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dancetoday the dance magazine of. israel כתב עת למחיל

גילה ט ן לידאנן ~ מהמדריכים הראשונים
שייטדו את תנועת ריקודי העם בישר א ל.

ממייטדי ענבל ומנכ"לית הלהקה כמה שנים .
גבי אלדןר

-

בתה של שושנה אורנשטיין

ונכדתה של מרגלית אורנשטיין

-

ב 1984-

חלוצות

בנתה את הטפרייה למחול בשיתוף

גיורא מנור והיתה מנהלת הטפרייה עד . 1991

המחול בישראל  .בעלת תואר ראשון בטפרוו f
אנגלית ופילוטופ'ה  .שיחקה בתיאטרון הקאמרי

ד"ר רןנית לנד

ובימות והשתתפ;ו במרבית ההפקות של רות

התיכוניות בארץ  .מנהלת המגמה למחול

-

ממקימ י מגמות המחול

זיו-אייל  .יצרה את "הערב רוקדים" עם טינ י

באקדמיה לאמנויות ברמש י יד ,גרמניה,

פתר ו"טמטת הכיטאות הלבנים" עם יגאל

ואנטמבל המחול של העיר רמשייד .מרבה

עזרתי .מבקרת מחול של עיתון "העיר".

לפרטם מאמרים בנושא המחול .השתתפה

------'--------------ב תוככ ,ך -ת ודר'ך-ד ן'דץ''  Mי' ,....,,ד'.,, -דד-ך' ר" Vך-ד דד דד'''---'-

רןת אשל

-

מחברת הטפר "לרקוד עם החלום

-

ראשית המחול האמנותי בארץ  -ישראל - 1 964

".1920

מבקרת מחול של עיתון "הארץ" .מרצה

גיןרא מנןר
המשמר"

מבקר מחול ותיאטרון של "על

-

מ 1970-

ועד טגירת העיתון  .מייטד

באוניברטיטת חיפה ומנהלת אמנותית של

ועורך השנתון "מחול בישראל" ) ( 1975-1993

להקת אטקטטה  .דוקטורנטית באוניברטיטת

ובהמשך עורך הרבעון "מחול בישראל" ) -1998

תל-אביב בנושא "תיאטרון-תנועה בישראל

) (". 1994-1976
בשנים

הופיעה כרקדנית וכוריאוגו-פית

(. 1993

כתבי  -עת למחול באירופה ובאמריקה  .פירטם
טפרים בנושאי מחול .

. 1970-1987

גיןדי בריו-אינגבר

יועץ הטפרייה למחול .כתב של כמה

-

חוקרת מחול יהודי  .וזיה

ליאןרה עמית

בוגרת האקדמיה למוטיקה

-

בארה"ב ומבקרת לעיתים קרובות בישראל.

ומחול בירושליס .עובדת בטפרייה למחול בבית

ייטדה עם גיורא מנור את השנתון "מחול

אריאלה.

בעיתונים ובכנטים בינלאומיים בארה"ב.

מרתה ענבר

כוריאוגרפית ורקדנית של "להקת קולות ש ל

בלונדון .כוריאוגרפית ו מורה לק ו מפוז י ציה.

טפרד" .עורכת החוברת "פולקלור יהודי

מרכזת מגמת המחול בתיכון רמות חפר.

בישראל"

) (. 1975

מאמריה מתפרטמים
בעלת תואר שני במרכז לאבאן

-

ואתנולוגיה".

טליה פרלשטייו-כדןרי -
איילה גןרו-קדמו -

חוקרת מחול אתני .בו  fה

בעלת תואר שני

בחינוך  .מנהלת הטפרייה הישראל י ת למחול

של גורית קדמן  .בעלת תואר שני בטוציולוגיה,

בבית אר י אלה מ  . 1997-מרכזת מגמת המח ו ל

אנתרופולוגיה ופולקלור .מרכזת קורט למחו ' ל

בתיכון ליד האקדמיה ע"ש רובין בירושליס זה

אתני ועממי באקדמיה למוטיקה ולמחול ע"ש

 20שנה .ראש המטלול למחול ותנועה במכללת

רובין בירושלים .מרבה לפרטם מאמרים על

"אורות ישראל" .

מחול אתני באץר ובחו"ל.
דינה רןגינטקי

לינדה דנקןןרט

-

מורה למחול .בעלת תו~ iר

-

דוקטורנטית בחוג לטוציולוגיה

ואנתרופולוגיה באוניברט י טת תל-אביב.

שני בלימודי מחול ואנתרופולוגיה באוניברכזיטת
עינב רן Tנבליט

טארי  ,אנגליה.

-

למדה מחול במטגרות

שונות .בעלת תואר ראשון בתקשורת ומדעי

שי הרלב )שטיינברג(

-

תטריטא' ומפיק

בשירות הטרטיס הישראלי  .בעל תואר ראשון

המדינה  .עובדת בטפר יי ה למחול בבית-

אריאלה.

בפטיכולוגיה ובקולנוע .תלמיד לתואר שני : tחוג

לתקשורת באוניברטיטה העברית בירושלים .

הניה רןטנברג

כתב ב"דבר ראשון" וב"כל העיר".

יצירתי  .בעלת תואר ראשו ן בלימו ד יס רב-

-

מורה לבלט קלאטי ומח ו ל

תחומייס באוניברטיטת חיפה .ת ו אר שני

טמדר ןייט

-

בעלת ת ו אר שני במחול .מור ה

במטלול למחול ותנועה במכללת טמינר

בלימודי מחול באוניברטיטת טארי באנגליה.
דוקטורנטית לתואר שלישי .

הקיבוצים בתל  -אב י ב .מורה לקומפ וז יצ י ה
ותולדות המחול במטגרות רבות .היתה יושבת

ד"ר דו רןנו

-

כיהן כמנהל אגף התרבות

ראש הארגו ן הבינלאומי :המחול והילד

והאמנות במשרד החינוך ו התרבות בש נ יס

)  - ( D.A.C.Iטנ י ף ישראל ) (. 1993-2000

 . 1977- 1998לאחרונה התמנ ה לראש

C.O.F.F

בישראל .

I

2

הנפשןן Jהפןעלןת

4

מחןל לIכל  -על רב-תרבותיות בישראל והשפעתה על התפתחות המחול

דו רונו

10

הדבקה ןגלגןליה  -זיקות גומלין בין הדבקה במגזר הערבי והיהודי בישראל

16

הבלט  ii1קלאטי כמחןל אתני

גבי אלדור

24

רןקדןת מהבטן  -על "מורנה אמורה"

30

להקת ~lטקטטה  -מחול אמנותי בהשראת פולקלור אתיופי

,

35

בןבןת  lIlנןשיןת מדי  -על השילוב בין האמנויות ב"פטרושקה"

'~~.

43
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1

דבר ה IIבןרכת

איילה גורו-קדמו

שי הרלב )שטיינברג(

גילה טולידאנו

טליה פך'לשטייו-כדורד

48

מחןל פןרץ גבןלןת  -התבוננות במבחר יצירות של לדה אנדרטון
קןלנןע שהמחןל נכנט בתןכן  -שיחה עם אליטון מארי

הניה רוטנברג

מרתה ענבר

פסטי~נלים בעןלם

I

51

53

רןקד'םאל המילניןם  -הוועידה הבינלאומית למחול בוושינגטון
גןף זעיר ,גןף זעיר על הקיר  -פטטיבל מונפלייה
רןקדיםביריד

-

יריד המחול השלישי באטן

הדרמה כלןאה בצןרה
בלט ב  Niשדןד

-

ג'ודי בריו-אינגבר

גבי אלדור

גיורא מנור

אתר לימודי ממוחשב על טכניקת המחול של מרתה גראהם

עינב רוז נבליט

גןפים נ rןעדים לכישלןן

-

על המחול של טשה וולץ

רונית לנד

חדשן  ,ת כאו ןשם

לקראIת מןפע
טכנןלן :Iיה ככלי כןריאןגרפי

-

על וירטואליות וייצוגיה ב"טרילוגיה" של להקת רנדום

לינדה דנקוורס
ספרינז חדשים

רשימת טפרים באנגלית

"הזמנה למחןל" מאת צדפיה נהרין
"מחןל לייצןא" מאת נעימה פרןןטט

רות אשל

רות אשל

ביקןרןת

בהמןת לא לגמרי כשרןת

גיורא מנור

בכןרן · ת

רשימת בכןרןת ישראליןת

אנגלית

לדאורה עמדת

סמדר וייס

ריקוד אתני של יוצאי קווקז

The Matayiv Dance Group. Director

&

-

להקת מטייב בהנהלת הכוריאוגרף יוטף מטייב

Choreographer: Joseph Matayiv. Ethnic dances of Caucas Jews
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םיננ /איכות ,פריפריה/םרכr

תהליך התרבןת-לכל אן  t1תרבןת כזכןת

המיוסדים חלמו על חברת מופת בישראל ,על נורמליזציה ןמןדרניזציה
יסןד I1

הצמיח גם את המןשג

של הקיום היהודי ,על תרבןת עברית חילונית המתבססת על השפה

רייטינג ,שעיקרן התאמת יצירןת לטעמן ןו~דרישןתין של הקהל.

העברית ,שןאבת מהמורשת היהודית אבל אינה מצמצמת אןתה

ההיע נ ןת לטעם הקהל היא תוצאה של התפתחןת כלכלת השןק

לנבולות ההלכה ובית הכנסת .המתקפה הדתית ןהפוסט-ציונית חשפה

בתרבות ןהמאבק על קהלים ונתחי שוק ,והיא נובעת מכך שמספר

דילמות בתרבןת הישראלית :מתח בין המשכיןת ושינןי ,ש~נות ןאחדות,

הצופים אן המאזינים משמש בסיס הן לתמיכה הציבורית והן

חזון ןמציאןת ,סגירות ופתיחות .מצד אח,ד פריחה אמנןתי!ך ןכמותית

של יצירה מקורית ,ןמצד שני

להשקעות הפרטיות בתרבות.

העלייה במשקל הרייטיננ

-

ההצבעה ברנל,יים של הקהל

-

מעלה שאלות

-

הקושי של הציבור החילןני להגן על

ערכין ועל אורח חיין.

כמן :איך מןנעים ירידה ברמה האמנותית בניסיןן לענןת על ייטעם

במסמך 'Iתעןדת תרבות

ההמונים"? איך מבטיחים יצירה אמנותית  ,איכןתית? איך מתמודדים

והספורט ,נכתב t1 :בתרבןת הישראלית של המאה ה 21-

-

חזון

", 2000

שהןנש לשר המדע התרבות

יש מקןם לכל

עם הנינודים בין הרחבת הקהלים ובין אי tכות היצירה? מה תפקיד

הקבןצןת המבקשןת לתת ביטןי תרבותי לעןלמן הרגשין הערכי

המדינה בקידןם היצירה האיכןתית? כיצד מגדירים איכןת ומי קןבע

וההיסטורי ,זאת בנינוד למדיניות 'כור ההיתוךז ,שהיתה מקובלת

ה .50-

אבל ההכרה בלניטימיות של השןני והריבןי אינה מתן

אןתה?

בשנות

תהליך התרבןת  -לכל הביא נם להגברת הפ)אמצים להגדיל את היצעי

לניטימציה למציאות תרבותית משסעת ומפלנת חסרת מכנה

משותף 7.I1

התרבות ןהאמנות באזןרי הפריפריה ןלתמיכה ביןצרים ןבמןסדןת

מחברי המסמך היו ערים לאיום הטמון ברב-תרבותיות ,איום

תרבןת בפריפריה ,כשהמטרה היא שןויון הזדמנויןת בתרבות ןבאמנןת

ההתפלנןת למנזרים של החברה הישראלית ,שהיא חברה סקטוריאלית

בין פריפריה ןמרכז .מןסדןת התרבןת ביש~Jאל מתקיימים ברןבם

במרכז

-

בתל  -אביב ובשלוש הערים הגדןלIןת :ירןשלים ,חיפה ןבאר -

המורכבת ממיעןט ערב' ,מגזר חרדי-אשכנזי ,חרדי-ספרדי ,דתי  -לאומי,
חילןני ,קבוצןת עולים שונות וכדומה .ייהרב-תרבותיןת יכולה להביא

שבע .אבל הדרישה להגדיל את ההיצע הת  ,רבותי ולפתח מוסדות תרבות

לפיצול חברתי ,לחברה המןרכבת מקבוצות הרןצןת בראש ןבראשןנה

בפריפריה ולשכבות החלשות הולכת ונוברת.

לשוחח עם עצמן" 8 .ולכן ,בין הנחות היסוד של מדיניות התרבות,

אלא שמדיניות  I1הדמוקרטיזציה של התרב:ות'ן ,כפי שמציינים אליהוא

שקבעה הוועדה ב"תעודת תרבות

כץ והדר סלע ,עורכי דוח ברכה ייעל מדינין'ת תרבות בישראל" ,הביאה

התרבןת של מדינת ישראל תשאף לחיזוק ליבה תרבותית משותפת

לכך ש"הפטרנליזם של המרכז ,שאפיין בעבר את ,המדיניות של הבאת

ןלהכרה במרכז משןתף ובמערכת ערכים משןתפת ,שבמסגרתה יש

תרבות מהמרכז לפריפריה ,פינה את מקום:ו לקב~ת החלטות ברמה

מקום לאוטונומיה לתרבןת הערבית ונם למסןרות השןנות ןלתרבןיןת

מקומית וזו קורצת יןתר ויותר לכיוון

הפו:! tולרי"5 .

ד  IIר שןש וייץ ,במאמרה על פריפריה ןמרכ ' ז בתרבות
זןרמים אל

המרכז - 611

השונןת תןך קיום יחסי גןמלין ביניהן" .לדעת מחברי דוח
-

' Iכל הנחלים

מציינת כי נתוני ההיצע התרבותי מעידים ,כי על

אף מדיני ו ת מוצהרת של הממשלה ,שעיקר'ה סבסוד של ניידות מופעים
והעדפת הפריפריה בהקמת מוסדות

תרבון ,j

-

חזון

1/2000

נכתב כי :יימדיניות

קיימת ירידה במספר

המופעים בעיירות הפיתוח ,וניכרת מנמה של התמסחרות נוברת

בישראל היתה קיימת גם בעבר רב-תרבןתיות

-

ברכה9 ,

שהתבטאה ,למשל,

בזרמים בחינו,ך בתרבןת הערבית הנפרדת ,בערוצי תקשורת מנןןנים,

בתרבות תורנית מבודדת ,בעולים חדשים שביקשו לשמור על תרבותם

ולשונם ועוד

-

אבל כל אלה לא היו סיפור הצלחה .

יש לזכור נם כי בעיית הרב-תרבותיות אינה רק בעיית המגזרים השונים

בתרבות ובאמנות והתמעטות האירועים ב:תמיכה ציבורית בפריפריה.

בחברה הישראלית אלא חלק מבעיןת הנלובליזציה .הרב-תרבותיות

ככל שנדל המרחק מהמרכז או מהערים הגדולות ,קטן ההיצע האמנותי

קשורה גם לפתיחות של החברה הישראלית להשפעות של תרבויות

הקאנוני ,ושיעור הביקורים באמנות יורד  2.6-Y.:1ביקורים לנפש בתל-

שונות בעולם בצד הניסיון לפתח תרבות ייחודית משלה .אין זו בעיה

אביב או בחיפה ,ל  0.02 -בערים הקטנות-I .ייר וייץ מציינת כי הנורם

ייחודית לישראל .תרבןיות רבות בעולם מתאפיינות בקיומו של מתח

המרכזי המשפיע על רמת הפעילות בעיר ~  lו באזור הוא מספר המוסדות

בסיסי בין טיפוחה של היצירה המקורית הניזו נ ה מחומרים מקומיים

היוצרים הקיימים בהם ,ההופכים את התרבות לא רק לצורת בילוי

לבין השפעות חיצוניות.ס!

התרבות" אין התקדמות משמעותית בפריפריה היא ,שמוסדות האמנות

ש  Iתוף וריסן תרבויות

הי ו צאים לפריפריה עושים זאת כדי להרחיב את יינתחי השוק" שלהם.

לדעת מחברי דוח ברכה ,הצורה היחידה של רב  -תרבותיות העולה בקנה

אלא נם ל ע נף כלכלי וחברתי .הסיבה לכך שעל אף המדיניות של ייניוד

המופעים הנמכרים לאןלמןת או "להיכלות תרבות" הם הצנות,

אחד עם החלום על

קונצרטים או הופעות מחול ,שלדעתם של המזמינים הם יוכלו להימכר

היא רב  -תרבותיות החותרת לביטוי עצמי פלורליסטי כדי לתרום

היטב לקהל המקומי.

 t1שותפות ,t1

 t1סולידריןת" ,ו"צעידה בכיוון אחד"

לתרבות המשותפת .ייאין סיפןר נפרד לשום

סקטור ,t1

טוען נסים

קלדרון t1 ,אבל יש סיפור נבדל חלקית ,שראוי שיישמע וראוי

רב-תרסת  Iות והא  Iום הסקםור  Iאי~'

שיכובד !! .t1

סיפור נפרד פירושו פירוק החברה ופירוק הסולידריןת .סיפורים נבדלים

המושנים כור-היתו,ך רב  -תרבותיות ופלורליזם תרבותי אינם רק

ראויים להישמע ןלתרןם תרומתם לא יפנעו בשותפות  .החלופה

מושנים אקדמיים .יש להם השלכה על התהוותה והתנבשותה של

האמיתית לכור  -ההיתוך ןנם לרב  -תרבותיןת היא שיתןף וריבןי

החברה בישראל .הבנתם חיונית להתמודדות עם השסעים והקרעים

תרבןיןת .תרבןיות המשנה הפריפריאליןת אינן כןפרןת בקיןמן של

בחברה הישראלית ,עם מלחמת התרבות ך;מתחוללת בה ועם המתקפה

המרכז התרבותי; הן נאבקןת כדי להגיע לתןדעת המרכז

של קבוצות דתיות ושל היסטוריונים פוס) - tציונים על ייהתרבות

להשפיע עלין ולהגדירן מחדש  .ההכרה במרכז אינה שןללת את קיןמן

הישראלית" ' .ראוי לציין כי התרבות הישראלית היא תרבות לאומית ,

של תרבויןת המשנה המתפתחות ןמןנדרןת בזיקה אלין.

שיצירתה היתה ועודנה אחת ממטרות התנועה הציונית .האבות

_6

-

להשתלב בן,

הפרטת התרבןת ,לפי תביעןת חלק מתומכי הרב-תרבןתיןת ,כמן

להקת משפחת אקילוב  -רקיוד אתני של יוצאי בוכרה
Akilov Family Folklore Ensemble - Dance of Bucahra

 heז

הפרטת חינוד ורווחה  ,היא הפרטה שפירושה פירוק

ההגמןנית .החלשתם תחליש גם את קבוצות
שהצלחתן תלויה בשותפות עם המרכז  .התביעה

ולפירוק המרכז התרבןתי היא סיסמה פוליטית
תרבותי והיא תורמת לשסע החברתי-תרבותי · U'V, ,ר 1".דו
הקבוצות החזקות .עידוד תרבות בפריפריה ןהפיכת

לחלק מתרבות המרכז ,הם שיתרמו להתפתחותה
של הקבוצות החלשןת .העןלה החדש מגשים את
כאשר הוא שייד לקהילה,

ל  I1בית .I1

הוא אדם ר

י ,שעזב תרבות

אחת ואימץ תרבות אחרת והוא חייב ,לא רשאי,
לדברי מיכאל ךןלצר,ן  Iבשביל המהגר זוהי עובדה

קרע פנימי ולא דגם מופשט.
אחד ההסברים לתןפעה של הסקטןריאליות r !> ''"''''''''.,ו

לעןלם

אוניברסליים .הפונדמטליזם הדתי מתבסס על

להחזיר לחברה

את אחדותה לעומת ערכים ליברליים  ,ו מפרקים"
קיצןניו חןפש בחירה ,יחסיןת ה>נרכים והנורמות.

זיוה שטרנהל ,ב/תעןדת תרבות  -חזוו 2000

; ' 1,

האחרןנות הלכו ןהשתרשן באמנות הישראלית
האמנותית חשובה יותר מהמציאןת הקןנקרטית,

7

נועדה לפרק את מערכת הנורמות המוסכמות .הרתיעה של בני אדם

~ _ _.....ן:ו...םוכן:ןיים ~ ללא  -וכע.ן; ;:כת.-נ ן:ןוכןת Y.)..-כ~~נ~ת :ז ~ן:ןפת~אונ:t+ג--ל-א -ק;ו .,לן:ן.ז:ן H
בתשובה או למיסטיקה או לתרבות של א ה ץ המוצא שלהם ,אלא היא
מאותות המשבר התרבותי המוליד רעיונו

שמרניים וריאקציוניים .

הסיבות לכך היא ייהדמוקרטיזציה" גם ב"אמנות לעם "  ,המתבטאת
כ :ן

שבחי m

~הוכופ.עי..Q.ן j:נכיןע-ז ::גלפ ה ;ןפיה נעשית ~נ;ז

ו.כ_ _ _
·· ~ :ן וכ·י· -

מקומיים ו " אמנות לעם" משמשת רק כגורם מתווך .

שוש וייץ מציעה להעניק עדיפות לתמיכה במוסדות בפריפריה ולהתנות
הקמת מוסד חדש במיקומו באזורים בעלי עדיפות לאומית; לתמוך

הםחול כממילות רב-תרסתית

בלהקות המחול גם על פי עקרון הניידות  ,שיהיה מבוסס לא רק על

תהליכי הדמוקרטיזציה בתרבות ומושג ה ב  -תרבותיות השפיעו השפעה

העדפותיו השיווקיות והכלכליות של כל מוסד אלא בהתחשבות

רבה על התפתחות המחול  .בעולם ובישרא ~ התקבלו בברכה גישות

בצרכים של אזורי הארץ .כמו כו ,היא מציעה לבחור כל שנה כמה

חדשניות ,שפות חדשות ,ניסויים ושילובי ~ מנויות  .המאמצים להכשיר

מופעים איכותיים  ,שיסוסבדו לצורך הוזלת מחירי הכרטיסים

קהלים חדשים כדי לממש את יי זכותו של :ל אדם לתרבות" הביאו

בפריפריה  .החשש מההשפעות המזיקות של ייהדמוקרטיזציה " קיים גם

למחול -

שהוא ברובו יצירה עכשווית

-

יו~ ר קהלים מאשר ליצירות

עכשוויות חךש'iינבררתחומי המוסיקה והh
הזדמנויות בתרבות הביא להקמת להקות

וו י וו

, .

עירות במרכז אבל גם

בפריפריה ולתמיכה ,אמנם קטנה עדיין ,ב "הקות אלו .

הישר ד ות Jללא הנדלת התמיכות ,הנטייה שלvךההלרל
הגדלת הפופוליזם התרבותי והתפשרות עם טעמו של הקהל.
המחול נפגע בעבר )למשל  ,להקת בת-שבע ומופע ייפעמוני

ההכרה בתרבויות ייאחרות" ובריבוי התר ויות ,ההכרה של המדינה
בחובתה לא רק לאפשר שמירת מורשות

לגבי להקות המחול הוותיקות-ציבוריות  .להקות אלו נמצאות במאבק

~א גם לעודד ולפתח מורשות

היובל (7I

ויכול

להיפגע בעתיד מהמתחים והשסעים בחברה הישראלית; מהנטיות
התרבותיות המתחברות אל מצוקות כלכליות ואל פונדמנטליזם דתי.

שונות ,הביאו להעשרת המקורות ליצירה .דולי הכוריאוגרפים בעולם

המחול ייצא נשכר אם נצליח להגדיר את הרב-תרבותיות בישראל הן

וכוריאוגרפים רבים בישראל ,כמו רנה ניק'בה ,שרה לוי-תנאי ואחרים,

כלגיטימיות לביטוי ההבדלים התרבותיים בין מגזרים שונים בחברה

שאבו מהמקורות העשירים של הגיווו הת ה בותי והאתני בעולם בכלל

הישראלית ועידוד המורשות השונות ,והן כצורך במכנים משותפים,

שותפות וסולידריות .ייפלור ליות בתוך שותפות"
אחד ממאפייני הדמוקרטיזציה התרבותי!!ו הוא עושר היצירה ,שבא

לידי ביטוי ב"סקר להקות המחול בישרא  14.1998 ',1על אף הקשיים
ותת-התמיכה במחול ,דחף היצירה בארץ ,וא גדול  .להקות המחול
הציגו

ב117 1998-

ב155-

יצירות

תוכניות

הופיעו

721

פעמים .רוב

היצירות )  (95הוגדרו כמודרניות והאחרות קלאסיות אכרניות ,גיז,
פלמנקו או תיאטרון מחול 69 .יצירות הו

הוותיקות ו  48-על ידי 29

ו על ידי שמונה הלהקות

להקות צעירות בלתי ממוסדות .סך כל

הביקורים במופעי מחול בישראל היה כמ ט  350,000ובחו"ל .87,000
נתונים אלה ואחרים מגלים את העניין ה

במחול הישראלי בעולם

ואת האינטנסיביות של פעילות המחול בי ראל.
עובדה חשובה נוספת היא ,שהרקדנים ה

קלדרון ,יייש לתת ביטוי לפלורליות אבל להימנע מטיפוח בדלנות
ואיבה" 16 .

נוכל לקיים כאן חברה עם מכנה משותף ,אם כל אזרח יוכל

להגדיר את זהותו כחלק מהקולקטיב הישראלי השואף להתנער

ממאפיינים עדתיים ועם זאת יתאפשר לו להגדיר את זהותו
הקולקטיבית גם במסגרת של קהילות משנה .ייהיבדלות הציבור הערבי

והחרדי יכולה להיות גבוהה במיוחד ומידת ההיבדלות של קהילות

אחרות יכולה להיות נמוכה" ,מציין יוסי יונה .ו  Iלגבי הקבוצת הדתיות,
שאינו מקבלות את ערכי הליברליזם ,יש שתי אפשרויות :האחת

-

הציבור החילוני והחרדי יוכלו לזהות ולגבש מטרות וערכים משותפים,
שאין להם גניעה לערכי הליברליזם;

,צועיים בלהקות המחול

-

מכנה זאת נסים

והשנייה -

לפתח מערכת דו-קיום

המתבססת על עקרון הסובלנות .לגבי הערבים ,האפשרות שיינתן מקום

בישראל באים מכל שכבות החברה ומכל כ~גזרי העולים .אחת סהיבות

באתוס התרבותי הישראלי המשותף למורשת הערבית אינה גדולה ,ולכן

לכך היא שבמחול אין בעיה של שפה .כמ~ כן ,רוב פעילות המחול

חייבים לאפשר לציבור הערבי לפתח את מורשתו הייחודית לצד

ני ,שאינו מחייב הכשרה

בישראל היא בתחום המחול המודרני וה

ממושכת מגיל צעיר )כמו בבלט הקלאסי(  .וכ,ן גם בני משפחות

שהכנסתן נמוכה יכולים להשתלב בפעילו

המחול ,אם דרך ריקודי

הציבור היהודי הלאומי .
המחול יכול לשמש דגם לרב-תרבותיות מהסוג שצוין לעיל  .הוא יונק
מהשפעות של המורשות השונות בארץ ובעולם ויוצריו מגבשים

העם ואם בדרכים אחרות .

בהדרגה ,גם בלהקות הציבוריות וגם בלהקות הצעירות והלא

העובדה שהמחול שואב מכל המקורות ה ' רבותיים מאפשרת לכל אחד

ממוסדות ,את שפתם האמנותית המקורית העכשווית ,המתבססת על

מהרקדנים ולכל אחד מהצופים בקהל לה >גיש יישייכות"  .רוב היצירות

חומרים מקומיים ועל הזיכרון הביוגרפי והקולקטיבי .המחול עמד גם

הן מקוריות ועכשוויות והעדר יימודל" רצוי ומחייב מאפשר חיפושי דרך

בלחצים נגד  IIהאליטיזם

ויצירה מקורית מגוונת .כל אלה מחזקים  tת'! המחול כפעילות רב-

האיכות .הם יצרו בהתאם למצפונם האמנותי ,ועם זאת הגיעו לקהל

II

כביכול; יוצריו העזו ולא התפשרו על

צופים גדול .המחול ,על אף ייעכשווי ותו" ,הצליח להגיע לקהלים צעירים

תרבותית.

רוב להקות המחול ,שמונה מתוך

,11

יושבות בתל  -אביב  ,ובהן שש

מתוך שבע הלהקות הוותיקות .אמנם הלר jקות מרבות להופיע מחוץ
לאולמות-הבית שלהן ,אבל עדיין,

52

אחו,ו מפעילות המחול

ב1996-

יותר מאשר המוסיקה והתיאטרון .בתי הספר למחול מתפתחים
ומגיעים לרמה גבוהה ובהם תלמידים רבים .מדיניות של עידוד תרבות
בפריפריה עשויה לתרום להקמת להקות מחול מחוץ לערים הגדולות,

התקיימה בתל  -אביב .האזור השני הבולט בפעילות המחול הגבוהה שבו

תהליך שכבר החל בגעתון ,בירושלים ,במצפה רמון ובמידה מסוימת גם

הוא אזור הצפון ,וזה נובע מכך שלהקת המחול הקיבוצית יושבת

בבאר  -שבע .

באזור זה ומרבה להופיע בו .
שוש וייץ

15

מציינת בסקר שערכה את חוס'ר השוויון ביו מרכז

לפריפריה בהיצע האמנותי II .אמנות לעם

II

מביאה לפריפריה  ,לעיירות

הקטנות ,היצע מחול שונה מהיצע המחול בערים הגדולות  .אחת

~8

םחןל ,

חרבןח וחברה

אחת מבעיות היסוד של החברה הישראלית היא "הניכור התרבותי "

-

בין השכבות הלא מבוססות  ,רובן מעדות המזרח והקבוצות הדתיות ,

9

העיקרון המוביל במבני הדבקות הוא האינטגרציה בין האלמנטים

הקבועים לאלמנטים המשתנים ,דגמי היסוד והאלתורים  .ההקניה
והלימוד של הדבקה הערבית ,כמו בחברות מסורתיות רבות  ,נעשית
בדרך ייטבעית" ,בחוג המשפחה ,החמולה והקהילה ,כשהילדים
המגזר הערבי והמגזר היהודי בישראל מקיימים ביניהם זיקות גומלין,

והצעירים משתתפים באירועים ולומדים מהמבוגרים בדרך של חיקוי .

השפעות דו-סטריות וקשרים ממשיים .מכוח תהליכים אלו נוצרו ,בצד

בהגיעם לבגרות אין הם זקוקים ללימוד פורמלי מובנה ומתוכנן.

אלמנטים המייחדים כל מגזר  ,דפוסים דומים ביניהם:I .אמצעות

המבנה המסורתי של הדבקה הערבית מבוסס על הפזמון החוזר על

גלגוליו של מחול הדבקה הערבי והעברי נוכל לבחון הנר rה זו .השימוש

אותם צעדים ,המופיע בין החלקים המשתנים של הריקו,ד שהם

במונח דבקה עברית

עברית

-

-

הווריאציות המגוונות את ריקודי הדבקה .האלתורים הם פיתוחים של

כשם שקיימות שפה  ,תרבות ,מוסיקה ושירה

צעדי יסו,ד שהרקדנים המצטיינים מסוגלים לבצעם ,הן כמנחים

מטרתו לבודד את שתי הישויות של המחול העברי והערבי

ומובילים את שורת הרוקדים ,והן כסולנים המפגינים את מיומנותם

ולאפשר דיון בזיקות הגומלין שביניהן .הדיון אינו מתמקד בניתוח

הךיקזדיים·V-לi lדבקהגך ,..דאלו',rא :Jאס~ ק סודתLכ:rדת.,.-י - o

האלמנטים

לפכ ך השוודררלעידכהיצבך רהמחול -בחברדרהמסךרתה-תיוא-אח -ד-------

וחברתיים המשקפים את הדיכוטומיה בין מגמות של המשכיות ומגמות

ממרכיבים רבים ושונים של אירועים ,טקסים ,חגים ,חגיגות ,תהלוכות

של שינוי בדפוסים המסורתיים  .ואכן ,אנו עדים לתמו ה ת סבדר גודל

ושמחות .המחול לא עומד ברשות עצמו ,ואין לו קיום ללא קהל

שונה בצביין ,באופי ,בפונקציה ובמיקום הדבקה בחבר ,הערבית מאז

אוהדים מריע ,שהוא שותף מלא לאירוע ,ביו אם זהו קהל של רוקדים

ראשית המאה

הZO -

ובין אם זהו קהל של צופים.

ועד היום.

המאמר מתסבס על ידע מצטבר  ,שנאסף מתוך ניסיון  'l'Jל שנית פעילות

מרכיביו התנועתיים של מחול הדבקה כיללים :הליכות למ ניהן,

איילה גזרו-קדםו

הדבקה ןגלוגליה
זיקית וגמלין נין הדנקה נמגזר העריב יהדהידד יבשראל

רבות בתחומי הריקוד העממי והאתני בקרב הציבור הי·הודי והערבי וכן

קפיצות וניתורים ,רקיעות במקום או תוך כדי התקדמות ,הנחות עקב

על לימוד וקריאה של חומר רלוונטי ,הן מדעי והן כללי .הגישה המנחה

או בהונות .כיווני ההתקדמות הם בדרך כלל קדימה בשורה עורפית או

איננה מבוססת על פרדיגמה מחקרית או על הנחות יסוד תיאורטיות.

בעמידה חזיתית ,הצדה על פי רוב ימינה ,אבל קיימת גם תזוזה
שמאלה  .הריקוד כולל מגוון של אחיזות ידיים המתחלפות ביניהן

במרחב -

בין שורה צפופה וזרועות צמודות לצדי הגוף

םהיהדבקה?

בעמידות שונות

משום העדר תיעוד בכתב והעדר מחקרים היסטוריים ,מעט מאוד ידוע

לש.ורה מתרווחת כשזרועות הרוקדים נשענות זו על זו .יש אחיזות

על מקורותיה הקדומים של הדבקה .העדויות הקיימות משייכות את

בידיים כפופות תוך שילוב אצבעות כשהידיים לפני הגוף או מאחורי

הדבקות למעגלי התרבות ולסביבות שבהן חיים ערבים .הפצתן של

הגב .וכמובן ,אחיזת חגורות או אבנטים .השינויים בצורות ובאחיזות

הדבקות בכל ארצות המזרח-התיכון והקרוב ובארצות המאגרב חלה

מתבצעים בד בבד עם השינויים בצעדות.

עם התפשטות האיסלאם .נהוג להגדיר את הדבקה כריקוד שורה גברי,

אלמנטים צליליים וקצביים של הריקוד כוללים רקיעות ,שהן חלק

שתכונותיו היסודיות מעידות על היותו קשור לעבודת האדמה

הרקיעות והקפיצות  ,וכן למרכיבי לוחמה

-

-

תנועות כתפיים חזקות,

מהליווי המוסיקלי ,ומחיאות כפייס קצביות כשהידיים במצבים
משתנים  .במחיאות משתתף גם קהל הצופים  .לאלו מצטרפות קריאות

קריאות הלהבה ועידו,ד עצם הריקוד בשורה ויסוד האחידות והאחדות

הלהבה ועידוד של הרוקדים ,הנגנים והציבור הרחב .על המעברים

של הרוקדים המזכירים אחידות צבאית .אולם בפועל אין הדבקה

ממצב אחד למשנהו מנצח ראש המחולה ,שהוא גם הרקדן המצטיין,

בלעדית לגברים והיא נרקדת גם על ידי נשים ערביות .בארץ ישראל יש

בתיאום עם הזמר/ים והנגן/ים.

לריקודי הדבקה מקום מרכזי בקרב האוכלוסייה הערבית ,בפרט

את הדבקה מקדים ה"מאוואל"

-

שיר איטי ,מעין הקדשת הריקו,ד

הכפרית ,אבל גם בקרב אוכלוסיות עירוניות .הדבקה היא ריקוד עממי

שמשמיע זמר סולן .בתום ה"מאוואל" ,מופיעות הרקיעות הקצביות

נפוץ ושכיח ביותר ,וכמעט בלעדי בקרב האוכלוסייה ה'ערבית המורכבת

בעמידה במקום לשם יצירת אחידות בריקוד ולחימום הרוקדים

מקבוצות שונות

-

מוסלמים  ,נוצרים  ,דרוזים ובדווים.

והאווירה .רק לאחר מכן נכנס הריקוד להילוך גבוה ,כשהתופים מלווים

נ.נ.

את השירה ו/או את הנגינה .השירה והנגינה הו אנטי-פונליות ,שירת

מענה ביו סולו לסולו או ביו סולו לקבוצה או ביו שתי קבוצות .מגווו
חד-קניים ודו-קניים מלווה ת~{ הריקודים ,ביניהם

מקום השמלות היפיפיןת הרקומות ביד תופסות שמלות התפורות
מאריגים סינתטיים ,מבריקים ,בניבוב של דןגמאות וצבעים ,בל נשכח

הערבית ובפרט המוסלמית ,בריקודי הדבקה לא מערבים
יח.ד הגברים רוקדים במקובוות החושפים אותם לעיני

:בכיכרות וברחבות .בדבקות עוברים לסירוגיו מקטעים רגועים
לקטעים דינמיים מתפרצים .הריקוד יכול להימשך כך זמו

עד כמה התקנאנן בעבר בערבים על לבושם המסורתי האקזוטי
והמצודה בעוד אנו נאלצנו ליצור דנמים ותבניות לבוש ,שיתאימו
להופעןת ריקודי העם הישראגיים המודרניים.
לאחרונה מעדיפים בלהקות הערביות להשתמש באורגו חשמלי

יש לרוקדים הזדמנות לנוח .הנשים אמורות לרקוד במקומות

וטינתטייזר בליווי המוטי קלי לריקודים ,כלים הדוחקים החוצה את

ותנועות ריקודיהו מאופקות וצנו Jגות יותר .עם זאת ,יש דפוסי

החלילים .הזמרים והמתופפים מלסיפים לכהו כסמלי המורשת ה Yרבית,

משותפות לגברים ולנשים .יש גם ן'יקוד נשים הנדקד בלוויות
- -והןודו"  - \' ! Vדו',ד ·"rח-rד -',-רד- "',ח-,,.,
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ישנם כמה מרכיבים ריקודיים ,שאופיים העממי הצטמצם על חשבוו
דאז m iלRמנliסאדלwדרדודוקודה-י:ס המבכיiזסבpרצתיי . uנ  I,fגu')I..

באוריינטציה חזיתית בהתווחסות לקהל הצופים; מרכיבי הריקוד
מתחלפים במהירות רבה לבל ישתעמם הצופה; משך הריקוד מקוצר,

דבבקה הערבית הםסורח iית

המסורתית חלו תמורות כתוצאה מהשפעות שונות .מסלול

שכן זה טיבו של ריקוד שמנמתו איננה לבטא את חוויית הרוקדים

אחד התפתח כתוצאה מהשכנות  Jנם היהודים והאינטראקציות

ליצור ח.וויות בקרב הצופים.

מכיווו אחר מגיעות מארצות ערביות שכנות ,בעיקר

הטלוויזיה והרדיו ,המשדרים תוכניות מחול וזמר ערביות.
אלו מילת המפתח היא הלהקה .הפונקציה העיקרית

של להקות המחול היא להרשים בכל מחיר ,להפתיע ,להדהים,
צופים מעיו ייהלם צפייה ".תכלית זו מושגת על ידי הכנסת

יימברוכ

תרבות החתונה הערבית :בישראל" מצביעים עאדל

חאג' יחיה על כמה נקודות מעניינות בהקשר של שני
ההשפעה שצוינו לעיל ,האחראים במידה רבה לתמורות בדפוסי
על מרכיביהו השונים ,הכוללים גם את תחום המחול העממי,
וכך הם כותבים" :לא רק המוסיוזה והשירים עברו תהליך

"

כלומר התמערבות ,אלא גם 'יייקודים עממיים שונים

אליהם .הדבקה הקבוצתית ,לדוגמה ,הולכת ונעלמת מחגיגות
ואת מקומה תופסים ריקודים ב 1:וגות

וביחידים ] [...

הדבקה

עממי ,שבשנים האחרונות מתנז:.חות בו להקות ריקוד
בכפרים

שונים ] [...

דינמה נוספת של אימוץ דנמיtכ מלהקות יהודיות :מדריכים
וכוריאונרפים של גהקות דבקה ערביות מעידים על עצמם ואף
מתפארים שאין הם מונבגים גדפוסי המחוג המסורתיים ,וכמו
היהודים נם הם ממציאים צעדים וצורית יפים ,מעניינים ,מושכיס את
העיר ,ובעיקר

-

פחות מונוטוניים ופחות משעממים את הצופים.

השוואה שג הקשר בין הריקוד גגיווי המוסיקגי בדבקה הערבית

זרים לתבניות ולדפוסים מסורח:יים ועממיים.

-

אל<'I

בחתונה המ  ,סורתית נטלו המוזמנים חלק

והענרית ,כמו בכג יתר ריקודי העם ,עשויה גהבליט הבדגים מהותיים:

דנבקה הערבית איו חפיפה מגאה ביו חגקי המננינה גביו חגקי

הריקו.ד המעבר מתבנית צעדים אחת לאחרת יכןג גהתרחש באותה
נעימה ,וגפעמים גפי נעימןת משתנות .ברקודי העם ובדבקות העבריות
יש חפיפה מגאה ביו חגוקת הריקוד גחלקיו השונים גביו חלוקת השיר
גחגקים) .עג פי הגדרות המילוו שג ריקודי העם ,ייבית" מתייחט גשיר
מתחילתו ועד סופו ,והוא יכוג גהיות מורכב משני חלקים ויותר.
ייהפזמון" הוא איתו חלק החוזר בכג בית ,ויכול להופיע כחלק ראשוו,
אמצעי או אחרון של השיר .בדרך כלל נרקד הפזמון לפי אותה מננינה,
אבל גפעמים יש ~ריאציות בפזמון(.

במחיאות הכפיים ובשירים המיוחדים ,שליוו כל שלב
החתונה .באופו כזה המוזמנים תרמו תרומה חשובה להצלחת

המודרניזציה של החתונה הערבית הפכה את רוב המוזמנים

פסיביים ] [...

להקות הנגנים והזמרים ,על כלי הנגינה

שלהו ,גברו על הזמרים העממ'יים ועל שיריהם המסורתיים.
המודרניים ,החביבים כיום על הצעירים והצעירות באולמות
]הכוונה כמובו לריקודים סלוניים ן'ריקודי פופ ורוק.[, ,ק.ג.א ירשו

הדבP

ה הערבית

 -םpורות וה ..

פעות

השפעת אורחות החיים של הערבים על יהודים ראשיתה בארץ ישראל

של ימי העלייה השנייה .הקמת ייאגודת השומר" ,שמשימתה היתה להגו
עג יישובים יהודיים בפני התננולויות של ערבים ,הביאה באורח
פרדוקסלי ליצירת מגעים בין השןמרים לביו ערביי הנליל .העולים
היהודים ממזרח-אירופה הוקטמו מגבושם ,משיריהם ומריקודיהם

רבה את מקומם של הסחג'ה והדבקה בכיכרות הכפרים" .הסחג'ה

האקזוטיים של הערבים ואגה נעשו גהם מושא לחיקוי :השומרים

)או שתי שורות מקבילות( של גברים בלבה המתנועעים לפנים

התגבשן בגלביות ,כיטו את ראשיהם בכאפיות ועקג ,נעגו מגפיים

,

תוך מחיאות כפיים קצובות המלווך 1את שירתו ודבריו הקצביים
,המנחה חלק זה בדברי שבח לחתו ,והמשתתפים עונים אחריו
קצביות .מנהג זה אצל הבדוויים נ:קרא דחייה.
דבקה רבות ,שהוקמו בעשור הא  rIרוו ,בפרט בלהקות
נפרץ מחסום ההפרדה ביו המינ'ים .בנים ובנות רוקדים

זה בצד זו .הכוריאוגרפים מגוונים את ההופעה על ידי שילוב
לסירוגיו :בנים רוקדים ,בנות מ  IVתלבות ,בנים עוזבים ,בנות
ובסיום

-

שוב כולם רוקדים יוזד .תופעה זו מצביעה על

ים מהלהקות היהודיות.

של הרוקדים הערבים מאבדוח; את יופייו המקורי .את

 2פCJl!i

ורכבו על טוסים כמו הערבים .הם אימצו אף את ריקודי הדבקות ואת

נעימותיהם ,בפרט השירה בערבית בלוויית החגיל .ד"ר צבי פרידהבר
מתאר תופעה זו במאמרו מראשית שנית ה-סן,

בעגייה השלישית הגיעו לארץ-ישראג חגוצים ציוניtכ סוציאגיסטים,
מנרמניה ומארצות מרכז-אירופיות אחרות ,החדורים אידיאוגןגיות
גאומיות רומנטיות .רבי  Dמהם התיישבו בקיבוצים וביקשו לעצב את
חייהם גפי אמות מידה חדשות ,בדפוסים בלתי מוכרים ,תוך )ישיון
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להתערות סבביבתם החשדה ,סבביבה זו

ערבים מקומיים ,הפלחים ,עודבי

הצאו ,הקרובים לטבע
החירש במחרשתו

הפשוטה הומבלת על דיי חמור או גמל,
הזריעה ,תונעותיהם של הקוצרים בגמל

אלו

-

גבורו ,שיטות הזרייה,

המאלמית ,מראות

שנדמי להם כדמויות ןמ התנייד קהב ות לתחייה לגנד עיניהם

-

עיררו את דמיינם ישמשי מקיר השראה לי צרים בתחימי המחיל,
המסויקה ,הציור והתלבישות ,ששקדי על גיצוב טסקים לחגי הטבע
יאלקnnית ,שדפוסיהם החלו להתגשב

כאו המקים להזכיר את שמותיהם של ר
העלווה השלישית ,שחינכי על ברכי המחו

"ופו ,זו בקיבו:-----םיצ ---

"נים ירקדניות ,רובם בני
המידרני האקספרסיוניסט,י

כעיקר בגרמניה יבאוסטריה ,שניסי להתמ דד עם הצורד ליציר דפוסים
מתאימים סלביבה החשדה ילאירחית הח ים החדשים ,בריד אגדתי,
שדמויית התישבים הערבים המקימיים ה ליקי את דמייני הפורה ,נתו

להם ביטיי משלי בריקודי סהילי שלי יבצ ריו  ,חכרית הקיביצים לאה
רבנשטייו רבמת יוחןנ ,רבקה שטירמו עכי חרי,ז צשקה בגו שמואל וכו
ירדנה כהו יגירית קדמו ,שאיןנ חברות קיביץ ,גמיסיות את דמייןנ

הפירה תנחום התניעה והמחיל יככד תיר ית תרומה מכרעת לעיצוב
דפסוי הטקסים בחגים החקלאיים בקיבי ים ,ההשפעה הערבית
והמזרחית בולטת בייתר סבגנוו התנועתי

נוצר ,המלחינים ,שגדלו אף

הם על ברכי המיסיקה המערכית ,מספקי

לרקדנים מיסיקה בגוונים

מץרחיים יערביים ,העולה כקנה אחד עם "גונו המחול המתהיוה ,רבים

מהריקודים שונרצי לטסקים אלי יהייי מ ביכ חשיכ בהם ,הפכו עם
הץןמ לריקדוי עם הונקדים מחיץ למסגרי

הטקסיות ,יביניהם

ריקודים סבגונו הדכקה,

שבנות ה~ 4O -גתבשה לראשינה תנועת רי ידי העם הישראליים,
תחילה במימדים קטנים ,עכיקר בתהיישבןת העידבת ,ב 1944-התקיים
כנס המחולות הארצי הרשאוו בקיבוץ דלי  iביוץמתם של גירית

קדמו,

המרכץ לתרבות וחינוד של ההסתדרית ומ~סדית התנועה הקיבוצית,

מ 1944-עד 1968

התקיימי בקיבוץ דליה

מישה כנסי מחולית גדולים,

מספר הלהקות והמשתתפים גדל מכנס לכ ,ס :וכמיהי גם קהל הצופים
ימימדי ההפקה ,מאז הכנס הראשוו וככל י,כנסים שאחריי ,היה המגזר

הערבי מיוצג על ידי להקית דבקה מישייב סהביבה ייישיבים
מריחקים ייתר ,שהופיעו על הבמית של מי עי הראויה ,כמי גם במחנה
הריקדים ובקהל הציפים ,ראוי לצייו מיוח' הכנס ב ,1947-שבי
התקיים המופע הפימבי הגדול תננאי

לילה ,שהטילי הבריטים על

היישוב היהידי ,על אף העיצר נמשכה

המיפעים כל הלילה עד

הנץ החמה,

jו;ד;;- O\fPi

ביז מדבקמ ממרבית למרבית

הדבקה הערבית והדבקה העברית מייצגים שני מודלים של התפתחות
בכיוונים מנוגדים .הדבקה הערבית מייצגת מחול מסורתי ,ש.הוא חלק
ממורשת רבת דורות ,המנסה לדבוק בדפוסים הקיימים ול\!)מרם

ולבלום תהליכים של מודרניזציה ,מערביזציה וישראליזציה המביאים

לשינויים ולתמורות מרחיקות לכת במסורת  .המודל היוצא  :דופן של

ןהתאימה אןתן סבדר יייקייי ללחן ערבי .אף כאן לא קיימות מילים.

•

יייה עבודיי ,דבקה שמחברה הוא מושיקן הלוי .על אף מוצאו התימני

ריקודי העם הישראליים ,הנמצאים בתהליך של התהוות והיווצרות

הרבה לוי לעבוד עם להקות ערביות ,למד מהן מוטיבים מבניים ,

תוך יניקה ממקורות רבים ,מייצג יצירה עכשווית הפרוצה מלכתחילה

צורניים  ,אלמנטים של צעדות ,אחיזות ,ןבעיקר את הסגנן ן הדבקאי
הערבי  .הוא השתמש בחומרים אלו ביצירת דבקות ייחדשותיי ,ביניהן

להשפעות מקומיות וכלל-עולמיות.
פעים

ריקודי הדבקה הערבית כמו גם ריקודי הדבקה העברית מו

יייה עבןדיי ,שכל מרכיביו ערביים .שמונת חלקי הריקו,ד שהם שמונה
וריאציות ,הלחן  ,הטקסט  ,השם ומעל לכל

מטכנולוגיות מודרניות ומאמצעי הקומוניקציה המפותחים
הדומיננטוי םכככך-ב-חו  j5רו-הפ Sffלי" -tjבIכגIכשדול-טשטן~דjןודדוחיתלv

הקבוצות  .על אף תהליכים אלו ,נשאר בעינו הבדל מהותי בין רפרטואר

-

סגנון הריקו,ד כולם

הקונרו -הע:Jח

• יידבקה דרוזיי )שמה מעיד על המקור( ,שמחברה הוא ויקי )שמואל(

הדבקות כנציג הכמעט בלעדי של הריקוד העממי במגזר הערבי ,לבין

כהן ,חבר קיבוץ דליה .חומרי הריקוד שאובים מהדבקה הדרוזית,

המגוון העצום של ריקודי העם הישראליים ,שהדבקה היא 'רק אחת

הדומה בכל לדבקות הערביות  .אפילו מבנה הריקוד המורכב מפזמון

מהם.

החוזר בין ארבעה בתים ,שהם ארבע וריאציות ,הוא מבנה אופייני

רפרטואר ריקודי העם הישראליים כולל ריקודים רבים הנרקדים

לדבקה הערבית .מעניין לציין שוויקי ,שיצר הרבה דבקות ,מעיד על

בשורות ,שאינם נמנים עם הדבקות  .קיימות יידבקותיי ,שא~ן הצדקה

עצמו שעד שיצר את יידבקה דרוזיי לא ראה דבקות דרוזיות מימיו  .אם

לכנותן בשם זה  ,משום שהצעדים ,התנועות והאחיזות שלהן לקוחות

כך

מסגנון ריקוד מערבי יותר מאשר מזרחי  .אלמנטים מהדבקה מצויים

הלחן ליידבקה דרוזיי חיבר המלחין אורי גבעון.

בריקודים שאינם דבקות ,ויעידו על כך תיאורי צעדים ותנו~ות
מלקסיקון המונחים של ריקודי העם ,כמו :ייניתורי דבקהיי

-

ניתורים

במקום תוך סיבובי המותניים מצד לצד; ייניתורי הקשהיי  ' -תוך ניתור
על רגל אחת הצדה ,כשעקב הרגל האחרת מקיש אל

ייניתורי הקפצהיי

-

הרגלm

מנתרת.

כשרגל אחת מנתרת תוך רקיעה חזקה גרגל האחרת,

ועו.ד

-

כיצד אפשר להסביר את השפעת החומרים הדרוזים בריקודו? את

כמה דוגמאות המייצגות את הקוטב הנגדי ,של דבקות הרחוקות מן
הדבקה הערבית:

•

יידבקה דייגים" ,שמחברה הןא שלום חרמון ז  IIל .החומרים בריקוד

זה אינם שאובים מהרפרטואר האופייני לדבקה הערבית כלל וכלל .
הסגנןן קרוב יותר לסגנןן המחול המערבי .
•

 IIדבקה גלבוע" ,שחוברה בידי רבקה שטורמן .היא יצרה את הריקוד

אפשר אפוא לתאר את ריקודי העם הישראליים המכונים דבקות על

בהשראת מאורעות בעמק יזרעאל ,שבהן נפל חיים שטןרמן )גיסה(

רצף  ,שבקוטבו האחד דבקות הקרובות מאוד לדבקות הערביות,

למרגלות הגלבוע .התנועות מבטאות מוטיבים של התקפה ונסיגה

לפעמים עד כדי שימוש במנגינות ,בטקסטים ובשמות ערביים ,ובקוטב

לסירוגין ,בניסיון לתת ביטוי ריקודי לאי נכונותנ ו לסגת ולהישבר .את

הנגדי

-

הדבקות הבנויות על אוצר אלמנטים שאינם יידבק אייםיי .על

הלחן כתב עמנואל עמירן  .הטקסט מבטא את כוח עמידתנן המגיע

רצף זה אפשר למקם את יתר הדבקות המצויות בקרבה זו או אחרת

לשיא בחלק האחרון במילים II :טל ,טל ,טל  ,טל ,טל ומטר על הרי

לאחד משני הקטבים.

הגלבוע" ,במחאה כנגד הקללה בקינת דוד :ייהרי הגלבוע אל טל ואל

להלן כמה דוגמאות לדבקות הקרובות מאוד לדבקות הערביות:

•

יידבקה רפיחיי ,שמחברה הוא משה פרסר )זהו ריקודו היחיד(,

מטר עליכםי '.אף כי סגנון התנועות והלחן אינו ערבי ,הוא צבוע בגוון

מזרחי.

מבוססת על מרכיבים ערביים טהורים :הצעדים ,העמידות ,אחיזות

אל תהליכי האקולטורציה של אימוץ דפוסים בין המגזר היהודי והמגזר

הידיים והלחן ,שמילים עבריות נתחברו לו בשלב מאוחר יותר.

הערבי ,שתוארו לעיל  ,התלוו גם תהליכים של אימוץ אלמנטים

הריקוד נוצר במחנה רפיח ביוני

,1946

מחנה שבו ריכזו הברויטים רבים

ממנהיגי היישוב לאחר ייהשבת השחורהי ' .העצורים הפגינו "את זקיפות

ממקורות אחרים .וכך אנו עדים לתופעות דומות בשני המגזרים לצד
קיומם של דפוסים ייחודיים לכל קבוצה .

קומתם ואת המורל הגבוה שלהם בין היתר ברוקדם דבקה זו .יוצר
הדבקה צפה בערביי הסביבה ,ליקט אלמנטים מריקודיהם ,עיבד אותם
לחלקים בהתאם ללחן ויצר ריקוד אהוד הנרקד גם היום  .יש נטייה

להפוך ריקוד זה לריקוד גברים ,בפרט כריקוד הופעתי ,אבל כריקוד-עם
משתלבות בו גם נשים .

•

יידבקה דלעונהיי ,שמחברה הוא יואב אשריאל .השיר הערבי ייאלא

דלעונה יי נפוץ ביותר בכפרים ובערים במגזר הערבי  ,ובריקוד המתלווה
אליו קיימים אלמנטים אוניברסליים בצד וריאציות פרטיקולריות .
בריקודו של אשריאל מצויים אלמנטים של צעדים ואחיזות על טהרת
הדבקה הערבית ואף הלחן הוא ערבי )המילים נעלמו במהדורה
העברית( .

•

ביבליוגרפיה

 .1אטינגר  ,שמואל )עורר( ,תIד7ות היהודיס בארצות האיסןאס  ,הוצאת מרכז זלמן
שזר ,ירושלים ,תשמ · א .

 .2בהט-צרו ן ,נעמי  ,הדבקה

-

מחון מסורתי שן אחדות ופורקו ,מחול בישראל ,א פריל

 , 1979תל-אביב.

 .3עאדל  ,מנאע וקוטא '.חאג ' יחיה ,

מברוכ -

תרבות החתונה הערבית בישראן  ,המרכז

לחקר החברה הערבית בישראל . 1995 ,
 .4קדמן  ,גורית  ,ריקודי עודת בישראן  ,הוצאת מטדה  ,תל-אביב ; 1982 ,
עס רוקד  ,הוצאת שוקן ,תל-אביב . 1969 ,
 .5שילוח ,אמנון ,המוסיקה בעוןם האיסןאס

-

מבט חברתי  -תרבות,י מוטד ביאליק ,

ירושלים ,תש " ס.
 .6לקט מאמרים מתור רבעון מחון בישראן משנים שונות .

 .7לקט מאמרים מתור ירחון רוקדים

-

רבעון לריקודי עם ומחול משנים שונות .

יידבקה משולשתיי הבנויה משלוש וריאציות) ,שלושה בתים( ,שאותן

ליקטה גורית קדמן )אז עדיין גרט-קאופמן( מריקודים ערביים
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חוקרת מחול

מאמרה של ג'ואן קילינוהומוקו נ - [Kealiinohomoku
אמריקנית הנשואה לאיש הוואי  -נכתב ב O-ו  19והיה ללא

ספק פורץ

דרד באופן שבו התייחסה קילינוהומוקו לאתניות ,למחול עם ולמחול
המכונה ייפרימיטיבי" .אחת ההגדרות היותר מעניינות שלה היא
הגדרתה את הבלט הקלאסי

-

הנחשב כסגנון שאין לו לאומיות ,סגנון

שגם אם מסתייגים מתוכנו הרי הטכניקה שלו היא חובקת עולם

ומשמשת בסיס חסר פניות לכל מחול שהוא

-

כמחול אתני .מאמרה

של קילינוהומוקו מובא כאן במקוצר ,כסיכום הכולל ציטטות

מדבריה .המאמר לקוח מתוד יימהו מחול" ,אנתולוגיה מקיפה של
מאמרים על מחול ,שהופיעה

ב .*1983-

בורותם והתנשאותם של חוקרי מחול ידועים  ,ביניהם ולטר סורל

נ  [,SorreIשכתב ב :1967-ייהריקוד שמור בדרך כלל לגברים והוא
מתרחש ב'חברות' טבעיות וללא מעצורים" ,ותמהה למה התכווו ,וכך

גם לינקולן קירשטיין נ  ,[Kirsteinשכתב שהמחול הפרימיטיבי
מתבצע בעיקר ייבחלק הגוף התחתון "  ,אינו מצריך טכניקה ,אין לו
מבנה ומתודולוגיה והוא דוגמה לייצהלה אינסטינקטיבית".

קילינוהומוקו טוענת ,שהכותבים המערביים של ספרי המחול
ממשיכים להבדיל בין מחול מערבי ללא מערבי וממשיכים לתמוך
ברעיון חסר השחר ,כאילו המחול האתני צמח מתוך איזו פעולה
של המון נלהב ושם קפא כביכול ,ולכו המחולות האתניים הם
חלק ממסורת בלתי משתנה  .הספרים שעסקו במחול ייהעולם"

ייאכן ,הרי זה שיעור טוב באנתרופולוגיה לחשוב על בלט כעל סוג

מקצים שני שליש מנפח הספר לריקוד מערבי ,ושליש לשאר

של מחול אתני  .כרגע  ,רעיון זה הוא בלתי מתקבל על הדעת עבור

העולם .הרקדנים המופיעים בתצלומי המחול המערבי הם בעלי

רוב חוקרי המחול המערביים  .ב'ריקוד אתני' הכוונה של

שם והיסטוריה .לרקדנים האתניים אין שמות בכותרות

האנתרופולוגים היא ,שכל צורות המחול משקפות את המסורות

התצלומים  .כמו כו ,היא מוחה ,צריך לומר אחת ולתמיד

התרבותיות שבתוכן צמחו .אנשי המחול משתמשים במונח זה

למחול

ובמונחים המתייחסים לאתני כמו 'פרימיטיבי' ו'עממי' באופן

של רקדנים המופיעים במארג היסטורי ממשי  .ויש לציין,

ייהאתנולוגי II

-

שגם

יש מורים ופטרונים וכוריאוגרפים ושמות

שונה ,ובעצם בצורה אשר חושפת את ידיעתם המוגבלת של צורות

מוסיפה המחברת ,שהרקדנים ה"אתניים

מחול לא מערביות " .

של חוסר עניו בתרבויות אחרות  ,אבל אין הם מתיימרים

המחברת מונה בהמשך את הספרים הרבים שקראה לצורך כתיבת

 IIלהביו אותו"  .נוח לנו מדי לראות את המסורות האתניות

המאמר ,ומגיעה למסקנה שסופרי מחול ידועים לדורותיהם תיארו

כקבועית ובלתי משתנות ,כאשר ,למען האמת  ,הריקודים

את המחול האתני בעת ובעונה אחת כמחול שמקורו במשחק ולא

המסורתיים הם בני שינוי ,הם אכן נרקדים אחרת ומשתנים

במשחק  iמחול שהיה דרך של חיזור ושלא היה דרך של חיזור i

במקומות וזמנים שונים ,והטענה כאילו המחול יינוצר מעצמו"

II

מגלים אותה מידה

שהיה צורה של תקשורת אבל גם הפך לצורה של תקשורת רק

ללא כוריאוגרף או אמן יוצר  ,אינה נכונה  iאין לקבוצות שונות

כאשר נעשה יי אמנותי"  iשהיה פעילות קבוצתית למטרת סולידריות

אותו עניין בשימור שמו של היוצר ,אבל הם מכירים בזהותו

שבטית  ,ובאותה עת גם מחול המשמש רק לתענוגו וביטויו העצמי

ובעבודתו.

של הרוקד  .וכן  ,גם חיות רוקדות ,אבל המחול הוא פעולה אנושית!

בהמשך מתווכחת ג.ו ק  .עם הגדרות של  IIאתני"" ,פרימיטיבי "

המחברת טוענת שכל הטיעונים הללו לא מבוססים ,וטעות היא

ו " עממי  ".המאמר האמיץ והמקורי נכתב ב1970-

לבלבל בין מחול קדמוני  ,שעליו איננו יודעים דבר ,לבין המחול

היתה המחברת חלוצה בהתעקשותה על היחסיות של ההגדרות

הפרימיטיבי שעליו אנו יודעים ,אבל אין זה מחול אחד אלא מחולות

רבים מדי ורב-גוניים מדי להתאימם לסטריאוטיפ אחד.
זוהי טעות לחשוב על קבוצות של אנשים או על ריקודיהם כעל אחדות

מונוליתית .ייהמחול האפריקני" לא היה קיים מעולם .יש ,לעומת זאת ,
מחול מדאהומיי ,מחולות האוזה  ,ריקודי מאסאי ,וכך הלאה.

הדיכוטומיה ייאינדיאני

-

אמריקני" היא בדיה ,וכך גם האב טיפוס של

יי מחול הוד ".י אבל יש עיראקים  ,כווייתים והופיס  ,ויש להם ריקודים .
בשצף קצף ובדייקנות רבה ממשיכה ג ' ואן קילינוהומוקו לחשוף את

Dt6םsננ

ובהתנגדותה לכל סוג של פטרוניות  ,אבל ב 30-

וללא ספק

השנים שחלפו מאז

נכתב  ,התקינות הפוליטית כבר הרשיעה כל סוג של התנשאות
תרבותית ,והגישה כיום בוויכוח על רב  -תרבותיות מפקפקת בכלל
ביכולתנו לדון בתרבות כלשהי כאשר הדיון לא בא מתוכה .וייתכן

שהזהירות הרבה וחוסר הביקורתיות מובילים את השיח של

 iשהם יצורים מוערכים  .מאוד בריקודים במקומות אחרים בעולם .בבלט

-

חיטה ,ורדים ושושן הם צמחייה מועדפת ,אבל אין להניח שנמצא

' אגוזי קוקוס ,חילבה ,או פרחי קישואים .הרבה עיסוקים כלכליים
התרבות לדרך ללא מוצא ,שהרי עצם הדיון בתרבות אחרת ,ולו גם

במלוא ההערכה והכבו,ד נחשב לניכוסה ,כאשר עצם ההתבוננות ,כמו
במחקר המדעי ,משפיעה על תוכן

הדיון.

כדאי ,אם כה לחזו :למאמרה של קילינוהומוקו אחרי השמטות
ניכרות ,כדי להגיע אל העיקר
כמחול אתני.

 IIאתני II

-

הגדרתה את הבלט הקלאסי

מסכמת '.ג .,ק  IIמתייחס לקבוצה שיש לה

במשותף קשרים גנטיים ,לשוניים ותרבותיים ,עם דגש מיוחד על

_מסורת תרבותית .לכן ,בהכרח ,כל מחול חייב להיות מחול

השאלה אינה ,האם הבלט משקף את המסורת שלו .השאלה היא מדוע
' עלינו להאמין שבלט הפך איכשהו למשהו ש  IIמעבר לתרבות" .מדוע אנן
פוחדים לתארו כצורה אתנית? התשובה ,לדעתה של '.ג .,ק טמונה
בעובדה שחוקרי מחןל מערביים לא השתמשו במןנח  IIאתניןן בהוראתן

.rrnנזrסןךןנשדrןמכךכגפאני" ,ייפואיףארו~,r:R'J.IYרשJשיmת~"'----

הבלט משמש דוגמה למחול כזה ,הרי למען האמת אין מחול

בינלאומי ,ולא יכול להיות אלא בתיאוריה .לה מרי נ [, La Meri
ב ,1967-התעקשה ש  IIהבלט אינו מחול אתני משום שהוא
תוצר של מנהגים חברתיים ומחשבה אמנותית של תרבויות
לאומיות שונות" .אבל ,משיבה מיד '.ג .,ק הבלט הוא תוצר
של העולם המערבי ,שפותח על ידי הגזע הלבן הדובר שפות
הודו-אירופיות החולקות מסורת אירופית משותפת .כאשר

~ ה,30-

החל שימוש נרחב במונח "אתני" ,התעןררה בעיה בהתייחסןת

לצןרןת מחול שהגיען מתרבןיות

טרי )(187 ;1956

ןלה

מרי ) (. 177-178 ; 1949

ביטןיים שהשימןש בהם לעיתים מבלבל .

לצורה מושאלת וזרה.

-

'.ג ק .מבהירה בהמשך

 IIתרבןתןן מבחינה

אנתרןפןלןגית בסיסית היא כל קבוצה נתןנה של אנשים שיש ביניהם
קשרים גנטיים ,לשוניים ןתרבןתיים ,ןלכן און עם ללא תרבןת II .מחןל
מתייחס לתרבןיןת מחיל מגיונןת הניתנןת להשןןאה ןלניתןח.

הןראתן של מחןל  IIאתני

במת פרוסיניום ,שלוש

 IIגבוהןת II

כמן יפן והודו ,ןהמזנח

 II ,אתנןלןגי  IIקיבל את הןראתן הנןכחית בכתביהם של סןרל )(, 72i1967

אתנןלןגי II

הבלט מתקיים בארצות כמו יפן או קוריאה ,הוא הופך

ק .מונה את ערכי הבלט הקלאסי

! לאמות או ציידי ג'ירפות!

האןבייקטיבית  .הם השתמשו בו כביטןי מעןרפל ומעדן במקןם

אתני" .על אף הטענה שיש בנמצא מחול אוניברסלי ,כאשר

-

 ,אפשר למצוא בבלטים

-

חיילים ,טווים ,פועלי חרושת ואפילו מלחים

! ועובדי תחנות דלק ,אבל לא נמצא בהם קדרים ,בוני סירות קאנו ,רועי

II

היא צןרת המחןל של קבןצה תרבןתית ,כפי

שהןגדר למעלה .לכןן מיןתר לדבר על מחול  IIאתני" ,משןם שכל מחןל
יכול לענןת על הגדרה זן .המונח תקף כאשר הןא משמש באןפן

מערכות בעלילה שאורכה כשעתיים ,שיטת הכוכבים,
השימוש בהרמות מסך וקידות ומחיאות כפיים ,והשימוש

קןלקטיבי והשוןאתי.
; נראה ,ממשיכה '.ג .,ק שהנטייה לחלק את העןלם ל  IIאנחנן

בצרפתית להגדרת התנועות .יש לשים לב ,היא טוענת,

 iחןבקת עןלם .היוונים עשן זאת כאשר כינן את

למחוות המשוחזרות על הבמה ,שהן מזמן האבירים,
למנהגים המערביים של חיזור ,נישואין ,הטבלה ,קבורה

ואבל .הבלט ,היא אומרת ,מגלה מהי השקפת העולם שלנו
בנושאים של אהבה נכזבת ,כישוף ,הקרבה עצמית על ידי

סבל מתמשה זהויות שגויות ואי הבנות ,שיש להן תוצאות
טרגיות .יש לציין את המורשת הדתית .המתגלה במנהגים

קדם-נוצריים כמו ליל וולפורגיס נ[, Walpurgis Night
שימוש בנושאים תנ  IIכיים ונוצריים כמו חג המול,ד והאמונה

בחיים שלאחר המוות .המורשת התרבותית שלנו מתגלה גם
בדמויות החוזרות שוב ושוב בבלטים ,כמו בני אדם ההופכים

לבעלי חיים ,פיות ,מכשפות וגמדים ,נבלים ומפתות בשחור,
בני מלכים ואיכרים ,ובעיקר נערות טהורות ויפות ובני לווייתן.
הערכים האסתטיים מופיעים בשורה ארוכה של הרמות גוף
מוארה בחשיפה מוחלטת של הרגליים ,בקודקוד קטן ,בגוף
דקיק של גברים ונשים כאח,ד ובאיכות האוורירית המתבטאת
בעיקר בהרמות ונשיאת הנשים .עבורנו ,כותבת ג'ואן .,ק זו הנאה

הרןמאים כינן את

ה  IIהם /l

ה  IIהם II

II

ו  IIהם

II

היא

ברברים.

עןבדי אלילים ,ההוןאים קןראים

להם .

"קנאקאהס" ,ובני שבט ההןפי מכנים אןתם "באהאנה" .כל הכינויים
' הללן אינם מתארים רק  IIזרים

II

אלא יצןרים חסרי צניעןת ,לא טבעיים,

בירים ,ובקיצןר ,לא בדיןק אנןשיים .קנה המידה להערכת האנןשית
הןא כמןבן "אנחנו" .אנחנן תמיד טןבים ,תרבותיים ,עליונים .אנחנן

היחידים שהם לגמרי אנןשיים .השקפת עולם זן מתגלה בדברים של כל
' דובר בכל שפה ,ככל הידןע לי .השימוש ב"אתני ןאתנולןגי

II

הוא חןקי

 iלחלןטין כל עוד לא משתמעת מהם אןתה משמעות ,שבגללה נזנחו
 iהמןשגים הישנים.

! אכן ,עלינן לדבר על צןרןת של מחןל אתני ואין עלינן לראןת בן משןם
 ,גינןי כאשר הוא כןלל בלט ,משום שבלט משקף את המסןרןת

 ,התרבןתיןת שמהן התפתח'. .ג ק .מסיימת את מאמרה בעקיצה קלה
 ,לעבר מלןמדי המחןל ,שחטאן לדעתה בהתעסקןת בתחןם החןרג
מתחןם התמחןתם .אני נןטה להאמין שהמאמר הזה הןא אחד

 ,החשןבים בבחינה מחןדשת של ערכים ןהערכןת ,המלןןים אןתנן חיים
שלמים ,מבלי שיעלה על דעתנו לפקפק בתקפןתם.

אסתטית גדולה ,אבל קיימות חברות רבות ,שחבריהן יהיו
מזועזעים למראה גבר הנוגע בירכי אשה בפומבי! תכונותיו של
הבלט הן כל כך מובהקות ,שכאשר עלה בלט "קושאר" המבוסס על
סיפור הופי-אינדיאני ,הצלליות ,אפילו של תצלומי הסטילס של
המחול ,נראו כבלט ולא כמחול הופי.

האתניות של הבלט מתבטאת גם בשימוש בחי ובצומח על הבמה

-

* Joann Kealiinohomoku, "An Antropologist Looks at Ballet as
heoryז a Form of Ethnic Dance", What is Dance - Readings in
and Criticism, Roger Copeland and Marshall Cohen, eds,.
9xf~ rd University press ,1983,.pp .533-548
~-~-~'-

סוסים וברבורים הם יצורים מועדפים .ומנג,ד אין לנו מסורת של הערכה

של חזירים ,כרישים ,נשרים ,בופאלו או תנינים לצרכים תיאטרליים ,אף

~7

ןל

דינה רוגינסקי

משחק הוגמליו ביו
זהית לאימית מידרנית

~--------------ר-

לביו זהית עדתית
מסירתית

המשתקף בריקידי העם

יהעדית הישראליים
מאמר זה הוא דיון סוציולוגי היסטורי באחד ממוקדי הז וות של

התרבות הישראלית

-

ייריקודי העם"

-

תוך ניסיון לעמוד

ל משחק

הגומלין בין ייריקודי עם" ו"ריקודי העדות" בישראל .לטע תי ,אפשר
לראות בריקודי העם הישראליים אתר ייצור של זהות יש אלית,
המורכבת מאלמנטים עדתיים/אתניים המוטמעים בתוכה .לטענה זו יש
חשיבות בהבהרת מושגים אידיאולוגיים ופרקטיקות חברתיות-

פוליטיות ,שיוצגו בהמשך :לאומיות ואתניות ,כור היתוך ופלורליזם
תרבותי ,מודרניות ומסורתיות ,השתתפות ויציגות חברתי ,פוליטית
ותרבותית.

מקובל לראות את תחילת שנות ה 40-

כתקופה שבה החלו להיווצר

ריקודי עם ייישראליים מקוריים" )קדמן ;1969 ,שרת988 ,

(. 1994

;פרידהבר,

בתקופה זו החל תהליך של ניכוס ריקודים קלים  bתוך מסכתות

חג בקיבוצים אל קהל הרוקדים הרחב ויצירת כוריאוגרפית לריקודים

של יוצרים בודדים ,שפעלו במקומות שונים בארץ ,בדרך כלל ללא
תיאום ביניהם )פרידהבר,

(. 1994

בכנס הראשון למחולות עם,

שהתקיים בקיבוץ דליה בקיץ  ,1944הוצגו  20ריקודי עם ,שהושאלו

מארצות זרות ורק שמונה ריקודים ישראליים מקוריים )סדמו(. 1969 ,
כנס זה זכה להצלחה רבה וכונן את היסוד להקמת הוועדתו
הבינקיבוצית לריקודי עם

ב .1945-ב 1952-

הפכה ועדה זו

המדור לריקודי עם שליד המרכז לחינוך ותרבות ,שליד
ת'מנ'ס רוקד'ס בבן שמן )ללא צ'ון שנה(

גוף המוסדי

-

עד הפועל
______________
הו -A

של ההסתדרות הכללית של העובדים .מדור זה הוא הגוף התרבותי-

התמונות באד'בות ארכ'ון המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון

מפלגתי-אידיאולוגי ,שיצר והפעיל את תנועת ריקודי העם מראשיתה.

Yemenites dancing at Ben Shemen (undated). The
Photographs courtesy of The Labour Archives, Lavon Institute

פעולתו נמשכה ברציפות כמעט  50שנה והופסקה בראשית שנת 2000
בגלל בעיות תקציביות .בין עיסוקיו של המדור :בחירת ריקודי העם

שיופצו לקהל הרחב ,הקמת אולפני לימוד לריקודים ,הפעלת קורסים
להכשרת מדריכים ,ארגון הרקדות המוניות וסיוע לוועדות של ימי

~

העצמאות בהפעלת ריקודים ,יצוא ריקוד העם הישראלי לחו"ל ועו.ד

מראשית שנות ה  70-ועד תחילת שנות ה 90-

פעל לצד המדור לריקודי

ישראל כ"כלת המחול העממי הישראלי "  .במסגרת ייהמפעל לטיפוח"
פעלה קדמן לשימור והחייאת ריקודי עדות ומיעוטים בישראל,
הסרטתם והעלאת הופעות אתניות על במות .קדמן תיעדה את פועלה
בשני ספרים:

הראשון ) - (1969

ייעם רוקד" ,סיפר את קורות תנועת

ריקודי העם בישראל ,והשני ,ייריקודי עדות בישראל"
מובאים ריקודים של

12

------

)(, 1984

שבו

קבוצות אתניות :שמונה עדות מזרח ,חסידים

ושלוש קבוצות מיעוטים .העדות שריקודיהן טופחו היו ברובן המוחלט

עדות המזרח  .הקבוצה היחידה היוצאת מהכלל היא הקבוצה החסידית

פסטיבל דליה1968 ,

יהודים וערבים בריקוד,

Dahlia Festival , 1968

Jews and Arabs dancing , 1961

1961

של יוצאי מזרח-אירופה .הכללתה של קבוצה זו נסמכה על הקשר
המובהק שהתקיים בתוכה בין חיי הקהילה היהודית לבין הריקוד
החסידי  ,ועל כך יורחב בהמשך.
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םכןר ה  Iתןר לפלןרל  Iזם תרםת

I

השם יי עדה" בהקשר של ריקודי העם אינו מקרי.

הרצוג ) (1986

טוענת כי

המונח ייעדה" בחברה הישראלית יוחס ספציפית לקטגוריה של יוצאי אסיה
וצפון-אפריקה .במסגרת כלל ייריקודי העדות" ,הריקודים התימניים זכו
במיוחד לשימור ,החייאה והצגה על במות ציבוריות .זאת בנוסף על שילוב
ייהצעד התימני" כחלק אינטגרלי ומאפיין בולט של ייריקודי העם
הישראליים' ! גם בכל כינוסי דליה ,החל מהראשון ,הופיעו על הבמה להקות
של עדות ומיעוטים כחלק מרכזי במופע.
את פועלה של גורית קדמן בתחום ריקודי העדות יש לראות בקונטקסט
היסטורי .כבר בראשית העלייה הגדולה של יוצאי ארצות האיסלאם עמדה
קדמן על ייהאוצרות התרבותיים בתחום המחול" ,כפי שכינתה אותם ,
----------~------~----- ----~ - ------

החבויים בקרב העולים .בתחילת שנות ה 50-

החלה בתיעוד וצילום

אינטנסיביים של מחולות עולי המזרח ,ללא תיקצוב מוסדי משמעותי )שני

עותקים מסרטים אלה מ1951-

נמצאים בספרייה למחול בבית אריאלה

· בתל  -אביב( .פעולתה של קדמן להפצה תרבותית של פולקלור עדתי הקדימה

ב 20-

שנה את זמנה ולא תאמה את מדיניות

הקליטה שרווחה באותה תקופה ,מדיניות ייכור
ההיתוך" .נציגי החברה הישראלית וגופיה
השלטוניים ראו את המדינה החדשה כמדינה
חילונית  ,מערבית ,סוציאליסטית  ,וביקשו להנחיל
מודל זה של האדם והעם לכלל העולים  ,בני כל
הקבוצות האתניות ,מזרחים ואשכנזים כאחד.

העולים בני ארצות המזרח היו מרוחקים ביותר
מדגם זה  ,ולפיכך נאלצו לחוות מחיקה של
מאפייניהם החברתיים והתרבותיים )דוגמאות

קונקרטיות :שטאל,

בשנות

ה70-

(. 1984,1976

החלו להישמע לראשונה קולות

חברתיים חתרניים ביחס לקליטת עולי המזרח ,

בעיקר בעקבות מאורעות ואדי סאליב )דהאן כלב,

(1999

וה"פנתרים השחורים" )רוזנר,

(. 1971

המודעות הציבורית הגוברת לכישלונה של מדיניות
ייכור ההיתוך" הובילה קו חינוכי תרבותי חדש:
ייפלורליזם תרבותי'! לפי דשן

) (, 1986

אפשר

לתארך כמעט במדויק התפתחות זו  :ב 1976-

יזמה

ועדת החינוך של הכנסת דיון בנושא מורשת יהדות

המזרח ,שבעקבותיו הוקם במשרד המרכז לשילוב
מורשת יהדות המזרח .בניגוד למודל הקליטה

הקודם ,שניסה לבטל את השונות התרבותית-

אתנית של המזרחים כדי ש"ייטמעו" בחברה
ובתרבות הישראלית ,מודל הקליטה החדש ביקש
לעשות את ההפך

-

"לטפח" באופן פעיל תרבות זו

על מנת לשלב את מורשת המזרח בתוך

הישראליות וליצור יימיזוג גלויות'! על רקע זה
הוקם המפעל לטיפוח ריקודי עדות ומיעוטים,
שתוקצב במשולב בידי משרד החינוך והתרבות,
ההסתדרות והאוניברסיטה העברית.

המפעל לטיפוח ריקודי עדות ומיעוטים פעל כ 20-

שנה לצד המדור לריקודי

עם בהסתדרות תוך יצירת קשרי גומלין בין שני הגופים .אחת ההשלכות של

קשרים אלו ברמה הארגונית ,התרבותית והחינוכית היתה שינוי אופיים של
ריקודי העם הישראליים בעקבות חשיפתם לריקודי העדות והמיעוטים,

שתיעד המפעל לטיפוח ריקודי עדות .לטענתי ,אותם גופים שלטוניים,

]'מ'מ ולמעלה' :הוד'ס וערב'ס בר'קוד1961 ,

ht and above: Jews and Arabs dancing , 1961

שביקשו לגבש את ייריקוד העם הישראלי" לכלל סימבול תרבותי המבטא

לאומיות ישראלית קולקטיבית ,הם שעודדו את הטיפוח הדיפרנציאלי של
ייריקודי עדות ומיעוטים" כסמנים של אתניות פרטיקולרית  .עם זאת ,ריקודי

העם הישראליים שאבו  Qשראה ושאלו מרכיבים מריקודי העדות .באמצעות
יחסי הגומלין ביניהם א;כשר לבזרון כיצד אלמנטים של ייהעדות" פועלים

כסמני גבול של ייהעם",) ,כיצד אלמנטים מסורתיים מנוכסים ליצירת פרויקט
של זהות לאומית מודרנית  .בתהליך זה שימש פולקלור הריקוד העממי של
העדות והמיעוטים כמכשיר רב עוצמה ליצירת הזהות הלאומית החדשה בידי

מוסדות בוני  -אומה נ  ,[Nation Buildingדוגמת ההסתדרות ומשרד החינוך.
פןלקלןר ןלאןמיןת

צימחת'ו -ש"iii15פו"p5

יכ;'iיי כמושא5ניין ומחל-;jופכרקטיקה מו בחנדרךע'וצה--- ----

בקונטקסט ההיסטורי של צמיחת הלאומיות המודרנית .מדינות רבות
ביבשות שונות ,מהמאה

ה 18-

ועד המאה

ה ,20-

חיפשו את אופיין הלאומי

באמצעות הפולקלור  .גרמניה עסקה בכך במהלך המאה ה 19-

וגם עם עליית

הנאציזם ,ובתקופות שונות גם צרפת ,שווייץ,

נורווגיה ,פינלנ,ד אירלנ,ד תורכיה ,יוון ,

אפגניסטן ,יפן ,ברזיל ,בוליביה ,ארה"ב

ומדינות באפריקה )Dorson 1978, Link
 .(1990בגרמניה של המאה ה  18-החלה מגמה
של איסוף ותיעוד כל מה שנחשב ייתרבות
עממית" :ביגו,ד חפצי אומנות ,שירים ,סיפורים
ואגדות עם .

איסוף המנהגים והטקסים העממיים לא פסח

גם על הריקוד העממי .לאנג נ (1975) [Lange
מציין כי התנועה הרומנטית החייתה ריקודי

עם אירופיים כפריים ואף העבירה אותם אל

המרכזים המטרופוליניים כדי שיהיה בהם
משום גירוי חינוכי לעירוניים .בתהליך זה
איבדו הריקודים את הקונטקסט והמשמעות

המקורית שלהם ,מכיוון שהוסבו לריקודי
אולמות ולמופעי תיאטרון מסוגננים ,אבל
סייעו בהיכרות המחודשת של האוכלוסייה
העירונית עם סממני ה"אופי הלאומי
פטריוטי  ",שהכפריות נחשבה לנציגתו
האותנטית .

בתהליך זה בלטו שני יסודות :ניסיון
להתחקות אחר עבר קדום ומפואר ,שנתפס

כמהות יי האתנית מקורית" של ייהעם" ,ושימוש
ב"פולקלור אותנטי" זה כאמצעי לחיזוק
תביעות לאומיות ולריבונות מדינית בהווה.
כמו כן ,הלאומיות כביטוי של המודרניות

חיפשה להצטבע בצבעים עתיקים ומסורתיים.
בדומה לתנועות אידיאולוגיות לאומיות,
שצמחו באירופה במאה

ה 19-

וחיפשו בשורשי

העבר חיזוק ללאומיותן האתנית בהווה ,כך גם
הציונות עלפי הדגם של הרצל השתמשה
בזהות יהודית אתנית היסטורית ובזיקה לארץ ישראל כ"ארץ האבות" או
ייארץ הקודש" ,מתוך כוונה לעשותה מדינה יהודית .המושג ייאלטנוילנד"
מבסס את הדרישה לשיבה למולדת ההיסטורית ומבטא את שילוב העבר

בהווה ,החדש בישן .העם היהודי נתפס כבעל מקורות אתניים משותפים ולכן
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-

כמעיו משפחת מוצא אתנית המחפשת את ביטויה הלאומי במדינה
יהודית.

מפעל חייה של גורית קדמו ליצירת זהות לאומית ישראלית חדשה
באמצעות הריקודים העממיים התבסס מפורשות על יצירת קשר מחודש
ביו העם העתיק וארץ האבות הקדומה לביו הלאומיות היהודית
המתחדשת .גם המקורות האינטלקטואליים של קדמו תאמו את
הרעיונות הרומנטיים לגבי פולקלור ולאומיות  .קדמו הגיעה ארצה
מגרמניה והיתה פעילה בתנועת
הנוער היהודית ייבלאו וייס"
)תכלת לבו( .תנועה זו שאבה את

ייואנגרפוג

"

)הציפ;ן

שהתבססה על רעי .ונות של שיבה
לטבע ולכפר )קדמו,

(. 1969

החזרה

אל הטבע והחקלאות בקיבוצים
וחידוש חגי האדמה דרך מסכתות

ומקהלות רבות משתתפים

)שקדמו תרמה להם עם יוצרים
נוספים( ביטאו דמיוו לשני יסודות
של התרבות הגרמנית :הרומנטיזם
הלאומי בחיפוש אחר הטבע

והכפריות ,והאקספרסיוניזם של
המחול התנועתי.

בספרה של קדמו ייריקודי עדות
בישראל"

)(1984

היא מדגישה שני

ריקודים בולטים בהווייתם
הדתית יהודית :הריקוד החסידי
והריקוד התימני .מתברר כי אמת

המידה של ';היהודיות" היתה
אחד הפרמטרים החשובים ביותר

בגיבוש ריקוד עממי ישראלי .הדת
היהודית איפשרה יצירת
המשכיות ביו העבר העברי

העתיק ,תקופת הגלות וחזרת העם

לארצו ההיסטורית .הו הריקוד
התימני והו הריקוד החסידי היו

משום הוכחה לקיומו של ריקוד
יהודי אותנטי .על כו חשוב היה לשמרם במקוריותם מצד אח,ד ועם

הדימוי של ייהעברי הקדמוני" ,שהתערבב בדמיונם של אנשי המערב

זאת לשלב אלמנטים מתוכם בריקוד העם הישראלי ,מצד שני.

)כולל קדמו כילידת גרמניה( עם ייצוגים שמיים ,ערביים ,אוריינטליים

של המזרח התיכוו ) (. Sa id , 1978הו ייהתימני" והו ייהערבי" תאמו
דבקה ןהןרה

דימוי זה ,ומחולות שתי הקבוצות האתניות הללו שולבו אלו לצד אלו

בריקודי העם הישראליים משולבים בעוצמה רבה גם ריקודי דבקה .כבר

כתשתית אותנטית ,מסורתית ושורשית של הישראליות המתחדשת דרך

ב  1969-מציינת קדמו בספרה 14

מחולות ,שבכותרתם כלול השם

ריקודה העממי.

יידבקה" והם יי ריקודי עם ישראליים" .לכאורה  ,ריקודי הדבקה הם

ריקוד נוסף המשמש אבו פינה של ריקודי העם הישראליים הוא ריקוד

אלמנט בעל איכות סותרת בתוך המרחב של זהות לאומית הנסמכת על

ההורה  .המעגלים של רוקדי ההורה לאחר הכרזת המדינה הם סמו

מקורות יהודיים .הדבקה כריקוד ערבי ,ובייחוד כריקוד שורה גברי מעיו

תודעתי משותף של הישראליות ולכו יש חשיבות בהבנת מקורותיו ואופו

מלחמתי ,מעוררת אסוציאציות הקשורות ללאום מתחרה .אבל לדעת

שילובו של ריקוד זה בריקוד העממי הישראלי  .על פי בהט ) ,(1977

קדמו ,צעדי הדבקה הם מהצעדים המאפיינים ביותר את ריקוד העם

ההורה הוא ריקוד מעגל בלקני ,שיובא כנראה על ידי החלוצים בני

הישראלי ,לצד הצעדות התימניות .הצימוד ביו ייהתימני" לייערבי" אינו

העליות הראשונות .ריקוד זה היה בעל חשיבות מרובה לקהילה הקטנה,

מקרי ,והוא חוזר גם בשמו של המפעל ההסתדרותי ייהמפעל לטיפוח
ריקודי עדות ומיעוטים"  .את הצימוד הזה אפשר לפרש סוציולוגית כפרי

.~2

הו ביצירת לכידות חברתית והו כמקור לפורקו נפשי וגופני .עבודת
מחקר על זמרי ההורות )דובקיו ,

(1985

מגלה אף היא כי ריקודי ההורה

ושירי ההורה נוצרו בידי אנשי העלייה השנייה והשלישית תוך

שילוב של יסודות אירופיים .אבל משנות ה 40-

ואילך החלה

מגמה של חיפוש אחר יי צליל עברי חדש  ",שישתלב באופן
הדוק יותר במרחב הים-תיכוני ,על חשבון הפחתת היסודות

ריקודו העם  ·.הישראליים משלבים בין המסורתי והמודרני ובין
העדתי והלאומי בהיותם יצירה מודרנית לאומית חדשה ,
השואבת השראה ולגיטימציה ממקורות אתניים ומסורתיים .
שילוב אלמנטים ריקודיים של בני קבוצות אתניות ולאומיות
שונות לתוך ריקוד העם הישראלי יכול להתפרש מצד אחד
כביטוי האולטימטיבי של כור ההיתוך הישראלי .עם זאת,

~~~~ ~-'--....,:rךדIקיןמךjהנפרדש להריקו ירסךע.דתיי  /bאתנ -iי -;-t5המשתמרים ------
בדרך זו או אחרת בתוך קבוצות המקור שלהם ,מעיד על

קיומו של פלורליזם תרבותי פולקלורי בישראל .האתני משמש
את הלאומי ,אבל ממשיך להתקיים לצדו  .כך גם ממשיך
האתני להעניק הצדקה לזהות הישראלית הלאומית-מודרנית
באמצעות עיגונה בשורשים הנתפסים כמסורתיים ואותנטיים .

ב  Iבל  Iוגרפ  Iה

 .1בהט ,כ.

) (, 1977

"ה ו רה

-

ר  Iקוד  Iשראל : Iו שנת'! מח Iל ב/שראל ,עמ'

.23 - 28
 .2דהאן-כלב ,ה.

,(13

"מא ור עות ואד /טאל/ב  :ת/א  Iר/ה  Iב Iק Iרת

) ,( 1999

) -12

עמ ' . 149-157

 .3דובק  /ן  ,ג.

זמר /הה  Iרה  ,מק Iר  Iת/הם  Iמק Iמם בזמר ה/שראל, /

) ,( 1985

עבודת גמר למוטמך  ,החוג למוט'קולוג'ה  ,אוכ'ברט/טת ת " א.
 .4דשן  ,ש.

) ,(1986

" מ ' עדות המזרח ' ל ' מחצ'ת האומה'  :בתוך דשן  ,ש .

)עורך( מחצ/ת הא  Iמה  ,רמת גן :הוצאת אוכ'ברט'טת בר א'לן  ,עמ ' . 7-17

.5

הרצוג  ,ח.

עדת I /ת פ Iל/ט/ת

) ,(1986

-

ד/מ  /Iמ Iל מצ/א  Iת  ,הוצאת

הק'בוץ המאוחד.

 .6פר  Iדהבר ,צ .

),(1994

הבה נצא במח Iל  Iת ,ת " א :המרכז לתרבות וח'כו,ך

ההטתדרות .

. 7קדמן ,ג.

) (, 1969

עם ר'קד' ,רושל 'ס :שו קן.

)(, 1984

ר/קIד /עד  Iת

ב/שראל ,גבעת"ס :מטדה.
 .8רוזכר  ,ש.

) (1971

)עורך(  ,אפל/ה עדת/ת

-

מצ/א  Iת א  Iתח Iשה  ,הוצאת

מרכז ההטברה .

 .9שטאל  ,א.

) ,( 1984

) ,(1976

מ'זוג תרבות' ב'שראל  ,ת " א :הוצאת עס עובד .

" ב'רור מושג'ס ומטרות בש'לוב מורשת ' הדות המזרח בח'כוך :

מגמ  Iת  ,כ " ה

) ,(2-3

עמ '

.387-403

. 10שרת  ,ר  ,(1988 ) .ק Iמה אחא :דרך רבקה שט  Iרמ! במח Iל ,ת " א :הוצאת הק'בוץ המאוחד.
 ication .ן 11. Dorson, R. M. (ed.) (1978), Fo!k!ore in the Modern World, Paris: Mouton Pub
 ds a Evans.ן he Nature of Dance, London: MacDonaז )12. Lange, R. (1975,
"13. Linke, U. (1990), "Folklore, Anthropology and the Government of Social Life ,
Comparative Studies in Society and History 1, pp . 117- 148 .
14. Said, E. (1978), Orientalism, New York: Panthom .
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 968ך Right: Dahlia Festival ,
למעלה :ריקוד חטידי )ללא ציון שבה(

) Above: Hassidic dance (undated
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שי הרלב )שטיינברג(

ריקדית מהבטו

--------

על יימירנה אמירהיי ,מיפע משיתף של
נטע שיזף יאלנוה פיצירסקי

ייזיינא,

יטמי ,I

טרפנטינה ומאיה

לולו טהרה נורה ולילה

בכול I
ה  Iרקםו

היא היתה ,את

כול I

היא חוותה.

את נשםת האשה בתוכה.

וכעת ,לאחר שרקדה את אותם הקולות
היא באה םאהבה של כל המחולותיי.
)אלינה פיצ'רסקי ,מתוך ייהרמון של אשה אחת" בביצועה(

לפני כשלוש נפגשו אלינה פיצ ' רסקי ] [Pecherskyונטע שיזף בפסטיבל האשה בחולון .
פיצ'רסקי  ,הרוקדת ריקוד מזרחי ,הרגישה במשך שנים שהיא רוצה ליצור מחול עם
רקדנית פלמנקו  .אחרי שראתה את נטע כמה פעמים ,חשבה שיהיה זה מפרה לעבוד יח.ד
מה שגרם לה לפנות לשיזף היה רצון לאחד שני כוחות נשיים ושני כוחות של מחול.

בדמיונה ראתה פיצ'רסקי אפשרות למזג בין הריקוד המזרחי לפלמנקו ,בין הדרמטיות
והתיאטרליות של הפלמנקו לאלמנטים של המופע והמיניות המלווים את הריקוד המזרחי,
בין הליריות הספרדית לאיפיון הערבי-מוסלמי .פיצ'רסקי ושיזף נפגשו לבדוק ,האם הן
מתחברות ליצירת מחול משותף .ייבאותה פגישה לא רק שהיה בינינו דיאלוג מילולי
ותנועתי מצוין ,כבר ידענו שאנחנו הולכות לעבוד יח.ד יותר מזה ,ידענו איך ייראה איחוד

הדואטים שלנו" ,אומרת פיצ'רסקי .ייזה היה די מהיר  .היה קלי,ק בחיבור בינינו .נכנסנו
לסטודיו ורקדנו זו עם זו והלך לנו נהדר .שתינו חשבנו שיכולה להיות סינתזה נהדרת בין
שני סגנונות המחול ,בין סוגי האישיות שלנו ,בין הגוף שלה לשלי ,וגם אפשרות לקיים
דיאלוג נשי שהוא שיר הלל לשני סוגי נשיות המשלימות זו את זו" .
מיצרי גיברלטר ,רצועת ים צרה  ,מפרידה בין ספרד לצפון-אפריקה; בין אנדלוסיה

והתרבות הדרום-ספרדית לבין רצועת החוף של מרוקו לא הרחק מערים קוסמופוליטיות
כמו קזבלנקה ופז ,ערי  bמוסלמיות בעלות צביון אירופי מובהק ,שאפשר למצוא בהן
אוכלוסייה מעורבת .הצרפתית והספרדית שגורות בפיהם של תושבים רבים  .בדרום חצי-

האי האיברי ,בסביליה ובגראנדה ,הערים האנדלוסיות ,נולד הפלמנקו  .ריקוד דרמטי,
מחודד וקצבי  ,המעוטר בג ' סטות תיאטר ליות ומימיקות מובחנות  .המילה ייפלמנקו"

-

בספרדית פירושה הפלח או האיכר ששר .הפלמנקו נוטה להיות סוער ומתפרץ .יש בו מן
השירה העממית של האיכרים העניים ובה בעת אלמנטים תיאטרליים ,שנבנו במיוחד

לבמה ולהפגנת יכולת ריקוד וירטואוזית ,מהירות של הבעות גוף בכלל והבעות פנים
בפרט .הפלמנקו כריקוד מסורתי נרקד בתלבושות מסורתיות והוא משלב ,כמו הריקוד
המזרחי ,שירה ונגינה המתקיימים כל העת זה לצד זה  .לכל ריקו,ד המקצב והצעדים

האופייניים לו .קטעי פלמנקו ללא ליווי מוסיקלי חי על הבמה )לעיתים רחוקות ביותר
הוא מוקלט( הם נדירים .שתי הקבוצות העיקריות של הפלמנקו הן "הקסטניה

חודו 11

נ [, Castafia Jodoשפירושו זמר עמוק  -ריקוד דרמטי יותר ,ו"קסטניה צ'יקו" נ Castafia
 - [Chicoריקוד קליל יותר .
הריקוד המזרחי נולד במצרים והתפתח כמחול אמנןתי לכל דבר  .במשך השנים  ,במידה רבה
של חוסר צד,ק דבק בריקוד הבטן אלמנט של זולןת ןמציצנות .רבים רואים בריקוד המזרחי
~~ - - - -ז...:נ-בקלל.ג  +מנ.נ.י ש,-ב-ותפק.-נ.ן H-נש.-םנ -לעשש* ,גב ג:ן -ם;בכ"f~~r.ן;3-ש-כ~,,בכ;-כ-כ; כ r.כ:.ז -פ ;:I· 8!1Iן.~-ן= ('lן-3A-

שכר לעמלן בדמות שטרןת הנדחפים אל אזור החלציים שלהן .אבל המציאות שונה מאותה
פנטזיה המציגה תמונת עולם שבה האשה היא אובייקט שתפקידו לענג את הגבר.
השם הרווח  11ריקוד בטן" מקורו בטעות לשןנית שנשתרשה .כאשר החיילים של נפןליאןן
נכנסן למצרים הם ראו את הצועניות ,שרקדו את הריקוד המזרחי שהתפתח באותה
תקופה .הריקוד נגד את כל מה שהכירן ,שהין צורות של מחול קלאסי ,או מה שקרוי כיום

.Danse d'ecole
"ריקוד

כרס 11

השם  11רק

מכיוון שהריקוד סבב סביב האגן ,הישבן ואזור החלציים ,כינו אותו

)שמות קןדמים שניתנן לו

שרקי 11

ובתרגום לעברית

-

-

"ריקוד קיבה" ו  11ריקוד

שרירים (. 11

מאז השתרש

ריקוד בטן .הריקוד הזה התמסד בצפון-אפריקה

ובארצות הים-התיכןן והגיע עד לנסיכןיןת המפרץ ןלאיראן  .מצרים מייצגת את הזרם
המרכזי של המחול המזרחי הנפוץ במרבית ארצות ערב .בארצות השוכנות באזןר צפון -
מזרח הים-התיכון ,כמו תורכיה ויןןן ,התפתח ריקוד בטן שןנה מעט מהריקוד המצרי.
הריקוד המזרחי הנפוץ בארץ הןא הריקוד המצרי.

שי ,הלל לנשיןת

במופע המשותף שלהן

-

 11מורנה אמורה  11נ  - [Morena Amooraשיזף ןפיצ'רסקי פותחות .

צוהר לעולם המחבר את שני סןגי המחול האלו .במוסיקה יש יוצרים חשובים ,שחיברן

את המןסיקה הספרדית עם המוסיקה המזרחית .פאקן דה לןסיה נ Lucia

 [deשילב

מוסיקה צוענית וגוונים צפןן-אפריקניים בפלמנקו שלו .גם זאקיר חוסיין נ  [Husseinןג ' ןן

מקלפלין נ  [McClaughlinיצרו מוסיקה הודית בשילןב אלמנטים ספרדיים ודרום-
אמריקניים.

לחיבןר בין הספרדי למזרחי יש ביטויים רבים  .המורים הם שבט שנדד מאסיה התיכונה
עד שהתיישב בחצי האי האיברי .כבר בימי הביניים הין בספרד ערב רב של תרבויות :

תרבןת קטלונית במערב ,תרבות באסקית בצפןן ,ןתרבןיןת מוסלמיות וצועניןת בדרום.
מקורה של המוסיקה האנדלןסית הוא בצפןן  -אפריקה .התזמורת האנדלוסית הישראלית
היא דןגמה לשילוב בין הערבי לבין הצועני והאיברי .האדריכלןת האנדלןסית היא שילוב
בין האדריכלות המוסלמית לבנייה הספרדית המשןפעת התייחסויןת לכיוון האור
ולעוצמתן ,למרחב; חדרים מוצלים ומרפסות פתוחות ,חצרןת פנימיות לשעות הקרירות

של הבוקר ובין הערביים המקיפות חדרים רחבי ידיים ,שאליהם נמלטים בשעות החןם.
השם של מופען המשותף של שיזף ןפיצ'רסקי

-

"מורנה

אמורה 11

-

מבטא את השילוב

המןרכב בין המזרחי לספרדי .אין לדעת איזן מילה מגיעה מערבית ואיזו מספרדית.
 11אמר 11

פירושו בערבית ירח ,ןהירח הןא הסמל של האשה.

 11אמורה 11

היא הטיה של המילה

"אמר" ,ובהשאלה  ,כאשר רוצים להגיד לאשה שהיא מדליקה אן מהממת ,אומרים לה
"אמורה".

 11מורנה 11

פירושה שחרחןרת בספרדית .בספר,ד כשרוצים להחמיא לרקדניות

פלמנקן ,מכנים אותן "מורנה".
שיזף ופיצ'רסקי בחרן בשם חןשני ,שיחבר  .את הפלמנקו הסוער והדרמטי עם הריקןד

i 6גlII1i
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המזרחי המיני והשופע .שני המחולות הם שיר הלל לנשיות והם מתחברים דרך תנועות
האגן  ,הבטן ,החזה והמימיקה .הפלמנקו הוא אמנם מעט נחוש יותר ,החלטי  ,מחודד

ובאופן מסוים גם נרטיבי  5עיתים  ,מספר סיפור  .ואילו הריקוד המ ז רחי הוא

עג 5ג5

יותר ,

שובב  ,מבדר  ,בלתי ליניארי עם נטייה לחזרות רבות .אפשר להשוות את הפלמנקו לסולם

מוסיקלי קלאסי המתפתח בעיקר לאורך ונע בין אלגרו לאנדנטה ,בין סערה להפוגה.
הריקוד המזרחי מתפתח לאט ועסוק בניואנסים קטנים .כמו הסולם המזרחי ,המאקאם ,
המתפתח לרוחב ולא לאור,ך כך גם בריקוד המזרחי יש מוטיבים רבים ווריאציות קלות
המתרחקות אך במעט זו מזו ושומרות על קרבה לנושא המרכזי.

בקטע הראשון של המופע

-

 l1אשטוי י נ - [Ashtoמדגימות שיזף ופיצ י רסקי את הדמיון בין

שני הסגנונות  .הן יוצרות דו-שיח בין הספרדי לערבי .בקטע הזה ,שיזף נועלת את נעלי

הפלמנקו ומסירה את הסארי ההודי מגופה של פיצ י רסקי  .באותו רגע הן יוצאות כל אחת
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אותו בכך שהוא מבטא אותם צדדים נשיים ,הן מבחינה פיזיולוגית

אברים; אגן  ,בטן  ,אזור החלציים  ,והן מבחינה רעיונית
על כל גווניה .לאחר  l1אשטו

l1

עם סיומו פורצת שיזף בקטע

-

-

הדגשת אותם

הדגשת החיפוש אחר זהות נשית

יש קטע סולו של פיצ י רסקי  ,שמקורו דווקא במחול קובני.

מתוך " "AI Moraima

של פאקו דה-לוסיה  .הקטע הזה הוא

סוג של שעשוע ,קטע שאמור לעורר צחוק אצל הקהל .

שיזף למדה פלמנקו בלהקה הצוענית

Theatro Jitano Andaluz

של מאריו מאיה  ,שם

ניתן לה שמה המקצועי נטע קורטז .בהמשך דרכה הופיעה עם להקתו של רפאל אגוילאר

נ [Aguilerבאיטליה כסולנית באילאורה נ ) [Bailadoraיוצרת אישית בתחום הפלמנקו(.
היא הופיעה ב  l1טבלאוס " )מועדוני פלמנקו מסורתיים( והציגה מופעי יחיד במדר'י,ד
סביליה ,טוקיו ומקסיקו-סיטי  1J .רקדן פלמנקו

אמיתי ,1J

אומרת שיזף 1J ,הוא רקדן שמעז

ומעלה סולו של באילאורה .בטבלאו פלמנקו אתה מוצא את ההתרחשות האמיתית  ,את
הפלמנקו כדרך חיים י ! שיזף פועלת כבר כמעט עשור כיוצרת עצמאית ובתקופה זו
התרחקה קצת מהפלמנקו המסורתי והיא מחפשת יותר את המפגש בין הפלמנקו
לתיאטרון מחול 1J .הפלמנקו הופך לסוג של מקצב  ,שדרכו אני מדברת עם הקהל.
האימפרוביזציה על המחול המסורתי היא דרך ליצור שיח עם הקהל ,כש הפלמנקו נבחר
כטכניקה ,כקו  ,כמוטיב י !

אלינה פיצירסקי נולדה בחבר העמים ועלתה לארץ בגיל חמש וחצי  .היא רקדה במסגרות
מסודרות עד בית הספר התיכון .יי הייתי בחוגי גיז נתור נערה מתבגרת  .מבחינתי ,כור

ההיתוך שלי היה פה  ,לא ירשתי איזושהי נטייה לבלט קלאסי  .אני זוכרת אותי כנערה
צעירה צופה בכל יום שישי בסרטים המצריים של חמש וחצי ונדלקת  .התחלתי ללמוד
ריקוד מזרחי בעקבות צפייה בסרטים האלה  .הם כמו מחזות-זמר  ,אלא שבמקום סטפס
או ריקוד אמנותי מתואם של המון נשים על המים  ,הסרט מפסיק וקבוצה של נערות
מצריות בבגדים מסורתיים רוקדות מוסיקה של מוחמד סולטן ,או נעימות על פי השירים

של אום כוליתום ופאריד אל אטרש  .אני יכולה להגיד בפירוש שזה צמח משם  .אז החלו

העניינים להתגלגל  .זה היה כמו חיידק שנדבק בי  ,והתחלתי ללמוד ריקוד מזרחי .תמיד
התייחסו לזה בתור אקזוטיקה .אני חושבת שאז ,באמצע שנות

ה ,80-

הריקוד המזרחי היה

רחוק מאוד מהקונצנזוס  ,לא כמו היום ,כשבית תמי בלב שינקין מלא בשינקינאיות
אשכנזיות עצורות  ,שמאוד נהנות מהחיפוש הזה אחרי נשיות שהן לא מכירות .היום

המחול המזרחי הרבה יותר ממוסד .הריקוד המזרחי עלה רק בשנים האחרונות ,יחד עם
מגמות של חיפוש רב-תרבותי ושילוב בין-תרבותי .לא ידעתי שזה יצליח עד כדי כך י !

בגלל האיסור המוסלמי על ריקוד בצוותא  ,הריקוד המזרחי הוא באופן מסורתי ריקוד
שנשים רקדו עם נשים .נשים היו רוקדות יחד בארמונם של המלכים .במרבית הסרטים
הערביים יש קבוצה של בנות שרוקדות  .הריקוד המזרחי של היום דומה לריקוד המזרחי

של ימי  1Jאלף לילה ולילהי! בשנות ה  20-וה 30-

הפיקה הוליווד סרטים רבים שבהם

מופיעות רקדניות במעין ייריקוד בטן" פתייני .למעשה ,כל הצביון הפתייני כביכול של
הרקדנית המזרחית נילד בהוליוו.ד אלו היו הפנטזיות של הגרבים בכל הפסטיבלים
הגדולים של התקופה .אלא שהריקוד גבסרתו ההוליוודית היה אוריינטלסיטי ילא מזרחי.
הוא תיאר פנטזיה של המערב על העולם המזרחי ,שברבים מהמקרים יצרה תמונה
בדיונית רחוקה מהמציאות .התפאורה של הסרטים האלו היתה של בזאר ,שבו נסיכים
ונסיכות יפים משתעשעים ,עושרם כמעט על סף הדקדנס ומיניותן של הנשים בוטה.

םסם וםי מ  Iםוום
הרעיון ליצור מחול המשלב ריקוד לפמנקו וריקוד מזרחי ,מעבר לכד שכל
אחד מהמחולות הוא תחום ההתמחות של שתי היוצרות-המבצעות ,נובע

מהרצון לעבור תהליד של חיפוש .מצד אח,ד מסע אחר המקורות של

אינדיווידואלי הנשען על שני סהגנונות אבל יוצר משהו חדש .שני

המחולות נקראו על שם צוענים שע"\יו בנדדויהם בחופי

הים-התיכון.

הצוענים מגרנדה וסביליה טוענום שמקורם בשבט שהתיישב במצרים.

גם כלי המוסיקה שנשתרשו בשני צדי מיצרי גיברלטר הם דומים.
ב"מורנה אמורה" שיזף מופיעה בקסטנייטות ,ופיצירסקי בסאגאתי

-

שני

סוגים של פעמונים המוצמדים לכפות האצבעות .הכיבוש המורי והערבי

בספרד יצר גם דמיון בסגנון השירה ,ושירת הפלמנקו מושפעת מסוג של
סלסול מזרחי.

כדי להבליט את אלמנט המסע ונימורנה אמורה" החליטו השתיים לפתוח
מהמקום שבו נולדו שני המחולות  .סהצינה הפותחת היא של צורה של

פסל הודי המתפצלת בהדרגה לפלמנקו וריקוד מזרחי .ייאני מאוד אוהבת
לרקוד קלאסיקות" ,אומרת פיצירסקי ,ייהריקוד מתחיל מהפסל ההודי
ולאט לאט נוצרת דיפרנציאציה ולוקח זןמ עד שמתהווים המזרחי
והפלמנקו".
יינבל זאת ,לרקדנית פלמנקו זה די סמוןב רלקדו עם בןט חשופה ולרקוד
ריקודים הודיים" ,אומרת שיזף ,ייאבל למרות שאנחונ באות ממקום אתני,
החיפוש מגיע סבופו של דבר סלוג של סיתנזה ויצירה של משהו אחר ,את

שתינו לא מעניין להישאר באתני-פולקלורסיטי".
פיציסרקי ושיזף לא מתיימרות שלרמ את המסורת של הפלמנקו או של
הריקוד המזרחי .אלו שני סגנוונת שנעשים חומר גלם .ייאנחנו רוצות

להביא משהי מעצמנו .הרצון שלנו לחירבר והנגדה בין סהגנונות יוצר
משהו שלישי ,דיאלוג בין דומה לשונה .כמו הדיאלוג בין סהאגאתי הערבי
ובין הקסטנייטות ,למשל ,שהם כלים דומים אבל שונים .המהות של

הריקוד שלנו היא חיפוש של זהות אינדיוןידואלית ,כשאף אחת לא מחקה
את האחרת" ,אומרת פיצירסקי.

שתיהן מרגישות

שי \!J

להן שבורה ,שהן מבקשות להעביר אותה הלאה .על

אף הצלחתן ,הן לא נתמכו כלכלית על ידי אף אח.ד כשהתחילו עם יימורנה
אמורה" ,אף אחד לא התעניין סביפור האתני .המיינסטרים ,שמורכב
ברובו מתיאטרון המחול העכשווי ,לא התעקש להשקיע בפרויקט שלהן.
כיום ,לאחר שהמופע הצליח לעניין סוגים שונום ומגוונום של קהלים ,הן

"מןרנה אמןרה"  ,נטע שזיף ואלינה פציירקסי

מרגישות שהרווח הגדול שלהן מהמופע הוא שלא צרדי עוד להתנצל .יייש אנשים

צליןס :דנילא חאניס

ששופטים את ריקוד הבטן עם הרמן סטריאוטיפים" ,אומרת פיצירסקי ,ייאבל גם בארץ

Amoora", Neta Shezaf and Elina
Pechersky, Photo: Daniel Hakim

וגם בחו"ל מבקשים ממני לעלות על הבמה ,לא גבלל שאני רקדנית בטן אלא מכיוון שאני
רקדנית שרוקדת מהבטן".

במיאה עמה עישר רב

אמבm

באותה שנה הייתי

ית עבתדי .כד

בבית אריאלה ינשאר לשריתנו תקציב מייחד

 uלדה המחשבה ,שאולי כדאי לבסית להקםי

השראה יצירתית מיידחת במינה .הדיגמה

למחקר של אחת מהעדות בישראל .הצעתי

להקה .מדי פעם פתנה שאל לאחד "גוביס

המלתט לכד היא ענייתה של שרה ליי-תאני,

לרות שתעשה מחקר על אחת העדות והיא

_ Iחרורח ססוגנית המייחדת לה ,שיכילה לשמש

שיסידה את תיארטין-מחיל עלבנ יירצה מחיל

בחרה עבדה האתיופית ,אולי משום

אמ תי היינק משורשים אתניים עמיקים .רית

שעבידותיה היו קשורות תמיד לחימרים

u

אשל הילכת גם היא דברד זי בעבייתה עם

טעביים

להקת סאסקסה )השם סאסקטה נ[Eskesta

היה זה לאחר מבצע שלמה וובחבי הארץ

-

לפולחן ,לדאמה.

באמהארית פירושן ייריקיי כתפייםיי ,שהיא

היקמו אתרי קרוונים רבים .אשל יצרה

האפייון הבולס ביותר וביקודים התאיופיים(.

קשרים והוזמנה לחתינית ילאיריעים שונים

השקר שלה עם העדה האתיופתי החל ב.1991-
בבי העדה ,שאיתם העבירה סלפרייה למחול .
סהרסים כללו כל דוב המאפיין את חייהם של
בבי העדה הבעשה תיד כדי

תנועה -

אם

הנישתא את תיביקה בתיי מעספת דב צמידה

לגבה; נשים עישית עבידית די; טקסים דתיים;

ג  Iלח מול  Iראנו

אתיןפי

IIIf1jO

יכמיבן

ריקידים -

מתיד דייעה שכל זה ייכל

בהשראת ההצלחה של שלמה גריניך עם
ילדים אתייפים ,החליטה אשל לנסית עם

ולהסיעם לאןלם החזרות .ייהגעתי לפני הזןמ

כעבור חצי שעה הביא קומץ ידלים .היו עדו

ןהאוטיבוס כבר המתין .אנחנן מחכים

מגפשים כאלה ולבסוף הרמתי דייים .זה היה

ילדים באתר הקרוינים נויה-כרמל .לנישא

ןמחכים ואין איש

רנתמה גם חיה סבן ,הממינה מטעם עיריית

תיך שאני מתחננת בפני נהג האןטןבןס שלא

-

לא הבחןר ולא הילדים.

השיעור הרשאון שלי בעביית העמידה בלוח
זמנים ,שהיתה אחת העביות הרובת שתנקלתי

חיפה על להקןת פןלקלור .העיריה שילמה

יעזוב את האתר ,אני רואה את הבחור צועד

בהן .יהיו עוד משגפים מרתקים עם בני עהדה,

כסף לבחור מבני העדה כדי שידאג לכנס את

בנחת ,לובש חןלצה לבנה גמוהצת למשעי כמו

אבל לא כאן המקים להרחיב את היריעהיי.

הילדים מהקרוונים ,להעלותם לאיטיבןס

ביום טוב ,מברך את העוברים ושבים ,נעצר

ןמפטפט .רגיע,

רגיע ...

ב,1991-

עבקבות פסרים הספר על התפתחית

כשהגיע אמר לנו,

יעכשיו אני הולך לסאוף את הילדים ',ינעלם.

31.

ונוכחות עם

בארץ ,הוזמנה

במסנרת החונ ללימידים רב-תחומיים
באוניברסיטת חיפה.

ב 1994-

פתחה

באוניברטיטה קורס מעשי בשם ייקומפיזיציה

מבאר-שבע ולהכין אותה

האתיופי :ישנו הריקוד האמהארי של בני

לנסיעה  .יכך נסעה אסקסטה לפריז והופיעה

השבט ,שאותו רוקדים היהודים שהניעו

במסגרת הפסטיבל .

מאיזור גונדר ,וישנו הריקוד הטגריני,

המטרה בהקמת הלהקה היתה ליצור מחול

שרוקדים היהודים שהניעו מאיזור טיג:ןי,

בתנועה" ,קורס סביסי בכוריאונרפיה  ,שיכול

אמנותי בהשראת תרבות העדה .כדי להבין

שרובו מצוי כיום באריתריה .לכל שבט יש

לענות על צרכים של סטודנטים מחינים שונים

את התהליך מפולקלור אתיופי למחול אמנותי

ריקיד אחד בולט .אפשר לראות ריקידים אלה

כמו תיאטרון ,חינו,ך אמנות ,יצירה ,מוסיקה

בהשראתו ,צריך להקדיש כמה מילים לריקוד

בעיקר בחתונית העדה  .אלה ריקודים עם

יכדומה  .באוניברסיטת חיפה לומדים יותר

מבנה בריר וצעדים אופייניים .הריקוד

ממאתיים סטודנטים יוצאי אתייפיה.

בסמסטר החורף של 1995

נרשמו לקורס

ארבעה בחורים ממוצא אתיופי :זנה אדחנני,

שמואל ברו ,טספחון אלמו ונטו מטאי  .שלושה
מהם היו מהחונ לתיאטרון באוניברטיטה .
ייבשיעור הם לא פעלו לפי הנחיותי ועשו מה
שהם רוצים ,אבל היה קסם רב באיכות
התנועה שלהם והם הקרינו אמת פנימית של
תום ,במובן הכי חיובי .ידעתי שאלה הרקדנים
היצירתיים שחיפשתי .אבל עמדתי בפני

דילמה פנימית .היה לי הדחף לעשות את זה,
ועם זאת חששתי מהזמן והאנרניה שתגזול

הלהקה" .אבל הרקדנים נדלקו לרעיון וביקשו
לא לדחות זאת .הם הביאו חברים שלהם,

לקי i

שהיו יושבים על ספסלים צמודים

בסטודיו ביחידה לחינוך נופני ומסתכלים על
האימפרוביזציות שעשו הארבעה .הטטודיי

הפך לתחנת רכבת ולמקום מפגש לסטודנטים
ממןצא אתיופי  .הם באו ,צחקקו והלכן .בנית

הגיעו עם חצאיות צמודות קצרצרות ונעלי
פלטפורמה גבוהות והיו יושבות במשך
החזרות דבוקות לכיסא ,מסתכלות ולא

מעיזות להצטרף לרוקדים .כך זה התחיל.
מאלה שהמשיכו הורכבה הקבוצה הראשונה
ובה חמש בנות ושבעה בחורים .מרבית
הקבוצה המשיכה עד שחבריה סיימו את

לימודיהם באיניברסיטה ביוני .' 99
הרקדנים לא הגיעו באיפן סדיר לחזרות,
משום שלדבריהם היו חייבים לעבוד

לפרנסתם  .האוניברסיטה החלה לסייע
והרקדנים קיבלו מלגות חודשיות  .בשלב הבא
היכרה פעילות הלהקה כקוסר אקדמי עם

האוניברסיטה .בחופשת הפטח של טמסטר

האביב ) (1996

הזמין חיים שירן את אסקסטה

לתת חזרה פתוחה על בימת ענבל .באותה
חזרה נכחה גם נציגה של הנ ' וינט  .הסתבר
שהג'וינט התכוון לשלוח את להקת הכוכבים
האתיופית מבאר-שבע לפסטיבל בינלאומי

לשירה יהודית בפריז )יוני

(. 1996

אבל לדברי

הנציגה ,אי אפשר היה לארנן משמעת של זמן
ת'אטרוו מחול אטקטטה" ,א'נג'רת האהבה" מאת בור'ט צ'קש'רן .רקדנ'ס :

טבר'נה אטראטא' וט'טא' מנ'ואב .צ'לוס :ד'נה גונה

 heater, "Injeara of Love" by Boris Caksiran. Dancers :ז Eskesta Dance
Sabarina Aorasay & Sissay Meniwab. Photo: Dina Gona

מוכרים.

ב את השפה התנועתית

האמהארי מאופיין בריקודי כתפיים

הראשונה היתה

וירטואוזיים ,והריקוד הטגריני הוא בעיקרו

על ידי תנועות יומיומיות ,שיש בהן פוטנציאל

גם התאורה היתה מעט חשוכה כדי להקל על

ריקוד מעגל עם ריקוד כתפיים מאופק.

של חומר גלם למחול אמנותי .היה ברור

ההקשבה פנימה .הבנים היו מרוכזים ונפלאים

הריקוד האמהארי עבר תהליך התאמה לבמה

שווירטואוזיות הכתפיים תמצא את דרכה

אבל לבנות המופנמות היה קשה .אחרי

ולטעם התיירותי באתיופיה ואפשר לראותו

הטבעית החוצה .בשיעורים במסגרת הקורס

שלושה חודשים של אימפרוביזציות פקעה

בקלטות וידיאו המשווקות בארץ של מופעים

לקומפוזיציה התברר ,שהנחיות מופשטות

סבלנותם .הם דרשו להעמיד את הריקודים

בטלוויזיה האתיופית .בקלטות האלה ,מה

העוסקות בחלל ,זמן ,כוח וכדומה ,לא

ייכמו בקלטות בטלוויזיהיי .זה עמד ממש על

שנשאר מהריקוד האמהארי זו תזמורת של

מדברות אל הרקדנים ממוצא אתיופי .לכן

סף הכרזת מר.ד תהליך האימפרוביזציות

מוסיקאים היושבים על הבמה ומנגנים

תורגמו ההנחיות המופשטות לסצינה סיפורית

נקטע ואשל בנתה מחרוזת של ריקודים

בקראר )מעין נבל קטן( ,מסנקו )כלי עם מיתר

הלקוחה מתרבות העדה .למשל ,במקום תרגיל

קצרים ופשוטים ,שהשתמשו בתנועה הטבעית

אחד דומה לעוד( ,ואשיט )חליל( וקאבארו

של פיתוח תנועה בגבהים ,התלמידים

)תוף(· לכלים

האותנ\?יי !J

ה--_______-'-ו
א.ח_ר_--'-.ת_ו_כ .נ_נ_
_ד_י_נו_ת___.
בע
_ו_ת_ח_
בנ_ה_ר_.ל_.צ .ו_ר_כי_ _ _מ_ה_ם_ פ
_.י_ם__
בל
_ט_ו_
_ם
_ה
;ך (' lלה ~וזכף ~..נבכ ~ .התבק~ _--,-ש

כלל אורגן חשמלי .זמר או זמרת מככבים

וקבוצה של 3-4

שלהם .המשפטים התנועתיים מוינו

וחלק .

רקדנים באים מצדי הבמה

טהרה ,כמו באתיופיה ,תוך שהם יורדים נמוך

כללים הכוריאוגרפיה בחלל .בתוך המסגרת

יקרקעית הנהר ואחר כך קמים או קופצים

המוכתבת נשאר מקום לאלתור של הרקדן

למרכז לכמה זקות ,עושים אימפרוביזציה של

תוך כדי תפילה .כדי להתרחק מחומרים

סביב הנושא התנועתי שיועד לו.

ריקודי כתפיים וחוזרים לצדי הבמה .השירים

תנועתיים מוכרים הם עבדו בשקט ללא ליווי

העבודה בשני הסמסטרים הראשונים עם

הקבוצה הראשונה סבבה כולה סביב שני

מתחלפים אבל האימפרוביזציה של הריקוד
נשארת ברובה זהה כל המופע .המבנה המקורי

נושאים עיקריים :תפילות במחול

של הריקוד נעלם ,ומה שנשאר זו הדגמת

עדינים ופשוטים המורכבים מתנועות המלוית

-

מחולות

הווירטואוזיות של הכתפיים.
נקודת המוצא בעבודה עם הלהקה לא היתה
אותם שני ריקודים עממיים ,שתחומים מאוד

מבחינת המגווו התנועתי .לכן ,המשימה

,:

תיאטרון

אטקטטה" ,אינג'רת האהבה" מאת בוריט צ'קשירן.

רקדן :אבי אלמו .צילוט :דינה גונה

Above: Eskesta Dance Theater, "Injeara of Love" by Boris
Caksiran. Dancer: Avi Alamo. Photo: Dina Gona
מימין :תיאטרון מחול אטקטטה" ,אינג'רת האהבה" מאת בוריט
צ'קשירן .רקדנים :דין חנוך לוי ואבי גולה .צילוט :דינה גונה

Right: Eskesta Dance Theater, "Injeara of Love" by Boris
Caksiran. Dancers: Avi Gola 8: Din Hanoch. Photo: Dina Gona
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את התפילות יכן מתנועות של הבעה אישית

של כל אחד מהרקדנים; יריקידי הכתפיים

-

מחילות עליזים הדמגישים את טכניקת
הכתפיים .חלקם ריקודים מופשטים עם

ביקשן לעסוק בכד  .הם הקליטן את הסיפירים

הריקודים והמוסיקה הם אמה אריים .הקייס

האישיים שלהם מהמסע ןכד נןלדן הנןשאים

ירמיהן פיקאדו בא לאוניברסיטה ולימד

שבהם החליטן לטפל .העבןדה מסתיימת

תפילות בשפת

יימהארן"

חפצים ,כמו ריקוד עם מקלות ,צירה )מקל עם

בתפילןת אןתנטיןת של אבל -
ן"אמלכה" )מקביל לייקדיש"( -

זנב סיס{ ,ססללית ,אלב גם ריקיד עם סיפיר

אלה שלא עדמ להם כןחם לסיים את המסע,

הגעז -

שפה עתיקה שאינה

מדוברת .לאחרןנה הצטרפה לעבןדת המחקר

מרגרט חיון ,מןמחית לשפת הגעז ,שמתרגמת

לזכרם של

את התפילןת .הלהקה נוהגת לשלב כמה

קטן ,כמי ריקיד ה"חיזורים" של הבנים אחרי

אן "לחצןת את הנהר" ,לפי מסןרת העדה .גם

תפילןת בתןכניןת שלה .הילדים ממןצא

הבנית באמצעית הכתפיים הריקדית.

הפעם תכננה טלי יצחקי את  mלבןשןת ןיחיאל

אתיןפי לפעמים מגחכים במבוכה ,מתביישים,

עבדו שבאימרפיביזציה עשו דברים מאוד

אןרגל עיצב את התאןרה  .שתניים מאןחר יןתר

והמבןגרים בקהל מזילים דמעןת .בזכןת

מורכיבם ,הסתבר שקשה לקבוצה לעבוד

צילמה הטלןןיזיה החינןכית קטעים שמתי

התפילית הוזמנה אסקסטה להןפיע בפסטיבל

באיניסינו .התניעה נילדת אצל הרקדנים

התןכניות הרשאינןת .הסרט ,ייכסיופים" ,ןב

שקיים של זירכון ןהתמצאןת בחלל מןכתב של

הלהקה מןפיעה בממןצע פעמיים

שינויי כיוונים ,או קשיים של חזרה מדןיקת על

הקהל הישראלי הןןתיק ,ה"פרינניים" )כפי

24

בחודש.

למןסיקה בראוואנה ביןלי

', 98

ןלפני כמה

דתית בגרמניה.

ההרכב הראשון של הלהקה סייס את

שמפט תנועתי .כד נןצרה התוכנית הראשונה

שמכנים אותם בני העדה האתיופית( ,מקבלים

הלימןדים ביוני

ובה מחרוזת ריקודי תפילה וריקודי כתפיים

את הלהקה בהתלהבות .אצל העדה

התפזרן ברחבי הארץ .יייש תמיד משהי עצןב

בשם ייהןוי הכרפ" .טלי יצחקי תכננה את

האתיןפית העניין מורכב יותר .מרבית

בפרידה" ,אומרת אשל ,ייאבל במקרה הזה

התלמשןת ויחיאל אורגל היה אחראי לתאןרה.

הצעירים מאוד נלהבים בנלל המראה

העצבןת נמהלה גם בתחןשת הקלה .הין

בעיות מאןד קשןת מבחינת העמידה בלוח

.' 99

הבנים התגייסו יהבנןת

שניהם מורים בחוג לתיאטרןן בחיפה.

המקצןעי של הלהקה והמיזוג בין המסירת

התוכנית השנייה של הלהקה עןסקת במסע

לגישות עכשוןיות במחול .לעןמת זאת ,יש

זמנים ןאחריןת .אם עבוד

העדה במדבר סודאן בהמשד יימבצע משה".

רבים הטוענים שמה שאסקסטה עושה אינו

על אסקסטה ,סהיפור האמיתי והמרתק הוא

רקדני הלהקה ,שעברו את החוןיה כילדים,

מחול אתיופי .הם שואלים :יימהיכן כל
התנועות המוזרות האלה"

לא מה שהיה על הבמה ,אלא סוג הבעיןת
הכוונה

-

לחומרים התנועתיים שנודלו מתוד

בשנה האחרונה יש ללהקה הרכב

חדש.

האימפרוביזציןת .כמןבן

שהריקודים שונים לגמרי ממה

הלהקה הקודמת ,הוסיפן חומרים חדשנים

שרואים בקלטות הטלוויזיה

ורעננות משלהם .הבמאי ןמעצב התלבושת

בוריס ציקשירן ,שעבד באןלפן אזןרי

למחול -

שהתקשו לעמוד מול הביקורת והיו

מתנ"ס אשר ,יצר עבודה עם הלהקה .הןא

זקוקים לחיזוקים .הם צפו סברטים

הכין הפקה מרהיבה של אגדה אןניברסלית

על עבודתו של אלוין איילי

בנסוח אתיופי המספרת על כןחה של האהבה.

בהשראת ריקודי כושים ושמען

באגדה זן ,נער אתיןפי יוצא לעןלמות קסומים

הרבה על עבןדתה של שרה לוי-

בחיפוש אחרי איגנירת )מעין פיתה( האהבה,

תנאי ,שנתקלה בעביןת דומות אצל

כדי להציל את חייה של חיה אהובה .כמו

העדה התימנית בשנים הראשונות

באגדות ,כשהחיה נןגסת מהאינגירה היא

של להקת ענבל  .כאשר הןפיעה
הלהקה באתיופיה בחגיגות

ה 50-

הופכת לנערה יפיפייה יהאגדה מסתיימת

בחתןנה ,לפי מיטב מסורת ריקידי הכתפיים.

למדינת ישראל ,היא התקבלה

סבוף נןבמבר rוצלם הטלןויזיה החינןכית את

בהתלהבות גדולה .הקהל היה פתוח

אנדת ייאיגנירת האהבה" בביצוע להקת

וסקרן למשהו

חדש.

ת י אטרון מחו ל אסקסטה " ,רי ק וד

Eskesta Dance Theater, Sticks by Ruth Eshel .
Photo: Dina Gona

שמאחורי הקלעיםי'.

הרקדנים החדשים למדו את הרפרטואר של

האתיןפית .היו רקדנים בלהקה

כור י אונרפיה :רות אשל .תצלום :דינה נונה

20

שנה יעשן סרט

התפילות של ביתא-ישראל .הנכס התרבותי
הגדול של בית ישראל הוא התפילות ,כי הרי

אסקסטה .

טליה פרל  IUטיי - Iכדורי

בךבךת

אנךשיךת

על השי~ןב בזזו
האמנןיןת בביט
ייפטרןשקהיי
ייפםרו  IDקהיי י
בםםרכה אתת

-

ינבם מריסק

וארב D

תםונות.

תםאןרת ןתל.םנןת ·אלכס  Iדר

...... "' .IIoI.,.".,..

"פטרןשקה" ,איןר של אלכטנדר בנןאה ,טצינת הטיןם של הבלט:

הקןטם צןעד לעבר היציאה ןנןרר אחרין את בןבת פטרןשקה .רןחן

של פטרןשקה מןפיעה על ננ תיאטרןן הבןבןת.

" Petrushka", sketch by Alexandre Benois. The ballet's
closing scene: The magician is walking toward the exit ,
dragging behind him Petrushka's puppet. Petrushka's
spirit emerges on the booth' roof.
3S

ייפםרוuנקהיי -

תםונה שלישית

תקציר התמליל

-

חדרו של הכושי:

תםונה ראשונה:

הכושי שרוע על הספה ומשחק באגוז קוקוס  .הו א מנסה לפצח את הקוקוס

תמונת הפתיחה מתארת יריד ובו המון ססגוני הממלא את כיכר

בחרבו .משאינ ו מצליח ,הוא סוגד לאגוז בתפילה .דלת חדרו נפתחת

האדמירלות סבט  .פטרסבורג ב  .1830-בין מגוון ביתני היריד מוצב ת י אטרון

והבלרינה נכנסת ובפיה חצוצרה  .הבלרינה רוקדת למענו ריקוד קצר ותוא

בובות .עם ירידתו של הקוסם  -מנהל התיאטרון ,מהביתן ,המסך נפתח

מצטרף אליה ב  IIואלס וינאי  IIגרוטסקי · פטרושקה נכנס לחדר .הכ ו שי רודף

ומתגלה במה ובה שלושה תאים  .בכל תא תלויה בובה על וו .הקוסם

אחריו והבלרינה רצה אחרי הכושי  .פטרושקה נופל לארץ והכושי מנסה

השנייה היא בלרינה

לדרוך על ראשו .לבסוף ,הכושי מגרש את פטרושקה מחדרו ומושך אליו

מציג את הבובות  -הראשונה היא

הכושי ]3,[Moor

והשלישית פטרושקה  -דמות ליצן מהקומדיה דל_ארטה 4 .לפקודת הקוסם

את הבלרינה .

הבובות פוצחות בריקו,ד תחילה בתוך התאים ואחר  -כך הן יורדות אל
רביעית

-

היריד

עגלונים קולניים מזמי נ ים א ת
האומנות לצאת בריקו,ד א ב ל ה ן

רוקדות בינן לבין עצמן .תשומ ת לב
הקהל פונה לדוב מרקד ומאלפו .

לאחר הופעת הדוב ,העגלוני ם
רוקדים והאומנות מצטרפות אליה ם .
הריקוד נפסק עם הופעתו הדרמתית

של שד שחור  ,הרוקד בתנועות של
איום כלפי כל הנמצאים ברחבה.
אחריו נכנסות בובות של חי ות -

מפלצות המאיימות גם הן על הקהל .
נשמע

רעש

מהביתן

המרכזי ,

ופטרושקה פורץ החוצה אל הרחבה ,
כשהכושי רודף אחריו וחרבו של ו פה

בידו  .הבלרינה מופיעה בעקב ו ת
הכושי  .הכושי משיג את פטרושקה

ומכה בו בחרב  .פטרושקה נופל
ארצה .הכושי והבלרינה נמלטים .
ההמון מתאסף סביב פטרושקה,

השוכב ללא רוח חיים .ההמון קורא
לשוטר ומאיים לעשות שפטים

א לכסנדר בנו אזו ,ע'צ וב תפאו רה לסצ ' נת ה פ ת ' ח ה של "פ ט ר וש ק ",ה 1911

בקוסם .הקוסם מרגיע את ההמון

Alexandre Benois, set design for the openi ng scene of "Petrushka ," 1911

ומוכיח לו שפטרושקה אינו אלא
בובת

סמרטוטים .

ההמון

נרגע

הרחבה ומציגות את עצמן בסיפור הבא; פטרושקה מאוהב בבלרינה אבל

ומתפזר  .הקוסם שם פעמיו לכיוון היציאה וגורר אחריו את גופת הבובה.

היא נענית לחיזוריו של הכושי .פטרושקה  ,המציית להוראות הקוסם ששם

לפתע נשמעת צווחה על-טבעית  ,ומעל לביתן התיאטרון נראית רוחו של

בידו אלה  ,חובט בכושי למשובת לב הקהל  .הכושי רודף אחרי פטרושקה .

פטרושקה  .הרוח לועגת לקוסם  ,וזה נבהל  ,שומט מידיו את גופת הבובה

פטרושקה נשכב לפתע לרגלי הכושי ומכש י לו  .התמונה מסתיימת בקריסת

ובורח מהמקום .

הבובות .הקוסם עומד מעליהן ומכסה אותן בגל י מתו הארוכה .
ייפ  I:Iרושקהיי

תםונה שנייה

-

חדרו של פ  I:Iרושקה:

 IIפטרושקה

II

-

ההיס  I:Iוריה

החל כיצירה לפסנתר  ,שהמלחין איגור סטראוו י נסקי החל

פטרושקה נבעט פנ י מה אל תו ך חדרו על ידי הקוסם  .הוא עצוב ומ י ואש

לחב ר ב  .1910-דיאגילב ] ,[Diaghiievמפיק בלט רוס ] S,[Ballets Russes

ומנסה לצאת מהחדר אבל לא מצליח לפתוח את הדלת .על הדלת מצו יר

ששמע את היצ ) רה  ,ביקש מסטראווינסקי להפוך אותה לבלט  .הם גייסו

שד  .פטרושקה מתריס כנגד תמונת הקוסם התלויה על קיר חדרו  .לפתע

את עזרתו של אלכסנדר בנואה לתכנון ההפקה  .בחורף 1910

סיים

נפתחת הדלת והקוסם מכניס את הבלרינה לתא .פטרושקה צוהל ומקפץ

סטראווינסק י לכתוב א ת המ ו ס י ק ה וחיבר ל ה תמליל עם בנואה .

מרוב שמחה  .הבלרינה א דישה למראה פטרושקה המרוגש ויוצ א ת כפ י

הכור י אוגרפ יה הופקדה בידיו של מישל פוק י ן .הח ז רות החלו ב א ביב .1911

ש נ כנסה  .פטרוש ק ה מנס ה ב יתר ש א ת לה י מלט מ ח ד רו  .פטרושקה מתר יס

הבכורה  ,עם ניז ' ינסק י ] [Nijinskyבתפ ק יד ה ראש י ,הועלתה בפריז ב 13-

כנ גד תמונת הק ו ס ם ו נו פל מ יואש על ג ח ונו.

6

ביוני 1911

בהפקה של ל ה קת בל ט

רוס.

הןפעןת האןפרה ןהבלט ,

הין יצירןת

)סימבןליזם ןגישה חדשה לבלט הקלאסי(  .בנןסף על המפגש בין המקןרןת

שאירגן דיאגילב בשנים ,1908-1929
האמנןיןת ברןח הGesamtkunstwerk-

ששאבן הן מגישת שילןב

של ןאגנר

התרבןתיים קיימים בבלט ניגןדים מבניים ברמת התמליל  :בןבה  /אדם ,

]) [Wagnerיצירת ענק  ,שדמןת אחת היא בעלת הסמכןת בכל הקשןר

מציאןת /ד מיןן ,טרג iי קןמי  ,ןברמת המןסיקה :סד  I1תןהן ןבןהן .מבנה זה

בהפקתה  ,כןלל התמליל ,ההעמדה ןאף ארגןן ההפקה( ,ןהן מגישת שילןב

מעניק לבלט סןג מיןחד של מתח ןערפןל ,הנןצר מן הרמיזןת לרבדים

האמנןיןת הרןסית )שבה כל אמן תרם מכשרןנן להפקת הפרןיקט ןהסינתזה

שןנים של משמעןת .היכרןת עם מקןרןת רב-גןניים אלן מאפשרת קריאה

האינטגרטיבית של שילןב האמנןיןת נןצרה במהלך העבןדה המשןתפת( .דןגמה

של היצירה בהתאם להליכים פרשניים שןנים.

לפעילןת של שילןב אמנןיןת ברןסיה היא הלהקה הדרמתית ןהאןפראית של

סאבה מאמןנטןב ] ,[Mamontovששילבה מןסיקה ,שירה ,מחןל ,דרמה ןציןר

ייפםרןשקהיי

)אמנים כקןנסטנטין קןרןבין ]  [Korovinןאחרים ,שעיצבן הפקןת לתאטרןן

תיאםרו I

-

םקןרןת תרבןתיים פןפןלריים

ממת

הצגןת של תיאטרןן בןבןת הןעלן
בפני הקהל ברןסיה מסןף המאה

O'-H--Hl~·H--~~~~-~I~-

~ _ tחן~--------

נחשבן למסןרת מקןמית עתיקה
בעלת חןקים קבןעים ,אם כי כמןת

מסןימת של שינןיים הי'תה מןתרת

המשניןת..

בסצינןת

המסןרתי ,

במחזה

פטרןשקה

מחליט

להתחתן ןיןצא לקנןת סןס ,שאןתן
ייתן תמןרת הכלה .הןא פןגש צןעני ,

שמנסה למכןר לן סןס בעל שמחת
חיים רבה מדי .פטרןשקה נעלב,

מר ביץ לצןעני עם המקל שלן
)ןלפעמים הןרג את הצןעני( ןלןקח

את הסןס .הןא עןלה על הסןס
ןנזרק ממנן ןנדרש לטיפןל של רןפא.

פטרןשקה חןשב שזהן רןפא אליל
ןמכה אן הןרג אןתן במקלן  .לאחר
מכן

יש

סדרת

עימןתים

עם

שןטרים ,קציני צבא ןאחרים ,ןכןלם
מסתיימים .בכך שפטרןשקה מכה
אן הןרג את יריבן  ,המחזה מסתיים

בדרך-כלל בכך שפטרןשקה נגרר
לגיהינןם  .לעלילה זן בהצגת הבןבןת
הטיפןסית ןלאןפין של הגיבןר בה

אלכסנדר בנואה ,חדרו של פטרושקה" ,פטרושקה"1911 ,

אין כמעט זכר בסיפןר הבלט.

Alexandre Benois, Petrushka's room, "Petrushka ," 1911

עןבדה זן היתה מקןר לתדהמה
לכמה פרשנים  ,רןלנד גיןן ןןיילי

הפרטי של מאמןנטןב  ,עברן מאןחר יןתר לעבןד עם דיאגילב(.

] [Wileyכתב ,שאם בנןאה ,שראה בעבר נןשא מעניין כל-כ,ך אחראי

הפקןתין הגדןלןת של דיאגילב הין ברןבן הפקןת מקןריןת )ןלא יצירןת

ל"פטרןשקה" ,יש לתהןת מדןע הןא מציב סיפןר שאינן דןמה כלל לאב-

שהןעלן בעבר( ,ןבדןמה לאןפרןת של ןאגנר הן נתפסןת כיצירןת אמנןת

טיפןס המקןרי שלן ,בסביבה כה נאמנה למציאןת 6 .השינןיים בבלט אינם

שלמןת מראשיתן  .בכל אחת מההפקןת העסיק דיאגילב כמה מן האמנים,

נןבעים מחןסר היכרןת של בנןאה עם מןפע הבןבןת הטיפןסי .בנןאה ראה

המלחינים ןהכןריאןגרפים המןכשרים ביןתר של התקןפה ,ןכשרןנן הגדןל

את העיקר לא בהצגת הבןבןת עצמה אלא בשימןש במחזה

היה ביכןלתן לגלןת כשרןנןת אלה ןלשלב את עבןדתם  .אינטראקציה מסןג

כסמל להצגןת בירידים.

 IIפטרןשקה II

זה היתה טבעית לאמנים הרןסים של דיאגילב ,ש התחנכן באןןירת התרבןת

הסינתטית הרןסית של חילןפי המאןת .ה:בלט  IIפטרןשקה  IIהןא דןגמה

הירידים

להפקה שכזאת.

באמצע המאה ה  19-נערכן קרנבלים

הסינתזה שנןצרה משיתןף הכשרןנןת היצירתיים לא הןבילה לביטןל של

)הסןבייט( ןבשבןע שלאחר הפסחא ,ןבהם הןעלה המחזה "פטרןשקה".

השקפןת מנןגדןת אלא לשילןב תיאטרלי ביןתר של "פטרןשקןת" ,המבןסס

לבנןאה ,הקרנבל היה מקןר של נןסטלגיה ןהשראה.

)בנןאה

על שכבןת של זיכרןנןת  ,השפעןת ןגישןת אישיןת שןנןת  ,המןנחןת זן על

מתכןןן לחגיגה של הקרנבל  ,ט .( .כ.פ היה אןסף של הילןלןת כפריןת בתןך

גבי זן ןמזינןת זן על זן  ,אפשר לאבחן שלןשה סןגי מקןרןת תרבןתיים

כפר גדןל ,שןבב ןבלתי נשלט  ,שאלין אנן  ,ילדי האצןלה ,נלקחנן

בבלט  IIפטרןשקה  :IIהתרבןת הגבןהה של המאה ה 19-

)איזכ ןרים לבלטים

העיר

-

פעמיים בשנה ,בשבןע הShrovetide -

כדי יללמןד את רןסיהי מבלי שנבין זאת

7,II

 IIהBalaganY -

בקרנבל שררה אןןירה של

ןאןפרןת ידןעןת(  ,פןלקלןר )תרבןת הירידים(  ,ןמגמןת מןדרניסטיןת

37

רעשי הקהל ,המןסיקה של תזמןרןת כלי נשיפה,

של אןתה יצירה ,הןא מןפיע בחל יפת ליצן שחןרה ןפרצןף לבן ,כפיירן

האדריכלןת בצבעים בהירים של דןכני הירי;ד כרןזי הקרנבל הפןנים אל

בתיאטרןן קברט שהקים ןאשר

שיכרןן קןלקטיבי

-

הקהל ןאינספןר תיאטראןת .זן היתה החןןיה שקיןןה בנןאה ליצןר מחדש

העלה רק הןפעה אחת ,ביים מיירהןלד הצגת יחיד של פ .פ  .פןטמקין

עם זאת ,לאןןירה ההןללנית של היריד היה

נ  [, Potemkinששמה  ,כמה מפתיע /I ,פטרןשקה  ./lבאןקטןבר  ,1910ממש

בקטעי היריד

ב  /lפטרןשקה ./l

גם צד אפל ,כפי שכןתב בנןאה /I :השריקןת ,הצעקןת ןהשמחה של העןברים
ןהשבים נתנן לי תחןשה של משהן שדי

לפני שבנןאה ןסטראןןינסקי החלן לעבן ,ן על התמליל של  /Iפטרןשקה

, /l

ביים מיירהןלד גרסה של פנטןמימה מאת ארתןר שניצלר ][,Schnitzler

8./l

· עןד אלמנט שהשפיע על צןרתן הסןפית של הבלט הןא אןפן ההצגה של

בשם  /Iצעיפה של קןלןמבינה' ! בגרסה זן של סיפןר פיירן ,קולןמבינה

1,500

מאןרסת להר לקין  .היא מחליטה לבלןת ערב אחרןן עם פיירן  .הןא מציע

צןפים .רןב ההןפעןת הין על-פי מתכןנת קבןעה :לאחר סצינה ,שהןרכבה

לה ברית-התאבדןת ןהןרג את עצמן בבליעת רעל  .היא בןרחת לנשף

על  3-4-במןת במישןרים שןנים עם רקע מפןאר ןהמןני משתתפים ,באה

הנישןאין שלה אבל נרדפת על ידי רןחן של פיירן .מבןעתת ,היא חןזרת

ההצגןת הטיפןסיןת בתיאטראןת עץ  ,שאפשר להןשיב בהם עד

סצינה עם מעט אנשים על במה אחת .במהלך סצינה זן הןכנה בינתיים

.

מזדקן ןלא מןצלח  .מאןחר יןתר,

ב,1908-

וכ-אמiג..מגקגענ2צLt.םr2גג:ו .דםש..לעב..-נכנכפ MןמJננ.פן Kנu:ב.כ M2נבt..בQ iס אים
למבנה הכללי של

 /Iפטרןשקה ./l

הבלט בנןי משתי סצינןת בעלןת תפאןרה

מפןארת ןמשתתפים רבים ,שתןחמןת את הסצינןת האינטימיןת של

שלישיית הבןבןת ,שהן ,למעשה ,מרכזן של הבלט.
מקןר השפעה נןסף על יצירת התמליל ל  /lפטרןשקה

לחדרן של פיירן .כאשר הרלקין מןצא אןתה שם ,הןא מתרגז ןנןעל אןתה

n

בפנים עם פיירן נ:נמת.I2:L.נ.פ 2..uרnי.-lQj-נכ~ גגבע

ןשןת ם  !i.ת שארנ.ת__

הרעל .את המןפע ליןןתה מןסיקה של תזמןרת בניצןחן של  /Iמנצח

מרןשע , /l

שהיה אמןר לנןס מהזירה באימה בסיןם המןפע.
ישנם קישןרים חשןבים בין  /Iצעיפה של

קןלןמבינה /l

לבין

 /Iפטרןשקה • /l

הןא התןכן של ההצגןת

המנצח המרןשע מזכיר את הקןסם ,המשעבד את הבןבןת ןמעןרר אןתן

בתיאטראןת העץ הראשיים. ,כפי שנשתמר בזכרןנןתין של בנןאה  /I :בשני

לחיים באמצעןת חליל הקסם שלן  .מנןסת האימה של המנצח סבןף מזכירה

ה BalaganY -הר·אשיים ,שנןהלן בידי ברג נ  [Bergןייגןרב נ ,[Yegorevהןצגן

את זן של הקןסם הרשע ,כשהןא רןאה את רןחן של פטרןשקה  .תחייתן

בפני הציבןר מןפעי ליצנןת .כאשר אני מביט לאחןר על חיי ,אני רןאה מזל

של פיירן כרןח ,שהיא אלמנט קבןע בכל גרסאןתין של מיירהןלד לסיפןר,

גדןל בכ,ך שהיתה לי הזדמנןת לראןת את הפנטןמימאים הגדןלים האלן

מזכירה את חזיןן רןחן של פטרןשקה בסןף הבלט  .העןבדה שפןקין הןשפע

לפני שנעלמן ,שכן בזכןתם ,פנטלןן ,פיירן ,הרלקין ןקןלןמבינה הם ,בשבילי,

במיןחד מרעיןנןתין של מיירהןלד אינה מפתיעה ,בהתחשב בכך שהןא

לא דמןיןת שנבנן מתןך מחקר מלןמד של הקןמדיה דל-ארטה ,אלא דמןיןת

בשני פרןיקטים ,אחד מהם היה בלט המבןסס

אמיתיןת ,שראיתי במן-עיני

/l

שיתף פעןלה עמן

ב1910-

על מןסיקה של שןמן נ  [Schumannבשם  /Iקרנבל  ,/lשהדמןיןת המרכזיןת

9 . /l

כאשר ניתנה לבנןאה ההזדמנןת לעבןד על תסריט ,שממןקם בזמן ה-

בן הן

הרלקין,

פיירן ןקןלןמבינה  .בהןפעת הבלט היחידה שלן רקד

הןא העניק לבןבןת תכןנןת של דמןיןת ממןפעי הליצנןת .

מיירהןלד את תפקידן של פיירן  .תמרה קארסבינה נ  [Karsavinaהיתה

פטרןשקה ,המןרי ןקןלןמבין אינן אלא דמןיןת הקןמדיה דל-ארטה ,שבהן

קןלןמבינה )מאןחר יןתר הןפיעה בתפקיד הבלרינה בהןפעןת הראשןנןת

נזכר בנןאה מ'לדןתן ,בשינןי אדרת  .כאן נפגשןת ןמתמזגןת תרבןת

של

ןניז'ינסקי ביצע את תפקיד הרלקין  .אפשר לשער באיזן

פןפןלרית ןמסןרת ספרןתית גבןהה .בעןד המחזה  /Iפטרושקה  /lהיה שייך

קלןת צצן הדמןיןת של פיירן ,הרלקין ןקןלןמבינה במןחם של פןקין ןבנןאה,

,Shrovetide

 /Iפטרןשקה (/l

למסןרת התרבןת הפןפןלרית ,הקןמדיה דל-ארטה )שהחלה גם היא כבידןר

כאשר דיאגילב סיפר להם על הרעיןן שלן ןשל סטראןןינסקי לבלט חדש.

את הקןןים ןנעשתה צןרת בידןר של

התמליל יכןל היה להיןןצר במהירןת שכזאת רק משןם שחלק ניכר ממנן

עממי( חצתה בראשית המאה

הZO -

כבר השתייך לאןצר המילים התרבןתי של המחברים  .ההיכרןת עם

תרבןת מיןחסת.

החןמרים של הקןמדיה דל-ארטה על צןרןתיה השןנןת עשתה את המשימה

ייפםרווםקהיי והקומדיה דל-ארםה

של יצירת הגרסה החדשה קלה

הקןמדיה דל-ארטה הןמצאה באיטליה של המאה ה 16-

ןשם הפכה

אפשר לראןת ב  /lפטרןשקה

/l

יןתר.

גם השתקפןת של זרם הסימבןליזם .ס

I

כך

במהירןת לאמנןת דרמתית פןפןלרית  .במאה השנים שלאחר מכן התפשטה

כןתב בנןאה בספרן

בכל אירןפה ,ןהשפעתה על הדרמה ןעל התרבןת הפןפןלרית מןרגשת עד

הצד הרןחני ןהסןבל של האנןשןת

היןם .ב .יצירת הטקסט של פטרןשקה ניכרת ההשפעה לא רק של מןפעי

גבירתן קן לן מבינה תהיה ההתגלמןת של הנשי הנצחי; אזי הכןשי המדהים

הליצנןת הפןפןלריים ,שבנןאה הכיר מילדןתן ,אלא גם של הקןמדיה דל-

ישרת כהתגלמןת של כל דבר שהןא מןשך ללא היגיןן ,גברי בעןצמה ןמנצח

 /Iזיכרןנןת :/l

 /Iאם מתייחסים לפטרןשקה כאל התגלמןת

-

אן שמא נקרא לן העיקרןן הפיןטי?

ארטה ,שזכתה לתחייה מחןדשת בחברה הגבןהה בתקןפת הסימבןליזם

בלא שהדבר יגיע לן

הרןסי .הסימבןליסטים הרןסים נמשכן לקןמדיה בשל השגרתיןת של

מעניק פרשנןת סי מבן לית נןספת לבלט  .השיר מתאר את סןפן הקרןב של

11./l

שירן של סןלןבייב

-

" "Panmongolism

)( 1894-

שלןשת הדמןיןת המרכזיןת )ןבייחןד פיירן( ,שאפשר היה לעצב אןתן לאין-

העןלם ,שנגרם עקב התפרצןת כןחןת שחןרים ,פרימיטיביים ,נןמדיים,

סןף ןלהשתמש בהן באןפן סמלי במצבים רבים  .אפשר למצןא דמןיןת

פגאניים ןאסיאתים ,ןההרס שהם גןרמים לערכים הפןליטיים ,הדתיים

ה.ZO -

ןהתרבןתיים של מערב-אירןפה  .עם זאת ,האימה לנןכח אירןעים אלן

מאחןרי התלבןשת המסןרתית העןטפת-כל של חןלצה לבנה ,מכנסיים

מאןזנת בתחןשה של אןפטימיזם ,שלפיה האפןקליפסה תכשיר את הקרקע

לבנים ןפנים מקןמחים ,דמןתן של פיירן השתנתה בחלןף הזמן ןהפכה

להןפעת ציןןיליזציה חדשה ןטןבה יןתר .בשביל סןלןבייב ,סןף העןלם

משןבב אדיש לרןמנטיקן חסר מזל ,גנדרן ,אדם מתנןןן ,ןלבסןף ,דמןת

המתקרב יןכרז על ידי הןפעתה של סןפיה  ,התגלמןת הנשי הנצחי .אפשר

פיירן מקןמיןת ברחבי אירןפה של סןף המאה

ה 19-

ןתחילת המאה

זןהרת ןמעןנה ,השקןעה בעןלם פנימי מןזר ןחנןק.

בשנים

אפןא לראןת את הבלט כאלגןריה אפןקליפטית ,שבה הנשי הנצחי מןביל

ניסה הבמאי הרןסי האןןנגרדי ןסןןלןד מייר הן לד

כןחןת אסיאתים פרימיטיביים להרןס את התרבןת האירןפית .בהקשר

נ  [Meyerholdלהעצים את הפןפןלריןת של הגרסה הסימבןליסטית של

זה  ,הןפעתן של פטרןשקה מעל הדןכן ביריד בסןף הבלט  ,לא בדמןתן של

שיחק לראשןנה בתפקיד פיירן בהצגה

פיירן אירןפי מנןןן אלא בדמןת פטרןשקה הרןסי  ,מייצגת את הניצחןן

1903-1910

הקןמדיה דל-ארטה .ב 1903-

 /Iהאקרןבטים  /lשל פרנץ פןן שנטאן נ  .[von Shentanבמערכה השלישית

הסןפי של התרבןת הרןסית על אירןפה ןאסיה.

אשתו של ניז'ינסקי טוענת ,כי יי ואסלב הפך את הבובה המטורפת לסמל

היא אחת הדרכים של היוצר להתמודד עם היצירות של קודמיו  ,הידועות

לרוחו של העם הרוסי  ,המדוכא על ידי האוטוקרטיה אבל בלתי מנוצח

יתר על המידה .הפרודיה ב"פטרושקה " על אלמנטים שונים ב"קופליה"

ותמיד קם לתחייה  ,על אף כל התסכול וההתעללות "  " .המבקר סיריל וו.

ברורה למדי  .ב " קופליה  ",דמות עם נשמה מעמידה פני בובה .ב " פטרושקה ",

בומונט ]  [Beaumontרואה סימבוליות נוספת בבלט " :לא ראיתי אף אחד

שלוש בובות לובשות צורת אנוש  .קופליוס הרברבן מוחלף בקוסם הרשע.
לבסוף  ,והחשוב ביותר ,הסוף

הקומי

של

ייקופליה",

שבו

האוהבים מאוחדים ,מהופך על
ידי הדחייה הטרגית של הבלרינה
את

פטרושקה

ומותו

של

פטרושקה  .אפילו פרטים קטנים

מ"קופליה" משוחזרים ומהופכים
_ב ! .~ lכ;פ ~ך..~ .:קש . LLל-ן:.ן גמ  Hל ,א ·1=Iן-------::

שקמה לתחייה באופן ייקסום",

אחד ממעשיה הקונדסיים של
סוואנילדה הוא לקיחת חרב
ודקירת דמותו של מורי )אחד

מצעצועיו המכניים של קופליוס(.
כזכור ,בפינאלה של ייפטר ושקה"
המורי הורג את פטרושקה בחרב.

ייקופליה" אינו הבלט הפופולרי
היחיד מן המאה

על חומר

ה 19-

של א.ת.א .

המבוסס

הופמן

]  [, Hoffmanשכולל בובות שלבשו
חיים .

יצירה

סוכריית

נוספת

הבלט

שכזו

היא

הפופולרית

מכולם  :יימפצח האגוזים" של

צ'ייקובסקי  .בבלט הזה ,שלישייה
אלכסנדר בנואה ,חדרו של המורי" ,פטרושקה",

1911

של צעצועים )הכוללת חייל צעצוע,

Alexandre Benois, the Moor's room, "Petrushka ," 1911

קולומבינה והרלקין(  ,מקבלת
חיים מידי דרוסלמייר המסתורי .

שכן ,הוא הציע בובה,

כמו-כן ,בובות בעלות רוח חיים אינן ייחודיות לבלטים ,המבוססים על

שלעיתים מחקה בן-אדם ,בעוד שכל שאר הפרשנים הציגו רקדן ,שמחקה

 heז[ הוצג כמה

מתקרב לגישתו של ניז ' ינסקי להגשת פטרושקה

נ [ ...

חומר של הופמן .בלט בשם ייבובת אגדה" ] Fairy Doll
ה .20-

בביקורת של הבלט

בובה" .בומונט כותב ,שייתכן כי ניז'ינסקי חש ייהקבלה מוזרה בין

פעמים בפטרסבורג בעשור הראשון של המאה

פטרושקה לבינו ובין מנהל המופעים )הקוסם( לבין דיאגילב" .אין לפסול

מאותה תקופה נכתב כי העניין ביצירה מקורו בחיקוי המוצלח של אנשים

חשד שכזה ,בהתחשב ביחסים הסוערים בין ניז'ינסקי לבין דיאגילב.

חיים על ידי תנועות של דמויות אוטומטיות.
הנושא של בובה שקמה לתחייה נראה כטרנספורמציה של מוסכמה

ייפםרןשקה" ןהכלם ,האןפרה ןהטיפןרת של הםאה

ה 19-

יי פטרושקה " שואל גם מיצירות של בלט  ,אופרה וספרות מהמאה ה .19-

פופולרית בבלט של המאה

ה .19-

עם זאת ,באותם בלטים היה ברור

לצופה תמי,ד שבובות הן בובות ואנשים הם אנשים .המעבר מעולם אחד

האלמנט הבולט ביותר נוגע לנושא החייאת הבובה ,או במונחים כלליים

לאחר הושג באמצעות הולכת שולל ) יי קופ ליה " ( או חלומות )יימפצח

ב , 1870-

האגוזים"( ,או שהבלט כולו התקיים בעולם קסום )ייבובת אגדה ;' (  .הדבר

יותר ,האנשת דמויות חסרות חיים  .מאז הפקתה הראשונה

ייק ופליה" ]  [Coppeliaהיתה מרכיב עיקרי ברפרטואר של הבלט .היא נכנסה

המיוחד לייפטרושקה" הוא הערפול העמוק של המצב ,החפיפה בין ייהעולם

והיתה מוכרת ליוצרים של

האמיתי " של הקרנבל לבין העולם המומצא של הבובות ,שאינה מוסברת

לרפרטואר של הבלט המלכותי ב 1884-

יי פטרושקה  ".במרכז הסיפור עומדת הבובה קופליה  ,יצירתו של יוצר

באמצעות זריזות ידיים או חלומות  .את הטרגדיה של פיירו לא ניתן לדחות

הצעצועים קופליוס .היא כל-כך דומה למציאות ,עד שפרנץ הצעיר מתאהב

על הסף כמעשייה  ,מכיוון שהבובות פשוט אנושיות מדי .

בה .הבלט מכיל שתי סצינות של החייאה :באחת ,קבוצה של בנות הכפר,

תפקידו של הקוסם ב"פטרושקה" חשוב הרבה יותר מזה של שרלטן רחוב

המובלות בידי ארוסתו לשעבר של פרנץ ,סוואנילדה ,גורמות לצעצועים

פשוט  .לקוסם כמה מאפיינים המקשרים אותו לכוחות שטניים .ראשית ,

מכניים שונים לנוע; בשנייה ,סוואנילדה תופסת את מקומה של קופליה ,

המסך המיוחד  .שעולה ויורד בין התמונות מציג את הקוסם יושב על כס

ולאחר שפרנץ מבטא כל מיני לחשים ,היא יי מתעוררת לחיים" וממיטה

מלוכה בשמים .גרסה אחרת הראתה קבוצת שדים מרחפים מעל פטרסבורג .

הרס על צעצועיו המכניים של קופליוס וגונבת חזרה את ארוסה  .סוף הבלט

שנית ,מגע חליל הקסםשל הקוסם הוא שמפיח רוח חיים בבובות  .לבסוף,

מציג את האוהבים מאוחדים ,מוכנים לחיות באושר עד עצם היום הזה.

דיוקן חורש רעות של הקוסם מביט על פטרושקה מעל קיר חדרו ומזכיר

בנואה אימץ את התפיסה של יורי טיטיאנוב ][, itianovז לפיה הפרודיה

לו את השיעבוד .של נפשו בגוף של בובה.

39

הנןשא של מכשף הכןלא גברים ,אם כי לעיתים קרןבןת יןתר נשים ,בגןפים

ב יי פטרןשקהיי ביטל פןקין את המבנה הקןנבנציןנלי של הבלט האימפריאל י

הגרסה הידןעה

נןסח פטיפה  ,שבן התפקידים אןרגנן מלמעלה למטה  ,בהבטיחם את סןגי

לא אנןשיים  ,היה נפןץ למדי בבלטים של המאה

ה .19-

ביןתר היא יי אגם הברבןרים יי של צ י ייקןבסקי  ,שבה מכשף רשע מחזיק

התפקידים של הרקדנים בהתאם למקןמם בהיררכיה של הלהקה  :אחד

את אןדט כלןאה בגןפן של ברבןר .רק אןמץ לבן של הנסיך הגברי יכןל

השינןיים יי הנןעזים יי ביןתר של פןקין הןא בניית תפק י די אןפי לרקדנים

לשבןר את הכישןף ןלאפשר לה לחזןר לצןרת אשה  .יתכן שתכןנןתין

הראשיים )בניגןד למקןבל בריקןד הקלאסי-אקדמי  ,המציג את יכןלתן

השטניןת של הקןסם מקןרן גם ביצירןת של גןגןל  ,ןבייחןד בסיפןרן

הטכנית של הרקדן(  .שלןשת הרקדנים הראשיים מןצגים בפני הקהל  ,עם

יי המעיל "  .בסיפןר  ,לעןבד ציבןר חסר משמעןת בשם אקאקי אקאקייביץ י

פתיחת מסך תיאטרןן הבןבןת ,כשהם תלןיים בבית-השחי על מעמדי

נתפר מעיל עליןן חדש .לאחר סדרה של מ קרים מצער י ם נ ג נ ב המ עי ל.

ברזל  .כאשר הם מתעןררים לח יי ם ,הם רןקד י ם י ח ,ד בסצ ינ ה שמת פ ק ד ת

כאשר הןא הןלך להגיש תלןנה,

כס א ט ירה נןק ב ת על ה ר ןטינ ה

הביןרןקרטיה ,המגןלמת באישיןת

של ה ב לט הישן ,המאןפיין

 .ח.שןבה )דמןת שנתפסה כשטן בכמה

בצעדי מחןל מןכנים מראש.

אקאקי מת מקדחת לאחר שהסתןבב
לבןש בבגדים לא מתאימים לחןרף של
פטרסבןרג .

בסןף

הסיפןר,

להניע את הראש ןהרגליים

-

באןתן סדר של תנןעןת אבל

שמןעןת

נפןצןת בפטרסבןרג על רןח שנראית

באןפני ביצןע שןנים  ,בהתאם

כמן עןבד ציבןר .אחד מעמיתין ש ל

לאישיןתן .תנןעןתין של המןרי

אקאקי

אקאקייביץ י

מזהה

אןת ן

רחבןת

ןמבןצעןת

בכןח

רב

ןהרןח יימאיימת עלין באצבעהי '.בבלט,

ןבביטחןן ןהבעןת פנין אןמרןת

הבןבה המדןכאת האנןשית למחצה ש ל

כיבןש ןניצחןן .תנןעןת אלה

פטרןשקה חןזרת כדי לרדןף את

יהירןת ןראןןתניןת  ,כאילן

הקןסם הרשע.

אןמרןת ייהביטן בי ,אני יכןל

בכל ההקבלןת שהןזכרן לעיל ,הקשר

הכל י ' .תנןעןתין של פטרןשקה

ביו האלמנטים מיצירןת שןנןת לבי ן

הן

ייפטרןשקהיי

אינן

ישיר.

מסמלןת כניעה ןסבל.

רבדים

ספרןתיים סמןיים סיפקן סדרה ש ל
נןשאים ,שאפשר היה לשאןל מה ם
)במןדע אן שלא במןדע( ,להפןך אןתם

קטנןת,

מימין :אלכסנדר בנואה ,תלבושת למורי" ,פטרושקה"1911 ,

חןסר בטחןן ןחיישנןת .

Right: Alexandre Benois, costume of the Moor, "Petrushka ," 1911

מבע

פנין עצןב ןלירי  ,תנןעןתיה של

משמאל :אלכסנדר בנואה ,תלבושת לרכב החצר" ,פטרושקה"1911 ,

הרקדנית

Left: Alexandre Benois, Coachman's costume, "Petrushka ," 1911

אן לשנןתם ,ןלהשתמש בהם כדי לרמן ז

על רבדים של משמעןת  ,שקיימים בבל ט אבל לא בה כ רח פןתחן במלןאם.

סגןרןת

ןמשדרןת

מלאכןתיןת,

מסןגננןת ןמבןצעןת בטכניקת

ה ב לט ה קלא ס י ,שבעצמה מ ס מלת מלאכןתיןת.
סהןלן ש ל פטר ן ש קה בתמןנה ה שניי ה מזכיר קטע משל מרסל מרסן  :פטרןשקה

ייפטרושקהיי והרפורםצ  Iה של הבלט

בחדרן מנסה להילחם נגד המשעבד-הקןסם .הןא פןשט את זרןעןתין מעלה,

פןקין היה הראשןן  ,שערך בכתב את ע יקרי העקרןנןת של תנןעת הרפ ן רמה

ןהן כאילן מתע ן פפןת על קירןת בלתי נראים ה ס ןגרים עלין ,עד שהןא מגיע

בבלט  .יי חמשת העקרןנןת יי המפןרסמי ם שלן פןרסמן במכתב גלןי בייטיימסיי

לתמןנתן התלןיה של השליט .הןא מתמרד כנגד דמןת הקןסם שבתמןנה,

הלןנדןני

ב 6-

ביןלי

:1914

ןבתנןעןת ידיים מגרשןת נע לעברן השני של החדר ןמצביע על מקןמן של

(א) לא ליצןר תבניןת מצעדי בלט קבןעים ןמןכנים מראש ,אלא בכל

הלב ,על הכאב הפנימי שלן -

מקרה ןמקרה ליצןר סגנןן חדש המ תאים לנןשא; סגנןן שמביע בצןרה

מעןדדת אותן ,נןתנת לן שביב תקןןה  .הןא פןשט רגל א מיצה ןחזקה הצדה,

הטובה ביןתר את התקןפה המתןארת ןאת אןפי העם המתןאר .זהן הכלל

בדרך המאפיינת את ריקןדי הקאזצ י ןק הקןזקי  ,נעמד שןב על קצןת האצבעןת

הראשןן של הבלט החדש .

ןמנןפף שןב בידיים כבפרןפלןרים  ,כמי שבאמת מנסה להתרןמם ןלהתעלןת

(ב) לקטעי היידיברטיסמןיי ] [Divertissmentןלפנטןמימה אין משמעןת בתןך

פיזית ןנפשית ,אבל ההכרה בחןסר היכןלת )המיןצגת עייי תמןנתו של הקןסם(

בלט ,אלא אם כן הם מביעים את הפעןלה הדרמתית  ,ןאין להשתמש בהם

מכריעה אןתן ארצה ןהןא נןפל על גחונן .

געגןעין

לחןפש -

ןעל אהבתן לרקדנית .האהבה

בתןר יידיברטיסמןיי אן בידןר בלבד ,שחסר כל קשר לתןכנית הבלט השלם.

הייפה-דה-דה יי ] [Pas de deuxשל המןרי ןהרקדנית בתמןנה השלישית

(ג) ניתן להשתמש במחןןת מןסכמןת רק כאשר הסגנןן של הבלט דורש זאת ,

מתנהל באןפן גרןטסקי  ,הן מבחינת התנועןת עצמן והן מבחינת ביצןען :

ןבכל מקרה אחר ,הבלט החדש מנסה להחליף גיסטןת של הידיים בתנןעה

הרקדנית שןלחת נשיקות למןרי תןך שהיא מבצעת פירואטים .המןרי

של הגןף .הרקדן צריך להיןת אקספרסיבי מכף רגל ןעד ראש .

מתקרב אליה  ,מחזיק בה במןתניים ןמסןבב אותה בצןרה גרןטסקית ,

(ד) האנסמבל חייב להיןת אקספרסיבי .בבלט הישן ארגנן את הרקדנים

כשהןא כפןף כןלן ןראשן מןנח על בטנה .הרקדנית  ,לעומת זאת ,מרימה

בקבןצןת לשם קישןט בלב,ד ןהבלט-מאסטר לא היה מעןניין בהבעת תחןשה

רגל לפןזת יי ערבסק יי ]  . [Arabesqueהמןרי מתיישב על הרצפה בישיבה

כלשהי באמצעןת קבוצןת של דמןיןת אן באמצעןת ריקודי אנסמבל .

מזרחית נןסח ייישחקן נא הנערים לפני יי ,כאשר הרקדנית רןקדת לפנין ,

(ה) הבלט החדש מסרב להיןת משןעבד למןסיקה ןלתפאןרה .הןא מכיר

עד שבסןפן של דבר היא נןפלת לזרןעןתין .המןרי מתחיל לנשק את גןפה

בקשר בין האמנןיןת בתנאים ' של שןןיןן מןחלט ןמעניק חןפש מןחלט

ןאת מןתניה של הרקדנית ןכאילן אןכל אןתה.

לתפאןרן ןלמןסיקאי .

על האןפן שבן יישם פןקין את הרפןרמןת לב ל ט ב יי פטרןשקה יי אפשר

~ש_
~O

 .לרוח הפרשנות של אחיה  ,ולמרות שסטראווינסקי ודיאגילב התפעלו מאוד
מהפרשנות של ניזי'נסקה ,פוקין התמרמר על כך והתעקש  ,שעל הבלרינה
להפסיק את הריקוד דמוי-הבובה שלה בתמונה השנייה והשלישית ,בהופיעה
בתמונות אלה כבובה ולא כבלרינה צרפתית ,ניז'ינסקה הורידה את התפקיד

באופן אפקטיבי מריקוד demi-caractere

)שעדיין היה מקובל בשביל בלרינה

של מריינסקי( לתפקיד אופי ,על אף מחאותיו של הכוריאוגרף ,הפרשנות של
)יזי' Jסקה מו ,צדקת~בהקשרה . ,הב:כ::ן'1נה של ייפטרושקה" מחוסרת אותה

לחרוג מדמותה ולהציג

ןריאציה קלסאית ,שאיפשרה לבלרינה

המאה ה19-

אם תפיסתן של פוקין את הבלרינה

לא תאמה את החדשנות הגלומה

את הךוירטןאוזיות שלה,

י ואת פטרןשקה פיתחו אלמנט

'_=-'-'-
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,ההבדל הבסיסי פשוט :המורי

)יימופנם"( ,מעולם לא ראיתי דו

 iטובה יותר לכוריאוגרפיה שמגלה

באופן כה בהיר את האןפי של

דמויות כה שונות ,המורי המרוצה

המפוחד והפתטי ,טיפןס מופנם,

לתוך עצמו ,האם דבר זה הושאל

מעצמו ,טיפוס מוחצן ,מפנה את

מו החיים? בהחלט ,דבר זה

מן החיים על-מנת להחדירו לתוך

החיים -

תנועות של בובות הבנויות

יצרתי את כל הסצינות ואת כל

ה"פתוחה",en dehors ,
השתמש פוקיו כדי לאפיין את המורי,

שבה

,לרמז על כנות ,פשטות ,פתיחות,

אולם השימוש של פוקין בתנוחות

en dehors

הטיפוסיות של הבלט.,." ,ו .,,,,-,....Oשל המורי הן חזיתיות לחלוטין,

בניגוד לכל זה ,פטרושקה רוקד
לטורסו הנפול ,אם תנוחות ה

קלאסיות ,נטייתו של פטרושקה
גוף

להיות מאונך ככל האפשר ,מתוח

העקרונות של הגוף

הבלטי -

מעלה דרך קו הטורסו ולא נמתחות

כמו תנוחות הen dehors-
ביז'ינסקי בתלבושת,

1911

en

של המורי מקצינות תנוחות

דמויות-עובר מחללות את כל

ובטוח בעצמו על הבמה ,אפילו

 stume , 1911סNijinsky in c

מופנמות ,ידיים מוחזקות קרוב

פטרושקה מניף את ידיו ,הו נמשכות
וצה ולמעלה בקשת,

של
שימוש בגופים רכונים או מופנמים

כדי לציין רוע ,אומללות,

נ  [Carabosseוהמחזר שלה

צורה )למשל ,המכשפה קראבוס
' ייה הנמה"( ,פוקין לקח חומרים
הקלאסי והפך אותם לעיקר,

ללמוד מדבריה של ניז'ינסקה בהשוותה את האינטרפרטציה שלה לביצוע

פוקין שאף להפוך את סצינות הקהל שלו לחיות ו"אמיתיות" יותר ,אבל

תפקיד הבלרינה לזו של קארסבינה :ייבתמונה הראשונה ,בדוכן של מנהל

ריקודי הקבוצות שלו הועמדו כאשר הרקדנים לבושים באותה תלבושת

המופעים בירי,ד ריקודיה של קארסבינה היו בובתיים ,גם עם פטרושקה

ומבצעים צעדים זהים ,למרות ה"הורדה בדרגה" של הריקוד הקלאסי

וגם עם המורי ,אבל בשתי סצינות עוקבות לאחר מכן ,קארסבינה נטשה

ב"פטרושקה" ,יש בבלט כמה צעדים קלאסיים למדי ,אולם כל אחד מהם

את תנועות הבובה המוגבלות שלה; התעוררה לחיים ולא היתה עוד

מייצג טיפול פרודי בחומר ,כמו בדואט המגושם של הבלרינה עם המורי,

ניז'ינסקה הבינה את התפקיד בצורה שונה למדי :ייההבנה שלי

שבו קיימים כל המרכיבים של פה  -דה  -דה בתמיכה מסורתית ,יש אפילו
שבה השותף הזכרי מציג לראווה את הבלרינה ,מסובב אותה

בובה"13 ,

את הבלרינה היתה  ,שלכל אורך הבלט היא חיה בתוך גוף של בובה ואף

,Promenade

לרגע אחד אינה עוזבת מצב זה ,אפילו לא כאשר היא רוקדת ומשחקת

סיבוב מלא על פוינט ,אולם התנוחות המוטות של הבלרינה ופסיעותיו

כמו פטרושקה ,נפשה של

הגסות של המורי שמים לצחוק את הדואט הפשטני בצורה אפקטיבית

בחדריהם של פטרושקה או של המורי

["],

הבלרינה כלואה בבובה ,והיא נשארת בובה גם כאשר היא מגיבה לרגשות

למדי,

אנושיים מאוד".

אפשר לסכם ולומר ,שעל אף התעקשותו על החדשנות שבבלט,

כאשר קארסבינה ביצעה את התפקי,ד ניז'ינסקה חשה שהיא רואה בובות

ב"פטרושקה" לא היה פוקין חדשן וגם לא נאמן לחמשת העקרונות שלו,

בובת פורצלן צרפתית רוקדת עם פטרושקה רוסי מאו.ד

הדרך הטובה ביותר לתאר אותו היא אולי כאספן של חומרים

לכן יצרה ניז'ינסקה בלרינה מעט אבסורדית ,עממית ,שתהיה קרובה יותר

כוריאוגרפיים מצויים ,מתאם כשרוני של אוצר המילים הלקוח מהבלט

מיצרנים שונים

-

41

הקלאסי ןמשוןק בעל כןשר המצאה של מוצר חדש ,משןפר .פוקין לא

וטרגדיה .אולם הסמכה זו נעשית אמצעי תיאטרלי יעיל משום שהציפיות

המציא צעדים חדשים כלשהם ,אבל הוא יצר תיבות תצןגה מחןכמןת

החדשות ,שמעוררות התמונה השנייה והשלישית ,אינן יכולות לבטל את

הבנןיות על צעדים ישנים ,כשהןא בןנה תמיד על הפןטנציאל ההבעתי

הציפיות שעוררה התמונה הראשונה .וכ,ך פרספקטיבות תיאטרליות בלתי

הגלןם ב ןצר המילים הקלאסי ןמשחרר אןתן מהמגבלןת של עלילה ןמבנה

תואמות לכאורה מתקיימות זו לצד זו ומחזקות האחת את האחרת.

מהמאה

ח .19-

התמונה הרביעית אינה פותרת קונפליקט זה אלא מחדדת אותו .שדות
הציפיות ,שעד עתה הופרדו ,מועלים על הבמה בו-זמנית בפינאלה .התמונה

ייפםרווננקח" וחתיאונרו  Iחרוטי

הרביעית מתחילה באןתן מישור כמו הראשונה )ביריד( ,אבל באופן בלתי

ייפטרושק ,יימייצג מיזןג של התיאןריןת התיאטרליןת ,שאפיינן את התיאטרןן

צפןי ,גם הקהל שעל הבמה ןגם זה שבתיאטרןן שןמע צעקןת מאחןרי

הרוסי :ה ' טורליזם התיאטרלי של סטניסלבסקי נ [Stanislavskyושיטות

המסך הסגןר של התיאטרון .בכך יש מעין האחדה של הקהל באולם עם

האוונגרד ' של הסימבןליזם נוסח מיירהולד .הנושאים העיקריים ,שהעסיקן

קהל הירי,ד שמחזקת את תחושת הריאליזם של הבלט .לאחר מכן,

את התי טרון הרוסי של הזמן ההוא ,קשןרים בשתי תפיסןת השזןרות זו

פטרושקה ,המורי והבלרינה יוצאים מהחדרים המסוגרים ומתערבבים
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הפעילות בבלט מתרחשת על שלושה מישורים שונים לפחות .הראשון

אבל כעת ,התכונות האנושיות שקיבלו כשהיו מאחורי הקלעים ,מתקיימות

הוא הרח)ב ,שם הקרנבל בשיאו .התיאטרון הקטן של הקוסם פונה לרחוב

לצד מעמדם כבובות ,לפחןת לרגע .המתח מופג זמנית בהופעתו של הקוסם,

זה ,אבל כאשר הוא פותח את המסך כדי לחשוף את שלושת הבןבןת,

אבל הופעת רוחו של פטרושקה )או פטרושקה האמיתי( מוסיפה את המגע

הקהל ש  ,הרחוב הופך לצןפה בריקוד הבובות .הקהל של אולם התיאטרון

המעןרפל הסןפי.

צופה בהש צופים בריקוד ,ובו בזמן צופה בריקןד בעצמן .התמונה השנייה

על ידי שילוב העולם הריאליסטי ןהעולם הדמיוני בפינאלה ,המחברים

והשלישית מתרחשות בעןמק הבמה ,ייבחדרים שמאחורי התאטרון של

מביאים לידי ספק את עצם ההבחנה בין עולם הבמה לעולם האמיתי.

הקוסם"! כדי להראות את מה שהקהל על הבמה לא רןאה :את הדרמה

שבירת המחסומים בין הקהל לשחקנים ןהפיכת הצופה למעין משתתף היו

הפרטית של פטרושקה ,המןרי ןהבלרינה.

עניין מרכזי ליוצרי ייפטרןשקה" ,שראן בכך חזרה לשורשים היווניים של

השינןי בפרספקטיבה בין התמונה הראשונה לתמןנה השנייה ןהשלישית

התיאטרןן .לדברי בנואה ,על אף ש"פטרושקה" נמשך רק  45דקות ,באותו

מבליט את הדרכים שבהן התמליל עושה מניפולציות בציפיות של הצןפים.
אם הציפנות המתעןררות בתמונה הראשונה קשורות בעיקר לקרנבל ,למחזה

הזמן ,כמו בדרך של תכסיס ,לא זו בלבד שחולפים להם חייו של אדם בוד,ד
אלא משתקפת גם הטרגדיה של התנגשןת חיין של היחיד עם חיי

הכלל15 .

ייפטרושק .ה" בגלגולו העממי ,לתיאטרון נטןרליסטי ,למרחק )כפי שמדגיש
מיקום

r

קהל בריחוק כפןל מהפעילןת( ןלקןמדיה ,התמןנןת הבאות

מעוררות את דרמת החדר הלירית הסימבןליסטית ,המבטאת אינטימיןת

הערות

 .1פטרושקה

-

שמה של הבובה הרוס'ת המסורת'ת.

 .2בורלסק ] - [ Burlesque

הבורלסק לבקר אנש'ם ,ערכ'ם ,מוסדות ומנהג'ם ,ולש'מם ללעג .האמצע' הראש' של

ססע סתול ברשת

הבורלסק הוא החיקוי .האפקט הקומ' נוצר על 'די הצגה בלתי פרופורצ'ונלית בין

הניה רוטנברג

על הבלט ייפטרןשקה"

"צ ורה ספרות'ת הנהוגה בש'רה ,בס'פורת ובדרמה  .תכל'ת

"הא וב"קט המכובד" לבין סגנון התי אור החק"ני המעוות" .ריבל'ן ,א) .תשמ"ג( מונחוו

) (1911

של פןקין למןסיקה של

סטראןןינסקי ,בביצןע בכןרה של ניז'ינסקי עם להקת הבלט הרןסי

לםפרות ,ת"א ,ספרית הפועלים .

Moor .3

)מור ('

-

כ'נו' למוסלמים ,שמשלו בצפו- Iמערב אפר'קה ובספרד למן הכיבוש

ה ערבי במאה ה-ך ועד נפ'לת ממלכתם ביד' הנוצרים במאה ה . 15-
 .4קומדיה דל-ארטה

בניהןלו של דיאגילב.

-

הומצ אה בא'טל'ה של המאה ה  16-והפכה במהירות לאמנות

דרמתית פופולר'ת .קומדיה המבוססת על ד'אלוגים מאולתרים בין הדמו'ות ,שהן

 Petr.htm 1ו  danceו ~ esoucheו  protis.univ-m rs.frווhttp :
פרופיל של אבי הבלט המןדרני ,פןקין ,ןמידע על ייפטרןשקה"
ןבלטים אחרים שיצר.

בשנןת

ה70-

 .5בלט רוס

-

את אמנות רוסיה למערב-אירופה .הלהקה היתה בנויה על אמנ'ם צעירים מלאי

רעיונות וא'ד'אלים מהפכנ"ם  .אמנים אלו הג'עו לפריז בזמן שהבלט הקלאס' ה'ה

 petrouchka.htm 1ו balletsו archivesו  www.abt.orgווhttp :
מידע על בכןרת הבלט בלהקת

בעלות צביון מוסכם ומקובל.

הלהקה שהוקמה על יד' דיאג'לב ב  1909-כחלק ממימוש רצונו להראות

ABT- American Ballet Theater

בתןספת ביןגרפיןת של פוקין ןסטראןןינסקי.

 stravinsky shearer.htm 1ו  cmpו  w3.rz-berlin.mpg.deווhttp :
מאמר המתמקד בבלט וביןצרין ןמסביר איך חברן יחד כל
האלמנטים לריקן,ד בתןספת האפשרןת להאזין לאודין-קליפ.

בשפל .דיאג'לב ולהקת בלט רוס החזירו לעולם הר'קוד את הדרו והשיבו אותו ואת
המחול למרכז ההתענ"נות האמנותית של הקהל בפריז .

Andrew Wachtell, Petrushka Sources and Contextes, Northwestern University
Press, 1998. p.2.
Benios, "Petrushka", Rech', August 17th 1911 .
Benois, Alexandre, Reminiscenes of the Russian Ballet, Translated by Mary
Britnieva, London: Putnam, 1941, pp . 28-29 .
Benois, Alexandre, Memoirs, Translated by Moura Budberg, 2 vols, London :
Chatto & Windus, 1964, vol. 1, p. 128.
 .10סימבוליזם

-

 petrushka.htm 1ו  petrushkaו  dropsו  danceו  www.butler.eduו וhttp :
קטעים מהתפאןרה שיצר בנואה להפקת הבלט הרןסי של מןנטה קרלן.

בח"ם הממש"ם" .אברהם אב- Iשושן ,המ'לוו החדש ,הוצאת קר'ת ספר ,ירושלים .

על עיצוב הבמה של ייפטרןשקה"

ו  search.msn.comווhttp :
= results.asp?ba=(6.9)O&co=(O.15)2.1.4&FORM
MSNH&RS=CH ECK&b=2&q=petrush ka&v = 1
אינפורמציה כללית על הבלט

'1,2

7.
8.
9.

"זרם בספרות המאה ה  19-וראשית המאה ה  ,20-שעיקרו ביטוי סמל'

לח" הנפש ולהתרחשות בעולם .כוונתו לתת ביטוי אמנות'-סמל' לאמיתי ולפלאי  ,המתגלה

ו russia nוforeig nו  liberal_artsו academicו  www.auburn.eduווhttp :
 ben ois- petrush ka3.htm 1וart

6.

11. Benois, Alexandre, Reminiscenes, v. 1, p. 326.
12. Nijinsky, Romola, Nijinsky, London: Sphere Boods Ltd., 1970. p.107 .
 yMemoirs, Translated and editedוava Nijinska - Earו 13. Nijinska, Bronislava, Bronis
by Irina Nijinska and Jean Rawlinson, N.Y.: Holt, Rinehart & Winston , 1981 ,
pp . 423-25 .
& 14. Fokine, Memoirs of a Ballet Master, Vitale Fokine. Boston: Little, Brown
Co., 1961, p. 192 .
15. Benois, Rech ,' 17.8.1911 .

הניה רןטגברג

על רב-תחןמיןת בעידן

הפיסטמידרני :מ ח ןל
התמגגןת במבחר

יצירית

פןיY

של ליה אגדרסןן

גמלןת
ריינר

) (1983

הדנישה את השינויים

שבין מחול מודרני למחול פוסטמודרני
בהתייחסות לארנון משפטי התנועה

ולעוצמת האנרניה המושקעת בתנועה.
קבוצת הרקדנים של תיאטרון מחול
פוסטמודרניזם מכיל זוויות ראייה פוליטיות,

אינטלקטואליות ואסתטיות המשפיעות על
צורות אמנות שונות ,ביניהן המחול .עם זאת,
בכל צורת אמנות יש למונח זה פירוש אחר,

נ ' דסון  ,שפעלה כאמור כננד המחול
המודרני המסורתי  ,הושפעה משיתוף

הפעולה של הכוריאונרף מרס קאניננהם

נ  [Cunninghamעם המלחין נ'ון קיינ נ [.Cage

והניסיונות של מלומדים שונים מתחומים

אבל הבסיס האסתטי של שיתוף הפעולה הזה

מנוונים להנדיר פוסטמודרניזם רק מדניש את

בין ריקוד ומוסיקה הושפע עדיין ממאפיינים

הקושי בניכוש הנדרה אחידה .לכך נספח

מודרניים הקשורים בטכניקות אישיות

קושי נוסף ,כרונולוני .בעולם המחול

ובאוטונומיה של כל אמנות ,כפי שטוען קונור.

בשנות

ה ,60-

עם תחילת פעילות

האווננרד בניו-יורק ,התערערה

מסורת המחול המודרני ,כפי

שמציין סטיבן קונור נ[Connor
בספרו ייתרבות פוסטמודרניתוו

) (. 1997

הביקורת של האווננרד היתה

על הדרך שבה הבינו את המחול עד כה,

כלומר ,האמנים נשארו יוצרים
אינדיווידואלים  ,וכל אמנות התמקדה
ביסודות העיקריים שלה

-

התנועה בריקו,ד

או הבד השטוח והצבע בציור  .לדברי
קונור ,הסננון שיוצנ בתקופת זו עסק עדיין

בחקירת הפשטות ובזיכוך שבתהליך

ההפשטה  ,שעל פי הנדרתו של התאורטיקן

את דרכי האימון שלו ואת המוסדות שבהם

 [1982,נחשב

קלמנט נרינברנ נ Greenberg

הוא נלמד .בכנסיית נ'דסון נפגשה קבוצת

כאחד מסימני האמנות המודרנית.

אמנים ,שנודעה בשם ייתיאטרון מחול נ'דסוו",

בשנות ה 80-

ושם השתמשה לראשונה איבון ריינר

המחול ,שבאו לידי ביטוי בשיתוף פעולה

חלו שינויים נוספים בעולם

נ [Rainerבמונח וומחול פוסטמודרני וו,

ושילוב בין תחומי אמנויות וסננו נות שונים.

כשכיינתה היתה לצייו זמו כרונולוני )אחרי

כוריאונרפים ,שהצינו קודם מחול מודרני

המידרני( .המחול המו דרנל ,שנחש ב עד אז

אוטונומי  ,החלו לשתף פעולה עם מחזאים

למהפכני ,היחזק עתה כמחול ממוסד והתעורר

ומוסיקאים  .אם בתקופה המודרנית שיתוף

חצירך סכגרכן מחיל חדש ,שיענה על צורכי

הפעולה נוצר על מנת לשרת את יצירת המחול ,

ביו האמנים שהשתתפו בפעילות

היי ,מלבד איבין ריינר ,נם סטיב

סימינה פירטי נ [Forti
] [.Childsהם ניסי להרחיב

הרי שבשיתוף הפעולה בין קאניננהם וקיינ'

כל אמן יצר בנפרד ושתי האמנויות נפנשו
לראשונה על הבמה  .עכשיו אפשר היה לראות
ביצירת מחול שיתוף פעולה ,שבו כל אחת
מהאמנויות שומרת על סממניה הייחודיים,
אבל התוצאה היא יצירה מורכבת הנדולה
יותר מסכום שתי

האמנו לית יח.ד דונמה

לשיתיף פעילה כזה אפשר לראית ניו

הכיריאיגרפלת טרישה בראיו ][Brown

יהצייר רירבס ראישכברג ] [,Rauschenberg

]  [Andersonולוס ינדה צ ' יילדס עם הצייר סול

התמוטטות הגבולות בין תחומים שונים ,בין

תמיד תיעוד הקיים בתיווך של היצג  .כפי

לה-ויט ] . [Le Wittמה שנחשב בדורות

סוגי אמנווות או בין אמנות גבוהה לתרבות

שמסביר ומדגים זאת ז ' אן פרנסואה ליוטאר

הקודמים כלא מרכזי ומפריע את מטרות

פופולרית  ,היא אחד המאפיינים של

הריקוד ואת מגוון אפשרויותיו

עיצוב במה ותלבושות

-

-

תאורה ,

קיבל עכשיו משמעות
מציגה

חדשה .צורת הביטוי החדשה

]  [Lyotardבספרו יי המצב הפוסטמודרני "
יי עוד בטרם לידתו  ,ולו רק באמצעות

הפוסטמודרניזם .כמו כן  ,על פי הגישה

) (: 1999

הפוסטמודרנית  ,טקסטים אינם יכולים

השם שנותנים לו  ,הילד האנושי מוצב כבר

להתקיים כיחידה סגורה שאינה תלויה

בתור מושא בתוך הסיפור שמספרת הסביבה

בסמיכות  ,תוך מודעות עצמית  ,סגנונות שונים

בגורמים אחרים  ,מכיוון שסופרת /

המקיפה אותו ,ושביחס אליו יהיה עליו לנוע

ומסורות של ריקו,ד תלבושות ,מוסיקה ,

כוריאוגרפית היא בעצמה קוראת המושפעת

בעתיד " )עמ'

אמנות גבוהה ואמנות עממית  ,המשתקפים זה
בזה ,תוך שימוש בפרודיה .
האסתטיקה הפוסטמודרנית מציגה

כל

mב :::rנכש_מעייםl..ך2ינתק 1נכ___ _._-

מהאסתטיקות המודרניות תוך הרס

מטקסטים  /ריקודים

אחרים.

.(25

הנחה זאת פותחת אפשרויות לזיקות וקשרים

הקוראת /

צופה מביאה עמה טקסטים

חדשים בין האמנות לבין העולם .הגבולות

וידע אישי .בין-

בין אמנות גבוהה לבין תרבות פופולרית ובין

ט? '2.\2Jואליו~ _____ ~

-,.._,-,-ה~~שבינ 9

-

לבי .Qjעולם ~-ח~ _ 1----------

][,1ntertextua lity

שלהן  .לינדה הטשאון ]  995ך,

 [Hutcheonבספרה ייהפוליטיקה של
הפוסטמודרניזם "  ,טוענת כי
הפוסטמודרניזם מתמודד ומתעמת

עם האידיאולוגיה המודרנית
המתבטאת בעצמאות אמנותית ,

ביטוי אישי והפרדה מכוונת

בין אמנות לבין תרבות
המונים וחיי

באדריכלות(  ,מתגלה
בבירור כמצרף יחדיו ונותן ערך

זהה גם להשתקפות-עצמית וגם לבסיס
ההיסטורי .כלומר  ,המוסכמות האסתטיות
)ההיסטוריות( מוצגות ומתערערות בו-בזמו
בתיאוריה וביישומים המעשיים

ביצירת האמנות ,באמצעות השימוש בפרודיה .

היוצרים ,תוך מודעות עצמית ,מצביעים על

)האמנותיים ,במקרה שלנו( של

הפרדוקסים העולים מתוך קריאה ביקורתית

הפןסטמןדרניזם .

ואירונית של אמנות העבר

מתמודדים
םשםןש גבןלןת

עם מושגים כמו מקוריות אסתטית וסגירות
הטקסט .כאשר מוצגים בסמיכות דימויים

וסיפורים ,שהתיעוד האובייקטיבי שלהם ,

ההיצג ]  [representationשלהם  ,מתערער
בשל השימוש בפרודיה  ,נוצר מתח המגדיר את

מונח שטבעה ג'וליה קריסטבה ]  [Kristevaב-

,1966

מתאר את התלות ההדדית בין טקסט

מסוים לבין טקסטים שקדמו לו או יבואו
אחריו .מכאן נובע

שהטקסט אינו יחידה

ליה אנדרסון ]  [Andersonהחלה ליצור
ריקודים בלונדון בשנות

ה 80-

בתוך תרבות

פוסטמודרנית בת-זמננו .לעבודותיה

אספקטים פוסטמודרניים ,כמו שילוב של

התכנים הפרדוקסליים של הפוסטמודרניזם.

נבדלת ונפרדת אלא היא נתונה לצד אזכורים

פוליטיקה או מיגדר עם פרודיה  ,המאתגרים

האמנות הפוסטמודרנית מציעה מודל חדש של

מטקסטים אחרים ובאותה עת גם סופגת

את ההקשרים הכלליים של העבודות ויוצרים

אמנות  ,שיש בכוחה להעביר ביקורת על

מהם  .כלומר  ,כפי שהטשאון טוענת  ,התיאוריה

את ההיצגים שלה  .הפוטנציאל הפוליטי

המושאים  ,שאותם היא מנסה לתאר .

הפוסטמודרנית ויישומיה מצביעים על כך
שהכל בעצם תרבותי  ,אינו בעל משמעות

א ונ י ברסלית  ,ואין ת י עו ד אוב יי ק ט יבי אל א

45

הגלום בריקודים נבחן תוך התייחסות

מהאסכולה הבריטית שהתבססה בצ'סטר ,לוד

תקופה ,יוצר אמירה פרודית ,המתייחסת

לתופעות שמחוץ לעולם הריקו,ד ולא עוסק

אחוזת צ'ומליס .הציור ' ייהגבירות צ'ומליס"

לאןתה תקופה ובו-בזמן משיגה השגות עליה.

רק בחומרי המחול ,כמו שנעשה בתקופה

"]  "[The Cholmondeley Lad iesמוצג בגלר~ה

אנדרסון משתמשת גם במחוות של ברכות

המודרנית .כמו כן יש בריקודים טשטוש

טייט בלונדון ,ולידן נכתב כי על פי המסןרת

מתרבןיןת שונות המלוות בקסעי מוסיקה

גבולות בין צורות אמנות שונ ת ,בין אמנות

מוצא שתי הנשים הוא מאותה משפחה ,הן

בשפות שונות ממקומות שונים ותרבויות

לבין החיים ,בין אמנות גבוהה ותרבות

נולדו באותו יום ,נישאו באותו יום והביאו

שונות בעולם ,התנועה מורכבת מהליכןת

פופולרית ובין האמן לבין הקהל .אספקטים

לעולם תינוקות באותו היום .כמו בציור,

פשוטות יומיומיות ומחוות גדולות של

אלה ייבחנו ביחס ליצירתה הכוריאוגרפית של

שקיים בו פער בין אשליה )מסורת( לבין

הזרועות  ,ןהרקדנים יןצרים תצורות תןך

אנדרסון ,המשתרעת כמעט על פני שני

המציאות  ,כך מדגימה אנדרסון בריקוד את

שימוש בכל מרחב הבמה ,כשההליכות

עשורים.

הטשטוש בין אשליה ומציאות על מנת ליצור

משמשות כמעברים בין התצורות ,ההעמדה

הפוסטמודרניזם מתרחק מאסתטיקות

היצג חדש .כמן שתי הגבירות בציןר,

שבות~ פי המסובת לאחיות ,אנדרסון
_
_ח
___הנ

מודרניות העוסקות בהצגת החומרים

------- - - - - -

כהווייתם  .סאלי ביינס ]  [Banesבספרה

(, 1987) Terpsichore in 5neakers

בסמיכות של סגנונות שונים וצורות אמנות

טוענת

מגוונות תוך שימוש בפרודיה ,המוצגת תו

יוצרת לשתי הבלרינות ,זו לצד זן ,מילון

מןדעות עצמית ,יוצרת היצג לא אשלייתי של

תנועות של הבלט יחד עם מחוות יומיומיות.

הריקו.ד

שהחזרה לריקוד בעל משמעות אינה חזרה

הרקדניות נעות בצעדי בןרה ] [Bourreeאבל

שריל דןדס ] [1993, Doddsמבחינה נקיןם

לריקוד כפי שהיה בתקופת המחול המודרני

בו-בזמן הן גם עסוקות בחיפוש סיכות הראש .

מערכת יחסים בין אמנןת גבוהה ותרבות

המסורתי .להפ,ך הריקוד

·''Il: .•. .'. .·I';:
' ' i.

הפוסטמודרני מציג את
הרס הפירוש באמצעות
השיח הנוצר עם

האמנויות  .ההצהרה של

האמן על החתירה
העצמית הקיימת ביצירה

היא המאפשרת השתלבות

של פירושים אחרים בתוך
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"האחיות צ ' ומליס" ] "The
"Cholmondeley Sisters ,
 [, 1984הכוריאוגרפיה
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ציןר "גברןת הצ'ומליס",

הראשונה שיצרה

להמןנים ,הרעיןן של

סרט-ריקיד זה ,העשוי על
פי ריקוד אחר של
אנדרסון מאןתת שנה

וויום

הולדת II

-

-

מבוסס

באופו חופשי על נושא

1610-1600

בקירוב

הרקדנים משתמשים

בתנועות רגילות ,כמו

לטשטוש הגבולות בין

הליכות אן מחוות

בציור הנושא שם זה ,מוצג המושג

מסדר-נשים .אנדרסון מצהירה

שהשם שנתנה ללהקתה  ,צ'ומליס ,אינו מקרי
וקשור בעצם העובדה שכל התקדנים הם נשים.

מסבירה את

כאמצעי פופולרי הנגיש

וההכנות הנלוות לה,

The Cholmondeley Ladies, ca . 1600-1610

תחומים שונים בעבודתה .בריקוד זה ,כמו

בראיון עמה ]1994

שמשתמש בטלוויזיה,

ההתכנסות החברתית

אנדרסון ,הוא דוגמה

" - "sisterhood

 IIרגע מןשלם!! ]" Perfect
[, Moment," 1992

 [Briginshaw,היא

התעניינותה בהדדיות הנשית

והשפתון שלהן והןרסות בכך את אשליית

מעודנות השאולות משגרות ניקיון יןמיומיות,

הריחוף והניסיון להתגבר על כוח המשיכה,

הם מופיעים בזוגןת ,משתמשים בחלקי גוף

שמבטאים צעדים אלה.

קטנים כמו כפות ידיים ורגליים ,כשהם

דיאלוג ישיר עם עולם הסרטים קיים בריקוד

!!המופע!! "] "The Show

 [, 1990,המבוסס· על

לבושים בחלןקי רחצה לבנים ,הם נעזרים בכל
חושיהם ,בהגזמה ,על מנת לגלות סימן קסן

שני מקורות עיקריים :האחד שואל דימויים

של לכלוך על חלקי הגוף הקטנים ביותר של

מסצינןת של סרטים הולי בודיים משנות ה ,30-

בני/בנות זוגם .מאוחר יותר ,כאשר הרקדנים

בכך שמנזר הנשים היה האפשרות היחידה

והאחר מבוסס על הרעיון שהעולם הוא  IIכפר

מצולמים נעים בחןץ ,מבצעים הרקדנים

לאשה אינטלקטואלית או יצורתית לפתח את

גלובלי קטן'! הריקוד עשוי קטעים קצרים,

הגברים ,לבושים בחצאיות שחורות וגופיות,

רעיונותיה  .המוסכמה העתיקה הזאת של ה-

שלכל אחד מהם כותרת המוכרזת על ידי רקדן

טקסי פולחן ,כאילו הם מתכוננים לקרב

או כמה רקדנים .הקטע הראשון!!, ,םירז!!

כלשהן ,הריקוד מסתיים כשכל הרקדנים

sisterhood

היא הדרך של נשים לעבוד יחד

ולהימלט מהעולם החיצוני הפטריארכלי.
אנדרסון יוצרת קבוצת מחול על סהרת המין
הנשי ומשלבת בריקוד את האןפן שהו היא

תופסת את המושג

,sisterhood

שהוא אחד

מבוצע לשיר המפורסם של פרנק סינטרה
 IIזרים

בלילה II

רבים בשנות

)סינטרה כיכב ושר סברטים

ה (, 30-

המושר על ידי רקדן.

מתפשטים מבגדיהם ,מניחים אותם על

הרצפה ושוכבים לצדם ,תנועות יומיומיות
ןתלבושות ,דימוים ממן חזר ים מתרבות

הצירוף של השיר המפורסם בביצוע קצת

פופולרית

המושגים החשובים היום בתנועת הנשים

מסורבל ,שאינו מתיימר לחקות את המקור,

יומיומיים ותורם גם לכוח המשיכה הפופולרי

הבינלאומית.

עם ביצןע עבודת רגליים של הרקדנים

של הריקו.ד

"האחיות צ'ומליס" ,העבודה ושם הלהקה,

המרמזת על צעדי סטפס המתקשרים

מציגים גם מערכת יחסים עם ציור

אסוציאטיבית למחזמרים פןפולריים באותה

-

הכל קשור בשגרות של חיים

המילה המדוברת באה לידי בטוי לראשונה

בריקוד ", 1992 ,"Walky Talky

שמאזכר גם

תא מכשיר הקשר הנייד .החלקים השונים של

מבטאים הרקדנים בתנועה מחוות ותנוחות,

ההקשבה המודעת לצורות אמנות שונות

הריקיד מאורגנים סביב נושאים של תנועה או

הלקוחות מהרישומים של שילה .הרקדנים

ולתכנים סוציו-תרבותיים )קונור(.

נאום ,יאלה עומדים לפעמים בצורה עצמאית

נעים עם פיות פעורים ,פנים מעוותות או

אפשר לקרוא את העבודות של אנדרסון

יעליתים קשורים זה בזה בקשרי גומלין.

זרוערת כפופות בזוויות ישרות .אנדרסון

באמצעות פרשנויות שונות .כל דבר בריקוד

אמצעי ההפרדה מאפשר לקהל להתרכז בכל

מקשרת בין הדימויים השטוחים על בדי

נבנה מתוך הקשר פוססמודרני :הפירוש,

אחד מהסאפקטים ,אם זה המילה המדוברת

הקנבס הדו-מימדיים של שילה ,לבין סגנון

הצופה והמבצעים .האנרגיה של העבודה

או התנועה .בחינה של הריקוד  IIבשר ודם

] "Flesh and Blood n

__

II

 [, 1992,מראה כיצד

שפת התנועה והמחוות האישיים שלה,

מובילה את תשומת לב הצופה כלפי חוץ,

באמצעות הרס האיכות התלת-מימדית של

הרחק מעצמו ,ומעמתת אותו עם ריבוי

דימויים מספרות נוצרית של מלאכים

תנועת הרקדנים .בריקוד הזה ממציאים

פירושים  .עבודותיה בעלות התכנים הסוציו-

יקדושים מעונים ארוגים בריקוד .אנדרסון

הרקדנים זיכרון שרירים חדש המייצג את

תרבותיים יכולות להתחיל ולהסתיים בכל

משקפת את הנושאים הרוחניים שבהם היא

דימויי הגוף של שילה ,כשהם נעים מצד לצ,ד

דiך 1באמצעים פיזיים של אלימות ומוות של

שומרים על תנוחות ומצב הגוף בפרופיל ,ובכך

מקום ולעולם אינן מגיעות למסקנה

מש>?עית .מכיורן

חד-

שהר !? iודיםי ~~2נשאר~ם____ __..

מלאכים-נשים .הריקוד מדגים גם השפעה

מציגים דימוי של גוף ומרחב שטוחים.

פתוחים ,בלי סוף ברור ,היא נשענת על

ישירה מאמנות חזותית .אנדרסון מספרת

הריתמוס של משיחות המכחול המהירות של

ההתנסות והניסיון של הצופה והבנתו את

הצייר מוצג על ידי מעברי תנועות ומצבי גוף

התכנים שמעלה הכוריאוגרף ואת האספקסים

הריקיד היא התעניינה בציורים ,במיוחד

מהירים .כשאנדרסון בוחרת בלהקה של

של החברה שעליהם היא מצביעה.

בציורים דתיים מימי הביניים .עם זאת ,היא

גברים לריקוד המושפע מציורי עירום של
נשים היא חותרת תחת ההיצג של העירום נשי

ב'בל'  Iגרפ'ה

]Briginshaw

 [, 1995,שבתהליך יצירת

בחנה את ייהאמנות הגבוהה

II

של

האיקונוגרפיה הנוצרית מימי הביניים ושאלה

והצופה-גבר ויוצרת היבט שונה של מיניות.

תמוכהח-ומרים לריקוד מתוך נקודת מבט
נשית תב-זמננו .בריקו,ד שבע נשים נעות על

טןף מתןח

הבמה כאילו יצאו זה עתה מאיקונות

בחינת ההיסטוריה האמנותית של ליה

ביזנטיות ,לצלילי מוסיקה מחרישת אוזניים

אנדרסון מגלה זיקה בין עבודותיה לבין

שהולחנה ונוגנה בידי ססיב בלייק ][. Blake

התיאוריה הפוסטמודרנית .עבודת האמנות

הרקדניות מבצעות מחוות גוף ,ידיים ועיניים

שלה עוסקת מלכתחילה ברעיון או תפיסה;

השאולות מן האיקונוגרפיה הנוצרית-דתית

עם זאת ,היא אינה מציגה את הדבר

המתארת דקושים ומלאכים .אנדרסון

ייהאמיתיי' ,אלא את ההתרשמות ממנו.

משתמשת בשפה אמנותית הנותנת פירושים

הדימויים בעבודתה משתנים ומתרחבים

מפררשים לדימויים ,כשסהמלים והסימנים

בקביעות .ההשפעה החזותית של דימויים

שהאולים משמשים רק נקודת מוצא לריקו.ד

שאולים מחיי היומיום ומהקולנוע יוצרת

התאורה על הבמה ,המשתנה לעיתים תכופות,

ריקוד רב-שכבתי עם סוף פתוח בלי פירוש

משתקפת ומוחזרת מהשמלות הכסופות

חד-משמעי .לאירוניה המתלווה לעבודותיה יש

האררכרת כמו מהרקע המוזהב של ציורי

קוד כפול ,היא משתמשת בדימויים ובו-זמנית

האיקונות .התנועה ,שהיא שילוב של מחוות

מערערת עליהם .בנוסף ,מחוזות הריקוד

דמויקית ומערגלות ,נשארת קרובה לגוף

משתחררים מכבלי המסורת ,ומילון התנועות

הרקדנית .שהילוב של מרחב מוגבל ומילון

מתבסס גם על פעולות יומיומיות ,מחוות של

תונעות מוגלב עם הרקדניות המרוכזות

כפות ידיים ופנים.

בעולןמ הפנימי מעניק איכות חושנית

פריצת הגבולות בין המחול לבין שאר

וסמתורית לריקוד .אנדרסון יוצרת היצג

האמנויות מביאה לשאילת חומרים לתוך

ייחודי המאתגר את דרך ההתבוננות

המסורתית במסמכים של ההיסטוריה
דהתית-נוצרית ,תוך שילוב בתנועה ,מרחב

שונים כנקודת מוצא לעבודותיה .כאשר היא

וצליל עכשוויים.

שואלת מאמנות חזותית ,היא אינה מעוניינת

דיאלוג ישיר עם אמנות חזותית אפשר למצוא

בתיאור התמצית של אמנות הצייר וגם לא

)(. 1998

בריקוד מתייחסת אנדרסון לרישומים

Franscina, Francis & Harrison, Charles Eds.,
London: Paul Chapman Publishing Ltd., pp . 5-10 .
'Rainer, Yvonne, "A Quasi Survey of Some 'Minimalist
Tendencies in the Quantitatively Minimal Dance
Activity Midst the Plethora, or an Analysis of Trio

 andזheo yז A", What is Dance?: Reading in

Criticism, Copeland, Roger & Cohen, Marshall
Eds., Oxford, New York, Toronto, Melbourne :
Oxford University Press, 1983. pp . 325-332 .
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מצרפת'ת :גבר'אל אש

מדיום הריקוד .אנדרסון נודדת בין אמנות

רביקדו Featherstonehaughs Draw
on the Sketch Books of Egon Schielen

Art and Modernism: A Critical Anthology,

מתוך בצדק' ,שראל  :ה  Iצאת הק'ב Iץ המא Iח,ד  999י ,

חזותית ,מדיה או ספרות ומשתמשת בדימויים

heד'
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Briginshaw, Valerie, "Lea Anderson Talks to Valerie
Briginshaw about Flesh and Blood", Dance
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Connor, Steven, Postmodernist Culture:An
heories of the Contemporory,ז Introduction to
Oxford: Blackwell Publishers, 1997 .
Dodds, Sherril, "Perfect Moments, Immaculately
Framed: Postmodernism and Popular Culture in
the Work of Lea Anderson", MA dissertation ,
University of Surrey, 1993.
" Lea Anderson and the Age of Spectacle", Dance
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ר  Iטנברג  ,הג'ה " ,על ר Iחנ'  Iת של בשר  Iד  Dבל Iנד Iן :
מחול ]'שראל  2י 998 ,י ,עמ' . 54-56

ביצירת כוריאוגרפיה של אותו ציור .היא
משלבת את הכללים והסגנון של האמנות
שממנה היא שואלת

-

המשטח הדו-מימדי,

הרבים של אגוו שילה ביומניו ,שהם אוצר של

הצבע והמקצבים של משיחות

רעיונות משורבטים ,שחלק מהם יתגבשו

תוך אמנותה .עבודותיה יוצרות פירוש תרבותי

המכחול -

אל

ויתממשו מאוחר יותר בעבודותיו .מרחב עשוי

חדש לדימויים השאולים .מה שחשוב אינו

מנורות ניאון בתוך הבמה מסמל דף נייר ,שבו

ההיסטוריה הפנימית של הריקוד אלא
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אליסון מארי היא תופעה חריגה בסצינת

מארי הוא מגוון התפקיד י ם שהיא ממלאת

המחול הלונדונית  .בנוסף על היותה

בסרטיה .כוריאוגרף המשתף פעולה עם במאי

כוריאוגרפית מבוקשת היא גם במאית סרט י

זוהי תופעה שכיחה בתעשיית הוו י ד י או-דאנס ,

וידיאו-דאנס מצליחה  .בגיל  ,28היא במאית

אבל כוריאוגרפית בעלת הכשרה מקצועית

סרטי וידיאו-דאנס העסוקה ביותר באנגליה.

בקולנוע ובעריכה האחראית גם לבימוי

-

מארי ,רקדנית וכוריאוגרפית קנדית ,הגיעה

הסרטים

ללונדון להחלים מפציעת ברכיים קשה .לאחר

מלהקת את הצוות האמנותי והטכני וקובעת

שנתוום של לימודי תיאטרון עברה ללמוד

מראש את זוויות הצילום והעריכה  .רמת

קולנוע במטרה לשלב בין אהבתה למחול

המעורבות שלה בכל שלבי היצירה וההפקה

ולקולנוע .מאז ביימה סרטי וידיאו-דאנס

-

זוהי תופעה נדירה  .מארי אף

היא מרבית.

וקליפים רבים ללהקות פופ ידועות ולערוצי

טלוויזיר ש2גנ .Qבבריט ש l ..Lג..נע ________.Q2בג( tיוו בלו.נ נע מ בבר_ת_ אליסוכ_ו;כ~ 11:iנ ___
..J

את סרטה עטור הפרסים ייהורספליי "

תפקידה הכפול ככוריאוגרפית וכבמאית של

] [Horseplayיצרה מארי בתקופת לימודיה

סרטי וידיאו-דאנס ועל סרטה יי הורספליי ' -,

לתואר שני בקולנוע  .היא שלחה אותו למכרז

כיצד את רואה את כפל התפקידים הזה

של הסדרה יי מחול למצלמה" ] Dance For The
 [Cameraבהפקת  .BBC2הסדרה  ,שפותחה

שאת ממלאת!

בשנות

ה 90-

בבריטניה ,אפשרה לראשונה

ליוצרים להפיק סרטי מחול קצרצרים תוך

אני חושבת שכוריאוגרפיה כוללת בימוי  ,ולכן
אני לא מפרידה בין השניים  .זה לא שאני
יוצרת כוריאוגרפיה נפרדת ואחר כך מצלמת

התנסות בעשייה טלוויזיונית ובשיתוף פעולה

אותה .כל התהליך הוא דבר אחד אורגני .לא

אמנותי בין במאים  ,כוריאוגרפים ומוסיקאים.

בכל פרויקט אנ י ממלאת את שני התפקידים ,

מפיקי הסדרה ביקשו להגיע למספר רב של

צופים ולנתץ את הדעה הרווחת  ,לפיה מחול

זה תלוי בהפקה  .בסרט יי הורספליי  ",למשל ,

הכל התגלגל מההצעה שהגשתי

ל,BBC -

שבה

הוא מדיום ארכאי חסר אמירה עכשווית

רשמתי את עצמי ככוריאוגרפית וכבמאית.

רלוונטית .התסריט של מארי  ,ששמרה את

מאז זה מצא חן בעיני.

דבר היותה תלמידת בימוי בסוד  ,התקבל

משתמע מדברייך ,שהבנה מעמיקה בשני

התחומים

לסדרה.

יי הורספליי" מזכיר וידיאו-קליפ בסגנון

MN

בצבעוניות העזה שלו ,בעריכה המהירה

-

קולנוע וכוריאוגרפיה

-

היא

מהותית ליצירת סרטי מחול.
אני חושבת שאני בין היחידים בתחום  ,שלמדו

ובמוסיקת ההיפ-הופ והפאנק .העלילה

גם מחול וגם קולנוע ברמה מקצועית והמשיכו

מתארת חבורת בנות המשתובבות בנמל נטוש ,

להתעסק בו-בזמן בשני התחומים  .העניין הזה

משחקות יי חמור ארוך" ומתבדחות בינן לבין

מזין את העבודה שלי  .אני לא יוצרת מחול

עצמן· לפתע הן נתקלות בחבורת בנים

לבמה אלא למצלמה בלבד .אני רואה את

במכונית נוצצת .בסצינה האחרונה הבנות

המחול ואת הקולנוע יחד  .תהליך היצירה הוא

מבזות את הבנים וגונבות להם את המפתחות ,

משולב .כשאנ י יוצרת תנועה  ,אני כבר אומרת

נכנסות לאוטו ונוסעות  ,כשהבנים רצים

לעצמי שכאן יהיה צילום קלוז-אפ וכאן

בעקבותיהן אל השקיעה באופק .הריקוד

מצלמת כתף בסיבוב .זה לא שאני נכנסת

והיחסים בין הרקדנים בסרט מזכירים

התכנסויות של חבורות רחוב

-

קריאות גנאי

לסטודיו  ,מסתכלת במראה ויוצרת ריקוד ורק
אחר כך מחליטה איך אצלם אותו .התהליך

ושריקות הן חלק מהכוריאוגרפיה .הסרט מלא

הוא בו-זמני ובלתי נפרד .קשה לי לתאר את

הומור :בלוני מסטיק ענקיים שהבנות לועסות

התהליך בצורה אחרת ,אבל כפי הנראה הוא

מצולמים בקלוז-אפ  ,תנועות מצלמה קופצניות

אפשרי.

עוקבות אחרי משחק הבנות ,ומלך החבורה

את יכולה להביא דוגמה ,שתמחיש את

מצולם בהילוך איטי מזווית נמוכה ומעוותת

היתרוו שלך כבמאית של הכוריאוגרפיה

בכל פעם שהוא מופיע על המסך.

שיצרת!

יי הורספליי " הוא דוגמה לשילוב הייחודי בין

כן  ,השילוב בין שתי המצלמות בסרט

מחול לקולנוע המאפיין את עבודותיה של

יי הורספליי " איפשר לי להשיג את תנועת

מארי  ,שילוב שלא ניתן להפריד בין מרכיביו.

המצלמה הייחודית של הסרט ואת התחושה

האימאז' החזותי מתמזג עם התנועה והסאונד

של מתיחת המסך  .מצלמת הפולימיקס היא

ויחד הם יוצרים קולנוע ייחודי  ,מדויק וקליל.

קטנה וקלה ובעלת עדשה רחבה  .קשרנו אותה

א חד הגורמים ל יי חודיות זו ביצ י רות י ה של
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התסריט התפתח במהלך החזרות  ,כשנכנסתי

כוריאוגרפים אחרים?

אני ניגשת לביים אחרי שאני מרגישה את

עם המצלמה לסטודיו וניסיתי דברים .בבית

התנועה באופו מוחלט במישור הרעיוני והפיזי.

צפיתי בחומר שצילמתי בחזרות והכנסתי

זה בדיוק מה שעשיתי בפרויקט האחרוו

שינויים  .כך שהתסריט נוצר והשתנה כל הזמו

שעבדתי עליו .ביימתי סרט לטלוויזיה על

במשך החזרות .

להקת מחול .כבמאית הסרט אני תוהה איך

יצרת את התסריט במקביל ליצירת המחול?

במאי שמעולם לא עסק או למד מחול מסוגל

כו ,יצרתי תנועה שהיא כבר חלק מפריים .

לביים סרט כזה בשיתוף פעולה מלא עם

למשל  ,חשבתי על פריים שבו מישהי יוצאת

הכוריאוגרף  .אם אתה לא נכנס לתוך התנועה

מהפריים ואז לחתוך לפריים הבא  ,שבו משהו

מתוך הבנה מעמיקה שלה ,זה דומה לצילום

אחר עולה לתוך הפריים  .למשל  ,בקטע של

של סרט בשפה זרה .לכו אני אוהבת לעשות

קפיצות הצפרדע רציתי מצלמה שמתנועעת

___________ 2. ___ .שג_UJ.גשלל_ uנרב..צi...ב.JJבםבגמ _____ _
לאיזה ז'אנר קולנועי היית משייכת את
רציתי לעשות משהו שמתעסק במשחקים

הסרט?

וחוגג חברות ביו נשים ולהתרחק מהציניות

משהו ביו  11באטמוי; ו"ספיידרמו" וביו סרטי
 11הורספליי 11

השחורה  ,שמאפיינת את העבודות הקודמות

אנימציה קומיים  .עבורי ,

שלי  .בנוסף ,רציתי ליצור חומר תנועתי שיהיה

ביו עבודותיי כסרט ישיר ושמח .

מתבלט

מוכר גם לאנשים שלא עוסקים במחול .

האם את מסכימה להגדרת הסרט כמחווה

השתמשתי בתנועות שראיתי במועדונים או

לווידיאו-קליפים וסרטי פופ קצרים?

קפיצות ממשחקי ילדים והתרחקתי מתנועות

זו בהחלט אחת מנקודות המוצא שלי בעבודה ,

מוכרות מעולם הכוריאוגרפיה המודרנית.

למרות שאני לא אוהבת חלוקות שמבדילות

עניינה אותי תנועה פיזית עם הרבה אנרגיה,

ביו אמנות גבוהה ואמנות נמוכה  .הסרט נעשה

קצב מהיר וכיף גדול .

להקרנה בטלוויזיה ,ואת זה הרבה

מה המבנה העלילתי בסרט?

כוריאוגרפים צריכים לזכור  .לעיתים קרובות

למעשה ,איו בסרט התחלה ,אמצע וסוף  .גם

מדי הם יוצרים סרטים מבודדים כל כך.

אם היית לוקחת את האלמנטים שבו ומשנה

ידעתי שקהל היעד שלי הוא צעיר ,זה שרגיל

את סדרם ,הם היו עובדים כסרט .הפורמט

לווידיאו-קליפ ,אבל ניסיתי להטות את זה

הקולנועי שלו הוא המכתיב מבנה של התחלה,

בעזרת כוריאוגרפיה אחרת מזו שרואים ב-

אמצע וסוף ,ועובדת היותו קצרצר מכתיבה

ד.Mv

התחלה וסוף די צמודים .הסיפור של הסרט

הדוקים ועקבים גבוהים ולא עומדות מאחורי

ציני ואפשר להיכנס אליו ולצאת ממנו בכל

זמר  .הו בטוחות בעצמו ונינוחות .זה נשמע

נקודה .יש חלקים ומצבים שונים ,למשל
ההתחלה שהיא בדיחה ישירה וההמשך שהוא

התגרות ,קטע כוריאוגרפי  ,ולבסוף

-

כשהבנות

הבנות ,למשל  ,לא לובשות מכנסיים

הבדל קטו ,אבל בהשוואה

ל-דMv

זה הבדל

עצום.

להבדיל מהופעה חיה ,היצירה למצלמה

רואות את הבחור עם המשקפיים ,נוצר

מדרבנת או מדכאת את תהליך היצירה

דיאלוג .

שלך?

איך התנהלו החזרות על הריקוד?

לא פעם ניסיתי להיכנס לסטודיו ולעבוד על

התחלנו בתקופת חזרות בסטודיו .השתמשתי

כוריאוגרפיה לריקו,ד אבל הרגשתי עצורה

בטכניקת אימפרוביזציה מודרכת ומובנית

משום הצורך להדחיק את המחשבות שלי על

לבדוק מה עובד ומה לא .באותה תקופה גם

עבודה עם המצלמה .בתחילת דרכי רציתי

עבדתי עם מלחיו על המוסיקה  .סיפרתי לו על

לעשות מופעי תיאטרוו-מחול לבמה  .אחר-כך

כל קטע והוא חזר עם קלטת מוכנה ואז יצרתי

לקחתי את המצלמה לסטודיו וחשבתי לעצמי :

כוריאוגרפיה .האתר היה חשוב לי ולכו קיימנו

" תשכחי את הבמה! זה הרבה יותר מענייו " .

בו הרבה מהחזרות עם הצלם  ,שצילם במהלך

אני מרגישה שהבמה היא פחות רלוונטית

החזרות במצלמת וידיאו קטנה  .רציתי

לרעיונות שלי  .יצירת מחול למצלמה היא

שהצילום יהיה בלתי נפרד מהכוריאוגרפיה.

נהדרת ,מפני שהיא מאפשרת לי להציג את

הוא ידע ,למשל ,שבספירה 5,6,7,8

הוא צועד

העבודות שלי בכל העולם .ככוריאוגרפית ,

עם המצלמה אחורה ומתכופף למטה  .כך

לעולם לא היה מתאפשר לי לחשוף את

הגענו לדיוק של כל פריים עם מצלמה

העבודות שלי כמו שאני עושה דרך הקולנוע

בתנועה .

והטלוויזיה.

באיזה שלב פיתחת את התסריט?

•••
• •

_

יהודית בריו-אינגבר

מןשניגטןו
לאישוש חוויותיהם והשקפתם בניתוח המחול.

במשד חמישה ימים ) 19-23ביולי( התכנסו

בוושינגטון יותר מ  600-נציגים מ  20-מדינות
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באתרים שונים באוניברסיטה ובמרכז

האמנויות עייש קנד '  .בכל ערב הוקרנו סרטים
ה י סטוריים ,שכללו בין השאר קטע של גרטרוד
קראוס רוקדת בראשית שנות

ה ,30-

והתקיימו

אספות חברים של ארגונים בינלאומיים שונים
של אנשי מחול.

ע

~~

יי האליטיסטייי לייאתנייי ,ששלטה עד אז

במשתתפים ועל פי רוב נגעו בנושא הרב-

בכת·ינה על מחול )על המאמר וי  ,רשימתה של

באיופ  -לתא"ו תןפעןת ת 'י בית ,נחוצה לנן "וב

תרבותיות  .ביום השני של הוועידה התקיים

גבי אלדור בגיליון זה( .קילינוהומוקו הזכירה

קוליות ,גישה השוללת אתהאופן הסמכותי

רוב האירועים שנכחתי בהם היו מוצפים '

,.

\ תיאורט ש ניות)! -מיניסטW

ועל ההבנה

הרחבה הנדרשת ביחס למחול .בש~ה שאנחנו

דיון בנושא ייאתנולוגיה מחולית  :לאן מועדות

למאזינים את אבי מדע האתנוגרפיה ,פרנץ

הישן של כתיבה על אודות מחול .

פנינו?  ".בין המרצים היו אוטרה קורלאוואלה

בואז נ  [Boazואת שותפתו למחקר גרטרוד פ,

אחד המרצים הפופולריים בוועידה היה

נ  [, Coorlawalaמומחית לדרום-אסיה

קוראת נ  - [Kurathרקדנית שניהלה להקת

תומאס דה פרנץ נFranz

המלמדת סוגיות במחול רב-תרבותי

מחול משלה ועסקה בחקר המחול של תושבי

ממוצא אפריקני ,שאנתולוגיה משלו עומדת

והיסטוריה של מחול באוניברסיטת לונג-

אמריקה האינדיאנים .שניהם דרשו תיעוד

איילנד ומכללת ברנר;ד גיוהן קילינהומוקו

מדויק של המחולות והדגישו את מקומה של

לראות אור בכותרת Dancing Many Drums:
.Excavations in African American Dance

 [, deצעיר אמריקני

נ  , [Kealiinohomokuמנהלת מאגר עתיר

המוסיקה בכל דיון על מחול .קילינוהומוקו

דה פרנץ ,שעסק בהרצאתו ברב  -תרבותיות,

פרסים למקורות רב-תרבותיים באוניברסיטת

דיברה גם על עבודתו של קורט זאכס נ [,Sachs

הרחיב את הדיבור על פרדיגמות חדשות

אריזונה; אנטוני שאי נ [, Shayמומחה למחול

שסיפרו ייתולדות המחול בעולםיי )שיצא לאור

במחול השחור  .תחילה הראה קטעי סרטים

איראני; ודיידר סקלאר נ , [Sklarשמלמדת

גם בתרגום עברי( ,זוכה ליחס של ביטול

אתנולוגיה באוניברסיטת אירווין בקליפורניה.

בשנים באחרונות.

השחור המוכשר בוגיאנגלס נ [, Bojangles

סקלאר דיברה על האפשרויות להכיר את

אוטרה קורלאוואלה טענה יישאם לא נכבשת

ששמו האמיתי היה ביל רובינסון ,ולא

יי האחריי באמצעות השתתפות במחול .לדעתה,

מעולם )משמע  ,לא חיית תחת שלטון זר( ,אל

התייחסו אליו ברצינות משום שיירקד בשפת

התחום שעוסק באתנולוגיה של המחול חייב

לד לכתוב על מחולי '.לדבריה ,מכיוון שהגוף

הרחובי '.אבל לא כל אח,ד ובוודאי שלא כל

משנות

ה ,30-

שבהם כיכב רקדן הסטפס

לשאול את עצמו :יימה אתה יודע בשעה שאתה

הרוקד יכול להיות מתואר כאובייקט " ,לרקוד

רקדן בהיר-עור שרקד אף הוא ביישפת-

רוקד?" וגם ייאיד אתה יודע זאת? ".גישה זו

פירושו להיות שבוי בשניות ודיכוטומיות  ,שהם

היומיוםיי ,היה יכול לבצע מה שהוא ביצע.

של מודעות בשעת מחול ,המקנה לגיטימיות

יהאניי ויהאחרי ,המתאחדים ברגע מרומם של

דה פרנץ העלה שאלות נוספות ,פרובוקטיביות

לניסיונו  ,האישי של המוקר ,שבס ~ נשמעה

ריקוןי ~  ~ ,כל מופע מחוליש בן  ,משום טשטוש

לעיתים ,בנושא ייהאחרותי '.הוא שאל ,למשל,

של ייהאנייי וייהאחריי ,וע ? גן מחק:ך המחול

האם הגוף השחור ,על הבסיס האפריקני

הסתמכן שוב ושוב על · הפילוסופיה של

אינו אלא שע'טנז  · ,בן כלאיים .ה ןא צי ו,נה שמות

יכול בכלל לחדור למרחב הציבורי של הרוב

הפילוסוף ' הגרמני מרטין היידגר נ[H~ idegger

של כמה חוקרים אמרילנןים ,שהם דוגמה

האירופי? האם מחול הפורץ למעגל הלבן יכול

בהזדמ נויות רבות בוועידה .ר;בי~ם

מjרמרציP

שלו,

ב.
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להתקבל בצורה חיובית? הוא הקשה בדבר

מיניים בוטים ,שבלעדי הסוואה זו לא היו עוברים

בנושאי מיגדר  ,למשל מחקר על מחול הפנדנגו

מסרים אתניים מוצפנים ,שאינם מוגנים עוד

את סף הצנזורה העצמית של התרבות המערבית

נ  [Fandangoשל פורטוגל; ייפסטיבלים למחול

ברגע שהם חודרים לזירה הציבורית  .ומהו

ואת רף צניעותה המזויפת  .תחרויות המחול

כזיכרון חברתי וזהות לאומית בהודו" ,וכן

בכלל מחול יייומיומי" אפריקני-אמריקני  ,על

הסלוני הלטינו-אמריקני הם מסמנים ברורים של

מחקר על ייייצוגם של חסרי הכוח ,המתים

צורותיו הקינטיות ,המציג לראווה גוף שחור ,

מעמ,ד מקום ,

המדגיש את האופי של התכנסות יימועדונית" ,

היה מקובל נעשה לפתע מושך.

אקטיביזם אמנותי בקוריאה.

כניגוד להבנה האסתטית המלומדת של המחול

נושא נוסף שנידון היה ביקורת המחול  .סאלי

הייצוג הישראלי היה לא מבוטל  .איילה קדמן

האמנותי  .וכיצד יוכל מישהו שהוא בעל

ביינס נ  ,[Banesמי שהיתה אחת הפרשניות

לימדה ,הראתה סרטי וידיאו והרצתה על

השכלה בתחום המחול האמנותי לכתוב על

הראשונות של המחול הפוסט-מודרני בשנות

הקשרים וההשפעות ההדדיות בין המחול

המחול יי האחר " ?

ה  60-בספרה יי מוזת המחול בנעלי ספור'ט

העממי והמחול המודרני בישראל .אמירה

ל~ןם -

עם פנים מאופרות ,מה שלא

ואלה הנדחקים לשוליים" כתיאור של

נ  ,[Terpsichore in Sneakersצוטטה
מירוז הרצתה על מחול-אופי וקריקטורה
סאלי ר .זומר נ ,[Sommerשמאמרה המרשים
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ניתחה את המחול האפרו-אמריקני במועדונים

לביקורת המחול  :תיאור ,פרשנות ,הערכה

בכנס והעירה הערות חשובות ,בייחוד בדיון על

באזור ניו-יורק והראתה קטעים מוקלטים,

והכנסה לקונטקסט.

יימחול בישראל :כוחות חיצוניים ופנימיים".

דרמטיים מאו,ד של מחול כזה .במועדונים

קירסטן בודנשטיינר נ [Bodensteinerהרצתה

רנה גלוק הרצתה והראתה שקופיות בנושא

אלה עליך להכיר מישהו באופן אישי כדי

על כתיבתו של אלאן קריגסמן

ייהשפעתה של מרתה גראהם על התפתחות

נ  [, Kriegsmanשהיה מבקר המחול הראשי של

המחול המודרני בישראל" ,נושא שנעשה

להיכנס ויש בהם תחושה של משפחתיות ,של
שייכות .האלתור והתחרות הם חלק מהאווירה

ה " וושינגטון פוסט " בשנים

1966

עד

. 1996

אקטואלי בשל המאבק הניטש בין רקדני

המועדונית .מול התוקפנות והמיניות הבוטה

הוא הרבה לתאר את מופעי המחול בארה " ב

להקת גראהם להנהלתה  ,שגרם לאיסור על

של החברה ,התערובת של המקצבים האפרו-

ובארצות אחרות והשתדל בכתיבתו

שימוש כלשהו בעבודותיה.

אמריקניים ,הלטינו-אמריקניים והאירופיים ,

הביקורתית " לא להניח לתבשיל להתקרר",

שני נציגות מארה " ב השתתפו באותו דיון .

"לעורר רגשות" ולעזור לצופה להשיג מידע

כותבת שורות אלה תיארה את להקת מחול-

המציאות החיצונית .המחול חוגג את הגוף,

ולהגיע לעמדת הערכה  .קריגסמן העדיף לשים

העם הישראלי העממי הראשונה ,שסיירה

ודרך המחול במועדונים הרקדנים מעצבים את

דברים בהקשר מסוים ,על ידי תיאור רגעים

במחנות הפליטים של ניצולי השואה באירופה

בעזרת האלתור

-

יש בה משום מגן מפני

פרשנותם לחברה שדחתה אותם.

מיוחדים הממחישים את אמנות המחול.

ב ) 19'1-7-יימושפל או מרומם :היבטים על הגוף

ג ' ולייט מק  -מיינס נ  [, McMainsהכוכבת

הרצאתה של ברנדה דיקסון גוטשילד יי ביקורת

היהודי"(  ,ונינה שפיגל הרצתה על ייהרנסנס של

העולה מבין חוקרי המחול הצעירים  ,נשאה

המחול על פרשת דרכים " היתה מופע של

תרבות הגוף :נקודות הצטלבות בין הספורט

הרצאה בשם" Brownface: A New :
Performance of Minstrely in Competitive
"  ". Latin Amrican Danceהופעתה היתה

ממש ,שכלל תנועה ואופן דיבור כמעט פיוטי .

והמחול בארץ ישראל שלפני הקמת המדינה

הסדנה יי שותפים למחול " הציגה את

)(". 19'1-0-1920

האפשרויות החדישות ללימוד מחול מרחוק

הגופים שעמדו מאחורי האירוע ,ובהם קונגרס

מבריקה  .מק  -מיינס ,הידועה גם כרקדנית

בעזרת תקשורת חדישה .המשתתפים ישבו

למחקר המחול נ  [, CORDהחברה של חוקרי

מצטיינת של מחול סלוני דרום-אמריקני,

בחדר שבו התקיים שיעור ,שעה שהמורה ניהל

תולדות המחול נ [, SDHSאיגוד מבקרי המחול

איפרה תוך כדי דבריה את פניה  ,שנעשו כהות

בו-זמנית תקשורת עם קבוצת סטודנטים

נ [, DCAקיימו מפגשי חברים והעניקו פרסים .

יותר ויותר והפכו לבסוף לעיני הצופים

באוניברסיטת מיניאפוליס בעזרת וידיאו

לשחורות ממש .בדרך זו ,אמרה  ,בעזרת בקבוק

אינטראקטיבי  .באמצעות מכשיר וידיאו

שלי אשכר נ [Eshkarופול קייזר נ[ Kaiser
קיבלו את פרס CORD

ליצירת טכנולוגיה

זעיר של צבע איפור שמחירו  27דולר ,היא

ומוניטורים יכלה כל קבוצת תלמידים לראות

המתארת תנועה באמצעות אנימציה .הדמויות

מכהה את גופה ונעשית מקובלת כדמות לטינו-

את רעותה  ,להיות מודרכת על ידי מורה

הנפלאות שיצרו הוקרנו בכוריאוגרפיה של ביל.

אמריקנית  ,דבר שעושים רקדנים בעולם כולו

בסטודיו המרוחק ,לחלוק התנסויות בסגנונות

כדי להיראות לטינו-אמריקנים יי אותנטיים"

שונים  ,מבלט ועד היפ-הופ ,ואפילו לרקוד יחד

ט  .ג ' ונס נ [Jonesבמחול " " Ghost-Catching
ובריקוד של מרס קאניניגהם " ". Biped

ולזכות ברווח הכ?כלי שנובע .מההגדרה של

על אף הריחוק הגיאוגרפי בן אלפי

ליד אשכר בזמן ארוחה ושמחתי לדעת שהוא

קבוצה אתנית .השאלת המראה הלטינו-

קילומטרים.

מדבר עברית וערך ביקורים מקצועיים

אמריקני מאפשרת גם לבצע פולחני חיזור

אחדים מהמשתתפים שמחוץ לאמריקה עסקו

בישראל.
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ישבתי

פסטיבל מינ  gלריה )ייני ( 2000
בי אלדור

עיר קטנה ובה ,זה םן שנה ~פסIכיבג זב:ע במ~נחי הענק הישראגיים.
מופע אחד או שניים גערב ,כמה תערוכות פזןרות בעיר ,דנגים ברוח בכמה
פינות וכיכרות

-

וזהו .אבג האיכות דחוסה ונבוהה  .גגא הצהרות מצגיח

ז'אן-פול מונטאנרי ] [Montanaryליצור פסטיבג ,שתמיד יש בו סוג שג
היומר או אינטואיציה חריפה לגבי הכיוון החדש שאגיו נוטה עכשיו המחול ,

יחד עם הערכה עמוקה ,כמעט חניגית ,לאמנים גדוגים של העבר  .באופן
מוזר ,אולי בזכות אותה אינטואיציה ותבונה ,האמנים שהוא מעלה משכחה
הם דניוק אלו שעכשיו הניע שוב זמנם בתוך הספירגה האינסופית ,שיש
בה כג הזמן הגוך ושוב ,שהיא בעצם ייהתרבות".

כך החזיר מונטארני את איבןן ריירנ ] [Rainerואת סטיב פקסטןו ][Paxton
מה"ג'סרון" ]  [Judson churchשג שנית ה  60-בניו  -יורק ,את מוריס בז ' אר
] [,Bejartשהיה כמעט מוחרם בצרפת ,מן העבר השני שג הסקאלה
הריקודית ,את סימון פורטי ]  [Fortiורבים אחרים .הפעם הופיעה בפסטיבל
גסוינדה צ'ייסדל נ [Childsכבמה ערבי מחול .צ'יילסד שייכת לאותה קבוצה
מיתוגןגית שג יוצרים מהפכניים ,אגו המכונים ייפוסט-מודרנים" )שם
מבגבג

-

הכוונה המקורית של השם אינו הפוסטמןדרניזם בצורתו

העכשיוית ,אגא כינוי גאגו שבאו אחרי ייהמודרניזם" שג גראתם ודורה.
עם זאת ,יש כמה מאפיינים שג מהפכת ייהג'דסוו צ'רץ' " התןאמים מהלכים
פוסטמורדניים משמעותיים ,כמו ערעור המרכז  ,עירוב תחומים ,ביטוג

ההיררכיה ,ועוד( -

שאחרי שנות

ה 70-

פנו איש איש לדרכו .השפה הייחןדית

שפיתחה צייילסד קרובה ברוחה למינימליזם של אותה תקופה  ,בנינוד

לאסקפסריוניזם המופשט ולאמנות הפופ של אנדי וורהול ]  [,Warholלמשל.
ביצירותיה שג לסוינדה צ'ייגסד מבנים מדויקים נוצרים ונשברים לרסיסים ,
חזרה עג תבניות תנועה ,שיש בהן שינויים מזעריים ,מכריחים את הצופים
גהיית במצב של התבוננות עירנית ,המתייחסת גקושי הטבוע בעצם הראייה
שג מחוג  .עג ידי שימוש בתנועות פשוטות כמו הליכה ,ריצה  ,דיגוג  ,חגוקת
משטח

המחוג

לצורות

גיואמרטיות ושימוש במשכים

הממצים את כג השינויים
האפשריים שג משפט תנועה

ביחס גתיואי נתון או לגוף
מתנועע

נוסף ,היא גרמה

געיגם שגם שג פרטים לקום
גתחייה ,כדברי סאגי ביינס

] [- Banesייכאשר פעוגת
המחוג מעוררת פעולה מודעת
שג התבוננות".
אבג כמו מה זה באמת רנאה?
גוסינדה

צ'ייגדס ,

שחגגה

בערב הבכורה של יצירתה
החדשה את יום הוגדתה ה -

"אקספו' Tצ'ות" מאת 'או פארבר  .צ'לוס  :אנג'לוט

Expositions" by Jan Farber. Photo: Angelos
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נראית יפיפיה  ,ןמרןחקת  .יחד עם להקתה הןפיעה בריקןדים

ארןכים ןתןבעניים ,שבצירןף המןסיקה של סטיב רייך אן גןרצקי

)בביצןע חי ןמדהים של קלידנית ההפסיקןר,ד אליזבט צ'ןז ' נ· אק
]  [( Chojnackaחשפן גם פן אחר שלה ,נסער יןתר .על בסיס צעדי
בלט קלילים  ,לעיתים עם הקרנןת של אןתן מחןל עצמן שצןלם

בסרט שחןר לבן על גןפןת הרקדנים הנעים ,התחןשה היא של
בהירןת חדה ,של עןלם סגןר ןמרתק ,למרןת שאין בן משמעןת

סמלית אן רגשית מיידית  .בבכןרה יצרה צ ' יילדס מחןל חדש הדןמה
לעבןדןת הראשןנןת שלה ,שבהן עשתה שימןש בטקסט

-

ןהפעם

בטקסט קצר בשם ייתיאןר )של תיאןר( " של סןזאן סןנטאג  ,חברתה

לחיים ,על מפגש שנןתר מסתןרי בין אדם נןפל ןאשה  .לןסינדה
ו.1צך.ל.וס,-ב...מע..1ש...למן:ן.J-.גc

'י

' '-' _/'-' -I J -I/.J

גם במחזןתין של בןב ןילסןן ]  [( Wilsonפןסעת ןנןפלת בתןך ריבןע
אןר קרןע בתןך תפאןרה גבןהה ןכהה  .הגןבה המסחרר ,דיןק

התנןעה ןהחזרה עליה )כמן זיכרןן מענה( הין אמנם בעלי פןטנציאל
דרמתי ,אבל מעבר לידיעה ש"דבר מה מתחןלל" ,הכל נןתר מרןחק
ןמסקרן ,כמן בדיקת הגבןל עד כמה אפשר להישאר קר ,כאשר

הסיפןר הןא אינטימי  ,מרמז על עבר משןתף ןעל רגע מכריע ,אן
כמן קרחןן הנע לאיטן ,נןשא עמן מין גןרליןת .

בניגןד מןחלט לפיסןליןת ןלקרירןת של צייילדס  ,הין העבןדןת של

יאן פאבר ]  [, Fabreשבמשך שנים ארןכןת ,ארןכןת מדי לטעמי,
נהנה להיןת ייהילד הרע" של תיאטרןן המחןל הבלגי .מה שנראה

נןעז ןמדהים בשנןת ה 70-

הןפך למשעמם ןחןבבני בשנןת אלפיים .

החיבןר של עירןם ,דת )הן ,האיסןר המתןק!( ,כעס קדןש ןתחןשה

של שליחןת הןפך את המחזןת של פאבר לערבןב פןרנןגרפי ןמתלהם
למדי .צרחןת ןעירןם ,היסטריה ןבןבןת ,עירןמןת כמןבן ,גןדש חזןתי

ןמחןל חסר עניין  ,הןפכים אןתן לאמן צעיר זןעם זקן מדי.
התיאטרןן כבר ראה ןעבר הלאה ; אבל מןנטאנרי לא הסתפק רק
ביצירה גדןלה  ,ששמה הןא כמן ןידןי אן הצטדקןת

-

יי כל עןד

העןלם זקןק לנפש של לןחםי '.הןא הזמין את יאן פאבר להעלןת
כמה

מןפעי יחיד שביים ,ןלהציג תערןכןת של

מיצבים .ןאלן

באמת מזעזעים ןמרתקים ,משןם שהם מלאכת מחשבת .בכנסיית
סנט  .אנה העתיקה עטף את העמןדים הכבדים בפלחי פרןשןטן
דקיקים ,שאןתם עטף בנייר שקןף ןמבריק  .להןציא את הריח הכבד
שעמד באןןיר ,החיבןר בין עמןדי הכנסייה לייבשר" היה מאתגר ,
ןנןצרי במידה .בחללים הגדןלים הציב פאבר פסלים של דמןיןת
נשיןת בשמלןת של מלכןת ,כאשר הפסל כןלן עשןי חרקים )יבשים
ןנטןלי גןף( זהן בים בגןני ירןק ןכחןל ,זןהרים ןמבריקים .זן היתה
אמירה מחןכמת על ייעןר" ןעל פנים ,על הקשר בין טבע הגןף
ןהתרבןת ,על הקליפתיןת של הגןף הנגלה ןעל אימת סןף הבשר.
הרדןקציה של המחןל אל מחןללן  ,הגןף כאןבייקט

-

ממשיכים

להעסיק את היןצרים באירןפה  .ןים ןאנדקייבןס ] ,[Vandekeybus
היןצר ןהכןריאןגרף

הידןע  ,הןפיע בעבןדה של יאן פאבר  ,שהיה

מןרן .זן עבןדת יחיד מדהימה בשם ייגןף ,גןף זעיר על הקיר"  ,שבה
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דקןת ,ידין אסןרןת לשני

כבלים של מיקרןפןנים ,מין צלןב מןדרני.

שנןצר בשיתןף

ןאנדקייבןס משמיע מןנןלןג ארןך בן

הטקסט -

פעןלה עם אןרלן ]  [, Orlanאמנית שיצרה את עצמה מחדש בסדרת
ניתןחים .פלסטיים ,ןהאמן רןברט שןלטף
בתאןנת דרכים

-

] [Schultaffשנפגע

מתאר מפגש של המספר עם צלמת החןמסת

ממנן את תןכן בסדרת תצלןמים המתעדת את גןפן .תןך כדי הסיפןר

המתלןנן ,הנזעם ,נצבעים פלג גןפן העליןן ,פנין ןזרןעןתין ןרגלין

החשופות של המספר בפסי צבע סימטריים בידי נערה יפנית בצורה טקסית
וחרישית .לקראת הסוף נצבע האמו בשחור והופדליינגטיב" ,ואז מוקרו
ברקע המחול היחיד של הערב ,סרט שבו רוקד ואנדקייבוס השחור על רקע

צבעוני )פנים של בנייו מט ליפול( ובעצם ,באופו פרדוקס 'לי ,הדימוי
הווירטואלי גואל כד את קיומו חסר האונים .הדימוי של האמו והצל'מת
המנכסת את גופו מגדיר גם את היחס ביו האמו לקהל .כאשר הגוף הנצפה

יימנוצל" על ידי מבטי הצופה ,יש לו קיום מנותק מן האני ,והוא ניתו
למניפולציה ולשכפול.

אל המרכז הכוריאוגרפי של מונפלייה ,שמנהלת מתילד מונייה

נ[, Monnier

הוזמנו אמנים שונים למה שמכונה ייפוט לאצי" נ  [, Potlatchמילה הלקוחה
משפת הציינוק שדוברים אינדיאנים מצפוו-מערב ארצות-הברית .פירושה:

___ __~_ .נלד.גב~lW ,mב.ג:m.גui1ilQג\ 2לשז.:יכנם.2ל1L".LLגונD2נ..n.גן"UבJב______ ____________________ i
נתינה וקבלה .לצורד זה הוזמנו אמנים שונים ,במשד ארבעה ימים רצופים,
להעלות עבודות בשיתוף עם אמנים מתחומים אחרים .התוצאה היתה
מרתקת .מה שהרשים אותי במיוחד היתה מידת הצניעות של האמו
המשתתף ,זה שרק מכה פעם אחת בגונג ,למשל ,ויוצר את המסגרת

הייאקוסטית" לרקדן הפעיל ,והוא ,המוסיקאי ,נותר בצל אד נוכח במלוא
תשומת לבו  .הקהל ,שלא שילם עבור המופעים ,היה קשוב ואוה,ד ושוב

עורר גירום בל נ  [BeIענייו רב כאשר ויתר כמעט לחלוטין על פעולה ריקודית
והציב קבוצה של מתנדבים ,שעמם עבד כבר קודם ,מול הקהל ,מבלי
שיעשו בעצם שום דבר .הוא ביקש מן הקהל תגובות על העמידה הזו,

והקהל מצא בתוד הייאי-עשייהיי עולם שלם של תנועות ופרטים.

המחול האפריקני מוצא עצמו בת,הליד של התהוות -

העבר והמסורת מזינים

מפגשים עם יוצרים עכשוויים מאירופה ,ומה שנוצר הוא ייחודי ,אחר,

ודורש גם סוג אחר של צפייה .ייסאליה ני סיידויי נ [Salia ni Seydou

היא

קבוצה ,שחלק מרקדניה עובד כבר כמה שנים עם מתילך
היא עבודה ,שיש בה מוסיקה אפריקנית מבורקינה פאסו ,וה.יא מערבת

דרמה ,ריקו,ד מוסיקה ושימוש בפסלים .שפת הגוף של הרקדנים,

כמי

תפיסת החלל והזמו שלהם ,שונה מהתיאטרוו המערבי ,ונעשה שימוש מענייו

ומאוד מודע במה שנראה כאלמנטים פולחניים של תנועה -

אקסטזה ירע,ד

וגם מעברים חדים ניו מצבים ,שימוש מאוד ישיר באביזרים ,שימיש בקיל

ובכלים המוסיקליים .המוסיקאים נעים באופי חיפשי על הנמה,
של מרחב חיא לא רק אסוציאציה מערבית המתייסחת לרמחבי "lI'iw,לח,·-itt

אלא יסוד ממשי תנועתי

-

הבמה אינה רק עילם עבל

המשד טעבי לכאירה של החלל שבי חיים .יש יןפי

גיורא מנור

ריקדים

הענקיים לא נהרסן אלא הפכן למרכזי תרבןת ןאמנןת .במבני המכרה

" ", Zeche zollverein

שבכל ימןת השנה משמש גלריה לאמנןת ןמשכנן של חברןת של גרפיקאים ןאדריכלים ,
נשארן בחלקן המשאבןת הענקיןת ,הצינןרןת הגדןלים שנצבען בצבעים עליזים ,ןסביבם

ןבצלם מתקיים היריד.

ביריד
יריד המחיל
השלישי באמו
הפגיש אלפי אנשי

מחיל מכל המיגים
יקהל שנהנה
מאירןע אמניתי
מאירגו היטב

יןתר ממאה דןכנים נשכרן על ידי יצרנים של בגדי ריקןד ןנעלי בלט ,להקןת מארצןת שןנןת,
סןכנים ןאמרגנים ,יןצרים ןספקי ציןד קןלי ןשאר עזרים טכניים של הפקןת בימתיןת .הןצאןת
ספרים ,ירחןנים ןכתבי-עת המןקדשים למחןל ,ארגןני המןרים

למחןל -

מי לא הציג שם את

סחןרתן .אפשר היה לטייל בין הדןכנים ,לאסןף עלןנים ןפןסטרים ,ןאם ביקשת ,ניתנן לך גם
קלטןת ןידיאן "לקחת הביתה" .

אחד המבנים הגדןלים ביןתר ,הזכןר לי מביקןרי הקןדם ביריד לפני שלןש שנים ,הןא בית-
מרחץ ענקי ,ששימש מקלחת לכןרי הפחם ןבן מאןת מקלחןת ןמלתחןת .עכשין הפך המבנה
למרכז כןריאןגרפי חדיש ,ןבן תיאטרןן ןסטןדיןת למחןל  .מהמקלחןת ההן נןתרן רק האריחים
הלבנים המכסים את קירןת הפרןזדןרים ןמתקני הסבןן מחרסינה הקבןעים בהם ,זכר לתפקידן

הקןדם של הבניין.
כמנהלת אמנןתית של המרכז הכןריאןגרפי החדש במקלחת המחןדשת נבחרה סןזאנה לינקה

נ  [, Linkeשניהלה בשנים האחרןנןת את תיאטרןן-המחןל של העיר ברמן .אבל העניינים עם
לינקה הסתבכן ,ןהיא סירבה לחתןם על החןזה לכמה שנים באסן .איש לא הבין בדיןק במה
העניין ,אבל זה קןרה אצל לינקה .בשעת הפתיחה החגיגית של המרכז הכןריאןגרפי החדש היא
בחרה שלא להיןת נןכחת במקןם ןהןפיעה בשליחןת מכןן גתה באחת מארצןת אפריקה אן

במזרח-הרחןק .לא ברןר בדיןק מה יקרה עכשין ,ןגם מי שמנהל את המקןם בפןעל  ,ג ' יאני

ביןני  2000התקיים זן הפעם השלישית יריד

מאלפר נ [, Malferאינן יןדע לתת תשןבןת ,ןזה כבר נראה בעייתי.

המחןל הבינלאןמי באסן ,שנמשך ארבעה ימים

את המןפעים במרכז הכןריאןגרפי ,המדיף ריח של צבע טרי ןאילתןרים של הרגע האחרןן,

ןמשך קהל רב של קניינים ןחןבבי אמנןת

פתחה להקה אןסטרלית  ,שאת הכןריאןגרף שלה ,גדעןן אןברזנק  ,מכירים בארץ .הןא נןלד

היה אזןר הרןהר מחןזה

בישראל  ,הןרין היגרן לאןסטרליה ןלפני שנים אחדןת הכין עם להקת המחןל הקיבןצית

הבמה

הריקןד .במאה

ה 19-

של העןצמה הטכנןלןגית ןהכלכלית של גרמניה

מחןל לא רע לקראת מסעה ליבשת הרחןקה .שם להקתן של אןברזנק .Chunky Move

הקיסרית  .ליד כל עיר מצןיים מכרןת פחם ןבתי

במןפע שלן היתה מעןצבת בצןרה יפה מאןד; אקןןריןמים צרים ןארןכים ןבהם מים כחןלים

יציקה לפלדה  ,שחדלן מכבר לייצר .אבל המבנים

משקה מןשך ביןם חם  ,כפי שהיה

למעלה מ'מ'ן :להקת מזון תרנגולות" ,מזון תרנגולות

n and Adriana Kocijan. Photo: Ursula Kaufmann
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מןארים ןבןעןת אןןיר שהןפכןת אןתם למכלי מי-סןדה

-

ר'ס" מאת ד'אן נו'מן ואדר'אן קוצ'אן .צ'לוס :אורסולה קו'פמן

Above right: Chicken Fodder Group in "Chicken Fodder & Other Fine Stories" by Dyane

יום פתיחת היריד באסן .על הבמה מונחת אשה עירומה .נכנסות דמויות

חבורה מכובדת ביותר .אצל פריץ הופר התחילו לא רק ג'ון נימאייר

מאוד סמליות :מלאך המוות ,שתולשים לבסוף את כנפיו ,מעין שור-הבר

] [, Neumeierירי קיליאן ] [ Kylian

פנה באוש ,ויליאם פורסיית

יווני מיתולוגי ,שבאחוריו זנב סוס יפה ,שהוא תולש לעצמו במשך הזמן,

]  [, Forsytheקריסטינה הורוואת ]  [Horwathאווה שולץ ] [Schu.ltzורנטו

אבל אין

זנלה ]  [,Zanellaאלא גם יוצרים שממשיכים עכשיו לפתח את הקריירה

לו  ,למסכן ,זין .בקיצור ,משהו מאוד סימבולי ,מיתולוגי כביכול ,המזכיר

היוצרת שלהם  ,כגון פייר ויס ] [, Wyssדניאלה קורץ ]  [Kurzואפילו ליאור

ועל בגד הגוף החום שלו תלויים בין רגליו שני אשכים ענקיים

את שנות

ה .50-

-

המים הכחולים והבועות הנאות אינם משמשים לכלום.

חשבתי שאולי יכנסו הדמויות לתוך האקווריום

המואר -

אבל דבר לא קרה.

לב שלנו.

בירגיט שרצר ] [Scherzerהיא כוריאוגרפית מוכרת בגרמניה .היא יצרה
את ייקאספר האוזר" שלה בלהקה שהיא מנהלת בעיר סארבריקן והעבירה

זה ממש לא זה.
הצרפתים מרבים לאחרונה לטפח את המחול שמוצאו מאפריקה .הרקדנים

את יצירתה לבלט העיר אסן .קאספר האוזר היה ילד שנכלא במערה חתומה

האל בירך את הגוף השחור ביכולת תנועה מדהימה

לא דיבר עם איש ולא ראה פני אדם ,כי האוכל הוגש לו

השחורים

המדהימים -

עד שהיה כבן

,18

וצורה נהדרת של שרירים וחוש קצב ,כפי שבולט בכל להקת מחול ,תחרות

על גבי מגש ,שנדחף למערתו בסדק שמתחת לדלת הנעולה .הוא נמצא

ריצה ומשחק כדורסל .להקת חמאה לבנה שחורה ][Black Blanc Beur

יש הסבורים כי

משוטט ברחובה של עיר ,ונהרג בפגיעת פגיון בשנת

.1833

הפליאה לעשות ,אבל גם היא לא התגברה על מהותו האינדיווידואליסטית

נכלא כתינוק משום שהיה בנו הבלתי חוקי של הנסיך של באדו שבדרום-

של ההיפ-הופ  .רבים מהרקדנים האפריקנים בוחרים לעבוד בתחום מחול

גרמניה .דמותו המסתורית סיקרנה יוצרים לא מעטים ,בהיותה מעין דמות

ההיפ-הופ ,שאינו אלא תולדה של מחול הברייקדאנס ] [Breakdance

מבחן למה שהוא גנטי באדם ומה שנלמד על ידי החברה.

האמריקני מלפני  20שנה ויותר .הם מדהימים בביצועיהם ,אבל למרות

מבחינה חזותית ,המופע של שרצר נפלא .בתמונת הפתיחה קאספר האוזר

מאמצים רבים לבנות מתנועות אלה של סיבובים על הראש ושאר

תלוי במעין חלון מואר על גבי חוטים ,ממש מרחף בחלל ,מנותק מכל

וירטואוזיות ,אין הם מצליחים לעצב כוריאוגרפיה של ממש .ההיפ  -הופ

העולמות .אז נכנסת לבמה להקת זאבים ,שבראשה מעין דמות של שטן

הוא מחול אינדיווידואליסטי בצורה קיצונית ,וקטעי הסולו פשוט לא

זאבי ,שמגלם רקדן מהמם בשם קלאוס אירסה ]  [. Irasaהבמה משתנה

נדבקים זה לזה ,על אף המאמצים.

תדיר ,הזאבים הם לא רק פראי אדם אלא גם מין חברה סלונית דקדנטית,

באמצע היריד )אבל בהפקתו העצמאית של איגוד מורי המחול בגרמניה(

והם כביכול מחנכים את קאספר האוזר )בביצוע רגיש של הרקדן מריו

חולק פרס-המחול הגרמני ,כמדי שנה .הפעם זכה בו פריץ הופר

פריקונה ]  [, Perrcoconeשהיה בעבר חניך של תמי בן-עמי הישראלית,

] - [Hoveverשאינו רקדן או כוריאוגרף ,אלא מייסדה ומנהלה מאז 1958

המלמדת בבית הספר הממלכתי למחול בברלין(.

של החברה על שם נובר ] [Noverreבעיר שטוטגארט ,המעמידה בכל שנה

מלבד המופעים המעטים שתיארתי ,היה היצע עשיר של מופעי מחול לילדים

במה לרשות כוריאוגרפים צעירים להצגת עבודותיהם הראשונות .בחוברת

ונוער ,והתקיימו סימפוזיונים לא מעטים ,שלא יכולתי אפילו לחשוב על

מצויה רשימת

השתתפות בהם .אבל העיקר היה הפגישה הבלתי אמצעית בין אלפי אנשי

כל אלה ,שהופיעו בעבודותיהם הראשונות במופעים ייעל שם נובר" .וזו

מחול מכל הסוגים ומכל היבשות וקהל שנהנה מאירוע אמנותי מאורגן היטב.

חגיגית מיוחדת

-

שמוציאים לכבוד כל חתן פרס-המחול

-
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במסלול למחול ולתנועה שבמכללת סמינר
הקיבוצים פותח לאחרונה אתר לימודים
ממוחשב ,ראשון מסונו בארץ ,שעניינו ניתוח

הטקסט התנועתי על פי טכניקת המחול של
מרתה נרהאם .מטרת הפרויקט היא ליצור,
באמצעות השימוש במחשב ,מקרא ראשוני

__נ.Pלמ~ד _ ש.ל טכניקת המחול של

אתר לימודי
ממוחשב חדש

מנתח את
טכניקת

המחול של
מרתה רגאהם

פרויקט אינטראקטיבי הממחיש בטקסט
ובתמונה מונחים ומצבים בסיסיים בטכניקת

המחול של נראהם .הפרויקט משתמש במצנת

Powerpoint

המצינה  82תצלומים סרוקים

של רקדנית המדנימה את הטקסט התנועתי
בטכניקת נראהם .כל תצלום מלווה בהסברים

מילוליים ונרפיים .פיתוח הפרויקט נעשה על
ידי צוות של מורים ותלמידים ממכללת סמינר
הקיבוצים :ייעוץ פדנוני

-

דוד צ'רנובילסקי,
רודה מנס,

ייעוץ מקצועי לטכניקת נראהם -
הפקה  -חנית אל יוסף ,הדנמה  -שלומית
פונדמינסקי ,ראש הפרויקט  -סמדר וייס.
תהליך הפיתוח היה תהליך למידה פורה
ומעניין לחברי הצוות והוא נמשך כשנת

כימודים אחת .במהלך העבודה נוצרה
א~נטראקציה בין המורים לתלמידים
והתלמידים שותפו בדיונים ובתהליך קבלת
ההחלטות.
הדגמת "תחינה" בהשראת פסל ה"פיאטה" של
מילכאנג'לו ,מתוך אתר "הפיאטה" המקושר דרך
האינטרנט לאתר הלימודי הממוחשב החדש

Demonstration of Pleading inspired by
Michelangelo's "Pieta", taken from the
.. web site which is linked to the new
computerized study site

תנועה של הדגמת הרוטציה )"ספילר"( בישיבה.
החך מדגיש את תנועת הר 1טציה.

Demonstration of Spiral in sitting
 he arrow points at the spiralז position .
movement.

c~ 8רזז!

האתר הלימודי הממן חשב ,ששמו:

הלמידה או בבית .בעזרת ההיכרות עם המילון

ייאנליזה של הטקסס התנועתי בסכניקת

התנועתי של הטכניקה  ,הלומד יוכל למקם את

המחול של מרתה גראהס סבביבת

המושנים שאותם זיהה ולמד ברצף השיעור.

ללומדלם מתוקשבתיי ,פותח כמסרגת

וכך משמש האתר נם נקודת מוצא למתודיקה

קורס העיסק בלן הלתר בהשוואת

מעשית בהוראת מחול  .מטרת האתר להצינ

במחול  .מטרת ההשיואה הלא לבחיו את

כלים לרכישת שפה .הלומד יוכל להתנסות

_ !..:~~~!!..!!::!!..L- - - - - - - - - _ - - - -ב ._ __ -f.!!!.!~~!.!I:~:'.!..!.!~~.ולה.פנים_ נישר?~.י~ ~_ ?היכרי !!..עם_?ק ? tט ________ .
מרכזייס במחול ובהוראת מחול ולחבוו

תנועתי.

את מערכת המושגלס האופלינית כלל

העיקרון המנחה את האנליזה הוא שיש לקרוא

טכנלקה ו/או סגניו כסבלס להשוןאה.

טקסט תנועתי מתוך מערכת המושנים

ללצירת האתר ,בחרני ככטנלתק המחול

המרכזית שלו עצמו  .כלומר  ,כל טקסט נבחן

של מרתה גראהס ,שהתגשבה לסכנלקה

מתוך יחידות הנרעין האופייניות לו ולא מתוך

מוגדרת )(Codified Technique

והיא

מערכת מושנים נלובלית .ההשוואה בין

מהיוה למעשה סקסס תנועתי קריא

הטקסטים התנועתיים השונים היא למעשה

המכלל ומכיבים הניתניס לזיהוי,

השוואה בין יחידות נרעין שונות  .יחידות

ולהנדרה.

הנרעין של כל טכניקה הן מצבי היסוד ומושני

הפרויקס מייעד למורים ולתלמדיים

היסוד שלה  .הם אלה המרכיבים את הצרופים,

כאחד .המשתמש כאתר יוכל לנווס ביו

התבניות ואת המבנה כולו .עבורי ,אלו הם

הפרקים ותת הפרקיס על פי רצוונ,

הדימויים היסודיים של הטכניקה .דימויים

באמצעות מערכת קישוריס )כולל קישיר

אלו

 IIטבועים II

במוחנו ונשארים מזוהים עם

לאינסרנס( .הפרויקס מאפשר למורה

הטכניקה ,ה"שפה" ,או הסננון המסוימים.

להצביע על קוויס עיקירים כתניעתו

תימוכין לנישה זו אפשר למצוא בדבריה של

המוגצות על הסמ,ן להתעכב על

אננה אנטרס ;  IIלמרות כל ההנדרות ,מה

הדימייים העיקרייס בסכניקה ,על

שנשאר כתמצית של כל קומפוזיציה בכל

שלהס וההופעה שלהס כתנועות וכרצופי

אמנות הוא הדימוי; הדימוי של צבע,

תנועות .הפרויקס מאפשר ללידמ לצפות,

קומבינציה של צבעים  ,צורה  ,קו וחלל ; הדימוי

לזהות ,לתנח ולמייו את ומכיבי ה ~IוIיי'ח fר

של צליל ,או של קומבינציה של צלילים עם
שקט

ומקצבים 1. II

כמו כן אומרת אנטרס ;  IIאין

אמנויות ללא האדם ,והדימויים שלו הם אבני
הבוחן של צורות האמנות ,דרכם הוא מביא

לידי ביטוי את נקודת המבט שלו על העולם

ה,Contraction -

. II

מושנ מרכזי בטכניקת

נראהם ,הוא לא רק מושנ אלא דימוי מרכזי,
שכל הווייתו של הרוקד מתכוונת אליו.

ההתארננות של כל אברי הנוף לביצוע תנועת

הקונטרקשיין יוצרת את הדימ ו י השלם של
התנועה  .במקרה של שפת התנועה של נראהם,
הדימוי הזה טעון אמירה דרמטית ,הדרמה

כלואה בצורה.

נ'ורנ ' באלנשין משתמש בביטוי  IIיחסי
משפחה II

לתיאור קשרים בין תנועות  .נוכל

לנלות את  IIיחסי

המשפחה II

של הדימויים

המרכזיים לאחר שזיהינו אותם II .למדתי

בהדרנה כי לתנועות ולמחוות  ,כמו לטונים
במוסיקה ולצללים בציור ,יש יחסי משפחה
הדגמת תבועה מתוך תרנלי הב י עות ב י שיבת פשיקו .המלבו מדביש את תבועת הכפיפה

מסוימים  ,וכקבוצות יש להם חוק י ם משלהם .

והקימור בכף הדי עמ תבועת כף הרלג

Demonstration of bounces exercise in a second sitting position. The
rectangular points at the contraction of the hand with the f1exion in the foot.
59

ככל שהאמן מודע יותר ,כך הוא מבין יותר את

האנליזה ,הפרויקט מכיל את הפרקים הבאים:

החוקים האלה ומגיב אליהם .אני ניסיתי

מבוא

לפתח את הכוריאוגרפיה שלי בתוך המסגרת

ואפשרויות השימוש בו Jעבודה עצמית

שהיחסים האלה מציעים"'.

-

הצגת מטרות האתר ,קהל היעד שלו

-

הנחיות ושאלות לבחירה של התלמיד לעבודה

בחלק העיקרי של הפרויקט מוצגת האנליזה

עצמית ביחידים ובזוגות Jהצעות פדגוגיות

של הטקסט התנועתי של טכניקת גראהם .

הצעות למורה להפעלה של כיתת תלמידיםJ

-

האנליזה ערוכה על פי שלוש קבוצות של

יימפי מרתה גראהם"

קטגוריות :מושגים בסיסיים ,מושגים מורכבים

מרתה גראהם .התלמיד יכול לשייך בעצמו את

ותרגילים .האנליזה נעשתה על בסיס ההנחה,

המובאות לטקסט התנועתי ובכך להוסיף עניין

שישנם מרכיבי יסוד תנועתיים ,שהם גרעין

ועומק לנושא הנלמד  .העיון במובאות מפי

הטכניקה והבסיס לצרופים מורכבים יותר

גראהם יכול לתרום גם להבנת מהות הטכניקה

ולl22I1גבם_ו.2:מ....mשjנבצנת

מק\2ג.נומ.בב. .מן_ _- :.-

-

מובאות מדבריה של

ש-להמחל-ו שלה .

כתובת האתר aha :ן http://www.smkb.ac.iI
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;1. Enters Angna, "The dance and Pantomime
Mimesis and Image", in Sorell W. (1966) ed., The
Dance Has Many Faces, (s.a), Colombia University
Press, p. 60
2. Balanchine George, "Marginal notes on the
Dance", in Sorell W. (1966) ed., The Dance Has
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הדגמת תרגיל בפילות אל הגו

הדגמת תרגלי פשיטת הרגל לאחןר

Demonstration of the Back Fall exercise .

Demonstration of a single movement from the
Back Extensions exercise.
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 IIישראל חסרה בית ספר לבלט ,שיכשיר רקדנים מקצועיים ויאפשר

קיומה של להקת בלט בסטנדרטים בינלאומיים , II

כך אומר ואלרי פאנוב

בחיוך מאחורי הקלעים ,בערב פתיחת בית הספר שליד להקת תיאטרון
בלט פאנוב באשדוד.
פירמידת זכןכית ענקית  ,שמאחןריה ים תכןל ,מקבלים את פני הבאים
למרכז האמנןיןת החדש

-

מןרדןך ביג'אן באשדןד  .מסדרןנןת אדןמים עם

רצפה צהןבה ןמנןרןת בצבע תכלת מןבילים אל אגף בצבע סגלגל

-

אגף

המחןל  .כאן נפתח בית הספר החדש לבלט בהנהלת הכןריאןגרף ןאלרי
פאנןב ןאילנה אןרלןב ,המנהלת האדמיניסטריבית ןהרןח החיה .
ןאלרי

פאנןב ) (62

הןא יליד ברית  -המןעצןת .את השכלתן רכש בבית הספר

של הבןלשןי ןבמשך שנים היה רקדן ראשי בבלט קירןב בלנינגרד לצדם

-_.- - ------- -------
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ןאשתן  ,הרקדנית גלינה פאנןב ,באה להם לא רק מהישגיהם בעןלם הבלט ,
אלא גם ממאבקם האמיץ לצאת מרןסיה הסןבייטית ןלעלןת לישראל ב-

עינב רוזנבליזג

בלט באשדןד

.1974

אחרי שהתאכזב מתנאי העבןדה בארץ עקר פאנןב לברלין ןיצר שם

את ייסינדרלה" למןסיקה של פרןקןפייב ,ןאת גרסתן לייפןלחן האביב"
למןסיקה של סטראןןינסקי .לאחר מכן העלה פאנןב א  .ת גרסתן
לייפטרןשקה" ןליצירןת נןספןת.

ב 1984-

מןנה פאנןב למנהל אמנןתי של

הבלט המלכןתי של א נ טןןרפן בבלגיה  .כיצירה ראשןנה בתפקיד זה העלה
את יישלןש אחית" לצ'כןב .לאחר מכן יצר גם גרסה משלן ליירןמיאן ןיןליה" .
בשנים

1992-1997

היה פאנןב המנהל האמנןתי של בלט האןפרה של בןן .

להקת הבלט של פאנןב הןקמה מחדש

ב 1998-

על ידי פאנןב בשיתןף אילנה

אןרלןב ,שהיתה סןלנית להקתן במשך עשר שנים ,ןבתמיכת עיריית אשדןד
ןמשרד המדע התרבןת ןהספןרט .אןרלןב היא המנהלת האדמיניסטרטיבית
של הלהקה ןמנהלת החזרןת _ היא נןלדה

ב 1967-

בברית-המןעצןת ןעלתה

n

מופע פת' ת ב 'ת ה טפר לבלט של להקת פאנוב באשדוד

 he Panov Ballet School in Ashdodז Open ing of

לישראל

ב .1973-

אןרלןב למדה אצל המןרה מרים קאןפמן מפתח  -תקןןה

ןאחר כך נסעה לרקןד בחן"ל  .היא שבה לארץ

ב1998-

כדי לממש את

חלןמה :להקים מחדש בישראל את להקתן של ןאלרי פאנןב.

הבעיה העיקרית של הלהקה היא הבעיה התקציבית .בלהקה 14

רקדנים

61.

אבל המטרה ה יא להג ד יל את מספר החברים בה

ל .40-

הלהקה מתכננת

להציע מקומות עבודה לרקדנים ומורים למחול  .עם פתיחתו של בית הספר
באשדו,ד מחכה הלהקה בתקווה להכנסות בית הספר כדי שהרקדנים יוכלו
להתמסר למחול לחלוטין .בינתיים  ,הרקדנים עובדים בהתנדבות ונאלצים
להשלים את פרנסתם בעבודות מזדמנות .רפרטואר הלהקה מבוסס על יצירות
קלאסיות מסורתיות כמו גם על תוכניות חדשות שיצר פאנוב .הלהקה מופיעה
בתוכנית יי סיפורי בלט"  ,המבוססת על סיפורי ילדים ומפגישה קהל של ילדים

עם דמויות ססגוניות מוכרות ממעשיות ילדים .עד כה היו ללהקה כ 50-

הופעות

עם תוכנית זו בגנים ובבתי  -ספר יסודיים .הלהקה העלתה גם ארבעה ערבים

של מופע משותף עם התזמורת הקאמרית של אשדוד  .מתוכננות גם הופעות
עם הבלט יישלוש אחיות" בכוריאוגרפיה של פאנוב למוסיקה של רחמנינוב.

____1LלDק נ1ענכZד.בi
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בית הספר החדש באשדוד הוקם לצד הלהקה ,ומטרתו ,כדברי אילנה
אורלוב" ,להכין את דור העתיד'! רוב המורים בבית הספר הם מורים
מהלהקה והקשר בין הלהקה לבית הספר הוא קשר חשוב  .ייהילדים יראו
לאיזו רמה מקצועית הם יכולים להגיע ,והדבר יחדיר בהם מוטיבציה
לעבודה קשה ולמשמעת ,שהמקצוע דורש  .למי שבוחר בריקוד כמקצוע
חייבת להיות ההתלהבות והנכונות להתמסר כל כולו ללימודי הטכניקה
ולוותר על הנאות אחרות"  ,אומרת אורלוב .
התקווה היא שהלהקה תסייע לתהליך המתמשך של כור ההיתוך הישראלי
באמצעות השפה האוניברסלית של הבלט ,שאותה ילמדו תלמידים ממוצא
שונה ומתרבויות שונות במסגרת לימודית משותפת.

בפועל יש רוב ברור

ליוצאי חבר העמים בבית הספר .מתברר שהבלט הרוסי עורר בעבר הסתייגות
חריפה בקרב האוכלוסייה הלא  -רוסית באשדוד .ההחלטה לתקצב את

הלהקה עוררה התנגדות רבה בעיריית אשדוד וחשפה ויכוח ציבורי.
המתנגדים טענו ששמעון כצנלסון ,מ " מ מקום ראש העיר  ,מנצל את כוחו

הפוליטי כדי להביא לעיר ייתרבות המיועדת לרוסים בלבד !' אורלוב רואה
בהקמת בית הספר ניצחון על הגזענות .ייתכן שזו הסיבה שבדבריו עם
פתיחת בית הספר הדגיש כצנלסון ,שבית הספר ישרת את אחת ממטרותיה

של עיריית אשדוד :עידוד פעילויות של ילדים אחרי שעות בית הספר כדי
למנוע מהם להסתובב ברחוב ולהידרדר לפשע ולאלימות  .חמשת חדרי
הסטודיו היפיפיים בוודאי מזמינים הרבה יותר מחצרות הבטלה באזורים
הקשים של העיר .
אילנה אורלוב מדגישה ,שהבלט איננו סתם חוג לילדים אלא הוא עיסוק
חינוכי ממדרגה ראשונה  .לימודי הבלט מלמדים את הילד משמעת ,שחסרה

כל-כך לדעתה לילדים בישראל .תלמידי המרכז החדש "לא ירוצו בסטודיו
ולא ילכלכו ,וגם אם לא ייצאו רקדנים ,ייצאו ממושמעים !' בינתיים נרשמו

לבית הספר  120ילדים ונפתחו כ 10-

קבוצות לימוד לפי גיל  ,ובהמשך

יחולקו הילדים גם לפי רמות וייפתחו קבוצות שונות למי שרואים בבלט
מקצוע ולמי שרואים בו תחביב .מי שיחליטו על הבלט כמקצוע יקבלו גם
שיעורי אנטומיה ושיעורי תולדות המחול  .מחלקה חשובה שעתידה לקום
במסגרת בית הספר היא סטודיו לשיטת פילאטיס ,שהיא חלק בלתי נפרד
של תוכנית הלימודים בבתי ספר לבלט בעולם .

ויש גם תוכניות לפתוח

בעתיד מגמת לימודי בלט לבגרות ולמסד תוכנית ללימודים אקדמיים של
בלט ,בשיתוף עם מכללת לוינסקי.
מפגש ההיכרות של בית הספר נפתח במופע של הלהקה .בתחילה הציג
פאנוב את גרסתו ליימות הברבור'! הברבורה הלבנה נראתה אמנם קצת

גוועת מדי כבר מהתחלה  ,אבל זה לא הפריע לה לקצור תשואות של
התלהבות מקהל ההורים והילדים .לאחר מכן הוצג ריקוד לפי שירו של
הזמר הצרפתי ז'אק ברל ייא ל תעזביני' ! את האירוע חתם דורון אשכנזי,

הממונה על התרבות בעיריית אשדוד ,שאיחל לילדים "להיות מפורסמים
כמו שוואלרי מפורסם'!

אנה מש'נסק'  ,ת'אטרון בלט פאנוב ,אשדוד

Ana Mashinsky, Panov Ballt Theatre, Ashdod

פאנוב עמ רודלוף בורייב בחזרות לבלט
"האידיוט" מאת פאבוב

Panov rehearsing with Rudolf Nureyev
for his ballet 'דhe Idiot"
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ל מתחיל בחיי היומיום שלי  ,אומרת סשה וולץ  ,Walzולכן הייתי
ייחלת לכ,ך שהמחול יהיה נתון לשינויים תמידיים יותר ממה

הוא היום בגרמניה  .הצורך להכניס כל סגנון חדש  ,כל ניסיון או
העזה חדשים של כוריאוגרף או קבוצה למגירה ברורה ומוגדרת  ,הוא

לחברה הגרמנית להשתחרר ממנה .לדבריה ,השאלה
מסגנונות שונים ובעלי צורות ביטוי

החשובה היא,

מסוגלים לספק

העולם העכשווי .האם א

בעבודותיה.

סשה  .וולץ ,בת  ,37נולדה בדרום-גרמניה ,אזור שבו

מאוד והבלט נחשב אצל רבים לפסגת היצירה התנועתית .בבית ספגה
אווירה אמנותית בורגנית מאב אדריכל ואם בעלת גלריה .חושיה
הבריאים הניעו אותה כנראה לעזוב את אזור ילדותה ולעקור

לאמסטרדם  ,כור היתוך אמנותי ומחולי .לאחר שהייה בניו-יורק
וניסיונות אחדים לפעול בברלין ,עיר אוכלת יושביה ואמניה ,הקימה
סשה וולץ מרכז מחול מן החשובים בעיר .המרכז נמצא באזור שהיה
יהודי לפני המלחמה ונחשב היום למרכז תרבותי וחברתי בברלין.

השכונה הצבעונית ,שהיתה פעם קו התפר בין ברלין המערבית לברלין
המזרחית ,שוקקת היום בתי קפה ,סדנאות אמנים ,גלריות ותיאטראות

קטנים .ייהחצר של וולץ"

-

-

כך נקרא מרכז המחול שלה בעגה המקומית

מושך אליו קהל סקרן מרחבי גרמניה ,והכרטיסים למופעים שלה

מכורים זמן רב מראש  .וולץ חלמה תמיד לחדור אל הממס,ד לעבוד
וליצור מתוכו ,לנפץ מיתוסים של שמרנות וחוסר גמישות ולהעניק
למחול את תשומת הלב והחשיבות ,שמוענקים בגרמניה לתיאטרון
המילולי .בתחילת השנה התגשם החלום הזה שלה :היא מונתה לאחת

משני המנהלים האמנותיים של ה " שאוביהנה" נ [Schau-Buehne
הידוע ,שהיה בשנות

ה-ס  6וה-ס,7

בין היתר בהנהלתו של פטר שטיין,

מן המובילים והנועזים שבתיאטרוני אירופה .המנהל השני הוא איש

תיאטרון מובהק  -תומס אוסטר מאייר נ[. Ostermeier
וולץ רואה בעבודתה תיאטרון גופני  .עבודתה החדשה

-

יי גופים "

נ"  - "[ Korperעוסקת בגוף האנושי  ,שנפגש ונחשף  ,בסביבה שבה מאבד
היחיד את ייחוךו .הגוף העירום והחשוף מתנועע כיחיד או כקבוצה

בחללים גדולים ומנוכרים .הבמה היא ספק חלל תעשייתי ספק בית

סוהר קפקאי  ,ללא תפאורה ועם מעט אביזרים .הרקדנים זזים מתוך
ניסיון למלא את החלל בנוכחותם וליצור דיאלוג תנועתי עם יצור אנושי
נוסף .ניסיונות אלה מועדים ,כמובן ,מלכתחילה ,לכישלון.
השפה התנועתית של וולץ ,ששואבת השראה כמעט מכל זרם מחול
הקיים היום באירופה ,היא גם שפה פרטית מאוד .בעבודותיה

הקודמות  ,כמו "  ravelogueז" או יי סשה וולץ ואורחיה"  ,היה עדיין
מקום רב להומור ואופטימיות  ,אבל אלה נעלמו מהעבודה האחרונה,

שמגיעה לשיא פיוטי חדש  .ייגופים " היא יצירה יפיפייה העוסקת בכאבו
של היופי .התמסרות הרקדנים למחול היא אבסולוטית ללא יכולת

להסתתר מאחורי התחכמויות

סגנוניות..

כוריאונרפית ברלינאית

עבודותיה הראשונות של וולץ משנות ה-ס 9

המוקדמות התרחשו תמיד

בחללים קטנים מאוד עם מספר רקדנים מצומצם  .מטבח של מטר על

65

מט,ר שולחן ,שרפרף או מקרר ישן ,שנקנה בשוק פשפשים סמוך·

וולץ רואה בכל יצירה חדשה שלב בהתפתחותה האמנותית .בשנים

בעבודה אחרת מגלה הצופה מבנה מתוחכם של קוביות המשמש ארון,

האחרונות היא אינה משתתפת כרקדנית בעבודותיה  .היא זקוקה

מיטה או שידה ומשנה את צורתו ותפקידו תוך כדי תנועת הרקדנים.

להתבוננות מתוך ריחוק בשלבי היצירה .

ב  IIגופים II

)בשפה הגרמנית,

תנועותיהם קטנות ,קומיות ומסורבלות .לעיתים משבצת וולץ

"גוף" ביחיד ו"גוף" ברבים הם אותה מילה( רואה הכוריאוגרפית את

בעבודותיה אלמנטים ליצניים ואקרובטיים.

הרקמה האנושית כמרכז היצירה .גושים מורכבים של גופי אדם נעים

בחללים הקטנים נעים הרקדנים כאנשים שוויתרו על חללים חיצוניים,

ללא הפוגה .הגוף הנופל על רצפה קשה וקרה  ,מתנגש בקיר מתכתי ,

על מסעות אל החוץ ,ומסתפקים בתנועה בחללים פנימיים .תנועה אל

צונח לתוך חלל אינסופי

-

אלה הן התמונות המרכזיות ביצירה ,תמונות

הפנים מאפיינת את עבודותיה המוקדמות של וולץ .הרקדנים ,וביניהם

שמותירות רושם גופני עז אצל הצופה .את הגרסה הראשונה של

היא עצמה ,מתרוצצים כמו בתוך כלוב ,שנכלאו בו מרצונם  .הם מנסים

היצירה הציגה וולץ בחללי המוזיאון היהודי החדש בברלין .בפרויקט,
הלך הקהל בעקבות הרקדנים ועבר בין

להתמודד גופנית עם חלל קיומי קטן ,כלואים בתוך הצרכים הדינמיים

שהיה מעין  IIעבודה

של -עצמם  -:זהו -א-rוד מ-ס-ימכי il.ר~כר של יצירותיה של וולץ ואחת

חללי המוזיאון המאיימים כשלעצמם .את הגרסה השנייה של היצירה

בתהליך ,II

הקוסמונאוטים ) (1966מתרוצצות הדמויות בתוך דירת שני חדרים

כאמור היום _ _ _ - __ .------ - - --. --. - - - - - - - - - .

ובה אוסף צפוף של רהיטים ,כמנסות לברוח מן המלכודת האנושית

וולץ מודעת ללחץ החברתי שמביא עמו תפקידה החדש ,ועם זאת

שהציבו לעצמן.

להזדמנות הפז שניתנה בידיה כמנהלת תיאטרון ממוסד .היא חוששת

הסיבות שהעניקו לה את הכינוי ~ ;;;;:תי~;;:i :;~:לריאנית ' ' ~' ב ך'שדרת :; - - - --וצנגה ~ולץ_~מסגרת פתיחת עונת התיאטרון ,שאותו היא מנהלת
II

מ1996-

זכתה סשה וולץ בתשומת לב רבה דווקא בתחרויות

ובפסטיבלים לתיאטרון .עבודו.תיה מציגות ,לעיתים באופן פלקטי

מן השגרה שבעבודה עם להקה קבועה בתוך מסגרת ממוסדת
ובירוקרטית .אבל נדמה לי שהיא מוכשרת ומקורית דיה לנצל את

ופשטני מעט ,את חוסר המוצא של האדם האפור  .בעבודות אלה

הפוטנציאל האדיר שבידיה  .גם הגב הכלכלי הבטוח שמעניקה לה

הרקדנים לבושים חולצות פלנל משובצות ,מכנסיים ונעליים גדולים

המערכת הממסדית יכול לסייע להמשך עבודתה והתפתחותה  ,זאת לצד

וגרביים לא תואמות  .הם מועדים מעל התנועה של עצמם  .במעין בית

הסכנה שייהפך לגורם מאיים ומשתק  .וולץ עצמה צופה שתחול

בובות ,דמויות גדולות יתר על המידה נדחסות לחדר של מיטות

בעבודתה תפנית  .בעבודותיה הבאות היא רוצה להתייחס לצד

ורדרדות ומצעים פרחוניים ,שאין ביכולתם לגאול אותן מבדידותן.

הברוטאלי פחות שבעשייה התנועתית  ,החושיות והחושניות יעמדו כננד

אפילו בחדר האמבטיה של אותו בית בובות ,שבו צעד נכשל בצעד הבא

הפחד מחידלון הנוף .

והידיים נתקלות ומסתבכות  3חפצים שמסביב  ,אין רגע של הפוגה או

וולץ שואפת לשפת נוף קונקרטית .הביטוי הסיפורי והרנשי חשובים לה

פרטיות  .חדר האמבטיה הוא המקום ,שבו מתוודעות הדמויות לפגיעות

בכל יצירה כוריאונרפית  .תנועה טהורה ומופשטת בנוסח האמריקני ,של

ולעליבות במערומיה .

קאנינ~האם ,זרה לה .צורת החשיבה שלה היא תוצר של המסורת

מכלול יצירתה האמנותית של סשה וולץ עוסק בבנאליות העירונית

הגרמנית  ,שמתקשה להתמודד עם תנועה ללא משמעות חד-משמעית,

ובעליות ובמורדות של חיי היומיום .תמיד קיים החלל הפנימי המוקטן ,

כמעט פשטנית .וולץ  ,הכוריאונרפית  IIהסוציאלית

שבו נדחסות הדמויות ונתקלות זו בזו  .החלל החיצוני  ,שחוזר אל תוך

רואה במחול אמצעי לביטוי תנועתי לשמו  .בעבודותיה היא מהלכת

הבית ,מרתיע ומאיים עוד יותר .התסכול מוביל לחוסר אונים ולחוסר

בזהירות על קו התפר בין מופשטות לפשטנות ונעשית מתוחכמת יותר

II

של גרמניה ,לא

מעש.

ויותר מעבודה לעבודה  .ב  IIנופים

וולץ אוהבת לראיין אנשים מן הרחוב כרקע לעבודותיה  .הכרויות

האדם המזכירות ימים חשוכים בהיסטוריה של נרמניה  .האמנים בני

II

אי אפשר להתעלם מערימות בני-

מקריות עם עוברי אורח אפרוריים משמשות השראה לעבודותיה.

דורה של וולץ מתמודדים שוב עם ההיסטוריה הנרמנית ,לאחר שנים

שיחות ,מפגשים וביקורים בבתיהם פותחים לפניה  ,על-פי עדותה,

רבות של שתיקה ופחד  .הם מחפשים נם את הקשר העכשווי

עולמות חדשים  .בעולמות אלה מתגלה צבעוניות חדשה ושפת תנועה

והאקטואלי למציאות של ימינו  .וולץ היא כוריאונרפית פוליטית .

שאבדה אצל רקדנים מקצועיים .סיפורי משפחות שמתקיימות בשני

בעבודותיה יש כמעט תמיד מרכיב דוקומנטרי  .לעומת זאת ,אין היא

חדרים ,מטבח ושירותים הם נושא אהוב להתנסות ואימפרוביזציה אצל

עושה תיאטרון פוליט  jנוסח יוהאן קרזניק נ .[Kresnikהיא לא

וולץ .היא מקדישה מחשבה רבה  ,על-פי דבריה ,לביטוי הכוריאוגרפי של

משתמשת בתנועה כאמצעי פשטני בשירות רעיונותיה .היא שואלת

נושא האלימות המשפחתית  .שמץ של אלימות סמויה יש ,לדעתה ,בכל

תמי,ד מה מניע את הגוף האנושי .

מערכת בין-אישית .וולץ מצליחה במידה רבה לתרגם אלימות זו

עבודותיה של וולץ לא מאפשרות יצירת אשליה  .סרטי וידיאו ,חומרים

למופשטות תנועתית .היא מצליחה להוציא את האלימות מן ההקשר

וחפצים מן החיים  ,משמשים נקודות חיכוך עם היומיום .לכן יוצרת

המיידי ולהעניק לה פיוטיות מלנכולית-אוניברסלית .לטעמי ,היא היום

וולץ בהרבה מעבודותיה מפנש קרוב ומנע בלתי אמצעי בין הרקדנים

הכוריאוגרפית היחידה בברלין בסדר גודל בינלאומי  .יתר

לקהל .היא לא מאפשרת בריחה של 90

הכוריאוגרפים המעניינים בגרמניה קרובים יותר למרכזי המחול של

במסנרת האתנרים החדשים שהיא מחפשת בכל יצירה  ,היא לא תסרL

צרפת ,בלגיה

לדבריה  ,לשיתוף פעולה הדוק עם שחקנים ובמאים  ,שעובדים אתה

והולנד.

שפת המחול של וולץ מושפעת מתיאטרון המחול של פינה באוש ,אבל

ההשפעות שספגה באמסטרדם ובניו-יורק עזרו לה למצוא שפה משלה.
היא עקפה את כור ההיתוך של בית הספר פולקוונג באסן ,משם יצאו

רוב הכוריאוגרפים הגרמנים בשנים האחרונות .רבים מהם הם בעלי
כשרון רב ,אבל אף לא אחד מהם הצליח להשתחרר מן ההשפעה
הכמעט הרסנית של תיאטרון המחול של פינה

דקות מן המציאות .

באוש.

תחת קורת ננ אחת בביתה האמנותי

החדש•••• .

••
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פרסי שר המדע ,התרבות והס~ורט למחול

יו,ר" יונתו כרמון ורות אשל .

פרסי שר המדע ,התרבות והספורט למחול

פרס ביצוע ללהקה )משמונה רקדנים ויותר(

מוענקים

מ1996-

בארבע קטגוריות  :פרס מפעל

חיים  ,פרס יצירה  ,פרס ביצוע ללהקה ,אנסמבל

רןת אשל ן גיןרא מנןר  Iשי הרלב
----

מטרתו לבטא את ההערכה של החברה
הישראלית לאמו המבצע

-

הרקדן .ועדת

או יחי,ד ופרס יוצרים צעירים  .פרס מפעל

השופטים החליטה להעניק את פרס הביצוע

חיים  ,פרס יצירה ופרס הביצוע מוענק מדי

) 90,000

ש"ח( ללהקת בת-שבע  .חבר

שנתיים  .ליוצרים הצעירים מוענקים מדי שנה

השופטים  :שאול גלעד

שני פרסים.

ומשה רומנו .

--

-----

~-----~---------------

פרס מפעל חיים מוענק עבור פעילות של

25

שנה

-- . ----------

יו,ר" מרינה בלטוב

-

-----

-~------,--

פרס יוצרים צעירים מוענק במטרה לעודד את

לפחות בתחום המחול בישראל ,פעילות שטבעה

האמו הצעיר ולאפשר לו העשרה בתחום

את חותמה בתחום .ועדת השופטים לפרס מפעל

המחול בכל דרך שיבחר .הפרס הוענק לענבל

חיים החליטה השנה להעניק את הפרס ) 50,000
ש"ח( לגב' ירדנה כהו .חבר השופטים  :גדעון פז

-

פינטו וצחי פטיש ) 25,000
השופטים :ערו בניאל

-

ש " ח לכל יוצר( .חבר

יו,ר" נעמי פרלוב

ואליס דור-כהו .הפרסים יחולקו במרכז
סוזן דלל

ב .26.11 .00-

ירדנה כהו בת

90

ירדנה כהו  ,מחלוצות המחול האמנותי
בישראל ,כלת פרס משרד המדע  ,התרבות

והספורט לשנת 2000

על מפעל חיים

לפני כחודשיים את יום הולדתה

-

חגגה

ה 90-

באולם הסינמטק בחיפה  .האולם היה מלא
עד אפס מקום בדורות של תלמידים לשעבר.
על תרומתה של ירדנה כהו למחול בישראל
יוקדש מקום מיוחד בחוברת יימחול עכשיו"
מס'

להקת ורטיגו כ"איש החוטים"

"The Vertigo Group in "The Gaz Heart

להקת איציק גלילי" ,דכרים שלא אמרתי לאיש",
רקדנים :יאן מונט ושרה ויקטורוכי'(.

צילום :אריק הטמרג

"Galili Dance, "Things I Told Nobody,
Choreographer: Itzik Galili, Dancers: Jan Munt
and Sara Wiktorowicz. Photo: Erik Hesmerg

~E
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פרס ראשון ללהקת המחול ורטיגו
להקת המחול ורטיגו זכתה במקום הראשון על
ההפקה יי איש חוטים" בפסטיבל לתיאטרון

פרס בייסיס לענבל פינטו

התכולה של המתקנים הציבוריים הקיימים

אלטרנטיבי בבודפשט .ITM 2000

הכוריאוגרפית הישראלית ענבל פינטו זכתה

במטרופולין  .פרופסור אבישי ברוורמן ,נשיא

הזכייה הוזמנה הלהקה לפתוח את אירועי

בפרס בייסיס

-

בעקבות

מהפרסים החשובים בעולם

המחול האמריקני .הפרס ניתן לה בקטגוריה
של יוצרים צעירים עבור יצירתה ייעטוף"  .פרסי

בייסיס הם המקבילה בעולם המחול של פרסי

הטוני והאוסי~ ~E.ר_ס _ ח_ו~ק__רלאש~ה ב~98i -.
ונקרא על שמה של בסי שוננברג .בין הזוכים
בעבר :טרישה בראשון ,מארק מוריס ,ביל

ג'ונס ,מיכאל ברישניקוב ומרדית מונק.

תחרות ארצית לכוריאוגרפיה
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים קיימה
תחרות כוריאוגרפיה לכבוד פרופ' חסיה לוי-

אגרון באולם ז ' ראר בכר בירושלים .היוזמה
היא של חתן פרס ישראל משה אפרתי  ,ובתיה

כהן  ,דיקן הפקולטה למחול .בפרס הראשון
בתחרות ,בסך

10,000

ש"ח ,זכתה רונית זיו

עבור יצירתה יירוז לא מחכה"; הפרס השני
הוענק לייטריאו" בכוריאוגרפיה של עמנואל גת

וניר שיינפל;ד בפרס השלישי זכתה יסמין גודר
עבור ייתגידי שלום יפה".
אוניברסיטת בן-גוריון  ,שביקש לתת דוגמה

כנס בנושא רב-תרבותיות בבאר-שבע

-

יולי

לעיירה ששמה הועלה על מפת התרבות

פסטיבל הקיץ בבודפסט בתחילת חודש
אוגוסט .הסיור התקיים בתמיכתו של משרד

העולמית ,לא היסס לנקוב בשמה של העיירה

החוץ וקרן

הכנס שהתקיים בבאר-שבע באמצע חודש יוני

הגרמנית הקטנה יופרטל  ,שבה ייסדה פינה

ועסק ביצירה ,תרבות ומינהל תקין ומרכז מול

באוש )מכספי מדינה אבל גם בניהול כלכלי

סדנה בקומפוזיציה עם איצטוק קובאטצן

2000

)רן מאמרו של ד  IIר דן רונן בגיליון זה'

שורש.

פריפריה חיבר שני דוחות חשובים שנכתבו

מעולה( את תיאטרון המחול שלה ,שהפך

בשנה האחרונה עם המציאות התרבותית

ללהקה המובילה בעולם כולו .מדוגמה זו

מתא"ן

בשטח  .שני הדוחות הם :דוח ברכה למדיניות

אפשר ללמי,ד ששילוב של כשרון אמנותי גדול

במסגרת החברה למתנס"ים והמרכז למחול

תרבות בישראל ,שכתבו פרופ ' אליהוא כ"ץ

ועזרה ממשלתית לאזורי הפריפריה יכול

ביכורי העיתים ,קיימו ביולי השתלמות

וד"ר הד סלע מהחוג לתקשורת באוניברסיטה

להצמיח גם בארץ יוזמה ייחודית ,שתגדל מן

בקומפוזיציה עם הכוריאוגרף הסלובני

העברית ,ונייר עמדה שכתבה פרופ' זהר שביט ,

הפריפריה ותתפקד כליבה תרבותית.

איצטוק קובאטצ' ] [Kovacאיצטוק קובאטצ'

יועצת לשר התרבות ,מתן וילנאי ,עם צוות

מסלובניה

-

מפעל תרבות ואמנות לנוער הפועל

היא המייס,ד הכוריאוגרף והמנהל אמנותי של

שכלל את מאיר אהרונסון ,קובי אוז ,אנה

מסללו חדש בחוג למחול באקדמיה למוסיקה

איסאקובה ,משה ליסק ,עאדל מאנע ,הד סלע,

ולמחול בירולשים

ביקורו השלישי בישראל  .ב 1997-

עמוס קינן ויאיר שלג.

החוג למחול פתח מסלול מקוצר מיוחד

הראשון כרקדן וככור יאוגרף בתחרות

להקת

En - Knap

בלובליאנה ,סלובניה .זהו
זכה במקום

בכנס בבאר-שבע נכחו מנהלי מוסדות תרבות,

לרקדנים מקצועיים המאפשר להם לקבל

הבינלאומית לכוריאוגרפיה בסוזן דלל

מנהלים אמנותיים ,אמנים ,רסטורטורים של

תואר אקדמי לצד עבודתם כרקדנים פעילים.

הוזמן להעלות עבודה עם להקת בת-שבע .

תרבות ומחנכים .הם דנו בשאלות כלכליות ,

למסלול זה התקבלו בשנה האחרונה רקדנים

נקודת המוצא בעבודתו של איצטוק קובאטצ '

סוציולוגיות ודמוגרפיות הנגזרות מתוך

מקצועיים מנוסים מלהקות הבלט הישראלי

ככוריאוגרף היא ה"קבוצה" ,וממנה הוא יוצא

מציאות תרבותית חדשה ,שנולדה בעקבות

קולדממה ולהקת המחול הקיבוצית ,שהחליטו

לעבודת צוות ושיתוף פעולה .כל אינדיווידואל

שינויים משמעותיים שחלו בשנות ה .90-

לפרוש מפעילותם האמנותית ולפנות ללימודים

תלוי בקבוצה ,ורק הוא יכול להוביל את

הפריפריה בישראל משוועת להשקעה בתרבות

אקדמיים המביאים בחשבון את הניסיון

הקבוצה לאיכויות התנועתיות הרצויות.

ובאותה עת ידוע שכוחות היצירה במרבית

המקצועי שרכשו במהלך השנים .

בנוסף ,קובאטצ' מתמקד בעבודת

התחומים עולים במידה רבה על יכולת

וב1998-

הקומפוזיציה  ,בהפכים ובפרופורציות של
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הכןריאןגרפיה ,הןא עןסק בכמה חןקים

שהכניסה הנהלת תיאטרןן הבן<שןי בעבןדת

השןפטים? אליסיה אלןנזן  ,מיכאיל ברישניקןב,

תנןעתיים  ,שפיתח בשבע השנים האחרןנןת

התיאטרןן עתיר המסןרת  ,טרם נןדע מי י חליף

מןר י ס בז ' אר ,מרס קאנינגהם ןהמןפע המצליח

במסגרת עבןדתן כרקדן ןככןריאןגרף ,

את פאדייצ ' ב,

טדרת סדנאןת מתןכננןת של מתא " ן ןהשתתפן

להקת ערבסק אירחה את קמליה

" ". Riverside

לפרסים ןתארים נןספים ,אז למען מה ןמי

סדנת קןמפןזיציה זן היתה הראשןנה מתןך

,

בה

25

מןרים למחןל המלמדים קןמפןזיציה

התחרןת החדשה ?

להקת ערבסק היא להקה למחןל מזרחי

.e

מה שאיציק גלילי לא אמר לאיש ביפנית

_ ה ןעלת_ ב~ יב ש ~ י E.ר! ~ -,ר~ ~::נ  ~ ~~ :ש~~ן )'

ו כןריאןגרפים צעירים,

האגף לאמנןיןת של עיריית ירןשלים ,את

הכןריאןגרף הישראלי איציק גלילי  ,מנהל

סדנת מחול בוטו עם האמנית יומיקו יושיוקה

הלהקה ייסדה ןמנהלת יעל מןאב  ,ןה י א מלןןה

להקת המחןל העירן נית של כרןנינגן שבהןלנ,ד

מתא"ן ןהאןלפן למחןל בקיבןץ חצרים יזמן

בצןןת של נגנים פלסטינים ב נ יהןלן המןסיקלי

סדנת בןטן ,שנןשאה היה
התקיימה באןגןסט במשך

 IIאבק ,II
10

הסדנה

ימים בקיבןץ

חצרים ןבמדבר באזןר הקיבןץ  ,בסדנה

השתתפן 20

מןרים למחןל ןתנןעה ןרקדנים,

ל ח לקם היתה זן היכרןת ראשןנה עם מחןל

של ג'מאל אסעיד ,הלהקה ארחה את קמליה

-

רקדנית  ,כןריאןגרפית ןזמרת מבכירןת

רקדניןת המחןל המזרחי )הערבי( ,קמליה הגיע
לישראל ביןלי במסגרת אירןעי  IIרןח
ןהעלתה עם הלהקה את התןכנית

מזרחית II

 IIיה  -בהיה , II

שיתןף פעןלה עם להקת גינקן ] [Ginkoמיפן,

60

פלןס ,בהתאם למסןרת ארץ השמש העןלה ,

רןבם עדיין פעילים כמנהלים אמנןתיים
ןמןרים  ,עשרת הרקדנים הצעירים של גלילי
עבדן עם ארבעת האמנים היפנים על עבןדתן

מנכ  IIל חדש ללהקת בת-דור

בת ח ןם ,

פתח באןקטןבר את העןנה במןפע שנןצר תןך

ייחןדה של הלהקה היפנית  ,שרקדניה כןלם בני

הבןטן ןלאחרים אפשרה הסדנה המשך עשייה

של גלילי המתבססת על חןןיןתין במזרח-

יןמיקן יןשיןקה היא רקדנית/כןריאןגרפית

בתיה דרןרי מןנתה למנכ  IIל להקת בת  -דןר ,

הרחןק  .המןסיקה

המתמחה במחןל בןטן  ,היא מעבירה סדנאןת

הלהקה  ,שחידשה את פעילןתה לאחרןנה ,

מןסיקה פןפןלרית מערבית "ישנה"  ,משמע ,

בןטן בר ח בי העןלם ,יןשיןקה היתה ממייסדי

פעלה עם מנכ  IIל זמני  ,דרןרי משמשת

לחניהם של דןריס דיי  ,בןב דילן  ,אבל גם

להקת אריאדןן ]  [Ariadoneהיפנית )קבןצת

כדירקטןרית במשכן לאמנןיןת הבמה ,

יצירןת מאת מןצארט ןבא,ך ןיןןאלדי ןאריק

רקדנית ןכןריאןגרפית בלהקת תיאטרןן מחןל

פרס עולמי מיותר

לאיש ,II

בןטן בשם טאטן איבה ]  ,[Tatoebaהיתה

ב 17-

מנהלת אמנןתית של פרןיקט בןטן בינלאןמי

טקס רב  -רןשם ןבן יחןלקן פרסים במסגרת

בברלין בשם

" ,"Ex-it

ב 1995 -ייסדה עם הפסל

יןאכים מנגר את הקבןצה

Ten Pen Chii

בדצמבר

2000

של גלילי שנים רבןת  ,החליטן מראשית העןנה

יתקיים בנסיכןת מןנקן

תחרןת ,שאירגן פיליפ ברןאנשןןיג

]  ,[Braunschweigמיןזמי תחרןת  IIפרס לןזן

משלהם  IIאלברט ןפניה "  ,שבכןרתן התקיימה
, II

העןסקת במןפעי בןטן ןמןלטימדיה ,
העבןדה עם הקבןצה בארץ התמקדה במרכזי

שןןייצרית זן ,כמעט שנתיים הןעסקן

אנרגיה בגןף ןביצירת מעגלי אנרגיה  ,שיש בהם

עיתןנאים ןאנשי מחןל במילןי שאלןנים

משןם פתח למגןןן אפשרןיןת תנןעתיןת  ,עבןדה

ןהצבעןת במטרה לבחןר את המןעמדים לפרס,

תנןעתית באימפרןביזציה  ,דמיןן מןדרך

ןעבןדה על סןגי תנןעה שןנים :

"", 8

גם מבקרי מחןל ןיןצרים ישראלים נטלן חלק
בכ,ך לצד עמיתיהם מרןב ארצןת אירןפה

תנןעןת המדןזה ןהאמבה ןעןד ,בסיןמה של

ןאמריקה ,

הסדנה הציגן המשתתפים קטעים בפני עשרןת

עכשין פןרסמן רשימןת המןעמדים  ,מכל

צןפים ,שצעדן בעקבןת הרקדנים במדבר,

המאמץ הבינלאןמי הזה יצאה רשימה  ,שכל
איש מחןל יכןל היה לחברה במשך רבע שעה ,

פוטר עוד מנהל אמנותי של הבולשוי

למשל  ,בתחןם הכןריאןגרפיה המןעמדים הם:

בראשית אןגןסט השנה החליט ראש  -ממשלת

פינה באןש ,מאץ אק  ,ןיליאם פןרסיית ןיירי

רןסיה פןטין ןשר התרבןת מיכאיל שבידקןי

ק י לאן

לפטר מתפקידן את מי שניהל את להקת הבלט

זקןקים לעןד פרס  ,בתחןם הלהקןת

של תיאטרןן הבןלשןי במןסקןןה  ,ןלאד י מ י ר

המןעמדים הם :בלט האןפרה של פריז  ,בלט

ןאסילייב  ,תחתין מןנה אלכסיי פאדייצ'ב,

מןנטה קרלן  ,בלט פרנקפןרט )של פןרסיית( ,

עכשין נשלח מכתב פיטןרין ממשרד התרבןת

בלט קירןב ןתיאטרןן המחןל הנדרלנדי  ,רק בין

גם לפאדייצ'ב  ,שבקןשי הספיק לחמם את

הרקדנים ןהרקדניןת יש כמה שמןת מןכרים

-

ארבעה יןצ ,רים גדןלים  ,שממש אינם

כ י סא המנ ה ל ה אמ נ ןת י  ,המנ הל ה מפןטר כי נס

קצ ת פחןת  ,כ ל ה י ת ר כ ן כבי ם בעל י מ ן ני ט י ן ,

מסיבת עיתןנאים ןהביע ביקןרת על השינן י ים

ןמי אמןר לזכןת בפרס המ י ןחד של חבר

רןני חבר ןגיא ןיצמן  ,שרקדן בלהקתן

הקרןבה להיןת עצמאים  ,ןהם מןפיעים במןפע

שיןזמתן הביאה בשעתן את מןריס בז'אר לעיר

גלים ,

-

כמנהג רקדני הבןטן

-

היא

סאטי .שם המחןל  II :דברים שלא אמרתי

בןטן ראשןנה  ,שכל רקדניה נשים(  ,היא

,

כל המןעמדים אינם זקןקים

בחןרף

.2000
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שהתקיים לראשןנה לפני ארבע שנים בבלגיה.

הכןריאןגרפית האןסטרלית מריל טאנקרד

] ,ankardז[ לשעבר רקדנית בלהקת פי)ה
באן .ש" .הנז .מנה  .להשתתף ..בעיצנב  .המםןל .

מדינות ,ןהיא מסןנף

המכןניות .המופע הןא לזכרן של פילוסוף

לאננס .ק"ן .הי .נזמה לק~ .י ~tlהפנלק.לנכיאנה  ,היא

איטלקי מתקןפת הרנסנס ,גיוליו קאמילן

בארגון חברות יותר

_

ההמןני באןלימפיאדה בסידני .היא התלבטה,

רקדנים מחןללים על במה גדולה ןבין

מ80-

של שמןאל ביאליק מחיפה ,שכיהן  28שנה

האם ל נסןל על עצמה את המשימה ,אבל

כיןשב ראש

נענתה בחיןב לאחר שראתה את עבןדתן של

ד"ר דן רונן .בפסטיבל ביפן השתתפה להקת

למופע .את המןסיקה משמיעה כל מכןנית

דקןפלה ]  [, Oecoupleשעיצב את מןפע

ייהןרה ירןשלים" ,שזכתה בשבחים רבים.

ליןשביה מהרדיו שלה  -כד שכל אחד שומע

.C.I.O.F.F

יו"ר הארגןן הנןכחי הןא

]  (, 1544 -1480) [Camilloשעסק הרבה בבעיות

להקןת מחול

הפתיחה של אןלימפיאדת החןרף ה אחרן נה.

בשנה האחרןנה יצאן כ 35-

מןפע הפתיחה בסידני היה עתיר סמלים ,כמן

ישראלי עממי למןפעים בעןלם.

הזיכרןן האנושי  .כמאה מכןניןת התקבצן

משהן אחר ,כרצןנן .על הבמה ניצבת מעין רשת

חןטים דמןית קורי עכביש בגןבה 45

מי ,ועליה

למשל המן~~~~ז ו .:ש~  ,ך~איש_ !י~בןרי?~ני_________ _ ____ ._. ___________ . _____ ., ,מר. Pב?~ר~=~פ~מ ~,ו:י.ב _ .א'כר_ ?ך י~ר.!:ים ___ ______
המבןגר ןהילדה הקטנה ,שניגנן ןשרו .הטקס

מחדשים את מחולות-העם בדליה

הרקדנים אל המכוניות ןמשליכים עליהן

היה מלא הפתעות ,כגןן פרישת בד קליל,

ארגןן המדריכים והין צרים לריקןדי עם,

פצצןת-מים) .בתחילת המןפע נמכרו לצןפים

שנראה כים נשפד על כל הספןרטאים הניצבים

שהיו"ר שלן הןא רןני סימן-טוב ,ערד

משקאןת ןפןפ-קורן ,כמו בקולנןע יידרייב-אין"

בזירה הענקית ,האתלטיןת הקשישןת שהביאן

בספטמבר השנה כנס ריקןדים ליד קיבןץ

דליה ,במקןם שבן התקיימן בשנןת

את הלפיד ןהספןרטאית הצעירה
האבןריגיינית ,שטיפסה במדרגןת ןהדליקה את

50

האש האןלימפית ,כשהיא ןהלהבןת יןצאןת

העם הישראליים.

ה 40-

רגיל (.הרקדנים יימאיימים" על הצופים,
ןה-

המפגשים הראשןנים של תנןעת ריקןדי-

המוגנים מאחןרי שמשות מכןניןתיהם .בחוץ

שןררת דממה

-

מןסיקה קןלנית

מתןד בריכת מים ןמעגל האש עןלה כלפי

איש אינן יכןל להתאונן על

מדי ...

ולבסוף ,התשןאןת הן

רק צפירות.

מעלה.

מחול ישראלי באינטרנט

ייהריקןד" נ"  "[ Israel Oanceהןא כתב עת

תחרןת בינלאןםית לכןריאןגרפיה

המתחדש לבקרים באינטרנט ,ובן רשימןת

בפלןרידה

בסןף יןלי השנה התקיימה ברחבי יפן

כלליןת ותיאןרטיןת וראיןנןת עם יןצרים,

התחרןת תתקיים

הפןלקלןריאדה ,שמארגן הארגןן הבינלאןמי

רןבם נכתבן בידי ירןן מרגןלין .במדור

פסטיבל עולמי לפולקלור

לאןמנןיןת מסןרתיןת ופןלקלור

נ[,C.I.O.F.F

שגם ישראל חברה בן .זהן מפגש עולמי,

הביקןרןת רשימןת מאת אלברט סןןיסה,
יןחאי חקק ,ירןן מרגןלין ןגיורא מנור .מנהלי
האתר הם רןני ירדן וירןן מרגןלין

ןכתובתן http://www.israeldance.co.i 1:
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לפרטים:

.2001
Barbara Epperson
Sarasota Ballet of Florida
555 N. Tamiami Trail
Sarasota, FL 34243
Phone: 941-359-0099 ext.ll0

מחול-מכוניות בלובליאנה
בעיר הסלןבנית לובליאנה יצרן הכןריאןגרפית
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ןהבמאי )שגם

פירסם מאמרים תיאןרטיים בתחןם חקר

המחןל( אמיל הרןןאטין נ  [Hrvatinמופע

לפרטים:

מחןלי המתרחש במגרש חניה למכןניןת ,בשעה
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אלא שייך למילניום החדש"  .התפיסה
האמנותית המנחה את הלהקה היא

ח " קירת

היצירתיות

האפשרויות

הנוצרות ממיזוג המחול עם טכנולוגיה
דיגיטלית.
מקגרגור למד מחול באוניברסיטת

ברטון-הול ומאוחר יותר בבית הספר של

חוזה לימון נ  [Lim6nבניו-יורק .הזמנות
ליצירות בלונדון לא אחרו לבוא.

יצר את " "Cyborg

ב 1995-

לפסטיבל המטרייה

נ  [Dance Umbrellaוב  1996-את המחול

the-Devil!'-- ---- ------. -- -- - ----- - - - -

3 ~8-begs -ofכהק-תסאפו -ק

-- --

דאנס נ  [. Suffolk Danceב  1997-זכה
מקגרגור במלגה על שם ליסה אולמן וחקר
במשך

להקת רנדום נ  [Randomהוקמה ב 1992-על ידי ויין מקגרגור
נ [, McGregorשהוא גם מנהלה האמנותי .על מקרגור ולהקתו
נכתב יישיש להם תמיד גוון פוטוריסטי ,מכיוון שהם היו זריזים
כל כך בשימוש בטכנולוגיה ככלי כוריאוגרפי" )ייהגארדיין " ,

(. 17.2.99

לרנדום היתה השפעה דרמטית על עולם המחול הבינלאומי

מאז הבכורה של " ". Xeno 1,2,3

מקגרגור הוזמן על ידי ג'ון אשפורד

שנה

וטכנולוגיה.

את

הקשר

ב 1998-

ביןמחול

העלתה רנדום את

הבכורה של ייהמילנריום" "[ The
נ"  Millenariumובאותה שנה זכה מקגרגור
בפרס מטעם סן-סנט-דניס ובפרס .L'Adam
באוגוסט 2000

" "Telenoia

העלה יצירה חדשה בשם

)פרויקט הנערים החובבים

נ  [,Ashfordמנהל תיאטרון הפלייס בלונדון ,להיות כוריאוגרף הבית

בלונדון(,

של התיאטרון לתקופה מסוימת .עבודתו של מקגרגור מתוארת

לאדריכלות המודרנית ולמרחב של בנייני

שנוצרה

תוך

התייחסות

באופנים שונים המדגישים את סגנון התנועה המוזר שלה .בכתבה

הקנארי וורף ] [Canary Wharfשבאזור

שהוזכרה ב"גארדיין" מתארת ג'ודית מאקרל נ  [Mackrellאת סגנונו

הרציפים של לונדון.

של מקגרגור כסגנון ייהמונע מכוחו של דימיון ,שאינו בן המאה ה 20-

פרויקטים

משותפים

עם

חלוצים

בינלאומיים בטכנולוגיה מדומה תרמו

מים- "Sulphur 16 " ,

ללהקה מגוון של התנסויות .הפרויקטים

ביניהם הןא השימןש בהתנסןת מדןמה  ,קןנסטרןקציןת של תאורה

דיגיטליים

ואנימציית ןידיאן .בתןך כל זה משתלבים הרקדנים  ,כאשר מקגרגןר מנסה

האחרונים

~
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של

\

מופעים

-

אש

"-ן - (2000) "Aeon
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אדמה ןאןןיר .החןט המקשר
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בהשתתפןת הלהקה כוללים את

"53

עם הלהקןת

" Bytes in Movement
הקנדיןת  Le Groupe Dance Labן -
 ;Newbridge Partnersהןפעה שאפשר
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לשנות את תפיסת המרחב באמצעות פעןלת הגומלין בין הגןף הממשי

בין הראשונים ,שרתמו טכנולןגיןת חדישןת ןקישרן את עןצמתן לפיןט

סטנדרד"(29 .7.97 ,

היה לראןתה בן-בזמן בפסטיבל מחןל

בתחילת יימילנריום" ,הרקדנים נראים כמן יצורים אנדרןגינים .הם נעים

דיגיטלי בלונדןן ןבפסטיבל הבינלאןמי

חסרי מרץ  ,נןקשים ןמשתמשים בהגזמה בתנןעןת מכניןת מתןחכמןת.

במלבןרן עם אמנ י קבןצת המןלטימדיה

המוסיקה "-ל "Sulphur 16

צלילים אלקטרןניים דיגיטליים  ,ןהתנןעה מתפתחת מסגנןן רך להצגה

כןללת קטעי מןסיקה של באך הארןגים עם

האןסטרלית .Company in Space
בתערוכת ברןס נאןמן נ [ Naumann

פיזית של כןח.

בגלריה הייןןרד בלןנדון הקרינן מטןלים

מיצגי תאןרה ןהקרנןת ןידיאן על מסכי רשת המתןחים על הבמה  .מיצגי

את ההופעה החיה של הלהקה בין

התאןרה נןצרן על ידי לןסי קארטר נ [Carterןהאנימציה הגרפית היא של

המיצגים שבתערןכה.

טימן ארנל נ  [.ArnaIIהיצירה היא אמירה פוטןריסטית על מחול ןטכנןלןגיה .

ב "Aeon " -

יצר מקגרגןר אפקט תלת  -מימדי בעזרתם של

עבןדתן הבןלטת ביןתר של מקגרגןר

המחןל לןבש צןרןת שןנןת ,כאשר רגעים של האפלןת ממקדים את תשןמת

היא ה"טרילןגיה" המחןלקת לשלןשה

לבנו אל תןך החלל ןהתנןעה ןמחוצה להם .

חלק י ם :יי מ י לנריןם "

) ,(1998

שענ י י נ ה

.
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~

ןהגןף יי המדןמה" של הרקדנים  .אן זאקס נ  [Sacksטןענת שמקגרגןר היה
התיאטרלי )ייאיןןנינג

ד

--

ל ד ברי רבקה מרשל נ  , [MarshaIIהמנהלת של הלהקה  "Aeon " ,מתחלק
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לשלושה חלקים :החלק הראשון הוא אנימציה תלת-מימדית

שהמזמינים שלי גילו פתיחות לגבי הכיוון שאליו הלכנו.

של רקדן  .בחלק השני ,האנימציה מוקרנת ונעה מקצה אחד של

וכך הלכנו למקומות ולאתרים שונים בניסיון למצוא

הבמה לקצה השני ונוצר אפקט תלת-מימדי של מרחבים מדומים,

מרחב שבאמת יביא לי השראה .פרויקט המבנים של

שבתוכם מופיעים הרקדנים הממשיים .החלק השלישי נבנה

הקנארי וורף בלונדון היה קצת שונה ,מכיוון שמאוד

לקראת היווצרותה של תנועה טהורה הנובעת מהטכנולוגיה

אהבתי את האדריכלות של נורמן פוסטר נ[. Foster

המדומה ומההופעה החיה בשני הקטעים הקודמים.

יכולתי ללכת לכל בניין מהמבנים של פוסטר ולעבוד

ממ מקןר ממתעניינןת שלר כםכנןלןגימ מדןממ?

שם בשמחה .אני מאוד מקווה ליצור פרויקט בגנים

מקגרגור :תמיד התעניינתי ברעיון הווירטואליות .בערך מאז

הבוטניים בוויילס ,שהם מרחב נוסף של פוסטר .אני

שהייתי בן ארבע ,היה לי מחשב .אני חושב שזאת התפתחות

מוצא משהו מאוד מופלא במרחבים האדריכליים

טבעית עבורי ,כמו שאנשים צעירים אחרים גדלים לתוך מוסיקה.

לעבוד

האלה ,שבהם אני חש מאוד בנוח .אשמח

בכל מרחב אדריכלי ,ששמו של פוסטר רשום עליו.

גדלתי כאדם בעל השכלה טכנולוגית .לא החלטתי שאני צריך
להשתמש במח~כים -כע  jיזתי ; -זה היה תמיזוכש  jjן~ענדת  R fתן-- .

 - - -בא'rמ Kןפ n-I

עבדתי הרבה עם מחשב שיצר צלילים .כשהחומרה והתוכנות של

מחקר שאחהנrןשמ

בחןכנןח -- -

מחשב מקצןעיןח מאפשר לר ליצור

המחשב החלו להתפתח ,מצאתי דרכים לשלב אותן עם רעיונות

מתייחטויןת שןנןת של מגןף

ב rמ I

ןמרחב?

של הגוף האנושי.

תמיד התעניינתי בהתנהגויות קיצוניות של הגוף,

התעניינתי תמיד באיזה אופן הווירטואליות משנה את המושגים

ולכן כאשר אני עובד עם מקצוענים ,אני מנסה

שלנו על אודות הזמן ,המרחב והגוף ,וזה השפיע במידה רבה על

לדחוף את אפשרויות התנועה של הגוף עד לדרגות

התעניינותי במיצבי אמנות ,שמאפשרים מבט שונה לגמרי על הגוף.

הקיצוניות ביותר .עם זה ,כאשר אני עובד בהקשר
קהילתי ,עלי למצוא סוג שונה של דיאלוג.

אנחנו מנסים למצוא מרחבים ,ומרחבים אלה יכולים להיות בניינים
או מרחבים מדומים ,כאלה שבעצם נותנים לנו מימד מסוג חדש
שבתוכו אפשר לעבוד.

רנדום תופיע בישראל בנובמבר

ממי ממשראמ לייםרילןגימ"?

תכלול גרסה מקוצרת של

.2000

התוכנית

20

דקות מתוך

מקגרגור :נמאס לי ליצור מוצר ולצאת אתו לסיבוב הופעות ולאחר

יימילנריום" 20 ,דקות מתוך

" " Sulphur

מכן הכל מסתיים ויש לשוב וליצור משהו חדש .רציתי למצוא תהלי,ך

ותסתיים בהופעה מלאה בת 70

דקות של

במהלך שבוע ההופעות בבניין

שבו העבודה תיווצר לאורך זמן ,כמו ספר בהמשכים ,וכך יצרתי את

" ". Aeon

ייטרילוגיה" .זה אכן עבד בצורה בלתי רגילה .אפשר לעקוב אחרי

האופרה בתל  -אביב תעביר להקת רנדום גם

התפתחות העבודה במשך ארבע שנים .זה מה שנהדר בקהל בינלאומי

סדנאות הוראה  .לאחר סיום ההופעות יצלם

המאפשר לפתח את הרעיון לאורך זמן .הצגתי בפניהם את אחד

סרט במדבר ,שבו יופיע מקגרגור

ה BBC -
כסולן·

החלקים מהיצירה ועכשיו הם רוצים לצפות בכל השאר  .קשרתי את
החלקים יחד כדי ליצור המשכיות בין היסודות של מים ,אש ,אדמה

מאנגלית :הניה רוטנברג

ואוויר.

r

בא' מ טןגי מןטיקמ אתמ משתמש?

אני אוהב מוסיקה חדשה וגרסאות חדשות של צליל ,אבל כשאני מגיע
הביתה ,אני מקשיב למוסיקה קלאסית .חשבתי שזה חשוב שהאפשרות
הזאת תהיה קיימת גם בריקו,ד שיהיה מגוון של אפשרויות.
חרבי מלמקמ משתתפים ביצירת מםכנןלוגימ ממדןממ .איר
נבחרים חברי מלמקמ?

השפה היצירתית שלי עם הלהקה היא בעייתית ,מכיוון שהרקדנים
צריכים להיות מסוגלים להפעיל את המיצגים .מצאתי שיש יתרון רב
בעבודה עם רקדנים שמשתתפים בקבלת החלטות אינטליגנטיות
בסטודיו ועל הבמה .כך אני יכול ליצור דיאלוג עם הרקדנים .הם
מאתגרים את הרעיונות ויוצרים את השפה יחד אתי .הדבר החשוב

ביותר

-

מלבד הפיזיקליות המבריקה

-

היא הדרך שבה הם מסוגלים

ליישם את האינטליגנציה שלהם לדרכי העבודה שלי .מעניין שהרבה
מהרקדנים מתעניינים בדרכים שבהן הרעיונות הדיגיטליים יכולים לשנות
את חייהם ואת הריקוד.

I
לםווח ארורr .

עם שיםח ממימן של ממןעצמ לאמנןח ברביםנימ קשמ
פרןיקםים

לתכנ I

מ לא מפריע לר?

אני עובד עם ארגונים או מזמינים ,שהזמינו אותי לעבוד בסביבה מסוימת,
שבה אני בחרתי את המרחב .עד כה זה עבד יפה .אני חושב שקשה ליצור

עבודה ,כשהמזמינים אינם גמישים דיים .אבל הייתי בר מזל ,מכיוון

~
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תהליכי

ציפיה נהריו ,ייהזמנה למחיל -
יצירה בתניעהיי ,היצאת ספריס אח,
 276עמ.י

יש לברך על הוצאת הספר ייהזמנה למחול",
שהתוסף למדף הקטו של ספרים בעברית
בנושא המחול .זה אינו ספר אקדמי או ספר
לימוד העוסק במכלול הנושאים הקשורים
לכוריאוגרפיה ,אלא סיכום אישי של מורה עם
ניסיוו עשיר בהוראת קומפוזיציה במחול
המבקשת לחלוק אותו עם תלמידים ומורים.

רש.פ הסו גנןו-הנתיבה-זהים כמעט לסגנוו--
הדיבוך של צופיה נהריו בשיעורים .הכתיבה
פרקטית ,ישירה ואמינה והספר ידידותי גם

לאנשים שעולם הקומפוזיציה בתנועה לא
מוכר להם.

בשפה האנגלית יש ספרות עשירה בנושא
קומפוזיציה בתנועה על גווניה השונים

-

כוריאוגרפיה ,משחקי מחול ואימפרוביזציה .
לספרים הוותיקים של רודולף פוך לאבאו

נ  [,von Labanדוריס האמפרי נ[Humphrey
ולואי הורסט נ [Horstהתוספו ספרים שנכתבו

ב 20-

השנה האחרונות .ספרות זו עוסקת

בתחום התיאורטי של הבנת המרכיבים
הבסיסים של מדיום התנועה ומציעה מבחר
של מערכי שיעורים המיועדים לגילאים

שונים ,החל ממערכי שיעורים לילדי הגו ועד

לאקדמיה .ביו הספרים המוכרים Lynne :
);Blom (1982, 1988); Cheney Gay (1989
Elizabeth Hayes (1981); Barbara Mettler
); (. 1994ספרה של נהריו מיועד לרקדנים
ולמורים צעירים.
דומני שאיו זה מקרה שהספרים הראשונים

בעברית העוסקים ביצירה במחול נכתבו על
ידי מורות מהתנועה הקיבוצית

-

נהריו ונירה

נאמו .יש לכך סיבות היסטוריות  .לעומת
המקום המרכזי של הוראת הטכניקה בערים
הגדולות ,בתנועה הקיבוצית הוקדש מקום
מרכזי לנושא תהליכי יצירה במחול .שם
המשיכה להתקיים התפיסה האמנותית של
מחול ההבעה הגרמני ,שהיתה דומיננטית
בארץ בשנים שלפני קום המדינה וגרסה שאמו
במחול הוא קודם כל איש יוצר ואיו הפרדה
ביו היוצר למבצע .בעוד שבתל-אביב קמו
זורות של מורים האמונים על הוראת
הטכניקה ,רכשו מורי המחול בקיבוצים ניסיוו
רב בהוראת תהליכי יצירה בתנועה .תפקיד
המורה למחול היה ליצור ריקודים · לחגים אבל

גם ללמד במוסדות החינוכיים ,שבהם
התמקדה כל כיתה במהלך שנת הלימודים
בנושאים מסוימים ,שכל אחד מהם נבחו מכל

i
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,ות אשל

היבטין ,גם באמצעןת תנןעה ןמחןל.

ח י נה קפלו מאילת השחר  ,נירה נאמו  ,לשעבר

הכןריאןגרפית היא ההקבלה לעןלם

ביו המןרים הבןלטים בקיבןצים אפשר לצייו

מקיבןץ יחיעם ,ןצןפיה נהריו  ,לשעבר מקיבןץ

המןסיקה .מתחןם התנןעה ניכרןת השפעןת

את נעמי בהט  ,לשעבר חברת קיבןץ כפר

מזרע .הראשןנה שסיכמה את הניסיןו האישי

של משה פלדנקרייז ,כתב תנןעה אשכןל-ןכמו ,

מסריק  ,עדה לןיט מברקאי ,יהןדית ארנןו

שהצטבר בתחןם ההןראה של מחןל יצירתי

ירדנה כהו ןרןדןלף פןו לאבאו .המחברת

מגעתןו ,אריאלה פלד ממנרה  ,צילה אןנגר

ןתרפיה במחןל היתה נירה נאמו יחד עם לאה

חילקה את הספר לשני חלקים :הראשןו ,

מניר דן,ד שלןמית רץ מעיו המפרץ ,נןעה

ברטל בספרים ייהתנןעה

שפירא ממעברןת  ,קיטי סביר מעברןו  ,חרמןנה

) (1978

ליו ממשמר העמק ,דיטה פרח מבית השיטה ,

נקןדת המןצא של צןפיה נהריו להבנה

ן"הגןף המטפןרי "

-

מןדעןת ןיצירה"

)(. 1994

ייסימני דרך" ,עןסק בנןשאים כמן הןראה

ןיצירתיןת  ,מןשגי יסןד של כןריאןגרפיה ,

עקרןנןת כלליים של התהליך היצירתי
ןהמבנה של התהליך .חלקן השני של הספר
מןרכב ממערכי שיעןרים בנןשאים

מןגדרים ,כגןו :תנןעה במרחב ,שיןןי משקל,

n- --

:r

פ;jוי  -גוףכ~י "Iוי ל-י~יךה -,ע~ן ן::ן  -עם -,\,פח ·

._-- --- -- -

עבןדה עם טקסט ויצירה בתנןעה על בסיס

מבנים מןסיקליים  .נדמה שלעיתים
המחברת נקרעת ביו נטייתה הטבעית

לסגנןו כתיבה חופשי ,אסןציאטיבי ,של

הגיגי ה"אני מאמיו " שלה כמןרה ,לביו
הצןרך לארגו את החןמר באןפו מתןדי.
ביו הפרקים הטןבים בספר הןא פרק

המבוא ,שבן המחברת חולקת עם הקוראים
את ניסיןנה הרב בבעיןת פרקטיןת

הקשןרןת להןראה ,

למשל -

בעיית הפערים

ברמה הטכנית בשיעורי יצירה ,שאליהם
מגיעים תלמידים בעלי רקע טכני שןנה ,אן

ההבדל ביו רקדנים ןתלמידים מתקדמים
למחןל לביו תלמידים המבקשים להיןת
מןרים למחול .נושא חשןב שהיא עןסקת בן
הןא בעיית הפסיביות בעבןדה עם

תלמידים מתחילים .
פרק מעולה אחר עןסק בעקרןנןת הכלליים
של התהליך היצירתי ,ןבהם נושאים כמן
סיכןנים ןבחירות של חןמרים תנןעתיים,
תזמןו השיעןר ,שינןי הרגלים תנןעתיים .
מצאתי גם ענייו רב בפרק העוסק במבנה

של התהליך ןמתמקד בנןשאים כמן ריכןז,

עקרונת לצפייה ופיתוח יכןלת התבוננןת.
חסר טיפןל מעמיק יןתר בנןשא של גירןיים

המציתים את השאיפה ליצןר ,וכו
התייחסןת לצד הרןחני ,לצןרך הפנימי של

האדם לביטוי יצירתי.
הפרק העןסק במןשגי היסןד של
הכןריאןגרפיה הוא החןליה החלשה בספר.
זה אמןר להיןת הבסיס התיאןרטי של

מדיום התנןעה ,שעלין ייבנן השיעןרים,
שהם הפו המעשי המבהיר את עקרונןת
המדיום .

החלק השני של הספר מןרכב ממערכי
שיעןרים  .כל שיעור פןתח בהקדמה קצרה

מאירת עיניים על נושא השיעןר  .בהמשך

נותנת המחברת רשימה של משימות
הבנןיןת נדבך על גבי נדבך כדי להביו את

77

אן אלןןין ניקןלאיס נ [. Nikolaisלעןמת זאת ,

נושא השיעור .הנושאים הם בסי.סיים

אןשרה ל הקתו של פןל סיילור  ,מאחר

ועוסקים בתנועה במרחב  ,שיוןי משקל  ,חלקי

ב 1961-

גוף  ,נושא ווריאציה ,עבודה עם ס ק סס

שנחשבה לפחןת אוןנגרדית.

וכדומה .בהשוואה לסיפול המעמיק של

ה י ו התלבסןיןת  ,האם לשלןח לחן  ttל רק

המחברת בנושא של תנועה במרחב ,מצאתי

להקןת מקצןעיןת אן גם להקןת אתניות

Naima Prevots,
"Dance for Export - Cultural
Diplomacy and the Cold War",
Hanover and London: Wesleyan
University Press, 1999. xrv + 165 pp.

התייחסות מצומצמת לנושא אנרגיה

ודינמיקה  ,שהם כיום מהמרכיבים הבולסים
של המחול העכשווי.

ה  ttהצלחה tt

של מערכי

השיעורים ,שמציעה המחברת ,תלויה במידה
רבה באישיןת המןרה ןבנכונות התלמידים

להשתתף במסע היצירתי .
שפע  -ש· ל -הערןת ן 3H-חיןת~ -הגיגים מל~ןים א -ת-

המשימות המןסלות על התלמידים  .כמו ידעה

-

ז\ פרהש-לכ-ע-י-ןפrופ -ף וןסס tt-מחך-ל · ,יי:צ -וא .תרבןת דיפלןמסית ןהמלחמה

הןא

הקרה tt

המחברת מראש באילן קשיים ייתקלן
התלמידים ןמה השאלןת שיצןצו ןהכינה להם
תשןבןת  .ההגיגים של נהרין מקנים מימד של

ביקרה בארץ

עןמק למשימןת ןלנןשא השיעןר .לסעמי ,נהרין

גוגינהיים ,שהה כאן  .היא דןברת עברית

ב ,194-8-

כאשר אביה ,חתן פרס

נסחפת לעיתים קרובות לכיוןנים שןנים

ןקשןרה לישראל .לאחרןנה ביקרה בארץ ןהיה

המסיסים את המיקןד מנןשא השיעןר ,בעיקר

לה חלק חשןב בתכנון תןכנית הלימןדים

משןם שההערות משולבות בהנחיות  .פתרון

החדשה למגמןת המחןל בבתי הספר .

לבעיה של שמירה על רצף המשימןת לצד

נןשא הספר אינן שגרתי ןעוסק בקשר בין

ימין נרשמן המשימןת ןבדפים בצד שמאל

נרשמן ההגיגים

-

ןכד לא נקסע הרצף וההגיןן

ב 19S4--

אמנןת לפןליסיקה מכיןןן בלתי צפןי.
ייסד הנשיא אייזנהאןר את  ttהקרן

הנשיאןתית ,tt

שמסרתה היתה לסייע בייצןא

אמנות אמריקנית כדי לשפר את הדימןי של
ארה  ttב בעןלם  ,ןבמיוחד כאמצעי נגד
התעמןלה הקןמןניססית .הןקמה ןעדה

הפנימי שבמבנה השיעןר  .נהרין חןתמת חלק

אמנןתית ,שהבסיחה שלא תהיה כל צנזןרה

ממערכי השיעןרים בהערןת חןוייתיןת של

של הממשל  .הןןעדה החליסה מי מהלהקןת

התלמידים ,שמקנןת להתנסןת היצירתית

תישלח ןלאן .הלהקןת שאןשרו זכו לסיןע מלא

מימד של תרפיה במחןל  ,ןאינני יודעת אם

להכנת הלהקה לסיור .

זאת היתה כוונתה .

מעניין לעקןב אחר השיקןלים של הןועדה את

בספר שפע של תמןנןת יפות של רקדנים

מי לשלוח ולאן .למשל  ,ניו  -יןרק סיסי בלס

ישראלים  ,שצילם גדי דגון .אבל מדוע נבחרו

יצאה להופיע בברית-המועצות כמשקל נגד

רק עבןדות של אןהד נהרין  ,בנה של המחברת?

להצלחת בלס הבולשוי בארה  ttב .להקות חוסה

חבל שלצד שמןת היצירןת לא נרשמו גם

למון נ  [Jose Lim6nומרתה גראהם אושרו

שמןתיהם של הרקדנים .

מיידית  ttבהיותן להקות העוסקות בערכים

הסובייקסיביןת של הספר מקנה לו אמינות

הומניים ועל ידי כד ישפרו את הדימוי של

וצבע אישי .הוא יכול לשמש תלמידים ומןרים
צעירים במחןל ןייתכן שיהיה בן משןם תמריץ

ארה  ttב .tt
נ [Alvin Aileyנדחתה שוב ושוב .ב1958-

למורים נןספים ,שצברן ידע רב בתחום

נדחתה הבקשה בסענה שהלהקה  ttאינה ברמה

הבקשה של להקת אלווין איילי

ההוראה ,לרכז את ניסיונם האישי בספר

ראויה

ןלהעשיר את כןלנן.

מייצגת את

לייצוא  ,ttוב 1959-

ארה  ttב .tt

מאחר ש  ttאינה

לבסוף ,

ב1961-

אושרה

הבקשה  ,וההיססוריה יודעת לספר על
ההצלחה האדירה של הלהקה ועל השפעת
סגנונה על התפתחות הג ' ז בעולם .הןועדה
דחתה גם את להקת אנה סוקולוב  ,בסענה
שעבודתה  ttמבולבלת ומשרה אווירת

דיכאון • tt

הוועדה דחתה פניות של להקות אוונגרדיות,
מאחר ש  ttלא ייצגו את המ חו ל

האמריקני , tt

ובהן להקת מרס קאנינגהאם נ [Cunningham
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Berea

נשלחה לסייר

בקמפןסים אןניברסיסאיים בדרןם-אמריקה.

נשלחה הלהקה של מרתה גראהם

 ----לס ין ר -במזרח ~ אסיה  - ,כשהתחנה -האחרךשדזכלה -

קשור להתפתחןת המחול בארץ .פרןןסס

עושר של הערןת נלוות מצאה ברברה מסלר

היתה חיןבית  ,ןלהקת הססןדנסים

ב 19S6-

ספר מרתק ,עשיר באינפןרמציה ובאופן עקיף

נ [Mettlerבספרה " Materials of Dance as
"  .a Creative Art Material Activityמסלר
הפרידה בין המשימןת להגיגים  -בדפים בצד

ןלהקןת ריקודי עם  ,שאינן מקצןעיןת אבל
המןפע שלהן ברמה גבןהה  .ההחלסה שנפלה

היתה איראן  .אלא שהברונית בת שבע דה

על אף ההצלחה הגדולה של הלהקות ,רבים

רוטשיל,ד פטרונית הלהקה ,הוסיפה תחנה
נוספת

-

ישראל .כך הגיעה הלהקה לסיור

האמריקני ולכן שייכות למדינה ולא ללהקה.

מהסנטורים ראו במשלוח הלהקות לחו"ל

הקטנוניות באצטלת השמירה על כספי

בזבוז כספי ציבור  .פרווטס מפרסמת קטעים

הציבור המתוארת בספר מעוררת סלידה עד

הראשון שלה בישראל ,סיור שהביא למהפך

מתוך נאומים של סנטורים המצביעים על

כדי השתאות.

במחול הישראלי ,שפעל עד אז בהשפעת מחול

שנאה ויחס קטנוני למחול .אחרי כל סיור

בסופו של דבר ,בזכות אותה קרן  ,הגיע המחול

ההבעה .בעקבות הסיור החלו רקדנים

נעשה חיטוט של פקידים לבדיקת החשבונות

האמריקני במיטבו לכל העולם .ארה"ב

ישראלים לנסוע לחו"ל ללמוד מחול מודרני

עד הד .ולר האחרון .אמנים כמו חוסה למון

נעשתה מעצמת תרבות ,שאליה עלו לרגל מכל

בשיטת גראהם ,מה שהביא בהמשך לייסוד

ואחרים הועמדו לדין ,מאחר שהיה פער של

העולם כדי ללמוד ולחקות  .הלהקות הפכו

היו להקות נוספות

כמה עשרות דולרים בין הדיווח שלהם לבין

לחלק מההיסטוריה העולמית של המחול

להקת בת שבע

ב .1964--

שהגיעו לישראל במסגרת הייצוא התרבותי

זה של הממשל  .אותם פקידים טענו גם,

ובמקומות רבים שבהן סיירו היתה להן

האמריקני ,ובהן האופרה ייפורגי ובס" ) (1952
ולהקתן שלג ' -רוםרובינס - ._ ----- - (. 1959)-

שתלבושות הריקודים ,שמומנו על ידי הקרן,

השפעה מכרעת על התפתחות המחול המקומי,

נתפףו  -למעשה על חשבוף  -משלם  -המסים·-

פמודלמשו  ,ב ~שראל-- -- -- - ._ - -;-

- -~.
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ייבהמות"

-

מחול גברי במרכז סוזן דלל;

יוצרים :שלומי ביטון ,עמנואל גת ,יוסי
יונגמן ,עידו תדמור;

מוסיקה :אורי וידיסלבסקי;
תלבושות ומסכות :בר )סרגיי' ברזין;
תאורה :יעקב ברסי.

יאיר ורדי ,מנהלו הנמרץ של מרכז
יזםשוב  -ערבש~ מחול ,ובו

U -' :JJ-'.N-V'.J

~-דעו-------- "E

מראה עיניים,

\'" _ \' yריררTlר מקובלת דווקא אצל

ספורט ,רק לא נוהגים
למשל ,את מה שעושים
אחרי שער מוצלח או
לא פגשתי באף להקת

ולהקות המחול ,
ייסל תרבותיי ובמוסדות
האלימות בחברה  .הצרה היא,

להציב על הבמה הוא  ,בעצם,
עצמה .לסובלנות ולנחמדות אין
על הבמה .אי  -אלימות אינה דרמטית

לייטוביםיי ,בבחינת צדיק ורע לו ,רשע
של מחזאי  ,במאי וכוריאוגרף לעשות.
ייבהמותיי מתחיל ממצעד )אם מותר לכנות כך

נהדרות על ראשיהם( .בהמות גסות אלה הם זוחלים.

של הרקדנים על קרשי הבמה,

תדמור ,הבכיר ביוצרים ובמבצעים של

ערב מוזר זה ,הוא עדיין רקדן נפלא ,מלהיב ,כריזמטי ,ח \" VJIfחרר  Iביכולתו ובנוכחותו על הכל.

ה מקדימונים השונים בכלי התקשורת ביקשו לעורר ציפיות
שימוש בעירום

-

ארוטי ,הומואי ,רמזו על

משהו שזה מכבר אינו בגדר ריגוש וחידוש .אבל

נעים לראות גופות

צעירים מכל המינים באור הזרקורים על הבמה .אלא שכללי התאורה

יים אוסרים על

התאורן להאיר את הבמה אלא בתאורת חירום המסתירה יותר משהיא מגלה.
עירום ,וגם לא היה אפשר ליהנות ממראה הבחורים המצוינים ,שנטלו חלק במופע:

8·0

לא היה ממש
ביטון

רון פרידמן ,עידן גורליצקי ,גיל נווה ,הראל קיי ,ניר
נאים ומוכשרים ,אבל בחשכה ששררה על
הבריות ,כל החתולים אפורים.

נעמה שפירא אמורים היו להפוך את
חבל שמילות שני הפיזמונים גם

השני :ייבשביל השקט הזה
ה לא יכול לשמוע את עצמך.
בלילה.

/

/

אין

פה אני מקשיב לנשימות

הזה בטלוויזיה?

/

הוא לא מזיין מהצד .

ליטית ,אני צנצנת .אז למה .לבייש את
את הטקסטים הללו בדפוס? מתברר
להתריע נגד אלימות ,מעורר במוח
דווקא תוקפנות.

נגעה בנושא האלימות היתה מעין אונס

של אחד החבריה במעלית התפאורות שבעומק

את סגור מכנסיהם וגילו חצאי ישבנים
טיפל בקורבן  ,הכוריאוגרף לא

I

מידבקת

בר

-

מישהו

ברור ל,ןשתוך רבע דקה כל

הצורה הפחות דינמית של הקומפוזיציה.
חדשים ולהעניק הזדמנות לרקדנים
גברים גלב,ך כיוצרים וכמבצעים כאחד?
בכלל ואמנות המחול בפרט .אם ייבהמות"

הרב-גוניות ,המרכיבים הניגודיים ,הם נשמת

רוצים להציג מבצעים צע .ירים ובלתי

נועד להיות אפליה מתקנת ,הוא החטיא את מטרתו.
מוכרים עדיין ,מוטב לעשות זאת בתאורה ,שתאפשר

והאמת בפרסום היא לא רק עיקרון של חוקי ה

צופה ולמבקר להבחין מי עשה מה ולמי.

"

אלא גם חשובה כשלעצמה ,כי ציפיות שלא

באו לידי מימוש יוצרות תסכול•••• .

••

"בהמות" מאת יוטי יוננמן ,עידו תדמור ,עמנואל נת ושלומי ביטון,

mor. Shlomi Bitton. Emanuel Gat. Dancer: Ido Tadmor.
Photo: Gadi Dagon

תדמור .צילום :נדי דנון

• " Beasts" by Yossi Yungman
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בנירית
למ pות ' ..ראליות

להקה

-

להקת בת שבע

יולי-או  Uסם-סםםם"ם

2000

במריכת ליאורמ מםית

בכורות

שמ היצירה

הועלה במסגרת

בכורות ,סיורים ולמ  pות אורחות

יוצרימ

'יישני סיפורים קצרים"

6.7.2000

)ככורה ישראלית(

רקתימ

כוריאוגרפיה -
מוסיקה  -קולאז'

אוהד נהריו

 I1מחול לוהט",

מרכז סוזו דלל

להקת בת שבע
הועלה במסגרת

כוריאוגרפיה -

ייסוף"

רות זיו אייל

6.7.2000

יימחול לוהט"
להקת בת שבע
הועלה במסגרת

""The Vile Parody
7.2000

כוריאוגרפיה -

ויליאם פורסיית'

)העלאה מחדושת(

יימחול לוהט"

הועלה בפסטיבל

ייאדמה ואש"

13.7.2000 -

כרמיאל

להקת קומבינע
הועלה במסגרת

יימחול לוהט"

כוריאוגרפיה -
מוסיקה  -מוש

ניר בו גל ,ליאת דרור
בו ארי

ליאת דרור ,ניר בו גל ,אורית אלקבץ ,לאורה
קטלנ,י פמלה ספר ,חנו מרציאנן ,יובל אטיח

אמיר קולבו

" 19.7.2000 - u2B or not 2Bכוריאוגרפיה -
)העלאה מחודשת של
מוסיקה  -קולאז'
העבודה יימכונת המלט"(

ייאנה בארץ המראה"

22.7.2000
ייקיץ"

כוריאוגרפיה -
מוסיקה

26.7.2000 -

מימי רץ ויזנברג

מקורית -

כוריאוגרפיה

רקדנית ושותפה ליצירה

-

אנה ויסךמ

מנחם ויזנברג

וביצוע -

סיגל ברגמו,

ענת שגמר

סקסופוו -
הועלה במסגרת

,ויצאתי" 6.7.2000 -

כוריאוגרפיה

מוסיקה -

אירוע ייעקומה חדה"

יקירה לוי

וביצוע -

אילנית תדמןר

אלוו נחושתו

בתיאטרוו תמונע

הועלה במסגרת

ייהפןלניות" 27.7.2000 -

יימחול לוהט"

כוריאוגרפיה -
גולדנברג
מוסיקה

הועלה במסנרת

יימחול לרהט"

-

קולאזי

יישלוש פעמים חמש"

8.8.2000

קלוד ג'ונס

ייגענןעים"

21.8.2000 -

ייחמש הקדשות"

3.9.2000

mliE~ 2

זמיר ,נלית נמיר וסבקי ,יערה דולב

כוריאוגרפיה -
מוסיקה

להקת כרמןו

יערה דולב ,עמית

ביצוע -

רננה רז ,עידית סולנגי ,עמית גודלנברג ,מתן

-

ענת שמגר ,ז'או

ז'או קלוד ג'ונס

כוריאוגרפיה -

כוריאוגרפיה

יונתו כרמוו

וביצוע -

נימה יעקב

ענת שמגר

ייבהמותוו

19.9.2000 -

עמנ}אל גת ,יוסי

כורן,אוגרפיה -

יונגמן ,עידו תדמור

מוסיקה -

אורי ודיסילסבקי,

להקת בת דור

הועלה במסגרת

"Fragments of a
Twenty Fifth Century
Discourse on Letting
"19.9.2000 - Go

כוויאוגרפיה -
מוסלקה  -אהד

ווגלגולו של מעיל"

כןריאוגרפיה

21.9.2000

מוסיקה -קולאזי

ווילקוט בלי אלימות"

כוויאוגרפיה

21.9.2000

מוסיקה -

ייירחיוו

24.9.2000 -

ייקולאזי מסי ", 2

מוסיקה

שוון פוידמו ,הראל קיי ,ניו קוו ,ניב רץ ,גיא

אהד פישוף

פישוף ,שוקיציי קינה

אלון ('/בידו

-

-

תמיר גינץ

דו ציפווי

כוריאוגרפיה

-

עידו גורליצקי ,שלום כהו ,גיל נווה ,יו~י סוטחי,

שומרוני

עודד כפרי

להקת בת דור

עידו תדמור ,עמנואל גת ,יוסי יוגנןמ ,שלומי ביטוו,

יעל שני שקד

-

אילן גריו

שיוה טאובה ,טלי נצר ,ץוהר שפירא-מנצורה ,מיכל

ארקינ,ד יעל שני שקד

בית פרנקפורט

למ pןת '.ראליזת

•

להקת המחול הקיבוצית

סיזרים בחז"ל

-

סיור ביפן עם ייזיכרון דברים"

) (; 27.8-4.9

סיןר ברוסיה עם ייזיכרןו דבוים" ,הופעות בתיאטריו הבולשוי במסגרת

הפסטיבל הבינלאומי לאמנן יות במוסקבה ) (. 19.8-21.9
להקת בת שבע  -סיור באיטליה עם " ) "Waraיולי(; סיור בקפריסין עם " (. 23-25.9) "Wara
אנסמבל בת שבע  -סיור בפולין עם "זציאציה" ) (. 29.8-3.9
להקת

סיור בארה"ב ובדרום:אמריקה ,ספטמבר ,ייקריעת שמעיי ,ייחיוכו של כרונוס".

קומבינע -

להקת ורטינו  -הופעות בבודפסט ,הונגריה ,במסגרת פסטיבל תיאטררו אלטרנטיבי בבודפשט עם ייאיש חוטים" ) (. 5.8
להPזת אתניןת
להקת דיר אל אסאד )ערבי(

-

פסטיבל זאקטאקאס במקסיקו ,אוגוסט.

להקת משפחת אקילוב )בוכרי(

להקת אסקסטה )אתיופי(

-

-

פסטיבל זאקטאקאס במקסיקו ,אוגוסט.

סיור בגרמניה ,פסטיבל בינלאומי לשירה דתית במקאוברדןף ,ברליו )במסנרת פסטיבל לסרטים יהודיים(,

פרנקפורט ודיסלדורף ) (. Zl .6-6.7
למ pןת ר','Pז מם

בחופשת הקיץ יצאו לחווול כ  30-להקות ,ביניהו :להקת הורה ירושלים  -פסטיבל פולקלור יאדה ביפן ) (. Z5.7-7.8
להקת רעיס מחולון  -פסטיבל דיזיון ,צרפת ) (27.8-5.9
להקת הסטודנטים

מירושלים -

פסטיבל לסקדה ,יוון )יולי(.

להקת חיפה ·פסטיבל קאטוביץי בפוליו )אוגוסט(.
להקת

כרמיאל -

בסלובקיה )ארנוסט(.

דמ pןת אןרחזח יב  IDראל
אילזה ;ייפה וסולני הבולשןי ,במבחר קטעים )יולי(.

הבלט הלאומי הסיני ,במבחר קטעים ,במסגרת פסטיבל כרמ~אל )יולי(.
התאטרןו השחור של פראג ,במסגרת פסטיבל כרמיאל )יולי(.
להקת הברלשוי ,ווג}יזל"

) (. 8.8-14.8

בזירי שארלין ,ייגלגל החייס" ) (. 18.8-24.8
תיאטרון המחול של סט .פטרבורג ,בלט בוריס אייפמו  -ייג'יזל האדומה" ,ייציייקוסבקי" ) (. 5.9-9.9
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multi-culturalism. It draws upon the various heritages in Israel

the elite, not orily "art for art's sake," but can also serve as a

and around theworld, and its creators gradually crystallize, both

means for creating accessibility of the geographical and social

in public companies and in the younger non-institutionalized

peripheries to the centers of cultural practice, thus making the

ones, their contemporary, original artistic language, based on

center a partner in periphery-based cultural creation .  זhe more

local materials and on collective and

biographical memory.

dance groups are established in the periphery, the more dance

Moreover, dance succeeded in withstanding the pressures against

groups and artists incorporate original local materials derived

its pseudo-"elitism"; its creators exhibited daring and refusal to

from various heritages into their work, the more dance groups and

compromise quality.  זhey create in keeping with their artistic

dance creators "reach out' ~ to new audiences, including young

conscience, and still reach a wide audience. Despite being

people, school children, development-town residents andthose

"contemporary", dance has reached younger audiences in

from the Arab sector - the more dance will profit and the more

comparison to music and theater.  זhe dance schools are

society will unite and progress. A great potential for dance lies in

developing and gradually reaching a higher level and a greater

developing and expanding the impact of multi-culturalism .

number of students. A policy of encouraging culture in the
periphery may contribute to the establishment of dance groups
outside the big cities, a process that has already begun in Ga'aton ,
Jerusalem, Mitzpe Ramon, and to a certain extent, in Be'er Sheba .

Dance, Culture and Society
One of the fundamental problems of Israeli society is "cultural
alienation" between the disadvantaged strata, chiefly comprised
of Oriental (mizrah  וךJews and the religious groups, and the
" cultural center". Professionalism, commercialization and
privatization of culture likewise influence culture and its
development. "Zionism offered a totality of culture and life, of
secularism and Israeliness, as an alternative to the totality of a
religious way of life .  זhe founding fathers incorporated the
individual creative force within the overall practice of establishing
a society; they rejected the tendency of artists and scientists to
lock themselves in ivory towers and barricade themselves in
elitism, and thereby lent an additional meaning to science and
art ". 18  זhe rifts, the social, ethnic and religious conflicts, and the
process of privatization have estranged the establishments of
secular culture from large parts of society. Professiona lism and
elitism - the seclusion of artists from society; commercialization
and populism -

deriving from the attempt of cultural

establishments to confront cultural alienation according to the
rules of supply and demand - o וi ly reinforced this alienation ,
leading culture to an elitist withdrawal on one hand, and to entry
into the field of entertainment, on the other. AII these have also
reinforced the alienation between center and periphery: the center
(זel Aviv, Shenkin Street) as the culture of the

ashkenazi middle

class, vis-a-vis the culture of Oriental Jews, the religious and the
poor, who live in the periphery.  זhus, large parts of Israeli society
were denied access to the general cultural assets, a process which
provided the backdrop for the de-Iegitimization of culture .

con

ute to creating a common denominator in culture as well

as to advancing disadvantaged populations.
Culture in general, and dance in particular, can be not only for

Notes :
1. Dan Ronen, "Cultural Policy in Israel Yes and  ןor No," CulturalDeclaration
- Vision 2000, Ministry ofScience, Culture and Sports, p. 36 [Hebrew נ.
2. Cultural Declaration - Vision 2000, position paper on the State of
Israel's cultural po licy, submitted to the Minister of Science, Culture
and Sports on Jan. 16,2000 by the Vision of Israeli Culture Committee ,
headed by Prof. Zohar Shavit. [Hebrew נ
3. Yossi Yona, "The Third Order," Panim 9, The Teachers' Federation in
Israel, 1999, p. 3 [Hebrew נ.
4. Ibid., p. 4.
5. Prof. Elihu Katz and Hed Sela, Culture Policy in Israel - The Beracha
Report, The Van Leer Jerusalem Institute, Beracha Foundation, June
1999, pp. 43-44 [Hebrew נ.
6. Shosh Weitz, "AII Rivers Flow to the Center," Panim 10, Summer 1999 ,
p. 10 [Hebrew נ.
7. Daniel Gutwein, "In Favor of Reinstating Synergism between Culture
and Society in Israel," Cultural Declaration - Vision 2000, p. 81
[Hebrew נ.
8. Cultural Declaration - Vision 2000, p. 2.
9. Culture Policy in Israel - The Beracha Report, "Segmentation and
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2000, p. 62 [Hebrewנ.
14. Avraham Carmeli and Zohar Shavit (Eds.), Dance Companies in Israel:
Summary of Activities in 1998, Center for Information and Cultural
Research, Ministry of Science, Education and Sports, Dec. 1999.
15. Shosh Weitz, "AII Rivers Flow to the Center," pp . 12-22 .
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18. Daniel Gutwein, "In Favor of Reinstating Synergism between Culture
and Society in Israel," pp. 81-84.

drawn to innovative contemporary works in the fields of music
and theater. The emphasis on equality of opportunity in culture
prompted the establishment of young dance companies in the
center as well as in the periphery, and the financial support, albeit
meager, of these companies.
The recognition of "other" cultures, the multiplicity of cultures,
and the State's recognition of its duty not only to allow
preservation of heritages but also to promote and develop various
heritages, led to enrichment of creative sources. The world's most
prominent choreographers as well as many Israeli choreographers,
such as Rina Nikova, Sarah Levi-Tanai and others, turned to the
rich sources of cultural and ethnic diversity in the world in general,
and in Israel in particular, forming new artistic languages.
One of the characteristics of cultural democratization is creative
wealth, manifested in the "Survey of Dance Companies in Israel",
1998. 14 Despite difficulties and inadequate financial support for
dance, the creative impetus in Israel is immense: In 1998, the various
dance companies staged 117 pieces in 155 programs and performed
on 721 occasions. The majority of pieces (95) were defined as
modern, while the rest were classical, ethnic, jazz, flamenco, or
dancetheater. 69 pieces were staged by the 8 seasoned companies,
and 48 works by the 29 younger, non-institutionalized companies.
Altogether, the number of attendances of Israeli companies' dance
performances totaled nearly 350,000 in Israel and 87,000 abroad.
This and other data is indicative of the great interest evoked by
Israeli dance throughout the world and of the intensive nature of
dance activity in Israel.
Another important fact is that the professional dancers in Israeli
dance companies come from all social strata and all immigrant
groups. One of the reasons for this is that there is no language
barrier in dance. Furthermore, the majority of dance activity in
Israel is focused on modern and ethnic dance, which do not require
intensive training starting from a young age (as in the case of
classical ballet). Thus, individuals from lower socio-economic
strata can also take part in dance activity, whether through folk
dancing or other channels.
The fact that dance draws upon all cultural sources allows each
of the dancers and each of the spectators to feel a sense of
"belonging." Most of the dance pieces are original and current,
and the lack of a desirable, obliging "model" allows for pathsearching and diverse original creation. AII these reinforce dance
as a multi-cultural activity.
The majority of dance companies, eight out of eleven, are Tel
Aviv-based, including six of the seven most established companies.
While often performing outside their "home" theaters, 52 0/p of
the dance activity in 1996 still took place in Tel Aviv. The second

'( Art for the People') brings to the periphery, to the smaller towns ,
a dance supply which is different from that available in the big
cities. One of the causes for this is the "democratization" practiced
by Omanut La'Am as well. That democratization manifests itself
in the fact that the choice of performances intended for the
periphery is made by local figures and bodies, while Omanut La'Am
merely acts as a mediator.
Weitz proposes to give top priority to support for institutions in
the periphery and to condition the establishment of new
institutions on their location in areas of national priority; to
support dance groups according to the principle of mobility, which
would rely not only on the economic and marketing-related
preferences of each institution, but also on the needs and
requirements ofthe various districts in the country. Furthermore ,
she proposes to select several quality performances each year,
which would be subsidized for the purpose of reducing ticket
fees in the periphery. Fear of the harmful influ ~ nces of
"democratization" also exists with regard to the established public
dance groups. These groups struggle for survival; if they are not
granted increased finances, they may become more inclined
toward cultural populism and compromise in order to meet the
audience's taste .
Dance has suffered in the past (as in the case of the Batsheva
Dance Company and the Jubilee Bells event) and may suffer again
in the future from the tensions and rifts in Israeli society; from
the cultural tendencies combined with economic hardships and
religious fundamentalism. Dance will profit if we succeed in
defining multi-cu lturalism in Israel as a legitimacy for manifesting
cultural differences among various sectors in Israeli society and
encouraging diverse heritages, on one hand, and as the need for
common denominators, collaboration, and solidarity, on the other.
" Pluralism within collaboration," as Nissim Kalderonputs it. "We
must express .the plurality, yet avoid nurturing separatism and
animosity."16 Only if each and every citizen is allowed to define
his  ןher identity as part of the Israeli collective which strives to
rid itself of ethnic characteristics, and at the same time define
his  ןher collectiveid ~ ntity wi.t hi.n the framework ofsub communities, only then will we be able to maintain a society
based on a common denominator. "The separatism of the Arab
and ultra-Orthodox public can be particularly high, where.as that
of other communities - low," claims Yossi Yona. 17 As for the
religious groups, that do not accept the values of liberalism, there
are two options: One is that the secular and ultra-Orthodox
sectors define and formulate common goals and values which
do not touch upon liberalism; the other - to develop a system of
co-existence based on the principle of tolerance. As for the Arabs,

nce
e.n
center and periphery in terms of artistic offerings. Omanut La'Am

Dance can serve as a model for the above- mentioned kind of
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b culture as well as for different traditions and cultures,

Recognition of the center does not deny the existence of sub -

ide interaction among them." The writers of the Beracha

cultures, which evolve and are defined in relation to it.

believe that, multi-culturalism existed in Israel in the past

The privatization of culture, as demanded by some of the

as well - manifested, for instance, in the various currents in

adherents of multi-culturalism, like the privatization of education

tion, the separate Arab culture, the various .communication

and welfare, implies the disintegration of both the center and

nels, the isolated Orthodox culture, the newcomers who

the hegemonic culture. This would also weaken the cultural sub -

ght to preserve their native culture and language, etc. - but

groups, whose success is dependent upon collaboration with the

of these has been a success story.9

center. The demand for multi-culturalism and the dissolution of

must bear in mind that the problem inherent in multi-

the cultural center is a political slogan more than a cultural

ralism is not only the problem of the different sectors in

platform, and it only contributes to the socio-cultural rift, serving

li society, but a part of the globalization issues. Multi-

the interests of the more powerful groups in society. Efforts to

ralism is also linked to the openness of Israeli culture to

promote culture in the periphery and make sub-cultures part of

global cultural influences alongside the attempt to

the central culture will contribute to the development of culture

p a unique culture of its own. This problem is not unique

and the promotion of disadvantaged groups. An immigrant can

. Many cultures throughout the world exhibit a basic

realize his ןher private world only when belonging to a community,

on between the nourishment of original creation drawing
I materials and the exposure to external influences. 10

to a "home". S ןhe is a multi-cultural human being, who left one
culture and adopted another, who is not only entitled, but is
essentially obligated to bind them together in his ןher very person .
According to Michael Waltzer, this is, for the immigrant, a fact
rather than an ideology; it is an internal rift, rather than an
abstract model .12
One of the explanations accounting for the sectoriality and rifts in
Israeli society is the need felt by the country's citizens, who have
not regarded secular Israeli culture as their home, to find a "home "
for themselves and nurture a sense of belonging. Religious
fundamentalism and nationalism are part of a rejection of the
modern world and an attempt to formulate a set of norms based
on universal moral values. Religious fundamentalism relies on the
aspiration to refurnish society with its unity as opposed .to
disintegrative, separatist liberal values, such as radical individualism ,
freedom of choice, the relativity of values and norms .
In Cultural Declaration - Vision 2000, Ziva Sternhal asserts that

Sharing and Multiplicity of Cultures

in recent years beliefs have gradually taken root in Israeli art ,

According to the writers of the Beracha Report, the only form of

according to which artistic language is more important than

multi-culturalism compatible with the dream of "collaboration ,"
" solidarity" and "a common goal" is one which strives toward

concrete reality, and that truth in art is designed to deconstruct
the set of prevalent norms. 13 The apprehension feltby many people

pluralist self-expression in order to enrich the common culture .

with regard to life devoid of a guiding set of norms not only

" No sector has a separate story," claims Nissim Kalderon, "but

drives them into becoming religious, into mysticism, or toward

there is a partially distinct story, that ought to be heard and

the culture of their native country, but it is also one of the signs

respected."11 A separate story implies the disintegration of society

indicating a cultural crisis which generates conservative and

and the destruction of solidarity. Distinct stories deserve to be

reactionary ideas .

heard and make their contribution, without interfering with
collaboration. The real alternative to both the melting pot and

Dance as a Multi-Cultural Activity

multi-culturalism is collaboration and multiplicity of cultures .

The processes of democratization in culture and the notion of

 זhe peripheral sub-cultures do not deny the existence of a cultural

"multi-culturalism" have had an immense impact on the
development of dance. Innovative approaches, new languages,
experimentation and fusion of various art forms have been
welcomed in Israel and across the world. The efforts invested in
training new audiences to realize the individual's "right to culture"
have drawn greater audiences to the field of dance - which
comprises mainly contemporary creation - greater than those

II!IB,6

has been one ofthe goals ofthe Zionist movement. The founding
fathers dreamt of an exemplary society in Israel, of normalization
and modernization of Jewish existence, of a secular Jewish culture

common denominator."7 The document's authors were well aware

based on the Hebrew language, one that draws upon Jewish

of the threat inherent in multi-culturalism; the threat of splitting

heritage, yet does not restrict it to Jewish Halacha (religious law)

Israeli society into sectors, being an essentially sectorial society

and the synagogue. The religious and post-Zionist attack exposed

consistirig of an Arab minority, an Ashkenazi (European) ultra-

dilemmas in Israeli culture: tension between continuity and

Orthodox sector, a Sphardic (Oriental) ultra-Orthodox sector, a

change, diversity and unity, vision and reality, seclusion and

national-religious sector, a secular sector, various immigrant

openness. On one hand, artistic and quantitative prosperity of

groups, etc. "Multi-culturalism can lead to social separatism and

original creation, and on the other, the difficulty experienced by

segmentation, to a society made up of groups primarily interested

the secular public in protecting its values and life style.

in internal dialogue."8 Thus, among the basic assumptions

The document "Cultural Declaration - Vision 2000" presented

underlying the cultural policy determined by the committee in

to the Minister of Science, Culture and Sports, read as follows:

"Cultural Declaration - Vision 2000", it is maintained that: "The

"In 21 st century Israeli culture there is room for all groups see
cultural expression of their emotional, ideological and histori
world, in contrast to the 1950s 'melting pot' policy. How
recognition of the legitimacy of difference and multiplicity
not a legitimization of a separatist cultural reality, devoid

87

distance from the center or the mainlarge cities increases,
canonical artistic supply decreases, and the number of
in Israel operate, for the most part, in the center, namely in Tel

attendances of artistic events decreases from 2.6 attendances

Aviv and the three other large cities - Jerusalem, Haifa, and Beer

per person in Tel Aviv and Haifa, to 0.02 in smaller towns. Dr.

Sheba. However, the demand to increase cultural supply and form

Weitz maintains that the main factor influencing the level of

cultural institutions in the periphery and for the benefit of

activity in a certain city or area is the number of local creative

disadvantaged populations gradually intensifies.

institutions; which transform culture from a mere form of

However, according to Prof. Elihu Katz and Hed Sela, writers of

entertainment into a social and economic branch. The reason there

the Beracha Report on "Culture Policy in Israel", the

isnosignificantprogressintheperipherydespitethepolicyof"culture

"democratization of culture" policy merely brought about "the

mobilization" lies in the fact that artistic institutions going out to

replacement of the center's paternalism, which previously .

the periphery do so in order to expand their "market shares': T.he

characterized the policy of bringing culture from the center to

performances sold to theaters or "culture halls" are plays, concerts

the periphery, with decision-making on a local level, which

or dance performances that have the capacity - as far as the

increasingly leans toward populism."5

commissioners are concerned - to sell well to the local audience.

In her essay about cultural periphery and center entitled "AII
Rivers Flow to the Center,"6 Dr. Shosh Weitz notes that the data

Multi-Culturalism and the Sectorial Threat

concerning cultural supply indicates that, despite an explicit

"Melting pot," "multi-culturalism," and "cultural pluralism" are

government policy aimed at subsidizing the mobility of

not only academic terms. They influence the formation and

performances and prioritizing the periphery in establisbing

crystallization of Israeli society.lt is essential to understand them

cultural institutions, there is a decrease in the number of

in order to confront the rifts and ruptures in Israeli society, the

performances in development towns, a manifest tendency of

cultural war transpiring therein, and the attack waged by religious

increased commercialization in the fields of culture and art, and

groups and post-Zionist historians on "Israeli culture." It should

a decrease in publicly-supported events in the periphery. As the

be noted that Israeli culture is a national culture, whose formation

be overcome. One that perceives heterogeneity as an expression
of the legitimate desire of individuals and communities to retain
their uniqueness and difference ". 3
Adherents of multi-culturalism argue that the role of the liberal
state does not amount to merely protecting its citizens' right to
a way of life which draws upon their respective cultures; it must

Dan Ronen-

also provide the resources required in orderto retain the respective
culture of each and every group. Unlike cultural pluralism - which
assumes equality between cultures and recognition oftheir right

In the wake of World War 11, the processes of a "democratic

to exist side by side, multi-culturalism demands that the liberal

revolution" in the fields of culture and art were accelerated. Out

state "renounce the principle of ideological neutrality and act to

of the main process, often referred to as "culture-for-all", two

ensure the endurance and flourishing of the cultures existing

processes emerged: The "democratization of culture" and "cultural

within society, especially those whose members are subject to

democracy." The former implies granting multiple stratCj within

social exclusion and persecution."4 Hence, the notion of "multi -

the general population access to the creation and consumption

culturalism" also articulates the demand ofvarious cultural groups

of art. Prior to the democratic revolution, the right to enjoy art

for support and manifestation of ethnic, religious, geographic ,

was reserved for a privileged few, the socio-cultural elite.

generational and other cultures .

Expansion of education for one and all, a higher standard of living ,
scientific-technological developments, the information revolution ,
the population dispersion, immigration, the periphery's in.creased
sway, and mainly, the recognition that "every individualhas the
right to freely take part in public culturallife, enjoy the arts and
share in the progress and blessing of science,'" as formulated in
Article 27 of the UN Human Rights Declaration (1948), and that
" the right to create and consume art is a basic right," as affirmed
in "Cultural Declaration - Vision 2000,"2 a position paper
concerning Israel's 21st century cultural policy, submitted to the
Minister of Science, Culture and Sports - all these gradually
added new dimensions to the notions of culture and art ,
generating the democratization of culture .

Rating ןQuality, PeripheryןCenter

The latter process -"cultural democracy"- was founded on the

The process of "culture- for- all" or "culture as a basic right" also

belief that any form of cultural and artistic work is entitled to

spawned the term "rating," essentially referring to the adaptation

exist and evolve, that it is the right of every individual and group

of artworks to audiences' tastes and demands. The tendency to

to retain and nurture their unique culture, and that it is the

accommodate the audience's taste results from the development

obligation of the state and the local and regional authorities to

of market economy in the field of culture, and from the struggle

provide assistance. Following these processes, the concepts of

over audiences and market shares, stemming from the fact that

"cultural pluralism" and the "relativity of culture" evolved ,

the number of spectators or listeners is the basis for both public

essentially denoting recognition of the diversity of cultures, their

support and private investments in culture. The increased

equality, and their right to exist and develop. The term "multi -

importance ascribed to rating - namely, audiences literallyvoting

culturalism " that has evolved in recent years, essentially referring

with their feet - raises questions such as: How can artistic

to acceptance of the principle of heterogeneity as a value, is

deterioration be prevented despite the attempt to accommodate

based on cultural equity, which grants equal opportunity to all

"mass taste"? How can the quality of artistic creation be ensured?

cultures within society to develop and retain their existence, and

How can the conflict between audience expansion and artistic

to each and every citizen an equal opportunity to preserve and

quality be resolved? What is the role of the State in promoting

cultivate his  ןher culture. A multi-cultural society is "a society

quality creation? How is quality defined, and who determines

that respects and affirms the cultural heterogeneity cha racterizing

what quality is?

it; one that does not aspire to generate a homogenous public ,

The process of "culture-for-all" also resulted in increased efforts

and therefore does not regard heterogeneity as a phenomena to

to expand the supply of culture and art in the periphery and in
granting support to artists and cultural institutions in the

* Dr. Dan Ronen was the Director of the Division of Culture and Art in the
Israeli Ministry of Education and Culture during 1977-1998.
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periphery, the goal being equality of opportunity in the fields of
culture and art between center and periphery. Cultural institutions
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drawn to innovative contemporary works in the fields of music
and theater. The emphasis on equality of opportunity in culture
prompted the establishment of young dance companies in the
center as well as in the periphery, and the financial support, albeit
meager, of these companies.
The recognition of "other" cultures, the multiplicity of cultures,
and the State's recognition of its duty not only to allow
preservation of heritages but also to promote and develop various
heritages, led to enrichment of creative sources. The world's most
prominent choreographers as well as many Israeli choreographers,
such as Rina Nikova, Sarah Levi-Tanai and others, turned to the
rich sources of cultural and ethnic-diversity in the world in general,
and in Israel in particular, forming new artistic languages.
One of the characteristics of cultural democratization is creative
wealth, manifested in the "Survey of Dance Companies in Israel",
1998. 14 Despite difficulties and inadequate financial SUpport for
dance, the creative impetus in Israel is immense.ln 1998, the various
dance companies staged 117 pieces in 155 programs and performed
on 721 occasions. The majority of pieces (95) were defined as
modern, while the rest were classical, ethnic, jazz, flamenco, or
dance theater. 69 pieces were staged by the 8 seasoned companies,
and 48 works by the 29 younger, non-institutionalized companies.
Altogether, the number of attendances of Israeli companies' dance
performances totaled nearly 350,000 in Israel and 87,000 abroad.
This and other data is indicative of the great interest evoked by
Israeli dance throughout the world and of the intensive nature of
dance activity in Israel.
Another important fact is that the professional dancers in Israeli
dance companies come from all social strata and all immigrant
groups. One of the reasons for this is that there is no language
barrier in dance. Furthermore, the majority of dance activity in
Israel is focused on modern and ethnic dance, which do not require
intensive training starting from a young age (as in the case of
classical ballet). Thus, individuals from lower socio-economic
strata can also take part in dance activity, whether through folk
dancing or other channels.
The fact that dance draws upon all cultural sources allows each
of the dancers and each of the spectators to feel a sense of
"belonging." Most of the dance pieces are original and current,
and the lack of a desirable, obliging "model" allows for pathsearching and diverse original creation. AII these reinforce dance
as a multi-cultural activity.
The majority of dance companies, eight out of eleven, are Tel
Aviv-based, including six of the seven most established companies.
While often performing outside their "home" theaters, 52% of
the dance activity in 1996 still took place in Tel Aviv. The second

'(Art for the People') brings to the periphery, to the smaller towns ,
a dance supply which is different from that availa.ble in the big
cities. One of the causes for this is the "democratization" practiced
by Omanut La'Am as well. That democratization manifests itself
in the fact that the choice of performances intended for the
periphery is made by local figures and bodies, while Omanut La'Am
merely acts as a mediator.
Weitz proposes to give top priority to support for institutions in
the periphery and to condition the establishment of new
institutions on their location in areas of national priority; to
support dance groups according to the principle of mobility, which
would rely not only on the economic and marketing-related
preferences of each institution, but also on the needs and
requirements of the various districts in the country. Furthermore ,
she proposes to select several quality performances each year,
which would be subsidized for the purpose of reducing ticket
fees in the periphery. Fear of the harmful influ ~ nces of
"democratization" also exists with regard to the established public
dance groups. These groups struggle for survival; if they are not
granted increased finances, they may become more inclined
toward cultural populism and compromise in order to meet the
audience's taste .
Dance has suffered in the past (as in the case of the Batsheva
Dance Company and the Jubilee Bells event) and may suffer again
in the future from the tensions and rifts in Israeli society; from
the cultural tendencies combined with economic hardships and
religious fundamentalism. Dance will profit if we succeed in
defining multi-culturalism in Israel as a legitimacy for manifesting
cultural differences among various sectors in Israeli society and
encouraging diverse heritages, on one hand, and as the need for
common denominators, collaboration, and solidarity, on the other.
" Pluralism within collaboration," as Nissim Kalderon puts it. "We
must express .the plurality, yet avoid nurturing separatism and
animosity."16 Only if each and every citizen is allowed to define
his  ןher identity as part of the Israeli collective which strives to
rid itself of ethnic characteristics, and at the same time define
his  ןher collective i<tentity within the frameworkof sub communities, only then will we be able to maintain a society
based on a common denominator. "The separatism of the Arab
and ultra-Orthodox public can be particularly high, whereas that
of other communities - low," claims Yossi Yona. 17 As for the
religious groups, that do not accept the values of liberalism, there
are two options: One is that the secular and ultra-Orthodox
sectors de וf ne and formulate common goals and values which
do not touch upon liberalism; the other - to develop a system of
co-existence based on the principle of tolerance. As for the Arabs ,

center and periphery in terms of artistic offerings. Omanut La'Am

national one.
Dance can serve as a model for the above-mentioned kind of
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b culture as well as for different traditions and cultures,
interaction among them." The writers of the Beracha
believe that, multi-culturalism existed in Israel in the past
tion, the separate Arab culture, the various .communication
nnels, the isolated Orthodox culture, the newcomers who
ght to preserve their native culture and language, etc. - but
of these has been a success story.9
must bear in mind that the problem inherent in multi uralism is not only the problem of the different sectors in
eli society, but a part of the globalization issues. Multi ralism is also linked to the openness of Israeli culture to
us global cultural influences alongside the attempt to
lop a unique culture of its own. This problem is not unique
rael. Many cultures throughout the world exhibit a basic
n between the nourishment of original creation drawing
I materials and the exposure to external influences.1ס

Sharing and Multiplicity of Cultures
According to the writers of the Beracha Report, the only form of
multi-culturalism compatible with the dream of "collaboration",
"solidarity" and "a common goal" is one which strives toward
pluralist self-expression in order to enrich the common culture.
"No sector has a separate story," claims Nissim Kalderon, "but
there is a partially distinct story, that ought to be heard and
respected."11 A separate story implies the disintegration of society
and the destruction of solidarity. Distinct stories deserve to be
heard and make their contribution, without interfering with
collaboration. The real alternative to both the melting pot and
multi-culturalism is collaboration and multiplicity of cultures.
The peripheral sub-cultures do not deny the existence of a cultural

Recognition of the center does not deny the existence of sub cultures, which evolve and are defined in relation to it.
The privatization of culture, as demanded by some of the
adherents of multi-culturalism, like the privatization of education
and welfare, implies the disintegration of both the center and
the hegemonic culture. This would also weaken the cultural sub groups, whose success is dependent upon collaboration with the
center. The demand for multi-culturalism and the dissolution of
the cultural center is a political slogan more than a cultural
platform, and it only contributes to the socio-cultural rift, serving
the interests of the more powerful groups in society. Efforts to
promote culture in the periphery and make sub-cultures part of
the central culture will contribute to the development of culture
and the promotion of disadvantaged groups. An immigrant can
realize his  ןher private world only when belonging to a community,
to a "home". S ןhe is a multi-cultural human being, who left one
culture and adopted another, who is not only entitled, but is
essentially obligated to bind them together in his ןher very person .
According to Michael Waltzer, this is, for the immigrant, a fact
rather than an ideology; it is an internal rift, rather than an
abstract model .12
One of the explanations accounting for the sectoriality and rifts in
Israeli society is the need felt by the country's citizens, who have
not regarded secular Israeli culture as their home, to find a "home "
for themselves and nurture a sense of belonging. Religious
fundamentalism and nationalism are part of a rejection of the
modern world and an attempt to formulate a set of norms based
on universal moral values. Religious fundamentalism relies on the
aspiration to refurnish society with its unity as opposed .to
disintegrative, separatist liberal values, such as radical individualism ,
freedom of choice, the relativity of values and norms.
In Cultural Declaration - Vision 2000, Ziva Sternhal asserts that
in recent years beliefs have gradually taken root in Israeli art ,
according to which artistic language is more important than
concrete reality, and that truth in art is designed to deconstruct
the set of prevalent norms. 13 The apprehension feltby many people
with regard to life devoid of a guiding set of norms not only
drives them into becoming religious, into mysticism, or toward
the culture of their native country, but it is also one of the signs
indicating a cultural crisis which generates conservative and
reactionary ideas.

Dance as a Multi-Cultural Activity
The processes of democratization in culture and the notion of
"multi-culturalism" have had an immense impact on the
development of dance. Innovative approaches, new languages,
experimentation and fusion of various art forms have been
welcomed in Israel and across the world. The efforts invested in
training new audiences to realize the individual's "right to culture"
have drawn greater audiences to the field of dance - which
comprises mainly contemporary creation - greater than those

~Bגi 6

has been one ofthe goals ofthe Zionist movement. The founding
fathers dreamt of an exemplary society in Israel, of normalization
common denominator."7 The document's authors were well aware
and modernization of Jewish existence, of a secular Jewish culture
based on the Hebrew language, one that draws upon Jewish
of the threat inherent in multi-culturalism; the threat of splitting
heritage, yet does not restrict it to Jewish Halacha (religious law)
Israeli society into sectors, being an essentially sectorial society
consistirig of an Arab minority, an Ashkenazi (European) ultraand the synagogue. The religious and post-Zionist attack exposed
Orthodox sector, a Sphardic (Oriental) ultra-Orthodox sector, a
dilemmas in Israeli culture: tension between continuity and
national-religious sector, a secular sector, various immigrant
change, diversity and unity, vision and reality, seclusion and
openness. On one hand, artistic and quantitative prosperity of groups, etc. "Multi-culturalism can lead to social separatism and
segmentation, to a society made up of groups primarily interested
original creation, and on the other, the difficulty experienced by
in internal dialogue."8 Thus, among the basic assumptions
the secular public in protecting its values and life style.
underlying the cultural policy determined by the committee in
The document "Cultural Declaration - Vision 2000" presented
"Cultural Declaration - Vision 2000", it is maintained that: "The
to the Minister of Science, Culture and Sports, read as follows:
"In 21 st century Israeli culture there is room for all groups see,,' j.,Lw-..,.,....~
cultural expression of their emotional, ideological and histori
world, in contrast to the 1950s 'melting pot' policy. How
recognition of the legitimacy of difference and multiplicity
not a legitimization of a separatist cu ltura l rea lity, devoid
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distance from the center or the main large cities increases ,
in Israel operate, for the most part, in the center, namely in Tel
Aviv and the three other large cities - Jerusalem, Haifa, and Beer
Sheba. However, the demand to increase cultural supply and form

canonical artistic supply decreases, and the number of
attendances of artistic events decreases from 2.6 attendances
per person in Tel Aviv and Haifa, to 0.02 in smaller towns. Dr.
Weitz maintains that the main factor influencing the level of

cultural institutions in the periphery and for the benefit of
disadvantaged populations gradually intensifies.

activity in a certain city or area is the number of local creative
institutions; whichtransform culture from a mere form of

However, according to Prof. Elihu Katz and Hed Sela, writers of
the Beracha Report on "Culture Policy in Israel", the

entertainment into a social and economic branch. The reason there
is no signi וf cant progress in the periphery despite the policy of"culture
mobilization" lies in the fact that artistic institutions going out to

"democratization of culture" policy merely brought about "the
replacement of the center's paternalism, which previously .
characterized the policy of bringing culture from the center to
the periphery, with decision-making on a local level, which
increasingly leans toward populism ."5
In her essay about cultural periphery and center entitled "AII
Rivers Flow to the Center,"6 Dr. Shosh Weitz notes that the data
concerning cultural supply indicates that, despite an explicit
government policy aimed at subsidizing the mobility of
performances and prioritizing the periphery in establisbing
cultural institutions, there is a decrease in the number of
performances in development towns, a manifest tendency of
increased commercialization in the fields of culture and art, and
a decrease in publicly-supported events in the periphery. As the

the periphery do so in order to expand their "market shares': The
performances sold to theaters or "culture halls" are plays, concerts
or dance performances that have the capacity - as far as the
commissioners are concerned - to sell well to the local audience.

Multi-Culturalism and the Sectorial Threat
"Melting pot," "multi-culturalism," and "cultural pluralism" are
not only academic terms. They influence the formation and
crystallization of Israeli society.lt is essential to understand them
in order to confront the rifts and ruptures in Israeli society, the
cultural war transpiring therein, and the attack waged by religious
groups and post-Zionist historians on "Israeli culture." It should
be noted that Israeli culture is a national cu lture, whose formation

be overcome. One that perceives heterogeneity as an expression
ofthe legitimate desire of individuals and communities to retain
their uniqueness and difference."3
Adherents of multi-culturalism argue that the role of the liberal
state does not amount to merely protecting its citizens' right to
a way of life which draws upon their respective cultures; it must

Dan Ronen>

also provide the resources required in orderto retain the respective
culture of each and every group. Unlike cultural pluralism - which
assumes equality between cultures and recognition oftheir right

11, the processes of a "democratic

to exist side by side, multi-culturalism demands that the liberal

revolution" in the fields of culture and art were accelerated. Out

state "renounce the principle of ideological neutrality and act to

of the main process, often referred to as "culture-for-all", two

ensure the endurance and flourishing of the cultures existing

In the wake of World War

processes emerged: The "democratization of culture" and "cultural

within society, especially those whose members are subject to

democracy." The former implies granting multiple strata within

social exclusion and persecution."4 Hence, the notion of "multi-

the general population access to the creation and consumption

culturalism" also articulates the demand ofvarious cultural groups

of art. Prior to the democratic revolution, the right to enjoy art

for support and manifestation of ethnic, religious, geographic,

was reserved for a privileged few, the socio-cultural. elite .

generational and other cultures.

Expansion of education for one and all, a higher standard .o f living ,

להקת מט") )הבהלת

-

scientific-technological developments, the information revolution ,

)"הכור'אוגרף 'וסף מט

Tר'קוד אתב' של 'וצא' קווק

the population dispersion, immigration, the periphery's in.creased

The Matayiv Dance
Group. Director and
Choreographer : Joseph
Matayiv. Ethnic dances
of Caucas Jews

sway, and mainly, the recognition that "every individual has the
right to freely take part in public culturallife, enjoy the arts and
share in the progress and blessing of science:'1 as formulated in
Article 27 of the UN Human Rights Declaration (1948), and that
" the right to create and consume art is a basic right," as affirmed
in "Cultural Declaration -

Vision 2000,"2 a position paper

concerning Israel's 21 st century cultural policy, submitted to the
Minister of Science, Culture and Sports - all these gradually
added new dimensions to the notions of culture and art ,
generating the democratization of culture .

Rating ןQuality, PeripheryןCenter

The latter process -"cultural democracy"- was founded on the

The process of "culture-for-all" or "culture as a basic right" also

belief that any form of cultural and artistic work is entitled to

spawned the term "rating," essentially referring to the adaptation

exist and ev6lve, that it is the right of every individual and group

of artworks to audiences' tastes and demands. The tendency to

to retain and nurture their unique culture, and that it is the

accommodate the audience's taste results from the development

obligation of the state and the local and regional authorities to

of market economy in the field of culture, and from the struggle

provide assistance. Following these processes, the concepts of

over audiences and market shares, stemming from the fact that

" cultural pluralism" and the "relativity of culture" evolved ,

the number of spectators or listeners is the basis for both public

essentially denoting recognition of the diversity of cultures, their

support and private investments in culture. The increased

equality, and their right to exist and develop. The term "multi -

importance ascribed to rating - namely, audiences literally voting

culturalism ~ ' that has evolved in recent years, essentially referring

with their feet -

to acceptance of the principle of heterogeneity as a value, is

deterioration be prevented despite the attempt to accommodate

raises questions such as: How can artistic

based on cultural equity, which grants equal opportunity to all

" mass taste"? How can the quality of artistic creation be ensured ?

cultures within society to develop and retain their existence, and

How can the conflict between audience expansion and artistic

to each and every citizen an equal opportunity to preserve and

quality be resolved? What is the role of the State in promoting

cultivate his  ןher culture. A multi-cultural society is "a society

quality creation? How is quality defined, and who determines

that respects and affirms the cultural heterogeneity characterizing

what quality is ?

it; one that does not aspire to generate a homogenous public ,

The process of "culture-for-all" also resulted in increased efforts

and therefore does not regard heterogeneity as a phenomena to

to expand the supply of culture and art in the periphery and in
granting support to artists and cultural institutions in the

• Dr. Dan Ronen was the Director of the Division of Culture and Art in the
Israeli Ministry of Education and Culture during 1977-1998.
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periphery, the goal being equality of opportunity in the fields of
culture and art between center and periphery. Cultural institutions

c
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