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מהטופ טן למופ טופ:
תפקידה של העיר המבורג בתדמית להקת הביטלס*

צוף פלוטקין

הצלחתם הפנומנאלית של הביטלס והשפעתם על תחומים רבים שלאו דווקא קשורים 
במישרין למוזיקה ולתרבות פנאי עושה אותם למקרה מבחן המלמד רבות על שינויים 
בתפיסות מגדריות, על השפעת הפוליטיקה על התרבות, וכן על הדרך שבה תרבות 
שוליים יכולה להפוך למרכזית ולקבוע אופנות. שהותם של חברי הביטלס בהמבורג 
עבור הלהקה, בעיקר  ומעצבת  נחשבת במחקר לתקופה משמעותית  בתחילת 1960 
לבין  בהמבורג  הופעותיהם  תקופת  בין  בקשר  ידון  זה  מאמר  מוזיקלית.  מבחינה 
התמקדות  תוך  עליהם.  מהמחקר  נעדר  כה  שעד  נושא  החיצונית,  תדמיתם  עיצוב 
הלהקה,  חברי  בין  ובאינטראקציה  הביטלס,  של  שיערם  דוגמת  חיצוניים  במוטיבים 
אטען שבהמבורג התפתחה תדמיתם של הביטלס, שהייתה מרכזית בהפיכתם למוצר 

צריכה משפחתי ולאחת הלהקות המצליחות בהיסטוריה.

השהות של הביטלס בהמבורג נראית כסיפור מהאגדות. צעירים בעיר זרה ואפופת עשן, 

צעירים  חבורת  לבין  ובינם  ביניהם  שפורחת  חברות  מהעיר,  לגירושם  שמביא  רשע  בוס 

שפגשו, רומן שנגמר במוות טראגי וקריירה שנוסקת בזכות הביקור בעיר. הביטלס הגיעו 

כל  לפרסומם.  עד  פעמים  שלוש  עוד  בה  וביקרו  וחזרו   1960 בסתיו  לראשונה  להמבורג 

שעות  הלהקה  חברי  הופיעו  ובמהלכו  אחדים,  לחודשים  אחדים  שבועות  בין  ארך  ביקור 

לדעת  הבמה.  על  שעמדה  והמוזרה  הזרה  בלהקה  התעניין  תמיד  שלא  קהל  מול  ארוכות 

מעריצים וחוקרים כאחד, החוויה המיסטית כמעט בעיר נמל מלאה זנות, אלכוהול וסמים 

היא שעיצבה את הלהקה והביאה להצלחתה.

]הֹיה הָיה, במה צעירה להיסטוריה, גיליון 17 )תשפ"ב(, עמ' 25–43[ 

המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית שהוגשה לד"ר שגיא שפר בקורס "המלחמה הקרה בגרמניה: מרחב,   *

זהות, זיכרון" באוניברסיטת תל־אביב בשנת 2019.
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הן המחקר והן הכתיבה הפופולרית על הביטלס מתמקדים בהתמקצעות המוזיקלית של 

הלהקה בעקבות החשיפה למגוון אומנים, ז'אנרים ושירים, ובזכות השעות הרבות שהופיעו 

על הבמה.א ואכן, אין ספק שהתמקצעות מוזיקלית היא גורם חשוב ביותר שתרם להצלחתם 

של הביטלס והבדיל אותם מלהקות בריטיות אחרות באותה התקופה, אולם להמבורג הגיעו 

להקות נוספות שעבדו בעיר במשך חודשים ארוכים במקביל לביטלס, ונראה כי הן לא זכו 

להצלחה דומה על אף מחנה האימונים שהמבורג זימנה להן. עם זאת, ברור ששהותם של 

הביטלס בעיר השפיעה מאוד על הלהקה והייתה גורם מרכזי בהצלחתה, מכיוון שידוע כי 

קבוע  מעריצים  קהל  לצבור  החלו  הם  ליברפול  הולדתם  לעיר  חבריה  שחזרו  לאחר  מייד 

השהות  השפיעה  אופנים  באילו  השאלה  אפוא  עולה  להופעות.  רבות  הזדמנויות  וקיבלו 

בהמבורג על הביטלס, וכיצד היא תרמה להצלחתה של הלהקה עם שובה לליברפול? כדי 

לענות על שאלה זאת אטען שבהמבורג החלו הביטלס לבנות לעצמם את התדמית שהייתה 

מראה  בעלי  מאוד,  קרובים  חברים  ארבעה  לפרסומם:  הראשונות  בשנים  איתם  מזוהה 

חיצוני כמעט זהה, שמבטאים גבריות רכה או אפילו נשית. כדי לעשות זאת אדון ברכיבים 

התפתחו  אלה  כל  כיצד  אראה  ביניהם.  באינטראקציה  וכלה  משיערם  החל  תדמיתם,  של 

לתדמית מגובשת שבסופו של דבר הבדילה אותם מלהקות אחרות והביאה להצלחתם. 

א. הגעתם של הביטלס להמבורג

)Williams(, לחברי הלהקה לנסוע  ויליאמס  1960 הציע אמרגנם של הביטלס, אלן  בסתיו 

 ,)Lennon( לנון  מג'ון  הלהקה  הורכבה  התקופה  באותה  הופעות.  חודשי  לכמה  להמבורג 

פול מקרטני )McCartney(, ג'ורג' האריסון )Harrison( ופיט בסט )Best(, מתופף שהצטרף 

שהביטלס  המציאות  ויליאמס.  ידי  על  להם  שניתנה  זאת  הזדמנות  לשם  במיוחד  ללהקה 

מעיר  שהגיעו  אף  וזאת  להם,  מוכרת  הייתה  לא  ובוודאי  פשוטה,  הייתה  לא  אליה  הגיעו 

של  ומעסיקם  הגרמני  האמרגן  המבורג.  של  לאלה  מה  במידת  דמו  שמאפייניה  נמל 

אחורי  בחדר  הלהקה  חברי  את  שיכן   ,)Koschmider( קושמידר  ברונו  בהמבורג,  הביטלס 

ממושכת.  לשהות  התאים  ולא  קפוא  היה  שלדבריהם  מקום  ברשותו,  שהיה  קולנוע  בבית 

שהיו  מועדונים  בשני  הפסקה,  ללא  כמעט  ברצף,  ארוכות  שעות  להופיע  מהם  דרש  הוא 

גם  הקהל   .)Kaiserkeller( בקייזרקלר  מכן  ולאחר   )Indra( באינדרה  ראשית  ברשותו, 

בליברפול,  אליהן  רגילים  משהיו  יותר  צבעוניות  מדמויות  והורכב  לביטלס,  זר  הוא היה 

א  ראו לדוגמה: ספרו של מארק לואיסון (Lewisohn, 2013), מחוקרי הביטלס המרכזיים מחוץ לאקדמיה; 

הביטלס  של  ביקורם  על  שנעשה  ביותר  המקיף  האקדמי  המחקר   ,)Inglis, 2012( אינגליס  איאן  של  ספרו 
בהמבורג; ספרו של מרטין קינג )King, 2016( על הגבריות של הביטלס כפי שבאה לידי ביטוי בסרטיהם. 
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שם הופיעו מול נוער, פועלים וסטודנטים. כך אמר על הקהל בהופעות של הביטלס קלאוס 

"בשבילם,  הלהקה:  חברי  של  קרוב  לחבר  שהפך  המקום  בן  צעיר   ,)Voormann( פורמן 

זאת הייתה הפעם הראשונה מחוץ לאנגליה והם בבירור הושפעו לרעה מרחוב ריפרבאהן 

)Reeperbahn(, כי היו שם סרסורים, זונות, עבריינים, צוענים, היו קטטות, המון שיכורים; 
העיר הייתה סדום ועמורה, ממש מזעזע".1  א

לנגן  קיבלו הצעה  לא מתוכננת. לאחר שהביטלס  בצורה  נקטע  בעיר  ביקורם הראשון 

במועדון טופ טן )Top Ten( בתנאים טובים יותר, קושמידר הלשין למשטרה המקומית על 

כך שהאריסון עודו קטין. בגלל אופיו של רובע סנט פאולי )St. Pauli(, קטינים לא הורשו 

לאנגליה.2  בחזרה  גורש  שהאריסון  כך  בלילה,   22:00 אחרי  בו  ולשהות  במקום  לעבוד 

מקרטני, בסט ולנון חזרו לליברפול אחריו, ואילו סאטקליף נשאר בעיר כדי לפתח קריירה 

כצייר וכדי להישאר עם אסטריד קירשהר )Kirchherr(, בת זוגו הגרמנייה אותה פגש בעיר. 

אף שקלאוס פורמן, בציטוט שהובא לעיל, טען שהמבורג השפיעה על הביטלס לרעה, 

בטוחים  היו  לא  לליברפול  שחזרו  הלהקה  חברי  חיובית.  דווקא  הייתה  שהשפעתה  נראה 

פלאים  שהשתפרו  וגילו  התאחדו  הם  דבר  של  בסופו  אך  להתקיים,  תמשיך  הלהקה  אם 

הראשונות  ההופעות  אחת  הופיעו.  שמולו  הקהל  תגובות  בזכות  בהמבורג,  היותם  בזמן 

 Litherland Town( הול  טאון  בלית'רלנד  התקיימה  מהמבורג  חזרתה  לאחר  הלהקה  של 

והחל לצרוח, תופעה שפיט בסט תיאר  Hall(. הקהל שם הפסיק לרקוד, רץ לכיוון הבמה 

כחדשה לחלוטין.3 הקהל הליברפולי הבחין בשיפור המקצועי שחל בלהקה, במראה החדש 

ובאווירה המרעננת על הבמה, שלא נראו קודם לכן בליברפול. הצופים אהבו את השינויים 

פופולריות  בעיר,  הפופולריות  מהלהקות  לאחת  הפכו  הביטלס  ברגליהם.  והצביעו  האלו 
שאפשרה להם להופיע יותר ויותר גם מחוץ לליברפול.4

הביטלס חזרו להמבורג עוד שלוש פעמים. נראה שהם לא יכלו לוותר על הקשרים שיצרו 

בעיר, על ההזדמנויות שהיא הציעה להם, ועל התלהבות הקהל הגרמני מההתקדמות של 

הלהקה. בביקוריהם הבאים בעיר הביטלס כבר הופיעו במועדונים שנחשבו לטובים יותר 

ממועדוניו של קושמידר –  הטופ טן )Top Ten( והסטאר קלאב )Star Club(. הם השתכרו 

בהתאם ואף התנסו לראשונה בהקלטה באולפן מקצועי וכן בהפקת תקליט כלהקת הליווי 

אלה  בביקורים  הביטלס  הופיעו  הכול  בסך   5.)Sheridan( שרידן  טוני  הבריטי  הזמר  של 

בהמבורג ב־280 הופעות מתועדות, מספר אדיר של הופעות, בעיקר עבור להקה צעירה 

שמחפשת את דרכה.6 אי אפשר להתווכח על כך שהשעות הרבות שהביטלס בילו במועדוני 

היות שהתפרסה  מגוונת  הייתה  כי ההשפעה  בחינה מראה  המבורג השפיעו עליהם מאוד. 

א  אלא אם צוין אחרת, כל הציטוטים תורגמו על ידי הכותבת.
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נושאיו של  והפן החברתי,  ועם החשובים שבהם נמנים הפן התדמיתי  על תחומים שונים, 

מאמר זה. 

והאופן שבו התעצבו הביטלס כלהקה סייעו להכניס אותם  ההשפעות שספגו בהמבורג 

בריאן  היה  הביטלס  של  תדמיתם  לעיצוב  לאחראי  שנחשב  מי  הבריטי.  הקונצנזוס  ללב 

אפשטיין )Epstein(, אמרגנה של הלהקה מינואר 1962. אך כפי שאראה במאמר זה, בריאן 

יכולות  רק  לא  שכלל  בידורי  למוצר  הפיכתה  בתהליך  החלה  שכבר  להקה  לידיו  קיבל 

מוזיקליות מצוינות, אלא גם נראות חיצונית מסוימת. המבורג, בהקשר זה, הייתה מרכזית 

בתהליך  תפקידה  פיתחו.  הביטלס  שחברי  הבידורי  המוצר  של  הראשוני  בעיצובו  מאוד 

מוכרת  המבורג  אפשטיין.  בריאן  של  מזה  פחות  לא  לפיכך  חשוב  הביטלס  של  ההצלחה 

המוזיקליות.  יכולותיהם  את  ורכשו  התפתחו  הביטלס  שבו  כמקום  הביטלס  חוקרי  בקרב 

בספרו  כתב  האחרונות,  בשנים  המרכזיים  הביטלס  מחוקרי  אחד   ,)Inglis( אינגליס  איאן 

The Beatles In Hamburg שהחוויה של הביטלס בהמבורג השפיעה עליהם בכמה דרכים: 

אותם  עודדה  קיימים,  וז'אנרים  שירים  על  שלהם  הידע  את  להרחיב  אותם  הכריחה  היא 

והיוותה  לקהל  להתייחס  כיצד  אותם  לימדה  שלהם,  וההלחנה  הכתיבה  יכולות  את  לפתח 

מרחב תחרותי שלא היה בו מקום לשאננות. היא גם הראתה להם שאפשר להצליח מחוץ 

ויותר מכול – היא פיתחה אצלם אינסטינקטים וביטחון עצמי שהבדילו אותם  לליברפול, 

ממרבית המוזיקאים בני דורם.7 

ספק  ללא  שסייעה  הביטלס  של  המוזיקלית  ההתמקצעות  בחשיבות  להמעיט  אפשר  אי 

להצלחתם. עם זאת, המבורג תופסת מקום חשוב מזה בהיסטוריה של הלהקה, שכן בעיר זו 

הם נחשפו לרעיונות ולאנשים שעיצבו אותם לא רק מבחינה מוזיקלית, אלא גם מבחינת 

שיאמרו  ויש  דרכם,  בתחילת  בפריצתם.  מאוד  חשוב  תפקיד  שהיווה  החיצוני  המראה 

שלאורך כל הקריירה שלהם, נתפסו הביטלס כלהקה לכל המשפחה, בעיקר בזכות שיריהם 

המתוקים והמראה הלא מאיים שלהם. "הם מי ששרים בפלֶסט )Falsetto(,א הם מי שנראים 

וינסנט   )Daily Mail( מייל  הדיילי  כתב  אותם  תיאר  ומתחננים",  עדינים  רכים,  קצת 

 .)Palladium( פלאדיום  בלונדון  הופעתם  לאחר   ,1963 באוקטובר   )Mulchrone( מולקרון 

מולקרון התייחס בכתבתו לשיערם הארוך של הביטלס ולחליפותיהם המסודרות, ואמירתו 

מולקרון  הציגו.  שהם  מאיימת  והלא  הרכה  לגבריות  אולי  רומזת  בפלסט  לשירתם  בנוגע 

נענית  לא  אמנם  השאלה  לביטל?"  להינשא  לבתך  נותן  היית  "האם  קוראיו:  את  שאל 

במלואה, אך מדבריו עולה תשובה חיובית. הוא מסכם את הכתבה בקריאת הרגעה לציבור 

]...[ חבל שמי שדואגים לבנות שלהם  כיפיים, הם אדיבים.  "הם מרעננים, הם  המבוגר: 

לא יכולים להבין את זה".8 

א  פלסט, או פלצט, הוא צליל שירה גבוה המזכיר קול נשי.  
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קבלתם של הביטלס למיינסטרים התרבותי הבריטי התאפשרה בזכות תדמית שמרנית 

המוזיקלי  ובהם  היבטים,  בכמה  חדשניים  היו  הביטלס  ולפיו  השולט,  הנרטיב  לצד  זאת. 

והמגדרי, יש חוקרים הטוענים שחדשנותם של הביטלס היא בגדר מיתוס, וכי הם הצליחו לא 

בזכות חדשנותם בתחומי האומנות בכלל, ובתחום המוזיקלי בפרט, אלא בזכות שמרנותם. 

אף שניתן לחלוק על הנרטיב הזה, הוא נוגע בנקודה חשובה: התקבלותם של הביטלס על 

אומנם  אומנים בריטים פופולריים.א  וכממשיכי דרכם של  בני תקופתם כלא מאיימים  ידי 

שיערם היה ארוך מהמקובל לגברים באותה התקופה, אך הוא היה נקי ומסודר – במיוחד 

בקרב  ביותר  הפופולרי  הז'אנר  הרוקנ'רול,  זמרי  של  בשמן  המשוח  לשיער  בהשוואה 

המסחריים  לסמלים  הפכו  וחליפותיהם  שיערם  השישים.  שנות  בתחילת  בריטים  צעירים 

בין  ומבוגרים כאחד. הצעירים,  בני התקופה, צעירים  רבות את  הם העסיקו  של הלהקה. 

שהיו מעריצי ביטלס ובין שלא, הושפעו מאופנות שהביטלס החלו; נעלו "מגפוני ביטלס" 

שעוצבו על ידי חברי הלהקה והסתפרו כמוהם. מבוגרים שלא העריצו את הביטלס ורק צפו 

בתופעה מבחוץ נדהמו מעוצמת ההערצה ללהקה – תופעה שמולקרון, כתב הדיילי מייל, 
כינה "ביטלמניה".9

ב. מפגש ראשון עם תרבות ה"אקזיס"

לפקוד  החלו  לקייזרקלר,  מעברם  לאחר  בהמבורג,  הביטלס  של  הראשון  הביקור  במהלך 

את הופעותיהם שלושה צעירים גרמנים שבלטו מאוד בקרב קהל הצופים. בניגוד לשאר 

כדי  למקום  הגיעה  שהשלישייה  היה  נראה  רקע,  מוזיקת  כאל  לביטלס  שהתייחס  הקהל, 

טוויד  מעילי  צמר,  אפודות  ג'ינס,  לבשו  הם  שלהם.  למוזיקה  ולהאזין  בביטלס  לחזות 

ונעליים בעלות קצה מעוגל. זאת בניגוד למרבית באי המקום, שהיו מלחים, נשים בזנות 

ונערים גרמנים שנהגו ללבוש מעילי עור ומגפונים. השלושה – אסטריד קירשהר, קלאוס 

פורמן ויורגן פולמר )Vollmer( – סיימו את לימודיהם בבית הספר הגבוה לאופנה, טקסטיל, 

גרפיקה ופרסום )Meisterschule für Mode, Textil, Graphik und Werbung( בעיר, ועסקו 

בעיקר בעיצוב פרסומות למגזינים ובצילום. 

פאולי  סנט  ברובע  כשבילה  הביטלס,  את  שראה  השלושה  מבין  הראשון  היה  פורמן 

מוזיקה  שמע  הוא  ברחוב  שהלך  בזמן  ימים.  באותם  זוגו  בת  קירשהר,  עם  ריב  לאחר 

בוקעת מתוך הקייזרקלר והתלהב מהסגנון המוזיקלי שאותו הכיר רק מסרטים ותקליטים 

 Rory Storm and( אמריקניים. הלהקה ששמע וראה על הבמה היו רורי סטורם וההוריקנס

אהב  פורמן  הביטלס.  לאחר  מייד  להמבורג  שהגיעה  מליברפול  להקה   ,)the Hurricanes

א  ראו לדוגמה את ספרו של עודד היילברונר )2008(, הטוען שהביטלס הצליחו בזכות שמרנותם. 
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הביטלס.  לבמה  עלו  כאשר  יותר  עוד  טובה  נעשתה  שהחוויה  סיפר  אבל  ששמע,  מה  את 

איתו לצפות בביטלס  יחד  חזרו  והם  בחוויה,  ופולמר  ושיתף את קירשהר  חזר הביתה  הוא 

ככל  הביטלס,  חברי  עם  קשר  יצרו  לא  השלושה  בתחילה  ערב.  אחרי  ערב  בקייזרקלר 

הנראה בגלל מגבלת השפה, אך עד מהרה פורמן ניגש אל הלהקה והציג בפניה את עצמו 
ואת שני חבריו.10

ניתן לומר שמאותו רגע נוצר בין החבורה קשר הדוק שלא רק עיצב את השהות של חברי 

הביטלס בעיר, אלא גם עשה אותה מאיימת פחות. השלישייה, ובייחוד אסטריד קירשהר, 

דאגו לספק לחבורה אוכל, מקום לנוח בו ואף מקלחת חמה. אך חשוב מכך, הביטלס נחשפו 

לתת־תרבות  השתייכו  וקירשהר  פורמן  פולמר,  אז.11  עד  הכירו  שלא  לתרבות  בעזרתם 

"אקזיסטנציאליזם",  המילה  של  קיצור   ,)Exis( אקזיס  שכונתה  גרמניים  מערב  צעירים 

דה  וסימון   )Sartre( סארטר  פול  ז'אן  לדוגמת  צרפתים  מפילוסופים  למושפעת  שנחשבה 
בובואר )de Beauvoir( ומבני דור הביט )Beat( האמריקאים.12

ורקדו  הג'אז  את  אימצו  הם  דרכים.  במגוון  גדלו  שעליהם  הערכים  תחת  חתרו  האקזיס 

לצליליו במרתפים שהוסבו למועדונים, עישנו מריחואנה, האמינו באהבה חופשית וערערו 

של  השיער  ועיצוב  שחורים  בגדים  לבישת  באמצעות  היתר  בין  מגדריים,  תפקידים  על 

היו  לא  הגרמנים  האקזיס   ,)Krüger( קריגר  הרמן  היינץ  לפי  דומה.  בצורה  ונשים  גברים 

מרחיקי לכת כמו מקביליהם האמריקנים או הצרפתים, אך הם הצליחו ליצור תרבות נגד 

של צעירים, שהייתה תת־תרבות מוגדרת בעלת מאפיינים ייחודיים.13 אפשר להניח שעבור 

לתרבות  החיבור  השנייה,  העולם  במלחמת  הפסדה  לאחר  בגרמניה  שגדלו  צעירים  אותם 

הגרמנית.14  התרבות  ומסממני  המלחמה  מזיכרונות  להתרחק  ניסיון  מעין  היה  מערבית 

המראה החיצוני שקירשהר מתארת אכן אפיין את השלישייה בתחילת שנות השישים. הם 

נהגו ללבוש בגדים שחורים, סוודרים בעלי צווארוני גולף, כרכו צעיפי בד ונעלו נעלי בד 

גם  גברים.  בקרב  אז  מקובל  שהיה  מכפי  ארוך  היה  ופולמר  פורמן  של  שיערם  מעוגלות. 

בקרב  לדבריה,  נפוצה,  שהייתה  לתסרוקת  דומה  בצורה  שיערה  את  לספר  נהגה  קירשהר 

 15.)Pilzkopf ,חבריהם לספסל הלימודים, וכונתה "ראש פטרייה" )בגרמנית פילצקופף

עם זאת, ההשפעה לא הייתה רק מערבית. נראה כי למקום המרכזי שהאקזיס ואסטריד 

קירשהר ייחסו למראה חיצוני ולאופנה, וכן לפתיחות למגדריות מעורפלת, היה בסיס גם 

להמבורג  הגיע  ב־1929  בהמבורג.  צעירים  בקרב  ובמיוחד  הגרמנית,  ובאמנות  בתרבות 

הוא  שם   .The Temple ברומן  רשמיו  את  ותיאר   )Spender( ספנדר  סטיבן  האנגלי  הסופר 

כמי  אותם  תיאר  ספנדר  המודרניזם.16  עם  כמוהו,  והזדהו,  בעיר  שפגש  צעירים  תיאר 

העניין  בתחומי  בלבושם,  ביטוי  לידי  ובא  במיוחד,  להם  חשוב  מודרניסטי  חיים  שאורח 

מתחיל,  צלם  אז   ,)List( ליסט  הרברט  אצל  בביקור  אסתטיקה.  על  ששמו  ובדגש  שלהם 

ראה פול שונר )Schoner(, גיבור הספר, כיצד חשיבותה של האסתטיקה באה לידי ביטוי גם 
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בעבודת הצלם: באנשים שבחר לצלם, בהעמדה שלהם ובמקומות שבהם צילם אותם. זאת 

האקזיס,  לתרבות  גם  המשותף  המגדרי,  הערפול  את  המבורג  בצעירי  זיהה  ספנדר  ועוד, 
וסיפר על נשים גבריות וגברים נשיים.17

היא  כצלמת.  בעבודתה  הזה  הייחודי  הסגנון  התבטא  קירשהר  אסטריד  של  במקרה  גם 

שפגשה  ומוזיקאים  לאומנות  סטודנטים  חבריה,  ושל  עצמה  של  דיוקנאות  לצלם  הרבתה 

בגדים  לבשו  צילמה  שקירשהר  הדמויות  מרבית  הביטלס.  חברי  ביניהם  בהמבורג, 

נוצרה תחושה שמושאי הצילום הם פאסיביים,  והיו בעלות תספורות דומות. כך  שחורים 

יכולת החלפה ביניהם. הדמיון והטשטוש המגדרי באו לידי ביטוי גם  ובעלי  אנדרוגיניים 

 ,)Wolf( בתמונות של קירשהר שצילמו אחרים, למשל הצלם והמורה לצילום ריינהרט וולף

ככל הנראה לבקשתה ובהנחייתה.

אסטריד קירשהר 
בסטודיו הצילום שלה, 
1961. דיוקן עצמי 
קירשהר ממקמת את 
עצמה במרכז התמונה, 
ואף מדגישה את דמותה 
באמצעות מסגור דרך 
המראה. עם זאת היא 
יוצרת ניכור בכך שהיא 
משאירה את דמותה 
רחוקה יחסית מהמצלמה, 
מפנה מבט אדיש ולבושה 
בגדים כהים
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נראו  הם  קרוסלה,  על  להיות  כמו  היה  "זה  קירשהר:  אמרה  הביטלס  עם  היכרותה  על 

פשוט עוצרי נשימה. כל חיי השתנו בכמה דקות. כל מה שרציתי היה להיות איתם ולהכיר 

אותם".18 היא, מצידה, הפכה את חברי הלהקה למושאי הצילום העיקריים שלה. לדבריה 

לתקשר  הצליחה  לא  שבהתחלה  מכיוון  איתם,  ולבלות  אליהם  להתחבר  דרכה  הייתה  זאת 

רעיונות  ייצגו  הגרמנים  שלושת  הביטלס,  חברי  מבחינת  השפה.  מגבלת  עקב  איתם 

הם  אנגליה,  בצפון  פועלים  מעיר  שהגיעו  כמי  שאליהם,  לחלוטין,  חדשים  בוהמייניים 

שמח  ציור,  הייתה  האמיתית  שאהבתו  סאטקליף,  סטיוארט  קודם.  נחשפו  שלא  כמעט 

להתחבר לאמנים כמוהו שראו בו אמן יותר מאשר חבר בלהקת רוקנ'רול.19 נראה שכל צד 

היה בעיני הצד האחר זר, לא מוכר אך מושך; עולם חדש שהם התפתו לחקור כבר מהרגע 

הראשון. מבחינת סאטקליף וקירשהר זאת הייתה התאהבות ממשית, והם נעשו לזוג ונותרו 

יחד עד למותו הפתאומי של סאטקליף כעבור פחות משנתיים.

ג. מראה חיצוני

עשרות  קירשהר  אסטריד  ידי  על  הלהקה  חברי  צולמו  בהמבורג  הביטלס  ביקורי  במהלך 

פעמים. קירשהר, שהייתה מוקסמת מהסגנון של הביטלס, שילבה בין הסגנון המזוהה עם 

הייתה  שלהם  הראשונה  המשותפת  הצילומים  סדרת  שלה.  הייחודי  הסגנון  לבין  הלהקה 

סטיוארט סאטקליף 
ואסטריד קירשהר 
 בהמבורג, 1961. 
צילום: יורגן פולמר

התמונה מדגימה את הפשטות 
בצילומיה של קירשהר, את 
האנדרוגיניות ואת האחידות 
בהצגת הדמויות המצולמות
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מימין לשמאל: ג'ון לנון, 
סטיוארט סאטקליף 
וג'ורג' האריסון 
בהייליגנגייסטפלד. 
צילום: אסטריד קירשהר

פניהם של חברי הלהקה 
ממשיכות את הקו שנרקם 
בסדרות צילומים אחרות 
של קירשהר, ובהן נראו 
דמויות אחרות שפניהן 
מביעות אדישות – הן 
במימיקה הן באמצעות 
הפניית המבט מהמצלמה

 סטיוארט סאטקליף
לאחר הצילומים 
בהייליגנגייסטפלד, 
המבורג, נובמבר 1960. 
צילום: אסטריד קירשהר

קירשהר מספרת שדמותו 
של סאטקליף עניינה אותה 
יותר מדמויותיהם של שאר 
חברי הביטלס, ולכן רצתה 
לצלם אותו לבדו, בלעדיהם
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בנובמבר 1960 במגרש הייליגנגייסטפלד )Heiligengeistfeld( שמחוץ לרובע סנט פאולי. 

ולבושים  מסופרים  הנגינה שלהם,  בכלי  אוחזים  כשהם  הלהקה  חברי  את  צילמה  קירשהר 

הרוקנ'רול  להקות  את  בעיקר  שאפיין  מראה   – התקופה  באותה  מזוהים  היו  שבה  בדרך 

שהגיעו להמבורג: מגפיים מחודדים, מעילי עור ושיער משוך לאחור ומשוח בג'ל. אפשר 

הם  שכן  בחינם,  תדמית  לתמונות  הזדמנות  אלה  בצילומים  ראו  הביטלס  שחברי  לשער 

מעולם לא הצטלמו כלהקה קודם לכן. בדומה לתצלומיה המוקדמים של קירשהר, התמונות 

שהפיקה עבור הביטלס היו פשוטות, והציבו את הדמות )או דמויות, במקרה הזה( במרכז, 

לא מחייכות, ולעיתים לא מסתכלות כלל למצלמה.

מתמונותיהם של הביטלס שצולמו בהמבורג על ידי קירשהר או על ידי פולמר, שצילם 

גם הוא כמה מהן, עולה שבחלוף הזמן הושפעו חברי הביטלס יותר ויותר מחבריהם הגרמנים 

ואימצו את סגנון הלבוש והשיער שלהם. נראה שחברי הלהקה, ובעיקר סאטקליף, מקרטני 

והאריסון, שיתפו פעולה עם רעיונותיה של קירשהר בכל הנוגע למראם החיצוני, תספורתם 

ולבושם, וכן באופן שבו הם עמדו ונראו בתמונות. כבר בתצלומים של האריסון ומקרטני 

מסוף נובמבר 1960 אפשר לשים לב כי גם הם וגם קירשהר אינם מתייחסים עוד לתמונות 

הללו כאל תצלומי תדמית, אלא כאל צילומים אומנותיים יותר; צילומים שבהם האריסון 

הצלמת. התמונות  האומנית  וקירשהר את תפקיד  המודלים  את תפקיד  ומקרטני ממלאים 

לא  הנגינה  כלי  בהייליגנגייסטפלד:  לכן  קודם  ימים  כמה  שצולמו  מאלה  בתכלית  שונות 

נמצאים שם ונעדרים גם שאר חברי הלהקה, מקרטני והאריסון עומדים זה לצד זה ומבטם 

העבודה"  "מדי  את  בצילומים  נטשו  הם  החיצוני,  למראם  אשר  למצלמה.  מופנה  אינו 

גולף  צווארוני  בעלי  בסוודרים  קירשהר,  ידי  על  הנראה  ככל  הולבשו,  ובמקומם  שלהם, 

רק  מזה  זה  נבדלים  הם  למעשה  בג'ל.  משוח  אינו  ושיערם  דומה  תסרוקתם  כמעט.  זהים 

בגובהם. 

ד. "מופ טופ": התספורת של הביטלס

כאשר הביטלס הגיעו להמבורג שיערם היה, כאמור, משוך לאחור ומשוח בג'ל. תספורת 

הייתה   ,)Ducktail( ברווז"  "זנב  או   )Duck’s Arse( ברווז"  "ישבן  לכינוי  שזכתה  זאת, 

התספורת הפופולרית ביותר בקרב נערים בריטים רבים בני דורם.20 הביטלס, שבתחילת 

 ,)Perkins( פרקינס  וקארל   )Presley( פרסלי  אלביס  כמו  מזמרים  מאוד  הושפעו  דרכם 

שנהגו לסרק את שיערם לאחור, חיקו את התספורת הזאת. וכך השיער היה בתחילה אחד 

ההבדלים הבולטים בין הביטלס לבין הצעירים הגרמנים שפגשו בהמבורג. הראשון מבין 

לקירשהר  שנתן  סאטקליף  סטיוארט  היה  הפילצקופף  תספורת  את  שאימץ  הביטלס  חברי 
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באותה  אותו  לספר  מקירשהר  ביקש  הוא  האריסון.  ג'ורג'  היה  בתור  השני  אותו.  לספר 

צורה, אך חזר וסירק את שיערו לאחור מייד לאחר מכן. 

אחריהם הסתפרו לנון ומקרטני, והפעם לא בידיה של קירשהר. לאחר חזרתם לליברפול 

החליטו השניים לצאת לחופשה בפריז, ושם פגשו את יורגן פולמר. הם ביקשו ממנו לספר 

אותם באותו סגנון. הם גם קנו בגדים שלטענתם התאימו לתרבות שאליה התוודעו בפריז. 

כשלנון ומקרטני חזרו לליברפול הם היו, ככל הנראה, היחידים בעיר עם תספורת מסוג זה 

שמשכה את תשומת לב התושבים.21 בעקבותיהם, גם ג'ורג' האריסון אימץ את התספורת, 

1962 לאחר עזיבתו של פיט  )Starr( שהצטרף לביטלס באוגוסט  ובהמשך גם רינגו סטאר 

הפילצקופף  תספורת  מסוים  שבמובן  כך  שיערו,  את  להאריך  נדרש  סטאר  רינגו  בסט.22 

התספורת  הפכה  הביטלס  של  הפרסום  בזכות  בלהקה.  לחברות  הכרחי  תנאי  נעשתה 

מזוהה  כך, תספורת שהייתה  )Mop Top(.א  טופ  מופ  לכינוי חדש:  וזכתה  אופנתית מאוד, 

עם תרבות שוליים אקזיסטנציאליסטית בוהמיינית בערים לדוגמת המבורג ולונדון הפכה 

לסמלם של הביטלס ושל דור הבייבי בום )Baby Boom( הבריטי. 

א  לא ברור מה היה מקור הכינוי. ככל הנראה בעיתונות התקופה שסיקרה את תופעת הביטלמניה המוקדמת, 

בסביבות שנת 1963.

ג'ורג' האריסון ופול 
מקרטני, נובמבר 1961. 
צילום: אסטריד קירשהר

הצילומים כבר אינם נתפסים 
כצילומי תדמית, אלא 
כצילומים אומנותיים 
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ה. תפור למידותיהם

סימן ההיכר הבא שאימצו לעצמם הביטלס היו חליפותיהם התואמות. החליפות היו, ככל 

הנראה, רעיון של בריאן אפשטיין, שלקח את חברי הלהקה לחייט ליברפולי בתחילת 1962 

כחלק מהשינוי התדמיתי שביקש לעשות להם. התאריך המדויק אינו ידוע, אך במרץ של 

של  שהחשיבות  נראה  החדשות.23  בחליפות  לראשונה  והצטלמו  הופיעו  הם  השנה  אותה 

החליפות, מבחינת המסר שהביטלס רצו להקרין כלפי חוץ, הייתה כפולה: ראשית, הן הפכו 

שנראו  כך  דמיון,  ביניהם  יצרו  הן  ושנית,  יותר,  ונקייה  למשפחתית  הביטלס  תדמית  את 

כלהקה שחבריה שווים, ולא חבורה של סולנים או סולן ולהקת הליווי שלו. המראה הזהה, 

אותם  וקירבו  הרוקנ'רול,  מעולמות  יותר  עוד  הביטלס  חברי  את  הרחיקו  והשיער  הלבוש 

מנשים.א  בעיקר  שהורכבו  אמריקניות,   R&B להקות  של  והתמים  המעודן  למראה  דווקא 

היו רק   )The Marvelettes( והמרוולטס   )The Cookies( )The Shirelles(, הקוקיס  השירלס 

נהגו  אלה  בלהקות  החברות  כל  דרכם.  בתחילת  מהן  הושפעו  שהביטלס  מהלהקות  שלוש 

זמרי  אליהן,  בניגוד  ובצילומים.  בהופעות  תואמות  שמלות  וללבוש  זהה  בצורה  להסתפר 

התקופה הגברים הופיעו לרוב כסולנים, או עם להקות ליווי שמהן הם הבדילו את עצמם.ב 

בחליפות  להופיע  להתחיל  הלהקה  את  שדחף  הוא  אפשטיין  בריאן  כי  שברור  אף 

בהמבורג  לכך.  הכנה  מעין  שימשה  בהמבורג  חבריה  שבילו  התקופה  כי  נראה  מחויטות, 

הביטלס החלו לחשוב על תדמית ועל מראה חיצוני, ולא רק על המוזיקה שהם ביצעו. שם 

 ,1962 מחצית  עד  בהופעות  ללבוש  המשיכו  אותן  תואמות,  עור  חליפות  לעצמם  קנו  הם 

שהם  התדמית  אומנם  קירשהר.  לאסטריד  הודות  תדמית,  בצילומי  לראשונה  התנסו  וגם 

בנו לעצמם שם הייתה מחוספסת ורחוקה מזאת שאפשטיין ביקש לבנות להם, אבל ניצני 

ההבנה בדבר חשיבותם של המראה החיצוני והתדמית כלהקה החלו לצוץ כבר בהמבורג. 

אותם  שהעמידה  הראשונה  הייתה  היא  חשוב.  תפקיד  היה  קירשהר  לאסטריד  זה,  במובן 

והיא  והראתה להם את המשמעות הרבה שיש לפן האסתטי בקריירה שלהם,  מול מצלמה 

המפורסמת  בחזות  השתקף  דבר  של  שבסופו  ואנדרוגיני,  אחיד  למראה  אותם  חשפה  גם 

שלהם. הביטלס התבגרו בבריטניה של שנות הארבעים והחמישים על ברכיהם של זמרים 

שהדגישו את גבריותם במה שתואר בעבר כ"מוזיקה ממוקדת מפשעה".24 סביר להניח שלו 

חברי הביטלס לא היו מתגוררים בהמבורג ולא היו מושפעים מקירשהר, פורמן ופולמר, גם 

הם היו מאמצים את המאפיינים הללו. 

 .Bannister, 2003 נשיות על הביטלס ראו R&B לקריאה נוספת על השפעתן של להקות א 

רק אמנים גברים מעטים הציגו לעצמם תדמית זהה לזו של שאר חברי להקתם, לדוגמה האברלי בראדרס  ב 

 .)Everly Brothers(
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ו. אינטראקציה חברתית

ביניהם,  האינטראקציה  האנדרוגינית.  מתדמיתם  אחד  חלק  רק  היה  הביטלס  של  מראם 

שנחשבה על ידי בני התקופה כנשית או כלא תואמת לגבריות ההגמונית של תחילת שנות 

מעריצות  בקרב  להצלחתם  ותרם  הזאת  התדמית  את  שבנה  נוסף  היבט  היוותה  השישים, 

 )Rosener( כתבה ג'ודי רוזנר ,Ways Women Lead ומעריצים צעירים. במאמר פורץ הדרך

היררכיות  ליצור  נוהגים  גברים  לטענתה,  ונשים.  גברים  של  במנהיגות  ההבדלים  על 

לשתף  נוהגות  נשים  ואילו  לבד,  להנהיג  ומעדיפים  עובדים  תחתיהם  מכפיפים  קשיחות, 

פעולה ומנסות ליצור קונצנזוס וקבוצה שבה כולם מכוונים לאותה מטרה.25 

שבו  מ־1988  בנאום  בולטת.  היררכיה  וללא  שווים  שחבריה  כקבוצה  נדמו  הביטלס 

כמו  היו  שהביטלס  ג'אגר  מיק  אמר  הרוקנ'רול,  של  התהילה  להיכל  הביטלס  את  הכניס 

לייצגה  שהתחיל  הלהקה  של  אמרגנה  אפשטיין,  בריאן  ראשים.26  ארבעה  בעלת  מפלצת 

כיוון  המאוחדת,  התדמית  את  ליצור  שחתר  הוא  לליברפול,  מהמבורג  חזרתה  לאחר 

שחשב שתועיל לביטלס במכירות. פרט לחליפות הזהות, אפשטיין הקפיד, כאמור לעיל, 

הצגה  הייתה  לא  זו  זאת,  עם  נפרדים.  ובלתי  טובים  כחברים  בתקשורת  יוצגו  שהביטלס 

בלבד, ואפשטיין לא המציא יש מאין: הביטלס היו כמעט בלתי נפרדים באותה התקופה. 

הם נהגו להסתובב בצוותא, לבלות כקבוצה, לכתוב יחד את רוב שיריהם וללבוש בגדים 

זהים או דומים גם מחוץ לבמה, כפי שציין ג'אגר. בתחילת דרכם, התעצמה תדמית זו של 

את  זה  השלימו  פרטיות,  בדיחות  ביניהם  החליפו  הלהקה  שחברי  כך  ידי  על  גם  הביטלס 

משפטיו של זה בראיונות ושיתפו פעולה בהופעות בצורה מופלאה. נראה היה שהם יודעים 

עד  שכן  בלבד,  תדמית  להיות  הפכה  זו  מסוים  משלב  החל  זה.  של  צעדיו  את  זה  לצפות 

זה מזה, תהליך ששיאו הגיע בפירוק של הלהקה  מהרה הם החלו ליצור בנפרד ולהתרחק 

ב־1970. 

דוגמה לכך היא שבניגוד ללהקות אחרות, שהיה להן מנהיג אחד ברור שהוביל מבחינה 

מוזיקלית, עסקית ותדמיתית, בקרב חברי הביטלס ומעריצי הלהקה לא היה ברור מי נחשב 

למנהיג הלהקה. ג'ון לנון אמנם הקים את הלהקה ונחשב למייסדה, אך בפועל הוא לא ראה 

את עצמו כמוביל שלה. ואף שלנון ומקרטני היו הצמד המוביל בביטלס מבחינה אמנותית, 

האריסון וסטאר היו שותפים לכל דבר ועניין, והחלטות עברו רק אם התקבלו פה אחד על 

ידי ארבעת חברי הלהקה.27 

אחרות  מלהקות  אותה  שהבדילה  הלהקה,  חברי  ללכידות  העיקריות  הסיבות  אחת 

זמן שניתן  שהתפרסמו באותה תקופה בבריטניה, הייתה הזמן שהם בילו יחדיו בהמבורג, 

להתייחס אליו כמעין טירונות של עולם המוזיקה. התקופה של הביטלס בהמבורג הייתה, 

ולא  קשים  היו  בעיר  עבודתם  תנאי  הלהקה.  חברי  מבחינת  וחריגה  מאתגרת  ספק,  ללא 
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במועדון  להופיע  נדרשו  הם  בעיר  שלהם  הראשון  מהיום  כבר  המעטה.  בלשון  נוחים, 

אינדרה, מועדון החשפנות של קושמידר, שהוסב למועדון מוזיקה. זה היה הראשון מ־48 

בשני  לילות.   56 עוד  בו  והופיעו  לקייזרקלר  הביטלס  עברו  אחריהם  רצופים.  לילות 

המועדונים, יום העבודה הממוצע של הלהקה כלל חמש שעות של הופעה עם הפסקה של 

חצי שעה בכל שעה וחצי, והסתיים בסביבות 01:00 או 02:00 בכל לילה. בימי שבת הם 

הופיעו אף יותר, שמונה שעות, ויום החופש היחיד שקיבלו היה יום ראשון. לאחר השעות 

בית  קושמידר,  של  נוסף  בעסק  קטן  בחדרון  לישון  נדרשו  הביטלס  הבמה,  על  הארוכות 

קולנוע צנוע בשם "במבי" )Bambi Kino(, שהיה "ללא חימום, ללא טיפת צבע, רק שתי 

מיטות קומתיים, כמו מיטות קטנות של מחנה צבאי, בלי הרבה שמיכות. קפאנו".28 חברי 

הנשים  שירותי  של  בכיורים  ולהתרחץ  שמצאו  בריטניה  בדגל  להתכסות  נאלצו  הלהקה 

שהיו צמודים לחדר שבו ישנו, שכן לא היו במקום מלתחות. 

אחת הדרכים שבאמצעותן התמודדו הביטלס עם שעות העבודה הארוכות, עם התנאים 

 )Phenmetrazine( הקשים והריחוק מהבית הייתה שימוש בסמים ממריצים מסוג פנמטראזין

פרלודין  המסחרי  השם  תחת  ונמכר  החמישים  שנות  בתחילת  בגרמניה  שפותח  סם   –

הייתה  התרופה  של  הלוואי  מתופעות  אחת  תיאבון.29  מדכאת  מרשם  כתרופת   )Preludin(

הפך  שעשועים,  כרובע  פאולי,  וסנט  השחור,  בשוק  נמכרה  שהיא  כך  אופוריה,  תחושת 

בעיה,  ללא  פרלודין  השיגו  הביטלס  גדולות.  בכמויות  ונצרכה  נמכרה  היא  שבו  למרכז 

ואסטריד  הסם  של  וטבליות  בירה  הבמה  אל  להם  מעביר  היה  הקהל  בחינם.  גם  ולעיתים 

לביטלס  איפשר  הפרלודין  אימה.  של  התרופות  מארון  כדורים  בשבילם  השיגה  קירשהר 

להופיע במשך שעות, אך הם סיפרו שהוא גם גרם להם לנדודי שינה – קושי שהם פתרו 

בעזרת עוד פרלודין. לואיסון גורס כי ג'ורג' האריסון וג'ון לנון היו הראשונים שהשתמשו 

שעליהם  חוויה  הייתה  זאת  מבחינתם,  הוא.  גם  בו  להתנסות  ממקרטני  דרשו  ושהם  בסם, 

לחוות יחד, כחברים.30 

שחברי  כך  על  שעמד  קושמידר,  של  דרישותיו  עם  להתמודד  לביטלס  עזר  הפרלודין 

)בגרמנית,   "Mach schau" לעברם  לצעוק  נהג  הוא  גבוהות.  אנרגיות  על  ישמרו  הלהקה 

לתת "שואו"( בכל פעם שההופעה הייתה איטית מדי, לטעמו.31 הופעה מהירה ואנרגטית 

הייתה דבר הכרחי גם מבחינת קושמידר וגם מבחינת הביטלס, מכיוון שזאת הייתה הדרך 

היו  שהם  העובדה  בו.  ולהישאר  הופיעו  בו  למועדון  להיכנס  ולשבים  לעוברים  לגרום 

צריכים להופיע כל כך הרבה שעות ברצף, ולעשות זאת בצורה מקצועית כדי למשוך קהל 

חברי הלהקה  היא העבירה את  בחינות:  הייתה משמעותית משתי  באולם,  אותו  ולהשאיר 

חוויה קיצונית שגיבשה אותם מאוד ויצרה חברות קרובה ותדמית מאוחדת, וגם תרמה להם 

 Mach" ,מאוד מבחינה מקצועית, שכן הם למדו לתת שואו, או, כפי שג'ון לנון קרא לזה

:"schauing
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היינו מפוחדים מכל זה בהתחלה, אבל האמנו באגדה על ליברפול שמייצרת אנשים 

הלילה:  כל   )Vincent( וינסנט  ג'ין  כמו  וזזתי  שלי  הגיטרה  את  הורדתי  אז  חצופים. 

שכבתי ודפקתי על הרצפה, זרקתי את המיקרופון והעמדתי פנים שאני צולע. זאת 

הייתה חתיכת חוויה. מאותו רגע עשינו  Mach schauing כל הזמן 32.

הבינו שכלהקה עליהם לחשוב על הדרך שבה  לנון, הביטלס  והלאה, לטענת  רגע  מאותו 

הם עומדים על הבמה ומתקשרים עם הקהל. הופעתם של הביטלס בשנים מאוחרות יותר 

אמנם לא כללה שכיבה על הרצפה וכדומה, אך אפשר לראות כיצד אותן הופעות באינדרה 

ובקייזרקלר, והמשפט של קושמידר שהדהד וחזר על עצמו, הם שהביאו אותם, בסופו של 

דבר, להבין את חשיבותן של הנראות, הכריזמה הבימתית והתדמית שלהם, ולפתח תכונות 

אלו.

תחושת  והישרדות.  זרות  של  חוויה  הייתה  צעירים  כבחורים  הביטלס  חברי  של  החוויה 

שלהם  ההיסטוריה  בשל  הוקצנה  מוכר  ולא  חדש  למקום  הגעה  שמלווה  הטבעית  הזרות 

התווספה  והיא  אויב"  "קווי  של  חצייה  זאת  הייתה  מבחינתם,  גרמנית.  בעיר  כבריטים 

בסמים  השימוש  לצד  והגופני,  הנפשי  העומס  ועבדו.  חיו  שבהם  המורכבים  לתנאים 

פול  לנון,  ג'ון  בין  משמעותי  לחיבור  הביאה  ופשע,  זנות  של  תחתון  לעולם  והחשיפה 

וג'ורג' האריסון – מי שהיוו בשנים שלאחר מכן את הבסיס ללהקת הביטלס כפי  מקרטני 

שאנו מכירים אותה עד היום. חוויות אלה, שלנון תיאר כתהליך התבגרות,33 הביאו לחיבור 

מיוחד בין השלושה, חיבור שניתן היה לראות שנים אחר כך, גם לאחר פרסומם. חיבור זה 

עודד אותם ליצור ועזר להם לעמוד מול הערצה ששום כוכב פופ לפניהם לא הכיר. 

לא  ביניהם,  מהאינטרקציה  והן  החיצוני  ממראם  הן  שהורכבה  הייחודית,  תדמיתם 

בצורה  גבריים  ולא  מסוכנים  לא  כתמימים,  אותם  וסימנה  התקופה,  בני  מעיני  נעלמה 

של  הראשונה  במחצית  ביותר  המפורסמים  מהזמרים   ,)Crosby( קרוסבי  בינג  מסורתית. 

המאה העשרים ומהכוכבים הראשונים של תעשיית הבידור האמריקנית, אמר על הביטלס 

הם   – גבריים  מדי  יותר  נראים  לא  חמודים.  הבנים  מסוכנים.  "לא  שהם   1964 בדצמבר 

של  היפוכה  הייתה  מתאר  שקרוסבי  מאיימת  הלא  הגבריות  קטנות".34  בובות  כמו  נראים 

ובהן הטדס  וגם בתרבויות הצעירים,  הגבריות המאצ'ואיסטית שטופחה בחברה המבוגרת 

זאת הייתה "סוד הצלחתם"  )Rockers(.35 לטענת מספר חוקרים, גבריות  והרוקרס   )Teds(

של הביטלס בתקופה של תמורות בתפיסות של מגדר ומיניות בחברה הבריטית ולאחר מכן 

הביטלס  של  ה"נשית"  הגבריות   ,)Stark( סטארק  ד.  סטיבן  החוקר  לטענת  האמריקאית. 

אפשרה למעריצותיהם להזדהות עמם ולראות בהם את עצמן.36 ארנרייך )Ehrenreich(, הס 

)Hess( וג'ייקובס )Jacobs( טענו שהגבריות התמימה שהציגו הביטלס הפכו אותם למושא 

לפורקן לגיטימי למיניות של המעריצות המתבגרות בעיני מבוגרי התקופה.37 
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סיכום

מוטיבציה  בעלי  דרכם,  בתחילת  אז  היו  הם  ב־1960.  לראשונה  להמבורג  הגיעו  הביטלס 

עדויות  לפי  שהיו,  ביכולותיהם  שהתבטא  דבר   – מועט  ניסיון  בעלי  אך  ללמוד,  ורצון 

שונות, לא גבוהות. הם הופיעו במועדונים בעיר במשך חודשים ארוכים, צברו ניסיון וידע, 

וכן חוויות שעיצבו את המוזיקה שלהם, את מראם ואת הופעתם, באופן שהשפיע עליהם 

הראשון  ביקורם  בעקבות  בליברפול  מאזיניהם  קהל  שזיהה  השינוי  מכן.  לאחר  שנים  גם 

שלוש  עוד  אליה  ונסעו  לעיר  לחזור  החליטו  שהביטלס  עד  משמעותי,  כה  היה  בהמבורג 

פעמים כדי להופיע בה. הופעות אלה היוו המשך של המסע המשמעותי שהחלו באוגוסט 

.1960

שלהם.  הקריירה  על  מכרעת  השפעה  הייתה  בהמבורג  הביטלס  של  הראשון  לביקורם 

על  חותמו  את  הטביע  אפשטיין  שבריאן  לפני  דרכם,  בתחילת  לביטלס  שנחשפו  רבים 

תדמיתם, תיארו קסם מסוים בהופעה שלהם, קסם שלא נבע רק מיכולותיהם המוזיקליות. 

נראה שעל אף השפעתו הרבה של אפשטיין, הוא התבסס על תדמית מסוימת שהביטלס כבר 

החלו לבנות לעצמם בהמבורג, תדמית שהתבססה על הבנת החשיבות של מראם החיצוני 

ועל רעיונות אליהם נחשפו בעיר הקוסמופוליטית. הרעיונות שאליהם הם נחשפו בהמבורג 

גירו את הדמיון והיצירתיות שלהם, ופתחו בפניהם אופקים חדשים. התנאים ההיסטוריים 

ומלאי כישרון, בנים לתרבויות שונות,  הבשילו לכדי מפגש בין אמנים צעירים, סקרנים 

הגיאוגרפי  מיקומה  גם  חדשה.  וחברתית  תרבותית  תופעה  של  להתפתחות  שהביא  מפגש 

של הפגישה היה חשוב. סנט פאולי, כרובע שעשועים בעל היסטוריה ומוניטין של פתיחות 

מסוימת  עצמאות  לביטלס  שאיפשר  שוליים  לתרבות  יחסית  מוגן  מקום  היה  מיני,  וחופש 

והזדמנות להתנסויות. חברי הביטלס למדו כי מוזיקה היא אמנות בעלת משמעויות נוספות 

רבים  שלדעת  וגבריות  נשיות  של  דינמיות  להגדרות  והתוודעו  עצמם,  לצלילים  מעבר 

תרמו להצלחתם האדירה בשנים שלאחר מכן.

מערבית  תרבות  ייצגו  הביטלס  בעיר,  פגשו  הביטלס  שחברי  הגרמנים  החברים  בעיני   

השפעה  אמריקנית,  מתרבות  הושפעו  עצמם  הלהקה  חברי  אז.  עד  שהכירו  מזו  שונה 

שניכרה בלבושם, בשיערם וכן בסגנונם המוזיקלי, אך לדידם של קירשהר, פולמר ופורמן 

ראו בחבריהם  הוקסמו ממה שהם  גם חברי הביטלס  ומרגשים.  אותנטיים, חדשים  היו  הם 

בין  ביניהם,  המפגש  לכן.  קודם  כזאת  ברמה  נחשפו  לא  הם  שאליו  חיים  אורח  הגרמנים, 

תרבות אוונגרדית ומיינסטרימית, בין תרבות גרמנית לאמריקנית ובריטית, ובין התפיסות 

השונות, יצר תרבות חדשה שהתבטאה בתדמיתם של הביטלס. תדמית זאת, שהורכבה הן 

במיוחד  משמעותית  הייתה  ייחודית,  קבוצתית  ומדינמיקה  מהתנהגות  והן  חיצוני  ממראה 

בסיפור ההצלחה של הלהקה. כמכתיבי אופנות, וכמי שהיוו אבטיפוס ללהקות המודרניות 
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עד ימינו, אפשר לומר שהמפגש ההיסטורי בהמבורג של מזרח ומערב, ישן וחדש, גרמני, 

בריטי ואמריקני, תרם לא רק להצלחת הביטלס עצמם, אלא היווה בסיס לשינויים הרבים 

שהביטלס הובילו בקרב צעירים, במודע או שלא במודע.

גם  נמשכו  הגרמנים  לחבריהם  הביטלס  חברי  בין  המקצועי  הפעולה  ושיתוף  החברות 

על  לנגן  סאטקליף  מסטיוארט  שלמד  פורמן,  קלאוס  ב־1962.  מהמבורג  חזרתם  לאחר 

צייר  הוא  ב־1966  הביטלס.  בהשראת  כמוזיקאי,  לעבוד  והחל  ללונדון  היגר  בס,  גיטרת 

)Revolver(, אחת מהמפורסמות ביותר בעטיפות האלבומים  ריבולבר  את עטיפת האלבום 

של הביטלס, וב־1995 הוא שיתף פעולה עם שלושת חברי הלהקה שנותרו ועיצב את כל 

המוצרים בפרויקט האנתולוגיה של הביטלס. אסטריד קירשהר המשיכה לצלם את הלהקה, 

חבריה,  בגדי  ועל  אלבומיה  עטיפות  על  למשל  הלהקה,  עבודת  על  המאוחרת  והשפעתה 
ברורה גם אם נעדרת מהמחקר הקיים עד כה.א

של  שחזור  כמעט  שהיא  מ־1963,   With The Beatles האלבום  בעטיפת  לדוגמה,  ניכרת,  זו  השפעה  א  

צילומיה מהמבורג. 
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