS1$הצעירות$TS1$

שאני

פחות

$DN2$הצעירות $DN2$התיידדו ,וכשפלכסר
עירות
צריכהלהעלות עבודה שלה
הספרלמחול שבולמדה ,היא ביק־
$TS1$ביקשה$TS1$
ולנגן
$DN2$ביקשה $DN2$מפוסטללהלחין מוסיקה
שה

מתוך

Weightless

בלי

מגבלה

של

זמן

ותקשורתיות צילומים:

כריס

פוסטל
צילום :כרי
יעל סלכ
באש
של חוסרמשקל״ ,אומרתפוםטל.
ברמה אחרת״ ,היא מוסיפה ,״חוסר
$DN2$בתחילת $DN2$שנות ה 90 -נהפכהלצ׳לנית
לת
נפילות .הוא מאור
״יש בו הרבה
לעובדהשיעל יצרה
המשקל קשור
הבית של הרוקהישראלי הפורח
שאוהבת
אחת
כוריאוגרפית
מקורקעלרצפה .הוא מדבר על מה
לידה״.
את העבודה הזאת אחרי
מאור את המוסיקה של פוםטל וגם הקימה ביחד עם חייםלרוז
שקורה כשאתה לא
לפני הראיון פוסטל שלחה
״ביקיני״ .פלכסר נשא־
$TS1$נשארה$TS1$
את הצמד
ועושה בה שימוש תכוף היאיעל
weightless
שורשים,
כשאתה חייב להכות
המוסיקה שכ־
$TS1$שכתבה$TS1$
קטע אחד מתוך
בלונדון ,שבה היא חיה
רה
$DN2$נשארה$DN2$
פלכסר .יצירתה האחרונה של
ופועלת
על להתחייב,להתחבר״.
$DN2$שכתבה$DN2$למחול ,והקטע הזה
תבה
כבר  23שנה.״אני לא באמתיכולה
פלכםר (בשיתוף עם בן זוגה ,אמן
שיש בה
המוסיקה האלקטרונית
טהרת
יעל ,אבל אני חושבת
נקראת לדבר בשם
הווידיאו ניק
לפי המוסיקה שלך,
םנרילנר)
ממר מאור לא יציב ,החיבור הזה
דווקא נשמע די מסיבי .יותר
והיא תועלה  weightlessמתעסק בין השאר
weightless
״,

במוצאי

שלים
ם$DN2$

$TS1$בירושלים$TS1$
בירו־
שבת בבית קנדה

בהתנתקות

במרכז מוזן

במצב הזה

וביום

ראשון

אומרת את זה כי יש

״זאת

נאע<

חזרה לישראל בתחי־
$TS1$בתחילת$TS1$

מהארץ,

אוהבתלהתעסק עם
פעמים אני כועסת על

טקסט.

עצמי

טקסטים
אתם

מסתובבת

אז זאת אחת הסיבותלבך
ממעטת מאוד לכתוב שירים
$TS1$ולפעול$TS1$
ול־
$DN2$ולפעול $DN2$בשדה של המוסיקה הפופו־
$TS1$הפופולרית$TS1$
פעול
$DN2$הפופולרית $DN2$בשנים האחרונות?
לרית

הצ׳לנית.
בשבילי״ ,נזכרת

של תלישות

שכתבו

את

שאת

חשובה

מסוימת.

הנטיות

האנשים

שאני

בבית

מהמשפחה.

את

שלי

מופלאים
את
מבינה
גם
אני
אבל
שנים,
עצמי.
הטקסטמגביל אותיכמוסיקאית״.

היתה

לרדת

מסוימת

מי היו

בסך

לאדמה

את

הפםקולים האלה?
״לאיכולהלענות על זה .אני
לא בן אדם יסודי .אני לא מעמי־
$TS1$מעמיקה$TS1$.
אפילו״ ,צו־
$TS1$צוחקת$TS1$
שטחית
$DN2$מעמיקה $DN2$.אני רי
קה.
$DN2$צוחקת$DN2$פוסטל .״בשנים האחרונות
חקת
אני כבר יודעת את השמות ,אבל
בתקופה יותר מוקרמת לא ירדתי
לרזולוציותכאלה״.
סיבה נוספת שבגללה פוסטל
נמשכת למחול היא המקום המשני
שיש לטקסט באמנות הזאת .״אני
הרבה

אותה .״זאת היתה

זוכרת

את

היצירות האלה?

כמוסיקאית״.

הכל תירוץלעזוב הכלולנסוע

התנסות

גם

המוסיקה

״בטח .אני בטוחה שהיא עיצבה

ואמרתילעצמי ׳אם היא לא
בשבילי׳.
את זה ,אני אקח את זה
למרות שאני חושדת שעשיתי את ללונדון .הייתי חייבתלהבין מה
קורה שם ,ולא בשלט רחוק״.
פסיכולוגית .מה
זה בעיקר כמגננה
התגוררה
בבניין שבו פוסטל
׳הלוואי שהיא
שבאמת חשבתי זה
משפחתה של
בלונדון חיה גם
זה!׳״
תאהב את
פלכסר ,שאביה היה בשנת שבתון
תאהב

״אבל

את

אומרתפוםטל,

האמת היא

שחשה

שליוותה

היתה

שזה היה

כשנכחה במופעים

שאביה ייבאלארץ.

בטוחה,

הרשמיתלנסיעה

עלי״,
השפיע

היא אומרת

שהיא זוכרת את ההת־
$TS1$ההתרגשות$TS1$

-2D Weightful
Weightless

״זה

באמת

קטע שהולך

נגר

המצב

דירעוע.
״נכון .זאת

היתה הכוונה.להיות
זאת

הרגשה טובה.

כשאדם

שההוויה שלו

weightless
להתחייב,להיות
לעוף ,לא
לרחף,
לעצמך ,לאלהיותתלוי ברב־
$TS1$ברברים$TS1$
אדון
$DN2$ברברים $DN2$כמו כסף.
רים

היא
weightless

נמצא במצב שבו

עליו לרדתלאדמה ,זאת יכו־
$TS1$יכולה$TS1$
נכפה

$DN2$יכולה$DN2$להיותבעיה .לכן
לה
חוסר

יציבות״.
שקט וחוסר

כשפלכםר
לכתוב מוסיקה,
שהיצירה

״אני

חלה״,
$DN2$בהתחלה״$DN2$,
זה

במוסיקה יש

ביקשה

מפוםטל

היא כבר ירעה

תיקראweightless

אוהבת שיש שם כבר בהת־
$TS1$בהתחלה״$TS1$,

פוסטל אבל מיד

פוסטל" :אני
אוהבת

פחות

סיבה אחרת :״צריך איזה דרייב כרי

להיות

להתעסק

עוברת לדבר על

בזמן

בתוך המרוץ

של

האחרון אני

הפופ ,ורק

מרשהלעצמי

עם  0D[70אני
להגידבקול רםשאולי אין לי
הדרייב הזה.כשמצליחים ,הדרייב
כועסת על עצמי
הזה נוצר יותרבקלות .אבל זה לא
אומרת את
שאט
בהכרח קשורלהצלחה .אני מכירה
יש
זה
טקסטים
הרבה מוסיקאים שלא כל כך מצ־
$TS1$מצליחים$TS1$
ליחים
$DN2$מצליחים $DN2$אבל ממשיכים להתאבד על
מופלאים שאני
זה .אתהיודע שעוד שנה יהיה להם
מסתובבת אתם
עודתקליט .אני לא כזאת .קשהלי
שנים ,אבל אני גם
עםהתהליך הזה .יש פרומו והפקה
את

םבינה

ויחסי ציבור ועטיפה

את עצמי.

כזאת וראיון

לפהולשם,ונוסעיםלרדיו

הדרום

הטקסט מגביל אותי והצפון ,ובסוף מישהו אומר לי:
׳היי ,שמעתי אותך ברדיו קול רגע
כמוסיקאית״
פינה׳ .אני לאמזלזלת בראש
בראש
וחלילה ,אבל לא בש־
$TS1$בשביל$TS1$
פינאים ,חס
$DN2$בשביל $DN2$זה עשיתי את זה .אם כבר אני
הקודם .״התנסות מדהימה .הרגשתי ביל
כל כך
בינלאומית .כל היפאנים של מחליטהלהוציא את הדברים שלי
אוהד! והשבדים שלו! והצרפתים!
החוצה ,והם לא מספיק תקשורתיים
םטפן ,יושי ,צ׳יסאטו .אני

מאור

כדי שישמיעו

אותם ברדיו

תמיר

שנקלעתי למקוםהזה״ .היא
שמחה

שצריך ,אז אני

אומרת :בוא ניקח

זה חשוב .זה נותן

כתבה מוסיקה גםלעבודות של
שיינפלד,
יסמין גורר ,נועה דר ,רנה

שם טוב

ארקדי זיידס ואחרים.

אומרתפוםטל .״לא

כך.לפעמים

בסוף .בשבילי

אחת הסיבות״,

אומרת

השם מגיע

כיווןweightless.

זה

רק

אירים ארז,

את החוסר

כמו

תקשורתיות ונעשה עם

זה משהו טוב.

במחול״.
למשל

אני שואל שוב על
התחלת לדבר על

הטקסט.

בשביל מישהו שצריך לשבתול־
$TS1$ולכתוב $TS1$״יש מחול
לדבר אחר.
$DN2$המחול $DN2$הם השגרירים הכי טובים של
חול
$DN2$ולכתוב $DN2$מוסיקה״.
כתוב
טקסטים,
״לא קל לי לכתוב
$TS1$הנחיות $TS1$ישראל״ ,היא אומרת.״להקותמחול
פוסטל אוהבתלעבור עם הנ־
ואני לאיכולהלהלחין שירי משו־
$TS1$משוררים$TS1$
חיות
בעולם יותר
$DN2$הנחיות $DN2$מופשטות .זאת אחת הסיבות ישראליות מתקבלות
לעד ,אף על פי שבפרויקטים
ררים
$DN2$משוררים$DN2$
ישראלים״.
טוב ממוסיקאים
לכך שהיא אוהבתלהלחין מוסי־
$TS1$מוסיקה$TS1$
מסוימים ,כמו המופעים שבהם אני
המופשטות הן סיבה
ההנחיות
$DN2$מוסיקה$DN2$למחול .״במחול יש נושאים,
קה
בחולון ,אני
במדיטק
משתתפת
אוהבת
אחת שבגללה פוםטל
ולפעמים יש הנחיות
יש אווירה,
מאוד אוהבת את זה .אבל בעצמי
ספציפיות כמו ׳פה אני רוצה ביט ,לכתוב מוסיקהלמחול .מה עור
קשה לילכתוב .אנשים אומרים
מושך אותה לשם? ״הרקדנים!״
כאן אני רוצה ספירה׳ .אבל רוב
שזאת עבודה וצריךלהתייחסאליה
היא מכריזה .״זה שיאהבנאליות
כלליות ,ואין
הזמן ההנחיות מאור
כך .שמעתי את נתן זך ואת ערן צור
מגבלה של זמן ותקשורתיות״ ,היא להגיר את זה .הרבה פעמים אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$
אומרים את זה .זאת עבודה ,צריך
$DN2$אנחנו $DN2$מתרגשים מדברים שאנחנו לא
נו
אומרת .״אני אוהבת את זה .אב־
$TS1$אבםטרקטיות$TS1$
להתעצל .אז אני
$TS1$אנשים $TS1$לקום בבוקר ולא
$TS1$בשבילי $TS1$.יכוליםלעשות .רקדנים הם אנ־
$DN2$אבםטרקטיות $DN2$היא דבר נפלא בשבי־
םטרקטיות
לא טובה בעבודה הזאת .אני טובה
$DN2$אנשים $DN2$שהגיעו עם  skiiis-nשלהם
שים
לי.
$DN2$בשבילי$DN2$.הלוואי שהייתייכולהלעבור
בדבריםאחרים״.
למקום מאודגבוה״.
בצורה הזאת כלהחיים״.
כתיבת מוסיקהלמחול היא אחד
רדיו
התחומים העיקריים ביצירה של
ראש פינה
פוסטל גדלה בבית שהיה ספוג
העיקרי.״כן ,כתבתי
פוסטל ,אם לא
באהבתמחול .אמא שלה רקדה אצל
למחול .או לא יחסית.
הרבה יחסית
מרתה גרהם ובבת שבע ,ואביהניהל
הרבה״ ,היא אומרת .היא מזכירה
את בת שבע וייבא לישראל מופ־
$TS1$מופעי$TS1$
את העבודה שלה על״וירוס״ של
$DN2$מופעי$DN2$מחול.״גדלתי בין רקדנים ,ואין
עי
להקת בת שבע בתחילת העשור
נהדר בארץ ,ויוצרי המ־
$TS1$המחול$TS1$

זה

ועברת

