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"דמעות שותקות של אהבה" בהשתתפות הזמרת הישראלית ליאל קולט
U

המיוזיקל עתיר כוכבים עם מסר של שלום – כל הכרטיסים נמכרו לאודיטוריום "שריין "

היה זה ערב מדהים במוצאי שבת ה 27-באוקטובר באודיטוריום "שריין " ) ,(Shrineשבו נערכה הפרמיירה
העולמית של "דמעות שותקות של אהבה" )  ,(Loving the Silent Tearsבבימוי וכוריאוגרפיה של ווינסנט פטרסון
) (Patersonהמועמד לפרס טוני ) Badשל מייקל ג'קסון ו  Blond Ambition-של מדונה( וכן בכוראוגרפיה של בוני
סטורי ) (Storyזוכת פרס אמי )" היי סקול" (.
הייתה זו הופעה חד פעמית של "דמעות שותקות של אהבה" ,העוסק בחיפוש של האנושות אחר שלווה פנימית ,
בכיכובם של מיטב הכישרונות מתעשיית מוסיקת הפופ ,ובהם מי שזכה פעמיים בפרס גרמי ג'ון סקאדה
) ,(Secadaזוכת פרס גרמי ג'ודי ווטלי ) (Watleyוכן כוכבים זוכי פרס ברודווי וזמרים בעלי מעמד בינלאומי.
במיוזיקל השתתפה להקת המחול המעולה שמנתה מעל  30רקדנים ותזמורת חיה ,ו הוא עוקב אחר חייהם של
אישה בוגרת בשם ג'וי )ש בתפקידה הופיעה המועמדת לפרס טוני פטי קוהנו ר ) (Cohenourמ"פנטום האופרה "
ושל צעיר בשם פיט )בתפקידו הופיע השחקן זוכה פרסים לוק אברל ) (Eberlמ"כוכב הקופים"( .הם יוצאים למסע
קסום ברכבת דרך ארצות שונות ,שבהן הם פוגשים את נציגיהם של תרבויות שונות ,אשר מבטאים היבטים
שונים של המסעות הפנימיים שלהם.
אחת מחברות צוות הליהוק היא זמרת זוכת פרסים ליאל קולט ,אשר ייצגה בגאווה על הבמה את המורשת
הישראלית .היא גם שלחה מסר משכנע של שלום חיצוני ,בכך שביצעה שיר בשלישיה עם זמר פופ פרסי סיאבש
שמס וזמרת ערביה בשם קמליה אבו -עודה ,בת גילה של ליאל .היו גם שלוש קבוצות של רקדנים שחוללו סביבם
– יהודית ,ערבית ופרסית – מובחנים בלבוש ובסגנון אבל התנועעו בהרמוניה אלה עם אלה.
פעולה זו של שיתוף פעולה כשלעצמו הייתה הצהרה לגבי סובלנות ודו -קיום ,והקהל הבחין בכך היטב ,שבהם
היו נכבדים ואנשי ציבור מהמזרח התיכון.
לפני ההופעה ,אמרה ליאל" :עבורי ,היכולת לשיר עם זמרים מאירן ומלבנון מהווה רגע של עוצמה רבה .אני
חושבת שזה יפה מאד שאנשים יכולים לראות שזה יכול להתרחש .אם זה התרחש על הבמה ,מדוע זה לא יכול
להתרחש גם במציאות ,בעולם? אני מקווה שהקהל ייקח איתו את המסר הזה".
ליאל קולט היא בת  23והיא כוכבת בינלאומית אשר זכתה בפרס הרדיו היוקרתי בגרמניה ,יש לה מעריצים
אפילו במקסיקו ,והתמליל לשיר נכתב ע "י נשיא מדינת ישראל שמעון פרס ,אשר בוצע ע "י הסופרסטר אנדריאה
בוצ'לי ,והיא הייתה שותפה בבימה עם הנשיא ביל קלינטון בשיר של ג'ון לנון " "Imagineאשר שודר בכל העולם
באמצעות .CNN
בזכות הכישרון הווקאלי האדיר שלה ונוכחותה הכריזמטית על הבמה ,הקריירה המוזיקלית שלה יכולה להתפתח
בכיוונים רבים .עם זאת ,ליאל בוחרת להקדיש את המוסיקה שלה לשלום .למעשה היא הייתה פעילה למען
השלום מאז היותה נערה ,ו חוותה באופן ישיר את הפחדים ,הקשיים והכאב של לאבד מישהו אהוב בשל הסכסוך
באזור מגוריה.
מילות השיר "אמת ,אגו ,נפש וברכה" הן עמוקות ומופלאות .כל מילות השירים במיוזיקל מבוססים על שירים של
סוּפּ רים מאסטר צ'ינג היי ) (Supreme Master Ching Haiהמפורסמת בכל העולם כמורה רוחנית ,הומניסטית,
משוררת ואמנית אשר המסר העיקרי שלה הוא שלום ואהבה ללא תנאי.
האירוע היה לציון  19שנים ליום הסוּפּ רים מאסטר צ'ינג היי ,על מנת לחלוק כבוד לעבודתה ההומניסטית ולרוח
החמלה של המפורסמת בכל העולם כמורה רוחנית ,הומניסטית ,משוררת ואמנית .היה זה אוסף מרגש של
שירים "דמעות שותקות" על גילוי האושר הפנימי ,אשר העניק השראה למלחינה אל קאשה ) (Kashaאשר זכתה
פעמיים בפרס האוסקר על מנת להלחין מיוזיקל זה .קאשה גם כתבה מלים קולעות למוסיקה יחד עם מלחינים
אחרים מברודווי והוליווד :מי שזכה פעמיים בפרס גרמי והיה מועמד לאוסקר הנרי קריגר ),(Dreamgirls) (Krieger
מי שזה בפר ס גרמי נאן שוורץ )) (Schwartzהרי פוטר( ,מי שזכה פעמיים בפרס גרמי דוד שייר ) ) (Shireשיגעון
המוסיקה( ,מי שזכה  6פעמים בפרס גרמי ופעמיים באוסקר חורחה קלנדרלי )Crouching Tiger, ) (Calandrelli
 ,(Hidden Dragonמי שזכה בפרס אמי דוג קטסרוס ) ,(Footloose) (Katsarosוכן מי שזכה בפרסי טוני ואמי דון
פיפין ).(La Cage aux Folles) (Pippin
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הסוּפּ רים מאסטר צ'ינג היי לא יכלה להיות נוכחת ,אך היא שלחה ברכה בווידיאו במיוחד לאירוע זה ובו אמרה:
"לכל המעורבים באירוע מוסיקלי זה ,ברכה למסירותכם להפוך את העולם למקום מהנה יותר ,לעודד את
ההמונים ולהודות לשמיים ולארץ בדרך זו".
ברוח הנדיבות של יום הסוּפּ רים מאסטר צ'ינג היי ,לאחר המיוזיקל ה סוּפּ רים מאסטר הכירה בשלושה ארגוני
צדקה )הגנת בעלי חיים ,מלחמה באיידס ושי רותים ווטרינריים  (1ותרמה להם בעין יפה סכום כולל של
 ,$300,000אשר נעשה בשם כל האמנים המעורבים במיוזיקל.
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כמו כן קידמו את אורח החיים הטבעוני באופן העולה בקנה אחד עם המסר הכולל של שלום והבנה תרבותית.
הנואם האורח ,השחקן זוכה פרס האקדמיה ג'ורג' צ'קיריס ) ) (Chakirisסיפור הפרברים ( ,אמר בנאומו "המסר של
הסוּפּרים מאסטר צ'ינג היי הוא שכל היצורים ...יש להם זכות לחיות בשלום וכבוד על הפלנטה היפה הזו; וכל
אדם יכול לתרום את חלקו להציל חיים ,לשפר את הפלנטה שלנו ,ולהיות גיבורים .הדרך האישית שלי להיות
גיבור ולהציל את החיים חשובים האלה הוא להיות צמחוני".
בראש הערב הנהדר הזה הייתה קבוצה נלהבת של ידוענים טבעונים או צמחונים :מנחת הטלוויזיה ומלכת היופי
לשעבר של ארה"ב סוזי קסטילו ) ,(Castilloהשחקן זוכה הפרסים קורי פלדמן ),(The Goonies ) (Feldman
השחקנית קלי פקרד )) (Packardמשמר המפרץ( ,וכן השחקן שזכה בשני פרסי אמי ק ריסטוף סט .ג'ון )(St John
)צעירים חסרי מנוח(.
האורחים גם נהנו מתערוכה לפני ההצגה מהעבודות היצירתיות והמעוררות של המאסטר .לאחר האירוע ,היה
בנקט של אח"ם שבו הוגשו מטעמים טבעוניים נהדרים.
לשם צפייה בראיונות בלעדיים עם הכוכבים ,תצלומים ועוד ,נא בקרו באתר . www.SilentTearsMusical.com
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Animal Defenders International, Broadway Cares / Equity Fights AIDS, and Worldwide Veterinary Service 1
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