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חגרת דנאור מערנות תאורה תאטרון ואולפנים םחקינה ,משכירה ,מונרח וייצוג
בלעדי של מיטב החברוחן ,מחקנח ומפעילה ציוד חאורה לחאטרוו בכל רחבי

המדינה.

אח הציוד שלנו ניחו למצוא בכל םרכזי החרבוח בארץ מהקטנים ועד לנדולים

ביוחר.

כמו כו ,בקבוצח דנאור ניחו נם לםצוא אח:
ד,ש ,גימות

וגדים -

החברה הנדולה בארץ לםחקני

כל םה

בםה -

שעולה ,זז ומםחובב על הבם  Iח.

קומפיולייט מחקר

ופיתוח -

מהחברוח המובילוח בעולם לפיחוח וייצור

םחשבי חאורה ומחקני קצה םםוחשבים.

דנאור ,החברה המובילה בישראל בחחום

החאורה וםחקני הבםה לחאטרוו ,אולפני
טלוויזיה וםועדונים רואה וחמיד ראחה
אח המחויבוח הראשוניח שלה למצויינוח
בחאורח במה.
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במשך שנים החדירה דנאור לחאטרוו
הישראלי אח םיטב החידושים בחחום
חאורח הבםה והבמוח ודאנה לעמוד בחזיח

הטכנולוניח של החעשייה.
המחויבוח ,הטכנולוניה המחקדםח וםעל
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לכל השרוח של דנאור בכל שעוח היום
והלילה הם אלו שעשו ועושים אח ההבדל.
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המלים לזכרו

של ג ' רום רובינס נכתבו בידי רנה גלוק ולא
בידי רות אשל ,כפי שפורסם בטעות.

Bat-Dor Faces the Future with Hope and Apprehension Giora Manor
Classical Ballet - Israeli Dance's Stepson On the Historical
Circumstances Responsible for the Marginality of Classical Ballet in Israel

Ruth Eshel

י "לקרוד לפי שיריס" מאת ברטה ימפלוסקי,הבךט הישראל
באדיבות הספרייה למחלו ב ; שראך

The Israel Ba  ןןet, "Dancing to 50ngs" by Berta Yampolsky
Courtesy of the Dance Library of Israel
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את מוצאה .מכאן שהבלט התקשר אצל החלוצים עם שמות כמו תיאטרון המרינסקי

או הבולשוי

-

בני הטיפוח של המשטר הצארי .על הרפורמות בבלט קלאסי ,ועל

העבודות הנועזות שהועלו בבלט ריס של דיאגילב נ [Diaghilevלא ידעו דבר.
וכך לא היו בארץ בשנות ה  20-רקדנים ומורים לבלט קלאסי והקושי לגדל דור
צעיר של רקדני בלט היה קשה מזה של רקדנים מודרנים .הלימודים של רקדן בלט

קלאסי אורכים שנים .הרקדנים נדרשים לעמוד בקריטריונים ברורים של רמת
הביצוע ולהתמודד עם רפרטואר קשה .ואילו המחול המודרני בתחילת המאה
הסתפק ברקדנים המסוגלים להביע את עצמם ולרגש את הקהל ,ויכולת הביצוע
הטכנית שלהם נחשבה שולית לעומת יכולת ההבעה .ללא כוחות מקצועיים ,ללא
מסורת וללא קהל

-

נראה היה שאין סיכוי להתפתחות אמנות זו בארץ.

לעומת ההתנגדות לבלט ,אימצו החלוצים את מחול ההבעה נ [,Ausdruckstanz
שפרח במרכז אירופה בין שתי מלחמות העולם  .היה זה מחול צעיר ,אוונגרדי,
שייצג רעיונות של חופש ושל מעורבות חברתית .באירופה ,ובעיקר בגרמניה שבין
שתי המלחמות ,היתה שכבה גדולה של יהודים משכילים ועמידים ,שהתגוררו

בערים הגדולות ,ורבים מהם שלחו את בנותיהן ללמוד ריתמיקה או מחול הבעה
כחלק מהשכלתה של נערה ממשפחה טובה .בעוד שהדימוי החברתי של רקדניות

הבלט הקלאסי בבתי האופרה היה ירוד מבחינה מוסרית ,לרקדנית המודרנית היה
דימוי של אשה משכילה ולוחמת .נערות יהודיות רבות במרכז אירופה רקדו בלהקות

מקצועיות ,כמו בלהקה היוקרתית של מרי ויגמן נ [. Wigman
נחזור לישראל החלוצית .השנה

.1920

הרקדן והכוריאוגרף ברוך אגדתי מעלה

רסיטל בראינוע עדן שבשכונת נווה-צדק .היתה בכך משום העזה המצביעה על

רצונו של אמן המתגורר בפרובינציה מוזנחת ,בעבר חלק מהאימפריה העותומנית
ואחר כך של האימפריה הבריטית ,להשתלב בעשייה האוונגרדית של העולם
התרבותי ,דהיינו אירופה .העיתוי מעורר התפעלות .רק שנה לפני כן הופיעה מרי ויגמן
ברסיטל המחול הראשון שלה בגרמניה ,ובשנה שבה הופיע אגדתי בנווה-צדק ,פתחה

ויגמן את בית ספרה בדרזדן· באותה שנה חזר רודולף פון לאבאן נ  [von Labanלגרמניה
לאחר שהות בציריך בתקופת מלחמת העולם הראשונה והתחיל לעבוד בנירנברג

ובשטוטגארט .לשם הגיע אליו קורט יוס נ [,Joossשביקש ללמוד לרקוד .
מפליא שאגדתי בחר דווקא להעלות רסיטל בסגנון מחול מודרני ,כי ההכשרה

המעטה שהיתה לו היתה בסגנון הבלט הקלאסי .בזמן מלחמת העולם הראשונה
נאלץ אגדתי לשהות באודסה והתקבל לבלט האופרה ,שם שהה שלוש שנים  .עם

סיום מלחמת העולם הראשונה חזר לארץ ומיהר לנטוש את הבלט הקלאסי לטובת
מחול ההבעה  .ייתכן שחש כי הבלט הקלאסי דורש רקע ומיומנות גבוהה ,שאין

בידיו של מי שהחל ללמוד לרקוד מאוחר ,אבל סביר יותר שכציוני נלהב ,חלם
ליצור אמנות מחול חדשה בארץ ישראל המתחדשת.

ארבע שנים לאחר הרסיטל של אגדתי ,עלתה לארץ רינה ניקובה נ  [Nikovaמסנט-
פטרסבורג .ניקובה ,בת למשפחה עשירה ,שקיבלה היתר מיוחד להתגורר בסנט-

פטרסבורג ,למדה בקונסרבטוריון למחול .בגלל התנגדות המשפחה ,החלה את
לימודיה רק בגיל  .16טכניקה טובה לא היתה לה ,אבל היא הצטיינה בריקודי
אופי ,שהיו פופולריים באותן שנים והשתלבו בתוך הבלטים .ב  ,1922-שנת עלייתה

לארץ ,ייסד המנצח הרוסי הידוע מרדכי גולינקין נ  [Golinkinאת האופרה
הארצישראלית ,וניקובה התמנתה לפרימה בלרינה .במקביל להופעותיה באופרה
ייסדה ניקובה סטודיו לבלט בתל-אביב.

היה צריך הרבה חזון וגם לא מעט חוצפה להעלות  49אופרות על הבמה הקטנה
ללא המעבר האחורי של ראינוע עדן.

הקור דה

בלט היה מורכב מכמה נערות

חובבניות ,ובן זוגה של הפרימה בלרינה היה הדאנסר נובל דויד בריינין נ [, Brainin
שעליו לא ידוע דבר .בניגוד לבלט ,שכאמור נתקל בעוינות ,ייסוד האופרה התקבל

כמפעל ציוני חלוצי חשוב .ב  1929-נסגרה האופרה מחוסר תקציב וניקובה נסעה
לארה"ב  .בכך הסתיים הפרק החלוצי שלה עם הבלט הקלאסי  .כשחזרה לארץ
בתחילת שנות

ה 30-

ייסדה את הבלט התימני ,שהוא סיפור מופלא בפני עצמו ,

אבל אינו קשר לעניינו כאן.
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בין שתי מלחמות העולם ,הגיעו אמנים רבים לסיורי הופעות בארץ.

בשנות ה ,30-
בין האמנים  -הרקדניות פאולין קונר ] [, Konerגרטרוד קראוס ,רות סורל ] [Sorell
והרקדן ההודי אודאי שנקר ] [. Shankarלהוציא את שנקר ,כולן היו רקדניות
בסגנון מחול ההבעה  .הסיור היחיד בסגנון בלט קלאסי היה של מיה ארבטובה

ושל בעלה ולנטין זיגלובסקי ] [Ziglovskyב  .1934-הם הופיעו במשך שנתיים ואין
לנו כל עדויות מתקופה זו .כעבור שנתיים החליטו לעזוב .ולנטין הוזמן לרקוד

בבלט מונטה קרלו בלהקה של ליאוניד מאסין ] [, Massineאבל כשהגיעו רוחות

המלחמה החליטו השניים לנסוע לניו-יורק ורקדו אצל מיכאיל מורדקין ] [. Mordkin
עליית הנאצים לשלטון האיצה את זרם העלייה ממרכז אירופה ,ובשנות ה 30-
גדלה קהילת המחול בארץ ישראל.

ב1937-

התקיימה תחרות של מחול אמנותי,

שלא היתה בה שום נציגות לבלט הקלאסי .משנוסדה האופרה העממית ב, 1941-
הזמין המלחין מרק לברי ] [Lavryאת גרטרוד קראוס ,הגורו של מחול ההבעה
בארץ ,לשמש עם להקתה כלהקת בית האופרה .לראשונה ,להקת מחול מודרני ולא
להקת בלט קלאסי קשורה לבית אופרה.

לצד ההתפתחות הגדולה במחול המודרני ,נפתח ב 1933-

בתל-אביב סטודיו צנוע

לבלט של עדה טריינין ,שלמדה בסנט-פטרסבורג  .מספרים שתלמידות של גרטרוד

קראוס נהגו לבוא בחשאי לקחת שיעורי בלט אצל טריינין .בשנים אלה ,העוינות

בין הבלט הקלאסי למחול המודרני היתה בשיאה .ב 1938-

חזרה ארבטובה לארץ

ללא בן זוגה .שלא כמו טרייניין ,הביאה אתה ארבטובה ניסיון בימתי עשיר .היא
רקדה שש שנים באופרה של ריגה )כשהיא מסתירה את יהדותה( ,והמורים שלה

היו אולגה פרוברגנסקיה ]  [Preobrajenskaואלכנסדרה פוקינה ]  [. Fokinaב1941-
הגיע לארץ ארכיפובה גרוסמן ,ילידת אסטוניה ,שלמדה בבית ספר לבלט קלאסי
בלנינגרד .ארכיפובה ,שהיתה נוצריה ,נישאה לאמרגן היהודי ארתור גרוסמן ,והם
היו במסע הופעות במזרח-התיכון כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה .מאחר

סטודיו ארכיפובה גרוטמן" ,אביב בגן",

1947

Archipova Grossman Dance Studio, "Spring in the Garden ," 1947

שגרוסמן היה יהודי ,חששו לשוב לרומניה והחליטו לעלות לארץ-ישראל והתיישבו
בחיפה .ארכיפובה פתחה סטודיו לבלט והתמקדה בעיקר בהוראה וביצירת הדור

הראשון של מורות לבלט בחיפה .בין תלמידיה -

רינה פרי ,הלל מרקמן ,ברטה ימפולסקי,

אבגאיל בן-ארי ,ליאורה בינג  -היידקר ורות אשל.

היו חלומות להקים להקה ,שלא צלחו .באמצע שנות ה 40-

הגיע ארצה אלכסנדר

גראפצוב ] [, Graftsoffרקדן וכוריאוגרף ממוצא רוסי ,והעלה בבית הבימה ערב בלט.
עם פרוץ מלחמת השחרור התגייסו רקדני הלהקה ,הסיכוי לקבל תמיכה נמוג והקבוצה
התפרקה .גראפצוב המאוכזב עזב את הארץ .ניסיון

נוסף נעשה ב,1949-

כאשר ארבטובה

עם רקדניות ומורות בלט נוספות שהגיעו ממרכז אירופה  -אירנה גיטרי ] [,Getryמיה
פיק ואלישבע מונה

-

הקימו את הבלט העממי ,שבו רקדו התלמידים המתקדמים.

הלהקה שרדה שנה אחת והעלתה תוכנית אחת לשנת היובל להולדתו של שופן.

לא ב  Iד ולא בםקל
עם העלייה הגדולה שלאחר קום המדינה הגיע הבלט בישראל לשפל המדרגה .עולים
חדשים שהגיעו לארץ

וחיפשו מקורות פרנסה ,נזכרו שאי שם בילדותם לקחו כמה

שיעורי ריקוד ופתחו בסלון הדירה  IIסטודיו לבלט'! כדי למשוך תלמידים נהגו
התלמידות בשיעורים ללבוש שמלות טוטו ,כמו ילדות הפלא שהיו אז באופנה.
ה  IIמורות II

העלו את הילדים על הבהונות כבר בשנה הראשונה,

וה  IIשפגאט  IIוה  IIגשר II

הפכו סמל לטכניקת הבלט .מדי שנה הועלו על הבמה מופעים מפוארים ,כשהתלמידות

מימין למעלה :טטודיו מיה ארבטובה" ,טילפיד",
רקדנים :זהרה גיל-בר ומשה לזרה ,צילום :אריאל

מנסות לבצע תרגילים ,שהיו הרבה למעלה מכפי יכולתן.

באדיבות הטפרייה למחול בישראל

ספרות על בלט לא היתה קיימת כלל  .להקות מחו  IIל לא הגיעו והמצב הכלכלי הקשה

Right above: "Les Sylphids" arranged by Mia
Arbatova, dancers: Zohara Gil-Bar and Moshe
Lazare, photograph: Ariel, Courtesy of the Dance
Library of Israel

לא איפשר יציאה לחו"ל .לייבא נעלי בלט? חלום באספמיה .על נעלי הבוהן ,שנהגו

להשתמש בהן ,מעידה ארכיפובה :ייראיתי את נעלי המחול הנוראות

האלה -

החזקות,

המסורבלות ,הכבדות .לא נעליים למחול אלא בולי עץ ממש"  l .הרמה הנמוכה ,לצד
העוינות האידיאולוגית ,הביאו לכתיבת מאמר שטנה נגד הבלט ,שהתפרסם בעיתון
 IIהארץ"

ב:1949-

יימסורת הבלט הקלאסי הלא היא משהו זר לאמן היהודי .זהו סגנון

הגינונים בחצרות המלכים מתקופת הרוקוקו  ,כשאלו נשתמרו עד היום לשמש חומה

מימין למטה :מיה פיק
באדיבות הספרייה למחול בישראל

Right below: Mia Pick, Courtesy of the Dance
Library of Israel
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התגסרת הרןטית

המסגרת המקצועית היחידה  ,שפעלה אז בישראל  ,היתה להקת הבלט של

האופרה הישראלית  ,שייסדה אדיס דה פיליפ ]Philipe

 [deב  .19lj.7-לא

התקיימן שיעןרי בלט סדירים ומרבית הרקדנים  ,שהיו תלמידים של
ארבטובה  ,לקחן שיעורים מחוץ למסנרת האןפרה .בין הרקדנים היו רחל
טליתמן ,יצחק משיח ,אהרןן בין ארןיה ,פזית בן-ארצי ,עליזה שדה ,דליה
קןשט  ,משה רןמנן  ,משה דןידסןן  ,אברהם שמש ןיעקב קלןסקי .עוד רקדו

באופרה אדם דאריןס ]  , [Dariusג ' ין היל סאנאן ]  , [Hill-Saganדבןרה

סמןליאן  ,שלי שיר ןדןרינה לאור  .ב 1965-

שבן ארצה הלל מרקמן ןברטה

ימפןלסקי ןמןנן לרקדנים הראשיים ןלמנהלי הבלט של האופרה .כעבןר
שנתיים עזבו את האופרה ןהקימן

להקה משלהם -

הבלט הישראלי  .באותה

שנה הוקמה להקת בת  -דור  ,בתמיכת הברןנית בת שבע דה רןטשיל,ד
ובקיבןץ נעתןן עמדה להיןןלד בת נוספת למחול המןדרני

הקיבוצית ) (. 1969

-

הלהקה

הבלט הישראלי נןלד ללא כל תמיכה כספית ,בנןסף על

כל הקשיים הרנילים של להקה צעירה ןהקןשי למצוא רקדנים ישראלים
ומגן מפני הדי הזמן החדש

ב [ ...

אין סיבה מספקת להרגלת ילדינו  ,הנוהים

בעלי הכשרה ניאןתה בבלט קלאסי  .יש לזכור שאולפן בת-דןר  ,שממנן יצאו

אחר ריתמוס ותנועה  ,ושיש בהם גם מחוננים  ,לצורות שאומרות כולן יושן

לאחר מכן מרבית הרקדנים בסננןן המחןל המןדרני  ,רק נפתח באןתה שנה.

מוטלת עלינו חובה כפולה ומכופלת להסביר ושוב להסביר ,שבשיטה

תפנית בהתפתחןת להקת הבלט הישראל י היתה ב .1975-הלהקה הוזמנה

~---ר[ ... -
ב

זו ובדרך זו אין משום אמת".

להןפיע בפסטיבל ישראל .נ'ורנ ' באלנשין נתן ללהקה את " סרנדה" ופליקס

שיפור מועט חל באמצע שנות ה  .50-שנות הצנע הגיעו לסיומן ,להקות בלט

בלאסקה ]  [Blasakaאת יי אלקטרן באך  ".לצד כוכבים מחן I1ל החלו להופיע

מאירופה הגיעו לארץ ,וביניהן פסטיבל בלט לונדון עם אנטון דולין ] [ Dolin

יותר שמןת של רקדנים ישראלים  ,וביניהם נירה פז  ,ארז דרןר ,איריס ניל

ואליסה מרקובה ]  [, Markovaומצרפת הגיע הרקדן הנפלא ג ' אן באבילה

הצטרפן אל י הם ארנה קןנל ןןנדי לאקיגנ-

ןנעמה ידלין  ,ןבתחילת שנות ה 80-

] [Babileeעם להקה משלו והופיע עם עבודת המופת של רולנד פטי ][ Petit

שפירא  ,שעם הזמן נעשן סולניות  .בתחילת שנות ה  80-יצרו כמה כוריאוגרפים

הופמן 11

ישראלים ללהקה  ,וביניהם דןמי סופר  -רייטר  ,נעמי אלסקוסנקי  ,ארז דרור ,

הוקרנו על המסכים בארץ והביאו את כוכבי הבלט המלכותי האנגלי אל

יעקב שריר ןאמיר קןלבן .אבל תהליך זה נקטע  ,ןכאמןר  ,ימפולסקי נעשתה

'ייהצעיר והמוות" .הסרטים " בלרינה" 11 ,נעליים

הקהל הישראלי .להקות וסרטים אלה

אדומות 11

המחישו

ו  11סיפורי

עד כמה ירוד מצבו של

הכו ר יאןגרפית הישראלית היח י דה היוצרת ללהקה .

הבלט בישראל.

במקביל לייסוד הבלט הישראלי החל מצב ההוראה בישראל להשתפר .

בשנות ה  50-הפך הסטודיו של ארבטובה לבית גידול של דור צעיר של

אל אולפן בת-דור הזזמנו מורים טובים לבלט וההוראה נעשתה מתודית

רקדנים ומקום שאליו הגיעו הלהקות להתאמן בזמן שהותן בארץ  .בין

ונקייה .ב 1967-הניעה לראשונה לישראל בוחנת מהאקדמיה המלכותית

זהרה גיל-סימקינס  ,יגאל ברדיצ'בסקי  ,ראובן

למחול בלונדון  .שנה אחר-כך אושרה פתיחת סניף של האקדמיה בארץ

פורמברג ,משה לזרה ,ברוריה אביעזר  ,אברהם מאיה נירה פז ,דומי סופר-

ןלתפקיד היושבת-ראש נבחרה ארכיפןבה נרוסמן  ,שיצרה את הקשר

רייטר  ,רנה שייפלד ורבים אחרים .ב 19SIj.-הוזמנה ארבטובה להיות שופטת

הראשון עם האקדמיה .העלייה מרוסיה הביאה אתה מורים ןרקדנים,

בת ח רות בינלאומית לבלט קלאסי וריקודי אופי בווינה  .ראש חבר השופטים

ןבהם אינסה אלכסנדרןביץ ]  , [Alexandrovitchשלימדה באולפן בת-

היה רוסטיסלאב זאכארוב ] [Zakharovמהבולשוי  .בפרס הראשון זכו רודולף

דןר  ,אלכסנדר ליפשיץ ,שלימד באקדמיה למוסיקה ןלמחול ע  l1ש רובין

הרקדנים הצעירים היו

נורייב ומיה פליסצקאיה ]  [Plisetskayaובמדליית הכף לריקודי אופי זכתה
יונה לוי ,נערה ממוצא תימני בת  ,llj.תלמידה של ארבטובה.

ב 1957-הניע לארץ מפולין הרקדן הנריק נוימן ]  [. Neumanלראשונה זה
שנים רבות הניע להשתקע בארץ רקדן ברמה מקצועית כה גבוהה  .הוא
הכניס משב רוח רענן של רמה ןאיכויות ,שלא הין מוכרות אז .המלחמה בין

הבלט הקלאסי והמחול המודרני עמדה על סף סיום  ,וגרטרוד קראוס
איפשרה לן ללמד בסטודיו שלה בין השנים  .1961j.-1957נוימן ,שהיה רניל
לבתי ספר מקצןעיים לבלט ,

מספר על פנישתו עם הבלט בארץ  I1 :הבנות

היי לבושות חןלצות עם שרוולים ארוכים ,צוןארון גןלף שהסתיר את הצןואר
וגרביים עבים  ,שחס ושלום המורה לא יראה את גופן .בארץ חם  ,הריח היה
נןרא .לא יכולתי לתקן  ,כי אסור היה לי לנעת בהן  .גרטרוד אמרה לי שהן

יאשימו אותי שאני מתחיל אתן .החזקתי מקל כדי לגעת בגוף ןלתקן ' .אל
תעשה זאת' ,אמרה גרטרוד ' הן פוחדות מהמקל  '.זרקתי גם את המקל .לא

לגעת! לא ביד ולא במקל ! את הטרמינולוגיה של הבלט לא הבינו ,ואני לא

יכןלתי להסביר בעברית .יכולתי רק להראות להן ולומר 'תעשו ככה'' z'.
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בירושלים  ,אילנה פסטרנק  ,שייסדה עם בעלה את בלט חיפה  ,שם רקדו גאיינה

שאקריאן כסולנית ,אלכסנדר אלכסנדר ,שרקד בלהקת בת-דור וכיום מורה
לבלט קלאס י בלהקת בת-שבע  ,וואלרי וגלינה פאנוב  .עם עלייתם של הפאנובים

באמצע שנות ה 70-

ביקש ראש העיר דאז ,טדי קולק ,להקים אנסמבל לבלט

קלאסי בראשות הכוכבים העולים ,אבל הם העדיפו לפתח קריירה בחוייל .נינה

טימופייבה נ  [,Timofeyevaמהבלרינות המפורסמות ביותר של ברית-המועצות ,
השתקעה בירושלים .היא לימדה בקורסי הקיץ של האקדמיה למוסיקה ומחול
בירושלים והקימה אנסמבל  ,שהיה קשור לתיכון של האקדמיה .רקדנים רב י ם

ממוצא רוסי רוקדים בבלט הישראלי ובהם נינה גרשמן נ ,[ Gershman
וויאצ י סלב סרקיסוב נ  [Sarkisovובוגדן חוויניצקי נ  [. Khvoinitskiגם בלהקת
בת-דור

רוקדים עולים רבים  ,והם עוברים הסבה למחול מודרני.

הסגנון שהביאו אתם העולים מן המסורת הגדולה של הבלט הרוסי היה שונה

מהבלט במערב .הם הביאו אתם ידע רב ,הגדילו את קהל הבלט ,והחשוב מכל ,
הביאו אנשים צעירים מוכשרים ורציניים המוכנים ,גם בעידן שבו הנוער אץ אחר

המחשבים והטלוויזיה ,להקדיש שעות רבות ללמוד ולתרגול אמנות תובענית
ואצילית זו של בלט קלאסי .בתחרות מיה ארבטובה  ,מתוך שבע הרקדניות הצעירות
שהגיעו לשלב הגמר ,שלוש הן ממוצא רוסי.
בישראל  ,היפיפייה עדיין נמה .היא מחכה לנסיך שיבוא ויעיר אותה .כולנו

••••••

ממתינים לכך .
הער Iת

 .1אשל ר Iת ,ורקוד עס הח'ווס

-

ראש'ת המחו'ו האמנות' ]ארץ ישרא'ו

, 1920-1964

ה  Iצאת

טפר'ת הפ  Iעל'ס  ,1991עמ ' 62-49
 .2אשל ר  Iת " ,הבלט ה'שראל' n-לןס  Iמצ'א Iת  ",מח ו'ו ]'שרא'ו  ,7צרמבר  ,1995עמ ' 20-12

הבלט ה'שראל'" ,הרמונ'וס" מאת ברטה 'םפולםק',
צ'ל  lס :בן לס ,באד'ב  lת הספר"ה למחול ב'שראל

The Israel Ballet, "Harmonium" by Berta
Yampolsky, photograph: Ben Lamm, Courtesy of
the Dance Library of Israel
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בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה ,
במחצית השנייה של שנות

ה ,40-

שינו סמואל

בקט ] , [Beckettיוג'ין יונסקו ]  [Ionescoוז 'אן

שחרןרן

של המחןל
בו-זמננן

על ידי
סמואל
בקט

ויוגייו
יןנסקן

המושרת  ,כדי להסביר לצופים את המניעים
למעשיהן של הדמויות .כדי לספר סיפור
במחול היה צורד להשתמש במלה המושמעת

ז'אנה ] [Genetאת פניה של המחזאות

או להתבסס על עלילה מוכרת לצופים  ,כגון

החדשה .שלושתם חיו ועבדו בפריז .צרפת לא

סיפור תנ  IIכי או סיפור השאוב מהמיתולוגיה

ידעה אז מחול מודרני כלל והבלט הקלאסי

היוונית .אפשר היה גם להסתפק בכד שסיפור

השמרני שלט בכיפה .בקט ,יונסקו וז 'א נה היו

המעשה יודפס בתוכנייה  ,אבל בלעדיה יקשה

ליוצרי סגנון וגישה חדשים במחזאות  .את

על הצופים לעקוב אחרי העלילה ו  IIלהבין

השם  IIתיאטרון האבסורד" ,שניתן לסגנןן זה,

התפתחותה ההגיונית.

טבע מרטין אסלין  ,אז ראש מחלקת הדרמה

של ה, BBC -
שראה אור

בספרו  IIתיאטרון האבסורד ",

ב .1961-

כיום,
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שנה אחרי

שמחזאי האבסורד פרצו בסערה לעולם

ב 1971-

II

את

הוזמנה פינה באוש לעיר וופרטאל ,

והחלה תקופה חדשה במחול .תאריד זה מציין

את תחילתו של סגנון משגשג חדש של מחול

עכשווי

-

 IIתיאטרון המחול ",

Tanztheater

התיאטרון של המאה ה  ,20-ניכרת השפעתם

בגרמנית .באוש ובני דורה יצרו צורה חדשה

יותר בתחום המחול ופחות בתחום התיאטרון

של מחול בימתי דרמטי המתבסס ,למעשה ,על

המילולי .חידושיהם של מחזאי האבסורד הפכו

הפילוסופיה הבימתית של יוצרי תיאטרון

למעשה למובנים מאליהם בתיאטרון העכשווי ,

האבסורד .מפליא ששמותיהם של בקט ,

וזה ,בדרד כלל ,סימן מובהק לניצחונה של

יונסקו או ז ' אנה נזכרים רק לעיתים רחוקות
בספרים ובמאמרים על אודות תיאטרון המחול

מהפכה.
מחזאי האבסורד שחררו את התיאטרון

החדש ,שלדעתי חייב להם את עצם קיומו.

מחוקי היסוד של המבנה הדרמטי ,ששלטו בו

מאז יוון העתיקה .חוקים אלה נוסחו בצורה

הדרמה של העדר הפעולה

מבריקה על ידי אריסטו בספרו " פןאטיקה ".

המונח  IIאבסורד  IIשב  IIתיאטרון האבסורד  IIאין

בניסוח פשטני מעט אפשר לומר ,כי על פי

פירושו שמדובר בסדרת פעולות בימתיות

התיאוריה של אריסטו  ,לכל מחזה יש התחלה

חסרות הגיון .הכוונה היא שלדמויות

)אקספוזיציה ,הסבר של המצב שבו העלילה
מתרחשת ושל דמויותיה(; אמצע

-

שיא ובו

בתיאטרון זה אין

 IIאופי II

מוגדר ,כמו זה

המשמש במחזאות הקלאסית כמניע המפעיל

התנגשות בין הגיבורים; וסיום ,שבו מתירים

אותן· מחזאי תיאטרון האבסורד חיפשו דרד

את הקונפליקט הדרמטי .סיומה של טרגדיה

לבטא את השקפתם  ,שאין תכלית והגיון בחיי

הוא כמעט תמיד במותו של הגיבור הראשי,

אנוש ובעצם הקיום .מטרתם היתה לבטא

ואילו הקומדיה באה על סיומה על פי רוב

בצורה בימתית את האבסורד שבעולם של

בחתונה ,שבה מתאחדים האוהבים .

מלחמה עולמית ושואה ,שהתרחשו לנגד

מאז ימי שקספיר  ,המניע המרכזי המפעיל את

עיניהם .זהו עולם שאין בו מטרה עליונה; יקום

הדמויות הוא אופיין והפגמים שבאישיותן  .כל

ללא אלוהים  ,ששני הנוודים ב  IIמחכים

אימת שכוריאוגרף ביקש לספר עלילה ,לעצב

ולדימיר ואסטרגון ,מצפים לשווא לבואו .בקט

סיפור בתנועה  ,עקרונות דרמטיים אלה של

קרא למחזה שלו " טרגיקומדיה  ".אין בו

לגודו , II

אריסטו הערימו מכשולים על דרכו .המחול

תקווה ,ובכל זאת הוא לא לגמרי חסר תקווה,

הוא אמצעי תקשורת מעולה להעברת רגשות,

כפי שכתוב על שערי השאול אצל דנטה:

אבל הוא כלי דל מאוד בכל הנוגע למסירת

 IIהנכנס בשער זה יזנח כל תקווה" .שני

מידע ועובדות מדויקות  .כפי שניסח זאת

הנוודים ,או אם תרצו הליצנים  ,מתבשרים

פרדריק אשטון ] " [: Ashtonאין כל דרד

פעמיים מפי הנער ,שנשלח אליהם על ידי גודו,

להסביר על ידי תנועות בבלט  ,שאשה זו היא

בסיומן של שתי המערכות  ,שגודו לא יגיע

אחייניתי

". ...

המוסיקה היא דוגמה נוספת

לחוסר אונים כזה במסירת מידע עובדתי .

היום  ,אבל אולי

מחר ...

שתי המערכות

מסתיימות בצורה זהה.

למשל  ,שעה שמלחין גדול כצ'ייקובסקי ביקש
לתאר את הניצחון של צבאות הצאר של רוסיה
על נפוליון הצרפתי ,הוא נאלץ להשתמש
בהמנוני שתי המדינות לתיאור ההתנגשות.

יוצרי הבלט החצרוני הצרפתי במאות ה 16-

וה ,17-

שרובם היו איטלקים ,עשו לצורד זה

)דממה(

א.סטרגון :נון נ! 17
ולדימיר :כו

נ. 17

)הם אינם זזים ממקומם(
מסך·

שימוש בטקסטים ,במלה המדוקלמת או

"השיר על אהבתו ומותו של נושא הדגל" מאת דניש אורופרינג ,צילום :כריסטיו שור

" Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Ri lke" by Szenische Urauffuhrung
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מה שכתב בקט בסצינה נפלאה זו הוא ממש

הטריאדי l1

אנטי-תזה להתפתחות הדרמטית המקובלת.

נ (. 1922) [Schlemmerכל המרכיבים ביצירה ,

שנותרה בבית  ,הספסר המרוןיח מהמלחמה

הוא המציא את הדרמה של העדר הפעולה .

כולל הדמויות הרוקדות ,מעוצבים בקווים

כולן דמויןת של אב-טיפוס ,ממש כמו

שעה שהמלים מאבדות את משמעותן  ,פעולה

ובצורות גיאומטריות ובצבעים מוגדרים לכל

הדמויות המאכלסות את בימת תיאטרון

)או העדר פעולה( מדברת בעד עצמה.

אחד משלושת הקטעים של הבלט  ,והמבנה

האבסןר.ד

החזותי וסקלת הגוונים באים במקום איפיון

ברכט ביקש ליצור תיאטרון שאינו מבוסס על

מקום העלילה והדמויות  .התנועה והצורות

העקרןנןת של אריסטו ןכינה אןתו יי תיאטרןן

כבר

חיבר ז ' אנה ליברית לבלט משלו ,

ב1948-

 l1אדם במראה  ",למוסיקה מאת דאריוס מיו .

)  l1השלישוני (l1

של אוסקר שלמר

-

זה היה מחזה האבסורד הראשון שבוצע

מחליפים את הטקסט ואת

מעולם .מלח צעיר מגיע ליריד ונכנס למבוך

סיפור המעשה .אין זה מקרי שאחד החלוצים

הןא לא טרח לשמור על הכללים התיאור טיים

של תיאטרון המחול  ,גרהרד בונר נ[Bohner

החדשים שלו עצמו .שמו של ברכט נזכר

של מראות .בבואתו במראה רוקדת אתו .

המוות )ששמו בליברית ,Dominos

שפירושו

אדון( מפריד בין המלח לבין בבואתו והורג

) (, 1936-1992

 l1המשמעות l1

של

הצעיר בןשא הדגל שנהרג ,אמן ואהובתו

שהיה למנהל האמנותי של

" תיאטרון המחול של העיר

דארמשטדט l1

אפי" .מכל מקום  ,בהצגות שהוא עצמן ביים ,

בספרים רבים )בעיקר בשפה הגרמנית( כאחד

ב-

היה כוריאוגרף שעסק בהצלחה בשחזור

ממקורות ההשפעה על היווצרות תיאטרון-

את המלח  .אבל הבבואה שורדת ומחוללת עם

,1978

הדומינו .אולם מתחת למסכת המוות מסתתר

יצירותיו של שלמר.

שהיו מקור ההשפעה המרכזי על היוןצרות

המלח האמיתי .הם מחליפים ביניהם את

רודולף פון לאבאן נ  [,von Labanאחד מראשי

המחול הבימתי החדש ,אין כמעט איזכור

המחןל .דוןקא למחזאי תיאטרון האבסור,ד

לבושם  .שעה שהמלח נכנס לתוך מראה

המחול החדש בראשית המאה  ,כתב כי

במבוך הוא הופך לבבואה .המוות מנסה

 l1דמויות במחול הן ארכיטיפים  ,ולא הדמויות

לחדור לראי ולדלוק אחרי המלח  ,אבל אינו

האנושיות הממשיות של הדרמה" .מחברת

מצליח בכך .העלילה מסופרת בתנועה

הביוגרפיה שלו  ,ואלרי פרסטון-דאנלופ

הכלים הצורניים המרכזיים של יונסקו  ,בקט

ובמעשים ,ללא עזרת מלים.

נ  [, Preston-Dunlopטוענת שדמויותיו של

ועמיתיהם הם החזרה ו  IIההתרבות

ההפרדה בין  l1תיאטרון של

טקסט l1

ל',תיאטרון של פעולות " אינה ממש המצאה

II

לאבאן היו בעצם  l1דמויות מודרניות של

)  (prolificationשל תופעות או פעולות -

קומדיה דל-ארטה  ,כגון ' העריץ' ' ,הלוליין ',

חדשה .ככלות הכל  ,שחקני תיאטרון הרחוב

' הנסיכה '

או השוק של אתונה העתיקה ,מה שכונה

" ,"phlyakes

r

ח רה כע  Iקרןז מבנן

חזרה ללא שינוי  ,כמו אובססיה  ,והתרבותם

הפעולה במחול הדרמטי הוא לפתח מתח

ששיעשעו את הקהל בפארסות ,

בספרים הדנים במחןל זה.

ב .[...

הוא כתב  ,שתפקידה של

וגדילתם של חפצים  ,אבזרי תפאורה או

שינויים בצורת הדמויות הפועלות .אמצעים

בימתי והתרתו  ,ממש כפי שהדבר נעשה

נוספים ששימשו את מחזאי האבסורד הם

או ההלצות ")  "( Iazziשל שחקני הקומדיה

במחזה רגיל ,אבל המתחים הם בין דמויות

עימות בין התרחשויות בלתי הגיוניות כביכול,

דל-ארטה האיטלקית וכן צורות שונות של

של ארכיטיפים ושל מצבים קדומים  ,לא אלה

גרוטסקיות ,מוגזמות  ,ולא פחות מכד גם

תיאטרון בובות עממי נבנו גם כן על בסיס

של מקום  ,אנשים ומצבים ספציפיים  .לאלה

הפיכתן של התרחשויות יומיומיות לאירועים

מלים .! II

בכך הקדים לאבאן  ,ממש

או פעולות במישור של פיוטיות לא

אב-טיפוסים )כמו אלה של הפסיכולוג יונג(

נחוצות

ולא על מניעים פסיכולוגיים אינדיווידואליים ,

כמו בתחום ניתוח התנועה וניסוח כתב-

ממש כשם שעושה תיאטרון האבסור.ד

התנועה  ,את תקופתו.

מחזהו של יונסקו " ,הדייר החדש , (1957) II

מששחררו יוצרי מחזאות האבסורד את

אבל הדוגמה הנודעת ביותר של תיאטרון

הוא ממש תיאטרון-תנועה ,משום שהעשייה

ריאליסטית.

התיאטרון המודרני מכבלי העלילה ומעריצות

מחול ראשוני היא בלי ספק עבודתו של קורט

ולא הטקסט הם נושאי המסר הבימתי

אפיון הדמויות כמפעיל מרכזי של ההתרחשות

יוס נ II [Joossהשולחן הירוק  .IIזהו בלט אנטי-

המרכזי .שני הסבלים הם המבצעים את

הדרמטית ,היה עליהם למצוא כלים

מלחמתי ,שזכה בפרס הראשון בתחרות בפריז

"השולחן הירוק" מתחיל ומסתיים

העבודה

-

גם הממשית וגם הדרמטורגית

-

של

הבאת עוד ועוד רהיטים לדירה הריקה.

דרמטורגיים חלופי ים .משוויתרו על הטכניקות

ב .1932-

הקונבנציונליות של המחזות ונעלם המתח

בסצינה גרוטסקית ,שבה מתאספים סביב

הרכוש הולך ומצטבר ,עד שלבסוף כל החדר

כמאיץ העלילה ,נדרשו אמצעים בימתיים

לשולחן הדיונים הירוק דיפלומטים ,שמסכות

מלא רהיטים מכל הסוגים ולא נותר בו עוד
מקום פנוי .לבסוף ,אין רואים עוד את הדייר

אחרים כדי לשמור על עירנותו של הצופה.

על פניהם וקפלטים מגוחכים על ראשיהם .הם

את זאת כבר ניסו לעשות מחזאי ובמאי

מתווכחים בלהט ומשאינם מצליחים להגיע

החדש עצמו המוסתר

להסכמה  ,הם שולפים אקדחים ויורים זה

משסיימו את מלאכת העברת הדירה  ,שבי

בזה .ברגע זה מופיעה דמות המוות הנעה

הסבלים זורקים זר פרחים מעל לארונות

התיאטרון האקספרסיוניסטי בעשורים

הראשונים של המאה ה 20-

בגרמניה וברוסיה .

-

חנוק

-

על ידי רכושו .

הם יצרו למעשה מעין צורה ראשונית של

בצעדים כבדים ותנועותיה הן תנועות החרמש

והשולחנות לדייר שנעלם.

תיאטרון-מחול  .אמני הבאוהאוס בגרמניה של

הקוצר .דמות זו הופכת למוטיב חוזר בין

גם בקט פנה יותר ויותר אל התנועה והפעולה

תמונה לתמונה של תיאור המלחמה .המוות

וצמצם את המלים במחזותיו כדי לבטא את

קוטל חיילים ואזרחים כאחד .ההתרחשות

אובדן המשמעות של הקיום האנושי .המחזה

שנות

ה ,20-

שהתעניינו בתיאטרון ובמחול ,

התקרבו מאוד לתיאטרון המחול  .הדוגמה
המוכרת ביותר לניסיונות אלה היא  l1הבלט
';;;;';--'"'-

אינה ספציפית ,והדמויות הסמליות

-

א;;.;.חרון שחיבר נמשך
ה;;.
החייל __~

כ 50-

שניות בלבד.

11

הבימה ר י קה לח וטין  ,ורק אנחה אנושית
מתמשכת נשמעת ,בקט חיבר גם שני

מערכונ י ם ללא מלים

", Words

"Acts Without -

אלה הם ליברטי מושלמים

לתיאטרון תנועה  .מרטין אסלין מתאר את
הראשון כ:ך יי מקום ההתרחשות הוא מדבר,

שלתוכו נזרק גבר ,שריקות מוזרות מפנות את
תשומת לבו לכיוונים שונים  .כמה וכמה

חפצים מועילים  ,ובייחוד קנקן מלא מים ,
יורדים ומתנדנדים לנגד עיניו ,הוא מנסה

להגיע אל המים  ,אבל הקנקן תלוי גבוה מכדי
שיוכל להגיע אליו ,ממעל מורדות כמה קוביות

)ארגזים(  ,שנועדו לאפשר לו להגיע לקנקן
המים ,אבל ככל שהוא מתאמץ לערום אותן זו

על זו בצורות מתוחכמות ,המים זזים אל
מעבר לתחום יכולתו לאחוז בהם ,לבסוף הוא

שוקע באפס מעשה  ,ל לא תנועה  ,השריקה
חוזרת  ,אבל הוא כבר אינו שם לב ,המים

מרחפים ממש מול פרצופו  .אפילו הדקל,
שבצלו חסה ,נשלף ונעלם בגבהים ,הוא לא זע,

ומתבונן בכפות

ידיו 2 ",

ממש האגדה היוונית

העתיקה על ייסורי טנטלוס בדמות תיאטרון-
מחול מודרני,
אין זה מקרה שרק אחרי האבסורדיסטים

הצליח התיאטרוו ,בעיקר בפולין )בלהקותיהם
של גרוטובסקי וטדאוש קנטור(  ,להתגבר על

מכשלה זו של איבוד עניין הצופים  ,וזאת
בזכות הישגיהם של מחזאי האבסורד ,ובוודאי
אין זה מקרי שיצירותיהם של קנטור,
גרוטובסקי או אוגניו בארבה )בדנמרק(

תנועתיים וקרוב י ם לתיאטרוו המחול החדיש ,
כמו במחזות האסב ן ר,ד השימוש בכיסאות ,

שולחנות וקירות כחלק אינטגרלי של התנועה
הוא מרכיב מרכזי ביותר אצל פינה באוש,

למשל  ,באחת היצירות החשובות ביותר שלה ,
" קפה מילר"

) ,(1978

הדמות הנשית שפינה

באוש עצמה נהגה לבצע ,נשענת שוב ושוב
באלכסון על הקיר שליד היציאה ,השולחנות

והכיסאות ממש שותפים לתנועת הרקדנים ,
והם אמצעים מובהקים של תיאטרון
האבסורד ,הטחתם בקיר של זוג רקדנים ,שוב
ושוב  ,ללא רחמים ,היא אמצעי חזק המעביר
את תחושת הייאוש והעדר התוחלת בבלדה זו
של בית הקפה העצוב ; בית הקפה של בדידות
החיים ,שיש בו דלתות אבל אין ממנו מוצא,

ב  IIכחול הזקו " ")  "( Blaubartשל פינה באוש

מ ,1977-

האיש המגלם את הדמות המרכזית

מאזין להקלטה של האופרה מאת בארטוק על

אודות הנסיך בעל הזק ן הכחול ,שהרג את
שבע נשותיו ,בספרה של סוזאנה שליכטר

נ[Schlichter

 IIתיא טרןן-מחול  ' IIה י א מ שווה

האזנה זן לשימןש ברשמקןל במחזה של בקט

" ". Krapp's Last Tape

את דרכה כתלמידה בבית הספר של מןריס

בז ' אר ,Mudra ,

אבל שעה שקראפ

מאזין לזיכרונותיו שלן  ,אצל באןש מןשמעת

שבבריסל .אחרי סיןם

לימודיה רקדה ב  !lבלט המאה ה  .!l 20-ב1977-

האןפרה של בארטןק.

ייסדן היא ןבעלה דאז ,הרקדן הישראלי דניאל

הרטמןט רגיץ נ  [Regitzמביא מדברי יןכן

אמבש ,את להקתם  !Iתיאטרןן הבלט תיבת

שמידט נ  [, Schmidtהמבקר שהתעמק יןתר

נוח  !lנ[. Ballet-Theatre de l'Arche

מכל עמיתין בעבןדתה של פינה באןש ,לפיהם

יצרה את עבןדתה לעשרה רקדנים שכותרתה

ב1981-

האם ה !l B!I -רומז לשמו של בקט?

העיקרןן המבני החשוב ביןתר בעבןדתה

"". May B

 !Iכחול הזקן  ,!lכמו גם ביצירות האחרות שלה ,

אןלי .מכל מקןם  ,שעה שקבוצת נוןדים

הוא החזרה על התרחשויןת .שמידט כןתב:

הגורריס את רגליהם העייפות וסוחבים את

 !Iבמכלןל הגדול ןבפרטים הזעירים  ,יש חזרה ,

המזוודות הנצחיות של העקורים מביתם,

אם במרחקי זמן קצרים אן ארוכים ,של כל

יןשביס על הבמה המוארת באור חיוור

ומשמיעים קולות של עשיית צרכים

פרט ומרכיב .חוץ מהמןסיקה )ועל פי רוב

-

אין

במנןתק ממנה( ,חןזרים שןב ןשוב סצינןת,

ספק שאנו מצויים בתחומו של תיאטרון

תנועןת ,מחוןת ,קבוצות של דמןיןת  ,העמדןת ,

האבסןר.ד הדמויןת לבןשות מעילים מהןהים,

משפטיס ,מלים בןדדןת ,צלילים ורעשים .יש

אן שמא פיז'מןת מזןהמןת .האם אנן צןפים

דברים החוזרים פעמיים ושלןש ,ולעיתיס גם

במחלקה של חןלי נפשו

שמןנה אן עשר פעמים ,אם לא יותר ,ושוב

באמריקה  ,תיאטרון המחןל לא הןתיר עקבןת

ןשןב מןפיעות תנןעןתיה של אשה המבקשת

רבים .למעשה  ,רק מרדית מונק נ,[ Monk

רן,ן ןכן לחיצה חזקה ,הנעשית מוחצת יותר

שהיא מאןד  !Iאירןפית !l

ןיןתר ,על קודקןדה .חזרה מתמידה על גרירה

התעניינןתה ביהדןת ןלכן גם בהיסטןריה של

בגישתה

)של אחת הדמןיןת( על גבי הרצפה ,ריצה

העם היהןדי

-

ןהתנגשןת בקירןת ,והטיפוס עליהם .' !l

יי חינןכה של

ילדה (. 1973) !l

-

אןלי משום

יצרה עבןדןת מסןג זה  ,כמן

באמריקה פנן יןתר

לעבר התנןעה כשלעצמה בהשפעת מרס

קאנינגהם נ  [Cunninghamןהיוצרים הפןסט-

בםחןזןת האבסןרד

מחזות האבסורד שימשו ליצירת תיאטרון-

מודרנים.

מחול אפילו בתחום הבלט הקלאסי .למשל,

קארןלין קארלסןן נ  , [Carlsonהעובדת כבר

פלמינג פלינדט נ  , [Flindtשהיה מנהלו

שנים באירןפה  ,יןצרת ,אם מןתר לנסח זאת

האמנןתי של הבלט המלכותי הדני  ,יצר את

כ,ן תיאטרןן תנןעה של האבסןרד עם גןןן

גרסתן המחןלית ל יי השיעור" מאת יונסקן.

לירי .היא עבדה בצעירןתה עם אלןין

יצירה זן נוצרה תחילה עבןר הטלןויזיה הדנית

ניקןלאיס נ  , [Nikolaisשיצר תיאטרןן תנןעה

ושןדרה

ב .1963-

על בימת

שנה אחר כד בןצעה היצירה

הOpera-Comique -

בפריז .ב197Z -

מןפשט ,דמיןני ןעתיר דימןיים ,בעזרת הקרנת

שיקןפיןת .זן היתה דרכן לברןח ממגבלןת

יצר פלינדט מחןל נוסף עבןר הבלט המלכותי

הדרמטןרגיה המסןרתית.

הדני ,המבוסס על חןמרים של תיאטרןן

גם בעבןדןתיהם של כמעט כל הכוריאןגרפים

האבסןרד .יצירתן של פלינדט  !Iניצחןן

המןןת !l

הישראלים הצעירים  ,ןבראשם אןהד נהרין,

היא עיבןד כןריאןגרפי ,בסגנןן תיאטרןן-

רמי באר או אמיר קןלבן  ,ןבוןדאי ביצירות של

המחןל ,שאורכת ערב שלם .זהן חזיןן אימים

הדןר של ענבל פינטן  ,נןעה דר ,ענת דניאלי,

של אנןשןת שמלחמה גרעינית ןזיהןם קטלני

ליאת דרןר ןניר בן-גל ןאחרים ,ניכר היטב הפן

מאיימיס להכחידה ,במשטר אימים

האבסןרדיסטי .ייתכן שהם

טוטליטרי .פלינדט השתמש בכל האמצעים

כלל למקןר גישתם ,משום שהסגנון

אינם מןדעים

הבימתי יס שעמדן לרשותן :הרבה דם

האבסןרדיסטי נראה להם כל כד טבעי ןמובן

)מלאכותי( ןמים )ממשיים( נשפכים ,עירןם

מאלין•••• .

••

בשפע ובימןי סןריאליסטי  .וכל אלה מןאריס
באורןת חזקים מאןד אן בחשכה גמורה .מןפע

מרשים זה הזכיר לי את עבןדןתין של יוהאן

הערות

Preston-Dunlop, V., Rudolf Laban ,

קרסניק נ [Kresnikהגרמני  ,שמתמחה

1.

Dance Books, London, 1998, p. 2

בתיאטרןן-מחול פוליטי ולןחמני )שהןא

מעדיף לכנותן  !Iתיאטרןן כוריאןגרפי (. !l

מאגי מארין נ  [, Marinאחת היוצרות
המרכזיןת של תיאטרון-מחןל בצרפת  ,החלה

----

heatre ofthe Absurd,ז Esslin, M ,.
Pelican Books, 1968, p. 73

2.

anztheater, Rohwolt ,ז Schlichter, 5 ,.

3.

1987, p. 115
Regitz, H., (ed.) Reclams

4.

ettuehrer, Stuttgart, 1965, p. 86וו Ba

13

דר חברה הממוחשבת שלנו  ,הפקת הבלט

שיצר  .זהו אחד הבלטים הראשונים

האש" ,שבו רקדה פולר על משטח זכוכית מעל

המבוססים על נושא הבובה הקמה לתחייה

חור שנפער ברצפת האולם  ,שדרכו חדר אור

הלונדוני העלתה בי הרהורים על אודות

והוא משקף את העניין הציבורי של התקופה

אדום ,ופנס נוסף האיר אותה מלפנים.

ההשפעה של החידושים הטכנולוניים על עולם

באוטומציה ובניסויים מדעיים .בלטים

התאורה יצרה אשליה כאילו נבלעה הרקדנית

המחול .השימוש בטכנולוניה  ,בריקוד כמו

רומנטיים אחרים בעלי מוטיבים של יופי

~ הרומנטי קופליה על ידי הבלט המלכותי
11

11

בחיים ,מאפשר מצד אחד להרחיב את

אפשרויות התנועה ולהתנבר על המנבלות
הפיזיות של הנוף  ,ומצד אחר הוא מנביל את

כפרי ,כמו ה  11סילפידה

עוד לעולם העירוני התעשייתי .

כ 40-

פוליטית ,והיא השתמשה באפקטים

הנוף ומכתיב לו מנוון תנועות .חידושים

]  [Fokineאת  11פטרושקה  (1911 ) 11למוסיקה

טכנולוניים לא תמיד מתקבלים יפה על ידי

של אינור סטרווינסקי ותפאורה של אלכסנדר

הפסיכולוניים של אמנותה.

הקהל .הם מעוררים חששות מפני אובדן

בנואה ] [. Benoisנם הבלט הזה  ,המשלב

נושא האדם והמכונה היה נם אחד הנושאים

העולם המוכר והבטוח וחוסר ודאות לנבי

עלילה דרמתית עם ריקודי אופי ומסה של

החשובים של התנועה הקונסטרוקטיביסטית

העתיד .תאורת החשמל ,שהוכנסה לתיאטרון

תנועה ופנטומימה ,עוסק במכניזציה של עולם

הרוסית ,בהשראת הרוח החדשה של

הבובות .עלילת הבלט ,שהועלה לראשונה על

הקומוניזם  ,שדחתה את רעיון האמנות לשם

ה ,19-

למשל ,עוררה התננדות חזקה

מצד הקהל במהלך ההופעות הראשונות .אבל,

ידי הבלט הרוסי של דיאנילב ][, Diaghilev

אמנות לטובת הפקות המיועדות להמונים.

כמו שתאורת החשמל או נעלי הבהונות הביאו

קרובה לפארסה טרנית של קומדיה דל ארטה.

ניקולאי פורז ' ה ] , [Foreggerכמו אחרים

לשינויים משמעותיים בעולם המחול  ,כך ודאי

ביריד שעשועים במהלך חנ בעיר פטרסבורנ

בתנועה ,הושפע מהמכניזציה ומתהליכי

תשפיע נם הטכנולוניה של המציאות המדומה

שברוסיה מצינ בעל תיאטרון בובות את שלוש

ההפשטה באמנות והשתמש בהפקותיו

על הריקוד במאה

בובותיו  :פטרושקה

ה .21-

סנט-לאון ]  [Saint-Leonיצר ב  1870-את

-

הרלקין רוסי ,בלרינה

בחומרים תעשייתיים אמיתיים ובמרחב

שפטרושקה מאוהב בה  ,והבובה כושי-מורי ,

אמיתי .פורז'ה חיפש צורה תיאטר לית

שבו מאוהבת הבלרינה ,הרוצח את פטרושקה.

פופולרית  ,צורת אמנות מכנית ,שתתאים

] [, Delibesאחד הביטויים האחרונים של

פטרושקה הוא טיפוס השוטה חסר האונים,

לדרישות ולתפיסות החדשות של הסוציאליזם.

הבלט הרומנטי ,עבור האופרה של פריז!.

שיש בו רוח של תמימות ילדותית הממיטה

בריקוד ייחטיפת הילדים"

העלילה הקומית מבוססת על סיפור של

עליו אסון בסופו של דבר .תנועותיו מונבלות

יסודות חדשניים שהיו כבר בשימוש ,כמו

הבלט  11קופליה

א.ת  .א  .הופמן

11

-

למוסיקה של דליב

פרנץ מתאהב בבובה מכנית ,

קופליה  ,עד שחברתו סוונילדה מצילה אותו

) (1922

שילב פורז ' ה

לתנועות זוויתיות ,אבל האהבה שהוא רוחש

סביבה ניידת  ,הבזקי תאורה חשמלית או

לבלרינה הופכת אותו כמעט ליצור אנושי  .הוא

תפאורה מסתובבת עם פנסים ,שאורם הוטל

מידיו של קופליוס ,ממציא האוטומציה

מנסה לבטא את עצמו  ,אבל רוחו מפרפרת

על דיסקים שהסתובבו במהירות  ,ויצר

בריקו,ד שכל תשוקתו להפיח חיים בבובה

בתוך הקליפה הכובלת אותו ואינה מאפשרת

אפקטים קולנועיים .מאוחר יותר החליט

לו להשתחרר .התלהבותו מתפוננת

דיאנילב להפיק בלט שיהיה בו משום מחווה

ומתמוססת בתוך התכונות האוטומטיות של

לתנועה הקונסטרוקטיביסטית  .בהזמנתו יצר
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ליאוניד מאסין ]  [Massineב  1927-עבור

הבובה.

הבלט הרוסי ריקוד על נושא מכני  ,ייצעד של
'

ן

שנה לאחר  11קופליה

11

יצר מיכאל פוקין

אמנותי  ,לא היתה אנ 'נ דה תרבותית או

הטכנולוניים להעצמת האפקטים

במאה

-

11

ו  11נ'יזל ,11

לא התאימו

בתוך התפרצות וולקנית של צבע .עם זאת ,
לפולר ,שלא כמו למרינטי שדנל באיקונוקלזם

..

 Iקןד

"ריקוד המכונה , 1931 ",ביה"ס לבלט מוסקבה

מכונה

התנועה הפוטוריסטית האיטלקית ,שראשיתה

ב1909-

עם המניפסטו של מרינטי

תמונות מחיי היומיום ברוסיה הסובייטית

]  [, Marinettiהיתה קשובה להמצאות
טכנולוניות חדשות כמו המכונית ,המטוס

המכניזם כתהליך המשתלט על החיים

והקולנוע .היא השפיעה על תנועות של

אמנויות אחרות ,ביניהן המחול  " .ריקוד התת-
11

או  11ריקוד רסיס הפנז"  ,שיצר מרינטי,

חושפים כבר בשמותיהם תחושה של

והאמנות לצד דחפים יצירתיים העסיק נם את
תנועת הבאוהאוס בראשית המאה

ה 20-

בנרמניה .אמני ומורי הבאוהאוס חיפשו

סינתזה חדשה ,שתשלב אמנויות וטכנולוניה

התפעלות מאמצעי הלחימה החדשים .ברקע

מודרנית .הצייר אוסקר שלמר ],[Schlemmer

הריקודים נשמעו קולות של התפוצצויות ,

שלימד בבאוהאוס ,יצר את  11הבלט הטריאדי

שלטים עם פקודות נישאו על הבמה ופיסות

) (, 1922

נייר התעופפו באוויר כדי ליצור אווירה של

הפוטוריסטי

לואי

) (1917

פולר ][, Fuller

מתייחס מרינטי לרקדנית

שנם היא  ,כמוהו,

הושפעה מהמצאות מדעיות וטכנולוניות .את

11

שאיכות ההפשטה שלו דומה

בעוצמתה להפשטה בציור המודרני .הדמויות

שריקות כדורים .במניפסטו לריקוד

 4בב

בלט ללא עלילה ,למקצבים של מכונות  ,המצינ

ומסתיים בריקודי מכונה בבית חרושת.

מקלע

" Machine Dance", 1931, Moscow Ballet School

I

ברזל" ,למוסיקה של סרז' פרוקופייב .היה זה

בריקוד אינן מתייחסות למציאות שמחוץ

לתיאטרון אלא מבוססות על רעיונות מן
השיטה הנ י אומטרית .בריקוד שולט עקרון
ארנון משולש  .הריקוד מורכב משלושה חלקים

השימוש בתאורת חשמל  ,שהיתה יחסית

)הומוריסטי ,חניני ,רציני(  ,על פי שלושה

חדשה בת יאט רון  ,אפשר לראות ב  11ריקוד

צבעים )צהוב ,ורו,ד שחור( ,והוא מבוצע על

 באד'ב ו ת הספר"ה למחול ב'שראל, אולנה: צ'לוס:' "סנר'ו, ת'אטרוו מחול אלוו'ו נ'קולא'ס

Nikolais Dance Theatre, "Scenario", photograph: Oleaga, courtesy of the Dance Library of Israel

1.5

ידי שלושה רקדנים )שני גברים ואשה(.

בלי כןח םשיכה

התנועות נוצרו ביחס למבנה הדינמי המשולש

פיתוח ושגשוג של שימושים מגוונים

תפקיד.

הכולל תלבושות  ,ריקוד ומוסיקה .השילוש

בטכנולוגיית המחשב במחצית השנייה של

יעקב שריר  ,פרופסור לריקוד באוניברסיטת

המרחב החדש  ,שבו לכוח המשיכה אין עוד

הזה מתפקד בצורה דינמית ביחס לשילוש

המאה ה  20-הביאו לתמורות גם באמנות

טקסס באוסטין  ,שרקד בלהקת בת-שבע ויצר

המרחבי של גובה ,עומק ורוחב ,ואלה חובקים

המחול .לטכנולוגיית המחשב שימושים רבים,

עבורה ,כותב מתוך התנסותו האישית ,שהצגת

את השילוש הבסיסי של הצורות משולש,

ואחד מהם הוא כמכשיר עזר ליצירת ריקודים.

דימויי הגוף המדומה כוללת בתוכה את כל

מעגל ומרובע .כל מערכות היחסים האלה

אחד הכוריאוגרפים הבולטים המשתמשים

פעילויות הריקוד ומעוררת גם תגובות

מאורגנות

ב 12-

ריקודים

ו 18-

תלבושות.

שלמר יצר אירוע שבו האדם מנווט את

בטכנולוגיית מחשב הוא מארס קאנינגהם.

רגשיות '.שריר הופיע כשמסכה-קסדה

קאנינגהם משתמש בתוכנה מיוחדת היוצרת

מחוברת בכבל מידע לראשו ומחליפה את

המכניזם .שלא כמו תנועה המכוונת על ידי

תנועות על פי שלושה פרמטרים; צורה  ,זמן

מראות העולם הממשי במראות של גרפיקה

רגשות  ,אצלו התנועה מכנית ומופעלת על ידי

והתקדמות במרחב .כל אחד מהם יכול לפעול

ממוחשבת תלת-מימדית ,שהוא רואה במהלך

התובנה .התלבושות שעיצב נראות כמשטחים

גם באופן נפרד .בשיטה זו אפשר ליצור סדרות

הריקוד .כרקדן הגולש בשני העולמות ,הממשי

כדוריים ,קפיציים  ,מקלות ישרים או

של צורות על גבי דמויות המופיעות על המסך

והמדומה ,התנסותו בתנועה מקבלת היבטים

חישוקים ,שמגבילים ותוחמים את תנועת

ונעשות ייצורות מפתח" .תוכנה זו מאפשרת גם

חדשים .כל תנועה בעולם הממשי משפיעה על

הרקדנים .בריקוד הזה ,הרקדנים הם בעצם

פתרון יעיל ומהיר של בעיות כוריאוגרפיות

מה שקורה בעולם המדומה  ,והרקדן פועל דרך

מעין תומכים בתלבושות ,המכתיבות את

המתעוררות בסטודיו.

סוג של השתקפות ,כמו במראה .הטכנולוגיה

שימוש נוסף בטכנולוגיית

מאפשרת לו לראות את הגוף המדומה שלו,

המחשב הופך את המחשב

וגורמת לו לנסות להגיע אליו באמצעות

לשותף פעיל בריקוד.

המרחב המדומה .וכ,ך זו לצד זו  ,מתקיימות

באמצעות אלקטרודות

תחושות של חוסר ממשות עם תחושות

המחוברות לאברים מסוימים

גשמיות פיזיות.

בגופו של הרקדן ,נקלטים

ת'אטרון מחול אלוו'ן נ'קולא'ס" ,גרוטו" ,צ'לום :אולגה

באד'בות הספר"ה למחול ב'שראל

 heatre, "Grotto", photograph: Oleagaז Nikolais Dance
Courtesy of the Dance Library of Israel

סימנים חשמליים של תהליכי

במחול וירטואלי ,מוצאת שההתנסות הזאת

כיווץ ושחרור השרירים,

מעניקה לה תובנות בהיבטים של מיניות

המומרים לסוגי מדיה אחרים;

ופוליטיקה הנובעים מן הטכנולוגיה '.בריקוד

לכוריאוגרפיה של

המרה למדיה קולית הגורמת

" ,"Telematic Dreaming

לצלילים להישמע בהופעה ,או

פול סרמון נ  , [Sermonהוצבו שתי מיטות

המרה למדיה המפעילה ערוצי

בשני חדרים נפרדים  ,באחת שכבה הרקדנית

תאורה בצבעים שונים

ועל האחרת הוקרנה דמותה .הקהל שנכנס

בהופעה .גם דופק הלב יכול

לחדר שבו דמותה של האמנית משתקפת על

להיות מומר לטונים

המיטה יכול היה להתייחס אליה בתנועה,

מוסיקליים .וכ,ך מקצבי הלב,

ומידע זה הועבר לקוזל באמצעות מצלמת

על אף חוסר אחידותם

וידיאו שנמצאה בחדרה .קוזל הגיבה בזמן

הריתמית ,משמשים מקצב

ותנועה אמיתיים לתנועות הקהל האנונימי.

לריקוד .סוג זה של שימוש

שלא כמו שריר ,קוזל אינה נוטשת את גופה

באלקטרודות אינו מבוסס

בזמן שתת  -המודע שלה נודד במרחב התלת-

ישירות על תנועה אלא על

מימדי .ביצירה שבה היא משתתפת  ,מערכות

מתח  .המדיה האחרת חושפת

היחסים האנושיות הבנויות על מגע ,אמון

את תחושות הרקדן ולא את

ופגיעות דורשות השקעה רגשית הן מצד

מה שהיה רוצה להראות.
אספקט אחר של שימוש

יכולת תנועתם ,והם נראים כחסרי אישיות

סוזן קוזל נ  [, KozeIאמנית בריטית העוסקת

בטכנולוגיית המחשב הוא יצירה של סביבת

פתיחות ואמון הדדי .כל הפרה של האמון,

משל עצמם ,כאילו היו בובות .התוצאה היא

הופעה חדשה

ריקוד שתפקידו העיקרי לתמוך בפילוסופיה

היוצרת אשליה של נוכחות בעולם מלאכותי .

העומדת מאחורי יסודות הצורה והצבע .

המרחב החדש ,המתממש באמצעות שיתוף

אמיתית של המבצעת .במצב של יחסי אלימות

בהקשר זה מעניינות גם התיאוריות שפיתחו

פעולה עם רקדנים ,מביא לשינוי במערכות

מצד צופים כנגד דמותה המדומה ,נפרדת קוזל

הבמאים אדולף אפיה נ  [Appiaוגורדון קרייג

היחסים המקובלות בין רקדן לכוריאוגרף,

הממשית מדמותה המדומה ,במודע .זאת

נ  [, Craigשביסודם עומדת התפיסה כי

ההופכים בעצם לאחד  ,בין המבצע לבין

הפעם היחידה בהתנסות ששתי הישויות

-

המציאות המדומה

בין המציאותי לבין המדומה נעשה בלתי
רלוונטי ,כשהתנועה הזורמת מתבססת על

במקרה הזה מצד הצופה ,מעוררת תגובה

-

טכנולוגיה

האמנית והן מצד הצופים .טשטוש הגבולות

בתיאטרון החדש תחליף המכונה או בובת-על

הצופה ,בין הגוף הממשי לבין הדמייתו ובין

נפרדות זו מזו בפעולה של הגנה עצמית.

את השחקן או הרקדן.

המרחב הממשי למרחב המלאכותי .הרקדן

חויות המין המדומה של קוזל מבוססות על

נדרש להתמודד באמצעות הטכנולוגיה עם

אינטימיות וקצב של מעשה אהבה ממשי .הם

:1:6

מבטאים אספקטים חושניים שונים של
הקיום האנושי ,ומפריכים את החשש מפני

אובדן האינטימיות בתהליך העבודה מול
המכונה .על אף מעורבותה העמוקה והממשית

בפעולה המדומה ,אין קוזל רואה בה תחליף
למין ממשי .עם זאת ,המין המדומה אינו

חיקוי ,אלא פעולה בעלת איכויות פיזיות
ורגשיות חזקות מאוד .המימד של המציאות
והממשות בהתנסות המדומה מיטשטש ,כמו

בתיאטרון ,וקשה לשמור על הפרדה נחרצת
בין אמת לאשליה .כמו כן ,מערכת היחסים

הווירטואלית יכולה להתגבר על הבדלי גיל
ותרבות והיא בעלת איכות פיזית ואינטימית
גדולה יותר מאשר מערכת יחסים עם מאהב
מדומה במציאות הממשית.

השפעתם של החידושים הטכנולוגיים על
המחול בעידן הפוסט-מודרני מעוררת סקרנות

רבה אבל לעיתים גם רתיעה .כך הגעתי מלאת

סקרנות למופע " ", Go Go Go

שכתבה וביצעה

ג'ו ליאנה פרנסיס ] [, Francisונדהמתי מעוצמת
הרתיעה ,שעורר בי השימוש של האמנית
בטכנולוגיה כדי לעוות את גופה .כבלים
סמויים שהוסתרו בשפעת שערה ,שהיה קשור

לתקרת האולם ,העבירו זרמי חשמל לגופה
וגרמו לו לפרצי פרכוס והתעוותות בלתי

רצוניים4 .

טכנולוגיות המחול החדישות מאפשרות
תקשורת חדשה בין אנשים  ,ומשנות את

תהליכי יצירת האמנות .אחת הסכנות
האורבות בדרך הן השתלטות הטכנולוגיה על
הריקו,ד הכוריאוגרף והמבצע .קושי אחר הוא

הצורך להשקיע זמן ומאמץ בלימוד הסביבות
הטכנולוגיות החדשות כדי לאמץ אותן  .הדיון

במחול המשתמש בטכנולוגיה של מציאות
מדומה נמצא עדיין בראשית דרכו ומתרכז

יותר בתיאור העבודות ופחות במהותן .ייתכן

גם שמגוון אפשרויות השימוש בטכנולוגיה זו
במחול עדיין אינו ברור ומגובש .האם
השינויים הטכנולוגיים הם שיבחינו את עולם
המחול במאה

ה 21-

מזה של המאה

ה ?20-

ואולי ניסיונות אלה ,מרתקים ככל שיהיו ,
הם ניסיונות חד-פעמיים ,שיגוועו כמו

ניסיונותיו של שלמר בבאוהאוס ,שלא היה
להם כל המשך?

• •

••••
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" "רטאבלן,אנה סקוןלוב

באדיבות הספרייה למחול בישראל

Anna Sokolow in "Retablo"
Courtesy of the Dance Library of
Israel

גיורא מנור

ריצרת של שליש ארצית-מילדת
על אנה סןקןיון ב 2000-191 2
שהתפרק עם ייסוד להקת בת-שבע .אנה
סוקולוב היתה גם שותפה לייסוד להקת

המחול ההולנדית,

הNDT-

בהאג  .היא נהגה

לומר שיש לה שלוש ארצות-מולדת  :אמריקה ,

אנה סוקולוב גדלה בשכונת-עוני יהודית בניו-

יורק ,ב.lower East Side -

המודעות

המודרנית הגדולה .דון מק-דונה ] [McDonagh

מקסיקו וישראל .סוקולוב המשיכה להגיע

כותב בספרו The Complete Guide to
 :Modern Danceייאיש מהיוצרים

לישראל מדי שנה ,על מנת ללמד בקורס הקיץ
של האקדמיה בירושלים וליצור ללהקות

האמריקנים בני דורה לא עסק בצורה כה

בארץ ,ביניהן בת-שבע ,הלהקה הקיבוצית

נחרצת בנושאי הבדידות והייאוש ,כמו אנה

וענבל .מאז ומעולם חשה קשר עמוק לעם

סוקולוב ,אולי מלבד סמואל בקט"  .ב"חדרים"

היהודי ולתרבותו .אבל גישתה היתה לחלוטין

החברתית החזקה והמחויבות הפוליטית

כל כיסא מסמל חדר אחר ,לכל רקדן מעין

חילונית ומאוד ייישראלית ".היא יצרה כמה

הפרולטרית שלה נבעו מתוד מציאות של עוני

מונולוג בתנועה  ,חזק ואקספרסיבי ביותר .את

מחולות על נושאים תנ"כיים ,כגון יי אסתר

וניצול ,שבתוכה גדלה .כבר בראשית דרכה

המוסיקה חיבר המלחין קניון הופקינס .

כרקדנית אצל מרתה גראהם ,בתחילת שנות

סוקולוב הרבתה להשתמש ביצירותיהם של

החלה ליצור כוריאוגרפיות עצמאיות.

ה ,30-

בניגוד למיתוס הנפוץ ,עודדה מרתה גרהאם

המלכה" ו"שיר השירים ".

בזיכרן I

מלחינים בני-דורה ,ביניהם תיאו מצ'רו

דיםן  I Iם שנחרםן

] [, Maceroשהיתה נשואה לו תקופה מסוימת .

אנה סוקולוב היתה קטנת קומה ,פניה

את רקדניותיה ליצור ולא חשה איום

ג'רום רובינס ] [Robbinsהציע לה לבוא

אוואליים ,שיערה אסוף ומתוח לאחור ,כמנהג

מיכולתן .ג'יין דאדלי ] [, Dudleyגם היא

לישראל כדי לשכלל את הטכניקה המודרנית

רקדניות הבלט ,ובעלת טמפרמנט סוער .היא

מראשוני הרקדניות של גרהאם ,מספרת :ייכל

של רקדני ענבל ,לקראת יציאתם הראשונה

ניהלה את שיעוריה ביד רמה .דחיפה ,סטירה

אחת מאתנו עסקה ביצירה ,אבל היתה בינינו

לסיור בעולם  .הקשרים של אנה סוקולוב עם

או מכה חזקה על הגב לא היו אצלה אירוע

רק כוריאוגרפית אמיתית אחת :אנה" .המחול

שרה לוי-תנאי נמשכו למעשה עד סוף ימיה של

יוצא דופן  .בייחוד חיבבה בחורים צעירים

אנה .היא היתה מגיעה מדי שנה לעבוד עם

ויפים ,ותמיד היו לה מאהבים צעירים .מי

המודרני האמריקני בשנות ה  30-וה 40-

לא

התנזר מנושאים פוליטיים אקטואליים כמו

רקדני ענבל ובסוף שנות ה 50-

ותחילת שנות

שממש העריכה זכה לאות-כבוד מיוחד :היא

אבטלה ,מלחמה בפשיזם והניכור של האזרח

ה 60-

הפשוט כתוצאה מהשיטה הקפיטליסטית  .ב-

התיאטרון הלירי שלה ,שהיה אז הלהקה

ורקדניה החביבים עליה  .התוקפנות הזאת לא

המודרנית היחידה בארץ ,לאחר שהרקדניות

יצרה כלפיה כל התנגדות  .הכל הבינו שגילויים

1935

יצרה סוקולוב את "לוויה אמריקנית

ניצלה את ביקוריה להקמתו של

נהגה לקרוע את הגופייה של תלמידיה

מוזרה" ,על אודות פועל מתכת שנספה

משנות

בעבודה .ב  ,1939-אחרי שהופיעה עם להקתה

למעשה ליצור .בתיאטרון הלירי העלתה

אהבה  .היא ידעה ליצור קשר עם אמנים

בניו · יורק ,הגיע לחדר-ההלבשה שלה איש

סוקולוב אחדות מיצירותיה החשובות ביותר,

צעירים ממנה בהרבה ,בזכות יכולתה להתבטא

ה  30-וה ,40-

ביניהן ייחלומות"

כגון גרטרוד קראוס ,חדלו

) (, 1961

אלה של אלימות כביכול הם ביטויים של

היצירה המחולית

מקסיקו ,שהזמין אותה לבוא לארצו ולהקים

המעולה ביותר בנושא השואה  ,לדעתי .רבים

בית-ספר ולהקה למחול מודרני .כד הפכה אנה

מראשוני להקת בת-שבע החלו את דרכם

ולהקתה ייהיונה הכחולה" ] [ Paloma azul

המקצועית במסגרת התיאטרון הלירי,

לחלוצת המחול החדיש במקסיקו .
לשיא יכולתה הכוריאוגרפית הגיעה סוקולוב
בשנות

ה .50-

המחול שלה

-

ייחדרים". ,

שתפאורתו כללה רק כמה כיסאות רגילים,

היה לתמצית תחושת הבדידות של העיר

1.9

בכשרונה היוצר ,הטעון מתח ארוטי .היא

סוקולוב עבדה בחזרות להפקה זו ויצרה לה

מילון התנועה האישי  ,כך שלא יישאר סטטי.

המשיכה ללמד בבית-הספר ג'וליארד שבניו-

את הכוריאוגרפיה ,אבל היא סולקה שבועיים

אפשר להיות אתה עצמך מבלי לחזור על מה

יורק עד גיל מבוגר .בשנים האחרונות פנתה

לפני הצגת הבכורה .סוקולוב העדיפה שלא

שיש לך לומר ".

גם לבימוי ,ושילבה במחולותיה טקסטים

לפרט את הסיבות לפיטוריה .אולי ראה בה

ס .ג  '.כהן הציגה לכל אחד משבעת מרואייניה

הבמאי מתחרה חזקה מדי .מכל מקום,

שאלה זהה :ייאיך היית מתכנן את הגרסה

סוקולוב טענה תמיד ,שכמעט כל התנועה

שלך ל'בן האובד' ,נושא מתוך הספרים

מושרים ומדוברים.

הייחוד שלה ככוריאוגרפית היה ביכולתה
ליצור דימויים פיוטיים ,הנחרטים

בזיכרון,

כגון הרקדנית המטפסת על גב הבחורים

והמחול בהפקה המקורית של יישיער" היו

החיצוניים של התנ"ך" .אנה סוקולוב ענתה:

למעשה פרי יצירתה  ,אלא שזכויותיה עליהם

ייתמיד התעניינתי בתנ " ך ואני סקרנית

המתקדמים ומתחלפים בשורה מתחתיה

נשללו ממנה .לו היה שמה מופיע ברשימת

להיווכח ,איך אוכל להגיע לסגנון תנועתי ,שיש

בפתיחת המחול יי חלומות  ",או שלוש הנשים

היוצרים ,לא היו לה עוד דאגות פרנסה עד

בו תחושה תנ"כית .להקת ענבל )של שרה לוי-

סוף ימיה .אבל לא כך נתגלגלו הדברים.

תנאי( עשתה זאת בדרכה שלה ועלי למצוא

שבכף ידן הנפתחת ונסגרת פרח אדום ,כמו

דרך משלי .ויש השפעה של הנוף ,של היובש

פצע מדמם ,באותו מחול .בלתי נשכח גם קטע

םילן I

התנןעה האישי

סולו של תיפוף בכיסא במחול ייחדרים",

לםתןח את

שהוא תמצית החיים המבודדים עד ייאוש .מי

ב  1969-פירסמה סלמה  -ג'יין כהן

שראה ,לא יוכל לשכוח את תמונת הסיום של

ההיסטוריונית החשובה של המחול המודרני

נ [, Cohen

והאקלים החם .זו האיכות של יושבי המדבר.
ויש תחושה של התרבות המזרח-תיכונית ,

תערובת של יוון ושל המזרח .וישנו התנ"ך

המתייחס לדיכוי חופש המחשבה והביטוי

האמריקני  ,את ספרה The Modern Dance -
 ,Seven Statements of Beliefובו מאמרים

ונצחיים .תמיד אנו מתפתים וחוטאים ,כי

ולאנטישמיות בברית  -המועצות .בקטע זה ,

של שבעה מחשובי היוצרים במחול המודרני.

אנחנו בני אדם .אין שום דבר סנטימנטלי

" "Steps of Silence

מ ,1968 -מחול

עצמו ,העוסק בנושאים וברגשות גדולים

הרקדנים נעים בתוך סופה של דפי עיתונים

במאמרה של אנה סוקולוב היא כותבת :ייאני

בתנ"ך .הוא אינו מוגבל על ידי כל אותם

המתעופפים באוויר מכוח מאווררים גדולים

שונאת אקדמיות .אם נייסד אקדמיה )למחול

מושגים ויקטוריאניים של נימוס ורגשות

שמאחורי הקלעים .האינטנסיביות שלה ביחס

המודרני( לא יהיה למחול החדש עתיד .הבעיה

זעירים ,שנופחו  ,כשכל אחד מנסה להיות

לאנשים ולמצבים פוליטיים וחברתיים כאח,ד

עם המחול העכשווי היא  ,שהוא מנסה להיות

'נחמד' ומאמין שרק לבני קבוצות מיעוטים יש

שיוותה למחולותיה אופי של מסרים דחופים.

מכובד  .מייסדי המחול המודרני היו מורדים.

יצרים ותאוות .לתנ " ך יש כוח רב וחיוניות.

אבל המבנה התנועתי הצורני של היצירה

בדור הצעיר להוטים יותר מדי למצוא

חן,

הוא ממש מודרני".

מעולם לא שועבד לכוונות פוליטיות.

להיות מקובלים .ברצוני לומר :תעשו מה

בארה"ב  ,מה שכונה פעם יימחול מודרני" הוא

סוקולוב הוזמנה לביקור רשמי בברית

שאתם מרגישים  ,לא מה שאתם חושבים

היום יצור מאובן :להקת מרתה גראהם ,להקת

המועצות בשנות

ה 30-

ושהתה בה כשנה .היא

התאכזבה מכך שלא ניתן לה להופיע שם ,

שמצפים מכם .תהיו ממזרים  .אז תהיו

אלווין איילי ,ואפילו להקותיהם של יוצרים

אמנים" .ובמקום אחר :יי אינני מאמינה

חיים  ,כגון מרס קאנינגהם ,מציגות יצירות

אלא פעמים מעטות בלבד ורק עבור

במגדלי  -שן· האמן אמור להיות בן תקופתו

מלפני שנות דור .אולי יהיה מותה של אנה

יימומ חים  ",משום שהמחול המודרני היה בגדר

ושייך לחברה ,אבל ללא רצון לקונפורמיזם.

סוקולוב גורם מזרז לשחזור עבודותיה על ידי

מעולם לא ניסיתי לספר סיפורים

להקות ישראליות ועולמיות .כך יוכלו אנשי

מוקצה בעיני שליטי הקרמלין .אחרי שובה

] [...

לניו-יורק פרסמה דוח ,שניכר בו המאמץ

במחולות שלי  ,אם כי תמיד היה בי מרכיב

המחול הצעירים להיווכח ,מה רבה היתה

להיות יי חיובית " מבלי להסתיר לגמרי את

דרמטי  .מעולם אינני מתכננת מחול .אני עושה

המקוריות  ,החיוניות והאינטנסיביות של אנה

הביקורת שלה על יי הסוציאליזם המתגשם ".

אותו ,מתבוננת בו ורואה מה היה בכוונתי

סוקולוב ,אזרחית העולם שלא נעשתה חסרת

באמריקה לא סלחו לה זמן רב על הביקור

לומר " .

הזה ,ולא פחות מכך כעסו עליה שלטונות

ב1954-

שורשים • • .
יצרה סוקולוב את אחת מיצירותיה

ברית -המועצות.

הגדולות ביותר ,יי סוויטה לירית" ,למוסיקה

המחזמר יישיער" היה נקודת מפנה בתיאטרון

מאת אלבן ברג ,שבוצעה בישראל על ידי

המוסיקלי האמריקני בשנות

ה ,60-

לא רק

סדנת המחול הירושלמית  .במאמרה כותבת

במוסיקה שלו אלא גם במעורבות הפוליטית

סוקולוב על יצירה זו :ייעבורי ' ,הסוויטה

הנחרצת שביטא ובסצינת העירום התמימה

הלירית' היתה נקודת מפנה .אז התחלתי

)בסוף החלק הראשון(· יישיער" היה מיוחד

למצוא שפת תנועה

במינו מבחינת התנועה המחולית בבימוי .אנה

הוא למתוח ]במשמעות של לפתח.[ .מ.ג את

°

! i1חולעב  I.'Jין

משלי [... ] .

הדבר החשוב

••••

"קדיש" מאת אבה סןקןלןב

" Kaddish" by Anna Sokolow

21.

אהבתה של סןקןלןב לישראל ראשיתה

ב , 1953-

כאשר ג'רןם רןבינס ,שכבר היה מןכר בארץ ,המליץ
לה לבןא לישראל ןהכיר לה את שרה לןי-תנאי
ןלהקת ענבל ,שבעבןדןתיה התאהבה ממבט ראשןן.
היא נשארה לעבןד אתם כמןרה ןהכינה אןתם
לסיןרים בחן  IIל .סןקןלןב ,שקיבלה פרסים רבים

ברחבי העןלם על יצירןתיה ,החליטה בתחילת שנןת

גל  Iה גת ןמשה רןמנן '

ה 60-

להקים בארץ תיאטרןן-מחןל בשם התיאטרןן

הלירי .לצןרך זה קיבצה סביבה את מיטב הרקדנים
ןהחלה לתת להם שיעןרים ,שהין חןןיה בפני עצמה.
בשיעןרים אלה הפגישה אלמנטים שןנים באןפין של

אנה סיקיליב:

מירה לאירר כל הדרן

האדם ,החל מתןם התינןק הרך ןעד ה"חיה" שבאדם.
לכןלנן היתה זן חןןיה אדירה לעבןד עם כןריאןגרפית
כמןה ,שפתחה לנן אשנב לעןלם של מחןל ןתיאטרןן,

שלא היה ידןע לנן.
השיעןרים ןהחזרןת נערכן באןלם ענבל ברחןב

אלכסנדר ינאי ,שאלין היה צמןד בית מטבחיים .אנה
התעקשה שנבןא לחזרןת כ  IIבני אדם" ,נקיים מכל
דבר

 IIמלאכןתי II

כמן איפןר ןתכשיטים .אפילן

ציפןרניים מלאכןתיןת יכלן להעביר אןתה על דעתה.

זכןר לנן מקרה ,שבאחת החזרןת נדף ריח רע מבית
המטבחיים ןחדר לתןך האןלם .אחת הבנןת הןציאה
בקבןק מי קןלןן ןהתחילה להזליף בחלל האןלם .אנה
קפצה עליה כמן נמרה ןבקןל

 IIשקט ,II

שיכןל לעןרר

רעידת אדמה ,שאלה אןתה II :מה את חןשבת שאת

עןשה?!

-

הריח הזה הןא חלק מהחיים ,חלק מאתנן,

ןאת לא יכןלה להשפריץ ןלהסתיר אןתן בריח ןרדים

-

תפסיקי מיד!" .כזאת היתה אנה .הין לה עיניים

כחןלןת כצבע האןקיינןס ,אבל כשהביטה בך בזמן
החזרןת ,הן חדרן דרכך כקרני

לייזר.

בחזרןת עבדה אתנן כמן עם שחקנים .התנןעה לגביה
היתה צריכה להיןת מאןרגנת ןאןרגנית כמן טקסט
כתןב ,תנןעה אמיתית ןכנה שתצא מהגןף

ןמ  IIהקישקס'! היא עבדה אתנן שעןת על גבי שעןת,

ללא פשרןת ,עד שהתנןעה הקטנה ביןתר נראתה לה
נכןנה .אנה ידעה לנצל את ידי האדם ככלי ביטןי
אדיר ,ןלא רק כקישןט לתנןעה .היא מאןד אהבה
לעבןד עם שחקנים ןשנים רבןת עבדה במחיצתן של

הבמאי איליה קאזאן ,ששינה את כללי המשחק שהין
נהןגים אז הן בתיאטרןן ןהן בקןלנןע .כתןצאה מדרך
עבןדתה נןצר באןלם החזרןת מתח רב ,ןנכןן לןמר
שאפילן

 IIפחדנן II

קצת .לאחר החזרןת ,היא אהבה

לצאת ןלבלןת עם הרקדנים ןלהיןת משןחררת
אנה סוקולוב בחזרה עם קרדני להקת בת שבע ,בילום :מולה הרמתי
באדיבות הספרייה למחול בישראל

Anna Sokolow with Batsheva dancers, photograph: Mula Haramaty
Courtesy of the Dance Library of Israel

ןחייכנית ,אבל תמיד גם בצנעה.
היינן אז רקדנים צעירים בתחילת דרכנן האמנןתית
ןניסיןן העבןדה עם אנה סןקןלןב ליןןה אןתנן

לאןרך כל הדרך .ןעל זאת נתןנה לה תמיד תןדתנן
העמןקה.

*

• ••
• •

גל  Iה גת ומשה רומנו היו רקדנ  Iם בת'אטרוו הל'רי של אנה

סוקולוב

השימןש בחלןם ןבהזיה כמפתח להבנת אישיןת הגיבןרים ןאןפי
ההתרחשןיןת ,ןנןפי הטבע משמשים סמל אן רקע להתרחשןיןת אן

לתכןנןת אלה .במרכיבים אלה

של היצירה מןטמעים גם הגןרמים

הנפשיים הלא מןדעים ןהלא רציןנליים שבהתנהגןת הגיבןר ,ןכן הניגןדים

שבאישיןת האינדיןןידןאלית בייחסה לזןלת ןלחברה.

ץ ..האחים של~.ל ]  , [Shleglשניתחן את ההבדלים בין הקלאסי לרןמנטי
כטיפןסי אמנןת שןנים ,ייחסן לרןמנטיקה את האפיןנים הבאים:

.1

הדגשת החד-פעמי ןהפרט הססגןני היןצא-דןפן; . 2הדגשת הפער בין

הפיזי לבין הרןחני ןהנפשי;

.3

הדרמה של האןפי לעןמת הדרמה

)הקלאסית( של נסיבןת הגןרל ;  .4תפיסת האישיןת כמתפתחת  ,לעןמת
תפיסתה )בספרןת הקלאסית( כקבןעה ןמןגמרת;

לעןמת הכפיפןת לחןקים;

.6

.5

ההבעה האישית

הצןרה האןרגנית הנןבעת מתכני ההבעה

האינדיןןידןאליים  ,לעןמת הצןרה המכנית הכבןלה במןסכמןת אמנןת

'1/

כלליןת .שילר ] [, Shillerבמסתן  l1על שירה נאיבית ןסנטימנטלית " ) ,(1795
מבחין בין האמן הסנטימנטלי ןהאמן הנאיבי הקלאסי .האמן
הסנטימנטלי מןצא בנפשן שניןת בסיסית בין הממשןת לבין האידיאל.
הןא מןדע לניגןדים המהןתיים

שבנפשן -

בין הןןייתן הסןפית לבין יכןלתן

לחשןב את האינסןף; בין דחפין היצריים הטבעיים לבין ציןןיי החירןת
ןהמןסר ; בין שכלן לבין דמיןנן.
ןיקטןר הןגן  ,מהדמןיןת המרכזיןת בחיי הספרןת ןהרןח בצרפת במאה

ה ,19-

אןמר במבןא למחזהן

 l1קרןמןןל l1

על הדרמה הרןמנטית:

 .1זןהי הצןרה הפיןטית המתאימה ביןתר לתקןפה המןדרנית; .2

צריך לערבב

את היפה עם המכןער  ,את העילאי עם הגרןטסקי l1 ,כמן בחיים ;" . 3האמנןת
צריכה להיןת דינמית;

.4

הרןדנןת של חןקי התיאטרןן הקלאסי הקפיאה

את התפתחןת הספרןת הדרמתית ןהביאה לירידתה במאה ה .18-

'!-

תאןפיל גןטייה ] - [Gautierמשןרר ,מספר ןמבקר צרפתי  ,ממנהיגי
האסכןלה הרן מנטית הצעירה בצרפת  ,כתב כי  l1כןחן של הבלט בהמחשת
המןפשט" .בבלט הרןמנטי ,הכןריאןגרף יןצר באמצעןת פרטי היצירה

דינמיקה בין מציאןת יןמיןמית לבין התרחשןיןת מפתיעןת; בין ריאלי
למעןרפל; בין מןדע לבלתי מןדע ןבין ההגיןני לרגשי .בכך הןא רןקם את
הזדהןתן של הצןפה עם המןפשט  ,כלןמר  ,עם התןפעןת הנסתרןת מעיני

ו/

החןשים ןהשכל.

עלמןת נבגדןת
ליצירה המקןרית של

 l1ג 'י זל l1

)(1841

הרןמנטית חברן כמה כןחןת

מתחןמים שןנים  .את הרעיןן לתמליל מצא תאןפיל גןטייה בספר

 l1גרמניה l1

,De l'AllemangneJ
]  . [ Heineהיה זה נןשא לריקןד שהתאים לאישיןתה ןליכןלתה
הןןירטןאןזית של הרקדנית קרלןטה גריזי ]  [, Grisiשממנה הןקסם .
 [1835מאת המשןרר ןהסןפר הגרמני היינריך היינה

~~'4

הסיפור מספר על עלמות צעירות נבגדות  ,שמתו לפני יום חתונתן.

קיבל גוטייה משורה מתוך שירו של ויקטור הוגו

הצעירות ,שאינן יכולות לנוח בשלום בקבריהן  ,קמות בחצות הלילה,

 :Les Orientalsייהיא הפריזה באהבתה לריקוד ושילמה על כך בחייה".

נאספות בקבוצות על פרשות דרכים ,וכנקמה מכריחות את הגבר הצעיר

גוטייה מספר כי שורה זו קפצה למוחו כחיבור בין סיפורו של היינה על

שפוגש בהן לרקוד עד מוות .ריקודי לילה אלו ידועים בארצות הסלביות

הווילי לבין שירו של ויקטור הוגו .כש גוטייה נתקל בקשיים בבניית

שפירושה ערפד .ריבוי המילה בסלבית

המערכה הראשונה לבלט ,הוא גייס לעזרתו את כותב התמלילים הידוע ,

וסביר להניח שהמלה

נובעת משיבוש במעבר לשפה

ורוני דה סנט ג ' ורג ' ]  [, de Saint Georgeולאחר שיצירתם המשותפת

הגרמנית ,המוסבר בכך שלאות

יש צליל של " ", Vוכך

הושלמה  ,קיבל אותה לאון פילה ] [, Pilletמנהל בית האופרה בפריז.

בשם  ,Wiliשמקורו במלה ,Vila
הוא ,Vile

השתרשה המלה

.Wilis

Wilis
 Wבגרמנית

" " Fantomes

בספרו

גוטייה הציג בפני קרלוטה גריזי את התמליל והיא הציעה את אדולף

3

בעייתו הראשונה של גוטייה ,שהחל לכתוב את התמליל לבלט  ,היתה

אדם ]  [Adamכמלחין המוסיקה של הבלט  .אדם ,שנענה לאתגר ,מספר

לצורת המימיקה וההבעה בריקוה

כי לחץ העבודה וקוצר הזמן הלהיבו את דמיונו  ,ובעזרת הנחיות

ושיבטיח את מותה של הגיבורה במערכה הראשונה ,כך שתוכל להפוך

כוריאוגרפיות של ג'יל פרו ]  , [Perrotבעלה של הבלרינה המפורסמת,

לווילי במערכה השנייה .את ההשראה לכתיבת המערכה הראשונה לבלט

נכתבה המוסיקה ליצירה .קרלוטה גריזי היתה מקור ההשראה לכל

להמציא נושא הגיוני ,שיתאים

הגברים האלה  ,השותפים ביצירת הבלט.

X

על ג ' אן קוראלי ]  [, Coralliהכוריאוגרף הרשמי של
בית האופרה ,הוטלה עבודת הכוריאוגרפיה .אבל
פרו  ,שהיה שאפתן מאוה התנדב ליצור את חלקי

הריקוד שיועדו לאשתו .פילה ,מנהל בית האופרה ,
קיבל את ההצעה .העבודה התחלקה בין שני
הכוריאוגרפים

-

פרו יצר את רוב חלקי הסולו

והדואטים וקוראלי את ריקודי הקבוצות .בפרסומים

הרשמיים של הבלט היה קוראלי לבדו חתום על
הכוריאוגרפיה .פרו  ,שנטש את בית האופרה כמה

שנים קודם לכן ,מעולם לא התקבל שנית כיוצר
רשמי בבית האופרה של פריז .את תפאורה לבלט

יצר פייר סיסרי ]  [Ceceriואת התלבושות  -פול

לורמייה ] [. Lormierהבלט ייג'יזל" הועלה בפעם
הראשונה

ב 28-

ביוני

1841

וזכה להצלחה בלתי

 Vרגילה .
דינםיקה זעל דואליות
הבלט יי ג ' יזל " מספר על נערה כפרית השונה משאר
בנות הכפר בעדינותה הפיזית והנפשית ובלהיטותה

העזה לרקוד .היא מתאהבת בבחור צעיר ,אלברכט,
ואינה מודעת לכך שהוא בן אצילים המחופש לבן
איכרים בשם לויס ,וכן שהוא מאורס מכבר לבת

הדוכס  ,בתילדה .ברגע שהתרמית נחשפת על ידי
הילריון ,שנחשב בכפר למחזרה של ג'יזל ,היא דוקרת
את עצמה למוות בחרבו של אלברכט .המערכה
השנייה של הבלט מתרחשת ביער ,ליד קברה של
ג'יזל  .באישון לילה יוצאות הוויליס מקבריהן,

במגע ידיים ,אנושיות ואלמוות משתלבים לרגע קצר .

מונהגות בידי מלכתן מירתה ,ורוקדות .כשמגיע הילריון אל קרחת היער

רקדנים :נטל י ה מקרובה ומיכאיל ברישניקוב

שבה נאספו  ,הן מרקידות אותו עד מוות .אחריו מגיע אלברכט  ,וג 'י זל

In a contact of hands, mortality and immortality briefly combine
dancers: Natalia Makarova and Mikhail Baryshnikov

המאוהבת בו

עדיין -

-

מנסה להצילו מריקוד המוות של הוויליס עד עלות

השחר וצלצול פעמוני הכנסייה  ,המפיגים את הקסם .ג ' יזל  ,כחברותיה ,
חייבת לשוב אל אחוזת קברה ולעזוב את בחיר לבה לנצח .

 'fמרכיבי הבלט

-

התפאורה ,התלבושות ,המוסיקה והכוריאוגרפיה

-

הם

כולם ביטוי לדינמיקה של הדואליות הבסיסית הפועלת בכל התקופה
הרומנטית ,שבה הריאלי מייצג את הפנטסטי  .דואליות זו מוצאת את
ביטויה בבלט תוך הפגנת ההבדלים בין הגשמי למסתורי  ,בין הבהיר

למעורפל  ,בין ההגיוני לרגשי  ,בין המודע לתת-מודע ובין הממשי

v

לסימבולי.

25

התפאןרה בריקןד היא ייצןג ןביטןי ריאליסטי לרעיןנןת המןבאים

לראןת סלים מלאי ענבים המסמלים את תקןפת הבציר ,ממחישים את

ביתה של גייזל )במערכה ראשןנה( קבןע בצד השמאלי של

האןןירה הכפרית ןמשרים אןןירה עממית .הפסיןן התלןי על כתפן של

הבמה ןמשמש מטפןרה למסגרת המןסכמןת החברתיןת של התקןפה.

הילריןן  ,שאןתן הןא מניח ליד דלת ביתה של גייזל ,מלמד על יחסן

אלין ןממנן נעןת גייזל ןאמה בתחילת התמןנה ןבסןפה  .הןא גם משמש

המיןחד אליה  .בין האביזרים הנןספים חשןב לציין את החרב ןהפרחים ,

מקןם שבן מכריזים הילריןן ןאלברכט על אהבתם לגייזל .בבית זה ~שנן

שאןפן השימןש בהם משפיע על התפתחןת העלילה ןיש להם תפקיד

גם הדןכס ןבתן )ארןסתן של אלברכט( ןממנן הם יןצאים עמ!'!.ל ההמןלה

מרכזי בביטןי הדינמיקה שבין הריאלי לפנטסטי  .אלברכט יימ ניח יי את

שמעןרר הילריןן בחןץ  ,בעןדן חןשף בפני ג י יזל ןבני-הכפר את זהןתן

החרב בבקתתן כשהןא מתחפש ללןיס  iהילריןן ,החןשף בפני גייזל את

האמיתית של אלברכט .קברה של גייזל במערכה השנייה )המשמש

זהןתן האמיתית של אלברכט  ,משתמש בחרב כעדןת  iג י יזל  ,כש יי רןחה

בעלילה:

.1

מטפןרה לביתה( ניצב בדיןק באןתן מקןם ,שבן ניצב ביתה במערכה

סןערת עליהיי ,נןטלת את החרב ןדןקרת עצמה בבטנה  iהצלב הניצב

הראשן נה .בכך מןמחשת ייההמשכיןתיי של חייה המטפןריים של גייזל

אנכית בראש קברה של ג י יזל נראה כחרב הנעןצה בקןדקןדה ןגם מזכיר

בעןלם העל-מציאןתי ,המסתןרי . 2 .בקתתן של אלברכט )מערכה ראשןנה(

את " להט החרב המתהפכתיי ,שגירשה את ג י יזל מגן העדן של תמימןתה.

ניצבת מןל ביתה של ג י יזל .היא חןשפת לעיני הקהל את הקיים ,מצד

הפרחים במערכה הראשןנה משמשים את גייזל לבחינת אמינןת אהבתן

אח,ד אבל גם את הלא ידןע  ,מצד אחר ,כלןמר ,את ייאחןרי הקלעיםיי

של אלברכט אליה .היא תןלשת עלה אחר עלה מעלי הכןתרת של פרח

של הפעילןת הסמןיה מעיני ג י יזל  .בבקתה זן מחליף אלברכט את דמןתן

אבל מתןך ייאןש ,לפני סיןם תלישת

הכןכבן ןאןמרת ייאןהב לא

אןהב יי.. .

הןא נכנס אליה בבגדי מלכןת ןיןצא ממנה מחןפש בבגדי איכר.

עלי הכןתרת האחרןנים ,היא משליכה את הפרח .לןיס ,בעןרמתן ,ממשיך

הילריןן נכנס לבקתה בגניבה ןמןצא בה את ההןכחןת לחשדןתין בקשר

את משחק המבחן של גייזל ןיימארגןיי את התןצאה הרצןיה לן .במערכה

ללןיס

-

לזהןתן האמיתית של אלברכט .אבל למרןת שהקהל מןדע לזהןתן

השנייה מקשרים הפרחים בין שני העןלמןת ןמהןןים ביטןי לאהבה .

האמיתית של אלברכט ,רגשןתין הןלכים שבי אחרי תןם לבה של גייזל

לדןגמה  ,בתחילת המערכה השנייה אלברכט ןהילריןן ,כל אחד לחן,ד

ןהןא מזדעזע יחד אתה בעת התןןדעןתה לאמת.

מניחים פרחים על קברה של ג י יזל  .בכך הם מבצעים מנהג מןסכם המקשר

התלבןשןת הן אמצעי לאפיןן הדמןיןת בשתי המערכןת  ,עןד לפני שאןפי

את הקהל למציאןת המןכרת  .כמן כן  ,יתכן כי המנהג של הנחת הפרחים

הדמןיןת נחשף באמצעןת העלילה  .האיכןת הריאלית של התלבןשןת

קשןר להמשכיןת הנשמה בעןלם הבא .הפרחים מבטאים את תקןןתם

במערכה הראשןנה משקפת את המציאןת הריאלית ןמבססת את אמינןת

ןאמןנתם בכך שנשמתה של ג י יזל רןאה ןמרגישה את אהבתם גם בעןלם

המסכת .אמינןת זן היא קרש קפיצה להזדהןת עם הדמןיןת ןלהכרה של

העל-טבעי .גייזל הןןילי מחזיקה פרחים בידיה כמה פעמים לאןרך

הצןפים בקיןמן של העןלם העל-טבעי .במערכה הראשןנה גייזל לןבשת

המערכה ,ןבכך היא ממחישה את קיןמה בעןלם העל-טבעי  ,ןגם ממחישה

שמלה שצבעה שןנה מצבע השמלןת של בנןת הכפר האחרןת .דבר זה

כי האהבה ,כמן הפרחים ,היא הדבר היחיד שעדיין חי אצלה .אלברכט ,

מצביע על שןנןתה מבנןת הכפר  .ברתה ,אמה של גייזל ,לבןשה שמלה

בסןף המערכה השנייה  ,נןפל בסןפן של שביל הפרחים ןלבן נןהה אחר

ארןכה ןסינר של עקרת בית למןתניה .אלברכט לבןש גלימה ,ןהדןכס

רןחה של גייזל השבה לקברה עם עלןת השחר.

ןבני פמלייתן לבןשים בגדי מלכןת מהןדרים מקןשטים במחרןזןת יקרןת,

המןסיקה בבלט משמשת רקע לתנןעה המתרחשת על הבמה ןעשןיה

פריטים המצביעים על מעמדם

מנגינןת שןנןת ,שתפקידן לתאר בצלילים את הנעשה על הבמה .ג י ןן

הרם  .התלבןשןת מאפשרןת לצןפים להבדיל מיד בין בני האצןלה לבין

לןןסןן נ  [, Lawsonבספרן היסטןריית הבלט ןיןצריה ',טןען כי המלחין

הכפריים .במערכה השנייה ,כל הןןיליס  ,כןלל ג יי זל  ,לבןשןת אןתה

אדם השתמש בחמישה לייטמןטיבים מןסיקליים הבנןיים כחןליןת

שמלןת מלמלה לבנה (~ט~ט) עד הברכיים ןלרגליהן נעלי

מתמשכןת של מןסיקה ןריקןד החןזרים לאןרך הבלט כמה פעמים

בהןנןת .תלבןשת זן ?/שןןה לרקדניןת מראה קליל ןאןןרירי ,כאילן הין

בשינןיים קלים .הןא מציין כי השימןש בלייטמןטיב לא נעשה קןדם לכן

ענן שקןף מרחף  ,ןמצביעה על העןלם הדמיןני  ,העןלם שלאחר המןןת ,

בבלט  ,ןהןא אף קדם לשימןש שעשה ריכרד ןאגנר נ [Wagnerבמןטיבים

טבעןת אן בגדים שזןרים בחןטי זהב

תלבןשת

-

-

המןמחש במערכה זן כעןלם מלא חיים.
בריקןד נעשה גם שימןש מגןןן באביזרים  .במערכה הראשןנה אפשר

 'Aדןמים באןפרה ייטבעת הניבלןנגיםיי .תפקידם של הלייטמןטיבים הןא
לעזןר לרקדנית לבנןת את דמןתה של גייזל  iלבטא את השפעת המאןרעןת

על רןחה של גייזל ןלעזןר לקהל בהבנת הריקןד  .חמשת הלייטמןטיבים
הם :

.1

מןטיב הריקןד של גייזל המבטא את אהבתה לריקןד ןמהןןה את

התנןעה המזהה שלה  .המןטיב התנןעתי בנןי מבלןנה פיקה נ Ballonne
 [Piquesןפה דה בסק נ de Basque

 [. Pasלהלן כמה דןגמאןת לשימןש

החןזר בן :במערכה הראשןנה פןתח מןטיב זה את הסןלן הראשןן של

גייזל  ,כשהיא יןצאת מביתה .היא רןקדת אןתן בחינניןת תןך ביטןי של
שמחת נעןרים .מאןחר יןתר חןזר המןטיב כאשר גייזל ןאלברכט רןקדים
שלןבי ז ר ןעןת  .לאחר יי מבחן הפרחיי הם רןקדים את המןטיב כביטןי

\<2i6י'"""~

לשמחתם המשןתפת  .כאשר ג 'י זל ןאלברכט רןקדים עם בני הכפר את
ריקןד הןןאלס ,הם מבצעים ארבע פעמים את המשפט הבנןי משלןשה
בלןנה פיקה ןפה דה בסק .כאשר ג 'י זל רןקדת בפני בתילדה ,היא מבטאת
את אהבתה לריקןד במןטיב  :גרנד פה דה בסק ןשלןשה בלןנה פיקה .בסצינת
השיגעןן ג ' יזל רןקדת מןטיב זה ארבע
פעמים לכל צ,ד תןך ביטןי כאבה .במערכה
השנייה ,כאשר ג'יזל ןאלברכט שןב רןקדים
יח,ד הם חןזרים על מןטיב הריקןד של ג'יזל
המבןסס על בלןנה ,פה דה בןרה ןגרנד סן

דה בסק נ Ballonne, pas de bourree and
saut de basque

 . [grandהם חןזרים עלין

ארבע פעמים בכיןןנים מנןגדים לאןרך
האלכסןן ,כאשר ג'יזל רןקדת לכיןןן הקהל
ןאלברכט בכיןןן הנגדי.

.2

מןטיב האהבה בין ג'יזל לאלברכט,

מבטא את אהבתה של ג ' יזל לאלברכט.
המןטיב התנןעתי בנןי מסדרה של:

Ballotte coupe, ballonne, pose, jete
.croise

כמה דןגמאןת לשימןש החןזר בן

אפשר למצןא במערכה הראשןנה ,שבה הןא .

מןפיע לאחר הצהרת האהבה של אלברכט
לג'יזל  .בסןף המערכה הראשןנה ,כאשר ,
ג'יזל איבדה את שפיןתה ןעדיין מאמינה :
שהיא רןקדת עם אהןבה לןיס  ,נשמע שןב

המןטיב המןסיקלי .היא חןזרת על אןתן
מןטיב תנןעתי ,שנרקד לאט ן " מתנדנד" ,כדי

להצביע על הקן נפלי קט בין שכלה לבין
אבריה נצןרת ריקןד זן מעןררת תחןשת

רחמים עמןקה כלפיה אצל הצןפים(.

באדאג'ין נ  [Adageשל ג'יזל ןאלברכט
במערכה השנייה ,חןזר המןטיב המןסיקלי
תןך אזכןר המןטיב התנןעתי על ידי

אלברכט .

.3

למןטיב הפרח שתי צןרןת מןסיקליןת.

הראשןנה נשמעת כאשר ג'יזל סןפרת את
עלי הכןתרת של פרח הכןכבן כדי לבחןן
את אהבתן של אלברכט ,ןחןזרת בסצינת
השיגעןן ,כשהיא מנסה לשחזר את רגעי
האהבה הראשןנים .המןטיב השני מןפיע

"פה דה דה" ,ב' Tל ואלברכט ,מתוך המערכה הראשונה .רקדנ'ס :נטל'ה מקרובה וא'ווו נאג'

Giselle and Albrecht in the first act, dancers: Natalia Makarova and Ivan Nagy

כמה פעמים במערכה השנייה  ,כאשר ג'יזל
זןרקת פרחים לאהןבה כדי להןכיח שיש
בה חלק שאפשר לגעת בן.

.4

מןטיב הפח,ד בעיקרןן  ,הןא

מןטיב

מןסיקלי שאינן מתייחס לתנןעה מסןימת,
אלא מציין את הניגןד שבין המציאןתי
למסתןרי.

.5

את המןטיב המןסיקלי של צלילי הצייד לא רןקדים .צלילין הנשמעים

בכל פעם שנכנס הילריןן ןהם מבשרים על התפתחןת דרמתית בעלילה.
במערכה ראשןנה הןא נשמע כאשר הילריןן רןאה את אלברכט משחרר את
עןזרן ןילפריד כשנכנסת הפמליה של הדןכס ,אן כשחרבן של אלברכט

_~ 8

נמצאת על ידי הילריון .במערכה השנייה נשמע מוטיב זה כשהילריון

V

נכנס  ,ומאוחר יותר ,כשאלברכט עומד לפני מלכת הוויליס.

עיניה .המלכה מצווה עליה לרקוד .נ ייזל מבצעת  24סיבובים מהירים של

.temp leves en arabesque

כאן עוברת דמותה של נ יי זל מעין מטמורפוזה .

מבחינה חיצונית  ,נ י יזל נראית כשאר הוויליס ,אולם )כמו שהיתה בחייה

ני"זל

 -הa

לם של הרקדנ"ות

ביחס לבנות הכפר האחרות( היא שונה מהן .דבר זה מתבטא בעובדה

 'j.בבלט " נייזל" יש שמונה דמויות ,ארבעה נברים וארבע נשים  .הדמויות

שהיא אינה מלאת מרירות ושנאה כלפי הנבר שאהבה  ,למרות שהביא

נ י יזל; הדמויות

למותה .נייזל ממשיכה לאהוב את הנבר החי הנשמי שלה  ,אבל אהבה זו

אלברכט ,הילריון  ,ברתה ומירתה  .הדמויות המשמעותיות

אינה יכולה להתקיים במציאות .הם רוקדים זה לצד זה  ,אבל פרט לרנעים

נחלקות לשלוש תת-קבוצות :הדמות הראשית
המשניות

-

פחות להתפתחות העלילה

-

הדוכס ,בתו בתילדה ומשרתו של אלברכט ,

שבהם הם מהרהרים באהבתם התמימה מהעבר  ,הם אינם מצליחים לממש

וילפרי.ד הפרימה בלרינה נ י יזל היא הדמות הנשית העומדת במרכז היצירה

את הקשר הרנשי שלהם במנע  .ברנעים אלה חוזרים נייזל ואלברכט על

וסביבה סובב הסיפור s.נ י יזל היא נערת כפר יוצאת דופן  .יופיה מיוחד

תנועותיהם מהעבר )כמו במערכה הראשונה( ומצליחים ליצור מנע ישיר

במינו ,רב עוצמה ומרשים מאוד  .כוחה נובע מיכולתה למשוך אחריה

רנעי ביניהם .נ יי זל נלחמת להנן על חייו של אלברכט בפני הוויליס .היא

אנשים בזכות מראה החיצוני ויפי ריקודה .אפשר לראות זאת בסצינה

מפצירה במלכה לחוס עליו  ,אבל רק קרן האור הראשונה החודרת לקרחת

שבה מתפעלת אמה מיופיה הנדיר ,או בסצינה עם הנסיכה בתילדה,

היער החשוכה מונעת את מותו הפיזי של אלברכט .הוויליס חוזרות לקברן ,

הנהנית מהחן השופע מנ י יזל .באופיה מתקיימת דיכוטומיה .מצד אח,ד

ועם היעלמה של נ יי זל מאחורי הצלב ניתק לעולמים הקשר בינה לבין

תאוותה הנדולה לריקוד והיסחפותה בתוכו עד אובדן חושים  ,דבר

אהובה.

המבהיל את אמה ומעורר בה חששות לעתידה .מצד אחר  ,היא עדינה,

לנ י יזל מנוון נרחב של איכויות תנועה .בסצינות הראשונות היא עליזה

סנורה  ,מאופקת ,ביישנית ורנישה .בפנישותיה עם זרים  ,עם אלברכט או

ומלאת חיים  .יש קטעים שהיא רכה ורומנטית  ,כאובה ומלאת צער  ,וקטעים

בתילדה ,דיכוטומיה זו באה לידי ביטוי בכך שנייזל מסוינת מאוד בתחילת

מלאי סער וטירוף .במערכה השנייה היא מאופיינת בתנועה קלה ,רכה,

כל מפנש ורק לאחר שידולים רבים היא נאותה ליצור קשר.

עדינה ואוורירית  ,כאשר הרקדנית בשר ודם הופכת ליצור מעולם אחר ,

אבל נייזל ,על אף ייחודיותה ,היא בראש ובראשונה בת כפר ויחסיה עם

יצור שמימי  .אין ספק שתפקידה של נ יי זל דורש רקדנית מעולה בעלת

בנות הכפר האחרות חמים והדוקים .החוויות המשותפות שלהן באות

מנוון כישורים ויכולת הבעה עשירה .סיריל בומוט ]  [Beaumontבספר
heז )  (1945טוען כי תפקיד נייזל לרקדנית הוא

-

לידי ביטוי בדיבור  ,מנע וריקוד .אופייה התמים מתאים לנערה שלא

 ed Giselleןן Ballet Ca

ראתה הרבה בחייה ומשתקף בעת פנישתה עם לויס .הופעתו הפתאומית

כמו תפקיד המלט לשחקן .האמביציה של כל רקדנית היא להעניק

של צייד חדש בכפר אינה מעוררת בה תמיהה ,והיא מקבלת אותו בשמחה

אינטרפרטציה משלה למנוון העשיר של אפשרויות הביטוי הטמונות

מהולה בתמימות  .נ י יזל אוהבת את לויס-אלברכט בכל לבה  ,אהבה

בתפקיד נייזל.

••••

הממלאת אותה שמחה .ריקודה מאופיין במקצבים ריתמיים ובתנועה

קופצנית עליזה וקלה .ballonne-chasse-coupe

ביחסים בינה ובין

אהובה הכל נראה לה מושלם ,ולכן היא אינה יכולה להשלים עם הרעיון
ש  IIהולכה

X

שולל II

.1

כאב וצער .ככל שהיא שוקעת בתוך כאבה  ,כך נם תנועותיה נעשות
פחות מסונננות .בסצינה זו יש טיפול זהיר בשינעון )שהיה "מוקצה"

ה אנצן'7וןפד  Iה העברית ,כרך ל  :עמ'

בסמלים כנון :שערה הפזור  ,ריקודה המסתחרר תוך יצירת רושם של
איבוד חושים ,הקפיאה במקום של הקור-דה-בלט ,שהתבוננו בה ממרחק,
את המשפטים המסודרים ונעשית

סוערת . ,

792

he Romantic Sublime: Studies in the Structure and of the Psychology .2ז זWeislel . ,.
 he Johns University Press, 1967, pp . 3-33ז ranscendence, Balltimore :ז of
 Meyer's Konversation Lexikon .3הגדיר ווילי כזן של ערפדים העשויים מר ו ח ותיהן של
עלמות נבגודת  ,שמתו כתוצאה מנטישתן על ידי אהוביהן הבלתי נאמנים  .סיבת

ונחשב נושא שאין מדברים בו( .השינעון מועבר

 IIהמאבדת II

" המונח רומנטיקה מציין אמנות המערבת בתיאורי המצי או ת היומיומיים התרחשויות

מפתיעות  ,חזיונות על טבעיים  ,זיכרונות מן העבר וניחושים נבואיים של העתיד  :מתוך

בסצינה האחרונה של המערכה הראשונה  ,דעתה של נ י יזל נטרפת מרוב

והמ,וסיקה

הערות

ושלאהבתם אין עתיד.

בתחילת המאה ה 19-

• •

פטירתן מסבירה את מקור מרירותן ונקמנותן כלפי הגברים .

.4

 D,1975ז etand It's Makers, London: Pitman and sons Lןן  ofBaזLawson. J., Histo y
pp . 62-68

 .5מאפיין של הז ' אנר הרומנטי  ,שבו האשה הפכה לדמות נערצת ,אי די אל בלתי מושג ,
והגבר היה מוכן להקריב את חייו למען החלום .

דרמתית ומלאת מתח .בסצינת הטירוף יש איזון דק בין התנועות

היומיומיות  IIהארציות  IIלבין היופי של הבלט הרומנטי  .הצורך להישאר

בתחו q

תנועות הריקוד מעדן את הטירוף  ,אולם לא נורע מהכאב העוטף

את נ י יזל .ברנעיה האחרונים היא מקשיבה קשב רב למשפט המוסיקלי
המציין את אהבתה לאלברכט ,ובצורה מעוררת חמלה מנסה לרקוד את
הצעדים:

קופה ברנל שמאל  -בלונה בימין -

צעד ברנל ימין וניטה קרואזה

ברנל שמאל  .תוך כדי כ,ך תנועותיה נחלשות וכוחה דועך בהדרנה .היא
מניחה את ידה על בית-החזה שלה ומועדת לכיוון שבו מתנודדים בני
הכפר .היא מושיטה את ידה בחיפוש אחר מישהו שיעזור לה .היא נעה

בחוסר יציבות לכיוון אמה ונופלת לרנליה .האם מלאת צער וכאב ,כורעת

ליד בתה ומנסה להרניע אותה  .נ י יזל מנסה להתרומם לכיוונו של אלברכט,
הוא כורע על ברכיו קרוב אליה והיא נופלת מתה.

במערכה השנייה נייזל מניחה מהקבר  ,עיניה עצומות וידיה צלובות על
בית החזה .בהוראת מירתה ,מלכת הוויליס  ,היא צועדת באיטיות רבה

לעברה .כשמירתה מסירה את ההינומה מעל פניה ,נ יי זל

פוקחת את

29

החדשןת של המחןל הבימתי .ןמן הצד האחר ,

פרשנןת יןצרת תחליף ,פרשנןת מנתחת,

אלמנטים שןנים של המחןל המןדרני אןמצן

פרשנןת יישןם ןפרשנןת משלימה( .האפשרןת

במשך הזמן על ידי הבלט הקלאסי .כיצד

האחרןנה  ,הנןגעת לענ יי ננן ,מתייחסת לייבנייה

העתיקה בין הטבעי למלאכןתי במלןא

אפשר ,לפיכ,ך בנסיבןת החדשןת האלה ,לפרש

של אןבייקט שלם מרכיבים פזןרים" ,כלןמר,

עןצמתה ,כדברי פיקאסן :יימדברים על

באןפן רלןןנטי את עקרןנןת הבלט הקלאסי ,

למעשה המרכבה של היצירה ,למימןשה

בעןד יןצרים מכל תחןמי האמנןת משמיעים
הצהרןת מהפכניןת בזכןת חןפש הביטןי,

מתעןררת בתחילת המאה

ה 20-

הדיכןטןמיה

ה ,Turnout -

שמשמעןתן כרןכה

נטןרליזם כניגןד לציןר המןדרני  .הייתי רןצה

לרבןת עקרןן

לדעת אם מישהן ראה אי פעם יצירת אמנןת

בקשר אמיץ כל כך לסגנןן שעבר זמנן?

באמצעןת חןמרי הגלם של המדיןם  .פרשנןת
משלימה  ,על פי לןרנ,ד מתבססת על ההכרה

ב"פןטנציאל" המצןי בחןמרי הגלם .בגלל

טבעית  .טבע ןאמנןת ,בהיןתם שני דברים

שןנים ,אינם יכןלים להיןת אןתן דבר.

צידוק אסתםי םחודש

אןפין החמקמק ןהפרדןקסלי של הפןטנציאל,

באמצעןת האמנןת אנן מבטאים את התפיסה

דןמה כי השאיפה המןבנת להסביר את מסתרי

שהןא מטבען חבןי ןגלןי כאח,ד היצירה

תןפעןת המחןל ,במיןחד לנןכח החידןשים

האמנןתית מציבה בפנינן אתגר ,מעין חידה

מתןך ניסיןן להגדיר מחדש את המןשג ייטבעי"

הדינמיים בתחןם הכןריאןגרפיה ,מתנפצת שןב

שיש לפענחה .ייחןדה של כל יצירת אמ נ ןת

בהקשר של האמנןת ,הןסט הדגש מנאמנןתן

ןשןב אל מןל קשיים פילןסןפיים ןמעשיים

נןבע מן הפרשנןת החד-פעמית שהיא מעניקה

שלנן ,על מה שהטבע איננן ".

l

של מעשה האמנןת ל יי חןקי הטבע" אל

כאח.ד בני סמכא כגיןרגי באלנשין

לפןטנציאל של מרכיביה ,שהם לעיתים רבים

מחןיבןתן לאמיתןת האןבייקטיביןת  ,יחסית,

נ  ,[Balanchineטענן שערכן האסתטי של

מספןר .בריקןד נןכל למנןת ,בנןסף על הגןף

של המדע ןהטכנןלןגיה מצד אח,ד ןאל דרכי

המחןל איננן טמןן במשמעןתן ,אן ,נכןן

התבןננןת אישיןת ןסןבייקטיביןת ,מצד אחר.

ביכןלתנן לתת לן פירןש :ייכשיש לך גן מלא

רחב של גןרמים נלןןים כמן מןסיקה ,תפאןרה,

מקןרןת השראה חדשים נמצאן  ,בין השאר,

פרחים יפים אינך שןאל :למה אתם מתכןןנים?

תלבןשןת ,תאןרה ,חלל; אבל גם עלילה ,רעיןן,

במעמקי הנפש )בד בבד עם התפתחןת

מה משמעןתכם? אתה פשןט נהנה מהם .אם

סמלים ,מטפןרןת ןכין"ב .האןפן שבן מפןרש

הפסיכןלןגיה( ןבביטןיים אןתנטיים

כ,ך מדןע לא ליהנןת באןתן אןפן מבלט?"  3גם

הפןטנציאל של כל אחד מהמרכיבים הללן

ייאןרגניים" של הרןח האנןשית  ,כגןן אלה של

פיקאסן טען שתןפעןת האמנןת נןעדן לצפייה,

משפיע בהכרח על האחרים ןעל המכלןל

תרבןיןת אקזןטיןת אן פרימיטיביןת .אקלים

להתנסןת חןןייתית אן להנאה ,אןלם

השלם.

תרבןתי זה ,שבן צןרןת ביטןי אינדיןןידןאליןת

משמעןתם )אף אם איננה סתמית אן מקרית(

כאשר היבט מסןים של סגנןן אן של ז'אנר

דחקן את מקןמן של מןסכמןת סגנןניןת

אינה ניתנת לפירןש לןגי :ייכל אחד רןצה להבין

אמנןתי ממצה את מידת הסקרנןת אן העניין

ןהנטייה לקןנפןרמיזם הןמרה בשאיפה

יןתר,

האנןשי ןמגןןן אפשרןיןת התנןעה שלן ,טןןח

אמנןת  .מדןע לא לנסןת להבין את שירת

למקןריןת ,לא פסח גם על המחןל :יי בזמן

הציפןר?

] [ .. .

אנשים המנסים להסביר ציןרים

לפןטנציאל הטמןן בחןמרי הגלם של סגנןן זה

מגיעןת לנקןדת רןןיה .בנקןדה זן מתחןלל

שצןרןת אחרןת ]של מחןל ,ל .[ .ב מסתפקןת

מטפסים על העץ הלא

בחיקןי הטבע  ,המחןל המןדרני מגלה את

בספרה ייעל טבעה של האמנןת" מתןןה ד"ר

מפנה קןנספטןאלי המזמן פרשנןיןת חדשןת.

רןת לןרנד sגישה תאןרטית בנןגע לטבעה של

אם נחיל את התיאןריה של לןרנד על סןגיית

הטבע ,במיןחד את הטבע האנןשי

הפנימי של

-

טבען

האדם"2 .

כתןצאה מתחןשת הבןז כלפי המלאכןתיןת

נכןן"4 .

שהןא מעןרר  ,הפרשנןיןת הקןנבנציןנליןת

החןןיה האסתטית .לןרנד מבחינה בין חמש

ה,Turnout -

קטגןריןת של פרשנןת )פרשנןת של סימנים,

חדשים  ,בנןסף על הפרשנןיןת הקןדמןת

המכנית של הבלט ,שאיפיינה רבים מחלןצי
המחןל המןדרני ,נפרצה הדרך לשינןיים

טכניים מרחיקי לכת  :שיןןי המשקל התערער

חקר טגנין היא על פי ריב

הנטייה לסימטרייה הןפרה  ,הגרןןיטציה

חיפיש של הקשרים,

ןניתנה לגיטימציה לביטןיים של חןסר

איזןן,

הכניעה את השאיפה הןןרטיקלית באמצעןת
פיתןח טכניקה של נפילןת ןאלמנטים שןנים על
הרצפה .אפילן לחמש הפןזיציןת של הרגליים
נןספן אלטרנטיבןת כגןן ייעמידה שישית"
ןפןזיציןת מקבילןת אחרןת .האגן שןב הןדגש
כ " מקןר של תשןקןת ליבידינאליןת
ןפרימיטיביןת  ",ןמצבים קןנצנטריים כגןן

 Contractionsערערן את האןריינטציה
המןחצנת-היקפית ןקראן תגר על מעמדן

ההגמןני של

ה .Turnout -

לאןר כל זאת ,אפשר

היה להניח שאבד הכלח על הבלט הקלאסי
ןעל העקרןנןת האסתטיים שהןא מייצג.
ןאף על פי כן ,עןבדה היא ,שרןב מרכיבין
החשןבים של הבלט הקלאסי  ,ןבכללם ה-

,Turnout

הןטמען במידה זן אן אחרת בצןרןת

המיטברים באמצעית
עיקרין מאר גן ,שקיבע הן

את איפיים של החלקים

יהן את עיצים של השלם

נןכל לבאר כיצד נןספן לן נדבכיס

-

בלט המאה

ה . 20-

כוריאוגרפיה :מוריט ב'Tאר ,באדיבות הטפרייה למחול ב י שראל

. Choreography: Maurice Bejars, Courtesy of the Dance Library of Israel

""""""'-

--

הפתיחה בבלטים העכשיייים
מהמאה ה  19-למאה ה 21-

31.

שהלמן את ההקשר התרבןתי של הבלט

הקלאסי .במקןם לזהןת

בTurnout -

מטפןרה

לגינןני אצןלה דקדנטיים )אן אלגןריה לניצחןן

לפןזיציןת פתןחןת

לחלןטין' 6

גם יןצרים של

זרמים אחדים של המחןל הפןסט-מןדרני ,בין

אם הם מייצגים הלך רןח מינימליסטי

האןר על החןש,ך ברןח כתבין של ןןלינסקי אן

ןמהןרהר ,ןבין אם הם מדגישים צןרןת

פרשנןתן היןנגיאנית של גרהרדט זכריאס  ,נןכל

אגרסיביןת של ןירטןאןזיןת אקרןבטית,

לשןב ןלהגדירן כחןמר גלם ,כאפשרןת נןספת

משלבים

במגןןן מרכיבי המחןל ,כפןטנציאל הניתן

שלהם ,כדןגמת טןןילה תארפ נ  [Tharpאן

לבדיקה ןמימןש

ןןיליאם פןרסיית נ [. Forseith

מחןדש.

מן הראןי אפןא להניח לרגע את הקןנןטציןת

הישנןת ןלבדןק כיצד מיןשם

Turnout

אקדמי בלקסיקןן התנןעתי

הTurnout -

כתןצאה מסינתזןת אישיןת כאלה ,מיטשטש

לעיתים קן הגבןל )שהיה כה מןבחן בתחילת

במחןל המןדרני ןהפןסט-מןדרני ןמהם

המאה( בין בלט קלאסי למחןל מןדרני

ביטן יין.

עכשןןי .ריבןי האפשרןיןת ןטשטןש הגבןלןת

מאפיין לא רק את המסגרת הכןריאןגרפית

Turnout

והמחוי העכשווי

עצמה ,כי אם גם את המסגרת הרחבה יןתר

שבירת המןדןס האינטגרלי של הבלט הקלאסי

של המןפע הרפרטןארי .אנן עדים למןפעי

ןפירןקן לגןרמים איפשרן גילןי היבטים

מחןל המשלבים בערב אחד מבחר אקלקטי

חדשים גם במןשג

ה.Turnout -

במןבן התמטי,

של קטעי בלט מסןרתיים לצד עבןדןת
מןדרניןת ןעכשןןיןת הדןרשןת מן הרקדן

למשל ,המעבר בין פןזיציןת פתןחןת

לפןזיציןת מקבילןת סיפק אמצעי להדגשת

יכןלת ןירטןאןזית רחבת היקף .כיצד עלינן

קןנפליקטים של הטבע האנןשי .לפיכ,ך היחס

להיערך אפןא ,בראשיתן של המילניןם החדש,

הדיאלקטי בין

 Turn-outלTurn-in -

מתגלה

כמטפןרה למאבקן האקזיסטנציאליסטי של

להקנןת לרקדן את מנעד המיןמנןת הנדרשןת
ממנן? שאלה זן מעסיקה כיןם את טןבי

האדם להשגת איזןן ,הרמןניה ןסדר בעןלם

המןרים ןהחןקרים בתחןם המחןל.

אבסןרדי ןכאןטי .באנלןגיה למןסיקה אפשר

הערות

לןמר ,שהמבנה הסימטרי של חמש הפןזיציןת
של הרגליים דןמה ,במןבן מסןים ,למרןןחים
הפרןפןרציןנליים בין התןןים באקןרד .כאשר

מןפרת יציבןתן של האקןר,ד נשלל היחס
ההיררכי מהתןןים המרכיבים אןתן ,אך בד

בבד הם מקבלים צידןק במסגרת ההרמןנית
החדשה .כתןצאה מהיישחרןריי )אמנציפציה(

•• •

• •

Picasso, P., (1923), in Goldwater, R., and Treves ,
M., eds., Artists on Art: From the XIV to the XX
Century, New York: Pantheon Books , 1972 ,
third edition, p. 417
he Borzoi Book of Modern Dance,ז Lloyd, M.,
New York: Dance Horizons, 1949, republication
1974
Balanchine, G., in Sparshott, F., Offthe Ground:

הרגליים מספקןת מאגר עצןם של אפשרןיןת
דה-קןנסטרןקטיביסטיןת ,כאשר הן מןצבןת

edition, 1972, p. 421

של התןןים מתהןןת אןפציןת הרמןניןת

2.

3.

First steps to Philosophical Consideration of the
Dance, Princeton, New Jersey: Princeton University
Press, 1988, p. 32
Picasso, P., (1935), in Goldwater, R., and Treves ,
M., ed., Artists on Art: From the XIVto the XX
Century, New York: Pantheon Books, third

חדשןת .בדןמה לכ,ך חמש הפןזיציןת של

1.

4.

בהקשרים שןנים .נראה שדןןקא היכןלת

לצטט אן לשלןל את ההקשר לבלט הקלאסי,
מפיחה כעת באןפן פרדןקסלי חיןניןת חדשה

במןשג

ה.Turnout -

מגןןן האפשרןיןת המרתקןת של שילןב

ןהנגדה בין רןטציה פנימית לבין רןטציה
חיצןנית של פרק הירך סיפק השראה
לכןריאןגרפים רבים .יןצרים מןבילים,

ןביניהם סרגי ליפאר נ [, Lifarגיןרגי באלנשין,
גירןם רןבינס נ [, Robbinsרןלאן פטי נ[, Petit
מרס קאנינגהם נ  [,Cunninghamמןריס בזיאר
נ  [Bejartןייזיי קיליאן נ  [, Kylianהרבן
להשתמש ב Turnout -כאמצעי צןרני ןהבעתי
כאחד .אגב ,במאמר של הןלמס

מ 1963-

העןסק בפןזיציןת מקבילןת בטכניקה של
מרתה גראהם ,רןב האיןרים מתייחסים דןןקא

 .5לורנד., ,ר על טבעה של האמנות ,טדרת "מה? דע! "
בעריכת מ.דטקל ,דביר ,1991 ,תל-אביב

Holms, A., "Parallel Positions", in Dance and
Dancers, London , 1963

6.

 גרט פון באסוויץ: צילום, "וריאציות פטרושקה" מאת ג'ון )ומאייר, בלט שטוטגארט:מימין

Right: Stuttgart Ballet, "Petrushka Variations" by John Neumeir, photograph: Gert von Bassewitz
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לקראת סיןם השיחה עם עידן תדמןר מגיעה לביתן רקדנית צעירה מלהקתן ,הדר גןלדשטיין .עידן מבקש
ממנה לחכןת מעט .הם מתעתדים לערןך אימןן בצןןתא לפני החזרה של הלהקה כןלה .גןלדשטיין
מתיישבת לצדנן ,שןתה משקה חם ןמקשיבה בקשב רב לדברין של תדמןר .מה שניכר ביחסים בין

השניים הןא מעין עירןב של קשר מקצןעי ןאישי ,יחסים מלאים ,מןרכבים ,שבכל זאת תחןמים
במסגרת של יחסי מןרה-תלמיד .מעניין לראןת עד כמה חשןב לתדמןר להיןת לעיתים דידקטי
ןלןמר את ה"שןרה התחתן נה" כשהןא מישיר מבט דןןקא אל הרקדנית הצעירה .זאת בין
אם הןא מדבר על פילןסןפיית המחןל שלן ,על אןרח חיין הפיזיים ןהרןחניים ןאפילן
על השקפתן לגבי תמיכה ראןיה של מדינה מתןקנת בתרבןת .מאןחר יןתר מתקשר
כתב רדין תל-אביבי ןמבקש לערןך עימןת רדיןפןני בין תדמןר לבין שר המדע,
התרבןת ןהספןרט ,מתן ןילנאי .תדמןר שש אלי קרב ןהם מסכמים שהכתב

שי שטיינברג

יחזןר אלין אם ןכאשר.
בין שני נןשאי
הכלכליים

להתקדם

אןרח חיים ןתהליך היצירה ,ןהקשיים

העל -
 -מתנןןטת

השיחה .תדמןר סןער למדי גם כשהןא

מדבר על העבןדה על ייעמןרה" ןסגירת מעגל ההתבגרןת
לצד הןרין ב"נטע" ,ןגם כשהןא מסנן מפין את תקציבה

השנתי של הלהקה ,העןמד על 260,000

ש"ח.

כשתקציב המחןל השנתי הכןלל הןא

פגימה

25

מיליןן

ש"ח ןהלהקה של תדמןר מקבלת רק נתח

פרינג'י של אחןז אח,ד מה הטעם
לטרןח להפןך לעמןתה ןללהקה

רפרטןארית? הלהקה גדלה משמןנה
רקדנים

ל 16-

ןזה דרש שינןי

קןנספציה ןחשיבה בימתית מחןדשת

בכל האספקטים .נןסף על כך הקןשי
הכלכלי ,ןאכן כבר שמןנה חןדשים משכןרןת
הרקדנים אינן משןלמןת .אמנם יש מנהל

אדמיניסטרטיבי ,אבל כשצריך ייצןג כלשהן

שרחה עם

באמצעי התקשןרת כדי להשמיע קןל צעקה ,המעמסה
מןטלת על תדמןר .הןא נשבר לעיתים אבל חןזר לעמןד

ערדי תדמיר

איתן .הכתפיים אמנם אינן רחבןת דיין אבל הן חזקןת

על הלהקה,
הקשררם הכלכלררם,
ייעמירהיי ייינטעיי

ןשריריןת .מדי פעם הןא שןאל את עצמן :ייעד מתי?".
ייעמןרה" ,יצירה שמצליחה גם אצל הקהל ןגם בביקןרת,
מבטאת תהליך התבגרןת נןסף של הלהקה ןשל עידן תדמןר בתןכה.

מעבר לכך שמספר הרקדנים בלהקה

16 -

כאמןר

-

שןןה עתה למספר

הרקדנים של להקןת בת שבע ןהקיבןצית ,ייעמןרה" היא יצירת תיאטרןן-
מחןל רחבת יריעה; ספקטקל עמןס שדרש עבןדה רבה יןתר מכל יצירןתין
הקןדמןת ,הן מבחינת עבןדה כןריאןגרפית ,הן מבחינת עיצןב תאןרה

ןתלבןשןת )שעיצב אלןן אבידן עם תדמןר( ןהן מבחינת עיצןב הקןלאז'
המןסיקלי )שעלין עבד הרקדן צחי פטיש(.
עידן תדמןר חןלם על להקה גדןלה .כמן שהןא מחפש את הקפיצה הגדןלה ביןתר,
הנןעזת ביןתר ,זן שמגרדת את סף היכןלת של הרקדן ,כך הןא רןצה להקה גדןלה ,חמה,
ביתית ןראןןתנית כאח,ד שתעבןד יחד לאןרך זמן רב .תדמןר מןדה שהאכזבןת הקשןרןת
לבקשןת תמיכה בלהקה מפריעןת לחלןם ןלעיתים גןרמןת לן לרצןת לןןתר על הכל .מדי פעם
הןא חןשב על יציאה לחן"ל ןיש גם הצעןת לתפקידי סןלן .הצעה אחת הגיעה ממרס קאנינגהם,
המנהל האמנןתי של בלט פרנקפןרט .אבל חןלמים אינם מןכנים לחיןת בפיכחןן ,מה גם שתדמןר

עדיין מאמין במאבק למרןת קשיי ההישרדןת המתישים .ייאני משלם רק לשמןנה רקדנים ,ןהאחרים
הם סטאז'רים שאינם מקבלים משכןרת .זה לא מצב רצןי ,כי זה יןצר הבדלים ןהסטאז'רים נמצאים
"עט)" מאת עידו תדמור

צילוס :גדי דנוו

" Neta" by Ido Tadmor
photograph :
Gadi Dagon

במצב בלתי אפשרי ,מבזה ןמשפיל ,אבל אין לי ברירה .כשאתה בפרינג' ,אתה לעיתים סןפג את הקןשי
הכלכלי הנןרא ,אבל כשצריך לשרןד עם להקה במשך שנים ,זה מעשה בלתי אפשרי'!
כבר חמש שנים ,מאז ה"סיר של סימה" ,ממשיך תדמןר להיןת הבטחה שמקיימת .הןא מןערך אמנןתית,
אבל הצלחה אמנןתית אינה מאפשרת את העלאתן של המןפע הבא .אי אפשר לגדןל מבחינה יצירתית אם

לא גדל י ם מבחינה כלכלית  .הכשל טבוע בבסיס ההנחה ,שכדי להצליח

העבודה עם הלהקה חייבה גם חיפוש של הרקדנים דרך הפרשנות

כלכלית צריך גם להעז ולהמר לגדול .כמו בחיים עצמם ,תהליך

האישית שלהם ל"עמורה" .בעבודה בולט התפקיד השונה שיש לכל

הגדילה עולה כסף רב .בינתיים ,בימים אלו מתבטלים מופעים של
 IIעמורה

II

משום שרק  20%מתקציב הלהקה הועבר אליה" .הנושא של

רקדן גם בתוך התוהו ובוהו הכולל וגם ברגעי הסולו .אין כמעט קטעי

סולו ,שהיו אופייניים במופעים כמו  IIהסיר של סימה

II

או ".את"

איך רקדן חי לעומת איך שהוא צ.ריך לחיות ולהיראות הוא נושא

סצינות המחול של תדמור כסוליסט חשובות והן נראות כדרך שלו

כואב וקשה .לא ברור לי מדוע שחקן רפרטוארי בתיאטרון או

לפנק את עצמו ולהפגין את יכולתו הווירטואוזית כרקדן .ב"עמורה",

מוסיקאי בהרכב סימפוני מרוויחים משכורת ,ואילו רקדן בלהקת

הרקדנים הם דמויות מובחנות ,יש אפילו מנחה ,וטיפוסים

מחול רעב ללחם .נראה שהמחול אינו בסדר העדיפויות בארץ .זה

תיאטרליים למדי שכל אחד מהם מחפש את זהותו בערב רב של

משונה ,כי יש פריחה משמעותית בתחום הזה ,והמחול הוא השגריר

תרבויות .כל דמות מנציחה מעין פרגמנט תרבותי מוכר או איזוטרי

האמנותי הכי מהותי של ישראל ,ולכן לא הגיוני שיתייחסו לרקדנים

בעולמנו.
משונה אולי שדווקא רקדן נטו כמו תדמור נוגע אף הוא בקו התפר

בעדיפות התחתונה ביותר שיש".

 IIעמורה

II

העלה אצל המבקרים קונוטציות של כאוס ,של מהפכה

בעלת נופך טרגי .המלה

 IIעמורה II

מעלה אצל תדמור

המתרחב שבין מחול לתיאטרון-מחול .זאת למרות שיש לו געגועים
וסימפטיה ענקית לווירטואוזיות של הגוף ,לרגעים ממגנטים שמגרדים

את סף היכולת האנושית" .אני מחפש את האתגר של הפיזיות ,את

קונוטציות אחרות,
"עמורה" מאת ע'דו תדמור

האסתטיקה שהיא מעבר לגוף ,מחפש לגעת בקצוות ,להגיע לקפיצה

צ'לוס :נד' דנון

הרחבה ביותר .לעיתים נראה לי שהמחול העכשווי נשען יותר מדי על

" Gommorah" by Ido Tadmor
photograph: Gadi Dagon

דברים שמבחוץ ולא על הגרעין הטהור של המחול" .
הדרישה שלו מהרקדנים ,כמו מעצמו ,היא עצומה .הוא פנאט טוטלי
בכל הקשור בעבודה על הגוף .הוא מתחיל את הבוקר בשלוש שעות
של אימוני מכון כושר ובניית שרירים II .אתה ממש יכול לראות את

העבודה הקשה על הגוף של הרקדן ,את העבודה היומיומית .אם רקדו
לא רוקד ולו יום אחד בלב,ד יש משהו פחות שלם בזרימה התנועתית

שלו ואני מיד רואה את זה עליו .נראה שדו~קא בשנים האחרונות
חלה ירידה בדרישות הפיזיות מהרקדן ,ואני עושה כל מה שאפשר כדי
שהבימתיות של הרקדן תישאר במרכז".
תדמור התבטא לא פעם בעבר ,שגופו הוא מתנה מבחינת העמידות
הפיזית שלו  .בגיל
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הוא מרגיש שגופו ,על אף שעבר תאונה קשה

)בניו-יורק ,כשרקד בלהקתו של לאר לובוביץ'( ,שקול לגוף של בן

.25

הוא מאמין שיוכל לרקוד עוד זמן רב ורואה את עצמו בתחילת דרכו
כרקדן ,למרות שבעוד שנתיים יסכם שני עשורים פוריים של עבודה.
 IIההתקדמות האמיתית בשבילי היא לא מבפנים החוצה אלא מבפנים
פנימה .כשזהו הלך החשיבה ,יש עוד המון להשתנות ,להגיע ולשאוף.

כשאני רואה רקדנים צעירים הופכים להיות אמנים מול העיניים שלי,
אני מרגיש כמו אבא .מצד שני זה נפלא לראות את ריצ'רד אורבך
ממשיך להתבגר ,והוא רקדן שעשה כבר כל דבר אפשרי ,מאלווין
איילי ובת  -שבע ,ועדיין צמא לחיפוש עצמי בתוך הגוף והנפש שלו".
ההתבגרות של תדמור היתה כרוכה גם בחיפוש מחול בוד,ד אישי,

שקשורות יותר בדיאלקטיקה שבין טבע לתרבות,

שיספר על עברו ואף יבוא עמו חשבון" .נטע" ,ערב מחול סולו וקטעי

בין ציוויליזציה מערבית לחברה שבטית-קדמונית-פראית .אחרי כמה

וידיאו מוקלטים ,שבהם הוא רוקד דואט עם אמו ,הוא ההפך הגמור

צפיות,

 IIעמורה II

נראה מרוכ,ן שובב ובעל מודעות עצמית נמוכה יותר

מ  IIעמורה II

הפזיז ,האקלקטי והשובב .נטע וישעיהו תדמור ,הוריו של

מהמופעים הקודמים II .ניסיתי לחבר בין תרבויות ולהראות את השוני

עדו ,הם הצופים-מבקרים הנלהבים ביותר של עבודתו .את ההשפעה

ביניהן בהינף של רגע אחד .ביקשתי גם להראות עד כמה כל מקום

של ד  IIר ישעיהו תדמור ,שניהל את בית הספר הריאלי בחיפה ,אפשר

פועל ביחס ישיר לטבע ,לטבעו ולטיבו של העולם שבו אנו חיים.

לאתר במנהיגות של תדמור בלהקה ובהוראת המחול ,שהוא רוצה

המסר הוא רחב .ניסיתי להראות קולאז' תרבותי של אנשים וקבוצות

להמשיך ולפתח אותה מעבר לריקוד ולכוריאוגרפיה .דמותה הנצפית

מכל מיני מקומות בעולם :בין אם אסקימואים ובין אם חרדים ,בין

של

ה  IIאם II

נותרת בגדר חידה.

 IIנטע II

הוא מחול מופנם ואינטרוורטי

אם קבוצה אתנית אפריקנית ובין אם עיסוק בחוויה הישראלית.

ויש בו משהו קצת מעוכב ואפילו אפל" .הרגשתי שלאחר כל המופעים

חיפשתי קולאז' אמיתי השוזר את כל המדיות ,מעבר לכלי ,לשפת

הגדולים ,השארתי משהו מאחור ,משהו עמוק מבפנים .רציתי לחזור

הגוף ,ולכן השתמשתי גם בקולאז' של תלבושות ומוסיקה מכל כיוון

למחקר פנימי ,פסיכןלוגי ואישי יותר .התקרבתי לרקדנים של הלהקה

אפשרי :בראהמס וע .הלל ,מוסיקה אינדיאנית ושירים של פרנק

שלי יותר ויותר ,אבל חשבתי שאני צריך להתעסק גם בעברי,

סינטרה ".

במשפחתי ובהורי ,שהם התומכים הגדולים ביותר שיש לי .אמי

B,6

םזנם

"אוראנוס" מאת עידו תדמור ,צילום :גדי דגון

" Uranus" by Ido Tadmor, photograph: Gadi Dagon

יושבת בוועד המנהל של הלהקה ורציתי להעניק לה משהו שיסגור

תזונאי  ,שהוא גם תזונאי של אתלטים .את הנושא המיסטי הוא

מעגל עבור שנינו "  .לפני ארבעה עשורים ויותר רקדה אמו אצל מיה

חוקר הן בכתבים והן באופן פעיל  .הוא לומד רפואה סינית

אר בטובה  .בזכות יי נטע " חזרה האם אל המחול ,אמנם לא בריקוד

בימתי מול קהל אבל בקטעי וידיאו  .תדמור עצמו שופט בתחרות מיה
ארבטובה .

כשאני שואל את עידו את השאלה הצפויה  ,לאן הוא שואף להגיע,

והילינג .הוא גם בקשר עם השייח' מוחמד חליל  ,מטפל ערבי
המאבחן דרד קריאה בשמן זית .יי הוא מעדיף כמובן להגיד לי

בעיקר דברים שאני רוצה לשמוע  ,אבל אני שואל על הכל  ",אומר

תדמור  .אולי לא על הכל הוא מקבל תשובה  ,אבל החיפוש הוא

הוא עוצר לרגע ומחייד  .אבל נראה לי שהתשובה כמעט מוכנה על

הרי דרד ארוכה ,וכשעוסקים במחול  ,האמנות הסינתטית והבלתי

שפתיו  .יי אני רוצה להגיע למקום שבו האין-גבול ביכולת שלי ירגיש

מתפרשת ביותר  ,אז אולי תדמור עצמו יודע  ,שאי אפשר באמת

שלם !' אני אומר לו שזוהי לבטח אמירה של רקדן ,אבל היא נשמעת
גם כאמירה של אתלט ושל ספיר י טואליסט  .תדמור נמצא בטיפול אצל

לצפות לתשובות•• .

••••
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ציונה פלד

מאןרי צני רגנונר ג

"בקץ הדרכים"

מלים :אירי ציב רגנורב ג
מזקיקה :ציפי פליישר
ביצזע המזקיקה :דירין תםרי )רביטין(,

עד קיטים

אירנה הרציג )צ'לי(

זיזזאליה -

צליזם ,ציזר ,אנימציית מחזל,

עריכת מחשב זבימזי זדויאז :ציינה פלד

בכזרה :ניבמרב  ,1999תל-איבב.

מבט אל תהליך העמדה של ייבקץ הדרכיםיי:

מחיל אירטירי ממיחשב

שירן המרגש של אןרי צבי גרינברג

-

ייבקץ הדרכים עןמד רבי לןי

יצחק מברדיטשןב ןדןרש תשןבת רם"

-

מביע כאב צןרב ןמחאה

חריפה על סבלן המתמשך של העם היהןדי .שיר זה הןא מקןר

ההשראה ליצירה .הןא נשלח אלי בידי המלחינה ציפי פליישר,
שהציעה כי שתינן נשתמש בן לעבןדה משןתפת ,היא
מןסיקלית ,ןאני

-

-

ליצירה

ליצירה חזןתית.

קראתי את השיר פעמים רבןת  .לקחתי לעצמי פסק זמן ממנן ,ןשןב

חזרתי אלין .כל קריאה העשירה אןתי ןהעלתה הקשרים חדשים,
מקצתם היסטןריים ,מקצתם אקטןאליים ,אחרים ספרןתיים ןרןבם

ככןלם חזןתיים .מלןתין של אצ"ג טלטלן את מחשבןתי ןרגשןתי ללא
הרף ,אבל גם המציאןת היןמיןמית ,הכאן ןהעכשין שלנן ןשל רבים
אחרים ברחבי העןלם  ,נמזגן לתןכי כל העת מתןך הכתבןת בטלןןיזיה,
ברדין ןבעיתןנןת הכתןבה :הבןץ הלבנןני ,זןןעןת קןסןבן ,פליטים

חסרי בית ,ילדים מזי רעב ,נשים מןכןת ןנרצחןת
כל התמונות ברשימה מתוך "בקץ הדרכים"

" AII photographs from "At the End of the Roads

-

סבל אנןשי

אןניברסלי ,שתחילתן בגירןש מגן העדן ,המשכן במשרפןת אןשןןיץ
ןסןפן

-

מי ישןרנן?

נדרשתי לתרגם את מחשבןתי ןתחןשןתי לחןמרים חזןתיים של ממש,

ןמצאתי את עצמי בהר הרצל ,מצלמת את קברי החיילים ןלןחןת
הזיכרןן; מצלמת מקרןב ןמרחןק ,סןבבת הלןך ןשןב ,נעטפת באנחןת

היגןן של הןרים שכןלים המתרפקים אל המצבןת ןשןקדים להפריחן
בפרחי נןי ןלהבעיר בהו נרןת נשמה לזכר יקיריהם .מצאתי עצמי
שןהה ארןכןת אצל קבר רבין ןבאתרי יייד ןשם" ,מצלמת ,מציירת,
מרכינה ראש ,כןפפת גב ןגןחנת אל האדמה .כך התחלתי לחןש בגןפי
את התנןעה מלאת העצב ,שעתידה הייתי להפיח ברקדני
הןןירטןאליים .עם כל קליק במצלמה ןכל צע,ד חזר ןהדהד בתןכי
הטיעןן הנןקב של אברהם אבינן כלפי הקב"ה :ייהאף תספה צדיק עם

רשע?"  ,ןהןא הדהד ןנקשר במישרין אל דברין של אצ"ג מפין של הרבי
לןי יצחק " :לא אתן ,לא לא ,לכאן אן לכאן ,אני דןרש תשןבת רם!

ענה ,אל אן זה הכל?"

מסךת הםח  IDב

הריקוד  .אג חומרי הגגם המצוגמים מהר הרצג הוספתי תצלןמים

רובד אחר רובד בניתי את העבודה במחשב .תחיגה יצרתי את קטעי

ממסע-שורשים באושוויץ ובטרבגינקה ,וכן גם ציטוטים אחדים של

המחוג בתוכנת

Life Forms

המאפשרת גהפיח תנועה בדמויות

תמונות אמנות ,שהתקשרו בדמיוני אג התכנים המיגוגיים של אצ"ג.

מאוירות .החגטתי גתת גקבוצת דמויות תפקיד שג מקהגה רוקדת,

פסוקים ,הצהרות ,הבטחות וצווים אגוהיים ,שניתנו גייעם הסגןלהיי

כדוגמת המקהגה הדוברת בטרגדיות היווניות הקגאסיות .המקהגה

וכמו טפחו עג פניו והוגיכוהו שוגג גאורך הדורות ,סרקתי אל

הרוקדת נודדת מסצינה גסצינה ,גובשת צבעים שונים ויוצרת

המחשב ישירות מדפי התנייך  .שתלתי אותם ככיתובים מחוקים

וריאציות עג המוטיבים התנועתיים הראשיים  ,השזורים גאורך

למחצה על מצבות מנותצות .הפכתי מציבות גפנים מעונים ןחיןןרים,

העבודה  .קטעים רבים מבוצעים עג ידי המקהגה .הרקדנים מדייקים

ואת החיוורון הסבתי גאפר  .את ידיהם המושטות לעזרה של פליסי

בביצוע התנועות ובתזמונן גגא רבב  .זו אחת ממעגותיה שג

קוסובו מהלתי בעיבודי תמונות המתארות את סבל עם ישראל ,שכן

כוריאוגרפיה ממוחשבת  .דמויות הסוגיסטים הוגדגו ביחס גדמויות

סבגו שג האדם  ,באשר הוא אדם ,אחד הוא בעיני .

המקהגה ועוצבו בצבעוניות שונה מזו שג המקהגה  .עגיהן הטגתי

בשלב מסוים חשתי צורך חזק להנפיש דמויות ועצמים מתוד תמןנןת

הסטילס  ,וכך הפקעתי לפרקים את המחול מהרקדנים המאןירים

גייצג את הזעם  ,המרי וקריאות ה יי גא עוד!".

בשגב שני עיבדתי את התצגומים והציורים שגי בתוכנת

Photoshop

כד י געצב מהם את התפאורה גמחו ג ,הרקע החזותי שבתוכו י תבצע

והענקתי אותו למצבות  ,לפנים  ,לידיים  ,לעיניים  ,לדמעות ,לקרעי
טלית ופרוכת וגם לשברירי הטקסטים מהתורה  .כל אלה בהקשר
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למילות השיר  :ייהם יותירו אחריהם שברי

ביטחונם ב,ך נאד תומתם וסבלם ,הרבה
גוללים במרחב ,מציבות-באזוב מחוקות-

השכול ,ובקעת עולם מלאה אותיות

כעיניים ". ...

הריקוד והתמונות המונפשות,

שנבנו משכבות עצמאיות ,אוחדו ואורגנו

ברצפים סדורים בהתאם למלל .שלב זה בוצע

באמצעות תוכנת

,Premier Adobee

תוכנה

לעריכת וידיאו במחשב.

דיאלןג עם הםןסיקה

במקביל אלי ,ובנתק מוחלט בין שתינו ,קיימה

ציפי פליישר רב-שיח משלה עם שירו של
אצ"ג ,עם המציאות  ,עם דורון תבורי )בריטון(,

עם אורנה הרצוג (,ול'צ) ועם אולפן הסאונד
שבו מוחשבו הקולות והצלילים  .היא הביאה
אלי את הדיסק הגמור ואז האזנתי לו
לראשונה בנוכחותה .יינו?" ,שאלה אותי .ייאני
צריכה לחיות את זה זמן מה" ,עניתי .ציפי

השאירה אצלי את הדיסק .בכך נשלמה
מלאכתה .נדרשו לי ימים רבים של האזנות
חוזרות ונשנות לפס הקול .הוא רדף אותי

ביום ובלילה ,הכה וליטף ,צמרר וניחם ,הציק
והתרפק·

התאמת הרצף החזותי שיצרתי אל המסגרות
הקצובות של הזמן המוסיקלי ואל הניואנסים
הביצועיים היתה השלב האחרון במלאכת
היצירה .במהלכו נאלצתי להיפרד מקטעים
חזותיים אחדים ,מתוך אילוצי מסגרת הזמן
שהכתיב פס הקול .לעיתים פירקתי שכבות
ריקוד מהרקע והרכבתי אותן מחדש בזיקה

אל המוסיקה ואל שתיקותיה ,שכן הוויזואליה
זורמת גם בפרקי הזמן שבהם

דוממים

הצלילים .פרק זה בעבודה עורר בי התרגשות
רבה ,בעיקר בחיבור אל שירתו הדרמטית של
דורון תבורי ,הן בקטעים שבהם נשמע קולו

הטבעי המוקלט והן בעיבוד הממוחשב של
קולו ,וגם בחיבור לנגינתה של אורנה הרצוג
ולאנחות הצ'לו שלה ,כלי שמאז ומתמיד מרגש
אותי.

לאחר שהשלמתי את המיזוג בין הוויזואליה

למוסיקה במחשבי האישי ,עבר החומר עיבוד
נוסף במחשב חזק יותר ,ששידרג את

הרזולוציה של התמונות כדי להעבירן לווידיאו
באיכות שידור.

וכך יצא לאור ייבקץ הדרכים"

-

מחול

אורטורי ממוחשב ,כקומפוזיציית מולטימדיה,

שהשתתפו בה שלושה יוצרים ,שני מבצעים

וציוד דיגיטלי מתוחכם• • • .

• •

4 1.

~ ת הימים הראשןנים בפריז עשיתי בנסיעןת

~ מטרן ארןכןת אל ייהבאניןלה" בסן  -סט .דניס,

גבי אלדן,

אל אןלם בןביני ,שם התארחן הקבןצןת
הנבחרןת של ייהמפגשים הכןריאןגרפיים",
השם המעןדן שנןתנים הצרפתים לת ח רןת

המחןל הבינלאןמית  .הדרך כןלה היא פריז של
מטה ,ןכאשר יןצאים מתחנת המטרן האחרןנה

של הקן ,ששמה פאבלן פיקאסן ,ןמתחילים

פריז:

ללכת אל האןלם ,פריז שאנן מכירים נעלמת
ןהשיכןנים הגדןלים שביניהם נמצא אןלם
בןביני יכןלים להיןת בכל מקןם שהןא .את
הימים האחרןנים בפריז עשיתי בסביבת

ביו בי בינ י לאיפרו

האןפרה ,ייאןפרה גארניה" המפןארת ,שכל

פארה החיצןן על פסלין ןקשתןתין לכןד עתה

בלןחןת עץ המסתירים את השיפןצים ,לןחןת
עץ פשןטים ןגסים ,שבהם חיתןך מרןבע

המסמן את הכניסה ,ןדרכן נדחקים התיירים

במעבר צר הנפתח לפתע לרןןחה גדןלה .שם
הם מןצאים עצמם מגןמדים נןכח החלל הענק

על תחיית המחיל הבינ לאימית
ייהבאניילהיי ימיפעי המחיל של
איהד נהריו ימץ אק
ש ל משמעןת המחןל על הבמה.

שכןלן זהב ןעיטןרי ברןנזה ,פסלים ןשיש

הלהקה הזןכה בתחרןת של השנה הפכה את

ןנברשןת זןהרןת ןאפלןלית של כיפןת

הבדיקה הזאת ליצירה משמעןתית .רןבין

המןבילןת אל כיפןת קאפלןת נ ןספןת.

אןרלין נ  [,Orlinיןצרת לבנה מדרןם-אפריקה,

ייהבאניןלה" היא תחרןת מחןל ,שביסןדה

התמןדדה עם הסןגיה של הןפעת מחןל

השקפה חברתית מןבהקת .שלא כמן ברןב

בתחרןת הקןדמת לפני שנתיים היה לי העןנג

מפעלי התרבןת הצרפתיים ,האחראים להפצת

לעבןד לצדה של לרינה ניקלאס ןלרא ן ת

תרבןת צרפת בעןלם ,תחרןת זן תןמכת

להקןת מחןל בר ח בי העןלם .כאשר פןגשים

ביןצרים צעירים ברחבי העןלם ןמעןדדת

את האמנים בארצןתיהם ,כאשר רןאים את

אןתם לארגן פלטפןרמןת של מ ח ןל להצגת

הקןשי העצןם שבתןכן הם יןצרים )ב ר ןב

עבןדןתיהם .נציגי התחרןת באים לארצןת

המדינןת התמיכה במחןל קטנה עןד יןתר

שןנןת ןבןחרים

-

בהליך דמןקרטי ממןשך

שסןפן נקבע באןפן חד ןלא דמןקרטי על ידי

המנהלת

-

בעבןדןת מצטיינןת המןזמנןת

להשתתף בארבעה ימים מרןכזים של הןפעןת

מאשר אצלנן( ,הערכת היצירה נעשית יחסית
יןתר ,ההקשר החברתי מקבל משקל נןסף
ןהצןרך בתמיכה מקבל משמעןת ה ח ןרגת

מעןלם המחןל בלבד .להקה המצלי ח ה ליצןר

בפריז ,שבסןפם קןבעת ןעדה ציבןרית מי הם

מחןל עכשןןי ןאלטרנטיבי בקרן אטיה אן

זןכי הפרסים השןנים  .זהן מפעל מין ח ד במינן,

בארגנטינה הןפכת אמירה אישית לפריצת דרך

המאפשר לזןכים ,בנןסף על הפרס הכספי,

בעלת משמעןת פןליטית .עם זאת ,כאשר

לקבל עזרה ממשית בשיןןק יצירתם למשך

הלהקןת מגיעןת לפריז ,הקהל האנין מגיב

שנה ,המשןל לכרטיס כניסה לעןלם

אליהן כמן לכל יצירה אמנן ת ית ,ב ת ןספת

הפסטיבלים ןסיבןבי ההןפעןת .במשך עשר

המסןרתית של הסקרנןת הצרפתית ןהפ ת י ח ןת

שנים ניהלה את התחרןת לרינה ניקלאס

)האינטלקטןאלית לפח ן ת( כלפי הזר.

נ  [, Niklasהיןזמת ןהרןח החיה של התחרןת,

תמןנת המחןל ,כפי שהיא מצטיירת מן

אשה מרשימה ןיפת תןאר ממןצא ספרדי,

ייהבאניןלה" ,אינה משמחת במיןחד .יש

שבעיקשןת ןבתחןשת שליחןת הצליחה להקים

תחןשה של חןסר התקדמןת ,כאילן כבר שנים

יןתר

מ 30 -

במןת למחןל ברחבי העןלם,

מארגנטינה ןעד יןןן ,יפן ןקרןאטיה ,ספרד

לא התחןללה איזן פריצת דרך משמעןתית.
אבל אןלי הדרישה לפריצןת דרך בלתי

ןאןסטריה .התשןקה להימצא במקןם שהנך

פןסקןת מלמדת על החמדנןת ןחןסר הסבלנןת

מאמין כי הןא מרכז העןלם ,האמןנה בהיפןך

שלנן יןתר מאשר על צןרך אמיתי במחןל

הגןרלי ,שממנן ןהלאה יהין חייך שןנים ,הם

עצמן .אם יש שינןי מןבהק ,הןא מתר ח ש לא

כןח מניע רב עןצמה ,ןהתקןןה הזן הנביטה

כל כך בעןלם התנןעתי עצמן כמן ביחס של

התארגנןיןת של יןצרים צעירים במקןמןת

האמנים למןשגים הבסיסים

השכןחים ביןתר מבחינה תרבןתית.

ייבמה" ,יישלם" .יש ללא ספק בדיקה מחןדשת
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-

יימןפע",

יידרןם-אפריקנית" המגלמת בתןכה את
הסןגיןת הקשןת של הרב-תרבןתיןת .הגןף

האפריקני ,בהכללה גסה ,נןשא על גבן מסרים
שןנים ןסןתרים ,ייצןגים מגןןנים ,דימןיים

ןדעןת קדןמןת .הןא ייהפרא האציל" הנע
בתמימןת ןביןפי חייתי ,הןא גם מבןזה

ן מ ןשפל ,ןהןא גם למד לרקן,ד משןם שהןא כל
כ ך מןכשר ,באןלפנים של מחןל באירןפה.

המחןל האפריקני המס ן רתי

-

שצןלם ןתןעד

ע ד שהמקןר עצמן הפך לדל ןחסר צבע מןל
ה אנתרןפןלןגיה המנכסת של סקרנןת
ןמציצנןת

-

ברגע שהןכנס למרכאןת ןהןעלה

על הבמה ,הפך למעין קיטש לתיירים ,מסןג
המחןלןת שמראים בארצןת אקזןטיןת
בכרטיס אחד עם ארןחת ערב.

הרקדנים שלמדן טכניקןת מערביןת נעשן
ר קדנים מרהיבים אבל גם איבדן את שפת
הגןף האמיתית שלהם .דןגמא של רקדנים

ייבלתי מאןלפים" בנןסח האירןפי אפשר היה

לראןת ביצירה של ברנרדן מןנטה

נ[Montet

ב פסטיבל מןנפלייה לפני כמה שנים ,כאשר
ש יתף רקדנים אפריקנים ביצירתן ,אבל
ר יקןדם היה שןנה מריקןדן בתפיסת הקצב,

החלל ,המשכים .הגןפניןת עצמה היתה בשפה
א ח ר ת  .דןגמה הפןכה היא יצירה נןספת
מ ד ר ןם-אפריקה ,שהןצג ה בתחרןת

ייהבאניןלה" ה נן כ חית ןה י ה בה משן ם

התגלמןת של הפרדןקס התרבןתי  .ג 'אנט

גינסלוב ] [Ginslovהעלתה את ייכתוב בדם",

הימצאותם של הרקדנים על הבמה

יצירה המתבססת על סיפור אמיתי של מעשה

אנחנו כאן ב"באניולה" המיוחל ,הם אומרים

התעללות מתמשך של קבוצת צעירים

-

הנה

לתוך המיקרופון ,והרקדן המוביל לא מגיע.

סיפור אחר .לייפלאשקווארטט" השוודית,
הרביעיה הקאמרית המודרנית שמלווה את

באזרחים בנוסח ייהתפוז המכני" .בצדה

מה עושים

השמאלי של הבמה הוקרן הסיפור על דפי נייר

הם רוקדים ,כביכול בהיסוס ,מבודדים זה

מרשימות ביותר בין הרקדנים לנגנים .היצירה

והוקרא בליווי פס קול אלקטרוני מעורר

מזה ,הטקסטורה של המחול כולה מפורקת.

המוסיקלית שיש בה אלמנטים של ג'אז

-

ותוך כדי הציפייה ליידבר הנכון"

שלעולם אינה נפתחת ,יכול היה להתרחש בכל

המופע ,קיום מודע על הבמה ויש התייחסויות

אימה .בחציה האחר של הבמה רקדו

בקצה האחר של פריז ההתעסקות במהות

ומוסיקה אלקטרונית בעירוב מרתק היא

הרקדנים .ריקודם היה מלוטש ועשוי היטב,

הבמה ,מהות החלל ושבירת מוסכמות נעשית

בחלקה אימפרוביזציה  ,והנגינה מוסיפה

אבל הקשר בינו לבין המסופר ,להוציא רגעים

בקנה מידה גדול בהרבה .הבמה החשופה של

עוצמה למחול אלגנטי מאו,ד שמותיר אחריו

קצרים שבהם אפשר היה לחשוב על ייחמלה"

בוביני גדולה מאו,ד אבל הבמה של האופרה

קווי מתאר ברורים  ,אם לא מסעירים .

או יימצוקה" ,היה רק מתוקף הסמיכות בחלל.

ענקית ,וכך גם ההפקות של היצירות של מץ

החלון בחדר המלון שלי פנה לגן פנימי נעים

לטקסט היה הכוח של המלה ,המחול היה

אק ] [Ekואוהד נהרין .אק מעלה יצירה

שני עצים ,פיסת דשא ,ענפים שאפשר לעקוב

בבכורה עולמית עם רקדני בלט האופרה

בבדיהם אחר חילוף העונות .אחד הקירות

ונהרין זוכה שעבודתו ייפרפטאום מובילה"

הגובלים בגן כוסה מטפס כהה ,ואליו נצמד

ייאבא ,ראיתי את הקטע הזה כבר שש פעמים

מצטרפת לרפרטואר הקבוע של האופרה .

פיגום מתכת  .מוקדם בבוקר ,כאשר זרחה

ואני עדיין לא מבין למה הם מכאיבים זה

עשוי היטב ,ללא ייחוד .
הכותרת של המחול הזוכה ארוכה

במיוחד -

-

בחזרה הכללית בערב שלפני הבכורות,

השמש אל תוך חלוני ,נשמעו נקישות ומול

לזה" ,והיא מרמזת על הבאות .על הבמה

השורות הראשונות מלאות צלמים עם עדשות

עיני ניצבו שלושה פועלים באוברולים כחולים

דמות שחורה ,כמו מפוסלת ,בשמלת ערב

ענקיות ,מצלמות טלוויזיה ועיתונאים .מארי

וקסדות ,כל אחד בקומה אחרת .הם היו

ארוכה על הדום גבוה .היא נראית זוהרת,

קאז'יווארה לימדה את המחול במשך שישה

עסוקים בפירוק הפיגום .זה שעל הפיגום

גדולה מן החיים ,ובקול מפונק ,בגינונים של

שבועות .אוהד נהרין ליטש וניסה .להפיח

הגבוה זרק צינורות מתכת אל זה שמתחתיו,

כוכבת ,היא דורשת מאדם שעומד מולה כל

ברקדנים המעולים של להקת האופרה את

שזרק אל זה שעל הקרקע .לפני כל זריקה

הרוח ייהנהרינית" בקשב ,בנתינה ,בסבלנות.

מסוכנת שכזאת מחא התופס

ייפרפטאום" היא עבודה פרועה הנהדפת הלאה

מוכן  .ללא מלה עפו החלקים באוויר,

מיני דברים

ומתנצל לפני הקהל שהמופע עדיין לא החל

מן הדימוי של הוואלס השטר אוסי .בתלבושות

והפועלים השחורים ,כמו בריקו,ד נעים על

בגלל קשיים שונים .בעודו מתרוצץ על הבמה,

המפוארות של רקפת לוי ,שחגגה הפעם על

הפיגום ,מתכופפים ,זורקים ,מרימים זרועות .

-

שתייה ,שמלה שונה .לבמה פורץ

לפתע אדם עם אוזניות הנראה כאיש טכני

כף -

סימן שהוא

רצה מתוך הקהל אשה כבדה בשמלה

בדי פריז עם כל עושרם ,בהומור שעליו הגיבו

חשבתי על הריקוד האפריקני ואסרתי על

פרחונית ,עם כובע וארנק ,ודורשת לבצע את

הפריזאים בצחוק רם ,נהרין יוצא מן הגבולות

עצמי ליהנות מיפי המראה .חשבתי על כל

קטע הבלט הקלאסי שלה .היא נראית

המהודרים של הבמה ,מניח לרקדן בסיום

הריקודים האחרים ,על ערעור היסודות ,פירוק

ונשמעת גרוטסקית ,מתפשטת לעיני הקהל

המחול לזחול מתחת למסך הקטיפה הכב,ד

הפיגום הנעשה על הבמה ,והרשיתי לעצמי

ומחליפה תלבושת .היצירה כולה היא ניסיונות

מתעתע בקריין החגיגי המודיע דבר מה מעל

ליהנות גם מהמחול הזה .

נואשים להעלות את ייהמופע הנכון" ,וחוסר

הבמה ,וסוחף עמו את הרקדנים לקידה

היכולת לעשות זאת הוא לב העבודה .בין

ארוכה ולא רשמית.

הניסיונות שלא עולים יפה יש קטע מרהיב,

ייאפרטמנט" )יידירה" ,וגם יימחולק"( היא

שבו רקדנית שחורה דקת גזרה בטוטו לבן

עבודה חדשה של מץ אק העוסקת בחיים

ונעלי בלט מפזרת על כפות רגליה אבק לבן,

היומיומיים כביכול ,בחלקי ריהוט וביחסים

מהסוג שרקדני בלט טובלים בו את סוליות

בין אנשים .אבל המסגרת העצומה

הנעליים כדי לא להחליק .היא מציפה את

הבמה ,התזמורת המתגלה בעומק הבמה

-

••••

גודל

הבמה בתנועת ההכנה הזו ,וכאשר היא נדחפת

כאשר מתרומם המסך השלישי והאחרון,

החוצה על ידי להקה ייעממית" ומטופשת

שאינו אלא שכפול מצויר של המסך המקורי

לגמרי המקפצת סביב דליים ירוקים ,נותרת

של האופרה ,מסה של קטיפה ובדי זהב

על הבמה שכבה לבנה ובה טביעות כף רגל

כבדים ,אסופים בחבלי זהב עם תיתורות

שחורות .בסופו של הריקוד מוזמנים אנשים

ושנצים

מהקהל לרקוד על הבמה ,וביניהם גם בחורה

מיתי .יש מין אסלה-בידה על הבמה ,שאותה

אפריקנית אדירת מימדים ,שריקודה המבויש

חובקת רקדנית ארוכת גפיים ונהדרת ,יש גם

הופך עד מהרה להשתוללות וירטואוזית.

כורסה לבנה בגודל מוגזם ותנור מעלה עשן,

גם עבודות אחרות בתחרות התעסקו במודעות

אבל החפצים אובדים במרחבי החלל הענקי,

עצמית מוגזמת והרסנית לגבי עצם

והריקו,ד להוציא סולו ודואט מרגש לפני דלת

-

••

כל אלו מעניקים ליצירה מימד
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הניה רןטנברג

התמסרות להתרשמות
על תוכנרת ייהעולם החדשיי

ופסטרבל האברב ,לונדוו 2000

דר ין מגוון אירועי המחול  ,שהתקיימו באפריל השנה בלונדון ,הציג הבלט המלכותי את התוכנית
 dייהע ולם החדש  ".בתיאטרון הפלייס התקיימו אירועי פסטיבל האביב )מרץ-יוני  (. 2000פתיחות
היתה המכנה המשותף של שתי התוכניות .הבלט המלכותי פתח אשנב לאמריקה ,ואילו פסטיבל

האביב ,שכותרתו היתה  ,בתרגום חופשי ,ייהתמסרות להתרשמות" ]  ,[Be Movedהיה פתוח למערכות
יחסים בין ריקוד לבין אמנויות אחרות .במאמר זה אתייחס רק לכמה מן היצירות הרבות ,שהוצגו
במהלך שלושת חודשי הפסטיבל.
יי סרנדה "

)(1934

של באלנשין פתח את תוכנית ייהעולם החדש" של הבלט המלכותי ונתן ללהקה

הזדמנות להראות את יכולתה כקבוצה מגובשת .לא ניכרו בה המשברים הניהוליים ,הכספיים
ןהעדר משכן קבןע בשנתיים שבהן נסגר התיאטרןן לרגל שיפןצים .כידוע  ,ייסרנדה" היה הריקוד

הראשןן שיצר באלנשין באמריקה עבור סטןדנטים צעירים בבית הספר לבלט שהקים בנין-יןרק.
הביצןע של הבלט המלכןתי הדגיש את הקוןים הנקיים ןהבהירןת התנןעתית של הכןריאןגרפיה
ןאופיין ברעננןת ןבאיפןק ,למןסיקה של צ י ייקןבסקי .בלט אמריקני אחר ,שסגר את התןכנית ,היה

ייקונצרט " ) (1956

של ג י רןם רןבינס  ,פרןדיה על אןהבי מןסיקה מטןרפים הנןתנים דרןר להזיותיהם

לצלילי רסיטל של שןפן .הבלט עת י ר הןמןר ויש בן דמןיןת ןמצבים מןזרים ,למשל

-

מאזינה

המתעלפת מרןב הנאה  ,חןבב מןסיקה נלהב המןכן לרצןח בשם אהבת המןסיקה .הבלרינה סילבי

גיים ]  [, Guillemשהמבקרת הבריטית דברה קריין ]  [Craineאמרה עליה שתכןנןתיה הפיזיןת גרמן
לקהל הבריטי לשנןת את דרך התבןננןתן בריקן,ד ןשהןכיחה את יכןלתה עד כה בתפקידים דרמתיים,
היתה משעשעת בתפקיד הקןמי הראשןן שלה.

היצירה ייכ ןר היתןך " ]  [Crucibleשל ןיליאם טאקט ] [Tuckettהבריטי ,שנוצרה על בסיס המחזה
של הסןפר האמריקני ארתןר מילר  ,העןסק בציד מכשפןת  ,הןצגה בבכןרה עןלמית .התפאןרה היתה
דרמתית מאן,ד עמןסה צלבים ןשברי זכןכית ענקיים הנעןצים ברצפת הבמה .גם הצבעים העזים

של התפאןרה ןהתלבןשןת הססגןניןת  ,שעיצב ראלף סטידמן ]  [, Steadmanןהמןסיקה של צירלס
אייבס ] ,[Ivesהדגישו בהגזמה את הדרמה .אבל בתוך האןןירה הגדושה הזאת לא הצליח טאקט
להמחיש בתנועה כיצד דעות קדומןת מביאןת להיסטריה הממיטה אסןן .הנןשא של המחזה הןא

נןשא קשה לביטןי במדיןם של הריקןד  .טאקט השתמש בהרבה דמןיןת ןמימיקה ,אבל קשה היה
לפענח מי הןא מי  .ההתפתחות העלילתית  ,שבמחזה מןמחשת באמצעןת דיאלןגים ,לא היתה בהירה .
ןכ,ן הניסיון לתרגם את המחזה למדיןם הריקןד הפך להחמצה.

ליצירה ייר סיסים " בפסטיבל האביב צירפה הכןריאןגרפית הבריטית ,ליה אנדרסןן] [Anderson
את שת י הלהקות שלה ,להקת הנשים הציןמליס ]  [The Cholmondeleysןלהקת הגברים הפנשןז
] [.The Featherstonehaughsהריקןד נןצר בהשראת קברטים פןטןריסטיים ,דאדאיסטיים ןמןפעי
הבאןהאןס במחצית הראשןנה של המאה
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קולין פול נ [Pooleיצר את  IIכוונה רעה  IIלשני רקדנים .רקדו נבוה ורקדנית

החשופה ,והפכה את הצופים למציצנים בעל כורחם  .הריקוד של צ'רלס

של רוול משמש

לינהו נ  [, Linehanהמופשט ביותר מבין השלושה ,שעסק בתנועה לשמה,

נמוכה מאוד רקדו לצלילי קולאז' מוסיקלי ,ש  IIהבולרו

II

לו מסנרת  .השפה התנועתית שלהם היתה בנויה על סוני הליכה שונים

חתם את התוכנית.

במסלולים ישרים ,כשהם מדנישים באופנים שונים את תנועת האנו.

כשנכנס הקהל לאולם ,רקדני קולקטיב רורשך וננני להקת הטרקטור

של שוו קיננ .שלוש רקדניות רקדו

הם התקדמו בהליכה המניעה את האנו לצדדים או לאחור כשהברכיים

היו עסוקים בריקוד " "Fakeplastic

נעולות .בכל אחד מהקטעים התנננה מננינה אחרת והתנועה בוצעה

כמעט בלי לזוז במרחב .תנועותיהן מבוצעות קרוב למרחב הנוף ,הנפיים

בהתאם לה .בקטע המסיים את הריקוד הרקדנים כורעים בר,ן קרובים

מונפות ארוכות לכיוונים שונים במהירות .העוצמה לוותה ברכות מסוימת

זה לזה ,כשפנס מאיר מלמעלה את החלק הפנימי של נופם .הם מתנשקים

באיכות הביצוע של התנועה .התנועות זרמו בלי הפסקה ,עד עצירה

נשיקה ארוכה ,שנראה כאילו אינה עומדת להסתיים .אחר כך הם

מוחלטת ושקט מוחלט במשך כמה שניות .ואז המשיכו לנוע עם שינוי

ממשיכים בתנועות אקרובטיות ,כשהרקדנית עומדת ,כפות ידיה ורנליה

כיוון .כשתנועה מסוימת עמדה לפני סיום ,כבר החלה להיווצר תנועה

על הרצפה והאנו שלה מורם ,בו זונה מתקרב אליה מאחור ,מרים אותה

חדשה ,שיצרה אווירה של זרימה תנועתית .הרקדניות היו מרוכזות בעצמו

ומושיב אותה על חלקו הקדמי של האנו שלו כשרנליה שלובות ,חובקות

רוב הזמו ,אבל מדי פעם התקרבה רקדנית אחת וננעה בשפתיה בעור

אותו לאחור.

רקדנית אחרת ,ליטפה את ראשה או את זרועה .סוף הריקוד היה מפתיע .

נ'ייו מייסון נ  [Masonרוקדת על במה חשופה את "סצינות" ,מחול

האמנים החשיכו את הבמה והשאירו את הקהל לבדו עם רעש המוסיקה.

המורכב משלושה קטעים שונים מאוד של שלושה יוצרים שונים .הקטע

קמנו והלכנו הביתה בשקט.

הראשון של נ'וו קיטס נ [Keatesנרקד בסננוו תיאטרון תנועה לקולות

יסמין ורדימון ,רקדנית לשעבר בלהקת המחול הקיבוצית ,העלתה עם

שבו שתי רקדניות מצינות את

של נשם ורעש מכוניות נוסעות  .מייסון מחכה ,מתנועעת ומדברת אל

להקת זבננ שני ריקודים(, 1999) "Tete " ,

ארתורו בניני .היא מבצעת בכשרון רב מנוון רנשות ,מאהבה ,דרך תשוקה,

פיצול האישיות של שלומית ויחסיה עם ראשו הכרות של יוחנו הנבר-

ערנה ונסיונות התאבדות הבאים לידי ביטוי בעצירת נשימה לפרקי זמו

האובייקט ,וכו את " ", LureLureLure

ריקוד בסגנון תיאטרון תנועה.

ארוכים .הריקוד של ויין מקנרנור נ [McGregorהוא ריקוד מופשט ללא

בתוכנייה כותבת ורדימון ,שהריקוד עוסק בזכרונות של בת משפחה

עלילה ,כשצלילי הכינור מעניקים ליצירה את המימד האקספרסיבי.
ביצירה המיוחדת הזו מבין השלוש נעה מייסון ממרחב מונדר אחד לאחר,
בתנועה משוחררת המתפרצת לעיתים ממרכז הנוף כלפי חוץ .לקראת
הריקוד השלישי התפשטה מייסון והחליפה את בנדיה בשולי הבמה

להקת זיכרון נופני ,שהשתתפה בפטטיבל הא
בלונדון ,צילום :כריט נאש

Physical Recall Dance Company
photograph: Chris Nash

 IIמאושרת II

היוצאת לחופשה שנתית  .הבת זוכרת את ההתנהגות

של אמה הנירוטית ,את אחותה ההיפר-אקטיבית ואת האב
בעל הכוונות הטובות .דמות הבת נחשפת כאישיות מסוגרת
ומכונסת ,שהמבט לאחור מאפשר לה הסתכלות ביקורתית על

ילדותה  ,שנראית לכאורה מאושרת  .ורדימון הצליחה להעביר

בצורה מתוחכמת מסר הקשור בגילוי עריות .הצופה נשאר
באי-ודאות  :האם הרמזים החמקמקים של ורדימון הם פרי
דמיונו ,או אולי באו לידי ביטוי ביצ י רה? גם הפנייה של

הרקדנית אל הקהל בבקשה לבחור את סוף
עצוב

-

הריקוד -

שמח או

היתה מפתיעה .הקהל החליט על סוף שמח .היצירה

ככלל אינה מעניינת מכיוון שהריקוד מתבסס על תנועה שהיא
חיקוי ריאליסטי מדי של המציאות הנותרת כחומר גלם לא
מעובד .החלק המעניין ביצירה  ,שהוא המסר המינ י ,נפרש רק
לקראת סופה ואינו מתבהר

ממש••• .

• •
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פולקלור

ל במה -

~~""פ""~

ברוב המדינות בעולם פועלות להקות פולקלןר ייצוגיות ,המייצגןת מורשות

מאוניברסיטת בירגהם יונג מיוטה ,ארה  IIב ,להקת רקדני דורה סטרטן

תרבותיות עממיות של מחול ,שירה ,גנינה ותלבושות; להקות גדולות

מיווו ,להקת

ןקטנות ,מקומיות וארציות ,מקצועיןת וחובבניות ,אןתנט)ות ומסוגננות,

להקת ענבל בישראל ,הלהקות האלו יצרו סוג חדש של מחולות לאומיים

הלהקות הללו החלו לפעול בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה ,ובמיוחד

שאינם פולקלור אותנטי ,אינס ריקודי עם ,אינם

בלט ואינם ריקודי אופי -

בגוש המזרחי ,ורובן קיימות גם היום ,כמה להקות זכו לפרסום עולמי

אלא שילוב של הכל ,אם נוסיף על האמור כאן את העובדה ,שגדול

Riverdance

מאירלנ,ד כהקות כרמוו ,ובמידה מסוימת ג

ולקהל של מיליוני צופים ,אין כמעט מדינה בעולם שאין בה היום להקות

הכןריאוגרפים בעולם מחפשים השראה ליצירןתיהם במחןל פןלקלוריסט

פולקלור ושלא מתקיימים בה פסטיבלים לאומיים ובינלאומיים לפולקלור,

הכול

אותנטי ,נבין מדוע נןשאים כמו הקשר בין פולקלור אןתנטי

שבהם משתתפות מאות להקות ,רובן של חובבים,

מחולות פולקלןריסטיים

ביו להקות הפולקלןר הייצןגיןת בעולם בלטו בעבר ןבןלטות היום להקות

על הבמה וההשפעה של הבמה על הפולקלור

מהגוש המזרחי לשעבר :להקת מןסייב ] - [Moyseyevשקמה ב 1950-
בברה  IIמ ,הלהקה הלאןמית של גרוזיה ,להקת קןלו מסרביה ,להקת לאדו

-

-

ובין הבמה ,הבעייתיות של העלאת פןלקלו

-

הם נושאים חשובים

ומרתקים,

המושג

 IIפולקלור ,II

שפירושו המילולי  IIידע עם" ,מוגדר באנציקלופדיה

]  [Ladoמקרואטיה ,להקת וירסקי מאןקראינה ,להקת קוטייב מבןלגריה,

העברית כך II :כלל היצירה העממית התרבותית ,מופשטת או גשמית,

להקת מזובשה ] [Mazowzeמפןליו ,להקת בוכריו מאוזבקיסטו ,הלהקןת

המועברת מדור לדור בע  IIפ או כמוצר חומרי ,וכו מקצוע העוסק בחקר

הלאומיןת של ארמניה ,אזארביג'או ,בשקיריה ,קירקיזיה ,להקות ממדינןת

היצירה הנ '! IIל  lעל אף קביעה זו ,ועל אף פעילות ענפה ,הישגים אמנותיים

דרןם-אמריקה עם הלהט המהפכני ןהגאוןה הלאןמית ,להקת בלט

ומחקרים מעניינים על להקות הפולקלור הייצוגיות ,אנשי המחול האמנותי,

פולקלוריקו דה מקסיקו ,הבלטים הפןלקלוריסטיים של בוליביה,

חוקרים ואנשי מינהל תרבות בישראל ,אינם מגלים די עניין בנושא ,במאמר

להקת רדה

זה אני מבקש להשלים את החסר ולעורר ענייו בתחום חשוב זה תוך דיון

קולומביה ,צ'ילי ,ונצואלה ,פרן ,להקות מהעולם השלישי

-

]  [Redaממצרים ,להקת אוניברסיטת הנשים באיניהאו מהפיליפינים,

בשאלות הבאות :מה מהות הקשר ביו מחול אותנטי וביו הבמה? מדוע

להקת מהלי מאיראו )שהפסיקה לפעןל

הלהקה הלאומית של

ולאיזה מטרות קמו להקות הפולקלור הייצוגיות והלאומיות? מה הקשר

אפגניסטן )הפסיקה לפעול בסוף שנות

הלאומיות של

ביו בלט ,ריקודי אופי וריקוד פולקלור? מה חשיבות שימור המחול

ב (, 1979-
ה  (, 70-הלהקות

סנגל ,חוף השנהב ,קניה ,ניגריה ועוד,

האותנטי ,המוסיקה האותנטית והתלבושות המקוריות? בהקשר זה מעניין

גם בעולם המערבי הוקמו להקות פולקלור ,כמו להקת המורמונים

במיוחד ניתוח הקשר ביו הפולקלור והבמה בישראל ,תופעה שהיא מיוחדת

במינה ,אם כי יש בה מאפיינים רבים הדומים למדינות ולעמים אחרים .

באביב  1999פורסם

ב-ן Dance Research Journa

מחקרו של ד  IIר אנטוני

שי ,שכותרתו II :מסורת מקבילה :להקות לאומיות של ריקודי עם וריקודי

עם ' בשדה'" '.ד  IIר שי חקר להקות בולטות בתחום זה וגישתן לפולקלור

שרה לוי תנאי ,מייסדת להקת ענבל ,מדגישה שהיא הושפעה מריקודים

האותנטי .ממחקרו אפשר ללמוד הרבה על הבעייתיות של העלאת ריקודי

מסורתיים של העדה התימנית אבל יצרה שפה אמנותית משלה.

עם על במה  .על בסיס מחקר זה ומחקרים נוספים נדון במאפייני התופעה

פליקס הוירבגר )  (1968הציע מודל-רצף לניתוח התופעה של ריקודי עם
לבמה  ,לפיו ריקודי העם האותנטיים הם ייההוויה הראשונית

בישראל.

עם על הבמה הם  IIההוויה
אותנטיות וייצוגיות בםופעי להקות הפולקלור

השנייה ' .II

II

וריקודי

ריקודי העם לבמה הם מעיין

" החייאה" של הריקוד העממי תוך התאמתו לחוקי הבמה והתיאטרון.

רוב החוקרים שעסקו בנושא להקות הפולקלור הייצוגיות ,מציינים

ריקודי העם  IIבהוויה השנייה" הם לא רק הריקודים על הבמה אלא גם

שריקודיהן אינם פולקלור אותנטי ושיש בהן מרכיב תיאטרלי חשוב  .ריקודי

הריקודים החברתיים .ריקודים אלה התפתחו ,בעיקר בארה  IIב ,בשנים

הלהקות הושפעו בעיקר מריקודי אופי של הבלט הרוסי ,שהתפתחו במאה

,1950-1975

במסגרת תנועת ריקודי עמים )ריקודים בינלאומיים(  .ריקודי

במחקרם J,

עם  IIבהוויה

התפתחו באזורים כפריים .הרקדנים שרקדו אותם

ה 19-

ובשנות

ה 20-

של המאה

ה .20-

ארקין

וסמיט ) (1997

ציינו

ראשונה II

שהריקודים של הלהקות הייצוגיות הושפעו מהפולקלור האותנטי אבל

גדלו עמם כמסורת חיה ולמדו אותם יי זה מזה  ",ואלו ריקודי העם יי בהוויה

הם עצמם אינם פולקלור .דרגת האותנטיות של ריקודי הלהקות

השנייה" נלמדים ממדריכים מקצועיים ונרקדים על ידי רקדנים  ,שהבסיס

הפולקלוריסטיות אינה אחידה .כמה מהכוריאוגרפים טוענים שהם מעלים

שלהם הוא סגנון הבלט הקלאסי במסגרת קבוצתית ממוסדת ומאורגנת

לבמה מחול מסורתי אותנטי ברמה מקצועית ,פולקלור המותאם לבמה

ולצורך הופעה על במה .אנדרייב נכיבסקי

הציע מודל-רצף דומה ,

) (1995

ולחוקיה .אחרים  ,וביניהם איגור מוסייב ,טוענים שהם רק מקבלים השראה

לפיו הריקודים המסורתיים האותנטיים הם  IIהשתתפות

מהריקודים האותנטיים אבל יוצרים ייריקודי אופי" המתאימים לגרעין

הבמה הם ייצוגיים והם משתייכים לשני סגנונות נפרדים s.לדבריו ,רקדני

הפסיכולוגי של אופי הלאום ומבטאים את  IIהנפש והתכונ ו ת של העם ".

הלהקות הייצוגיות לא מכירים את הצד "ההשתתפותי  ".וזה נכון גם אצלנו.

II

והריקודים על
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 באך'בות הספר"ה למחול ב'שראל,להקת כרמוו

n Israeli Dancers and Singers, courtesy of the Dance Library of Israel
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אמליה הרננדס ,הכןריאןגרפית של בלט פןלקלןריקן דה מקסיקן ,טענה

בראיןן ב 1991-

שאין דרך להעלןת לבמה המקצןעית את רקדני הכפר,

הרןקדים בחגיגה המתקיימת פעם אן פעמיים בשנה .גם אם נעלה אןתם

לבמה ,ההןפעה שלהם תהיה אחרת .את הריקןד האןתנטי צריך להתאים
לקהל המןדרני .צריך ליצןר ספקטקל ,אבל שיהיה מבןסס על מחקר בשדה
ןעל הריקןדים האןתנטיים ןמקןרןת היסטןריים ,כמן שעשתה ,למשל,
מרתה גראהם ,כשחקרה לצןרך כןריאןגרפיה שלה את תןלדןת האצטקים
ןמנהגיהם.

עד כמה הכןריאןגרף מחןיב לשמןר אלמנטים אןתנטיים על הבמהן רןב
הכן ריאן גרפים של הלהקןת הייצןגיןת חןקרים מחןלןת אןתנטיים ןתרבןיןת
עתיקןת ןלןמדים ממחקר זה ,אבל הם מעצבים את הלהקןת שלהם
בדמןתם .הם פןתרים את המתח בין האלמנטים המסןרתיים ןבין הדמיןן
הכןריאןגרפי המקןרי ןהחזןן האסתטי האישי שלהם ,על ידי יצירת

האילןזיה של ריקןדים אןתנטיים אמיתיים .למשל ,להקת לאדן מקרן אטיה
ןלהקת דןרה סטרטן מיןןן ,המקפידןת להשתמש במחקרי שטח ןבריקןדים
אןתנטיים כבסיס לריקןדיהם ,משתמשןת על הבמה במרכיבים תיאטרליים
ןייצןגיים .בין הלהקןת המפןרסמןת בעןלם ,ששמרן בקנאןת על אןתנטיןת

גם על הבמה ,היתה מקהלת הקןזקים של הדןן ,אבל אצל רןב הלהקןת
הבסיס הייצןגי הןא המרכזי .יןנתן כרמןן ,שיצר את ייהמןדל" של מחןל

ישראלי לבמה ,התבסס על היסןדןת של הבלט ןעל אף שחקר את המקןרןת
של ריקןדי העדןת ןריקןדי העם ,הןא יצר בהשראתם ריקןדים משלן.
בעיה נןספת במתח בין אןתנטיןת ןייצןגיןת היא הרקדנים .מי רןקד על

הבמה? האם אלה צריכים להיןת רקדנים אןתנטיים? כיצד הם ייצריכיםיי
להיראןת כדי לייצג את הייהאןפי הלאןמייי? האם כל רקדן אצלנן יכןל
לרקןד ריקןדים בהשפעת צעדים תימניים אן דבקןת ערביןת ,אן שרצןי

שרקדנים אןתנטיים ירקדן אןתם? בלהקת באיניהאן נ [ Bayanihan
הפיליפינית היה לרקדנים בתחילה מראה של בני האליטה הספרדית

מןגבה במרכז הראש ןיצר יידגםיי של יינערה ישראליתי '.הרקדנים הין

רןבם בעלי בלןרית ,זקןפים ,יפים ,רזים ןאתלטיים ,ןייצגן את דמןת ייהצבריי
הישראלי ןייהיהןדי החדשי'.

לסיכןם ,על אף ההשראה שמקבלים כןריאןגרפים מריקןדי

פןלקלןר,

הריקןד על הבמה אינן יכןל להיןת פןלקלןר אןתנטי ,מעצם העןבדה שהןא
מןפע לקהל עם חןקים משלן .מי שרןצה לראןת ןלחןןת טקסים של פןלקלןר
אןתנטי ,חייב לנסןע לכפרים ןלחןןת שם את החןןיה האמיתית באמצעןת
השתתפןת .ןגם חןןיה זן לא תהיה החןןיה האןתנטית ממש ,משןם שהיא
מתקיימת

בנןכחןת זרים

הצןפים בה

ןמשנים

במידה מסןימת את

האןתנטיןת הטבעית שלה.

המטרות הפוליטיות של להקות הפולקלור
סמלים משןתפים ,חזןתיים ,מןסיקליים ןתנןעתיים ,הין מימים ימימה
אפקטיביים בתרןמתם ללכידןת קבןצתית ןיילגיןס עמיםי '.המשטר
הסןבייטי הןא שפיתח את השימןש בלהקןת הייצןגיןת לצרכים פןליטיים.
הןפעןתיהן המרהיבןת ןהמלהיבןת של הלהקןת ,הרמה הגבןהה של
המקצןעיןת הטכנית ,הכןריאןגרפיה הצבעןנית ,האקרןבטיןת המדהימה,

האחידןת המרשימה

-

כל אלה הין הןכחה לייהישגיםיי של החברה

הסןציאליסטית ןלייחיים המאןשריםיי של הנןער בארצןת הקןמןניסטיןת.
הביטןי שניתן בלהקןת הייצןגיןת לפןלקלןר של קבןצןת לאןמיןת שןנןת

שימש צינןר לשחרןר מתחים ןרגשןת לאןמיים-אתניים ןליצירת אשליה
של שןןיןן בין הלאןמים ןהקבןצןת האתניןת ןהכרה בהם ןבזכןיןתיהם.
הןפעןת הלהקןת סייען להסיח את דעתן של הנןער ממעןרבןת פןליטית

ישירה לשם שינןי המעמד של עמים ןלאןמים .הלהקןת עןררן גאןןה לאןמית

ממנילה ,ןהלהקה נדרשה לצרף רקדנים עם יימראה פיליפינייי .לעיתים,

הרקדנים שקיבלן הכשרה בבלט ןריקןדי אןפי מתקשים לבצע ריקןדים
אתניים מןרכבים הדןרשים טכניקה מיןחדת אן טקסים שיש בהם סיכןנים,

כמן הליכה על אש ןקפיצה מגבהים .במקרים כאלה ,אן שהכןריאןגרפים
מןןתרים על הטקסים האלה ,אן שהם מביאים רקדנים אןתנטיים.
יןנתן כרמןן יצר בסןף שנןת

ה 50-

מראה ייישראלייי לרקדניןת של להקתן.

הןא הןסיף לכןלן שיער ארןך מלאכןתי ןתסרןקת ייקןקןיי עם מילןי שיער
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ועדתית בקרב לאומים וקבוצות אתניות על המורשת התרבותית שלהם .

ריקודי העם הישראליים נוצרו כחלק מיצירת תרבות ישראלית-עברית-

הופעות הלהקות שימשו אמצעי למשיכת תיירים ועוררו רצון טוב ואהדה

חילונית  ,ובמידה מסוימת גם כנענית .ריקודי העם ושירי העם חיזקו את

בעולם .

יי הישראליות " ותרמו לגיבוש יי זהות ישראלית"  .ריקודי העם ביטאו דילמות

להקות הפולקלור הייצוגיות תרמו לא מעט גם לגיבוש זהות לאומית.

בסיסיות של הזהות הישראלית ,כמו המתח בין דת ומדינה ,בין ההמשכיות

מצא כי להקות הפולקלור

של ההיסטוריה היהודית ובין שינויה בעקבות המהפכה הציונית  .ריקודי

הייצוגיות עודדו עיצובן של זהויות לאומיות אחידות במדינות הלאום

העם נועדו גם לבטא את הפיכת העם מעדה דתית מפוזרת בעולם למדינת-

חוקר מחול תורכי ,ארזו אוזטורקן

החדשות ,שקמו ב 150-

)(, 1994

השנים האחרונות בבלקן

ובאירופה  ,על אף הפלורליזם האתני הלאומי והתרבותי

הקיים בהן ·.להקות אלו ייצגו את מדינות הלאום על מס ו רותיהן השונו ת
ותרמו ללכידות הלאומית ,לא רק של התושבים במדינתם אלא גם של

לאןם נןרמלית ,סןברנית ,הנוטלת את גורלה בידיה; ליצור תרבות עברית

התושבים הנמצאים בפזורה .להקת הבלט פולקלוריקו דה-מקסיקו ,למשל,

חדשה שאינף מנןתקת מהעבר אבל גם אינה ממשיכה אןתן ישירןת .לכן,

הביאה בהופעותיה להקמת להקות פולקלור ייצוגיות מקסיקניות וללימוד

ניכרת בריקודי העם ובשירי העם הראשןנים השפעת התנ " ,ך ריקודי העדות,

ריקודי עם מקסיקניים בקליפורניה .סיורי להקות כרמון ולהקות ישראליות

ריקודים וניגונים חסידיים  ,הנוף  ,הטבע ,ה"מרחב השמי" וריקודי הדבקה .

נוספות  ,ופעילותם של מדריכי ריקודי עם ישראליים  ,הביאו להקמת עשרות

כד נוצר גם הסגנןן ייהישראלי" של ריקוד העם ,המבטא חברה פלורליסטית:

להקות מחול ישראלי של נוער יהודי ואחר במדינות רבות בעולם .

ריקוד אקלקטי בסגנונו השואב ממקורות רבים .

מדינות טוטליטריות כמו ברה " מ  ,או להבדיל גרמניה הנאצית  ,עודדו בעזרת

הריקודים הישראליים על הבמה הדגישו את עבודת האדמה  ,נתנו ביטוי

הלהקות הייצוגיות מופעי ריקוד המוניים באצטדיונים ,שעוררו תחושה

לחלום הציוני של יי יצרנות " ושיבה אל האדמה ואל העבודה  .כמו בלהקות

)העם( .

פולקלור בעמים אחרים ,הלהקות הישראליות הציגו ומציגות גם היום

בעזרת המופעים האלה הוכיחו המשטרים קבל עולם את יכולתה של

את החיים בכפר כ " חיים טובים" ,חיים שלמים ואופטימיים  ,חיים של

של כוח וגאווה על ההישגים הלאומיים וכן את תחושת

הVolk -

המדינה להפיק ספקטקלים מרשימים  .הפולקלור יי הדמיוני" הזה נוצל

פשטות ,צניעות ושמחת חיים  ,חריצות ומוסריות  .וזאת ,על אף שהמציאות

למטרות פוליטיות  ,והאחידות של הופעות ההמונים הושגה בכפייה

לא היתה תמיד כזאת ובוודאי אינה כזאת היום .הדימוי של ישראל,

ובאיומים  .במדינות המערב לא היה שימוש פוליטי ציני ומכוון בלהקות,

בכוריאוגרפיות של להקות כרמון ולהקות אחרות ,הוא גם היום דימוי של

אבל גם הן תרמו לגאווה לאומית  ,לביטוי של מיעוטים אתניים ולגיבוש

יי ארץ ישראל היפה" .דימוי זה מוצג על ידי הלהקות בארץ ובעןלם ומביא

זהות לאומית.

בפני הצופים את ישראל  ,כפי שהיינו רוצים לראותה וכפי שראו אותה

בין ההנחות הפוליטיות שעמדו ביסוד הקמתן ופיתוחן של להקות

בחלומם יי האבות המייסדים"  .על אף שהמציאות שונה מהחלום  ,השפעתו

הפולקלור הייצוגיות היתה ההנחה ,שהלהקות מבטאות המשכיות

של דימוי יי ישראל היפה " עדיין חזקה  ,גם בקרב תיירים וגם בקרב רבים

היסטורית ושהן מייצגות את יי הרוח הלאומית האמיתית " במושגים של

הרוקדים ריקודי עם ישראליים בארץ ובעולם  .יש הרואים בריקודים

תרבות ופולקלור תמימים ולא פוליטיים  .אבל הקהל הבחין בין המציאות

הישראליים יי תעמולה ציונית  ".למשל ,נציגת הסמיתסוניאן בארה " ב ,שבאה

לבין הבמה והוסיף לריקודים האותנטיים והאתניים משמעויות הנובעות

לישראל ב 1976-

לבחור להקות פולקלור שישתתפו בתערוכה חיה של

מחיי היומיום .הקהל ראה בהם לעיתים  ,בניגוד לכוונת המשטרים ,ביטוי

יי שונות בתוד אחדות " בוושינגטון לכבוד חגיגות ה ZOO -לארה " ב ,סירבה

לדעות קדומות לאומיות ועדתיות  ,למתחים אתניים דתיים ולמאבקים

להזמין לתערוכה להקת ריקודי עם ישראליים.

מעמדיים וכלכליים .

בהקשר זה של פערים בין הריקודים על הבמה לבין המציאות  ,מעניינת

S2

ך
הדוגמה של בלט פולקלוריקו דה מקסיקו  .בלט זה הציג את מחוז

מרגישים תחושה של סולידריות  ,אף שזוהי לעיתים סולידריות מדומה

כאזור חלומי ומקסים

לימי הפסטיבל בלבד  .ריקודי הפולקלור לבמה  ,על אף שהם שונים מעם

שח י ים בו תושבים מאושרים  ,וזאת בשעה שהמחוז היה על סף מאבקי כוח

לעם  ,מקרבים את בני העמים השונים איש לרעהו  .הלימוד ההדדי של

אל י מ י ם וברוטליים בין הצבא לאיכרים  .דוגמה נוספת היא להקת לאדו ,

ריקודי העמים וההשתתפות של רקדני כל הלהקות בריקודים יוצרים

שהופיעה ב  19B9-בריקודים מאזור יי בניזי  ",אזור מעורב של סרבים וקרואטים ,

הרגשת יי ביחד  ".רגשות חיוביים אלה בין המשתתפים מושפעים גם מרגשות

ריקודים שבאו לבטא את יופיו של האזור ואת היחסים הטובים בין תושביו .

ההערכה שלנו כלפי אלה הגאים במורשתם .

צ ' איאפאס

במקס י קו -

באמצעות ריקודי העם

שלו -

לאחר שנתיים טבחו הסרבים והקרואטים באזור איש את רעהו.

גם הלהקות הייצוגיות בישראל המופ י עות בריקוד י דבקה ערבית ומציגות
את הפולקלור הערבי מתוד הערכה לא משקפות את היחסים במציאות

פולקלור על הכםה :אטטרטגיות וםתודות כוריאוגרפיות

ב י ן ערב י ם ליהוד י ם .בלהקות המופיעות בריקודים בהשפעה חסידית

מכיוון שלא ניתן כמעט להעביר את הפולקלור האותנטי לבמה  ,בהוציאנו

הרקדנ י ם החילונ י ם מזדהים עם הריקוד על אף המתחים בין החרדים

אותו מסביבתו הטבעית  ,חיפשו הכוריאוגרפים של הלהקות הייצוגיות

והחילונים  .הלהקות המופיעות בריקודי עדות שונות אינן מבטאות את

אסטרטגיות מתאימות להצגתו לפני קהל .

המתחים הבין  -עדתיים ורגשות הקיפוח של עדות מסוימות .

מרכזיות הסיפור )הנרטיב(

בתוכנ י ות המצורפות למופעיהן  ,להקות הפולקלור ה י יצוגיות בכל העולם

המתודות שפותחו התרכזו סביב

יי נרט י בים "

-

סיפורי-חיים  ,טקסים

וגם בישראל מציגות את עצמן כתורמות לשלום וידידות וכמחזקות רגשי

ומנהגים

אחווה  ,סולידריות  ,השתתפות ושייכות  .לדברי הכוריאוגרפים  ,הריקודים

בהופעותיהן חתונות  ,שהן טקסים צבעוניים ואהובים המושכים את העין

האתניים השונים מחזקים את רגש השייכות של המיעוטים לקהילה

והאוזן .בלט פולקלוריקו דה מקסיקו ,למשל ,מציג יי סוויטה מהפכנית" ,

המאוחדת  ,ומבטא י ם הכרה במיעוטים  .המשתתפים בפסטיבלים לפולקלור

שבה המעמדות הגבוהים מוצגים בצורה שלילית  ,האיכרים פורצים בסוף

-

שהוצגו בצורה של סוויטות-מחול .כמעט כל הלהקות מציגות
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הריקוד לאולס הנשפיס ומגרשיס את העשיריס  .מוסייב לועג לבורגנות

שלא היתה נהוגה במוסיקה האותנטית  .מןסייב לא משתמש בזמרים ,

בריקוד ייהקדריל  ",המתאר בגיחוך זוגות רוקדיס בנשף בעיירה קטנה

לעומת זאת הבולגרים משתמשים הרבה בזמרה  .קןטייב הקים את מקהלת

בתחילת המאה  .מוסייב מציג גס את הטנגו הארגנטיני כסאטירה על

הנשים המפורסמת יי הקול הבולגרי" ,ואף שהזמרות משתמשות בדואטים

יי הנ י וון המערבי ".

בדיסןננס המסורתי הבולגרי  ,אין היא דומה לשירה האןתנטית בכפר .

אצלנו  ,יונתן כרמון הציג בלהקותיו בין השאר סיפוריס של חתונה חסידית ,

בלהקת לאדן הקרואטית ,המוסיקאים מנגניס כל אחד בכליס רבים

תימנית ,ריקודי דייגיס היוצאיס ליס ונשותיהן ממתינות ,ריקודיס על

מהאזורים השונים וחותרים לאותנטיות  .כאשר הם מתקשים לבצע

בסיס שירו של אלתרמן יי מגש הכסף " על קרבות מלחמת השחרור  ,ריקוד

מוסיקה אותנטית  ,היא מושמעת מהקלטה אן שמזמינים במיוחד נגנים

רחביה  ,שהוא סיפור על נשף חגיגי בבית הנציב העליון הבריטי ברחביה

אותנטיים .

בתקופת המנדט  ,יי ריקוד שלשות " בסגנון תימני המבוסס על בעל ושתי

בישראל אין לנו כלים אותנטייס משלנו  .לכלים עממיים נחשבו החלילית,

נשיס  ,משחקי רועיס  ,עבודת דריכת היין בגת בימי התנ",ך טקס פריון

כליהם של

תוף מרים  ,הדרבוקה  ,האקורדיון וגם הכינןר והקלרינט

-

מרוקני ועוד .

יי הכליזמרים"  .הלהקות משתמשות היום בתזמורות עם הרכבים

ביטוי למדינת-הלאום ולקבוצות אתניות

מוסיקליים מגוונים  ,הכוללים גם מערכות כלי הקשה ןסינתיסייזרים .

הכוריאוגרפיס מנסיס לבטא בריקוד את מדינת הלאוס המאוחדת ואת

כמה תזמורות עממיות שמרו על התום והפשטות של שנות

אופי העס ,אבל כיוון שהלאןס מורכב מקבוצות רבות ,רוב הלהקות מציגות

המדינה  ,כמו התזמורת של להקת הסטודנטים-ירושלים ושל להקת

ריקודיס המושפעיס מפולקלור של קבוצת אתניות שונות .המטרה היא

הסטודנטיס  -חיפה  .רוב הלהקות נוטות להשתמש במןסיקה מוקלטת בגלל

לא להדגיש את המפריד אלא לחזק את המאחד באמצעות הכרה בקבוצות

העלןת הגבוהה של תזמורת חיה ,ודבר זה מרחיק את הלהקה מאותנטיות .

ה 50-

וטרום -

השונות  .וירסקי בלהקתו האוקראינית העלה ריקוד שבו הרקדניס,

תלבושות

בתלבןשת לאןמית מגןןנת ,רןקדים יח,ד בריקןד אח,ד ריקודיס של עממיס

בכל התרבןיןת והמדינות התלבושןת האותנטיות הן יקרות ןלעיתים קשה

מצטטת מתוך תוכנייה של להקות

לרקןד אתן .בתלבןשות הפןלקלוריסטיות המקוריות הושקעה עבןדה רבה .

מוסייב את טענתן כי ייהגוון האתני הוא אחד הביטויים לאופי הלאומי

רןבן בנות שנים רבות ןהן מגוונות ועשירות  .התלבןשות הפןלקלוריסטיות

שןנים החיים באוקראינה .

של

ליבמן ) (1986

רוסיה " 7 .

היו חלק חשוב של חיי החברה ןאיפשרו זיהןי של מעמד חברתי ,גיל  ,מצב

מערכות היחסים בין הקבוצות האתניות והלאומיות מוצגות בלהקות

משפחתי  ,שייכויןת משפחתיות ודתיןת  .הקפדה על הדיןק ןהטעם

הפולקלור ברצפים של יי התבוללות ןהפרדה" ,של ייכור היתוך ורב-

בתלבןשות חשובה מאוד בלהקות הייצוגיות .הכוריאןגרפים מוסיפים

תרבותיות" ,ובכך ניתן מוצא למתחים ולרגשות של קיפוח בין עדתי .

לעיתים לתלבושןת רקמות וקישוטים בעבןדת יד ,אבל בדרך כלל

מוסייב ,למשל  ,נתן ביטוי לקוזקים ולגבורתם ובכך סייע לקבלתם ולהכרה

התלבושות מעןצבות בייצור תעשייתי בידי מעצבי אופנה ועונות לדרישת

בהם בברה " מ לאחר תקופה של דיכוי  .לעןמת זאת ,הלהקה הבולגרית

הבמה ולטעמיס המודרניים  .אחת הבעיןת של להקות הפולקלור

קוטייב רוקדת ריקודים של קבוצות אתניות שונות החיות בבולגריה ,

הישראליות היא התלבושןת  .אין לנן היום תלבושןת עממיןת ישראליןת .

אבל מעולם לא רקדה ריקודים תורכייס ,על אף שהתורכים הם 10%

היו כמה ניסיונןת לעצב תלבןשת לאןמית ,שלא כל כך צלחו  .במשך השנים

מאוכלוסיית בולגריה  ,וזאת בגלל המשקעיס השליליים העמוקיס ביחסי

התפתחו כמה מאפיינים כמן אפודיס  ,צבעים בולטים  ,בדים קלים  .מעצבים

בולגריה ותורכיה  .דוגמה אחרת המובאת במחקרו של שי  ,שצוין לעיל :

מקצועיים תרמו מדמיונם  ,אבל תלבושות מסןגננות עדיין אין .

לאחר השתלטות ברה " מ על הארצות הבלטיות ב  ,1948-עודדו הסובייטים

-

םאפיינים ייחודיים

פסטיבלים שבהס ניתן ביטוי ללאומים השונים בארצות הבלטיות כהוכחה

ריקודי עם ישראליים לבםה

לכך שהסובייטים ,שלא כמו המערב ,נותנים אפשרות ביטוי לעמים החיים

הצגת ריקןדי עם ישראליים על במה היא תןפעה שיש לה קווי דמיון עם

בקרבם ; אבל במקביל הלך וגדל חלקם של השירים והריקודים הרוסיים

להקות ייצוגיות לאומיות במדינןת אחרות  ,ויש כמובן גם הבדלים הנובעים

בפסטיבלים אלה  ,בטענה שהולך וגדל מספר הרוסים יי המתיישבים "

מהמציאות הישראלית  .הפולקלןר הישראלי הוא יצירה חדשה  ,שנוצרה

בארצות הבלטיות והם זכאים לייצוג .

בידי האבות המייסדים במטרה ליצור תרבות עממית עברית ,לאומית

בישראל ,כמעט בכל הלהקןת ,רוקדים את ריקודי העדות ,במיןחד ריקןדים

וחילונית ; מעין יי פןלקלור עכשןוי" מודרני  .ייעם שאין לן ריקודים משלו
ריקןדי העם הישראליים

תימניים וחסידיים ,ריקודי דבקה ערבית ,אבל גם ריקודי לאדינו  ,ולעתים

אינו עם "

גס ריקודים רוסיים  ,גרוזיניים וכןרדיים  .המטרה היא לחזק את רגש

נוצרו בהשפעת הרומנטיקה הלאומית של המאה ה  19-באירופה  8 ,בהשפעת
בהשפעת האוריינטליזם

-

אמרה גורית קדמן עוד

ב .1938 -

יי השייכות " על ידי מתן ביטוי לרב-תרבותיות ,הדגשת ההשפעה של

האקספרסיוניזם הגרמני והרוסי של שנות

המורשות האתניות על הריקוד הישראלי והצגת יי השוויןניות של כל העדות

האירןפי שבמרכזו ההתרפקות של האירןפי על דמותן של בן המזרח ןעל

ה ,20-

והגוונים במעגל הרןקדים ובתחום הריקוד" ועל ידי כך חיזוק הקולקטיב.

המדבר ,ןבהשפעת הכנעניןת שבמרכזה ההשתחררות מהזהןת היהןדית-

מןסיקה

הדתית ובניית זהות ישראלית עברית במרחב השמי  .כתןצאה מכך נוצרה

להקות הפולקלור הייצוגיןת אינן משתמשןת בדרך כלל במןסיקה אתנית

בישראל מה שההיסטוריןן יעקב שביט

חיה ובכלים אןתנטיים  .ליווי מוסיקלי כזה הוא יקר ונדרשים לו כלים

רשמית"  ' .תרבןת זו הושפעה מהאידיאולןגיה הלאומית ןמתודעה

נדירים ונגניס מיוחדים  .ולכן ,רוב הלהקות משתמשןת במוסיקה חיה

היסטורית מכוןנת ןהופצה בפעילןת יזומה על ידי ייסןכני תרבןת" כמו

אבל בהרכב תזמורתי מערבי .מוסייב משתמש בתזמורת מערבית ובכמה

הטיןל ,החג ,השיר ןריקוד העם

) ( 1996

מכנה ייתרבות עממית

הישראלי.

כלים אותנטיים כמו בללייקה ובאיאן ,שנגניהם מופיעים על הבמה עס

ריקודי העם הישראליים לבמה נוצרן מלכתחילה להןפעה .הריקודים

הרקדנים  .קוטייב בחר בכלים שבהם משתמשים בכפרים ,אבל יצר הרכב

הראשונים נןצרן עם חידוש טקסים של חגי טבע ןחקלאות בהתיישבןת

תזמורתי מכלים אלה .בכפרים הבןלגריים לא ניגנו בכלים העממיים

העןבדת .יצרו אןתם אנשי מחןל מקצועיים בסגנןן המסכתות של פון

בתזמורת ,ולכן תזמורת עממית על הבמה היא ישות מוסיקלית חדשה

לאבאן נ  [,von Labanששילבן תנועה ,קריאה ,נגינה ושירה  .יש ריקודיס
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שנןצרן לבמה

בהאןהל

-

ב .1924-

מרכיב של
היןם,

כמן ריקןד ייהןרה אגדתי " של ברןך אגדתי ,שנןצר להצגה

show

כ 60-

מהבמה ןהטקס ירדן הריקןדיס אל העס ,כך שיש בהס

גס בהיןתס נרקדיס כריקןדיס חברתייס.

הריקןדים שהעם רןקד

-

אבל זה לא קרה  .אמנם  ,כמה ריקןדים שנןעדן

לטקסים נעשן פןפןלריים ןהפכן לריקןדי עם  ,אבל לטןןח הארןך הם לא
פגען בריקןדי העם ןלא מנען את התפתחןתם .

שנה לאחר שנןצרן הריקןדים הראשןניס ,אפשר לראןת בריקןדי

במקביל לריקןדים של הלהקןת נןצרן ןממשיכים להיןןצר ריקןדי עם

העם הפןפןלריים מרכיבים של אןתנטיןת ,משןם שחלקם כבר נרקדים

ישראליים רבים הנרקדים על ידי רבים  ,ןזאת  ,על אף השינןיים הרבים

עשרןת שנים על ידי רןקדים רבים בארץ ןבעןלם .החןןיה של הרןקדיס

שחלן בחברה הישראלית

השנים האחרןנןת ,חברה שהפכה להיןת

בערבי ההרקדןת היא אכן חןןיה אןתנטית .יש בישראל ריקןדים אןתנטיים ,

הישגית ,צרכנית ,נהנתנית ןאינ:דיןןידןאלית  .יןנתן כרמןן  ,בפסטיבל המחןל

שעברן כמסןרת מדןר לדןר ,בעיקר ריקןדי העדןת ,ריקןדי החסידים

בכרמיאל  ,הצליח לתת ביטןי לקשר ההדןק בין ריקןדי העם ןהריקןדים

עןסקים בארץ בפעילןת המשך

לבמה ,כשקהל הרןקדים הןא גם קהל הצןפים  ,גם קהל הרןקדים ןגם

ליןזמתן ההתחלתית של גןרית קדמן  ,גרזןן קיןי ןאחרים בתיעןד ריקןדים

המןפיעים על הבמה בלהקןת

שילןב שהןא הבסיס להצלחתן של

אלה ,שנראן לכןריאןגרפים כאלמנטים יי ילידיים  ",מקןמיים ןשןרשיים .

הפסטיבל .

ןהריקןדים הערבים  .מאז שנןת

רןת אשל

ה 50-

ב 50-

-

מציינת כי יי הכןח שהניע את אמן המחןל אגדתי היא

צמיחתם של ריקןדי העם הישראליים יי העממיים " ןתןפעת להקןת

השאיפה ליצןר מחןל ארץ ישראלי מקןרי  .לשם כך למד ריקןדים חסידיים

הפןלקלןר הייצןגיןת הישראליןת הם יןתר מאשר ריקןדים  .זןהי תןפעה

ןגם תימניים" .ס !

חברתית ןאידיאןלןגית מרתקת  ,ןכדי להבינה יש להמשיך לחקןר ןלעקןב

) (1991

הלהקןת הישראליןת שצמחן בשנןת

ה ,50-

ןבעיקר להקת כרמןן ,זכן

להצלחה רבה בעןלם  .בכנסי ייהנןער הדמןקרטי " הקן מן ניס טיים במזרח-
אירןפה בשנןת

ה  40 -ןה ,50-

באירןפה  ,בארה"ב ,

אחר התפתחן תם של הריקןדים מבחינה תנןעתית  ,כןריאןגרפית ,חברתית ,

אידיאןלןגית  ,אתנית ןלאןמית .

• •• •

• •

בדרןם-אפריקה,

אןסטרליה ןעןד  .הריקןד הישראלי משך תשןמת לב בינלאןמית משןם

שהיה יי עכשןןי " ןנןצר לבמה בידי אמני מחןל מקצןעיים .אמני המחןל
התאימן אןתן לרקדנים חןבבים ,אבל הןא היה מיןעד להןפעה  .בין
המאפיינים של הריקןד הישראלי הין מרכיבים של שמחת חיים,
אןפטימיןת ,מןסיקה מגןןנת ןתלבןשןת מןדרניןת צבעןניןת .הרקדנים רקדן
יחפים ןבקלילןת ,ןהריקןדים נראן מןכרים לרןב הצןפים באירןפה
ןבאמריקה ,משןם שהין בהם השפעןת של תרבןיןת שןנןת  .ראשןני תנןעת
ריקןדי העם חששן  ,עןד בשנןת

ה ,50-

מההשפעה של הבמה ןשל

הספקטקלים על ריקןדי העם ייהעממיים "  ,שהין בחיתןליהם  .הם חששן
שריקןדי העם לא יעמדן בהשפעןת של הפתיחןת לעןלם ,של ביטןיי
הראןןתנןת הבימתית ןשל הקמת להקןת ייצןגיןת עם יןמרןת אמנןתיןת
מקצןעיןת  .גןרית קדמן ןעמנןאל זמיר האמינן שהדרך להתמןדד עם
הראןןתנןת ןההשפעןת הזרןת היא  ,כפי שכתב זמיר

ב :1958-

יידרך הגשר

למסןרןת של עדןת שבטי ישראל ןשל אןהלי קידר" !! .כבר בכנס המחןלןת
בקיבןץ דליה

ב ,1958-

כתבה הבמאית שןלמית בת דןרי ,שהתמחתה

במןפעים המןניים  :ייאני מהלכת על הקן הדק שבן ייפגשן ,אך לא יתנגשן,
מחןל העם על אןפין הספןנטני  ,עם כללי ההןפעה הערןכים לראןןה שחלים

עליהם ללא רחם חןקי הבמה !'".גןרית קדמן אמרה לאחר כנס דליה :יירק
מעטים הרגישן מה שאנן ,חבר ןעדת הריקןדים ,הרגשנן בלב כב,ד כי
למעשה סטינן מהדר;ך לא ריקןדי עם העלינן אלא תצןגה גדןלה של תנןעה
מבןימת רבת

רןשם" !J .

גןרית חששה שהנטייה לבמה תביא לאןבדן

הער Iת
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דר  ,לארה ברסק ורונית זיו וכן הרצאה מלווה

תנועה ; שילוב מולטימד י ה באמצעי המחשה

בסרטים של רינה שיינפלד.

חזותי לכתב תנועה אשכול-וכמן; גורמים

מסיימי השנה השלישית בסמינר הגישו

מבניים וצורניים בטקסטים בכתב תנועה

תחרות מיה ארטובה

עבודות-גמר בקטגוריות שונות .בקטגוריה של

כבסיס לקומפוזיציה; דגמי תנועה במשחקי

'ר) כתבה ייהבלט הקלאסי -בו חורג"(

מחול אתני ועממי הוצגו היבטים שונים של

ילדים כבסיס לחיבור במחול באמצעות כתב

במרכז סוזן דלל התקיימה בחודש מאי תחרות

המחול כמייצג חברה ומשקף תרבות  ,בין

תנועה אשכול-וכמן .בקטגוריה העוסקת

ים-תיכונית לבלט  ,שחגגה עשור לעמותת מיה

העבודות :עבודות על ריקודי מעגל ישראלי י ם ;

בהכרת דמויות ושיטות מעולם המחול

ארבטובה לבלט קלאסי .בפרס ראשון

טקס גירוש הדיבוק במסורות יהודיות ; דרכי

והתנועה הוגשו עבודות על גילוי תוכנית

בקטגוריית בוגרים זכה סרהט גודול ][Gudu 1

פעולה  ,מטרות והגשמתן בקבוצות מחול של

הוראה והמחשת מדע ותנועה בגן הילדים; כף

מתורכיה  ,ובפרס שני לידיה רוטרדמסקיה

יוצאי כורדיסטאן בישראל; דגמי יסוד

הרגל

]  [Rotterdamskayaמישראל  .את הפרס

במחולות עם ישראליים ביצירות של להקת

ובמחול המודרני; יוגה כגישה חינוכית בבית

הראשון בקטגוריית הצעירים קטפה מריה

שלום  .בקטגוריה של עבודה בתנועה ובמחול

הספר ; התהוות הטכניקה של מרתה גראהם

מפובולי ]  [Mpoubouliמיוון והפרס השני

עם קהילות בעלות צרכים מיוחדים הוצגו

מתוד יצירותיה ; איזדורה דאנקן -השקפת

-

מאפיינים תנועתיים במחול הקלאסי

הוענק לנאדיה טארסוב ] [Tarasovואולגה

עבודות בנושאים :איתור ליקויי קריאה

טסימורטה ]  . [Tzimourtaשורנה חיינדרבה

באמצעות כתב תנועה אשכול-וכמן ; חרשים

]  [Haindravaקיבלה פרס עידו.ד

במחול; חיזוק הזיכרון התנועתי באמצעות

הלימוד של תנועת האדם :שיטת פלד נקר ייז

כתב תנועה אשכול-וכמן .בהיבט הבין-תחומי

מודעות ומגע; הקשר בין טכניקת אלכסנדר

עולמה וחייה כבסיס לביטוי בתנועה ; מחול
אירובי

-

טכניקות ודרכי הוראה  .מתחומי

-

המסלול למחול ולתנועה

ושילוב אמנויות הוגשו העבודות :תנועות

לבין יעילות בחיי היומיום ; הנחת

במכללת סמינר הקיבוצים

המתפללים בעת שירת גוספל; הוראה רב-

משמעות ודרכי ביצועה במסורות ישראל

בתחילת חודש אפריל התקיים בסמינר

תחומית לילדים באמצעות תנועה על בסיס

השונות.

הקיבוצים יום בנושא יינשים יוצרות מחול

שיר של לאה גולדברג .בקטגוריה של דרכי

בתחילת יוני התקיימו ערבי סיום להתמחות

בישראל " .התקיימו סדנאות בהנחיית נועה

הוראה של מחול ותנועה הוצגו עבודות על

בכוריאוגרפיה וערב שבו הוצגו עבודות

לימוד מושגים בהתמצאות מרחבית באמצעות

נבחרות מכל שנות הלימוד  .בערבים אלה

טרהט גודול

Serhat Gudul

נדיה טארטוב

לידיה רוטרדמטקיה

Lydiya G. Rottendamsakya

Nadia Tarasov

תפילין,

חשוב וכיצד הוא משפיע על מעמדו של עולם

הופיעה גם קבוצת ה מ חול ש ל יד המסלול .
שבה משתתפים סטודנטים מצטיינים ביכולת

המחול ;" מרתה ענבר

-

להגיע לתל-אביב עקב מצב מתוח בגבול

יי שיתוף פעולה בין

הצפון עם יצ י את צה " ל מדרום לבנון ול א

מגמות מחול ואמנות פלסטית בתיכון שוהם ;"

הביצוע .השנה עבדה הקבוצה עם

הכוריאוגרפית סיקי קול  .בימים אלה עוסקים

ג'ודי ברקן

במסלול למחול ולתנועה בהשלמת תוכנית

בקבוצות בנות העוסקות במחול " ; ארז אלון

ללימודי .M.ED

יי בלט ומודעת גופנית"; נורית רותם בשיתוף

בסוף שנת הלימודים מסיימת נעמי בהט-רצון

-

יי מגע גופני כתקשורת א-מילולית

אריאלה גולדמן

-

את תפקידה כראש המסלול לתנועה למחול
במכללה  ,תפקיד שמילאה  22שנים .את

מגמת המחול ומרכז יום לקשיש ' פעיל בכל

מקומה תמלא תרצה ספיר.

ב 19.6-

יי פרויקט קהילתי משותף של

גיל ;''' דפנה ג ' ונס-יגלום

-

ספר ביבנה ;" ליאורה בינג היידקר

מאי הועלו  11מופעים של מחול ביישובים
מרוחקים כמו שער הנגב  ,קיבוץ חצרים וערד.

יי דימוי

בחודש יוני התקיימו

חלונות למחול בשנת 2000

ומטפורה כאמצעי לשכלול האיכות התנועתית

בלייג בעומר התקיים בספרייה למחול בבית

של הרקדן הקלאסי" ; שלי ביקלס שני

אריאלה יום עיון לשיתוף עמיתים בתהליכי
חינוך למחול .בין המרצים :אסנת לוי

-

יי מאגר

מידע באינטרנט בתולדות המחול ;" מילכה בר ,
מאיר לאון

-

ייידע מחולי :מה זה  ,למי זה

יי קינסיולוגיה וסומאטיקס
לרקדן ;" סמדר וייס

-

-

מופעים

-

במגדל העמק,

יקנעם  ,עפולה ובקעת בית שאן· בין הלהקות

חשיבותם

יי אנליזה של הטקסט

פרויקט אינטרנט" .אפרת רודד לא יכלה

4

מופעים בפריפריה

-

ברמת הגולן ,מגידו  ,כפר ורדים ולוד .בחודש

יולי התקיימו 4

-

התנועתי בטכניקת המחול של מרתה גראהם

התקיים במרכז סוזן דלל יום חשיפה

במחול לרכזי תרבות של אמנות לעם .בחודש

יי יום מחול בבתי

-

ואביזרים במחול " .

אמנות לעם

יי בגרות בדיאלוג יצירתי " ;

מיכל ייבין

-

התקיימה הרצאתה בנושא יי שימוש בלבוש

הרבות שהופיעו :להקות בת  -שבע  ,הקיבוצית ,

-

להקת ניר וליאת בן גל  ,יי פי אסטה " של סילבי
דוראן  ,יי שני עולמות " בביצועו של דמתי

אמנון  ,ייקשב וקצב " של שרון לביא וירון
אנגלר  .כמו כן הוצג יי אויסטר " של ענבל פינטו.

אמנות לעם סיבסדה גם כרטיסים למופעי
המחול במסגרת פסטיבל ישראל ואירופה
דאנס.

ייעל חבל דק"

-

פרויקט אינטימי של ריקוד,

תיאטרוו ומוסיקה חיה
בסוף חודש יוני חגג נמרוד פריד את סיום

העונה השלישית של מחול בבית תמי בלב תל-
אביב במרתון בן חמש שעות .בין המשתתפים
הרבים :יוסי יונגמן  ,איריס ארז  ,מאיה

לבנדו  jסקי ,אנה וייסמן  ,נימה יעקובי ,יסמין
גודר  ,תמר בורר  ,סאל י אן פרידלנד ורנה בדש.
כמו כן השתתפו באירוע מוסיקאים ושחקנים.

כנס בינלאומי למחול
החברה לחוקרי ההיסטוריה של המחול

נ[Society of Dance History Scholars
תקיים כינוס בנושא " ". In The Moment
הכינוס יעסוק בהבנת משמעות הרגע

והשפעתו על המבצעים והקהל  ,ביחס לתופעה

האופיינית למחול  ,שברגע שהוא מועלה על
הבמה הוא כבר שייך לעבר  .הכינוס יתקיים

בין  21ל  24-ביוני 2001

במדינת מרילנד

בארה " ב .המעוניינים להגיש מחקר לכינוס זה

יפנו עד  15בספטמבר 2000

לכתובת הבאה:

Susan Manning
Northwestern University Dance Program
1979 South Campus Drive
Evanton, IL 60208-2430
מיה ארבטובה ובעלה ולנטין  Tיגלובסקי ,ריגה,

, 1932

באדיבות הספרייה למחול בישראל

 932, Courtesy of the Danceך Mia Arbatova and her husband Valentine Ziglovsky, Riga ,
Library of Israel

Phone:847-491-3147, Fax : 847-467-1545
e-mail: s-manning@nwu.edu
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פסטיבל בינלאןמי לפןלקלןר

ארגון מעט"ף  ,החוגג 15

שנות פעילות

תרבותית בינלאומית בנושא הפולקלור ,קיים
את הפסטיבל

ה 15-

שלו בין

29.6

ועד

8.7

במגדל העמק ,דלית אל כרמל ,נצרת עילית,
ירושלים  ,חולון ,יוקנעם  ,קרית שמונה ,רמת

הגולן ודיר אל אסד .מנחה הפסטיבל

-

מארגון נכי צה"ל  ,קבוצה מ " בית הגלגלים"

סדנת המחןל מטה אשר

הרצליה  ,נכים מקבוצות לריקודי עם ,וכמובן

בשנה האחרונה נפגשו תלמידי סדנת המחול

חברי להקת המחול ורטיגו .

מטה אשר עם כמה יוצרים וביניהם היוצר

הרב-תחומי בוריס צ ' קשירן נ [Caksiran

ד " ר דן

רונן  .בפסטיבל השתתפו הלהקות הבאות:

כנס באר-שבע

מיוגוסלביה .צ'קשירן ,שזהו ביקורו הרביעי

דנזנובה נ  [Danzanovaמאיטליה  ,הורוול

כנס באר-שבע  ,הכנס השנתי לדיון במינהל

במסגרת הסדנה  ,הגיע לישראל בנובמבר הישר

נ  [Horvelמארמניה ,פיומה נ [ Puyuma

ויצירה  ,התקיים השנה

מטייוואן ,קולגיום פולקלור יקום מיוגוסלביה,

הכנס לסייע לגיבוש עמדות והגברת המודעות

רשמים עזים והולידה את העבודה ייהלמות/

ב .12-13.6-

מטרת

מהתופת בבלגר.ד תקופת המלחמה הותירה בו

להקת הפולקלור של פרגוואי  ,הבלט של

לעשייה התרבותית .הפעם עסק הכנס בשני

אל-מות' ! עבודה זו הוצגה באולם המופעים

קולומביה ,בנות היער המשווני קמרון ,מארה

תחומים :יחסי מרכז ופריפריה בהוויית

שבקיבוץ כברי וזכתה לביקורות טובות  .כמו

נ  [Maraמרומניה ולהקת פולטקס נ[ Poltex

היצירה והצריכה התרבותית וכן אמות מידה

כן הועלו במסגרת הסדנה מגוון בכורות:

מפולין .בין הלהקות הישראליות הופיעו להקת

בהקצאת משאבים לתמיכה הציבורית .

יי חתום בנשיקה " מאת מרטין קורי  ,ייכאילו

הורה עפולה  ,ולהקות דיר אל-אסד ובלאדי.

ניר דה ןןלף

אילנה כליף ו"מסגרות" מאת לימור קורקין.

הסטודנטים-ירושלים ,הורה רעים מחולון ,

משחק " מאת מיקי חומה ,יי רסיסים " מאת

הרקדן ניר דה וולף  ,המוכר מהופעותיו

עינב לוי שיחזרה שני קטעים מרפרטואר

שאןלי רןזנפלד הלך לעןלמן

בלהקותיהם של נעה דר  ,עידו תדמור

להקת המחול הקיבוצית :ייבלט נשים " לסוזנה

שאולי רוזנפלד ז"ל ריכז את נושא המחול

ותיאטרון קליפה  ,הוזמן להעלות עבודה חדשה

לינקה נ  [Linkeוטריו מתוך "למטה בצפון"

העממי בתנועה הקיבוצית ועמד בראש

בפסטיבל ליוצרים צעירים

ה ,50-

הוועדה לריקודי עם בשנות

כשהתחום

היה עדיין בראשית הדרך בישראל .הוא היה

" " Erodance

המתקיים באירופה  .וולף רוקד בתיאטרון

מחול נChember

 [Clownבאמסטרדם.

למץ אק נ [. Ekבמסגרת העידוד ליצירה אישית
הועלו שתי עבודות של תלמידי שנה ב! קרנית
וולף יצרה את העבודה יינולה " ושלומי ביטון

גם הכוריאוגרף של להקת ההסתדרות ולהקת

יצר את העבודה יי מי בעד השם הזה? " .לשנה

הסטודנטים של חיפה .הריקוד הראשון שלו

הבאה מתוכננות סדנה בעיצוב תלבושות,

היה ייהנאווה בבנות" ,

,1955

ואחריו יצר

וידיאו-דאנס ועיצוב תפאורה וכן סדנה

ריקודים רבים  ,שהבולטים בהם :יי חגיגת

המשלבת בין מחול למוסיקה חיה .

האביב  ",יי הורה ירושלים " ו"סיגל " .בטקס
שהתקיים בפסטיבל כרמיאל

ב 1988-

קיבל

מחבריו  ,מדריכי ריקודי העם ,את התואר
יי יקיר הארגון !'

פרןיקט מיןחד לרקדנים ןלנכים
להקת המחול ורטיגו בשיתוף האמן האנגלי
אדם בנג'מין קיימה בחודש יוני פרויקט מחול
מיוחד לרקדנים ולנכים .אדם בנג ' מין ,רקדן
וכוריאוגרף הפועל במשך שנים רבות בקרב

הנכים באנגליה ובעולם ,הקים ב 1990-

את

להקת המחול קנדוקו נ  [Candocoהמורכבת
מרקדנים נכים ושאינם נכים  .מאז יצר

כוריאוגרפיות עבור להקות בבלגיה  ,הולנ,ד
גרמניה ועוד .בסדנאות שלו רוקדים
המשתתפים הנכים עם רקדנים שאינם נכים

באמצעות ייאלתור במגע  ",טכניקה הנשענת על
הקונספציה של הקשבה זה לזה  ,לימוד הגוף

של האחר מבחינת משקל ,מגבלות ויכולת.
הרעיון לסדנה הוא של עדי שעל ונעה
ורטהיים .הפרויקט ממומן בידי הקונסוליה
הבריטית ומנהל התרבות

-

המחלקה לקשרי

חוץ במשרד החינוך  .בפרויקט השתתפו נכים
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מרתה נראהם ב"מכתב לעולם" ,צ'לום  :ברברה מורנן

Martha Graham in a "Letter to the World", photograph: Barbara Morgan

רקדנית של פינה באוש )הוצאת

בגרמניה( .ב180-

Suhrkamp

העמודים של הספר אפשר

שסיים תקופה כרקדן סולן ,היה מ1993-
למשנה למנהל האמנותי של הבלט האוסטרלי.

ללמוד על סגנונה החדשני ושיטות יצירתה של

באוש יותר מהכרכים העבים על אודותיה
מרכז פרינג' חדש בתל-אביב

-

שיצאו לאור עד כה.

תיאסרוו תמונע
המקום הוקם בידי האמנים נאווה צוקרמן

המבורג מציינת  SOשנה למותו של ניז'ינסקי

ומיקי גורביץ מתוך כוונה לבנות בית ליצירה,

הרקדן הרוסי האגדי ואסלב ניז'ינסקי

שבו אמנים וקהל יצאו נשכרים מהקשר

] [Nijinskyנפטר לפני 50

הישיר בין האמנים מתחומים שונים .המתחם

 30שנה בבתי-חולים לחולי נפש .לציון האירוע

שנה ,אחרי ששהה

בנוי משלושה חללים :במה פתוחה למופעי

יצר ג'ון נוימאייר ] [, Neumeierמנהלו

מוסיקה ,במה במבנה אמפיתיאטרון המיועדת

האמנותי של בלט המבורג ,יצירה בשם

למופעי תיאטרון ,הקרנות סרטים ,מיצגים

"ניז'ינסקי" .היצירה החדשה הועלתה במופע

הבלט II

והופעות מחול ,וחלל נוסף פתוח המשמש

חגיגי שסיים את  IIימי

גלריה לאמנות פלסטית .את התיאטרון תכננו

המתקיימים בהמבורג זה

26

השנתיים

שנה ברציפות.

n

רוט טטרטון ,המנהל האמנות' ה דש

המעצב עתי אהרונסון ונאווה צוקרמן מתוך

הקפדה על חללים המגרים את היצירה ,נוחים

מנהל חדש לבלס המלכותי השוודי

ועם זאת מקנים תחושה של בית .התיאטרון

שלוש שנים ניהל פרנק אנדרסון הדני את

שוכן ברחוב שונצינו

-

לב אזור התעשייה של

של הבלט המלכות'

Ross Stretton, the Royal Ballet's
new Artistic Director

הבלט המלכותי השוודי  .תקופת ניהולו
הסתיימה ביום ההולדת ה  225-של הלהקה,

תל-אביב.

מחול במשחקים האולימפיים
להקת מרתה גראהם בקשיים כספיים

במסגרת פתיחת האולימפיאדה בעיר סידני

בשל קשיים כלכליים נאלצה להקת מרתה

באוגוסט השנה ,תופיע להקה של

גראהם לבטל חלק ממופעיה בפסטיבלים

האבוריג'נים .כמו כן תופיע בפתיחה הלהקה

שונים בקיץ .מאז מותה של גראהם ב1991-

 8DVשל לויד ניוסון ]  [, Newsonיליד

ניהל את הלהקה רון פורטאס ,צלם ועורך-דין,

אוסטרליה ,שעובד באנגליה מאז שנות ה .70-

שסייע למרתה גראהם בשנות

ה ,70-

כן תופיע בפתיחה להקתו של לין הוואי-מין

כאשר

סבלה ממחלת התמכרות לאלכוהול .גראהם

]  [Hwai-Minמטיוואן ,להקתה של פינה

הורישה לפורטאס את כל זכויות הביצוע של

באוש ולהקת Arnie ZaneןJohnes

יצירותיה .בשנה שעברה החליט פורטאס

האמריקנית.

לפרוש מהניהול האמנותי ולתפקיד התמנתה

רקדנית ידועה של הלהקה בעבר ,ג'נט איילבר

] [. Eliberהתברר שללהקה אין די תקציב
אפילו כדי לשלם לאיילבר את משכורתה

פטר 'עקובטון ,המנהל האמנות' ה  nדש של
הבלט המלכות' השווד'

Petter Jacobsson, the Royal Swedish
Ballet's new Artistic Director

תחרות כוריאוגרפיה על שם גרסרוד קראוס
ב  24.5-נערכה באקדמיה למוסיקה ולמחול
ע  IIש רובין בירושלים התחרות ליצירה במחול

II

ע ש גרטורד קראוס  .במקום הראשון זכתה

הקרובה .כפי הנראה ,מוסדות וספונסרים

שונים לא העבירו ללהקה את הסכומים

לפני שנתיים .משום מה החליטו אנדרסון

שהתחייבו להם בימי ניהולו של פורטאס .כעת

והנהלת הלהקה השוודית לסיים בשנה

מחפשים מקורות מימון חדשים ,שאם לא כן,

שעברה את כהונתו ,ועכשיו התמנה כמנהל

קידר עם העבודה "ילדיו" ,וענת טנא עם

לא תופיע השנה להקתה של מרתה גראהם

הרקדן השוודי פטר יעקובסון ] [.Jacobsson

העבודה  IIיש אור" .במקום השלישי זכתה

בעונה המסורתית שלה בניו  -יורק.

פינה באוש בת
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לפינה באוש מלאו  60שנה .היא נולדה ב27 -

ביולי .1940
מאז ,1973

בעיר וופרטל ,שם היא עובדת

רעות פדהאל עם הכוריאוגרפיה "התבוננות".
המקום השני התחלק בין שתי זוכות

II

-

קרני

הקריירה העשירה של יעקובסון כוללת

ריקי ורון בעבודה

מופעים בבתי אופרה מלכותיים אבל גם שנים

ובציון לשבח זכתה עבודתה של מיטל אגיב

לא מעטות של עבודה בניו-יורק ,בתיאטרון

 IIהצצה'! עם חבר השופטים נמנו :גליה גת,

הבלט האמריקני .כמו כן רקד עם טויילה

סיקי קול ,שלי גונן ,גלית ליס ותמיר גינץ  .כל

תארפ ] [Tharp

ועבד עם מרס קאניניגהם.

מים גנובים ימתקו",

השופטים פעילים בחיי היצירה המחולית
ובהוראה במגמות המחול בארץ ,ושניים

יתקיימו מופעים לכבוד יום

הולדתה .לא מעט ספרים על אודותיה ראו

מנהל חדש לבלס המלכותי הבריסי

מתוכם בוגרי האקדמיה למוסיקה למחול

אור לאחרונה .הרקדנית הוותיקה שלה ,ג'ו אן

רוס סטרטון ]  [Strettonהוא המנהל האמנותי

בירושלים.

אנדיקוט ] [, Endicottפירסמה ספר אישי
מאוד בשם  IIאני אשה הגונה Ich bin eine]II
 [anstaendige frauהמתאר מה זה להיות

החדש של הבלט המלכותי הבריטי .סטרטון
אינו דמות מוכרת משום שרוב שנותיו רקד

באוסטרליה במסגרת הבלט האוסטרלי .אחרי
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לאה ב - Iצבי

לרקיד עמ רגטרןד קראןט
לרקוד ,לרקוד כל הזמו ,לרקוד הרבה בכל

ממש כפי שמתאר זאת הויזינגה בכותבו על

מקופ ,בחצרות ,בחוף היפ ,על הבמה או על

המשחק האנושי:

רנסנסית שהקדימה אחרים בתפיסותיה

הן זו היא פעילות שמתרחשת בגבולות

האמנותיות וחזתה תיאוריות חינוכיות

במלים אלו היתה מפיחה בנו גרטרוד קראוס

מסוימים של זמן ומרחב  ,בסדר הנראה לעין

העוסקות בשילוב אמנויות וחינוך )גרדנר ,

את הלהט לרקוד ומציתה את הדחף ליצור,

בהתאם לכללים שמתקבלים מתוך רצון

המדרכה ,זה לא חשוב ,העיקר

לרקוד ...

ופילוסופיה .היא היתה אשת אשכולות ,דמות

,1995

דה בונו ,

,1991

וינקוט ,

(. 1995

בעיקר ליצור .ביצירתיות  ,כפי שרואה זאת

חופשי ,ומחוץ לתחומם של הצרכים או של

גרטרוד נפטרה

אנטוני סטור ,יימתקיים הקשר בין עולמו

התועלת החומרית .הלך הרוח האופייני הוא

מצוה להעניק מלגות לאקדמיה למוסיקה
לפיתוח המחול ע"פ החלטתה של פרופ' חסיה

ב 1977-

ובצוואתה נאמר :ייאני

הסובייקטיבי של האדם לעולם שמחוצה לו,

של השתלהבות והתפעלות ,והוא דתי או חגיגי

משימה שכולנו שותפים לה ,ואשר מהווה את

בהתאם לאירוע .הרגשה של התרוממות רוח,

לוי אגרון ,שתנהג לפי ראות

מתח  ,מתלווה לפעילות  ,ולאחריה שמחה

צוואתה הרוחנית החליטה חסיה לקיים

תהליך

החיים(. 1996 ) " .. .

ואיך היתה גרטרוד

עיניה ." ...

את

באמצעות תחרות יצירה במחול  ,ובתום שנה

מעניקה לנו וחושפת בפנינו תהליכי חיים אלו?

ורגיעה )סטור,

בדרך כלל לא היתה מכבירה מלים  ,רעיונותיה

כאשר נוסדה המחלקה למחול באקדמיה

למותה נערכה התחרות הראשונה לזכרה ולזכר

היו עוברים אלינו באמצעות צלילי הפסנתר.

למוסיקה ומחול ע " ש רובין בירושלים פנתה

אחותה ,ג .מילר לבית קראוס  ,על מנת לעודד

היא היתה עומדת לידו ולסירוגין מנגנת ,

פרופ ' חסיה לוי אגרון בראש וראשונה אל

סטודנטים ליצור .בתחילה היו אלו תחרויות

רוקדת ומתקנת את הצורות שיצרנו בגופנו

גרטרוד קראוס לבוא וללמד בה .גרטרוד

ארציות  ,ולימים יועדו רק לסטודנטים של

בחלל הסטודיו .את מחשבותיה היתה מפסלת

נענתה להזמנתה מיד וברצון רב ,שהרי היתה

האקדמיה .התחרות פתוחה לכלל תלמידי

בנו כאילו היינו גושי גרניט קשים .כחומר ביד

.ידועה בתמיכתה באמני המחול בישראל

המחול החל משנה '.א שלב המיון הראשוני

היוצר .וכאשר ידיה לא הצליחו לשנות את

ובעיקר בצעירים שבהם .מאז ועד לאחרון

נעשה על ידי נציגות מצוות מורי החוג למחול

הצורות ,והצורות לא הצליחו לרצות את

ימיה היתה גרטרוד קשורה בכל נימי נפשה

ואל השלב הסופי עולות כשמונה עבודות.

(. 1996

ב196Z -

התמנתה כפרופ ' למחול

חזונה  ,היתה נדחפת בגופה הקטן לתוך

לאקדמיה.

החללים של הקומפוזיציה הנוצרת.

באקדמיה ושנה לאחר מכן זכתה בפרס

בתום שעות רבות של עבודה ,תסכולים

ישראל.

והתרוממות רוח ,היו כל הסטודנטים שרועים

גרטרוד קראוס  ,שנולדה בווינה

ב ,1901-

המוזמנים מחוץ לאקדמיה.

החלה

על רצפת העץ של הסטודיו ,כשריח זיעה חריף

את לימודיה

עומד בחלל האולם ,ורוח ירושלמית יבשה

אירופה בזכות מופעי הסולו שלה.

היתה חולפת מבעד לחלונות הפעורים להשיב

מהמפורסמות שבעבודותיה הן יימחרוזות שירי

ב19ZZ -

והתפרסמה ברחבי

את רוחם של הרקדנים .ורק גרטרוד היתה

גטו",

עוד מרחפת מעל כולם  .נדמה היה אז

הקדימה את התפיסה האמנותית הבינתחומית

שהגופות שם על הרצפה נפלו בתום תהליך

המציפה את העולם בשנים האחרונות .היא

אקסטטי של יצירה ,מעין טקס ,ורק הכהן

עסקה בשילוב אמנויות  ,ובפועל עסקה לבד

הגדול מהלך בינם בשליטה ובכוחות עליונים .

מהמחול גם בציור ,מוסיקה  ,פיסול

,1935

העבודות הנבחרות מוצגות בפני חבר שופטים

ו " שולמית" תפיסתה האמנותית

••

•••
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באד'בות הטפר"ה למחול ב'שראל

Gertrud Kraus
Courtesy of the Dance Library of Israel
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Janine Schulze, Dancing Bodies Dancing
Gender, Dortmund , 1999
מחקר העוסק בקןנספט של נשיןת ןגרביןת

 כןלל התייחסת למחןל פורמלי, במחןל
.  שבו אין לכאןרה עיסןק במיגזר, וניסיןני
.ניתןח עבודןת

Sondra Horton Fraleigh, Dancing into
Darkness: Butoh, Zen and Japan ,
Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh
Press , 1999

ביב לעןלם

הזן ויפן דרך, פתיחת צןהר להכרת הבןטן

. שנה12  ששהתה ביפן,היןמנים של המחברת

Sondra Horton Fraleigh and Penelope
Hanstein, eds., Researching Dance:
Evolving Modes of Inquiry, Pittsburgh ,
PA: University of Pittsburgh Press , 1999
.ספר הסןקר שיטןת שןנות של מחקר במחול

Grafola Lynn (ed.), Unfinished Memoir,
Wesleyan University press , 1999
קובץ מאמרים שכתב הכוריאוגרף האמריקני

.חוסה למון

Benbow Taryn, InternationalDictionary
of Modern Dance, St James Press, 1999

Gate Dance Theatre ofTaiwan; U-Theatre;
Madhavi Mugdal; Saburo Teshigawara;
Monchrome Circus; Accrorap-Kader Attou;
Changmu Dance Company.
Tel: + 33 4 72 0770 00
האנןבר

-

גרמניה

Tanztheater International
31 August - 24 September
Rosas; Tg.Stan; Neuer Tanz; Mathilde
Monnier; Jan Lauwers and Need companyן
Ballet ןFrankfurt; Ea Sola; Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch .
Tel: +49 511 343919 Fax : + 49 511 331965
info@tanztheater- international.de
www.tanztheater-international.de

האנציקלופדיה המעןדכנת ביןתר בתחןם

 אדינםרן-סקןטלנד

. המחול המודרני

Edinburgh International Festival
13 August-2 September
New York City Ballet; NDT; Rosa Mei Dance
Company; Japan Experience; Medicine
Wheel Dance Project; Aria Spinta ;
Lelavision; Bertrand's Toys; Scotish
International; The Birtish Precision Dance
Team; Shakti Dandelion Dancetheater; Circo
Pra Todos and many other groups.
Contact: Edinburgh International Festival ,
The Hub, Castlehill, Edinburgh EH 1 2NE
www.edfringe.com .

ןידיאן

Loraine Co rf וeld, The Thinking Body: The
Legacy of Mabel Todd Exp ןained
Teacher's Video Workshop, P.O.B 425 ,
Piermont, NY 10968 : (914) 359-6224 :
Icrofiled@aol.com
שיטה לשיפןר יכולת המחןל המתבססת על

ד כפי שהיא נלמדת,ןיזןאליזציה של השל
.  י ןרק-באןניברס י טת נין

דנמרק

Primo-Nordic Dance Festival
22 September-8 October
Ingun Bj0rnsgaard; Granh0j Danse; Jo
Str0mgren; Tim Rushton; Vipri Pahkinen; As
2 Wrists; Asa Unander-Scharin; Kenneth
Kvarntrom
Tel: + 45 35 438300 fax : + 445 35 4381 10
dansecenen@image.dk

P ביארי-

צרפת

Le Temps d'Aimer
1- 17 September
Ballet Preljocaj; Cie Black Blanc Beur; Cie
Phillippe Trehet; CCN de Caen Karine
Saporta; Ballet de Capitole; Ballet Biarritz
Thierry Malandain; CCN de Nantes; Cie Mi Octobere Serge Ricci; Balleet du Nord
Maryse Delente; Cie Annette Leday; Cie
Magy Marin .
Tel : + 33 05 59 221221
ליןז

-

צרפת

9 Biennale de la danse
8-30 September
Beijing Dance Academy; Shanghai Song and
Dance Ensemble; HanTang Yuefu; Dance
Theatre On; Daniel Yeung and Y.D Theatre ;
Het International Danstheater; CCN de
Grenobe.e.Jean-Claude Gallotta; City
Contemporary Dance Company; Kim Itoh
and the Glorious Future; Legend Lin Dance
Theatre; Carnaval; Patravadi Theatre; Cloud

באנציקלןפדיה הנןכחית במאמר מרשיםן
מפןרט ,המלןןה בתמןנןת מכל התקןפןת.

I

I

ההתרכזןת בבלט הרןסי איפשרה להרחיב

האנצרקיוןפדרה

סיפןרים על יןצרים רבים  ,שרק בשנים
האחרןנןת זכן להערכה מחןדשת במערב ן כמן
ליאןניד יעקןבסןן אן קסיאו גןלייזןבסקי

הרוסית למחול
 Iןס I

] .[Goleizovskyאפשר ללמןד
מהאנציקלןפדיה החדשה עןד פרק מעניין
מתןלדןת הבלט ברןסיה

תבןר

המהפכה של

.1917

-

המפנה שחל לאחר

עד אז היה הבלט הרןסי

מחןבר בטבןרן לבלט המערבי .הין ביניהם
בהפרש של

כ 15-

שנה יצאן לאןר ברןסיה שתי

החדשה הןא ןלדימיר ןאסילייב ] [Vasiliovן

יחסי גןמלין פןריים ןמגןןנים .עשרןת

אנציקלןפדיןת בלטן שלפיהן אפשר למדןד

הבלטמייסטר הראשי ןהמנהל האמנןתי של

בלטמייסטרים מפןרסמים מהמערבן בעיקר

ןלזהןת את השינןיים שחלן בחיים הפןליטיים

תיאטרןו הבןלשןין רקדן מהןלל בעבר .מחברי

מאיטליה גמצרפתן ששמןתיהם מןזכרים

של מעצמת הבלט הזאת .ידןע שדןןקא ספרי

המערכת הקודמת נשארה רק אחת

באנציקלןפדיה החדשהן פעלן בתיאטראות

אמנןת משקפים לעיתים קרןבןת את הלך

באנציקלןפדיה החדשהן יליזבטה סןריץן

הרוסיים .עם תחילת המאה יצאן מערבה

המןמחית דןןקא לבלט מערבין אבל לא

הרבה רקדנים ןכןריאןגרפים רןסים )כמן גם

הרןחןת הפןליטי ןהמדיני במדינןת רבןת.

האנציקלןפדיה הראשןנה יצאה לאןר

ב 1981-

ןהיתה מןקדשת לבלט העןלמי .האנציקלןפדיה
החדשה ן שראתה אןר

ב1987-

אבל הןפיעה

חסרים במערכת עןד שמןת ידןעים ןמעוררי

מלחינים ןסןפרים( ן שרןבם לא שבן עוד

כבןד כמן ןרה קרסןבסקייה ] [ Krassovskaya
ןנטליה צןרנןבה ] .chernovaז[

לרןסיה הסןבייטית .הסיפןר המרתק ביןתר
הןא זה של אןלגה ספסיבצבה

בחנןיןת הספרים רק לפני שנה ןחצין מתרכזת

יןתר

בבלט הרןסי .בראש המערכת של

אחת הדןגמאןת הבןלטןת ביותר לרןח הישנה

ןבדייקנןת האןפייניןת לאנציקלןפדיןת

האנציקלןפדיה הראשןנה עמד יןרי גריגןרןביץ '

ןהחדשה היא היעדרןתן של רןדןלף נןרייב

רןסיות .הספר הןצא לאןר על נייר כרןמן ןהןא

]  , [Grigorovichכןריאןגרף  ,ןאילו אחד

מהאנציקלןפדיה הקןדמת ן שיצאה לאןר בשיא

חלק מסדרת כרכים בהןצאת האנציקלןפדיה

הספונסרים החשובים של האנציקלןפדיה

תהילתן של נןרייב במערבן ןנןכח ןתן

הכלל-רןסית.

מ  500-ן1

ערכים ןמאןת תמןנןת בשחןר

] [ Spessivtsevaן שמןקדש לה ערך נרחב

לבן ןצבע ,מעטרןת את ההןצאה

באנציקלןפדיה החדשה .היא חצתה פעמיים

המרשימה הזאת .דרכם אנחנן

את הקןןים ביו רוסיה הסןבייטית למערב

מתוןדעים לסיפןרם של רקדנים

ןבסןפן שלדבר נשארה בצרפת ואחר כך עברה

ןבלטמייסטרים רוסים מפןרסמיםן

לנין-יןרק·

מלחינים ןמנצחיםן מעצבי בלטן

לאחר המהפכהן מעטים הכןריאוגרפים

שהם גם ציירים בעלי שם עןלמי כמו

המערביים הגדןלים שהגיען ליצןר בברית-

בקסט ] [Bakstוגןנצ ן רןבה

המןעצןת בכלל ןברןסיה בפרט ן למעט אןלי

] [ Goncharovaן מןרי בלט ןחןקרין ,

בבןלשןי  .אבל המערב המשיך לשאןב מהבלט

להקןת בלט ןתיאטראןת ןשורה

הרןסי  ,תחילה בדמןת העריקים כמן נןרי יב

ה 70-

בדמןת עןלים-

ארןכה של מןסדןת חינוך ןבלט,

ןברישניקןבן ןבשנןת

שעדייו זןכים לפןפןלריןת עצןמה

מהגרים רנ1ים ן שהבןלט בהם הןא ןאלרי

ברןסיה.

פאנןב .הם הביאן למערב את המסןרת

בפירןט רב ן באהדה ןבגאןןה בלתי

שנשמרה בקפדנןת ברוסיה  ,המסןרת

מןסתרים מסןפר באנציקלןפדיה על

שהמשיכה להתפתח בתןך עצמה.

יוצרים רןסים מפןרסמים ,שפעלן רןב

האנציקלןפדיה החדשה מציינת שמןת רבים

חייהם במערב .אלן הם דפי

של רקדנים ןיןצרי בלט הפןעלים בהצלחה

ההיסטןריה של הבלט הרןסין

ברחבי העןלם .לא נפקד גם מקןמה של

שהןצנען במשך שנים רבןת ברןסיה.

ישראל  .אלכסנדר ליפשיץ ז 'ן ל ןייבדלן לחיים

למשל ,פעילןתן של הבלט הרןסי של

ארןכים ןאלרי פאנןבן סילבה סארקיסןב

דיאגילב זןכה למאמר שהןא פי שלןש

הרןקד בבלט הקלאסי הישראלין ןכמןבו ן

בגןדלן מהמאמר בהןצאה הקןדמת

הגדןלה מכןלו ן נינה טימןפייבה

)כאן המקןם לציין שבשנים

]  [Timofeyevaהפןעלת באקדמיה בירןשלים.

האחרןנןת יצאן ברןסיה לא מעט

אצל כןלם צןינה שנת העלייה לישראל ןתחןם

ספרים המןקדשים דןןקא ליןעןנןת

פעילןתם.

הרןסיות בפריז'ן והנפשןת הפןעלןת

חבל שרק קןראי רןסית יוכלן ליהנןת מו

בהו( ,ןדןגמאןת כאלה יש

אינספןר.

הספר המרשים הזהן הבנןי במקצןעיןת

63

נטליה
בסמרטנובה,
טמיון לאפין ,ישראל2000 ,
 Iןטן תבןר

הספר )בשפה הרןסית( הןא המןנןגרפיה

הכןללת הראשןנה על אחת הבלרינןת הגדןלןת

של המחצית השנייה של המאה ה  ,20-נטליה

בסמרטנןבה ]  , [Bessmertnovaשיצרה כמה
דמןיןת בלתי נשכחןת על במת תיאטרןן
הבןלשןי.
הין זמנים שבהם הספרןת הביןגרפית על
רקדנים ,מןסיקאים ,שחקנים ןאמנים אחרים
בברית המןעצןת היתה צפןיה מראש .הספרים

נכתבן בדרך כלל כשהאמן היה בשלהי

הקריירה שלן ,הם הצטיינן בדברי שבח,
זיכרןנןת של עמיתים ,תלמידים ,אןתןת
הצטיינןת למיניהם ,ןבין כל אלה הין שזןרים
גם קטעים אקדמיים על אמנןתן של האמן,
תרןמתן להתפתחןת התחןם שבן הצטיין

ןאיחןלים לאריכןת ימים )אם האמן היה
עדיין בחיים( .הסגנןן הזה התאים להןןיית
המשטר הסןבייטי .לא מדןבר בספרןת
מקצןעית ,שבה הצטיינה מאןד האקדמיה

הסןבייטית ,אלא בספרים לקהל הרחב.
מאמצע שנןת

ה ,80-

עם התפתחןת תהליך

הדמןקרטיזציה ,תחילה בברית-המןעצןת
ןלאחר מכן ברןסיה של ימינן ,נשטפן קןראי

בטליה בסמ רט בובה

Natalya Bessmertnova

נםליה בסםרםנובה ,בלרינה

נולדה ב  19.7.1941-במוטקבה .ב  1976-זכתה בתואר

הרןסית בגל אדיר של ספרי זיכרןנןת ןספרי

"אמנית העם של ברית  -המועצות" .בין השנים 1995-1961

דיןקנאןת בעלי סגנןן שןנה לחלןטין .בניסיןן

רקדה בתיאטרון הבולשוי .כבר בתפקידה הראשון

כביר ןלא חסר כשרןן למכןר את הספרים

לקהל רחב ,נעשתה הספרןת הזאת הרבה יןתר
אישית ,מתןבלת בסיפןרים על המתרחש
מאחןרי הקלעים ןעל היחסים בין האמן

למשטר .כמה יימהירי כתיבה" יצרן סיפןרת
לא בדןקה ,רכלנית במידה רבה ,שערןרייתית
לעיתים ,ןלא מעט אמנים גדןלים קבלן

בעקבןת זאת על תדמית מעןןתת בעיני

ב"טילפידות" הפנינה כשרון ייחודי .המראה המרשים שלה
משתלב עם יכולת נדירה לחוש טננונות רבים ולבצע אותם
במיומנות שווה  .הריכוז הרוחני המיוחד היה לה לעזר בעיצוב

התפקיד של נ'יזל במטורת הרומנטית עתיקת היומין .היא
התנלתה כפרשנית אמוציונלית ורב-נונית נם בתפקידים
בטננון הרומנטי ,כמו אודטה-אדיליה ,ונם בתחומים רחוקים
מטננון זה ,כמו פריניה ב"טפרטקוט" וקיטרי ב"דון קישוט".

ההמןנים .הןפיע גם סןג אחר של זיכרןנןת ,ןבן

היתה המבצעת הראשונה בבלטים טובייטיים רבים ,שבהם

אמנים גדןלים פיארן את עצמם  ,גם כן

נילמה תפקידים בלתי נשכחים .רקדה בנרטאות הקולנועיות

בלןןיית לא מעט פרטים פיקנטיים.

ל"רומיאו ויוליה"" ,נייזל"" ,טילפידות"" ,טפרטקוט"

על רקע הדברים הללן ,הייתי מלא חששןת

ואחרים .זכתה בפרטים ראשונים בתחרויות בבולנריה ,פריז

כשקיבלתי את הספר על אחת הרקדניןת

ומוטקבה .לקהל הישראלי שוחר הבלט היתה הזדמנות

הגדןלןת של הדןר הנןכחי ,נטליה בסמרטנןבה,

לראות את נטליה בטמרטנובה בשלהי הקריירה שלה,

שכתב סמיןן לאפין ]  [. Lapinלשמחתי הרבה,
החששןת האלה התבדן לחלןטין .הספר ,שיצא

ב  , 1989-כאשר קבוצת טולני הבולשוי עם יורי
הניעה לישראל.

נרינורובי'1

לאור בישראל ,הוא למעשה אלבום מפואר,

ברוסיה היה סולן בבלט ,מבקר תיאטרון

והבנת משמעותו כאמצעי תקשורתי-אמנותי

מודפס על נייר כרומו ,ובו מאות תמונות

ואמנות פלסטית .הוא סיים בהצטיינות את

וכמשקף תרבויות .

מעשרות הצנות שבהן כיכבה בסמרטנובה.

אחד המוסדות האמנותיים הבולטים ברוסיה,

הארנון

סמיון לאפין אינו מתכוון לספר על

האקדמיה לאמנות התיאטרון ניטיס ,וכעת

בארה"ב ,שיזם את ההוצאה לאור של

התרחשויות מאחורי הבמה ונם לא על החיים

כותב לאוניברסיטת תל-אביב עבודת

האנציקלופדיה ,הצליח להשינ את המטרות
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האינטימיים ,המעניינים ללא ספק ,של נטליה

דוקטורט בנושא הדר מטור ניה של צ'כוב .

שהציב לעצמו  :הוצאת אנציקלופדיה רחבת

בסמרטנובה ,רעייתו של יורי נרינורוביץ '

בשנים האחרונות יוצאים בארץ לא מעט

יריעה · )שישה כרכים עבי כרס( ,סקירת ערכים

]  [, Grigorovichכוריאונרף נדול והמנהל

ספרים מלומדים וחשובים בשפה הרוסית על

בינלאומית הכוללת את כל סוני המחול

האמנותי של תיאטרון הבולשוי ,שבו רקדה.

אירועים ואנשים בולטים בהיסטוריה

בארצות העולם וכן סקירת אישים לאחר מיון

הספר נם אינו מסע אקדמי יבש על פני

האמנותית של ברית-המועצות  .חבל שספרים

ובחירה .צוות העורכים שנבחר למשימה כלל

יצירות הבלט שבהן כיכבה .

אלה אינם ננישים לקהל שאינו קורא רוסית,

מומחים בשטחי מחקר שונים ,ובראשו עמדה

הספר מחולק לשלושה פרקים :יינושא עם

וספק אם למחברי הספרים הללו יהיו

סלמה נ'יין כהן ]  [, Cohenהעורכת והמייסדת .

וריאציות"  ,יירונדו קפריצ'יוזו " ו"זהות"  .למן

האמצעים להוציא אותם לאור בעברית או

ההשתתפות הפעילה של הוצאת אוניברסיטת

הרנע הראשון מודע הקורא לכד שהמספר

בשפה אירופית אחרת .ספרו של לאפין נתמד

אוקספורד הביאה ליצירת מערכת מתואמת

הוא איש מחול החש את המקצוע בכל רמ"ח

בידי כמה נופים ואישים ישראליים ,שלהם

של כתיבת הערכים השונים תוד הקפדה על

אבריו ויודע לספר עליו עד אחרון הפרטים.

מביע המחבר את תודתו .אולי יימצא עוד נוף

הכללים הנדרשים מפרסום אקדמי .נוסף על

סמיון לאפין מתאר עשרות הפקות ועשרות

שיתמוד בתרנומו של כרד עתיר ידע זה,

העדר משאבים למחקר ותיעוד של מחול ,היה

תפקידים של נטליה בסמרטנובה .התיאור

הכתוב בצורה מבריקה ,מעוצב בטוב-טעם

צורד להתמודד נם עם הקושי בהאחדת מושנים

ציורי ומוחשי ונעים להיווכח שמאחורי כל

וכולל חומר ביבליונרפי חשוב על הבלט הרוסי

תוד הסכמה בין החוקרים והכותבים השונים

משפט יש מחשבה מוצקה וכוונה להוביל את

בכלל ונטליה בסמרטנובה בפרט.

מרחבי העולם העוסקים במנוון נושאים

הקורא למסקנה  .המחבר ראה כמטרתו

הקשורים במחול  .בהצצה ראשונה אפשר

העליונה ליצור חיבור המשלב כתיבה מחקרית

להבחין שנעשה ניסיון רציני להתנבר על בעיה זו .

מלומדת עם כתיבה ספרותית ,ואכן הצליח

הספר מלווה בתצלומים רבים בשחור לבן.

בכד  .הוא אינו כופה את דעתו על הקורא אלא

חבל שלא היה אפשר להדפיס לפחות חלק

משכנע אותו בראייה רחבה  ,מקצועיות

ואהבה .סמיון לאפין אינו מסתיר את העובדה
שהוא אוהב את האמנות של נטליה
בסמרטנובה .הספר כתוב מתוד רנשות הערכה

עזים  .עם זאת ,הוא אינו עושה אידיאליזציה
של הרקדנית ומצביע ,אמנם באהבה ,על כמה

תעידת בוגית

לעילם המחיל

ארוכה של כוריאונרפים שיצרו עבורה,
וביניהם כמובן נם בעלה ,יורי נרינורוביץ'.
אנחנו לומדים על הפקות רבות ,בחלקן הנדול

המחולי .תרומה חשובה לא פחות תורמים

האיורים הרבים  .לדונמה ,בערד

nternat;ona /ו
E~ cyc/opaed;a of

Dance,

אי הצלחות שלה  .אבל הספר אינו רק על
נטליה בסמרטנובה ,הוא מספר על שורה

מהם בצבע כדי שישקפו מהימנה את האירוע

Oxford University Press,
New York, 2000
נעמי בהט

מוצלחות מאוד ,שלא יצאו לקהל הרחב

" " Notation

)תיווי( ,האיורים הם הדנמה מצוינת ומאנר

חשוב של המחשה ,שיכול לשמש כל מורה,

תלמיד וחוקר .באופן טבעי ,המחול בתרבות
המערב זוכה לסקירה רחבה ומפורטת יותר,
ובעיקר בולטת העשייה המחולית בארה"ב,
אבל יש ערכים רבים מאוד על המחול
בתרבויות חוץ-אירופיות ,מתוך התייחסות

מעמיקה אל המחול כמייצנ מסורות ותרבויות
מנוונות ושונות זו מזו  .בעיניי חשובה במיוחד

במערב; אנחנו קוראים על הפרטנרים של

סוף סוף ,לאחר ירחי לידה שנמשכו  12שנה,

ההשקפה העומדת בבסיס האנציקלופדיה,

בסמרטנובה ,שאתם רקדה לאורד השנים,

יצאה לאור האנציקלופדיה הבינלאומית

אשר המסר שלה הוא פלורליזם במחול,

ביניהם מאריס ליאפה ]  [, Liepaולדימיר

למחול בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד .זהו

התייחסות שווה למחול באשר הוא ,בכל

וסילייב ] ,[Vassilyevאירק מוחמדוב

מפעל רחב יריעה ,שאין לו תקדים בעולם

מקום ובכל מסנרת ,בכל סננון או פונקציה

] [, Muchammedovאלכסנדר בונטיוב

המחול .האיחור הנדול ביציאה לאור של

חברתית .

] [Bogatiryovואחרים ,כולם רקדנים נדולים,

המפעל הזה יובן טוב יותר אם נזכיר

שרשמו דפים חשובים בהיסטוריה של הבלט

שאנציקלופדיה דומה במוסיקה,

הרוסי  .רושם בלתי מבוטל מעוררת

,Groves Dictionary of Music and Musicians

הביבליונרפיה הנרחבת שהשתמש בה לאפין .

הופיעה כבר

ההשוואות המעיזות שלו מתחומי הספרות ,

רבים  .האיחור הנדול משקף את העדר

ב 1879-

ומאז זכתה לעדכונים

התיאטרון והמוסיקה ,שנראות על פניהן

המודעות לחשיבותו של מחקר המחול ,את

רחוקות ובלתי קשורות ,מוכיחות בסופו של

חוסר ההערכה ההולמת של עולם המחול

דבר עד כמה חופשי המעוף של המחבר .

וחוסר עניין של אנשי המחול עצמם בתולדות

סמיון לאפין חי בעשור האחרון בתל-אביב

המחול ובמאנרי מידע אמינים  .ובעיקר משקף

והקדיש את עצמו כל כולו לכתיבת הספר .

איחור זה את חוסר המודעות ללימוד המחול
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הפקה משןתפת של המשכן לאמנןיןת הבמה ןמןלטי מדיה בע"מ תעלה

חמישה מןפעי מחןל בעןנה השביעית של יימחןל במשכן" .מטרת
התןכנית היןקרתית להציג לקהל הישראלי את העשייה העכשןןית
במחןל של יןצרים ןלהקןת בישראל ןבעןלם ,ששמם כבר הןלך לפניהם.

להקת רנדןם נ  [Randomמבריטניה תןפיע בנןבמבר  2000עם ההפקה
ייטרילןגיה" של הכןריאןגרף ןןיין מק'גרגןר נ [McGregorבשיתןף
הרקדנים .הלהקה ,שנןסדה

ב ,1992-

עןסקת בחקר טכנןלןגיןת חדישןת

תןך הדגשת שיתןף הפעןלה בינן לבין הגןף האנןשי .מק'גרגןר ,שיצר
מחןלןת עבןר הבלט המלכןתי הבריטי ,האןפרה ןהתיאטרןן  ,יןצר גם
לאתרים לא יימקן בלים" כמן גלריןת ,מרחבים ציבןריים אן חלןנןת

ראןןה .חידןשים אלה מאפשרים לן להרחיב את מילןן התנןעןת הפיזי
של הרקדנים עד לגבןלןת חדשים של מהירןת ןניסןח תנןעתי .במשכן

יןצגן קטעים נבחרים מתןך שני חלקיה הראשןנים של ה"טרילןגיה":

יימילנאריןם" נ ) [Millennariumמים (, 1997 ,המתרחש כאילן בתןך

אקןןריןם ,ן"סןלפןר "16
הביה רוםבברנ

יימחיל

נ) [, Sulphurאש (, 1998 ,הבנןי מ  16-קטעים

שןןים באןרכם המגדירים את עקרןן הזמן ,המרחב ןנןכחןת הגןף

במשכןיי -

העונה ה ~!lביעית

בריקןד .החלק השלישי ,ייאיאןן" )אדמה/אןיר,

(, 2000

יןצג במלןאן.

ייאיאןן" נ  - [Aeonהןפעת מןלטימדיה לשמןנה רקדנים ןשןתפיהם
הןןירטןאליים

-

מתרחש במרחב מדןמה ,במרחב הממשי ןבמרחב

שיןצרים המסכים ןיש בן משןם הסתכלןת חדשה על שיתןף הפעןלה
בין מחןל לטכנןלןגיןת חדישןת.

להקת רןזאס נ  [Rosasהבלגית ,המגיעה לישראל לאחר היעדרןת של 15
שנה ,תעלה בינןאר 2001

את יצירתה של הכןריאןגרפית אן תרזה דה

קירסמייקר נ [Keersmaekerיי תיפןף " )  (1998 ,Drummingלמןסיקה

של סטיב רייך נ  .[Reichקירסמייקר משלבת ב הרמן ניה מןסיקה ןריקןד
ביצירןת המחןל שלה ,כפי שעשתה ,למשל ,ב"מיקרןקןסמןס"

) (, 1987

ריקןד לשני רקדנים ןביצןע חי ליצירה של בלה בארטןק לשני
פסנתרים .ב"תיפןף" משתמשת קירסמייקר בתבניןת ןבמקצבים

מןסיקליים כבסיס לתנןעת הרקדנים במרחב.

להקת בת שבע ,שלא השתתפה שנתיים בסדרה יימחןל במשכן"  ,תןפיע

במרץ 2001

בבכןרה עןלמית של אןהד נהרין· עדיין אין פרטים על

היצירה ,לבד מהעןבדה שנהרין ימשיך לשתף פעןלה גם ביצירה הזאת
עם מעצבת התלבןשןת רקפת לןי ןמעצב התאןרה במבי.

ביןלי  2001תעלה סשה ןןלץ נ  [, Waltzאמנית צעירה מגרמניה ,את

" " K6rper

)ייגןף" ברבים( ,שיחתןם את יימחןל במשכן"  .ןןלץ ,שלמדה

בגרמניה ןהןלנד ןהןפיעה בנין-יןרק  ,חזרה

ב 1988-

לעבןד באירןפה ,

ןריקןד זה נחשב לעבןדה הבשלה ביןתר שלה .ייקןרפר" הןא ריקןד

פרןבןקטיבי ןמעןרר שאלןת הנןבעןת מאןפן התייחסןתה של
הכןריאןגרפית לגןף האדם  ,החל בהיבטים יןמיןמיים  ,דרך ייצןג הגןף

באמנןת ,דימןיין האןניברסליים ןעד הדימןיים המטפיזיים שלן .
בעבןדה  ,בסגנןן תיאטרןן-מחןל  ,משתתף אנסמבל רקדנים

קןסמןפןליטי ,ןביניהם סיגל צןק ,שרקדה באנסמבל בת שבע.

.:.:

"מדיאה" ,תיאטרון-מחול אדאפוס

הקדמי שלה  ,מןצפת מים .במים מןצבים

כוריאוגרפיה :דימ י טריס פאפאיואבו

ארבעה שןלחנןת גדןלים  ,שעליהם מתרחשת

מוסיקה  :קולאז' מתוך אופרות של בליב י

רןב העל י לה  ,ןכמה כיסאןת ביניהם .גןפם של

מרכז סוזן דלל

גל אלסIנר

הרקדנים מאןפר בלבן כמן פסלים .בתחילה ,

) ( 7.6.00

ההתבןססןת במים מןגבלת לפשןטי העם

מחז ל
ממזלדת

ןלייכלב" ,דמןת שפאפאיןאנן הןסיף לעלילה.
ה " כלב " הןא איש בחליפת מנצחים ,שנע
לעיתים כמן כלב  ,ןלעיתים כמשרתה של
מדיאה .כשיאסןן חןצה את המים כדי להגיע
למדיאה ,הןא נןעל נעליים גבןהןת מיןחדןת,

כמן סירןת ,המגנןת עלין מפני המים  .רןצה
לןמר ,שהגיבןרים ןהנסיכןת מתעלים מעל כל

זה .אבל בטרגדיה יןןנית כמן בטרגדיה יןןנית

התיאטרזן

יאסןן חןשק בנסיכה אחרת ,גם כאן בדןאט

חןשני אבל שןנה מאןד מהדןאט עם מדיאה.

ההבדל בין שני הדןאטים היפים האלה מעיד
על היכןלת הכןריאןגרפית העצןמה של
פאפאיןאנן  ,כמן גם על העןצמה שלן כרקדן.

לא הין לי ציפיןת רבןת מ"מדיאה" של
תיאטרןן  -מחןל אדאפןס .יןןן אינה מןכרת

הכלב מנסה להציל את מדיאה ןלבנןת לה גש

כמעצמת מחןל ,ןאף כי הסיפןר על הגיבןר

כיסאןת לשןלחן אחר .אבל יאסןן מתעקש

יאסןן ןגיזת הזהב שהשיב בעזרת מדיאה

להשאיר אצלן את מדיאה ,ןהיא רןצחת את

בספינה ארגןס נמצא במיתןלןגיה היןןנית

מתחרתה ןאת ילדיה )דבר שסןמל על  -ידי

מקדמת דנא ,הרצף התרבןתי בין יןןן העתיקה

ניפןץ שתי בןבןת

ליןןן של היןם קלןש מאןד .הפתיחה אימתה

של פאפאיןאנן(  .בסןף כןלם מתבןססים במיב

רק האלים )במקרה זה ,אל השמש( נןתרים

את חששןתי :העיצןב של התלבןשןת,

שהתאים למאה

ה ,19-

נראה כמן גימיק

יבשים.

אןפנתי ,ןהתנןעה היתה בנאלית עד כדי גי ח ןך.

בסןפן של דבר ,יי מדיאה" היתה הפתעה

היחס בין המןסיקה לתנןעה היה פשטני ,ןכך

מןפלאה  :מןלדת התיאטרןן )המערבי( היא גם

גם המימיקה ,שסימלה את העלילה בלי

הארץ שממנה יןצא תיאטרןן  -המחןל

תחכןם  .הבחירה בקןלאז' מאןפרןת של בליני

המתןחכם ןהעשיר ביןתר ברגש שראיתי

נראתה תמןהה  ,ןהיתה עקבית לפחןת עם

מעןדי  ,תיאטרןן-מחןל שאין בן דבר ןחצי דבן

עיצןב התלבןשןת .התנןעה עקבה אחרי

מהמןסכמןת המשמימןת של תיאטרןן  -המחןו

המןזיקה בלי תחכןם ,בדןמה למימיקה

הגרמני  ,שמקןרן בפינה באןש .לא הין חזרןת

הבנאלית.

אינסןפיןת על פראזןת תנןעה ,אבל החשןב

כל זה השתנה ברגע שהחל הדןאט בין יאסןן,

ביןתר

בגילןמן של הכןריאןגרף דמיטריס פאפאיןאנן

סביב הניכןר המתיש ןהלעןס לעייפה .הין

-

היחסים בין הדמןיןת לא נסןבן רק

]  [, Papaioannouןבין מדיאה  ,אנג'ליקי

אהבה ,יןהרה ,שאפתנןת ,קנאה ,זעם ,טירןף,

סטלאטן .דןאט זה ,שחלקן נרקד בעירןם  ,היה

חמלה ןנקמה .היה במןפע משהן מאןד ים-

סןער ,מעןדן ןארןטי מבלי לגלןש לפןרנןגרפיה

אן לקיטש )כמן שקרה במןפע של בלנקה

לי(. .

תיכןני המתקשר ליןןן של ימינן; אבל הדמןיןו
המאןפרןת בלבן ןהתנןעןת הסטריאןטיפיןת

זהן דןאט מרגש ןמקןרי ,ןההתייחסןת הישירה

הזכירן לנן שזהן מיתןס המןנצח בפסלים

היפה ביןתר למיניןת שראיתי במחןל .מאןתן

ןבסיפןרים.

רגע העבןדה משנה הילןך ןממריאה לגבהים .

אינני יןדע אם יש לתלןת את ההישג של

החןלשןת שציינתי עדיין תקפןת ,אבל

תיאטרןן-מחןל אדאפןס בחןמר שבן הם

הנןכחןת הממןקדת להפליא של הרקדנים,

מטפלים אן בגאןנןת הייחןדית של

סערת הרגשןת שהם מייצרים ןהרעיןנןת

פאפאיןאנן  .מכל מקןם ,הלהקה המעןלה

הפשןטים אך הנןקבים של הכןריאןגרף

הזאת מלמדת שדברים טןבים קןרים עכשין

יןצרים חןןיה מןפלאה .גם הבנליןת המןגזמת

במחןל היןןני.

של התנןעה במקןמןת מסןימים עןמדת בניגןד

מעניין לתנןעה העשירה במקןמןת אחרים.

ב " מדיאה " של פאפאיןאנן  ,הבמה  ,פ ר ט לחלק

A 8ל  nןלעכשין

-

דןגמה לפתרןן פשטני מדי

יירה אליאש-צייין

אסתטיקה לא ארוטית
!!חלןמן של מינןטאןר"! להקת בלנקה לי,

של צבעים .בלנקה לי נטלה את הסיכןן

פסטיבל ישראל
 I1חגומן שג

מינןטאןר - I1

יצירתה שג

הכןריאןגרפית הצרפתייה ממןצא ספרדי

את הrףושק .תמונות הרקדניות חשופות החזה

ןלדעתי כשלה ~.ב ברגעיה הטובים ,אפשרה

ופות געיו ,השליטה בשריריGנ מרשימה ,אוגם

היצירה לרקדנים להפגין כשרןן מחוג ןשויטה

גם ביסודה שג תמונה זן אמירה אסתטית ולא :

גימנסטית מרשימה בגופם; לעיתים הצגיחן

ארוטית  ,בןודאי שלא אמירה תוכנית .ואולי,
לאור הנשיות

הדימויים הבימתיים ללכןד ניצןץ של

בגנקה גי נ  [, Liהמבןצעת בידי רקדני גהקתה -

פןאטיקה חמקנית ולהןתיר זיכרןן

היא מסןג היצירןת שאינו משאירות את

הסהרןרי אן רמז לאיזדןרה דאנקן בתמןנת

-

ה  11גברית I1

החוזרת ועולה גאורד

המופע כוגן ,יש פה בכל זאת מסר רעיוני i

פיירן

מסר של התרסה המחזיר את מןפע החשפנןת

הצןפים אדישים .אן שהיצירה כןבשת

הכד הלבן ,ןבןודאי המחןל מעורר ההשתאות

הנשית לשליטת האשה  ,המצהירה בתנןעותיה

ןמקסימה אןתך אן שאת כןבשת את כעסך .

של שרירי הגב ,לקראת סיום .אבל מעבר לכ,ך

כי ציבןר הצןפים מןזמן להתבןנן ,אןלם

זה מה שקרה גי .הגעתי עם ציפיןת גבוהות

לא המריאה היצירה מעבר לני י ר העטיפה

גהתבןנן בגב,ד ןגא יןתר.

ןתקוןת גדןגןת ג  I1מןפע מכןשף ,שנןגד

היפה שלה ולא התגבשה לכלל אמירה

ןהמינןטאור? אןתו בן-כלאיים מפלצתי

בהשראת המיתןגןגיה היןונית ןיןצר שיגןב

אמנותית מוצקה ןבעלת משמעות .

מכרתים ,שראשן ראש פר וגופן גוף אניש ןהו

עןצר נשימה בין אסתטיקה ,ארוטיקה,

שןרשיה של בגנקה לי כמתעמלת צעירה

ניזוו מבשר אדם? גא נודעת משמעןת מיןחדת

פןגחנים

ןמיתןסים - I1

כפי שהבטיחן יחצ/ני

פסטיבג ישראג  ,ןסיימתי את הצפייה במופע
עם תחןשה שג החמצה  ,שג יצירה
אנכרןניסטית העןברת  I/עג

יד I1

ואינה פןגעת

נוצר עבןר הביינאגה

שג גיון ןהןצג גראשונה בספטמבר

ה ,70-

גהוציא  ,אןגי  ,את משיכתה שג בלנקה לי

שנותיה כאמנית קברט במדריד ןבפריז,

ליצןרי הכגאיים שג המיתוגוגיה היןןנית

הנחןשה ליצןר קברט גרןע ככל האפשר,

במטרה.

' Iחגןמן שג

מינןטאןר I1

בנבחרת הלאןמית של ספרד בשנןת

לכד שהיצירה כןלה נקראת עג שמן דווקא,

. 1998

בגנקה לי פןנה אל המיתולןגיה היןונית כאל

ןניסיןנה העשיר בבימוי ייוידיאו קליפים"

-

מןרגשים היטב במןפע .כמו-כ,ן קשה להתעלם
מהשפעותיהן שג חמש השנים שבלנקה לי

מהזיעה של הרקדנים.

בילתה בבית הספר למחול של מרתה גראהם
בנין  -יןרק כבשנות

ה 80-

המןקדמןת(  ,שכן

מקןר השפעה תןכני ,ןאל האמנןת היןונית,

רוחה של גראהם בולטת מאוד בעבןדת

ןבמיןחד הפיסול ןציורי הכדים ,כאל מקןר

השראה צןרני .היא אינה מבקשת לספר סיפןר

מאו,ד סגנןן התנןעה מוגזם במידה רבה

מיתי כלשהן בעג התפתחןת עגיגתית ו/או

ןאנכרןניסטי .

כרןנןגןגית ,אלא מגקטת דמןיות ,תמןנןת

נקודה נוספת שכדאי להתעכב עליה היא

ומוטיבים ןשוזרת אותם לכלל קןלאז',

יחסה שג בלנקה לי לנשים ןלנשיןת  .זןהי

שאיכויותין אילןסטרטיביות ,חיצןניןת

הפעם הראשונה שלהקת בלנקה גי מצרפת

בעיקרן .העבודה מעוניינת בצורה יןתר מאשר

רקדנים גברים לשורןתיה .עבןדןתיה הקןדמית

בתוכן  ,באימאז' יותר מאשר במשמעןתן,

של לי )  11ננה ןליגה",

באסתטיקה הקיימת לשם עצמה .ב  /1חלןמו של

תאבד את העשתןנןת"( נןצרן עבור להקת

מינוטאןר "

-

הפסאדה היא המסר ןאין מסר

ווסלןמה ,11

"סטרס

נשים בלבד .הנשים ב  11חלןמו של

-

אל

מינןטאור 1I

רחןקןת מדימןיים מקןבלים של "נשיות  ,Iושג

מופע שלם על תדמית חיצןנית ,ןמצד שני

 11רקדניןת .11

לשווק את היצירה במשבצת המחול האמנותי

ןעידין  .הן אמזןנןת )!;/פותחות שרירים ,חזקןת

)ןלא במדור הבידןר המשןבח ,גמשל(

-

גוקח

אין בהן שמץ שג שבריריות

ןספןרטיביןת ,דןרכית ברגליהן על הגברים

סיכןן של ממש .כדי ליצור יצירה בלתי

ןמרחיקןת אןתם ,לא מתייחסןת אל גברים

נשכחת  ,שסך הכל של דימוייה גדול מכל דימןי

כאל שןתפים .אישית  ,לא מצאתי ארןטיקה

כשלעצמן

-

על הכוריאוגרף להיות בעל דמיון

.

גריפין  ,נימפןת  ,דיןניסוס ןשעיר ~ ו נראה כי

החלןם הרטןב של המינןטאןר רטןב רק

תלמידתה .יי חלומן של מינוטאןר" דרמטי

בלתה  .כןריאוגרף המחליט ,מצד אח,ד לבסס

-

כלל ןכלל במןפע  ,שכן ארןטיקה כןגלת יסןד

חזןתי מדהים  ,להיות מעין צייר שרקדנין

של חיןניןת  ,חןשניןת שאינה אגימה  ,תשןקה

מכח ן גי ן והתנועות הקודח ~ ת במןחו הם ל וח

מתחשבת שבאה גענג גם את הנחש ק  ,גא ר ק

!69

על מןפעי המחןל של זאבה כהו ןצבי

מחיל במקים פילחו
I

גיודי ברי -אינגבר

גןטהיינר בכנסייה ןבבית-כנסת בנין-יןרק

באפריל השנה הופיעו בניו-יורק שני רקדנים
ישראלים החיים בארה " ב

-

זאבה כהן וצבי

גוטהיינר .כל אחד מהם הופ י ע במופע של
יצירות משלו  ,ושני המופעים היו מיוחדים
ומרגשים .

המופע של זאבה כהן התקיים בכנסיית סנט

מארק

-

כנסייה לשעבר  ,שבימי סוף השבוע

מתקיימים בה מופעי מחול זה כ 35-
במסגרת הנושאת את השם

שנה ,

" ." Dancespace

המופע מתקיים על רצפת הכנסייה  ,שפינו
ממנה את הספסלים  ,והצופים יושבים לי·
הקירות משלושת עברי המשטח
המשמש במה  .כך נוצרת תחושה

של קירבה ואינטימיות ,שהיתה
מקובלת במופעי מחול פוסט-
מודרני בשנות

ה ,70-

והיום היא יוצאת דופן.

מרחב הכנסייה תואם היטב את יצירותיה ש J

זאבה כהן  ,שרובן מחולות סולו לנשים .רק
בסיום המופע מופיעות יחד עשר הרקדניות

במחול משותף  ,שיצרה להן כהן .שם המופע:

" "Women and Veils 11

והוא עוסק במה

שמוסתר ובמה שנגלה  .הנשים במופע מפתחוו
שפה תנועת י ת המדברת במחוות כמו-
מיסטיות  .הן נוגעות בעדינות בכפות ידיהן אן

טופחות על חזן  ,לעיתים כמו מתוך הלצה
ולפעמים באימה ובפח.ד כל אחת מהרקדניוח

בעלת אישיות שונה  ,וכך הן מבליטות היבטי)
שונים של נשיות :מנשיות עתיקה ועד נשיות
בת  -זמננו  ,מאמהות ועד בתוליות טהורה .

קרין היילמן ]  [Haeilmanרקדה יותר מעשור
בלהקתו של פול ט יי לור  ,ויש לה ביטחון
ומחולה מדויק  ,אם כי שעה שזאבה כהן יצרך

עבורה את מחול ייאריאדנה  ",לא זכתה עדיין
לפרסום רב.

אלטה הייז ] , [Hayesהמגלמת את תפקיד הג ן
התנ " כית ב"משא ומתן  ",היא בעלת נוכחות
חזקה והקרובה ביותר ליכולתה המעולה של
זאבה כהן כאמנית מבצעת  .שתי הרקדניות

ממש מהממות כשרה והגר .אלטה כהגר היא
בתח י לה כנועה ורק לאחר מכן נעשית חזקה
ובעלת דעה משלה ביחסיה עם שרה.
המופע של צבי גוט היי נר יי חדר הענבר" הוצג
לראשונה בערב פסח  .המחול המופשט ,

המורכב מחלקים רבים ,בוצע בחלל שהיה
פעם בית-כנסת מפואר של יהודים יוצאי

גרמניה בשכונת
דואט מאת צב' גוטה"בר

Douet by Zvi Gotheiner
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בניו-יורק ,

בניין שאדריכלו השתמש במוט י בים קישוטיי)

ה שא ו לי ם מ הקתדר ל ה של קל ן  .כי ום זהו

מקום מיןחד במינן למןפעים הנןשא את השם

החדר ששדדן הנאצים מארמון הצארים בסנט

.Angel Orensanz Foundation Center

פטרסבורג בימי מלחמת העןלם השנייה  .אבל

החלל המיןחד הזה שימש היטב את

גןטהיינר.

הןא הןליך תחילה את הצופים מפינה לפינה

המחןל עצמן כה מןפשט  ,עד שקשה ממש
לקשרי לנןשא זה .רק מקצת המןסיקה

במרתף הבניין ,שעה שהאןרןת האירן פרטים

הגרמנית משנןת

מפתיעים ןתןד קירבה אינטימית לרקדנים,

הצבאיןת  ,ןכן מרכיבים של כיעןר ןאכזריןת

ה 30-

ןצלילי התזמןרות

ואחר כד בחלל בית הכנסת עצמן ,במרחק

בכמה מהדמןיןת אן הקרנןת של שקןפיןת עם

מקןבל יותר בין צופים למבצעים16 .

כיתןבים על הקירןת ,יצרן את הקשר בין

הרקדנים המהממים הופיעו ןנעלמו חליפות

המחול לבין הכיבוש הנאצי האכזרי.

לעיני הצןפים ,לעיתים בדואטים ,לעיתים

שני הכןריאוגרפים ,שבחרן במקומןת של

במחולות יחיד או בקבןצןת קטנות  .כל

פולחן לשעבר לביצוע יצירןת המחול שלהם,

המבצעים הין לבושים בגדים דקיקים

העניקן לצןפים חוןיןת שהעלן אותם לספירןת

והדןקים עשןיים משי בצבעי ירוק-זית,

חדשות ,שונןת מן הרגיל  ,החילןני ,היומיומי.

"משא ומתן" מאת זאבה כהן ,רקדנ'ות :אלטה ה"ז וכהן ,צ'לום :תום ברז'ל

" Negotiations" by Ze'eva Cohen, dancers: Aleta Hayes and Cohen ,
om Brazilז photograph :

שעןצבן בידי נאקאן נאגאטה

נ [. Nagata

המןפע זכה לכיסןי עיתונאי נרחב ב  I1נין-יורק
טיימס I1

וב'  /נין-יןרק מגזין".

שם המחןל מקשר אןתן לחדר הענבר האגדי ,

71

בנכןר
א  9רי

ביאורים': :כ כןריאןגרפיה,

מ :J

~Jבי

2000

במריבת ליאזרה מםית

מוסיק ' ה ,תפ' :תפאורה ,תל' :תלבןשות': ,ת תאורה* ,הועלה במסגרת איכטימדאנס,

**

בבית תמי

~ '. II
להקה

שם היצירה

יישלמה המלן' ומלכת שבא"

ענבל

) Oס (23.4.20

יוצרים

רקדנים

כ' יבימוי :אילנה כהן
ובחזאי :חיים אידיסיס

':מ רחלי סלע
עיבוד והפקה מוסיקלית :עפר שלחין

•• I

יימלח

':כ לקט ריקידים מאת יעל ארוי

ומיט' J

מירי פל,ד גל חן ,מיכל הרשקוביץ,
ולדיסלב קןסטיק ,ילנה פייטליכר

) (7.5.2000

וענדד צדיק

ייקמט"·

':כ שרון אייל  Jמאמי שימיאצקי

) (18.5.2000

':מ אביעד אלברט ,גיניה רכס,

שרין אייל ,מאמי שימיאצקי

להקת ייטפט"

וJ
}I

נבל של אור'iג

':כ דניה אלרז

דניה אלרז

)Il (18.5.2000
עדי סלנט

'יימה ,מה רע!"· ,המ)

':כ עדי סלנט

) I1 (18.5.2000

':מ פולינזית מקורית

ייכוכבית "·42

':כ נימה יעקיבי ,להקת מיסטריה

) (19.5.2600

':מ להקת מיסטריה

""* Fluxs

כי :אנה וייסמו ,מתי הראל

) (19.5.2000

',מ הרוו-פארט,

""** Digitus

':כ טל הלוי

נימה )עקובי ,להקת מיסטריה

-

Tabula-Rassa
טל הלןי

) (25.5.2000

Iי

;.

ייהחשק לאכן"~ בלי מזלג"··

) (25.5.2000
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~.

,

0

':כ חגית בר ,שלימית פןנדמינסקי

חגית בר ,שלימית פונדמינסקי

.,.

יוצרים

שם היצירה

להקה
להקות אורחות
פירטןגל )דאנס אירןפה

(, 2000

סןזן דלל ,פסטיבל ישראל

בלט גןלבנקיאן נ [Gulbenkian

'ייעל יד השןלחן תיך 15

דקןת"

 t1פרדןקס נוסף"

בלגיה )דאנס אירןפה

מאת ריי הןרטה,

מאת קלרה אנדרמט

(, 2000

סןזן דלל ,פסטיבל ישראל

להקת מישל נןארה ][ Noiret
פינלנד )דאנס אירןפה

ייבין לבין"

(, 2000

סןזן דלל ,פסטיבל ישראל

להקת קנת' קןאנסטרןם ] [ Kvanstrom

ייראייה מפןצלת"

הןלנד )דאנס אירןפה  (, 2000סןזן דלל,
פסטיבל ישראל ,להקת אמין גרקן ][Greco

 t1נקןדןת כפןלות :אחת ןשתיים"

יןון )דאנס אירןפה

(, 2000

סוזן דלל,

פסטיבל ישראל ,תיאטרןן מחןל אדאפוס

מאת דימיטריס פאפאיןאנן

'יימדיאה t1

][ Edafos
ארה"ב )פסטיבל ישראל(

Hubbard Street Dance Chicago

ערב רפרטןארי

צרפת )פסטיבל ישרא(ל

להקת

בלנקה לי ] [Li

'  Iחלומן של מינןטאןר'ן

צרפת )משכו לאמנויות הבמה(
בחלום t1

להקת פיליפ ג'נטי

 IIאןדיסאה

Adventures in Motion Pictures

ייאגס הברבןרים"

מאת מתין ברך )משכן

לאמנייןת הבמה(
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כ 1במאי  2000שבה להקת בת-דור להופיע על הבמה מקץ חודשים ארוכים של
שיתוק  .ההפסקה בפעולת בת-דור נגרמה עקב מותה בשנה שעברה של המייסדת
והמפיקה של הלהקה  ,בת-שבע דה רוטשילד  .אבל גם קודם למותה ניצבו

לפני בת  -דור שאלות קיומיות לא פשוטות  .חודשים לא מעטים היה גורלם של הלהקה
ושל בית  -הספר שלה בתל-אביב תלוי בהסדרים הפיננסיים והחוקיים של ירושתה של

בת-שבע דה רוטשילד .
ז'נט אורדמן תמשיך לעמוד בראש שני המוסדות  ,אבל נראה שהלהקה הפיקה כמה

לקחים חשובים  .ראשית ,כמה מינויים חדשים :המנכ  IIל החדש של הלהקה הוא משה
גולדברג ,לשעבר רקדן הלהקה ,שעבד שנים ארוכות במשרד ארטיס של פנחס פוסטל.

אפשר להניח אפוא שהוא בקי גם בצד ההפקתי והכלכלי של מופעי מחול  .ניסיונו
כרקדן בוודאי יקנה לו יתרון על מנכ  IIלים שבאים מעולם העסקים והכלכלה בלבד.

לצדו רקדן ותיק נוסף  ,שרקד ולימד שנים ארוכות באנגליה ,גם הוא מוותיקי בת-דור,
יעקב סליבקין· בראש בית-הספר תעמוד אניה ברו,ד שניהלה עד לפני זמן קצר את
הלהקה הצעירה של הקיבוצית .גם אניה היא רקדנית ותיקה  ,שגדלה בבת-דו ר .יעקב

סליבקין וליאת שטיינר ,עוד רקדנית ותיקה ,יהיו מורים ראשיים בבית-הספר.

בפסח התקיימה בבת-דור סדנה בהשתתפות כ 40-

תלמידים  .בסדנה לימדו ברק מרשל ,

הכוריאוגרף הצרפתי אנג'לין פרלז ' וקאז ' נ  , [Preljokajנעמי פרלוב  ,אניה ברו,ד לינור
בלוק )סטפס( ולהקת מיומנה  ,שכבשה את לב המשתתפים במקצביה התזזיים ,

המלהיבים  .בת-דור מתכננת קורס קיץ ,שילמדו בו המורה האמריקני הוותיק ריצ'רד

גיבסון נח ) [GibsOהמלמד כבר שנים ארוכות מדי שנה בתל-אביב( וכן מורה אמריקני
נודע נוסף  ,לארי רודס נ  , [Rhodesשניהם ילמדו בלט קלאסי  .צבי ראקוסין ידריך
במחול אפרו-ג'ז ,ואדוארדו וילארו  ,מבית הספר של להקת אלווין איילי  ,ילמד מחול
מודרני.

אבל הפן החינוכי של הלהקה  ,שהוא אמנם החשוב ביותר  ,אינו הבעיה המרכזית של

הנהלתה החדשה של בת-דור .השאלה המרכזית היא מה ייכלל ברפרטואר של הלהקה ,
מה יהיה הפרופיל האמנותי שלה  ,מה יאפיין ויבדיל אותה מלהקות אחרות  .בעבר
ביצעה בת-דור שורה ארוכה של מחולות שהפכו לקלאסיקה ,ביניהם " עור כ חול

II

ח  II ,[vaוירליגוגס

II

מאת יירי קיליאן נח  & Out" ,[Kyliaחן" מאת הנס ואן מאנן נח eח Ma

נ , [Whirlgogsיצירתו הראשונה והמעולה של לאר לובוביץ ' נ  [, Lubovitchשאות ה

יצר לרקדני בת דור בראשית שנות ה 70-

וחזר והעמידה מחדש לפנ י שנתיים  .בין

הנכסים של הלהקה אפשר למנות גם את יצירותיו של אד וובה נ  , [Wubbeכיום מנהל
להקת סקאפינו נ oח  [Scapiבהולנ,ד ואחדות מעבודותיו של ג ' יג ' י ק א צ 'ו ליאנ ו
נ uח  [Caciuleaהעובד בפריז .זהו אוצר בלום של קלאסיקה מודרנית  .בת-דור אמורה
להיות המקום שבו יתהווה בארץ רפרטואר איכות י  .היא צריכה לבצע יצ י רות שהפכ ו
"לונאריס" מאת ג'יג'י ק אצ'ו ל יאנו

" Lunaris" by Gig i Caciuleanu

לקלאסיקה מודרנית ,יצירות שהיום אפשר לצפות בהן רק בווידיאו  ,וזה אינו מרשים
כמו ביצוע חי על הבמה.

יו  IIר ההנהלה החדש של בת-דור הוא יוסי פרנקל ,מי שהיה איש יחסי הצי ב ו ר של
הלהקה והקים למעשה את מערכת המינויים שלה  .הוא מתכוון לשוב ולהציע למנויים
מופעים שיכללו מדי שנה גם להקה מפורסמת מחו  IIל ,כפי שהיה בעבר.

השאלה המכרעת היא :האם הפנימו ז ' נט אורדמן ועמיתיה את השינו י שחל בבת  -ד ור.

האם עכשיו  ,משלא תהיה עוד שליטה פרטית שלה ושל בת-שבע דה רוטשילד בלה ק ה ,
יקומו בבת-דור מוסדות המקובלים בכל גוף

ציבורי -

הנהלה ציבורית  ,הנהלה אמנות י ת

של ממש וכד ! ללא שינויים מהותיים אלה לא תזכה בת-דור לתמיכה ציבורית )של
משרד התרבות(  ,שהיא ראויה לה .יש בארץ מקום ללהקה רפרטוארית מודרנית  .ולצד
הרפרטואר הקבוע נחוץ להזמין יוצרים צעירים מהארץ ומחו  IIל  ,שיזרימו דם ח ד ש
למופעים  .הנהלתה החדשה של בת-דור כבר פנתה לכמה י וצרים בארץ ובחו  IIל ב ה צ עה

לעבוד עם רקדניה.
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מחןל עמ נןשא טעןן
בת-דור חידשה את הופעותיה בתוכנית ובה שלוש יצירות  ,כולן יי טריות ",
מהעונה הקודמת ,בשל הנסיבות עברה הלהקה יי דיאטה " רצינית  :במקום
יותר מ  25 -רקדנים יש בה כ י ום רק כתריסר ,כתגבורת משמשים התלמידים
הבוגרים של בית-הספר  ,וכפי שהתבטא אחד הרקדנים  ,הצמצום הזה
דורש מהרקדנים עבודה רבה ומאומצת,

העבודה המעניינת ביותר בתוכנית החדשה של הלהקה היא  ,לטעמי  ,המחול
הדרמטי בעל המודעות האקטואלית הישראלית יי אפיקורס " מאת תמיר
גינ ץ  ,גינץ כבר יצר בעבר ללהקה והפעם היה לו אומץ הלב להסתכן ולטפל
ביחסי חרדים וחילונים בשנת  2000בישראל  ,נושא טעון הרבה חומר נפץ ,
גינץ מנסה לתאר את התהום בין ח י לונים לדתיים כמעט כמו יי רומיאו

ויול י ה "

-

כולל המרפסת המפורסמת  ,אלא שהפעם המבנה התלת-מימדי

נוסע על פני הבמה ומשמש מרכיב חזותי ודרמטי מרכזי  ,טלי יצחקי עיצבה
את התלבושות והתפאורה,

יגאל פרי  ,אמן מחול שהחל את דרכו בב:ת  -דור ומנהל כבר שנים רבות
בית-ספר מצליח מאוד בניו-יורק  ,יצר עבור בת  -דור את יי אקורiדדיסקורד "

למוסיקה מקורית מאת המלח י ן הישראלי אבנר דורמן  ,זהו מחול יי אפל ",
שבו השחור והאור החד מחלקים את הבמה לנקודות מוארות ולשטחים
חשוכים ,התאורה היא של ג ' ודי קופרמן,

 - "www:llbareee's.world.netמאת

ולסיום  ,סוכרייה מתוקה ונוצצת -
לו צ ' י אנו קניט ו נ  [Cannitoהאיטלקי ,

שגם עיצב את התלבושות

המתפרעות ,בהתחלה המפתיעה יש רגעיכ[ של שעשוע בלטי מקובל ,כגון

בחורים שעל מותניהם יי טוטו " בלטי  ,ו~ 1פילו ישבנים חשופים עשויים
פלסטיק ,בקיצור  ,שימוש בהלצות חזוח:יות שנגמרות בזיקוקין דינור
ונוצצים הנופלים מהשמים ,קינוח משעשע ,בת-דור שבה להופיע באולם
שלה  ,וזה ללא ספ ק כלכלי י ותר משכ י רת אולמות גדולים ,
לבת-דור מלאו בעונה הקודמת  30שנות פעילות רבת היקף  ,אפשר לה י ווכח
בכך ברשימת הרפרטואר המופיעה בגיליון זה של יי מחול עכשיו  ",בעתיד

יג י ע גם הרגע הנכון לערוך סיכום של פעילות ענפה זו  ,שידעה רגעים
גדולים ותקופות של משברים אמ נ ותיים ,נ  Y.כל מקום  ,טוב לראות את בת-
דור קמה מ י מי' השבעה ומן ההפסקה שנכ:פתה עליה ,הכל צפוי והרשות

•••

נתונה,

• •
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בלהקןת החשןבןת בעןלם  ,גישתה היתה סיגןל משמעת עצמית חזקה

בצד עבןדה קפדנית ,שהביאה ליישןם שליטה ןמיןמנןת טכנית ברמה
הגבןהה ביןתר ,לצדה לימדן מןרים ישראלים מצןינים ןמןרים שהןזמנן
מחן  /lל  ,כמן לארי רןדס ןריצ ' רד גיבסןן  ,שהשלימן בצןרה מקצןעית את
פיתןח יסןדןת טכניקת הבלט הקלאסי ,ןמןרה כמן פלןרה קןשמן ,

שנתנה השלמה דןמה בטכניקת המחןל

המןדרני,

אין ספק שבמשך שנים רבןת הןציא בית הספר למחןל בת-דןר את

מירב הרקדנים הבןלטים בארץ ,בשנים האחרןנןת החלן גם בתי ספר
אחרים ליישם את יסןדןת המשמעת הקפדנית ןהחלן גם הם לפתח
רקדנים מצןינים ,עם סגירתן הקצרה של בית הספר בת-דןר ןפתיחתן
המחןדשת חל שינןי גם בצןןת המןרים ,את מקןמה של רןזלין סןבןל-

קאסל תפסה אניה ברן,ד רקדנית ןתיקה ןמןרה לבלט מנןסה ,במשך

שנים רבןת היתה דעה בקרב עןלם המחןל הישראלי שבית הספר בת-
דןר ,למרןת מקצןעיןתן ,סגןר מדי ןאינן נןתן לתלמידין ראייה פתןחה
ןמשןחררת דיה של אמנןת המחןל העכשןןית ,רבים טענן שבית הספר

יצר רקדנים חזקים מבחינה טכנית ,אבל לא נתן די לגיטימציה למעןף
הנפש של האמן ,לא אציין את דעתי האישית בנןשא  ,אבל אןמר רק
שאילןלא הייתי תלמיד בבית הספר הזה ,ספק אם הייתי יכןל לעשןת
את אשר אני עןשה היןם כרקדן ,כןריאןגרף ,מןרה ןמנהל אמנןתי,

התפתחןתן האישית של אמן תלןיה כמןבן בגןרמים רבים  ,אבל בראש
ןבראשןנה היא תלןיה ברצןנן להתפתח ןללמןד,

עם פתיחתן המחןדשת של בת  -דןר אני מאחל הצלחה לבית הספר ,מי
יתן ןתלמידים רבים יצמחן בן ןיסגלן משמעת ,הבנה ןפתיחןת לקראת

•

בית הספר למחןל בת-דןר ידןע שנים רבןת במקצןעיןתן

צאתם לקריירה בעןלם המחןל ,שהיא כל כך יפה ןכל כך קשה

ןביכןלתן לפתח רקדנים ,מרגע שהם נכנסים למסגרת בית

ןמןרכבת,

•

הספר ןעד יציאתם לקריירה מקצןעית ,בית הספר נןסד ב-

1967

על ידי הברןנית בת-שבע דה רןטשיל ,ד ןהיה הראשןן

באירןפה שלימד בן  -זמנית מחןל מןדרני ןבלט קלאסי,

•

מעןרבןתה של הברןנית בעןלם המחןל החלה כב:ר בלהקתה של
מרתה גראהם

ב ,1940-

ןהמשיכה עם הקמת להוזת בת  -שבע

ןלאחר מכן הקמת בית הספר למחןל בת-דןר ןלהקת בחב-דןר ,הברןנית

דה רןטשילד בחרה את ג'נט אןרדמן כמנהלת האמנןתיךנ של בית הספר,
מכיןןן ש  /lגישתה המקצןעית היתה נדירה בנןף

הסביבתי , /l

בית הספר בת  -דןר מחןלק לשני מןסדןת :בית הספר הנכן::ןך מקבל
תלמידים בני

,6-13

ןבית הספר הגבןה מקבל תלמידי)[ :בני

14

ןמעלה ,התלמידים מתקבלים לאחר מבחנים קפדניים ,ןהטןבים
שבהם זןכים למלגןת עזר לתשלןם שכר הלימןד ,בית הספר מציע

'!tp

rr:,
i,

~

',$

~~
"
,
.
.:ז:
~ י ')~
.

נ

"

j

ן

לתלמידין קשת רחבה ןמגןןנת של טכניקןת מחןל :בלט קלאסי,
מחןל מןדרני ,ג'אז ן  /lריקןדי

אןפי , /l

ן בצמןד לבית הסג!ר פןעל מכןן

לרפןאת ספןרט הנןתן מענה מקצןעי לבעיןת מיןחדןת של רקדנים

א ו לפו בת -דו ר ל א מ נ ות ה מ ח ול

ב 'ת ה ט פר ה נ מו ך -
Bat Dor studios of dan ce, the lower school

ןתלמידים בתחןם המחןל ,התלמידים בבת  -דןר ניגשי)[ :לבחינןת ה -

RAD

מטעם האקדמיה המלכןתית בלןנדןן ,מקבלים כזדנאןת קיץ

ןחןרף בסגנןנןת שןנים של ריקןד ןזןכים להשתתף בי~:ירןת קצרןת
של מןרי הסדנאןת השןנים ,בבית הספר שישה אןלמןת מחןל המצןידים

בציןד משןכלל הכןלל רצפה מעןלה ,מראןת ,ברים ןתאי הלבשה,

ב 1983-

הגעתי לבת-דןר מתןך מחשבה שבית הספר יענ':ק לי את העזרה

שהייתי זקןק לה בדרכי לקריירה מקצןעית ,פגשתי שם מןרה בלתי
רגילה ,רןזלין סןבל-קאסל ,שהיתה סגניתה של אןרדמן ,אבל למעשה
ניהלה בפןעל את בית הספר ןהיתה אחראית להתפתחןו!י המשמעןתית
כרקדן ןלהתפתחןתם של רקדנים רבים נןספים ,בזכןת ההןראה

המקצןעית שקיבלנן ממנה  ,רבים מאיתנן קיבלן הזדמנןת לרקןד
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רצררןת להקת המחול בת-דןר מ  1968-עד 1999
קונצ'רטו
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':מ הנדל

':מ פיטר שהט

מ '  :אנדרי היידו

תל  ':ערה לב

תל' :ערה לב
תפ  ':ערה לב

תפ' :אריק סמית

הגדול ) (1969

כור '  :פיטר רייט

פלאות החסד

':מ האמפריי סירל

כור  ':קליף קויטר
':מ סטפו סמוליאר

תל' :אריה נבוו

\'

 bar... eee's.world.netןן ,www :מאת :לוצ'יאבו קביכןו ,רקדבים :לובה
טטריק ,ליאו ארפוו ,ויטלי בוביצקי ,צילום :איריט אל  ,פטי

 bar... eee's.world.net, by Luciano Cannito, dancers: Lubaןןwww :

Starik, Vitaly r~ ovitsky, Leo Arpon, Photography: Iris Alfassi

) (1971

כור' :מישל דסקומבי

כור' :פול סאנסרדו

תל  ':פול סאנסרדו

פרפר הטווס

~~ ~ ~ -: __ ; J ~ - _ _.
-

)(1969

כור' :פיטר רייט

..

\ "'

איתות

ג י הנום קטו

) (1972

אופקים בסגול

) (1971

וכחול ) ( 1973

כור' :אינסה אלכסנדרוביץ
':מ יעקב גלבוע
תל' :לאה לדמו

תפ' :אריה נבוו

חלמי עלי חלום קטו  ,יקירתי

) (1971

פלומס

כור' :נורמו ווקר

כור '  :קליף קויטר

כור '  :מנואל אלום

':מ פול הינדמית

מ '  :ג'וו הרברט מקדואל

מ  ':פוליו אולי ברוס
תל' :מנואל אלום

הנאהבים

) (1969

תל' :ערה לב

) (1973

תיפול על הראש בקלילות ) (1971
שלושה מזמורים

)(1969

כור'  :נורמו ווקר

מ '  :אלבינוני
ניגודים

)(1970

כור '  :קליף קויטר

חואנה

מ '  :סטפו סמוליאר
תל' :ערה לב

כור  ':מנואל אלום

קולות

) (1971

כור' :בנג'מיו הרקבי

':מ אילו מימרוגלו
תל' :ערה לב

':מ סרוצקי

מצבים

)(1973

כור' :דומי רייטר-סופר

מתכתיות
איקרוס

מ  ':יוסף טל
תל '  :אריק סמית
תפ' :אריק סמית

כור'  :פול סאנסרדו

)(1970

) (1973

מ  ':אלפרד ינסו ,ג'וו מקייב
תל '  :יעקב בוסידו

) (1971

כור  ':פול סאנסרדו

כור '  :לוקאס הובינג
':מ קורט וייל

מ '  :מטסושיטה

':מ הנרי קאואל ,הנק באדינגס
תל  ':אביגיל אוורט

תפ  ':יעקב בוסידו

כור' :מרי אנטוני

תל' :יו ליינג

תל' :לבינה נילסוו

תא' :חיים תכלת

מיראז'

תל' :אייליו הולדינג

קירות

שיריס

) (1968

':מ קלוד דביוסי

) (1973

כור' :דומי רייטר  -סופר

קליידוסקופ

) (1968

)(1970

בגיא צלמוות אשירה לך אהובתי

':מ מרדכי סתר

תא' :חיים תכלת

כור'  :ג ' וב סנדו ' ס

כור' :לוקאס הובינג

) (1971

':מ מוריס אוהנה

מ  ':פייר הנרי

כור' :דומי רייטר  -סופר

כור' :אנטוני טיודור

תל'  :ויליאס קונלוו

תל' :ערה לב

מ '  :צבי אבני

זרמים

מ '  :רוברט שומאו

תפ'  :ויליאס קונלוו

תפ'  :אריק סמית

כור  ':אלוויו איילי
מ '  :מילוסלב קאבלאק

אילתוריס

קטניס ) (1968

תל '  :אריק סמית
התרשמויות

) (1968

מלאכים ואחריס

כור' :אנטוני טיודור

כור '  :ג ' וב סנדו'ס

מ  ':פדרה סולר

מ '  :צבי אבני

פנדנגו

) (1968

)( 1970

כור' :ג'וב סנדרס

מ '  :גינטר שולר

תל' :ג ' ופ סטוק וויס

כור  ':מישל דסקומבי

צלליס

מ  ':מוריס אוהנה

כור  ':פול סאנסרדו

אי הלילה

ותהי העת

) (1968

תא' :צ'נולט ספנס
אטיודיס כוריאוגרפים

תל  ':ג'וב סנדרס ונורית בר
מחול המוות

) (1973

) (1971

)(1970

) (1973

':מ אריק סאטי  ,סקרלאטי ,באך
תל' :פול סאנסרדו

כור' :ג'וב סנדרס

הציפייה

':מ קלוד דביוסי

כור  ':פיטר רי"I::

':מ יוהאנס בראהמס

כור'  :מישל דסקומבי

תל' :טור ואו סחייק

מ  ':ג ' וו מקאבו j

תל' :יוסף קרל

מ '  :סרג'יו נתרא

תפ  ':טור ואו סחייק

תל '  :פיטר פארמר

תפ' :יוסף קרל

תל '  :אריק סמית

כור' :פול סאנסרדו

תפ' :אריק סמית

מ  ':ו י ואלדי
תל' :פול סאנסרדו

כור  ':רודי ואו דנציג

)(196 \1

תפ  ':פיטר פארמר

הבכחים

מפתו

) (1968

כור  ':סופי מסלו

וריאציות

) (1969

) (1971

תא' :חיים תכלת

)(1970

קרנבל )(1974

תפ '  :אריק סמית

כור' :ג ' נט אורדמו

':מ בלה ברטוק

כור' :פיטר רי"I::

':מ פנדרצקי

דגש עכשיו

תל  ':לאה לדמו
תפ'  :אלי סיני

':מ ויואלדי

תל'  :ערה לב

כור' :טוני בק

רסיסים

תל' :פיטר פאר  -מר

תפ' :אריה נבוו

מ'  :מישה סגל

כור' :יהודה מאור

תל' :לאה לדמו

מ '  :פרמיג'יאני  ,שאיפר  -הנרי

אנטיפוו ) (1968

נגוהות מאיה

כור' :מרי אנטוני

כור '  :ג'נט אורדמו

מ  ':לואיס קאלברו

':מ טושירו מיוזומי

תל '  :לאה לדמו

תל' :משה מוסמו

במעבה היער

) (1969

פרולוג ) (1968
רקויאם לצלילים

כור' :סופי מסלו
':מ ארתור גלברוו

י.ס .באך

) (1969

כור  ':ג'יו היל סאגאו

בכיאנאס ברזיליראס

) (1968

מקנף

כור' :צ'רלס צ'רני

כור' :לאר לובוביץ

תל' :דומי רייטר-סופר

':מ סטרוינסקי

מ  ':לוצ'יאנו בריו
תא  ':חיים תכלת

תפ'  :דומי רייטר  -סופר

תל '  :אריק סמית

) (1970

כור' :ג ' וב סנדרס

הנחש

שפת היס

תישלוב

) (1971

כור' :דוו רדליק
':מ נורמה דאלבי

':מ הקטור וילה  -לובוס

כור  ':רוד י ואו דנציג

מ'  :רבואלטס

תל  ':טור ואו סחייק

אנחנו הדמות האחרת

תפ'  :טור ואו סחייק

כור' :דניס קאו'י

דימויים

מ  ':צ'ארלס אייבס

משפט פריס

) (1968

כור' :אנטוני ט יודור
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) (1972

) (1969

) ( 1971

קונצ ' רטו גרוסו

)(1974

)(1974

כור  ':וולטר גור

כור' :צ'רלס צ ' רני
':מ הנדל

תל' :ערה לב

תל' :ג'ופ סטוקוויס
תא'  :חיים תכלת

':מ רחמנינוף

) (1969

כור '  :דניס קאו ' י

אותות קלוו

)(1968

כור' :דומי רייטר -סופר

מ  ':דומי רייטר-סופר ,סטפו

':מ צבי אבני ,סמואל ברבר

תל' :ג 'י ו היל סאגאו
תא' :חיים תכ~,ת

שירת דבורה

) (1972

תל  ':יהודה מאור
אנחנו הם וכולם

וירליגוגס

תפ' :משה מוסמו

מאלק

) (1970

כור' :לאר לובוביץ
':מ

) (1972
)(1974

תמונות

מחול ) (1972

כור '  :דוו רדליק

כור '  :וולטר גור

מתקוה

מ '  :טום בוטילה

מ '  :רודולף מרוס
תפ  ':וולטר גור

כור '  :מישל דסקומבי

תל' :ערה לב

לתקוה ) (1974

':מ ברנרד פרמיג 'י אני

תל' :משה בו-שאול

מ  ':ארנסט בלוך

בדידויות

תל' :נורית בר

) (1971

מיתוס

) (1972

כור' :מישל דסקומבי
':מ פרנסואה בא יי ל

כור '  :פול סאנסרדו

וה יה ככלות

מ '  :קודא י

כור '  :ג"ו היל סאגאו

תל' :ערה לב

תל '  :פול סאנסרדו

)(1974

קינות אפלות

מ'  :י .ס .באך

צייקרק

תל  ':לאה לדמן

כור  ':רוברט כוהאן

) (1975

מסכת ההפרדות

) (1976

) (1978

לחישות לילה

) (1979

כור  ':רוברט כוהאן

כור  ':דומי רייטר -סופר

תפ  ':דני קרוון

מ  ':אלן הוואנס

מ  ':נוסטאב מאהלר

מ'  :בורט אלקנטארה

מ '  :דומי רייטר-סופ!ר משה גלבוע

תא  ':חיים תכלת

תל  ':רוברט כוהאן ולאה לדמן

תפ  ':רולאנד סוונסון

תל' :נורברטו קיאזה

תל  ':דומי רייטר  -סופר

תא  ':שון מקאליסטר

תא'  :צ'נולט ספנס

תפ' :נורברטו קיאזה

מעגלים

כור  ':אנטוני טיודור

) (1974

חזיונות

תא' :ג ' ון ב .ריד

כור '  :מישל דסקומבי

הציצו וראו

) (1975

ללא מפלט ללא מסתור

) ( 1977

) (1979

כור'  :דומי רייטר -סופר

מ  ':לוצי'אנו בריו

כור '  :וולטר גור

כור  ':גי'ן היל סאגאן

על סף המוות

תל '  :מישל דסקומבי

מ  ':ז ' אק פרנסה

מ  ':פינק פלויד

כור' :ג'ון באטלר

תפ' :מישל דסקומבי

תא  ':ריצ ' רד קאסוול

תל' :גי'ן היל סאגאן

מ  ':דוד מונרו

תפ'  :משה מוסמן

תא '  :בן-ציון מוניץ

תל'  :אריק סמית

תא  ':יחיאל אורגל

זוגות

)(1974

דואט

) (1976

תל'  :משה מוסמן

תפ'  :אריק סמית

כור  ':פול טיילור

כור' :רודי ואן דנציג

) ( 1978

מ  ':דומי רייטר-סופר  ,פאול בן-חיים

אדג ' יאטו

) (1977

בעל החלומות

תא' :ג'ון ב  .ריד

) (1979

כור  ':מירלה שרון

מ  ':צבי אבני

מ  ':היידן

כור '  :צ ' רלס צ'רני

תל '  :טור ואן סחייק

תל  ':ג'ורג ' טאסיט
תא'  :שון מק אליסטר

מ '  :גוסטאב מאהלר

הבריאה בעיון חוזר

תא  ':שון מקאליסטר

כור'  :רוברט כוהאן

תל '  :דוד שריר

':מ צבי אבני

תפ  ':דוד שריר

תא  ':צ'נולט ספנס
תנועות בנוף סלעי

)(1974

כור' :רודי ואן דנציג

3

) (1976

כתובות זכרון

24

רגליים יחפות

כור '  :פול טיילור

כור '  :צ ' רלס צ ' רני

) ( 1977

מ  ':לינטי

מ  ':עממית אמריקאית

מ '  :פופ

תל '  :טור ואן סחייק

תל  ':רוברט ראושנברג

תפ'  :טור ואן סחייק

תא '  :שון מקאליסטר

תפ  ':שון מקאליסטר

אילנות

) (1975

) (1976

יום יפה

כור '  :מנואל אלום

כור '  :צ ' רלס צ ' רני

תל '  :נורברטו קיאזה

תא  ':בן-ציון מוניץ

תפ' :נורברטו קיאזה

תל  ':ג ' ופ סטוקוויס

שירת חורף

) ( 1978

מ  ':יוסי מר-חיים

תל של אביב

תא '  :רוברט כוהאן

) ( 1979

כור  ':יהודה מאור

הממלכה המשוסעת

) (1977

) ( 1978

מ  ':י.ס .באך

כור' :פול טיילור

תל '  :לאה לדמן

':מ קורלי ,הנרי קואל  ,מאלוי

תא  ':יחיאל אורגל

מילר

כור  ':ג ' ין היל סאגאן

מ  ':יוהאנס ברהמס

מ  ':קאנטרי ,וסטרן

מ  ':ברהמס

תל' :סקוט בארי

נימוסי שולחן

תל' :אריק סמית

תל'  :ג ' ופ סטוקוויס

תל  ':ג ' ין היל סאגאן

תא' :מארק ליטוין

כור  ':צ ' רלס צ'רני

תפ'  :אריק סמית

תא' :שון מקאליסטר

תא'  :בן-ציון מוניץ

מ  ':סטיב רייך

מזמו ר לירושלים
דדליינס

במרחב לבן

) (1975

) (1976

כור' :מנואל אלום

כור '  :צ'רלס צ ' רני
מ '  :מיילס דיו ויס

תא' :חיים תכלת

תל '  :אריק סמית
תא '  :שון מקאליסטר

מ  ':י  .ס  .באך

לקראת

) (1975

גורפת האהבה

) ( 1978

כור  ':מירלה שרון

) (1977

':מ מרדכי סתר

כור' :דומי רייטר -סופר

כור '  :יהודה מאור

מ  ':איסאנג יון

תל  ':דומי רייטר-סופר

תפ'  :דוד שריר

תפ  ':דומי רייטר  -סופר

תא' :יחיאל אורגל

כור '  :צ ' רלס צ'רני

אורחי הזמן

) ( 1976

) (1978

מ '  :ברטוק

כור '  :מירלה שרון

מסע

תל '  :משה מוסמן

מ '  :מרק קפיטמן

תפ  ':משה מוסמן

) (1977

כור  ':דומי רייטר -סופר

תל '  :דוד שריר

מ  ':פרנק/פריזי/באומןג,/ון

תל'  :אריק סמית

תפ'  :דוד שריר

מקלוקלין

תפ' :אריק סמית

תא '  :שון מקאליסטר

תל  ':דוד שריר

תא  ':יחיאל אורגל

':מ סטרווטינסקי

המלאך השחור

) (1976

שגעון

תא '  :משה פריד

תל  ':לאה לדמן
תא  ':חיים תכלת

מ  ':נ'ורג ' קראמב

הרפתקאות חדשות

מ '  :ג'ופלין

) (1977

חמסין

מ'  :פופ

גוטשלק

תל' :רובן טר-אראטוניאן

כור '  :יאפ פלייר

תל' :תמרה יובל

תא'  :שון מקאליסטר

מ  ':ליגטי
תל  ':ג ' ופ סטוקוויס

תפ'  :תמרה יובל

מ '  :בוב דאונס

תא'  :צ'נולט ספנס

תל' :נורברטו קיאזה

תפ  ':אריק סמית

דרך חוה

תא  ':רוברט כוהאן

) (1976

שיר מדבר

תא'  :משה פריד

כור'  :ג'ון באטלר

) ( 1978

כור'  :יהודה מאור

תפ '  :דני קרוו ן

מ'  :ג ' ורג' קראמב

שני שלבים

תא  ':חיים תכלת

תפ'  :אריק סמית

כור' :יאפ פלייר

תא'  :שון מקאליסטר

מ  ':ויואלדי

תפ' :יהודה מאור

תא' :משה פריד

תא  ':משה פריד

נהר הפנינה

) (1975

כור  ':פול סאנסרדו

) ( 1980

כור' :רוברט כוהאן

כור  ':פול סאנסרדו

-

) (1978

תא' :שון מקאליסטר

כור  ':אלווין איילי

תפ  ':ג ' ופ סטוקוויס

תל'  :פול סאנסרדו ,אריק סמית

) (1979

תל'  :לאה לדמן

כור  ':נ'ון באטלר

) ( 1975

תא' :שון מקאליסטר
פה דה טרואה

כור  ':ינאל פרי

רישומים לילדים נוסטלגיים

תל  ':ג'ופ סטוקוויס

כור '  :צ ' רלס צ ' רני

תפ  ':דוד שריר

':מ פייר הנרי ,הנק באדינגס

) (1979

מ'  :סטיב ריי,ך פיליפ גלאס

כור  ':דומי רייטר -סופר

מעבר למראה

תא  ':שון מק אליסטר

תל  ':דוד שריר

':מ פאול בן -חיים

) ( 1975

תל'  :צ ' רלס צ'רני
תפ '  :צ ' רלס צ ' רני

מקסם שוא

תא'  :משה פריד

פריזמה

) (1979

המנערים

) (1977

לפתע פתאום

) ( 1980

מ'  :דביוסי

כור' :פני פרנק

תל' :יהודה מאור

מ  ':לארס אריק לארסונס

תל '  :לאה לדמו
תא'  :שון מאקליסטר

) ( 1976

מ '  :פוקושימה

כור' :דוריס האמפרי

מחולות החנורים בנשק

תל' :פול סאנסרדו

':מ מסורתית

כור' :טור ואן סחייק

תפ '  :דני קרוון

תל'  :פאולין לורנס

':מ ג'ופרי גריי

) (1977

תל '  :טור ואן סחייק
הזמן לפני הזמן שאחרי

כור  ':לאר לובוביץ

) (1975

יצור הלילה

) (1976

תפ'  :טור ואן סחייק

מ '  :איגור סטרוינסקי

כור' :אלווין איילי
':מ דיוק אלינגטון

תא '  :חיים תכלת

תל' :נ'יין גרינווד

חמש ועוד אחד

תא' :צ'נולט ספנס

כור'  :משה רומנו

שיר עליצות

) (1975

כור'  :לאר לובוביץ

תא '  :משה פריד

) (1977

':מ יאמאשטה

הוא והיא

)(1976

תא' :משה פריד

':מ י.ס  .בך

כור' :מירלה שרון

תא'  :חיים תכלת

מ '  :צבי אבני

מגרש המשחקים

תל'  :דוד שריר

כור'  :דיאן ג ' רמיין

קורבן

) (1975

כור  ':וולטר גור

תפ'  :דוד שריר

מ'  :פייר הנרי

תא  ':צ ' נולט ספנס

תל'  :דיאן ג'רמיין
תא  ':חיים תכלת

מ '  :פאול בן-חיים
תל  ':אריק סמית

מיתוס

) (1976

תפ '  :אריק סמית

כור  ':אלווין איילי

לדה

תא'  :ריצ'רד קאסוול

':מ סטרוינסקי

כור '  :מירלה שרון

במת התמורות

) (1975

) (1977

) (1978

תל'  :לאה לדמן

מ'  :צבי אבני

תא  ':צ ' נולט ספנס

תל'  :לאה לדמן

כור '  :רוברט כוהאן

תפ '  :בוקי שוורץ

מ '  :ארנולד שיינברנ
תל  ':נדעון אוברזון

תא  ':שון מקאליסטר

תא  ':ריצ ' ארד קאסוול

"אקורד/דיסקורד" ,ולהקת בת דור .צילוס  :איריט אלפטי

 Discord", The Bat-Dor Company. Photograph: Iris Alfassiן "Acord
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שעשועי זמן

) (1980

כור' :פני פרנק

':מ לארס אריק לארסונס
תל' :לאה לדמן

':מ ז'אן מישל ז'אר
תל' :יגאל פרי
תא'  :שון מק~ Iליסטר
משחקים שה)( משחקים

תא' :שון מקאליסטר

כור' :דומי רייטר-סופר

עור

מ'  :סמואל ברבר

כחול ) (1980

כור' :ירי קיליאן
':מ עממי

תל' :ירי קיליאן
תא' :שון מקאליסטר

תל' :מאוקי קראם
תא' :דני רדלר

) (1982

)(1984

אחרי חצות

תפ' :קסו דקר

כור' :דומי רייטר-סופר

פסיאו

תל' :דומי ריי) I:ר-סופר

':מ פינק פלוי,ד קיטארו ,קאונט

כור' :ג'וב סנדרס

באסי

':מ יואקין טורינה

תא' :שון מק~ Iליסטר

תל' :גרשון ברם

תל' :קתרינה בון
תא' :דני רדלר

כור'  :רודני גריפין

רגע של זהב

(1982):

':מ שוברט

תא' :בן-ציון נ ו)יץ

':מ סטיב ריך

צבעי הקשת

) (1987

תא' :נתן פנטורין

':מ אסטור פיאצולה

מעברים של סתיו

תל' :קרלוס גלרדו

':מ אורי וידיסלבסקי
תל' :שמואל וילדר
תא' :שון מקאליסטר

תא' :שון מקאליסטר

תא' :משה פריד

כור' :צ'ו סן גו'

t

':מ יוהאן סבכ טיאן בך

) (1980

שירת נשים

תל' :קרול וולס גרנר

כור' :קליף קויטר
':מ הנדל

תל' :קליף קויטר
תא' :שון מקאליסטר
צלליות רוח

כור' :הנס ואן מאנן

תפ' :קרול וול  ,ט גרנר

':מ מנדלסון

תא' :טוני טוצ:י

תל' :ז'אן פול וורום
תא' :יופ קאבורט

אותלו

) (1980

כור' :קליף קויטר
':מ אלבינוני
תל' :קליף קויטר

סימפוניית תהילים

':מ אדוארד טובין

כור' :מאורי ציו ויינרוט

תל' :מאוקי קראם

':מ פיליפ גלאס
תל' :קרלוס גאלרדו

תא' :שון מקאליסטר

) (1982

כור' :ג'ון באסלר

קאנטרס

':מ דבוזק

כור' :אוסקר אראיז

תא' :צ'נולט ספנס

':מ מוריס רבל

דיגיטי ) (1982

)(1980

כור' :יגאל פרי

) (1985

ממעמקים קראתיך יה

) (1987

תא' :משה פריד

כור' :דומי רייטר  -סופר

תא' :דני רדלר

':מ דונלנד יורק
תל' :אלכס כץ'

כור' :גריי ורדון

תפ' :אלכס כץ'

':מ בוהוסלב מרטינו

מעברי כוח

תא' :מארק ל"טוין

תא' :חיים תכלת

) (1981

כור' :דומי רייטר -סופר

) (1985

תל' :אריק סמית
תא' :צ'נולט ספנס

אלטו רפסודי

) (1982

כור' :דומי רייטר  -סופר

חוף ) (1985

':מ בראמס

כור' :דומי רייסר -סופר

תל' :דומי רייטר-סופר

תל' :לאה לדכ)ן

':מ טנג'רין דרים

תפ' :דומי רייטר-סופר

תא' :שון מק~ Iליסטר

תל' :גדעון אוברזון

':מ ג'ון מקייב

תא' :שון מקאליסטר

תא' :משה פריד

מחוף
ג'ורג' סנד

כור' :יגאל פרי

תפ' :קרלוס גאלרדו

כור' :פול טייכ:ור

':מ סטרוינסקי

-

) (1987
נולד מחדש

) (1988

תל'  :קרלוס סיטרירווסקי

תא'  :שון מק אליסטר

נוטורני אד אלבה

שירים ללא מילים

)(1984

על חומותייך

) (1988

כור' :יאיר ורדי

תפ' :קרלוס גלרדו

תל' :עודד גרא

) (1982

תל' :שמואל וילדר

כור' :מאוריציו ויינרוט

)(1984

תל' :ג'ין היל )  tאגאן

תל' :דומי רייטר -סופר

תא' :שון מקאליסטר

תהילים

) (1987

':מ קורט וייל

תא' :משה פריד

ליברטנגו

כור' :לורה דין

r.

':מ דריוס מיאו

) (1986

תא' :דני רדלר
גלגל חוזר

כור '  :ג'ין היל סאגאן

כור' :דומי רייטר -סופר

כור' :לאר לובוביץ

תפ'  :לאר לובוביץ
תא' :דני רדלר

תפ' :דב בן  -דב

)(1980

מזכרות

':מ לאונרד ברנשטיין

כתפיים רחבות

) (1986

נהורה

) (1987

כור' :נילס קריסטי
מ '  :פרנסיס פולנק
תל '  :קסו דקר

נוף חיים

) (1981

כור' :ג'ון באטלר
':מ שופן

תל' :אריק סמית

לחוף ) (1983

כור' :דומי רייטר -סופר

אפרופו בך

) (1985

':מ מנדלסון
תל' :לאה לדכ)ן

':מ יוהן סבסטיאן בך

תא' :שון מק~ Iליסטר

תל' :ג'ון ג'ולסין

כור':

תא' :צ'נולט ספנס

דומי רייטר-סופר

תא' :משה פריד

ירמיהו )( 1983
(1981 ) 5

אופוס

כור' :מירלה שרון

כור' :רודני גר'יפין

פדרה

':מ לאונרד בך'נשטיין

כור' :ג'ון באטלר

תל' :דורין פר :Iקפורס
תא' :שון מק~  Iליסטר

':מ ארנולד שונברג

תל' :עודד גרא

) (1985

':מ פול הינדמית
תא' :צ'נולט ספנס

תא' :בן-ציון מוניץ

יום
חיבורים

(1981 ) 1+2

כור' :דומי רייטר -סופר

':מ סמואל ברבר

תל' :דומי רייטר-סופר
תא' :שון מק אליסטר
רפסודיה

יבוא ) (1~183

כור' :דומי רייטר  -סופר

כור' :צ'ו סן גו

':מ ארתור הך:Iיגר

':מ ג'ורג' פיליפ סלמן
תל' :קרול וולס גרנר

תפ' :אריק סכ)ית

תפ' :קרול וולט גרנר
תא' :דני רדלר

תל'  :לאה לדכ)ן
תא'  :צ'נולט ספנס
מדיאה

) (1981

)(1983

':מ סמואל ברבר

תל' :ג'ין היל סאגאן

תל' :לאה לדכ)ן

פנימה והחוצה

) (1982

עד אובדן חו Oוים

) (1985

כור' :הנס ואן מאנן

':מ לורי אנדרסון  ,נינה האגן
תל' :קסו דקר

תא' :דני רדלך'

תא'  :בן ציון מוניץ

תפ'  :קסו דקר

תא' :דני רדלר

תל' :שמואל וילדר
תפ' :משה שטרנפלד

כור' :מרק חיים

תא' :דני רדלר

':מ מהרפובליקה הדומיניקנית

) (1983

כור' :מתיו דיימונד

כור' :מתיו ד":מונד

':מ מנדלסון
תל' :פטרישיה מקגורטי

מ  ':סטרוינסקי

כור' :צ'ו סן גו

תא' :צ'נולט Dיפנס

':מ אלכסנדר סקריאבין
תל' :קרול וולט גרנר

מעברים

) (1982

תל'  :עודד גרא

פיאף וודוויל

) (1985

תא' :דני רדלר

)(1984

כור' :יגאל פרי

כור' :רודני גר'יפין

מקבת

':מ דוד בולדווין
תל' :יגאל פרי

':מ שירי אדיךנ פיאף

כור' :רודני גריפין

תל' :לאה לדכ)ן

':מ אדגר וארז

תא' :צ'נולט Dיפנס

תל' :בד סנטורה

תא' :שון מק אליסטר

) (1985

תא' :צ'נולט ספנס
אשליה
כור':

) (1982

יגאל פרי

.~~ O

הרהורים

)(1984

כור' :יגאל פרי

Ep ikouros", by Tamir Ginz, dancers: Maya Lavandovsky,
Yarden Ronen, Photograph: Iris Alfassi
':מ צבי אבני

רגעים שבזכרון

תא'  :אדוורד גרינברג

"אפ'קורוס" ,מאת תמ'ר ,ץנ') רקדנ'ס :מא'ה לבגדובסק' ',רדן ר

צ'לוס :א'ר'ס אלפס'

כור' :ג'ון באסלר

כור' :ג'ין היל סאגאן
':מ אלגר

קונצרטו בין ערביים

שילוב מחולות

) (1985

אריאטה

רק אם תרקוד עם

) (1987

פפה

(1988 ) . . .

תל' :שמואל וילדר
תא' :פליס רוס

כור' :מאורי ציו ויינרוט

':מ שוברט/הוהלר/ברויקר
תל' :קרלוס גאלארדו
תא' :שון מק אליסטר
דיברטימנטו

) (1987

כור' :דומי רייטר -סופר

':מ ליאונרד ברנשטיין
תא' :שון מק אליסטר

סימפוניטה

) (1988

כור' :דומי רייטר -סופר

':מ מורטון גולד

תל' :שמואל וילדר
תא' :דני רדלר

רביעיה

( 1988 ) 11

נדודים

) (1990

פאב

נשמת התוף

) ( 1993

ז י רה

)( 1994

) (1996

כור  ':נילס קריסטי

כור  ':דומי רייטר -סופר

כור  ':נילס קריסטי

מ  ':דמיטרי שוסטקוביץ

מ  ':רלף וון-וילי אמה
תל  ':אביבה פ י בקו

מ  ':בוהוסלב מרטינו
תל  ':קסו דקר

כיר  ':ג ' ו אורלנדו
מ  ':מוקה/סנשה  ,גואם
תל  ':שמואל וילדר

תל  ':שמוא ל וילדר

תפ  ':קסו דקר

תא '  :ג ' ודי קופרמן

תפ  ':קסו דקר

תא  ':ג ' ודי קופרמן

תא '  :ג ' וד י קופרמן

תל  ':קסו דקר

כור  ':אנ י ה ברוד

מ  ':ארז נטף

תא '  :יאן קס צ ' בס

תא  ':יאן קס צ ' בס

שלאגר

על הסף

) ( 1990

) (1995

מרה נוסטרום

)(1997

כור '  :אד וובה

שדות

כור  ':אורה דרור

כור '  :ל וצ 'י אנו קניטו

מ'  :דויטשה אמריקניש

כור' :ג'ניפר מולר

מ '  :קווין נוטי

מ  ':מרקו סקייבוני

מ  ':פול הינדמית

פרוינדשאפט

מ'  :אגברטו ג ' יסמונטי

תל  ':קרלוס גאלרדו

תל '  :יובל כספ י ן

תל  ':אוסקר אראיז

תל  ':פמלה הומואט

תא  ':דני רדלר

תא'  :אד וובה

תל '  :תמר בליס
תפ '  :וויליאם כץ

תפ '  :אליעזר ויסהוף

תא  ':ג ' וד י קופרמן

ליל המכשפות

) (1989

כור  ':אוסקר אראיז

) (1993

תא  ':ג ' ודי קופרמן

גרדני ו ת לביל י

תא '  :קן טבצ ' ניק

דרכים חסומות

) (1989

היה שלום !

-

) (1990

כור '  :יאיר ורדי

כור '  :ריצ ' ארד לוי

בתי זכוכית

מ  ':אורי וידיסלבסקי

מ  ':פט מטיני

כור'  :ג ' ניפר מולר

תא  ':ג ' וד י קופרמן

תל '  :יאיר ורדי

הנדל

-

אופוס

6

מס '

כור  ':מרק חיים

מ '  :דבורה הורביץ

אל דין

תל '  :דונה מארי לארסן

לה ואלס ) (1991

תפ  ':סטייג ' וורקס

תא  ':ג ' וד י קופרמן

כור  ':דומי רייטר -סופר

תא'  :ג ' ון הרץ

מ '  :מוריס רבל

כור  ':נילס קריסטי
מ'  :הנרי פרסל

מ '  :מסתורי הקול הבולגרי

תל  ':נילס קר י סטי

תפ  ':א י וון פלר-דו קטש

תל  ':ג'ודית ג'מיסון  ,אלן מלק

תא  ':ג ' ודי קופרמן

תא  ':ג ' ודי קופרמן

מ'  :הנדל
תא  ':ג ' ודי קופרמן

כור  ':אד וובה

) (1993

תא'  :טימוטי האנטר

ראש

מ  ':מימי הביניים

מ  ':וים מרטנס

תל  ':היידי דה ראד

סופה

תל  ':קרלוס גאלארדו

תפ '  :אד וובה

כור  ':ג ' יג'י קצ ' וליאנו

תא  ':אריאל אריאב
שירים

לילות קיץ

) (1992

כור  ':דומי רייטר -סופר

כור  ':דומי רייטר -סופר

מ '  :שיר י שושנה דמארי

מ'  :הקטור ברליוז
תל  ':מיכל גמזו

פעימות לב

כור '  :אניה ברוד

כור  ':תמיר ג י נץ

מ  ':מתים יכולים לרקוד

מ'  :בטהובן

תל '  :שמואל וילדר

מ  ':קולאז '
תל '  :טלי יצחקי

תל  ':שמואל וילדר

תא '  :ג ' ודי קופרמן

תא '  :ג ' ודי קופרמן

תא '  :ג ' ודי קופרמן

לו נ אריס

) (1996

לאטונט

) (1998

תל  ':מיקי שפירא

קרטונס

כור' :ג 'י ג ' י קצ ' וליאנו

תא  ':ג ' וד י קופרמן

כור '  :ג ' יג'י קצ ' וליאנו

מ '  :פרנסואה בואלד י ו

מ  ':קמיל סן  -סנס

תל  ':דן מאסטקן

מ '  :קולאז '
תל  ':ג ' וזט תמים

תל '  :הפקה מקור י ת בלט אביניון

תפ  ':דן מאסטקן

תא '  :ג'ודי קופרמן

תא '  :דן מאסטקן

אניגמה

כור  ':סיקי קול

) ( 1993

הנעל ) (1995

רצ י ף

(1998 ) 1

כור  ':פיליפ טראה

תא  ':ג ' ודי קופרמן

)(1990

כור  ':א י וון פלר  -דוקטש
תל '  :י ובל כספין

תל  ':שמואל וילדר

באגאטלן ) (1991

) (1995

) (1998

מ  ':מייקל קרטו

תא  ':ג'ודי קופרמן

) (1989

סאניט י
משחקי הקופ י דונ י ם

תל  ':דומי רייטר -סופר

טיול בניחותא

מ  ':ג ' וסט י ניאן טמסוזה  /חמזה

תל '  :עודד גרא

תל '  :ק רלוס גא ל רדו

זמן נשכח

) (1989

כור  ':מאורי ציו ו יי נרוט

תפ '  :אדם מישורי

כור'  :ג ' ודית ג'מיסון

כור '  :מאוריציו ויינרוט

כור '  :רנד י דאנקן

מ  ':שירי ב י לי הול י ד יי

תא  ':ג ' וד י קופרמן

תא  ':אריאל אריאב

(1989 ) 7

) (1993

לה

) ( 1995

)(199 7

) ( 1993

כור  ':איוון פלר  -דוקטש

) ( 1993

מ '  :קרליג!רגוריאן/פרשטיין

תא '  :ג ' ודי קופרמן

המסיבה

) (1999

מ  ':פיליפ גלאס

תל '  :שמואל וילדר

בוקר טוב גב' בורסו

תא '  :ג ' ודי קופרמן

תפ  ':איוון פלר  -דוקטש

כור '  :דומי רייטר  -סופר

כור  ':דומי רייטר -סופר

מ '  :ישראל ברייט

תא  ':ג'ודי קופרמן

מ  ':סאטי  /ברקר  /רוסיני

מ '  :בנ י נגרי  ,חן צימבליסטה ,
עמוס אלקנה

תל'  :לילי בן -נחשון
תפ  ':ליל י בן-נחשון

כור  ':יונתן אבני

תפ'  :דומי רייטר -סופר

תל'  :שמואל ו י לדר

תא  ':ג' ודי קופרמן

מ '  :פיטר גבריאל /קיטארו

תא'  :ג ' ידי קופרמן

תפ  ':יוסי בן  -ארי

תא '  :ג ' ודי קופרמן

Yiddish Songs of Love and

גאות ושפל

)(1990

) (1994

תל' :דומי רייטר -סופר

תא'  :ג ' ודי קופרמן

מוזיאון

הדים

) (1996

כור  ':אניה ברוד

(1999)Wonder

)(1994

כור  ':לאר לובוביץ

כור  ':נילס קריסטי

קונטראטו

':מ אריק סאטי

כור'  :אניה ברוד

מ'  :כלזמטיקס

תל' :קסו דקר

מ '  :בובי מקפרין/מדרידאוס/

תל'  :אן הולד-וורד

תפ  ':קסו דקר

אמביינט האוס

תא  ':ג ' ודי קופרמן

תא' :דוד הדר  /נילס קריסטי

תל' :שמואל וילדר

) (1996

תא  ':ג ' ודי קופרמן

טמפרטה

)(1994

אפיקורוס

) (1999

כור  ':תמיר גינץ

כור'  :אורה דרור

שחור על שחור

מ  ':מיילס דיוויס-מרכוס מילר /

כור'  :לוצ"אנו קניטו

) ( 1996

מ  ':קולאז '
תל '  :טלי יצחקי

פיטר גבריאל

מ'  :י  .ס  .באד

תפ  ':טלי יצחקי

תא' :ג'ודי קופרמן

תל' :שמואל וילדר

תא  ':ג ' ודי קופרמן

תא'  :קרלו צ'ר י
פיתויי הירח

אקור  I1דיסקורד

)( 1994

כור' :מרתה גרהם

חמש עונות

מ'  :בלה ברטוק

) (1996

) (1999

כור  ':יגאל פרי

כור'  :לוצ'יאנו קניטו

מ '  :אבנר דורמן

תל' :הלסטון

מ  ':מרקו סקייבוני

תל  ':מאוקי קראם

תא' :תומאס סקלטון

תל'  :שמואל וילדר

תא '  :ג ' ודי קופרמן

תא  ':קרלו צ ' רי
קומדיה

 bar...eee's.world.netןןwww :

)( 1994

כור'  :ג ' יג ' י קצ ' וליאנו
מ  ':ז ' אן-בפטיסט לולי

כור' :פיליפ טראה

תל '  :רוקסנדרה רקיביצה ' אן

מ  ':רומיין פונסוט  /ז ' אן ז ' אק

שיר השירים

)(1996

רומר

שמידלי

תפ'  :דן מאסטקן

תל'  :שמואל וילדר

תא'  :דן מאסטקן

תא' :ג ' ודי קופרמן

אקטו

)( 1994

כור' :ג ' יג'י קצ'וליאנו

סינק

) ( 1999
כור '  :לוצ ' יאנו קניטו
':מ ספייס גרלס  ,לואי
ארמסטרונג ,מרקו סקייבו נ י

תל  ':לוצ ' יאנו קניטו
תא  ':פטריק לטרוניקה

) ( 1996

כור'  :נילס קריסטי

מ '  :דבוז'ק

מ'  :לודביקו אינאודי

תל  ':דן מאסטקן

תל'  :נילס קריסט י

תפ  ':דן מאסטקן

תפ '  :נילס קריסטי

תא  ':דן מאסטקן

תא '  :ג ' ודי קופרמן  /נילס קריסטי

"אקורד/דיטקורד" ,מאת :יגאל פרי ,רקדניס :וולטר

צ'ינקווינלה ,ירדו רונו ,צילוס  :איריט אלפטי

 Discord", by Igal Perry, dancers: Walterן IAcord
Cinquinella, Yarden Ronen, Photograph: Iris
Alfassi
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In the past, several excellent contemporary choreographers, such

Bat-Dor performed in its own theatre and not in one ofthe large

as Gigi Caciuleanu, Ed Wubbe (the present Artistic Director of
Scapino in Rotterdam), have worked for Bat-Dor. If the company
is to survive and make its fare tasty to the audiences, it must

halls, which is, I believe, a step in the right direction. The new
management faces the formidable task of engaging exciting
young choreographers. Such talented dance creators exist in Israel.

invite up-and-coming talented choreographers from Israel as well
as from abroad. The low-calorie confections of recent past years

Bat-Dor is also looking abroad for innovative artists, who would
enhance the company's appeal without over-stretching the

should be replaced by programs of more substantial artistic fare.

modest means at its disposal.

The newly appointed Chairman of the Board, Yossi Frenkel, had

Last year Bat-Dor was to celebrate its 30th season. As one may

served for many years as the company's public relations officer

see from looking at the repertory list printed in the present issue
of "Dance Today has a rich history. The company knew both good

and was responsible for its once flourishing subscription-series,
which he plans to rekindle. In that series, at least one famous
company from abroad was included in every season. Unless the
management and Jeannette Ordman herself change their modes

and problematic times, and had its ups and downs throughout
its long activity. In any case, the fact that the company is
performing once again, even if in a reduced format, is certainly a
positive development. AII options are open; it all depends on

of thinking, one may be sure that no official financial help will
be forthcoming from the Ministry of Culture, support that the
school and the company need and deserve.

whether Bat-Dor has learned something from its problematic
past experience and will survive the demise of its founder to find

In May 2000, Bat-Dor presented a triple-bill, constituting its last

new ways offunctioning as a dance company and a dance school.
Let's hope it will.
••••

program before the temporary stop to its activities. The most
interesting work was, at least in my view, a rather dramatic
treatment of a topic which is a veritable hot potato in Israel: the
struggle between the ultra-religious ("Haredim") minority and
the non-religious majority of Israelis. Tamir Ginz, the courageous
young choreographer of "Epikouros" (a Greek word used in Hebrew
to denote an atheist or a heretic) set out to deal with the rift
between the "Haredim" and the non-religious Jews in terms of
"Romeo and Juliet': A Yeshive student (danced by the very gifted
young Yarden Ronen) falls in love with a girl, and his friends try
to prevent the "unholy" romance by not quite peaceful means.
Another dance on the program was "Accord  ןDiscord" by Igal Perry,
a former dancer of the company, who for many years has been
running a very successful dance school in New York. The
accompanying music was a work commissioned from a young
Israeli composer, Avner Dorman .
The evening ended with a colourful, very sweet dessert by Italian
choreographer Liciano Cannito, fashionably named "www :ןן
bar... eee's.world net", which included amusements such as male
dancers wearing tutus and even artificial bare bottoms. Altogether
a lighthearted farrago of little consequence but quite enjoyable .

 דויד רפפורט: רקדן, לומות" מאת מירלה שרוןn "בעל ה

"The Dreamer" by Mirali Sharon, dancer: David Rapoport
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at-Dor Dance Company resumed performing in May 2000, after not
appearing on stage for several months. The hiatus in its performances

was caused by complicated legal transactions, following the demise
of the company's founder and producer, Batsheva de Rothschild, in  ך999 .
But even prior to de Rothschild's death, some difficult questions had to be

faced by the Artistic Director of the company and its school, Jeannette
Ordman. Changes in Bat-Dor's direction as well as its artistic policy were
overdue in order to save the institution from closing down .
As a popular Hebrew song has it, "It isn't nice to see a closed kindergarten ... "
The resuming of rehearsals and performances with only a dozen dancers
(there were more than 20 before the company's activities came to a stop)
and the changes in management are a positive development. Moshe Goldberg,
a former dancer of the company, who has been working for the last ten
years with one of the leading impresarios in Israel, was appointed General
Manager. Another former dancer of the company, Yaakov Slivkin, who has
worked for many years in London, is the new Chief Administrator of the
company and of its excellent school - a dance school which has supplied
Israel's dance companies with most of their professional dancers in the past
30 years. The Artistic Head of the Bat-Dor school is now Anja Brud, also a
former soloist of Bat-Dor, who recently served as Artistic Director of the
Kibbutz Contemporary Dance Young Group. Among the senior teachers of
the school will be Yaakov Slivkin and Liat Steiner, the latter a former dancer
of Batsheva Dance Company.
During the recent Passover vacations, Bat-Dor held a workshop, in which
approximately 40 students participated. The faculty consisted of Barak
Marshall, Angelin Preljokaj, Naomi Perlov, Anja Brud and the Israeli Stomp
company, "Mayumana", which stimulated the rhythmical creativity of the
students. Bat-Dor plans a summer course, in which the well-known American
ballet teachers Richard Gibson and Larry Rhodes will teach and Eduardo
Vilaro, a former dancer of the Alwin Ailey company and school, will conduct
modern dance classes.
However, the pedagogical aspect of Bat-Dor's activities - although it is a
very important one - isn't the company's most difficult problem. The real
dilemmas the company faces relate to what works will constitute
the company's artistic repertory; which choreographers will I כe
invited to create for it; and in what ways will Bat-Dor be special
and different from other Israeli dance companies .
Bat-Dor has many excellent works on its list (as well as admirable
costumes, lighting and music), which have become modern
classics. Such are "Blue Skin" by Jiri Kylian, "In 8: Out" by Hal ףs
van Manen, Lar Lubovitch's important first work, which f וe
created for Bat-Dor in the early  ך970s, "Whirligogs", or Tudol·'s
" Dark Elegies". One hopes that some of these masterpieces will
be taken out of the mothballs and presented again, giving your ןg
(as well as mature) dance audiences a chance to see them live ,
not only on the tiny VCR screen .
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was not allowed to touch them. Gertrud told me I would be
accused of making a pass at them. I held a stick in order to touch
bodies and make corrections. 'Don't do that; Gertrud said, 'they're
afraid of the stick: I threw the stick away. Do not touch!
Neither by hand nor by stick! They did not understand ballet
terminology, and I couldn't explain in Hebrew. I could only show
them and say, 'Do like this":2

The Russian Reinforcements
The only professional framework that existed at the time was
the Israel National Opera's Ballet Company, founded by Edis de
Philippe in 1947. No regular ballet classes were held, and most
of the students, who were Arbatova's students, took lessons
outside the Opera. Among the dancers were Rachel Talitman,
Yitzhak Mashiah, Aron Ben Aroya, Pazit Ben-Artzy, Alisa Sadeh,
Dalia Kosht, Moshe Romano, Moshe Davidson, Avram Shemesh
and Yakov Kalusky. Dorina Leor, Miriam Koffman, Adam Darius,
Jean Hill-Sagan, Dvora Smolian, and Shelley Sheer also danced
at the Opera. In 1965 Hillel Markman and Berta Yampolsky
returned to Israel, and were appointed principal dancers and
Directors of the Opera Ballet. Two years later, they left the Opera
and established their own company - The Israel Ballet. That same
year the Bat-Dor Company was founded with the assistance of
Baroness Batsheva de Rothschild, and in Kibbutz Ga'aton another
daughter to modern dance was about to be born - The Kibbutz
Company (1969). When the Israel Ballet was founded it had no
financial assistance. It also had to face all the usual hardships of
a young troupe, as well as the difficulty of finding Israeli dancers
properly trained in classical ballet. We should bear in mind that
the Bat-Dor studio, where most future dancers would study mainly to become modern dancers - only opened during that
year.
A turn in The Israel Ballet Company's development occurred in
1975. The company was invited to perform in the Israel Festival.
George Balanchine allowed the company to perform his
"Serenade", and Felix Blaska permitted it to do his "Electro-Bach':
The names of Israeli dancers started to appear alongside those of
stars from other countries, among them Nira Paz, Erez Dror, Iris
Gil and Na'ama Yadlin-Gindes, joined in the mid-80s by Orna
Kugel and Wendy Luking-Shapira, who later became soloists. In
the beginning ofthe 1980s, severallsraeli choreographers created
pieces for the company, among them Naomi Aleskovsky, Erez Dror,
Ya'acov Sharir and Amir Kolben. However, as mentioned before,

this course Wa ~5 cut short and Yampolsky became the company's
sole Israeli cho,reographer.
Around the time ofthe founding ofThe Israel Ballet, the teaching
situation in Isralel started to improve. The Bat-Dor studio employed
good ballet teclchers, and teaching became more methodical. In
1967, for the first time, an examiner arrived from the Royal
Academy of Dc3ncing in London. A year later, the opening of a
branch of the Academy in Israel was approved, and Archipova
Grossman, wh() had made the first contact with the Academy,
was appointed Chairperson. The immigration wave from Russia
brought with it teachers and dancers: Inessa Alexandrovitch
taught at the Bat-Dor studio; Alexander Lipshitz taught at the
Music and Dal1ce Academy in Jerusalem; and Ilana Pasternak
founded the Haifa Ballet together with her husband. The Haifa
Ballet prograrrls featured Gaina Shakrian as soloist, Alexander
Alexander, w ~ ןo danced with the Bat-Dor Company and is
nowadays a classical ballet teacher at the Batsheva Dance
Company, and Valery and Galina Panov. As the Panovs' star was
rising in the mid-70s, Teddy Kollek - then Jerusalem's Mayor wished to found a ballet ensemble to be headed by the immigrant
stars, but they' preferred to pursue their careers abroad. Nina
Timofeyeva, onle of the USSR's most famous ballerinas, came to
live in Jerusalem. She taught at the Music and Dance Academy
summer cours ~~ s and founded an ensemble that was associated
with the Academy's high school. There are many formerly Russian
dancers in The israel Ballet, including Nina Gershman, Vyacheslav
Sarkisov and Bogdan Khvoinitski. There are many in the Bat-Dor
Company as \Nell - among them Vladimir Bassanov, Maya
Lavendovsky, Vladislav Manayenkov, Alexander Mishak and
Vladimir Rusak:ov - where they make the transition to modern
dance .
The Russian immigrants brought with them a style rooted in the
great tradition of Russian ballet, which is different than Western
ballet. They ar!~ knowledgeable and have increased the number
of ballet viewers. Most important, there are among them young
people, who alre willing, even at a time when computers and
television appeal to youngsters, to invest many hours in the study
and practice ()f this noble, demanding art form. In the Mia
Arbatova competition, ofthe seven young Israeli dancers to reach
the finals, three were of Russian origins .
In Israel, Beauty still sleeps. She awaits the Prince that will rouse
her. We are all waiting . •• :

..

Notes
1. Ruth Eshel, DarJcing with the Dream - The Beginning of Artistic Dance in the
Land of JsraeJ, 1920-1964, Ha-Poalim Publishers, 1991, pp. 49-62.
2. Ruth Eshel, "Thl~ Israel Ballet - Dream and Reality", Dance in JsraeJ, no. 7, Dec.
1995, p. 12.
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in Monaco, but as the war drew nearer, they decided to move to
New York, where they danced with Mikhail Mordkin. The Nazis '
rise to power accelerated the flow of immigration from Central
Europe to Eretz Israel, and Israeli dance community grew in the
1930s. In 1937, a dance competition was held, without any
classical ballet participants. When the People's Opera was founded
in 1941, composer Marc Lavry invited Gertrud Kraus, the Guru of
expressive dance in Israel, to join the Opera, and her company
became the Opera's company. For the first time, the Opera is
associated with a modern dance company and not a classical
ballet one .
Alongside the great developments in modern dance, in 1933 a
modest ballet studio was established in Tel Aviv by Ada Treinin ,
who had studied in St. Petersburg. The story is that Gertrud Kraus's
students used to secretly take ballet lessons with Treinin. Those
were the years when the antagonism between modern dance
and classical ballet was at its worst. In 1938, Arbatova returned
to Israel without her partner. Unlike Treinin, Arbatova had
extensive stage experience. She had danced in the Riga Opera
for six years (concealing her Judaism), and her teachers were
Olga Preobrajenska and Alexandra Fokina. In 1941 Archipova
Valentina Grossman, who was born in Astonia and had studied
at a classical ballet school in Leningrad, arrived in Eretz Israel .
Archipova, a Christian, was married to Jewish impresario Arthur
Grossman, and they were on tour in the Middle East when World
War 11 started. As Grossman was a Jew, they were afraid to return
to Europe and decided to immigrate to Eretz Israel. They lived in
Haifa, where Archipova opened a ballet studio, focusing mainly
on teaching and creating the first generation of ballet teachers
in Haifa. Among her students were Rina Perry, Hillel Markman ,
Berta Yampolsky, Avigail Ben-Ari, Liora Bing and Ruth Eshel .
There were several unsuccessful dreams of establishing a ballet
company.  חןthe mid- 1940s Alexander Graftsoff, a Russian dancer

fashion. The "teachers" put the children on their toes from the
very first year, and the split and the bending back of the whole
torso became symbols of ballet technique. Every year extravagant
performances were put on stage, with students attempting to do
exercises far beyond their capabilities .
Ballet literature was nonexistent. Companies from overseas did
not come to Israel, and the difficult economic times did not enable
traveling abroad. Importing ballet shoes was unimaginable .
Archipova said of the point shoes they used to have: "1 saw these
awful dance shoes - strong, awkward, heavy. Not dance shoes
but wood 10gS."1 The low level of ballet, as well as ideological
hostility, triggered an article against the ballet, published in
Ha'aretz in 1949: "The traditions of classical ballet are foreign to
the Jewish artist. It seems like its manners, which belong in kings '
courts of rococo times, have been preserved to this day as a wall ,
a shield against the echoes of modern times. There is no adequate
reason for accustoming our children, who yearn for movement
and rhythm - and some of them are talented - to such old forms .
It is our foremost duty to explain over and over again that this
method, this way, has no truth in it".
The 1950s saw some improvement. The years of economic crisis
have ended, and European ballet companies came to Israel, among
them the London Festival Ballet with Anton Dolin and Alicia
Markova. From France came the wonderful dancer Jean Babilee
with his own company, performing Roland Petit's masterpiece
" Lejeune homme et la mort". The movies "Ballerina", "Red Shoes"
and "The Hoffmann Tales" were shown in movie theatres in Israel ,
bringing the stars of the Royal English Ballet to Israeli audiences .
In the mid-50s, Arbatova's studio became the cultivation ground
for a young generation of dancers, and the place where foreign
companies practiced when in Israel. Among the young dancers
were Zohara Gil-Simkins, Igal Berdichevsky, Reuven Formberg ,
Moshe Lazara, Bruria Aviezer, Avraham Meir, Nira Paz, Domi

and choreographer, presented an evening of ballet at Habima
Theatre. When the War of Independence started, the dancers
enlisted in the army, the prospect of financial support faded and
the company dissolved. Graftsoff, disillusioned, left the country.
Another attempt was made in 1949, when Arbatova, together
with other ballet teachers and dancers who had arrived from
Central Europe - Irena Getry, Mia Pick and Elisheva Mona founded the Folk's Ballet, where the advanced students danced .

Reiter-Soffer, Rina Schenfeld, and many others.ln 1954 Arbatova
was invited to be on the jury of an international competition for
classical ballet and character ballet in Vienna. Heading the jury
was Rostislav Zakharov of the Bolshoi. The first prize went to
Rudolf Nureyev and Mia Plisetskaya, and the silver medal for
character dance went to ץona Levy, a 14 year old girl of ץemenite
origins, Arbatova's student .
In 1957, the dancer Henryk Neuman immigrated to Israel from
Poland. For the first time in many years, a dancer of such
professionalism settled in Israel, a fresh breath of quality and
standards, unlike any previously known in Israel. The war between
classical ballet and modern dance was at its end, and Gertrud
Kraus allowed him to teach in her studio between 1957 and 1964.
Neuman, who had been accustomed to professional ballet schools ,
told of his encounter with ballet in Israel: "The girls were dressed
in long sleeves, with high collars hiding their necks and in thick
socks - lest, God forbid, the teacher see their bodies. It's hot in
Israel, the smell was terrible. 1couldn't correct them, because 1

I

The company survived one year and presented a single program
on the occasion of Chopin's 50th anniversary.

Neither by Hand nor by Stick
After the establishment of the State of Israel, as immigrants
poured into the country, Israeli ballet reached its lowest point.
New immigrants, searching for income sources, recalled that they
had taken some ballet classes in their childhood and opened
"ballet studios" in their living rooms. In order to attract students,
the students were dressed in tutus, like the wonder-girls then in
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Artistic dance in Israel started in the 1920's. The land of swamps
and malaria was not an ideal place for the flourishing of artistic
dance, but the starting point for classical ballet was particularly
difficult. While dancing barefoot on the sand in Tel Aviv was no
easy feat, doing so in satin shoes and tutus seemed like a
surrealistic dream. To this was added ideological hostility. The
pioneers, most of whom had arrived from Easter לr European
countries, regarded classical ballet as related to the aristocracy,
to the traditions of a world they had renounced. Although many
of the pionee ~ were educated people, most of them had never
seen a ballet performance. 5ince the laws in pre-revolutionary
Russia and in Eastem Europe did not allow many Jews to live in
the big cities, only a small percentage of them lived in cities
where they could study or view the ballet. Dance companies did
not accept Jewish dancers, except for those few who concealed
their Jewish origins. As is well known, Anna Pavlova, whose mother
wasJewish, concealed this fact. Therefore, the pioneers associated
the ballet with names such as the Marynsky or the Bolshoi protegees of the Tzar's regime. Of the reforms in classical ballet,
and of the daring works performed by Diaghilev's Ballets Russes,
they knew only by rumour.
Thus, in the 19205 there were no cla5sical ballet dance ~ and
teache ~ in Israel, making it difficult to raise a new generation of
classical ballet dance ~ - even more so than modern dancers. A
classical ballet dancer's training takes yea ~. The dancers are
required to reach very clear performance standards and to deal
with a difficult repertoire. Modern dance, however, was content
with dancers who could express themselves and move the
audience, and their technical skills were considered to be
secondary to their expressive capabilities. Without professional
dancers, without tradition and without an audience - the
prospects for the development of classical ballet in Israel seemed
grim.
The pioneers who opposed the ballet embraced the Ausdruckstanz,
the expressive dance which flourished in Central Europe between
the world wa ~. This was a young, avant-garde dance form,
representing ideas of freedom and social involvement. Between
the world wars many of the educated, wealthy Jews living in big
European cities, mainly in Germany and Austria, sent their
daughters to rhythmics or expressive dance lessons, regarding
them as important to a girl's education. While the classical ballet
dancers of the opera were perceived as morally suspect, the
modern dancer was perceived as a combative, educated woman.
Many Eastern European Jewish girls danced in professional
companies, such as Mary Wigman's prestigious company.

The Dance Pioneers
In Israel, in the 1920s, dancer and choreographer Baruch Agadati
performed a recital in Eden cinema, in the Neve Tzedek
neighborhood near young Tel Aviv. It was a bold act, reflecting
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Ottoman Empire and then of the British), to be part of the avantgarde activities taking place in the cultural- namely, the European
- world. The tirning was remarkable. Mary Wigman opened her
school in Dre ~iden in the same year during which Agadati
performed in Neve Tzedek. That was also the year of Rudolf von
Laban's return 1to Germany after his stay in Zurich during World
War 1. He star1:ed working in Nurenberg and 5tuttgart, where
Kurt Jooss cam,e to him when he wished to study dancing .
It is surprising that Agadati chose to give a recital in modern
dance, since wlhat little training he had was in classical ballet.
Just before WOlrld War 1, Agadati visited relatives in Odessa, and
as the war broke out he was obliged to remain there for the
duration. There" he was accepted to the Opera Ballet, with which
he stayed for ttlree years. As soon as the war ended he returned
to Eretz Israel, .3nd lost no time in abandoning classical ballet in
favour of expre ~;sive dance. He may have felt that as a late starter
he lacked the bclckground and skills necessary for classical dance ,
but it is more likely that - being a zealous Zionist - he dreamt of
creating a new dance form in the new Israel. Four years after
Agadati's recit:al, Rina Nikova immigrated to Israel from 5t .
Petersburg. Nik,ova, whose wealthy family had a special permit
for living in 5t. F)etersburg, had studied at the dance conservatory.
Due to her family's objections, she began her studies only at the
age of 16. 5he did not have good technique, but excelled in
character dances, which were popular at the time and were
incorporated in ballet pieces. In 1922, when Nikova immigrated
to Israel, the famous Russian conductor Mordechai Gu linkin
established thf~ Israeli Opera, and she was appointed prima
ballerina. While~ performing at the Opera she also established a
ballet school in Tel Aviv.
Much vision, as well as a measure of impudence, was needed in
order to raise 4!~ operas on the Eden cinema stage, which lacked
even a back pas,s. The corps de ballet consisted of a few amateur
girls, and the .:יןrima ballerina's partner was the danceur noble
David Branin, of whom nothing is known. Unlike the ballet, which ,
as mentioned, was viewed with hostility, the founding of the
Opera was regarded as an important Zionist enterprise. In 1929,
the Opera was ~:Iosed due to lack of funds, and Nikova traveled
to the United 5tates. Thus ended the pioneering classical ballet
chapter in her Ilife. When she returned in the beginning of the
1930s, she founlded the Yemenite Ballet, a marvelous story in its
own right, but I ןOt pertinent to our subject.
In the 1930s, ~)etween the world wars, many artists came to
Israel on tour, al  זוong them dance ~ Pauline Koner, Gertrud Kraus,
Ruth 50rell and the famous Indian male dancer Udai 5hankar. AII
of them, except 5hankar, dancers in the expressive dance style .
The only tour of classical ballet to arrive at that time was that of
Mia Arbatova al ןd her husband Valentine Ziglovsky, in 1934. They
performed for t'wo years, but there is no documentation of that
time. Valentine 'was invited to dance with the Ballet Monte Carlo
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Cוass;ca וBaווet
 סn the

Historical Circumstances Responsible for the Marginality of
Classical Ballet in Israel
Ruth Eshel

s

ince the beginning of artistic da  ןןce in Israel, classical ballet has
been at the margins of artistic acti\,ity and creation. There are several

established dance companies in Israel, but only one of classical ballet The Israel Ballet. Unlike modern dance, wl1ere fringe activities thrive, Israeli
classical ballet has no fringe activities vvhatsoever. The Israeli Ballet is a
good dance company, performing to full hOI גses despite the difficult conditions
in which it works - one rehearsal hall and no accompanying school. There
are some masterpieces by George Balanchine in the company's repertoire ,
but most of its works are by Berta Yampol ~;ky. The main problem, however, is
that the company did not succeed in raising a new generation of Israeli
creators .
So far, all the attempts to establish other classical ballet companies have
failed. The Haifa Ballet has suffered a harsh blow when Adam Pasternak
passed away, and is still attempting to re-or'ganize itself. It is doubtful whether

it could have been what Israeli ballet is looking for - a cf וamber ballet company
in contemporary style. Valeri Panov's group in Ashdiod is making its first
steps. Against this backdrop the importance of the Mia Arbatova Competition ,
which celebrated its l0th anniversary last month, is obvious. It is the only
framework enabling the introduction of new developing talents and of work
done in Israeli ballet studios. The competition's high standards and the large
audience that attended it indicate that the public is interested and loves this
art form. If that is the case, what went wrong? W~IY is classical ballet a
stepson in Israeli dance ?
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יצירתו של האמן יעקב אגם  ,תננון  -ננען שנהב אדרינלים .האיור להמחשה לכמ.

מויבלה את תרנות המגורים יבשראל

ג

I

 12000 -ו  41בשעה 20:30

בחסות מר מתו וילנאי ,שר המדע ,התרבות והספורט

דור :

תיאטרון בת
אכן גכירול  ,30קומה ',כ )פסאג' לונדון מיניסטוך( תל אכיכ

ב  12000 - Iו  Iו  lבשעה 20:30
כרטיסים:

ב

I

 1 2000 -ו 241

ב שעה

2 0 : 30

"הזרן" :אבן גבוךול  ,90תל אבוב טל03-5279797 .
"בת זור" :אבן גבוךול  ,30תל אבוב טל03-6963175/6 .

