liim
עלמה זהר
"עלמה" ,האירוע הרב
לכבוד הבכורה המקומית של

פאולוס
התגעגעתי,

קופץ נתי אודנולביקור במדור ומנסהלחשוף

מאנקר,

אז באת־.

סובול
חושי של יהושע
טפח

והבמאי־שחקן האוסטרי

מחייה הסוערים של עלמה מאהלר

עלי?

סחבק־
$TS1$סחבקבם$TS1$
חשבתם

$DN2$סחבקבם $DN2$שההלפני בחודש בווינה הצוננת ,ולא
בם
בשל העובדה ב־ הוא הדוניסט חסר תקנה אלא
לשם סיקורהספקטקל הרי חוש־ העונה לשם
רק

על

"עלמה" .רב חושי על
$DN2$שבמשך $DN2$ארבע שעותיה של
שך
מו
$DN2$עצמו $DN2$הקהלבינות עשרות חדרים וסצנות גועקות
להתוודע אט אטלמהלר הייה
אשר גורמותלו
הסוערים שלעלמהמאהלר ,אשתו של גוםטב,
קום שבמ־
$TS1$שבמשך$TS1$
שום מה?

הסאגההזו,
$TS1$עצמו$TS1$
עצ־
מול־ר

שכמו שאמרעל־ה א־ש תיאטרון יקר",־רעה
הנכונים".
לשכב עם האנשים
ואבן ,ארבע השעותכוללות מאהבים אי־
$TS1$אינספור$TS1$,
$DN2$אינספור $DN2$,ארוחת ערב דשנה ,ולא פחות מארבע
נספור,
עלמות שונות,ובולם מככבים בתפריט -ג־
-$TS1$גדוש$TS1$
-$DN2$גדוש $DN2$שכתב בעשור האחרון של האלף הקודם,
דוש
סובולבכבודוובעצמו .הה־
$TS1$ההפקה$TS1$
מי אםלא ,יהושע
פקה
$DN2$ההפקה$DN2$עלתה
עלי הבימוי

בראשונה בווינה ב־ 1996

היפקדפאולוס

מאנקי ,הווינאי

הפרוע ,שגם מקתתף בעצמו
היות

באקר

באקט

הבימתי.

־שראל״אוסט־
$TS1$שראל״אוסטרי$TS1$,
שמדובר בשיתוףפעולה

רי,
$DN2$שראל״אוסטרי$DN2$,
ולהפר ,נידב תיאטרון הקאמרי את שחק־
$TS1$שחקניו$TS1$

ניו
$DN2$שחקניו$DN2$

ואת
יכולות הפקתולהעלאת

בארץ.

אך לא

ההצגה

סתם בארץ :אםבווינה תעינו

ייןחלליוהגותיים

והטלגרף
קלבניין הדואר

שכאן,

בארצנו המופרטת ,תזכו

הישן,הלוא

לשרך את דרככםכמוזיאון אסיר־ המחתרות.
לא פחות מפחיד.
רגעלפני שכל הדרמה הזו מגיעהלעיר
אימללה לא מעטגברים.
עלמה
$DN2$בתהילה$DN2$,אלא שאחר כר התבררשלא היתהשלמה
העונש־קודש ,התפנו יהושעסובול ושחקנית הילה,
"כן ,אבל אני חושבת שהיא הסבה להםיו־
$TS1$יותר$TS1$
עם זה,
והפסיון הזהשלה,הסבל ,הוא זה שמניע
לענות על
הקאמרי המרגשת ,אבייה מרקס,
$DN2$יותר $DN2$אושר .הם רצו אותה ,חשקו בה .היא לא
תר
את הדרמה .כשחשבנו על בנייתאירוע רב ערר
אלכוהול מאת כותב
ושאלות הלומות
תהיות
בד־וק רדפה אחריגברים .היא ה־תה במקום
רבים".
התנהלובערוצים
ציחיפשנו דמותשחייה
שורותאלו.
יומיומי".
בת־ יומיומיים ,ובאמת איןאצלו שום דבר
קיבלה את זה
$TS1$בתהילה$TS1$,
תפקידפסיביבחייהם.עלמה

מרפיגול,

אתה והבמאי־שחקן מאנקר

וב״עלמח״ יצר־
$TS1$יצרתם$TS1$
משתפיםפעולה זה שנים,

את הבוהמה,

מה מותק אותך בדמותה?

"האשה הזולאויתרה על החופששלה.

היא

הנכון בזמן הנכון ,פגשה
מהסטטוס של 'האשה הצעירה

נהנתה

מאהלר׳ ,וזה
של

כקומפוזיטורית,אבל מגרה מאור להית
אמנםויתרה עלייעודה
$DN2$יצרתם $DN2$פזלידרמד .פר נא על אודות התהליך
תם
מגילה".
לש־ שגילוכפול
$TS1$לשמירה$TS1$
ללוחמת נמרצת
הוויתור הזה הפך אותה
רב השנים.
כלומר?
$TS1$יהוד$TS1$-
יהוד־
$DN2$לשמירה $DN2$על חופש הרגשות ,התשוקות והיצרים
מירה
"בסוףשנור ,ה־ 80עבדנו יחדב׳נפש
למאהלר עם זיגמו־
$TS1$זיגמונד$TS1$
"מהמפגש הקצר שהיה
פוליט־קל־ קורקט בשוםמו־
$TS1$מובן$TS1$
ווי־נינגר' ,וכבר אז שלה.עלמה אינה
הלילההאחרון של אוטו
$DN2$זיגמונד$DN2$פרויד ,העיד האחרון כ־ השניים הסתדרו
נד
שהוא".
בן
$DN2$מובן$DN2$
שלו.
להוציא את הצופה מהמצב הפסיבי
ניסינו
בחירה צעירה

בצד

גבר

$DN2$יהוד$DN2$-

$TS1$ועלמה$TS1$
ועל־
שלמאהלר היה תסביר אם
טוב יחדכיוון
לשאול על מפר?
אפשר
למקומות שהוא
בהצגה׳האב׳הפנינו אתהקהל
להיכנס
$DN2$ועלמה$DN2$סבלה מתסביך אב .אני לא רוצה
מה
"המסר הואלמעשה ההנאה החושנית שיש
לראות בתיאטרון כמו תת הבמה,
אינורגיל
והצער הבא מבחינתנו היה לשחרר את הצופה
ופרטיים".
כולו .זו חגיגה פרועה שהיאלמעשה לדברים יותר מדי אישיים
מהאירוע
להיות מין
וככל זאת?
בלתימוסרית .המוסר לא משחק
מצלמה .משם הנענו א־מוסיית ,לא
עד שיחפור
לעניין הזה של
"אניבהחלט מבינה בחורה צעירה שמ־
$TS1$שמתאהבת$TS1$
עלמה.
פול־דרמה ,דרמה המתרחשת תפקיד חשוב בחשיפההפנימית הזו של
אנימזמין אתהקהל
בערוצים רבים בו בזמן ,מה שמאפשרלצופה
מגילה ,וגם מצב
$DN2$שמתאהבת $DN2$בגברשגילוכפול
תאהבת
דיונ־סית".
למיןהגיגה
נפשו".
לגלוש בתוך האירוע כאוות
מדוע

נבהרה דווקא

דמות

אשתו

שמתאהב באישה
אביבה מרקם היקרה ,את מגלמת את הפור ,בחורצעיר
דמותה שלעלמה המבוגרת .מה את חשה עלמה לא הפסיקה.בגיל  60היא לקהה
צעיר,וזה לא נשמע לי בשמיםבכלל.הגיל
בחזרות עפ מאנקר?
מבטא הרבה ,זו לא הנשמה.
רגיל או אדםקל,וגם לאהיההכרונולוגי לא
"היא לא איש
רוצהלהיות כזה .איך אתהיכול
סקס הוא כמו כוח המשיכה של כדור הארץ,
להרים הפקה
מבוגרת.

של

גו-

כומר

חפולידרמה?
טב מאהלר כמוקד
"כמשך שנ־ם רציתילכתוב מהזה על מאה־
$TS1$מאהלר$TS1$.
ליצירותיו,ותור כדי קריאה על או־
$TS1$אודותיו$TS1$
$DN2$מאהלר $DN2$.האזנת־
לר.
$DN2$אודותיו $DN2$תפס אותי ס־פורה של
דותיו
$TS1$שחשבתי $TS1$ואני לא מתכוונתלמובן הפיזיבלבד".
כזו אם אתה סתם בן אדם? הדיר הראשון שח־
עלמה ,שעברה
שבתי
פרשה דרמטיתלמדי בנישואיהלפאהלר .היא
שבת
01.4-01.8
״עלמה״.אי-ול
$DN2$שחשבתי $DN2$כשפגשת־ אותו בווינה זה שיש בו את
01.01
השיגעון של
קונפליקט פנימי קשה
נכנסה
המחתרות,
מוזיאון אסירי
פליני .תודה לאל שיששיגעון00:02.
לנישואיםמתור
ירושלים.
לוותר על יצירתה והקצה לה
מאהלר דרש מגנה
שקל.
001-052
לראות דברים
כחוויה הבימתית אתה לא רוצה

