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חברת דנאור מערכות תאורה תאטרון ואולפניס מתקינה ,משכירה ,מו
בלעדי של מיטב החברותו ,מתקנת ומפעילה ציוד תאורה לתאטרון בכל ר
את הציוד שלנו ניתן למצוא בכל מרכזי התרבות בארץ מהקטנים ועד לנד
כמו כן ,בקבוצת דנאור ניתן נם למצוא את:

.

ד.ש .בימות ובדיס ·החברה הנדולה בארץ למתקני במ

שעולה ,זז ומםתובב על הבמות.

כל מה

I

קומפיולייט מחקר ופיתוח ·מהחברות המובילות בעולם לפ
מחשבי תאורה ומתקני קצה ממוחשבים.

דנאור ,החברה המובילה ):ישראל בתחום
התאורה ומתקני הבמה לתאטרון ,אולפני
טלוויזיה ומועדונים רואה ותמיד ראתה
את המחויבות הראשונית שלה למצויינות
בתאורת במה.

במשן שנים החדירה דנאור לתאטרון
הישראלי את מיטב החידושים בתחום
תאורת הבמה והבמות ודאנה לעמוד בחזית
הטכנולונית של התעשייה.
המחויבות ,הטכנולוניה המתקדמת ומעל

לכל השרות של דנאור בכל שעות היום
והלילה הם אלו שעשו ועושים את ההבדל.

דנאור מערנות תיאטרוו ואולפניס בע"מ רח' חרושת
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אנגלית
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יו רונו
וס ההולדת ה  95-של רבקה שטורמו בק'בוץ דל'ה

Rivka Shturman's 95th birthday at Kibbutz Dali ,

"כאגדת רבקה"
עמ מןתה של רבקה שטןר ו
אבל ראןי תמיד לזכןר :ייבלי עבר אין עתיד".

בתחןם האמינן כי ייריקןדי

רבקה שטןרמן רכשה את השכלתה האמנןתית

שהןפיעה בריקןדי עמים בכל jרחבי הארץ .ד"ר

בגרמניה של שנןת העשרים ,כןתבת רנה שרת

זיגפריד להמן ,מנהל בן שמן iז אז ,האמין

בספרה ייקןמה אחא" ,על דרך רבקה שטןרמן

בחשיבןת יצירת ריקןדי עם י ראליים ,אך

במחןל !.גרמניה בה שגשגן המחןל המןדרני

זאת ייכתהליך ממןשך יצירתי קבןצתי

האקספרסיבי ןבתי הספר לריקןד ,שהמןרים
ןהמייסדים בהם

עיצבן -

כל אחד מהם

-

עןלם

ע tD

אין יןצרים הם

נןצרים ".למןסד החינןכי בן  r.מן היתה להקה

המשתרע על פני דןרןת

רבים' .

ד"ר להמן

האמין גם בדת הטבע שאינה מןגדרת בתןןיןת

f

תיאןרטי ,פילןסןפי ןפסיכןלןגי ,שנלןןה להןראת

כיתתיןת :יידת בסיסית המש

המחןל .מן הנןדעים שבהם הין מרי ןיגמן

כאדם בלי הבדל לאןמי אן כיתי ".ןלכן לא

נ  [Mary Wigmanןקןרט יןס נ[,Kurt Jooss

ראה פסןל בפןלקלןר של עמי

שת את האדם

אחרים).

שניהם מתלמידין של רןדןלף פןן לאבאן

נ  [. Rudolf von Labanרבקה שטןרמן הצעירה

בחרה ללמןד אצל יןטה קלמט נ[Jutta Klamt

ריקןדים ייבעברית" ,זאת 60

שבשיעןריה מצאה תשןבה לצרכיה הנפשיים

הסיסמה ייעברי דבר עברית" 28 ,שנים לאחר

החינןכיים.

יימלחמת השפןת" ,ןעשרים ש ה לאחר שגשןגן

רבקה שטןרמן ,חלןצת ריקןד העם הישראלי,
היתה בת

98

נה לאחר

של הזמר הארצישראלי .כאן ,יא יצאה לדרך

ב 1929-

במןתה; אינני יןדע כמה

למרןת דעה זאת ,רבקה שטן מן שאפה ליצןר

עלן רבקה שטןרמן ןבעלה מנחם

לא סלןלה; בעין חרן,ד שהיה

אשןן
יןן ייהקיבןץ

מהרן קדים ריקןדי עם יןדעים כי היא שגילתה

להתיישב בכפר-יחזקאל שבעמק יזרעאל ןאחר

הקיבןצים שקמן כתןצאה מר

את נןסחת הקסם של הריקןד הישראלי ןיצרה

כך בקיבןץ עין-חרן;ד בארץ למדה אצל

הגדןל" בניגןד לרעיןן ייהקבן  ,ה הקטנה" ,היה

את ריקןדי העם הראשןנים ,בבחינת יייש"

גרטרןד קראןס ןתהילה רסלר ןהןשפעה מרינה

ציבןר מבןרך בבעלי כשרןנןת מגןןנים ,מעין

כמעט מ"אין" .רןב צעדי היסןד של ריקןדי

ניקןבה ןמרחל נדב ןעןד .הרעיןן ליצןר ריקןד

העם ,סגנןנם ,הקשר שלהם לשיר העברי
ןלעברית ,לארץ ,לנןפיה ,לעדןתיה ןלתןשביה,

עם ארצישראלי מקןרי עלה בה לראשןנה ב-

,1942

כאשר טיילה בשבילי עין-חרןד ןהבחינה

חממה אמנןתית תרבןתית .כ

הצייר חיים אתר ב"פרקי

כתב האמן

יןב ז " ) (: 1940

ייעלינן

לנגן את הניגןן הישן בתןןים ך דשים העןלים

כי ילדי הקיבןץ ,שהתכןננן לחג המחזןר ,שרים

מהןןי חיינן המתחדש .לדלג ע

ריקןדים ,לער,ך שיצרה רבקה .מאחר שלרבים

ןרןקדים על פי נעימה של שיר ילדים גרמני

ןלהמשיך את המסןרת ,להמ יך את המסןרת

מהרןקדים ההיסטןריה של הישןב ןשל מדינת

מפןרסם  .ייאיך קרה שאנחנן החלןצים עיצבנן

ןלהתרחק מכל ביטןי דתי ,לח ש מבלי לזנןח

ישראל אינה מןכרת ,ןיש צעירים שמלחמת

דמןת של יהןדי חדש עןבד אדמתן חי חיים

מןשפעים עד עצם היןם הזה מאןתם

150

את הישן ,להחיןת את הקדן

העצמאןת נראית להם עתיקה כמן מלחמןת

שיתןפיים מדבר עברית אך שר ןרןקד

את ההןןה

המכבים ,ראןי להזכיר לכןלנן כי ייאנ חנן

לןעזית?''' רבקה החלה לחפש את הריקןד

את הדרך הנכןנה

עןמדים על כתפי ענקי העבר" ןעןד נאמר:

הישראלי כדי שבתה דליה ןבני מחזןרה

מחשבה ןמאמצים רבים<".

ייההיסטןריה היא תמצית של ביןגרפיןת" .ןכן ,

בכיתה ג' ירקדן ריקןד יימשלנן".

ייהזמנים אמנם משתנים ןאנן משתנים איתם",

בארץ רקדן אז ריקןדי עמים ,ןכל העןסקים

-

הגןלה

ביןתר ןלחןש

למצןא בין כל ה יגןדים האלה

-

לכך הקדי

ן בעין חרןד

באקלים תרבןתי ייחןדי כזה ןלד ריקןד העם

בקה שטורמן

ה רא שון שיצרה

-

"הגורן" )לחן:

טוב"  I1 ,אם

הופלנו ,I1

 I1אהבת הדסה  I1 /,ויבן

עמנואל עמירן ,מ לים  :שרה לוי-תנאי(  .מובן

עוזיהו  I1 /,ניגון עתיק " ועוד ועוד .

שרבקה היתה מ ורבת בעיצוב טקסי החגים,

ביצירתה ,רבקה הפרידה בין ריקודי עם ובין

 ,להם חשיבות רבה

שבעין-חרוד נוד

ריקודי-חג להופעה ; היא סברה כי הראוותנות

-

כניסוחו של המח ד והסופר נחום בנארי

שבהופעה הבימתית מחבלת ומפריעה

-

 I1להשיב לחגי יש אל מהודם והדרם בימי

להתפשטותו ולהיקלטותו של ריקוד העם

קדם מיפי הטבע ותפארתו אשר חמסה מהם

המקורי.

הגלות הארוכה !'

רבקה שטורמן ו'ונתן כרמון )כרמ'אל ( 1997 ,

r

רבקה שטורמן ה

)Rivka Shturman and Yonatan Karmon (Carmie l, 1997

רשמה מריקודי התימנים,

מרחל נדב ומרינ ר iiניקובה ,ובעיקר מריקודי
אתה ביטוי להתמזגות האדם

הערבים שבהם

עם הנוף והטבע ,נוף העמק המשותף לנו
של ריקודים יהודיים

ולהם .האלמנטי

בגלות ,חתונות ,ר iiווי בתי הכנסת וריקודי

החסידים היו בע ניה בעלי ערד רב  ,אד זרים

ברוחם לנוער בא י ץ המתחנד
רבקה שיתפה א

f

r

שבהם ,ביצירת

בקיבוצים 6 .

הרוקדים ,בעיקר הילדים

ריקודים .כל חייה ראתה

בריקודי העם ח ץ יבות לפיתוח הגוף ,
הריתמוס  ,התנו ;עה הטבעית וההתמצאות

בשטח ; היא הא bינה בריקודים כמסייעים
בפיתוח הנפש  ,ו ביטוי האינדווידואלי של
היל,ד בתנועה  ,ב  Iצב וביצירה ' .רבקה
שטורמן סיפרה ' :רציתי ריקוד ישראלי אד

בעצמי לא ידעת מהו  ,ידעתי מה ' לא ' או יותר
נכון הרגשתי מה 'לא' מתאים .מה בדיוק 'כן '
עדיין לא ידעתי .אחר כד הכרתי כמה מנגינות
של שרה לוי-תני וחשבתי שהן כבר יותר

קרובות למה שח פשתי .הקצב המיוחד שבלחני
ת הדחיפה לצעד הניעה שהיה

שרה לוי נתן לי

עבורי אחד מצעדו' היסוד בריקוד העם

F

נגינות סינקופיות של עמירן

הישראלי  .כמה

השפיעו עלי מאו

חשבתי לי שזה משהו

-

שמתאים לריקו

כל חייה  ,כמעט עד יומה האחרון  ,נאבקה

לפיתוח תוכנית לימודים של ריקודי עם לגיל

ארצישראלי כפי שתיארתי

לעצמי 8 .I1

הרה ופעלה רבות גם בהפצת ריקודי עם
במועדוני גימלאים וקשישים .רבקה גילתה את
ריקוד העם הישראלי

הריקוד " קומה

f

חא I1

-

היתה קיימת לפניה  .זו זכותה הגדולה .

מהקלאסיקה של

ריקודי העם הי ש ראליים  -נוצר לאחר

 I1הגורן ,I1

-

יצירה חדשה שלא

הרוקדים ריקודי עם יזכרו אותה בריקודיה;

והוא ב טא בחוויה תנועתית את יום

העלייה לקרקע · ל הקיבוץ שדה נחום

ואנו  ,אולי עכשיו יותר מאשר בעבר  ,זקוקים
להשראה של דבקותה בחיפוש אחר דרה של

)מיישובי חומה מגדל ,(1937 ,על פי מילותיו

אמונתה העמוקה ביכולתנו ליצור ריקוד

של יצחק שנהר" :א ין כאן ראש ואין כאן סוף

ישראלי עממי בתקופה המודרנית  ,של דחף

lh

יד אל יד אל תע ז וב

i

היצירה שלה וחיוכה הצנוע .

• I1

הריקוד הבא שי רה

-

"עוזי וזימרת

יה I1

-

גם

אבות ישורון כתב " :כל הליכתי אל האין כי

הערות:

.1

הוצאת הק'בוץ המאוח,ד , 1988עמ'

הוא קלאסיקה ישראלית ,נוצר בהשפעת

האין ישנו  /.אני בטוח שגם שם  ,בשמים ,

ריקודי התימנים שהגיעו כמתנדבים לקבוצה ,

רבקה אומרת I1 :אני תמיד מתחילה מחדש . /

.2
.3
.4

בתוכה ולא נותן לה מנוח  .וכפי שאמרה " כאן "

.5

אחרי ה  I1שבת ה

חורה I1

)בה נעצרו הגברים

של עין חרוד על ידי הבריטים( .
את  I1מחול השני

,I19

 I1אתי מלבנון " ו  I1דודי

לי /l

יצרה כדי לענות ו על צורד של הנוער בריקודי
זוגות  .ואחר כד באו הריקודים  I1הנה מה

אני בטוח שגם שם ,שד היצירה עדיין חי

רנה שרת  ,קומה
רנה שרת  ,קומה

אn
אn

א ,עמ'

.39

א ,עמ '

.40

. 19

ח"ס את ר  ,פרק' 'ובל  ,1940 ,עמ ' ) .35 1מצוטט אצל רנה
שרת (.

נחוס בנאר '.פרק' ' ובל , 19 40 ,ע מ ' ) .401מצ וטט אצל
רנה ש רת(.

ודאי היא אומרת " שם  I1 /:ריקוד אחד לפחות

עוד הייתי רוצה ליצור ' !

רנה שרת  ,קומה

א nא -

דרך רבקה ש Oורמן במ  nול,

.6
.7
.8

רנה שרת ,עמ '

.45

רנה שרת  ,עמ'

.50

רנה שרת  ,עמ'

.53

5

גבי אלדןר

Jו בלת '
בכאב

6

~ ,

כ ראה

"
,
ה סופ
על

לע ,
א 7רוד

ו

אל
 Jרור ד7

מ'מ'ן לשמאל ", T" :הנ' "סאבוט'", ' Tב"ב "ייאג" ,מאת אוהד נהר'ן ,להקת מחול בת-שבע ,צ'לוס :גד' דגון

From right : "Z!na", "Sabotage Baby","Yag", by Ohad Naharin, Batsheva Dance company, Photo: Gadi Dagon

שתי הע

כאשר נבחר ב-

הראשונות שאוהד נהרין העלה עם להקת בת שבע

1

למנהל אמנותי של הלהקה היו  IIטאבולה

ראסה II

נ  [Tabula Rasaו  IIשקיעת הטיטניק " נ,[Sinking of the Titanic
עבור להקות אחרות  -הראשונה -

עבור הבלט

ה עבור הלהקה של נהרין בניו יורק " .טאבולה
את הנושא שאחר כך הלך והתפתח בעבודות
היחי,ד האחר  ,הבודד מול קבוצה .משהו שאינו בדיוק
סגנון תנועה ו

' נו איפיון חומרי אחר כבר היה שם על הבמה  ,ואני
ימש,ך לקרוא למשהו הזה בשם) .אולי מידת הנוכחות
הבמה

-

תכונה שאינה ניתנת לכימות ולהוכחה  ,אבל

זה שם

-

הרגע המלא ,הנדיר  ,של התרחשות תנועתית שהיא מוחלטת,

כמו הק י ום הצרוף של חתול  ,של כלב  .וצרוף  ,זו מילה של אוהד(.

" שקיעת הט י טניק " היתה שרטוט עדיין עילג במקצת של מה שאחר כך
הולך ומתעדן

-

הפרספקטיבות המשתנות של המבט  ,היכולת לעבור

מתנועה מהירה וסוחפת אל רגעי דממה וזמן לחפצים זעירים  ,ומין
עלילה ,רקע ספרותי כמעט  ,סיפור מסגרת .

" קיר  IIנ [Kyrכבר היה עבודה שנעשתה עבור להקת בת שבע  ,והיא
עשתה שימוש בחומרים מקומיים מבחינת התוכן הסיפורי  .כמו שיטוט
בתוך יומן נעורים היו שם הצבא והמשפחה והקיבוץ בשפה תנועתית

מתפרצת  ,מהירה  ,כמו גוף שכוח פנימי ,או גם חיצוני

-

מטלטל  ,כאילו

7

,

קןרע ממנן איברים ,פרןם קצןןת ,לא אלגנטי אלא עם ו]פןת רגליים
ןידיים שה ן כמן קצה של סרט בד המןנף באןיר ,ללא ה דןת הבלטית
אך בסןג אחר של ןירטןאןזיןת.

r

עם ייקיר" מביא אןהד לראשןנה לבמה להקת רןק ישר ןן< לית  ,ןמכתיב

עןצמןת חדשןת .עןצמה של רןק ,אןרה של רןק .
האם ייקיר" הןא הדבר אלין מתנפץ הגןף ,עלין

I

'r

דןפקים את הראש  ,האם הקיר הן ז העבר ,

המחסןם שאןתן אפשר להבקיע ר
הפןכה  ,של סאןנד נגד דממת הקי

בעןצמה
בכמןיןת

,

תנןעה אדירןת מןל הדןממןת שלן?

ב"קיר" מןפיע לראשןנה הטקס ש ן יי אחד מי
יןדע  ",ההכרה בשייכןת השבטית  ,י קשר הנןרא

r

ןאןחז בך.

שככל שבןעטים בן כך הןא ממשי

I

הסימטריה של הכיסאןת בחצי הג ן רן  ,התאןרה
הבןטה ,במת התןפים המןגבהת ,כ ך אלה הין כמן
מסגרת להתפרעןת תנןעתית ,אך ג  tDזן היתה

ממןסגרת בתןך תחןם הכיסא עלין Iישבן הרקדנים ,
כל אחד כמן אסןר אל דלת אמןת ף כיסא ,שגם
אם נפלת ממנן עליך לשןב ןלקןם ןו להמשיך בפןלחן

שאין ממנן מנןס אלא בשבירת הכ ז ים  ,ןכך
מעיפים לבסןף הרקדנים נעליים ן ? ןתנןת

ןמכנסיים כמן ניסיןן הימלטןת מתIןך עןרך.

י קיר" יצר קנה מידה שןנה לגבי" rרב מחןל " ,

I

טיבן ,הקהל אלין הןא פןנה ,היקפ

נבחן כל מרכיב לעצמן

-

עןצמתן .אם

,

הרי לא ה ה חידןש בערב
כבר הין

מחןל של יצירה ארןכה אחת .בעב

קןלאז'ים מןסיקליים ןתאןרןת במ
ייקיר" היה מין פריצת דלת ,כיןןן
משהן הכרחי

-

מרשימןת .אך

דש ,תחןשה של

לא מןמצא ,לא מצןןת אנשים
י קןד שאינן

מלןמדה  ,ללא הצהרןת פןליטיןת,

יימייצג " בעיה אלא הןא עצמן יי הב יה"  ,הןא
ה ןכל מה

העןלם ,בתןכן מתגלים הכאב ןהנח
שאישי למרןת שהןא חסר שם.

אחר כך הןעלן עבןדןת צנןעןת יןתר בהיקפן כמן

יימלכןת גןלןב " נ  [Queen of Golubיי מלך ןארה ",

יי פאסן מצן" נ  [, Passomezzoן"חל שחןר" נ Black
 [, Mi lkשנןצר לראשןנה ב  1983-עבן

להקת המחןל

הקיבןצית  ,להרכב של רקדניןת ,אך שב ןעלה
בהרכבים שןנים עד שהגיע למיצןי אחרי שנים

מספר בביצןע של גברים .בריקןד הIה קיים פיתןח
ברןר של נןשא היחיד ןהקבןצה ,אך התנןעה הןלכת

ןנעשית מןרכבת יןתר עם כל העלא

I

מחדש ,

ןדימןיי המערבןלת  ,משפטי התנןעה הארןכים
תןך הבא

ההןלכים ןמתערסלים ןשןקעים זה

אחרין הפכן את המחןל ,עם כל בהיר ןתן התןכנית,

לבלתי ניתן לפענןח לעין הצןפה  ,כ

r

קטע מןסיקלי

r.

אןתן אתה שב ןשןמע ןהןא נןתר ~ א סן,ד כאילן

לא הצלחת ,למרןת ההיכרןת  ,למצן /f

את קצה

החןט ,תחילתן של משפט ןהרגע בן הןא הןפך להיןת למשפט מןסיקלי-
תנןעתי אחר.

לפעמים נדמה לי שזה סימן ההיכר של יי היפה "

8

-

שנןתר שלם גם לאחר

בשימוש ,כמו שי

של שוברט או סוויטה של באך או ציור של לאונרדו

דה וינצ ' י.

ב  IIארבוס

II

נ  bosף , [Aנוכחותה של רקפת לוי  ,מעצבת התלבושות,

הולכת ונעשית ~שמעותית' יוצרת פרועה  ,עבודתה היא שכבה נוספת ,
פרשנות יצירתית לעבודה התנועתית ולעולם הדימויים של נהרין .אם

המוסיקה של א בו פרט

F

נPrat

 [,Arvoהציעה מבנה של קתדרלה שאין

לה סוף ,התלבו ות של לוי הוסיפו נפח למבנים המוסיקליים ההולכים

ומתגבתים .הלה ~ ה
כולה ,גברים ונש ו ם,
לבשו חצאיות רחרבות

ומעליהן מעילים
מופשלים ,כך
שהתנועות הרחבות ,

העזות  ,הקפיצותI
וההרמות הוכפל'f

ו~ ~;~:ו~~~~~ :ך.שים ,

צבעי האדמה שL

השמלות והגלימrת ,
תחושת הכובד ו ! שפע,

יצרו את הדימוי ד ל
שבט מדברי

העוrf

ד

לפני גילוי  ,או ש ז וא
כבר בתוכו  .ברק ז

דהרה הלהקה בעוד

שבקידמת הבמה Iנעה

קבוצה קטנה בFצב

אחר  ,חוצה את ו במה

I

משמאל לימין כ אשר
היא נושאת את

אנשיה  ,מגל לת ו פני
הנבחר שטיח ירו ק ,

דים ,

פורשת ומגלגלת
גופים  ,איברים.

I

הדימויים של ט סים דתיים ,של חמלה ויסורי תשוקה הועצמו על ידי

התאורה המקורית של במבי נ  , [Bambiתאורן יוצר המשמש גם הוא

כמפרש של נהרין ,Iושהתאורה שלו היא מרכיב חשוב בכל העבודות .
במבי האיר את ריקוד באופן לא סימטרי  ,בהוספת פנס ענק רב

t

מ ' מ'ן ומשמאל " :אנאפאזה " מאת אוהד נהר'ן ,להקת מתול
בת-שבע ,צ'לוס :נד' דנון

Right and left: "An aphasa" by Ohad Naharin ,
Batsheva Dance Company, photo: Gadi Dagon

עוצמה שהצליח ן הגדיל גם כן את המימדים הממשיים של הבמה

וליצור עולם נרח ! ::בו המסע מתרחש במקום אך גם נע קדימה .

מבול נ  ,1[Mabulשעלה לראשונה ב  1992-היה גם הוא באורך מלא ,
כמו קיר  ,אך הי בו כבר הטעם של מה שישוב ויופיע בעבודות הבאות
II

-

II

r

מין הרחקת עד ן ת ,יצירה של עולם דמיוני  ,מנותק כביכול מן

המציאות הפיזי םר ,לא " מקומי " בעליל :ב  IIמבול

II

שרים הרקדנים

מ וסיקה קולית  Iל הבארוק והתלבושות הן נוסח אלים של בגדים

מעודנים מתקופד אחרות  -שוב חותכת רקפת לוי מתוך הדימוי השלם
9

של בגד תקופתי

הודר את הקטע הרלוונטי ע בורה

והרקדנים

:ו~:בם~~ ! ~~:ך;יי~ :~:א~ו~~~~~~:כ~~~~:ב~ו~~~~:~~:כ נחתכו,
מחוברים לבג,ד ו ~ חיתוך הזה הוא קשה לעין המבקשת להשלים אותו

9

לאורך הידוע והוא מטפורה מדויקת למחול הזה שמתחת לכיסוי
היפיפה שלו נחשפים מדי פעם הכאב והאימה והטירוף,

ו II

'ל
משה הם חרישיים יותר קטעי המחו
II

ן

ארוכים ויש בהם פחות

מעברים חדים ממצב אחד ;משנהו ,מעט אלמנטים נוס ן ים כמו
I

המחול מתחיל בעמידה של הקבוצה בפרופיל  ,ובתנועה איטית של כל

הקרנות וידיאו  ,תלבושות שאינן מוסיפות רובד של מש מעות אלא

הקבוצה משמאל הבמה לימין ,בהליכה אחורה ,בהמשך נוצרת שורה

דווקא הולכות ונעשות פשוטות ,מקלפות את המחול מ ל מה שמיותר,

ארוכה מת ו כה פורש מדי פעם אחד הרקדנים לסולו קצרצר

והטקסט נעשה אירוני יותר  ,רץ במקביל למחול ,מרוח ק ומצחיק כמו

ואינטנסיבי ,כמו הפרעת סדר ,או ביטוי של מצוקה שאינה יכולה

הסיפור על חנאן עשראווי ועל דדו ,או מתייחס בישירו ך לגוף בניסיון

להיאמר בקול ,מה שנאמר בקול הוא סיפור המסופר בהמשכים  ,כאשר

להגיע  ,שוב בתהליך של קילוף  ,לאיזו מהות של  IIגוף מתנועע

הנשמע כמו סיוט או חלום רע  ,סיפור על בדידות ופחד ,עמוס חץ טוען

שפת המחול שלו אינה רק הגוף שיש לו התוויות מסוי ? ות אופייניות

רקדנית אחת אחרי השנייה מתיישבת על ברכי רקדן ומספרת קטע

אפשר לנסות ולתאר תנועות שניתן לכנותן כשפת המחrל של אוה,ד אך
-

שטקסט בתוך מחול מאפשר פוקוס נוסף לתשומת הלב  ,כך שמתפנה

אלא כל מה שמתרחש על הבמה  ,אותן קומפוזיציות ש ן מיקום בחלל ,

איזה מקום לתפיסת התנועה באופן ישיר ,לא ספרות י ,הסיפור באמת

צליל ומילה ועוצמה וצבע  ,ותמיד יש סירוב פנימי להי נע למה שיכול

בוטה בדימויים שלו  ,אך אין קשר ישיר בין המסופר לנרקד ,כאשר

להוליך ל  IIשלמות

הבנות מספרות את הסיפור  ,שלושה רקדנים בצד השני של הבמה

האחרון לכיוון הנגדי  ,פתיחה פתאומית של דרך שרואי ,

רוקדים טריו מלא הנפות וקפיצות  ,הוא מתרחש כביכול בשולי הבמה ,

תחילתה ,רישום חפוז אך לא מקרי של אופציה נוספת .המעגל של

II

רגשית או דינמית ,איזה קילקול מכ ון ,משיכה ברגע
רק את

r

בשולי הסיפור והתאורה  ,אך משהו בכוח  ,בזריזות ובוירטואוזיות ,כמו

אוהד לעולם אינו נסגר אלא ממשי,ך מותיר אחריו חידף .אם זה סיפור

גם במגע בין שלושת הרקדנים  ,משמש בו זמנית כהצעה אחרת של

מצחיק כמו על הילדה שאהבה חמוץ" בסופו העצוב ל " יאג  ",אם זו

קיום  ,קוטב אחר לעומת הבדידות והאגרסיביות  ,הצעה לגאולה מפני

יריית תותח מיד בסופו של דואט אהבה מעודן ,או הפי ר מידה בסופו

II

 IIמשה ,II

l

הרע שמופיע בו זמנית עימו ,

של

אותה כפילות וקוטביות מופיעה גם בקטע הידוע בו רקדן אחד הניצב על

האפשרויות הבלתי ממומשות שהן העולם.

ברכיו מתופף על עצמו במהירות ובכוח ,הוא אמנם יוצר מין מוסיקה של

הקוטביות בעולמו של נהר י ן היא לא בין מה ש  IIשמח

גוף  ,אך האיזכור הוא של הלקאה עצמית ,של הכאה על חטא  ,ותחינה,

אין סנטימנטליות של סיפוק  ,אלא שאלה נ וספת  ,רמז לכל

II

ג" עצוב  ",אלא

בין מה שנראה לעין ובין מה שנותר סמוי .כמו אצל ג' קומטי

הוא מתופף על חזהו הערום  ,פניו מופנות אל מול קבוצת רקדנים העומדת

]  [, Giacomettiאו קאלווינו ] ,[Calvinoהפרט יכול לה tות עולם

ושרה שיר דתי פרה-קלאסי ,בהמשך של הריקוד העשיר הזה יש דואט

ומלואו ,ועולם ומלואו מסומנים בהיעדר .כמו אצל פלי ן י ][, Fel lin i

אהבה מעודן וטריו מצחיק וארוטי ,כמין פזמון חוזר שוב הנושא

הליצנים הם הניסוח האנושי ביותר של העצבות ,והטקסטים הכביכול

הבארוקי ,הפעם כריקוד קבוצתי מסוגנן למחצה  ,כאשר הרגליים מסמנות

 hם הסחת דעת
שטותיים כמו למה ילדים דתיים מפחדים מכלבים " [

נוסח של ריקוד חצר מסוגנן ההופך לפרוע יותר ויותר,

והצהרת אמונה בעת ובעונה אחת .

II

השפע התיאטרלי  ,הדמיון העשיר  ,ההפתעות והבדיחות  ,הדיבור

מה שנהרין העניק לעולם המחול הישראלי ,לבד מאת י fצירותיו  ,זו את

והזימרה והטקסט היו שם תמיד כמסכה מופלאה המכסה על כאב ,

הרשות לדחוק את גבול הידוע  ,לעבור אותו ולהעמיד במבחן את עצם

" קאמוס" ]  ,[Kaamosשנוצר לחוד עבור להקת המחול של פינלנד לפני

המושג גבול
II

• II

•: . :

שנעשה לפתיחה של  IIזינה  ,[Z/Na] IIהוא ריקוד חרישי לחמישה רקדנים
לבושים כלוחמים עתיקים ,כאשר ברקע יושבים אנשים בשחור על
כיסאות וצופים בהם במבט חמור  ,בהמשך מתפתח הדימוי של  IIבית

משפט"  ,דימויים חידתיים מתפענחים ,והטקסט הנשמע נלחש בתחילה
-

 IIבלתי  ,נראה לעין בלתי אם בכאב הסופי

II

-

מקבל לפתע ממשות

בדמותו של הרקדן הקשור בחבל  ,טבעת החנק על גרונו ,האלימות שעל
הבמה היא לעולם לא אמיתית

-

ההומור העצוב של הרקדנית

המסובבת את החבל כמו במשחק  ,כאשר קצהו מניף ומרים כל פעם את
שמלתה ,הגברים שנראים מן הגב כאילו עוסקים באוננות נמרצת

המתגלה בדיעבד כניקוי כלי הנשק ,הירייה הפתאומית שמפילה,

;,:

, II

בגרוטסקה והיתממות ,פרה שלמה מן השמים ,בכל אלה אין שימוש

"משה" מאת אוהד )הר'ן ,לה  j7ת במחול בת

בכוח ממשי ,רק הגוף המתנועע נראה כאילו נקרע לגזרים ,רק הסאונד

שבע ,צ'לוס :נד' דנון

מכה בעור התוף ,רק האיזכורים מכאיבים,

" Moshe" by Ohad Naharin, Batsheva
Dance Company, photo: Gadi Dagon

והיו העושר והשפע הצבעוני של  IIאנאפאזה  , [Anaphasa] IIשפתח את
פסטיבל ישראל בשנת

,1993

חתרני ומפרק ואנטי חגיגי

-

מבחינת

המכובדות אך חגיגי ומעורר התלהבות מבחינת היצירה והקהל ,הוראת

המילה  IIאנאפאזה

II

היא השלב שבו חלקיקי הגרעין עוברים תהליך של

פירוק ונדידה לקטבים הפוכים לפני הבנייה מחדש של תא  ,והתהליך
הזה אמנם עומד בבסיס היצירה הנהרינית  ,והוא הגיע ב אנאפאזה

לביטוי מלא,
ואחרי התהלוכות והקינות מגיע תור עבודות שקטות יותר ,כמו אחרי

צעקה II ,יאג  [,Yag] IIו  IIציטטות לאנשי עסקים " ][Quotations 1-9

10

11

 באד'בות הספר"ה ה'שראל'ת למחול, מרתה סוופ: צ'לוס, ש"ו שטודט: כור'אוגרפ'ת ורקדנ'ת,""בעקבות א'זדורה

" Isadora", dancer and choreogrpaher: Shain Stodt, courtesy of The Dance Library of Israel

12

בק'ץ " tעה ל'שראל להקת המחיל
1000

של מתייו בורן }ד  [Bournוהציגה את גרסתו
לבלט  11אגם הב

I.

~ורים .11

בלט זה עורר

התרגשות ועניין תקשורתי  ,לא רק בשל

המיגדר מבחינים בין המושג מין נ  [, sexבו הם
משתמשים לציון מינם הביולוגי/גנטי של בני

אדם ,למושג מיגדר נ [genderשבאמצעותו הם
מציינים את ההתנהגויות החברתיות הנרכשות

פירושו הפסיכו ~ נליטי של בורן לעלילת הבלט ,

והנחשבות מתאימות לבני/בנות אותו מין

אלא גם בשל ב Cירתו ללהק גברים בתפקיד

ביולוגי .חברות אנושיות מקטלגות תינוקות

הברבורים .בחי ה זו אילצה צופים רבים,

למיגדרים שונים ברגע הולדתם ,ועם תהליך

שחלקם לא חוב י או צרכני מחול

החיברות הם אמורים ללמוד לחשוב ,לפעול,

אינטנסיביים ל ,תמודד עם ציפיותיהם

לנוע ולדבר בהתאם להשתייכותם המיגדרית

f

המיגדריות ו~ם ף הנחות המיגדריות הניצבות

הזו .מטרתו הראשונית של המחקר המיגדרי

בבסיס הבלט ה ד לאסי והרומנטי .יצירה מעין

והפמיניסטי היא ,אם כ,ך לחקור את תהליך

זו היא רק אחת מני רבות המפנות את תשומת

היווצרות הגדרות ותפקידי המיגדר ,להבהיר

לבנו למטענים Iההיסטוריים ,המעמדיים,

שהגדרות אלו אינן נצחיות ואוניברסליות

l

ניים שנושא בחובו המחול.

ולהדגיש שכל מערכות ההגבלות החברתיות

שרןו מלו

המחול כאחד

I

הביטויים
האמנותיים

שברר

האוניברסליים

את

הסטריארטיפ

החברה האנושי

מיגדר

משקף את ההנח ת

האידיאולוגיות

רמחרל

וההגדרות

המיגדריות של
החברה שיצרה ~ ותו .דרך רפרטואר תנועות,

הנובעות מהן הן זמניות ומקומיות בלבד.

לבוש ,העמדהb ,כניקה ,ותהליך הכשרתם של

המטרה השנייה היא להצביע על כך שכל

הרקדנים והרקד ~ יות ,המחול משעתק ומנציח

הנחות והגדרות ר לו .אך בדיוק באותו אופן,

מערכת חברתית ותרבותית יוצרת "ידע"

נ  [. Knowledgeידע זה ,בין אם במדעים,

יש בכוחו גם לפ  i1קן  ,לשכתבן ו אף להציע

באמנויות ,בהיסטוריה או במדעי החברה ,אינו

חדשות במקומן .בעשור האחרון החלו רעיונות

נקי מהטיה נ  [. biasחוקרות פמיניסטיות

המחקר המיגדרי והפמיניסטי לחלחל אל

הצביעו על כך שבמהלך ההיסטוריה האנושית

תחום לימודי המחול נ .[dance studiesכמו

נשללה בדרך כלל מנשים ,יחד עם קבוצות

כן החלו חוקרים Iוחוקרות מתחומים אחרים,

אתניות ודתיות לא-הגמוניות  ,האפשרות

בעיקר מתחום אנתרופולוגיה ולימודי

לתרום ליצירת ידע זה )או שתרומתן נחשבה

r

תרבות  ,להתעניי ז בתחום זה .חוקרות

לשולית( ולכן יש לקרוא תגר על כל תהליך

וחוקרים חדשים אלו ורעיונותיהם עיצבו

יצירת הידע ,על הגדרותיו ,הנחותיו ,מסקנותיו

מחדש את סוגיו ת המחקר בתחום לימודי

ותוצריו.

המחול .לדוגמה  ,הם הצביעו על

המחול הוא אתר פעולה נ [performance site

I

האידיאולוגיות iחחברתיות המזינות את

בעייתי מבחינה מיגדרית ,בעיקר עבור נשים,

עבודותיהם של ~ וריאוגרפים ,וניתחו את יחסי

שכן הוא מפגין את אי נוחותן ואת יחסן

הכוח המעמדיים Iוהמי גדרי ים הניצבים בבסיס

האמביוולנטי של חברות רבות כלפי נשים,

'f

ארגונם של בתי

ברצוני להתחקו

ספר למחול ולהקות המחול.
כאן אחר כמה מהשינויים

שהביא עימו המ קר המיגדרי לתחום לימודי

גופן ומיניותן .אמנם ,בחברות רבות המחול

היה ונותר התחום היחיד שמעניק לגיטימציה

לנשים להופיע בפני קהל .אך גם באותן

המחול  ,להציג כ ז ה מהמחקרים המכוננים,

חברות שלא הטילו איסור גורף על נשים

ולבחון כיצד יש בכוחם להשפיע על הבנתנו

רוקדות ,הוטלו איסורים והגבלות על

את המחול ,מש bעויותיו התרבותיות
והפרקטיקות שbו .
ההנחה הבסיסי ן של חוקרי המיגדר היא

שהוטלו איסורים והגבלות על קהל הצופים

שרוב בני האדם נולדים כזכרים וכנקבות

הרשאים לצפות בהם ,כמחול בחברות

I
r

מבחינה ביולוגי  ,אך לומדים להיות גברים
גרש'ס תיד בר'

הל'ד הח'רבית שלהסחיקר'

התפקידים ועל לקסיקון התנועות הנגיש

לנשים ולגברים  ,למשל בבלט הקלאסי ,או

איסלאמיות .חברות מסוימות ,למשל
הקהילות הפרוטסטנטיות במאות

ה , 19-16-
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סימנו את הנשים הרוקדות כלא מוסריות

משקף את תכניה וערכיה של חברה ותרבות

)ולעיתים אף כמופקרות( וכך נאסר על נשים

זו .אם ניקח לדוגמה את אירופה ,הרי שבמשך

ייהגונות" לרקוד או להתפרנס מריקו;ד חברות

מאות בשנים לנשים לא היו זכויות פוליטיות

אחרות ,כחברות המערב בימינו ,בחרו לסמן

או זכויות בעלות על רכושן ,ילדיהן או גופן

את הגברים הרוקדים כ"לא גבריים" דיים .כך

הן; מעמדן החוקי היה זה של קניין .ייצוגן

או כ,ך המחול אינו אתר פעולה נייטרלי שניתן

באמנויות המערב משקף את המצב החוקי

לעסוק באיכויותיו האסתטיות בלב,ד אלא

והחברתי הזה .האשה ממוקמת במחול,

אתר טעון משמעויות חברתיות ומיגדריות

ובתרבות המערבית בכלל ,בעמדה השולית של

ושנוי במחלוקת .

ייהאחר" .מכיוון שהיוצרת ממוקמת כאשה

אחת הסוגיות המרכזיות שהעמידה הביקורת

בשוליים ונתפסת כאובייקט ,הצלחת

הפמיניסטית על האמנות היא סוגיית ייהמבט"

ניסיונותיה לכונן את עצמה כסובייקט ולמקם

].[gaze

את יצירתה במרכז כרוכה בגיבוש מודעות

פוליטית-היסטורית על אופן כינון
הנשיות והגבריות בחברה ובמאבק
בהיררכיות הכוח הקיימות.
חוקרות פמיניסטיות העוסקות

בייצוג הגוף הנשי בתרבות ובקולנוע
המערביים ,כמו לורה מאלווי

] [, Mulveyתרזה דה לורטיס
]  [de Lauretisוקאיה סילוורמן

]  [, Silvermanטוענות שהצופה )או
הצרכן( ייהאידיאלי" הוא צופה גברי

המפנה את מבטו ]  [gazeהחודר
והפולש לעבר נשים שהן יימושא
לראייה" .הן מדגישות את העובדה,
שבחברה המערבית נשים למדו
להפנים את המבט הגברי מאז

ילדותן והן עסוקות בבחינה מתמדת
)אם כי לא תמיד מודעת( של גופן,
מראן והתנהגותן כדי להתאימם
לדרישות החברה .הערכתן העצמית

לא נובעת מעצמן אלא מהצופה בהן;
הן הפנימו ,כאמור ,את ייהמבט

הגברי" וערכיו התרבותיים )מהו
היפה? מהי אמנות?( .מכאן שהאשה

)בין אם האמנית ובין הצופה(
המתבוננת בעצמה במראה ,בציור,

או בקולנוע ,נמצאת בעמדה מוזרה
של צופה ומושא הצפייה בה בעת.

משמאל :דור'ס האמפר',

היררכיות כוח אלו וההתניה

המיגדרית הן שקבעו למשל את

הקלאסי והרומנטי במאות

ה .20-18-

הכוח הכלכלי והאמנותי בלהקות

לחיבורו של ג'ון ברגר ] [Bergerיידרכים
לראייה" משנת

.1972

ברגר ,שהושפע רבות

המחול בתקופה זו היה בידי גברים ורוב צופי

המחול היו גברים .רוב צופי המחול האלו
ייצרכו" את הרקדניות במבטם בשעת ההופעה.

מאסכולת פרנקפורט שעסקה בביקורת

אחרים ,בתמורה לחסותם הכלכלית ,ייצרכו"

התרבות ,טען שהאמנות אינה רק דיון מופשט

אותן לאחר ההופעה .היוצרים והכוריאוגרפים

באסתטי אלא שהמוצר האמנותי נוצר בשוק

ראו ברקדניות חומר ביד היוצר לעיצוב כראות

של היצע  ,ביקוש וציפיות  .המוצר האמנותי

עיניהם ומוצר שבעזרתו יכלו למשוך יותר

14

באד'בות הספר"ה ה'שרא ן 'ת למחול

Right: Isad0r,a Duncan, courtesy of
Thej Dance Library of Israel

באד'בות הספר"ה ה'שרא 'ת למחול

מעמדן ותפקידן של נשים בבלט

בתחום זה נודעה השפעה רבה במיוחד

מ'מ'ו :א'זדורה דאבקו,

Left: Doris umphrey, courtesy of
The Dance Library of Israel
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צופים למופעיהם  .אידיאל הגוף הנשי בבלט

הקלאסי ,

" ,,, the ba llet body

היה ונותר גוף

נערי סימטרי  ,דק ותמיר ובעל גפיים ארוכות .

r

לקעקע את מסרין המינניים ן הסטריאןטיפיים

l

גוף הרקדנית אמור לשדר קלילות ,חינניות

או לדרוש מוצר אחר ןחדש

ושבריריות  ,חוזקו והשליטה המדויקת

המערבי החלה תחןשת הדיס ן ננס הזו לפעפע

מקןמו .במחןל

r

והמאומצת בו צריכים להיות מוסתרים.

ןלגרום לאי נןחות בקרב יוצ ןת ןצופןת עןד

מראה אידיאלי זה מונצח ומשוכפל בתהליך

לפני מלחמת העןלם הראשןנ'~ אך לאחר

ההכשרה .על הרקדנית מוטל משטר גוף
קפדני  ,הן באימונים והן בהרגלי אכילה.

המלחמה נפרצן כל אןתם מ סןמים חברתיים
רגלי הנשים

ןפסיכןלןגיים אשר הדירן א

1

רקדניות שלא תאמו או לא הקפידו על מראה

ממרכזי העשייה של המחןל  .פילתן של

גוף זה נדחקו או העדיפו סגנונות מחול

האימפריןת האירןפאיןת )אןסטרו-הןנגריה,

r

אחרים .עלילות הבלטים הרומנטיים )כמו

גרמניה ןרוסיה(  ,ירידת מעמ האצןלה  ,האצת

ייגייזל" " ,לה סילפיד  ",ו " אגם הברבורים " (

הניידות החברתית ,ןכמובן הצלחת מאבקן

ותפקידי הרקדניות בהם חיזקו את השאיפה

של תנןעןת הנשים לקבלת זPןיןת פןליטיות

לאידיאל גוף זה ושיקפו את אידיאולוגיות

הן שאיפשרן את צמיחתן של המחןל המןדרני

הרקדניות לא רק הכפיפו עצמן למבנה

I
~~ ~;;~:ו~~ח~ןי~~:~~~:ן~~~:ן החלןצןת
I
F

ןהמובילןת לשינןי במחןל ה ןדרני .מכיןןן

כוח זה  ,אלא הפנימו את הגיונו ,

שכל היוצרןת הללן נטלן חלiס פעיל בריקןד

המיגדר של תקופתן בדבר חולשתן ,

תלותיותן ,ושבריריותן של הנשים .

הצדיקוהו והגנו עליו בלהט רב .למשל,

הרקדנית טוני בנטלי ][ Bentley
בזיכרונותיה מימיה

בNew York CitY -

ןלא רק צפן בו ,לא מקרה הן Jשבמחןל

המודרני ישנה התנגדןת לטש Jןש

הסןבייקטיביןת של הרקדני ~ ןהעמדתה
I

 ,Balletאמנם התקוממה פה ושם על

כמןשא צפייה ןהערצה  .בין היןצרות הבןלטןת

היחס לו זכו הרקדניות בלהקה תחת

בתקןפה זן נמנןת לןאי פןלר ] [, Fuller

שרביטו של ג י ורגי באלנשיין

איזדןרה דאנקן ]  [, Duncanןרןת סנט דניס

]  [Ba lanchineועל משטר הגוף החמור

] .[5t. Denisנשים אלן נטשן ! את הפןרמליזם

)שגבל באנןרקסיה( לן היו נתונות ,אך

ןהמשמעת של הבלט הקלאס ,העניקן

גם הצדיקה אןתן  :יי מה היה קןרה לן

לגיטימציה לרקדנית היןצרת האןטןנןמית

מברשןתין של ןאן גוך הין ;.rנסרבןת

ןלהשפעת החןויות האישיןת ,הרגשןת,

לנןע כרצןנן כי הן רצן תנאי מחיה

ןאידיאןלןגיןת פןליטיןת על צירת המחןל.

טןבים יןתר? " לאור הערןת אלן

חייבים כל השןתפים ביצירת המחול

עבודןתיהן ,כמו ייהסרפנטין"

ייראדה"

) (1906

) (1890

של סנט דני

של פןלר,

ו"לה מרסייז"

של דאנקן ,גילמן את הריאקציה

)יןצרןת  ,רקדנים ,מבקרןת ןצןפים(

) (1915

להיןת ערים לכןח השפעתם.

הפמיניסטית לבלט הקלאסי ןערכין :שחרןר

ציפיןתיהם  ,התנהגןתם

הגןף מבגדי ןנעלי ריקןד מגב ן לים  ,נגישןת

r

ןהתבטאןיןתיהם עשןיים להנציח

לרפרטןאר תנןעןת עשיר יןת

דימןיי גןף בלתי מציאןתיים ןלהגביל

המינים( ,ןהחדרת סןגיןת חברתיןת ןפןליטיןת

יןצרןת ןרקדניןת לרפרטןאר ןתחןמי

עכשןןיןת )כמן הפמיניזם ןה  ,הפכה

ריקןד ספציפיים .

)לבני שני

הבןלשביקית( למחןל .הןפעתן על הבמה

התניןת מיגדריןת ןמבני כןח אלן?

יחפןת ,ללא מחןכים ,ןשיער ~ זור סימלה ,יןתר
מכל ,בעיני בני ןבנןת תקופת 1את נטישת

חןקרת הקןלנןע תרזה דה לןרטיס

דפןסי הנשיות הויקטןריאניי ' חשןבה

כיצד אם כן אפשר לשבןר ןלפרק

"לתוך המבוך" מאת מרתה )רהאם ,צ'לום :מרתה

טמון הפוטנציאל המהפכני ו ~ פמיניסטי ,שכן

יש בכוחה לשכתב את המוצ האמנותי ןבכך

טןענת שאידיאןלןגיןת המיגדר,

9

באןתה מידה היא הצלחתן של יןצרןת אלן,

טוופ ,באד'בות הטפר"ה ה'שראל'ת לממול

המעצבןת את המןצר האמנןתי קןלנןעי ןאת

ןבמיןחד דאנקן  ,בכינןנה של מערכת יחסים

" Errand into the Maze", by Martha
Graham, photo : Martha Swope, courtesy
 he Dance Library of Israelז of

האןפנים )הטכנןלןגיןת( בהם האמנןת מייצגת

חדשה בין הרקדנית היןצרת לצןפןת  .סירןבן

את המציאןת ,יןצרןת שתי צןפןת ןלא אחת.

להעמיד עצמן כאןבייקט לצ ייה ,ןהשימןש

הראשונה היא הצןפה שהפנימה את ייהמבט

הגברי " שאלין מןפנה המןצר האמנןתי,
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שלהן בתנןעןת גדןלןת ןפתן  r.ות ,עצירןת

ןהשנייה היא הצןפה ההיסטןרית  ,המןדעת

~~::;,א;:~ :ג~~~;~~;~ג~~~: ~~::פן

לדיסןננס הקןגניטיבי בין האידיאןלןגיה של

יןצרןת אלן לכןנן עצמן כסן ייקט.

המןצר האמנןתי למציאןת חייה  .בצןפה זו

היחס אל יוצרןת אלן בתקן  ,תן )מצד מבקרים

ןצןפים( ןלאחריה ןבייצןגן בזיכרןן

בחייהן הפרטיים  ,ןפנייתן הישירה לנשים

הקןלקטיבי )בכתיבה ההיסטןרית  ,במחןל

)צןפןת  ,תלמידןת מחןל  ,ןרקדניןת אחרןת( הן

ןבקןלנןע( נןתר מאןד אמביןןלנטי .למשל,
ב  IIאיזדןרה

II

)(1969

סרטן של הבימאי קרל

רייץ ' ]  [Reitzןב  IIאיזדןרה  (1981) IIשל
הכןריאןגרף קנת' מקמילן ] [ MacMillan

שאיפשרן לבאןת אחריהן לשכתב את מקןמן
ןתפקידן של הנשים במחןל המןדרנ י.
מגמןת אלן במחןל התחזקן ןהתמסדן בקרב

הדןר הבא של היןצרןת ,ןבמיןחד אצל מרתה

מתמקדים בחייה האישיים ןבמיניןתה של

גרהאם ]  [Grahamןדןריס האמפרי

דאנקן ןמסרבים להכיר ברצינןת בתרןמתה

] .[Humphreyשתיהן הדגישן שמטרתן ה יא

האמנןתית .כדי להתנגד למגמןת פןפןליסטיןת

יצירת סןג מחןל אשר ישקף ןיבטא חלל אן

אלן  ,חשןב להכיר

נןף פנימי  ,משןם כד תנןעןת הרקדניןת אינן

בכד שהתעקשןתן של

צריכןת להיןת מןשלמןת אן נקיןת מבחינה

היןצרןת לבטא את

אסתטית ,אלא הן צריכןת לבטא את משחק

דעןתיהן הפןליטיןת

ןמאבק כןחןת הנפש .גרהאם פיתחה את

על הבמה ,לממש את

טכניקןת המחןל שלה עם ןעבןר רקדניןת .

האידיאןלןגיןת שלהן

כןחן הפיזי של הרקדניןת אינן מןצנע ןבניגןד

לבלט הקלאסי שבן הרקדניןת נעןת נגד כןח
המשיכה  ,במחןל המןדרני הן נעזרןת בן.

לרקדניןת היה מראה כבד יןתר  ,סבר פנים
רציני ןאיפןר דרמטי .לעןמתה ,האיצה
האמפרי בחברי להקתה להשתחרר מהתלןת
"א'רוע'ס" מאת מ~קב'בגהס ,רקדב'ס  :מגן ווקר ורוברט סוו'בסטון,

ב  IIמבט

II

החיצןני .לצןרד כד היא הסירה את

צ'לוס :מרתה סוופ ,באד'בות הספר"ה ה'שראל'ת למחול

" Events" by Merce Cunningham, dancers: Megan alker and Robert
 he Danc Library of Israelז Swinston, photo: Martha Swope, courtesy of
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כל המראןת בסטןדין ןהכשירה את הרקדנים

יימניפסט הלא "

לסמןך על תחןשןתיהם הפנימיןת בבןאם

] [Rainerהיה לאחד הביטןיים הפמיניסטיים

לאמןד את אןפן ביצןע התנןעןת .גם

הידןעים של היןצרןת הפןסטמןדרניןת:

בבחירןתיהן התמטיןת  ,הדגישן השתיים את

No to spectacle no to virtuosity no to
transformations and magic and make -

עצמאןתן ןאת כןחן של נשים ןאת סירןבן

) (1965

פרי עטה של איבןן

להיכנע לתכתיבי החברה ללא מאבק .גרהאם

believe no to the glamour and

העמידה במרכז רבןת מיצירןתיה דמןיןת נשים

transcendency of the star image no to
the heroic no to the anti-heroic no to

חזקןת .ב(1947) Errand into the Maze -

ןבClytemnestra -

) (1958היא הציגה נשים

the thrash imagery no to the

המתמןדדןת עם סביבתן ןעם הצד האפל

involvement of the performer or

באישיןתן ןהעניקה פירןש חדשני ןפמיניסטי

spectator no to style no to camp no to

לסיפןרים מהמיתןלןגיה היןןנית  .בדןמה לה ,

seduction of spectator by the wiles of

גם האמפרי בחרה נןשאים המדגישים את

the performer no to eccentricity no to

עצמאןתן ןכןחן של נשים .ביצירתה

The

) (1929היא נתנה ביטןי ללהט הדתי

Shakers

moving or being moved.
ריינר עמלה על יישןם עקרןנןת יימניפסט

של כת פרןטסטנטית שייסדה
ןהנהיגה אשה ןאשר דגלה
בהינזרןת מינית ,ןבכך

המחישה את הקןנפליקטים
האישיים ןהמיגדריים הגלןמים
בבחירה זן.
היןצרןת הפןסטמןדרניןת
חיזקן את הבסיס שהניחן

קןדמןתיהן במחןל המןדרני,
אך הןסיפן לן נדבך ןפרשנןת
שןנה  .בעןד יןצרןת המחןל

המןדרני רצן לבטא ןלחקןר
רגשןת דרך תנןעה  ,מןקד

עניינה של הקבןצה
הפןסטמןדרנית הןא התנןעה

עצמה .קבןצה זן המתפתחת

מאז שנןת

ה ,60-

ןהכןללת

יןצרןת כמן אנה הלפרין

נ  ,[Halperinטרישה בראןן

"בלט טיאמי"

]  [Brownןלןרה דין ]  , [Deanמדגישה את

הלא" ביצירןתיה.

חשיבןת תהליך הריקןד על פני המןצר המןגמר

ריינר את סירןבה להפןך לאן ביי קט בעיני

ןאת שבירת המחיצןת בין אמנןת לתרבןת

הצןפים על ידי הפניית מבטה מהקהל

בTrio A-

) (1966סימלה

פןפןלרית .ניכר סירןב להיכנע ליימבט"

ןהתעלמןת מןפגנת ממנן .תשןמת לבן של

ןלייהחפצה" נ  [objectificationשל הרקדנית ,

הקהל הןפנתה לתנןעןת ןלא לגןף הרקדנית;

ןליןצרןת הפןעלןת במסגרתן יש מחןיבןת

התנןעןת עצמן הדגישן את הפן השכלתני של

פמיניסטית פעילה לעיצןב מחדש של האשה

הריקןד ןלא את הפן החןשני  .לריקןד אין

ןמיניןתה במחןל ןלחתירה תחת המסןרןת

שיא  ,קצב  ,אן הפגנת תנןעןת ןירטןאןזיןת .

הגבריןת שעיצבןה עד כה .הדגשים אלן באים

ביצירה

לידי ביטןי בשימןש ברקדניןת ,עם אן בלי

זאת  ,הןשגה המטרה על ידי שימןש במןסיקה

,(1962) Three Seascapes

לעןמת

הכשרה פןרמלית בתחןם  ,באילתןר ןבהןספת

הרן מנטית ןטעןנת הרגשןת של רחמנינןף

תנןעןת יןמיןמיןת לרפרטןאר  ,שינןי אן משחק

כליןןי לריקןד המןרכב מתנןעןת פשןטןת

עם תפקידי המיגדר המסןרתיים )בתפקידי

ןיןמיןמיןת .בחלק השני של היצירה הניעה

הרקדנים ןהרקדניןת ןבתהליך הכןריאןגרפיה( ,

ריינר את גןפה בחןשניןת לקןל הצלילים

צירןף קטעי דיבןר אן שתיקה ,אימןץ ביגןד

הצןרמים של גרירת שןלחן ןכיסאןת לרןחב

פןנקציןנלי אן יןמיןמי ,ןשימןש במבנים

הבמה .הדיסןננס שנןצר בין הצליל לתנןעה ,

ארכיטקטןניים ןחפצי יןמיןם.

בין הרגשןת לגןף ,הןא זה שהמחיש לקהל את
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מאת רות

באדיבות הטפרייה הישראלית למI
, by Ruth St. Denis and Ted
The Dance Library of Israel

I

"Siamese Ba
Shawn, courtesy

עומד ומכוון את תנועותיהן של קבוצת נשים

מעניקה להם כוח ,מרץ ,ומטרה ונוסכת עליהם

בדומה ליוצרות פןסט-מודרניות אלו  ,גם

וממספר אותן  ,אך הביקורת הופכת לפרודיה

הילה הרואית.

קבוצת היוצרות תבאה ,הכוללת בין השאר

כאשר אחת מהן יוצאת מהשורה ומדווחת על

ניסיונותיהן של יוצרות אלו לשבור ולהפר

תחביביה .יצירותיה של באוש לא נעות על ציר

קטגוריות מקבילים במידה רבה למאמציהם

ליניארי ,או לוגי .הן פועלות ברבדים שונים

של חוקרות פמיניסטיות וחוקרי מיגדר בשני

הצורך להפריד בי נ גוף הרקדנית להחפצתו .

ו

את פינה באוש ] hף  [, BaUSליז אגסיס ],[Aggsis
יולנד סניית ' ]  [, Snaithאמילין קלייד ] [,Claid
וליה אנדרסון ] [,Anderst nמעוניינת בהפרה

וטעונות במשמעויות רבות ][. po lysemic

העשורים האחרונים לערער על המושגים

ובפירוק הייצוג הjמסורתי של נשים במחול

הפעילות על הבמה מתבצעת ללא רצף או סדר

"מין"" ,מיגדר" ,והתלות שביניהם .ג'ודית

המערבי ; אך הן בוחרות לבצע זאת על ידי

הפרה מכוונת או ו תירה תחת השיח ההגמוני.

כרונולוגי .ליצירה אין אתר פעולה מרכזי אלא

באטלר ] [, Butlerלמשל ,סוברת שזהות

פעילויות רבות  ,מבוזרות ,מתרחשות על הבמה

מיגדרית אינה מהות אלא חיקוי או הצגה

קבוצת יוצרות זו אימצה אל לבה את סיסמתן

בעת ובעונה אחת  ,כך שכל צופה יכול

]  .[performanceלטענתה ,זהות מיגדרית

של הפמיניסטיות הרדיקליות ש " האישי הוא

להתמקד בפעילות אחרת ולחוות ולפרש את

מורכבת משורה של מחוות ופעולות

היצירה בצורה שונה  ,או שאותה פעילות

הממוקדות בגוף ויוצרות אפקט אשלייתי של

המוצהרת של סיסמה זו

הפוליטי" .כוונת

היא שנושאים או בעיות שמקורם כביכול

חוזרת על עצמה ביצירה אך ברגעים או

בס  ;;Iירה הפרטית ו או האישית ,כמו אלימות

בהקשרים שונים ומשום כך משמעותה נזילה.

)  IIהמקור (II

במשפחה ,עול עב ב דות הבית והטיפול בילדים,

נזילות זו ,ש בין קטגוריות ,זהויות וסגנונות

ומוחלט ונמצא בתהליך מתמיד של עיצוב

זהות פנימית מוצקה .מכיוון שמושא החיקוי

לעולם לא יגיע לגיבוש סופי

כמו גם הפרעות אכילה ,הם בעיות
בספירה הציבורית.

פוליטיות שמקור

שבור

בהתאם לכך הן ~ Iיחסות חשיבות גדולה

את

הסטריאוטיפ

לחוויותיהן ולחיי ,ן האישיים של
הרקדניות והכורי וגרפיות בבואן לעצב את

מחול ,הפכה לאבן פינה ביצירותיהן של ליה

מחדש  ,החיקוי גם הוא נמצא בתהליך שינוי

ה י צירה ומסריה  .כ נחות אלו מיושמות

אנדרסון וקרול ארמיטז ' ] [.Armitage

מתמיד .מכיוון שההצגות )בין אם על הבמה

בתהליך היצירה ,ו למשל על ידי שיחה וחשיבה

השתיים אימצו את הטכניקה הפוסט מודרנית

או בחיי היומיום( מועלות במקום ובזמן

של הבריקולאז ' ]  [, bricolageהמפגישה או

ספציפיים ובפני קהלים שונים ,לא ניתן אף

המערבת בין סגנונות היסטוריים שונים

פעם לשכפלן במדויק; מסיבה זו ,קטגוריית

משותפת של כל

f

שותפות למחול או תרגול

תמות שונות על ידי חברי הקבוצה בניסיון

להגיע לתובנות אוו להנחות עבודה קבוצתיות.

ולעיתים סותרים ,במטרה להבליט את אופיים

ה  IIמיגדר

בעבודותיהן הן ב חנות כיצד החוויה

המלאכותי או השרירותי .אנדרסון וארמיטז ',

לטענת באטלר  ,כל הצגה מודעת או ניסיון

המיגדרית עוברת ומועברת דרך הגוף  .לצורך

שתיהן בעלות הכשרה פורמלית בבלט ,

לחקות את התהליך המיגדרי באמנות יש

בחינה זו הן משל ף ות בעבודתן הומור  ,לעג ,

משתמשות באוצר תנועות ורמיזות מהבלט

בכוחם לחתור תחת הנורמות המיגדריות

הקלאסי אך מציבות אותן בהקשרים חדשים ,

ההגמוניות מכיוון שהם חושפים את המבנה

ו

פרודיה  ,רמיזות אינטרטקסטואליות ,ואף

אלימות  ,למשל ב (1978) Kontakthoftשל

באוש .הן מנסות להתרחק ככל האפשר

מהעמדת הגוף כLובייקט להערצה ולכן הן

שונים ולא צפויים  .ביצירתה

Duets

The Watteau

) (1985ארמיטז ' אמנם מדגישה את

היופי הגלום באסתטיות ובסדר של תנועות

II

היא קטגוריה נזילה ולא יציבה.

החקייני של המיגדר ומפנים את תשומת לבנו
לאופיו הנרכש והנלמד.
עד כה נדונו ניסיונותיהן של יוצרות לערער

מציגות את הגוף :כעסוק בפעולות יומיומיות

הבלט ,אך מערערת עליהם כשהיא רוקדת

על מעמדן של נשים במבנה המיגדרי ההגמוני

או מודחקות ,למ ז ל סניית' המציגה אשה

לצלילי מוזיקת פופ רועשת לבושה בחצאית

במחול  ,אך יש לזכור שהמילה מיגדר אינה

מיני מעור ובנעליים גבוהות עקב .כשהיא

מתייחסת לנשים בלבד אלא גם לגברים  ,אשר

רוקדת על קצות אצבעותיה היא מדגישה

במבנה המיגדרי הקיים גם מעמדם הוא

מאוננת ב Steps -ף .(1988) Dea
 IIפולחן האביב

II

) (198

ביצירות  ,כמו

של באוש  ,הרקדנים

מזיעים  ,אוכלים  ,מתנשפים  ,מתלבשים ,

ומפגינה את המאמץ הנדרש מהרקדנית

בעייתי ומדוכא .בראשית המאה

נאנחים  ,מדברים ובוכים.

להחזיק בתנוחה זו .לעומתה ,אנדרסון בוחרת

הופעת ניצניה הראשונים של המהפכה

ה ,19-

עם

והחדשניות יותר ו~ קבוצה זו ,אמנם מסרבת

לערב רקדנים בעלי מבנה גוף שונה כדי לשבור

התעשייתית באירופה ,התחוללה מהפכה

את המרקם והמראה האחיד של הלהקה ולא

מיגדרית שכוננה את המבנה המיגדרי הקיים

לקטלג את עצמה או לנכס לעצמה וליצירותיה

לאפשר החפצה של הרקדנים .היא שואבת את

עד עצם ימינו .מהפכה זו חיזקה חלק

את הכותרת הפ יניסטית ,אך זאת כחלק

אוצר הדימויים החזותיים ליצירותיה

מהמגמות שכבר היו קיימות )כמו זיהוי נשים

פינה באוש  ,שהיא בין היוצרות המרתקות

q

מרצונה להביא ל ירוק ולמסמוס כל

I

ממקורות מגוונים ולא שגרתיים ;

בFlag -

עם הטבע  ,הגוף והרגש וגברים עם התרבות ,

הקטגוריות .יציר תיה  ,העוסקות פעם אחר

) (1988

פעם ביריבות )ה יזית והרגשית( בין שני

תעמולה פשיסטיות וקומוניסטיות .הזהות

חילקה ברמה האידיאולוגית והרטורית את

המינ י ם  ,יוצאות פ r.נקודת המוצא שישנם

המעמדית של הדמויות ביצירותיה  ,שרובן

הפעילות האנושית לשתי ספירות פעולה

מזוהות כבנות מעמד הפועלים  ,גם היא חריגה

ברורות ,אחת גבר י ת ואחת נשית .הספירה

מהמקובל בבלט הקלאסי  ,שהילל את האצולה

הגברית כללה את כל הפעילות הציבורית

P

גברים )הממלאי bבמחול את תפקיד
התוקפנים  ,הרוד 6ים והשליטים( וישנן נשים
)הסבילות  ,הנרד Iות ,והנשלטות( ,אך במהלך
היצירה מבנה זה מתערער.

"-ב (1980 ) 11980

למשל  ,במעין בי ורת על תחרויות היופי  ,גבר

למשל הדימויים שאובים מכרזות

המוח והרציו( .אך באופן חסר תקדים היא

והנציח את המבנה המעמדי של החברה

)כלכלית ,פוליטית ,צבאית ,חוקית ואקדמית(,

האירופאית .בעוד ששם הם הופיעו כאתנחתא

הספירה הנשית הכילה את כל הפעילות

קומית או כדמויות אנטי-הרואיות  ,אנדרסון

הפרטית )עבודות הבית וגידול הילדים,

19

העבודה הרנשית הכרוכה בתחזוקת המשפחה

הפנו את תשומת לבן נם למצבם של הנברים.

הופעות אלו אינם בריחה מהמצ יא ות אלא

והדת( .אם לא היה די ב כ ,ך במערכת רטורית

נ ' קי לנסל י ]  [Lansleyב ,(1986) Frank-ול י ה

פ ע ולה פול י ט י ת  .כד י להב י א לש ינ ו י חברת י או

זו נברים ונשים הונדרו כיצורים השונים זה

אנדרסון ב,(1988) Clump -

למשל  ,הצינו

פוליטי חשוב לבקר את הסדר הקיים ולהבין

מזה באופן מהותי .נברים נחשבו לחזקים ,

תיאור הומוריסטי עדין אך ביקורתי של

היכן נקודות התורפה שלו  ,אך באותה מידה

הניוניים  ,אנרסיביים  ,תחרותיים ,ועצמאיים ;

הלחצים  ,הקונפורמיות והבדידות בהם נתונים

צריך לדמיין סדר אחר  ,אלטרנטיבי  ,שיתפוס

נשים נחשבו לחלשות ,עדינות ,רנשניות

נברים בחברה תעשייתית במערב .יוצרים

ורנישות  ,כנועות  ,תמות  ,ומוסריות יותר

אחרים בחרו להתמודד עם המבנה המינדרי

מנברים .אם כך  ,על נשים הוטל לנלם ולשמר

הקיים על יד י חיקוי מונזם של התנהנות נשית

את כל אותן תכונות לא-קפיטליסטיות

ונברית .להקת הבלט

ולהוציא את עצמן משוק העבודה .אך נם

 de Monte Carloמתמחה כבר למעלה מ 25-

את מקומו של

Les Ballets Trocadero

נברים שילמו מחיר נבוה על הסדר אידיאולוני

שנה בהצנת רפרטואר של בלטים רומנטיים

זה ,עליהם הוטל למשטר את נופם ורנשותיהם

בצורה פרודית  ,כשכל התפקידים מאוישים על

והנברי~ת זוהתה יותר ויותר עם הצלחתו של

ידי נברים .הרקדנים המחופשים אינם

דיכוי עצמי זה.

מסתירים את זהותם המינדרית הנברית .

לחלוקה זו נודעה השפעה כמעט מיידית על

הדיס וננס בין זהותם המינדרית לתפקידים

האמנויות  ,אלו המסתמכות על הנוף ככלי

אותם הם מנלמים מעלה צחוק בקהל  ,משום

ביטוי )כמו מחול וזימרה( זוהו כנשיות ואלו

שהקהל מבחין פתאום

שזוהו עם הרציו )כמו הלחנה ,ציור וכתיבה(

מינדרית נשענת על פרקטיקות נוף שיש

-

עד כמה זהות

זוהו כנבריות  .חלוקה זו העמידה את

לחקותן· ניסיונו של מת ' יו בורן ללהק נברים

הרקדנית ואת הרקדן בעמדה בעייתית ביותר .

בתפקיד הברבורים נסמך במידה רבה על

הרקדנית אמנם עסקה במלאכה הנשענת על

והמדנישה את חלוקת התפקידים המינדרית ,

היניון דומה .טקטיקה אחרונה  ,ואולי הקשה

ביותר לצפייה  ,בה נקטו יוצרים אחדים

-

אך כנשים אחרות שעבדו תמורת שכר מחוץ

לביתן  ,היא נתפסה כמפירה את אידיאולוניית

כל מטען הסטריאוטיפים המינדריים עימו בא

הספירות הנפרדות [the ideology of
נ .separate spheresתומתה המינית

להופעה .שני יוצרים המזוהים במיוחד עם

ומוסריותה הועמדו בסימן שאלה וכאשה

נחשף לעיני כל והיא נחשבה כננישה מבחינה
מינית .מצד שני  ,לא הותר לה עוד לחשוף את
נופה באופן

 /Iלא-נשי ,/l

למשל כשהיא מחופשת

ורוקדת תפקידי נברים ]  [en travestieכמנהנ
המאה

ה .18-

מעמדו של הרקדן היה שנוי

טקטיקה זו הם מייקל קלארק נ[Clark
ומארק מוריס נ  [. Morrisהשניים מערבים
טכניקת בריקולאז  ',הופעות דראנ ] ,[drag
ופרודיה  ,עם בוטות מינית  ,למשל בDido and-
 (1989) Aeneasשל מוריס  ,וב(1992) Mmm -
של קלארק .ביצירות אלו הקהל מעומת עם
זהויות מ י ניות אלטרנטיביות  ,נוף נברי עירום ,
ייצונים של התנהנות חברתית חרינה ,

במחלוקת לא פחות  .כנבר  ,הרקדן עסק

שמטרתם לערער על  /Iטבעיותן

במקצוע שסומן בסכימה המינדרית הזו כנשי.

מיניות ומינדריות.

יתרה מזו  ,מקצוע זה דרש מהרקדן להעמיד

לתיאוריות המינדריות ולניסיונותיהם של

/l

של קטנוריות

את נופו לראווה כספקטקל ]  ,[spectacleתוך

יוצרים ויוצרות אלו יש השלכות מרחיקות

הפרה בוטה של המנמה למישטור הנוף הנברי.

לכת לנבי כל אמנויות הבמה  ,שכן הם

הצנה פומבית ופיזית זו של הנוף הנברי משכה

מדנישים את הפוטנציאל החתרני והפוליטי

את  /Iהמבט הנברי

/l

אל הרקדן  ,אך במקום

של האמנויות .יש בכוחם לאשש את הט ע נה

לעננ היא עוררה חרדות הומוארוטיות

הפוסט מודרנית שהאמנות לא משמשת רק

עמוקות  .התוצאה היתה שנברים רבים הדירו

לבידור או להסחת דעת אסקפיסטית  ,אלא

את רנליהם מהמקצוע  ,אלו שעדיין בחרו בו

ממלאת תפקיד כ  /lזירת חזרות

הונדרו מחדש ,פעמים רבות ללא קשר

נ  spaceאו מנרש משחקים בהם הצופים

לנטייתם המינית האישית  ,כ  /lלא נבריים

יכולים להתמודד עם הסוניות שמעמידה

דיים /l

או כהומוסקסואלים.
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Male Subjectivity" Camera Obscura, 17 : 31-68 .

היא

לזעזע בכוונה את הקהל ולאלצו להתמודד עם

הפועלת בציבור נ  [a public womanנופה

הקיים•••• .

••

/l

[rehearsal

בפניהם המציאות ולדמיין סדר פוליטי,

המועקה האישית הננרמת בעקבות אימוץ

חברתי ומינדרי אחר .אמנויות הבמה יכולות

משמאל" :ס'לב'ה" מאת ג'ורג' בלאנש"ן  ,רקדנ'ס :

חלוקה מינדרית זו לא נעלמה מעיניהן של

לחשוף בצורה מעננת סוניות העוסקות

א'גור אגלבסק' ומר'ה טלש'ף  ,באד'בות הספר"ה

יוצרות )ויוצרי( המחול  ,במ י וחד

בפר י צת נבולות המינדר בפנ י קהל רחב  ,קהל

ה'שראל'ת למחול

הפוסטמודרניות .אמנם רוב היוצרות בחרו

שיתכן שלא היה נחשף בשיטתיות לסונ י ות

למקד את יצ ירותיהן בנש י ם  ,אך כמה מ הן

אל ו ב מ קום א חר  .ההרהור י ם שמע וררות

20

Left : "Sylvia " by George Balanchine ,
dancers: Igor Eglevsky and Maria Tallchief,
courtesy of The Dance Libra ry of Israel
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טנרי אלרןן

הסדלפדדה מתה ,תתד תן
נשים ביצירןת ' מתןל בנןת זמננן

הסילפידה ,דמות נשית על  -טבעית ,שאין לה קשר של ממש עם

מחול צורני )נשען על תנועה ואינו מספר סיפור( ומחול

עולם המציאות בכלל ועם עולמן של הנשים בפרט ,אך היא מהווה

על תנועה ומספר סיפור( ,הממחישים ביצירתם את

דמות אידיאלית בעיני הגברים ,היתה הדמות הנשית הדומיננטית

דמות האשה,

ביצירות המחול במאה התשע עשרה ,אך כבר בראשית המאה ה 20-
הדמות נעלמה  ,וניתן לראות

בLes Sylphides-

של מיכאיל פוקין

נ  [Michel Fokineמשנת  1907את שירת הברבור של הסילפידה
ואחיותיה העל-טבעיות ,במהלך המאה ה 20-

היו נשים רבות שתרמו

ליצירה המחולית  ,אך שינוי מהותי בדמות הבימתית של האשה ,

תיאןריןת פמיניסטיןת ןיצירןת אמנןת

בין אם התיאוריה הפרוידיאנית מקובלת עלינו ובין
שכל אדם שנולד במאה העשרים מודע לתת-ההכרה,

באיבר מאיברי גופו .בעקבות פרויד ]  , [Freudכולנו

התקרבותה לדמות בשר ודם ,התרחשה רק בעשורים האחרונים,

פסיכולוגים בבואנו לפרש הן את המציאות והן יצירותI

במאמר זה אנסה לקשור את השינוי שחל בדמותה של האשה במחול

התיאוריות הפמיניסטיות משפיעות עלינו היום באופן

להתפתחויות במצבה של האשה והשפעת התיאוריות הפמיניסטיות של

הפרספקטיבה ההיסטורית עדיין מצומצמת מכדי לק

המאה העשרים  ! .להדגמת השקפתי אשתמש במספר דוגמאות

בהחלטיות.

מיצירותיהם של פינה באוש ]  [, Pina Bauschאדוארד לוק [Edouard
] Lockומאץ אק ] [, Mats Ekהמייצגים שלושה ז ' אנרים במחול

בסופה של המאה העשרים  ,מערערות התיאוריות הפמ

גישתם הפאלוצנטרית והלוגוצנטרית של פרויד ולאקאן

העכשווי :תיאטרון-מחול )משתמש בתנועה ובמילה ואינו מספר סיפור( ,

]  ,Lacanהשינויים במעמד האשה כתוצאה מהצלחות
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,נראה כי

על

[Jacques
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הפמיניסטי ערערו את התיאוריות הישנות והפכו אותן לפחות

בתיאטרון המחול של פינה באוש אין גילום של דמויות :דרמטיות

רלוונטיות  .מחקרים רבים בתחום הביולוגיה מוכיחים שההבדלים

מוגדרות ,לדמויות על הבמה אין גיל ,אין מעמד חברתי מוגדר ,אין שם

הפיזיולוגיים בין גברים ונשים מצומצמים ממה שסברו; בכך התערערה

ואין השתייכות משפחתית או לאומית מוגדרת .הזיהוי המפורש היחיד

התשתית האובייקטיבית כביכול של מחקרים בתחומים שונים שנתנו

של הדמויות הוא מיני :נשים או גברים  .ברוב יצירותיה הרקדנים נעים

הסברים פיזיולוגיים להבדלים פסיכולוגיים והתנהגותיים בין המינים .

במרחב ,הם מתקרבים זה לזה ומתרחקים זה מזה ,אין כמעט בני הזוג

התיאוריות הפמיניסטיות אינן נוגעות רק במחקר אלא בעצם היצירה

קבועים .המפגשים בין נשים וגברים הם רק כטיפות ב ~ ם הבדידות

האמנותית ותפיסתה על ידי הקהל והביקורת  .זרמים חשובים

השורה על כל היצירות .אצל פינה באוש כולם בודדים1חלשים  -גברים

f

באמנויות )סימבוליזם ,אקספרסיוניזם וסוריאליזם( אינם ניתנים

ונשים .הנשים והגברים מלטפים ,מגרדים ,משפשפים  ,ש ענים,

לקריאה בלי הכרה ולו שטחית של התיאוריה הפרוידיאנית הטבועה

יהיה  ,משקפים ביצירתם תפיסות פמיניסטיות  ,בין במודע ובין שלא

מחבקים  ,נושכים ,משלבים זרועות  -ברגעים בהם הם 9
זה .לעיתים קרובות התנועות והמחוות זהות לשני המי 1ים .שטף
התנועות אינו שונה באופן בסיסי בין הגברים והנשיםI .מדי פעם

לובשים הגברים בגדי נשים ומחזיקים אבזרים נשיים ~ ,ך הנשים אינן

המינית ,במתן ביטוי ליחידים ולקבוצות שלא באו לידי ביטוי עד כה,

מופיעות בחליפות ולרובן שערות ארוכות הגולשות על  Iתפיהן או

בתפיסתם של האמנים .יוצרים בני זמננו  ,יהיה סגנונם האישי אשר

במודע .יצירות עכשוויות מאופיינות  ,לא פעם ,בטשטוש ההגדרה

חפשים זה את

בצמצום המרחק בין היוצר והקהל ,בהעדר התפתחות ליניארית

אסופות על קדקודן· האשה  ,אצל באוש ,מסומנת לא א ת בנעל עקב

ובהעדר פירוש שכלתני  ,יחיד וגורף לטקסט האמנותי .מאפיינים אלה

גבוהה ומחודדת במקום בנעלי פוינט.

תואמים את התפיסות הפמיניסטיות ולרובם יש קשר אליהן.

לעיתים קרובות הגברים רודפים אחרי הנשים  ,חוטפים את הנשים

הלן סיסו ]  [Helene Cixousמשלבת בעבודתה הגות ועשייה אמנותית-

ומצמידים אותן אל הקיר .הנשים הנרדפות צורחות ומ יללות ולפעמים

בימתית ' .התיאוריה שלה מהווה דוגמה לתיאוריה פמיניסטית בעלת

תוקפות בחזרה ,הן צובטות ונושכות ומשתמשות בגברי ם כבבהמות

השפעה על היצירה האמנותית הפוסטמודרנית במערב .סיסו מרבה

רכיבה .גברים ונשים אצל באוש נמצאים במאבק כוח ופ תמיד .הנשים

I

לעסוק במחשבה הדואלית האופיינית לכל התיאוריות הפילוסופיות ,

והגברים אינם יכולים לחיות זה בלי זו אך אינם מצלי ~ ים לחיות

התרבותיות והחברתיות המערביות ,ולסימבוליות בדת ,באמנות ,

יחדיו  ,הם הורסים וטורפים אחד את השני .אצל באוש אשה חזקה רק

במשפחה ובשפה '.לטענתה ,במחשבה הלוגוצנטרית ,כל המושגים ,

לרגע אך גם הגבר חלש רוב הזמן.

הקודים ,הערכים ,מחולקים לשניים וקשורים לזוג :איש-אשה ,

האשה אצל פינה באוש אינה סילפידה  ,היא אינה דמו

אקטיביות -פסיביות ,
טבע-אמנות  ,טבע-

r

אידיאלית

בעיני גברים וגם לא בעיני עצמה .היא מחפשת לשווא (\ 1הבה וחום

אנושי  .הבדידות האנושית ,הניכור והמאבק בין המינים  !,הם המרכיבים

היסטוריה ,טבע-

את תמונת המציאות העגומה ,שבאוש משקפת כדי למ ז ות כנגדה .

הלאה  .הדואליות היא

אשה אחת ןשלןשה גברים  -ייהםןזיאןז הק1D

תמיד מצע למאבק

-

המסתיים בניצחון

אמנם מבחינה סגנונית לוק מהווה ניגוד בולט לבאוש ,אך יש דמיון רב

תרבות  ,אב-בן  ,וכך

"רחצת ונוט" מאת ד"]ו ולטק( 1660-1599) T

"The Toilet of Venus" by Diego Velazquez

של ןלמקזיי

אדןארד לןק

לצד אחד והפסד לצד

בתפיסה האידיאולוגית המשתקפת ביצירות  .אף הואFתמקד במפגשים

אחר .בהיסטוריה של

ובניסיונות קשר בין נשים לגברים.

הפילוסופיה והספרות ,

בתפאורה של יי המוזיאון הקטן של ולסקז " )כוריאוגרפי ף  :אדוארד לוק(

האשה פסיבית או

מככבות שלוש תמונות של אמן הבארוק הספרדי דייגו לסקז [Diego

חסרה לחלוטין ' .סיסו

הדגישה שהמחזה שחיברה  ,יידיוקנה של דורה " ][ Le Portrait de Dora
המבוסס על מקרה מפורסם שהעסיק את פרוי,ד הוא בעל חשיבות

I

l

J

]  .Velazquezבמרכז שלושת הציורים ניצבות נשים יי חז ף ות" ,ב"לאס

מנינאס "  -האינפנטה מרגריטה ,בתו של השליט הספר ;

במרכזה של

ייונוס" שוכבת עירומה האשה האולטימטיבית )בעיני ג רים?( וב"טוות "

עצומה לגבי המסע הארוך שהחלה בו 5 .במחזה  ,מוצגת דורה בדרך שונה

-

אילמת אלא מושתקת על ידי אי-יכולתם של האחרים להקשיב לה .

הדמות הנשית מקרינה כוח .האם כוחן של הנשים אצל אדוארד לוק

סיסו טוענת שהעולם תואר עד היום בעיניים גבריות בלבד ,והיום עלינו

נובע מאותם מקורות שמהם נובעים כוחות הנשים של לסקז? האם

לספר את הסיפורים בצורה שונה .טענתי היא שאק ,לוק  ,באוש ורוב

כוחן פנימי או חיצוני?

מזו שפרויד הציג אותה .קולה הישיר נשמע והיא מבהירה שאינה

הכוריאוגרפים בני זמננו ,אכן מספרים סיפורים בדרכים חדשות ,ובכך

משקפים את כוחם ואת חולשותיהם של בני האדם

-

נשים וגברים .

כל-איש ןכל-אשה ביצירןתיה של פינה באןש

בחרתי לפתוח בתיאור דמות האשה ביצירותיה של פינה באוש  ,בהיותה
חלוצת השינוי .כבר ביצירותיה המחוליות בסוף שנות

ה 70-

)ייפולחן

האביב" ,ייכחול הזקן" ,ייבוא רקוד עמי "  ,ייקפה מילר " (  ,מופיעות

נשים יוצרות ,טוות חוטים  ,כשברקע שטיח המתאר

נ.

ים המעלות

מחזה  .בשלושה דואטים מחוליים מתוך ייהמוזיאון הק Iך ן של ולסקז "

דואט ראשון

-

אשה בחליפה גברית חומה רוקדת עם ג ז ר בחליפה

~:ו~~~;~;~~::מ~יי:;:~::~~:ש; ~~~:~:~~~~:ז~~'ג~,~:
בפניהם  ,בעיקר באזור הפה  ,וכן בבגדיהם .הם סמוכים כ אוד זה לזה,

הם קופצים זה מעל זה ומרבים לבצע סיבובים באוויר ושיכולי רגליים

] [. entrechatסיבוב באוויר ] [tour en I'airושיכולי רג ~ יים מקורן

במילון התנועות הקלאסי  ,שם הן אופייניות למחול הג  f.רי  ,ואילו כאן

דמויות נשים בשר-ודם .המאבק בין המינים הוא מוטיב מרכזי

הן מבוצעות בעיקר על ידי האשה .הסיבוב באוויר מבו ע,אצל לוק,

ביצירותיה מאז ועד היום.

מאוזן לקרקע ולא מאונך.
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דואט שני

-

אותה אשה רוקדת במחוך שחור עם רקדן אחר בחליפה.

זהו מעין ריקוד-משחק מהיר מאוד .הם מבצעים קפיצות אקרובטיות

זה מעל זה .הריקוד פחות תחום מרחבית מהדואט הקודם .אין הבחנה

בולטת בין תנועות הגבר לאלו של האשה ,אך מדי פעם האשה מכניסה

את ראשו של הגבר בין רגליה וכן נשכבת עליו .בדואט זה אין נגיעות
בפנים.

דואט שלישי

-

דואט נוסף של אותה אשה עם רקדן חדש )שניהם

בחליפות גבריות( .בדואט זה מהדהדות התנועות והדינמיקה של שני
הדואטים הקודמים.

האשה )וגם הנשים האחרות( מנכסת מרכיבים עיקריים מהתנועה
הנחשבת ייגברית":

מילון תנועות )קפיצות וסיבובים רבים(; שטף תנועה זורם ונקטע

לסירוגין; אופן השימוש במשקל הגוף )הגברת לחץ הגוף לעיתים
קרובות(; החלפה תכופה של השהיה והאצה של התנועה; מיקוד
בנקודה אחת במרחב .הרקדנית גם מאמצת מאפיינים תנועתיים

גבריים שאינם בהכרח מעולם המחול התיאטרוני ,היא חוזרת וחודרת
באגרסיביות למרחב הפרטי של הפרטנרים שלה.

לדמויות הנשים כמו גם לדמויות הגברים ב"מוזיאון הקטן של ולסקז"
אין שמות פרטיים וגם לא פרט מזהה אחר מלבד היותם נשים או
גברים )בדומה לפינה באוש( .הרקדניות והרקדנים של לוק דומים זה
לזה ,כי המילון ,התחביר ואיכות התנועה זהים .גם בגדי הרקדניות
דומים לא פעם לאלו של הרקדנים .לכאורה הנשים ביצירתו של לוק הן
נשים חזקות ,יש להן כוח פיזי כמו של הגברים .אך למעשה גם הגברים

וגם הנשים נעים באופן מתמיד וחסר מנוחה .הרקדניות אצל לוק
שריריות כמו הרקדנים ,אך כמוהם הן מצטיירות כחסרות ביטחון
ובסיס מוצק .המפגשים בין גברים ונשים הם קצרים ,ונפסקים
בפתאומיות ובחדות.

מקור כוחן של הנשים בתמונותיו של ולסקז הוא הדומיננטיות הגברית
ואילו כוחן או חולשתן של הדמויות אצל לוק הוא שלהן עצמן .הדמיון
בין הנשים והגברים בשלושת הדואטים של לוק יכול להעיד על תפיסה
אידיאולוגית לפיה שוויון בין נשים וגברים הוא עניין ייטבעי" ואילו
חוסר השוויון הוא עיוות חברתי והיסטורי .כמו אצל באוש גם אצל לוק
בולטת תחושת ההחמצה במפגשים בין הגברים והנשים.

גבי-אשה בייביח בינידה אלבהיי של מאץ אק
מאץ אק ,בניגוד לפינה באוש ולאד וארד לוק ,מספר בתנועה סיפורים
בעלי מבנה עלילתי .ברבות מיצירותיו הוא מעמת את השקפתו הפתוחה
והפלורליסטית עם האידיאולוגיה השמרנית .במחול שיצר מאץ אק ,על

פי המחזה של פדריקו גרסייה לורקה נ  [Federico Gracia Lorcaייבית
ברנרדה אלבה" ,הוא בחר להעניק את תפקיד האם לרקדן

גבר6 .

הסמליות הסטריאוטיפית בבחירת גבר לתפקיד ברנרדה היא הצהרה
חד-משמעית לפרשנותו של אק את לורקה .לורקה צייר תמונה של
חברה מסורתית עריצה ,שמקור סמכותה מוחלט .הנשים הן המעמד
המדוכא .ברנרדה ,המדכאת את בנותיה ,משרתת בכך את המעמד

השליט .לפיכ,ך מתאים שהדמות המסמלת את הדיכוי תהיה גבר
שרירי .בבלט ,כמו במחזה ,ברנרדה ערמומית וצבועה .ערכי המוסר
המעוות אותם היא מייצגת ,משמשים אצלה כמכשיר דיכוי .בסופם של
המחזה והבלט מתבררת מידת האכזריות של סמכות האם .ברנרדה
אלבה היא יותר סמל של סמכות עריצה מאשר אינדווידואל.
אישיותה של ברנרדה על פי לורקה היא אישיות מעוותת; דמותה
הסוטה מקבלת בבלט ביטוי עז .הכלי שדרכו יכול כוריאוגרף להדגים
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1

עיןןת זה הןא גןף הרקדן .אשה המיןצגת על ידי גבר מסמנת באןפן חד

בני האדם  ,תפיסןתיהם ,אמןנןתיהם ,תקןןתיהם ןאכזב תיהם .היצירה

את קיצןניןת העיןןת של ברנרדה .תנןעןתיה של האם הן אןטןמטיןת ,

משקפת קןדם כל את יןצריה  ,במקרה זה את הכןריאןג ד ף ןהרקדנים,

נןקשןת ןקפןאןת  ,כהחלטןתיה הבלתי מתפשרןת הנןגעןת לחיי בנןתיה .

אך גם את החברה סביבם  .לעיתים הדמיןן בין המציאן ף ןהיצירה

היא נעה פעמים רבןת בצעדים המזכירים תרגילי סדר צבאיים

במשטרים טןטליטריים .ברנרדה מרבה לדפןק על השןלחן  ,ןעןמדת
בפןזה קפןאה ןמאיימת .כאשר היא מנסה ליצןר תנןעה רכה יןתר ,

האמנןתית מןסןןה ,כביצירןתיהם של מאץ אק ןאדןאר ג לןק .לעיתים ,

למרןת המעטה התיאטרלי המןרכב ןהמרתק כביצירןתי

באןש  ,המציאןת טןפחת בפנינן באןפן ישיר ןכןאב.

של פינה

,

t

הדמןיןת הנשיןת במחןל העכשןןי אינן סילפידןת אן ד ' ןיןת על-

כןלם נסןגים ממנה בחשש.

אק הןלם בצןפים בסןלן של האם .האם נןתרת לבדה על הבמה .היא
מתקרבת לארןן ןמןציאה ממנן בןבת ישן צמןדה לצלב .האם פןשטת

אנןשיןת אחרןת .אלן דמןיןת בשר ןדם .חןה חזקה

ןחל .

ה לסירןגין ,

שןאפת ןמתייאשת ,בןכה ןצןחקת  ,מחפשת חןם ןאהבה Jזןהי חןה ,

את חןלצתה ןחןשפת את גןפה הגברי ןהשרירי .תחילה היא רןקדת עם

זןגתן של אדם  ,הנבדלת ממנן אך במעט ןהמרגילה אןת לראןת את

הבןבה ןמערסלת אןתה כתינןק ,אחר כך היא משכיבה את הבןבה על

העןלם במשקפיים אטןמים פחןת.
חןפש ,שןןיןן  ,הגדרה עצמית ןהגשמה עצמית לכל אדם ב אשר הןא ,הן

הרצפה ןמנענעת את גןפה בתנןעןת בעילה.

אכזריןתה של אם ,המןנעת מחמש בנןתיה חיים של ממש  ,עןמדת

מזכןיןת היסןד הבסיסיןת ,האקסיןמטיןת ,עליהן מןש יז :ת החברה

מערביים בני

בסתירה למןסר הטבעי ןהבסיסי אצל לןרקה ןבעקבןתין אצל אק.

הדמןקרטית  ,ןהן מעצבןת את השקפת עןלמם של אמני

המחזאי ןהכןריאןגרף לא ייחסן את הרןע להשתייכןתה המינית של

זמננן .המתח בין המציאןת המפלה  ,המדכאת ןהמנצלת את החלש

הדמןת אלא לערכים המעןןתים של חברה המדכאת את הנשים.

ןהחריג ןבין אידיאל השןןיןן ,מהןןה קרקע פןרייה ליצי ך ה אמנןתית

לברנרדה )הטיית שם נפןץ של גבר( יש כביכןל שם פרטי  ,אך למעשה

ןמהןןה מרכיב מרכזי ברבןת מיצירןת המחןל העכשןןין ף '

היא מסמנת כל איש אן אשה שנפשם מעןןתת ,הנאמנים למשטר עריץ

לפני כארבע מאןת שנים ,במחזהן של שקספיר יי חלןם ל ו ל קיץ"

ןמדכאים אחרים בשם ייערכים" מןחלטים .למען ייטןב" מןפשט הם

מתבטאןת שתי דמןיןת ביחס להבדל בין נשים ןגברים:

פוק :לא ,בחיי,ך אל תיתן לי תפקיד של אש' ה  .אני כבר

גןרמים רק רע ממשי ןמחריד.

מתחיל להעלןת זקן.

הדואטים הארוטיים של כרמן והגברים

שגם :זה לא מעלה ןלא מןריד .אתה תשחק אןתה במסכה,

-

ןתןכל לדבר דק-דק ,ככל שתרצה' .

ייכרמןיי של מאץ אק
מאץ אק יצר את ייכרמן" תןך התייחסןת לנןבלה

) (1846

של פרןספר

מרימה נ  [Prosper Merimeןלאןפרה )  (1875של ג'ןרג' ביזה [Georges
נ .Bizetכרמן ,בביצןעה המהפנט של אנה לגןנה ]  [,Ana Lagunaהיא
אשה חןשנית ןמפתה שיחסה לגןפה חסר עכבןת .יחסה למין נטןל

מימי יןןן הקלאסית ןעד עמןק לתןך המאה העשרים ש ס טה על במת

התיאטרןן והמחול הגישה הסטריאןטיפית כלפי דמןת Tאשה .בעשןרים
האחרןנים השתנתה המגמה ןלא ניתן עןד להציג אןתנן

ןבקןל

דק-דק· ••••

••

מעצןרים ,אך אינן בןטה אן פןרנןגרפי .היא רןקדת ןמשלבת את

ריקןדם של האחרים בריקןדה ,כשם ששירתה משרה את שפתה
המןסיקלית על כל הדמןיןת באןפרה .היא רןקדת-מדברת בכל ניב

הערות

.1

מבחר מאמריס ,הדן בתיאוריות פמיניסטיות בעיקר מתחוס ה  ,חול והתיאטרון ,
מופיע ברשימה הביבליוגרפית:

2. H. Cixous, "porties in: E. Marks, and, 1. de Courtivron. (eds ).
New Frenc1 Feminism, (Brig hton 1981, repr. 1986).

ריקןדי ,כשם ששלטה בשפןת רבןת בנןבלה .הנשים במחןל הן חןשניןת
כמעט כמןה ןאין בה חריגןת שטנית כמתןאר בנןבלה.

3

לדוגמה

r

על הודאליות של מושג הטאבו  ,הקדושה לצד הטומא ף' ראה .1 .פרוי.ד

במהלך דןאט מפתיע בעדינןתן ןמשחקיןתן עם אסקמילין הטןריאדןר ,

" טוטס וטאבו " בכתב' ז'ג / Oנד פר/יד  ,תרגס ח א'  Iק  ,כרך של'

מןנחת ידן של אסק מילין על חזה של כרמן ןהיא שןלפת מטפחת

תש"ל( עמ ' 12

ארןכה-ארןכה מחזית מכנסין .נדמה ששניהם מןדעים לכך שהם
מתמןגגים מאןתן משחק ןנהנים לשחקן ביחד .אך כרמן החזקה ,
 ,העצמאית ןהארןטית ,נרצחת ,מפני שרקדה בחןשניןת עם יןתר מגבר

אחד .ריקןדיה של כרמן עם גברים הם שיר הלל מחןלי לאהבה
הגןפנית ,ןעם זאת אק מצליח להעניק לאהבה הארןטית ממד רןחני.

אק מצביע על כך שהחברה אן חלקים ממנה נרתעים מפני עןצמה
ארןטית בעיקר אם זן שמקרינה אןתה היא אשה.

סיכום

המאמר בדק דמןיןת של נשים שהחליפן את הסילפידה ןהציע לקשןר
את המטמןרפןזה לשינןי מהןתי בתפיסת העןלם במערב .לתת-ההכרה
ןלמשקפיים הפסיכןלןגיים הטבןעים בנן נןספן עדשןת המאפשרןת
ספיגה של גןןנים חדשים שאינם שחןר-לבן .פתיחןת זן קשן ,רה

להשפעתן הלכה למעשה של תיאןריןת פמיניסטיןת ,הן על היןצר ןהן
על הצןפה.

למרןת שאני מתייחסת לדמןתן של הנשים רק בחלל הבדיןני של יצירןת
המחןל ,הרי כל יצירת אמנןת משקפת בממדיה השןנים את מצבם של

ק במסכה

'

)תל אביב

4. Cixous, p. 91.
1
heatre, (London andז 5. E. Asthon, 1 n Introduction to Feminism and
New York 1995) pp . 48-49 .
 .6בח  Iרת[ של אק ה  Iא כהד לקב  Iעתה של ט  Iט[
"There is no invention of other's 1, no poetry without a certain
)"homosexua lity (interplay therefore of a certain bisexuality,
Cixous, p. 9~ .
 ,7ויליאס שקספירn ,ו o /ו'ו ק' ,Yתרגס ט ,כרמי )תל אביב ,ספ ~ ית פועליס ,

:

(1964

I

עמ ' ,24

ביבליוגרפיה :

)heatre (London 1988.ז Case, Sue-Ellen, Feminism and
he Routledge Dance Studied Reader(Londonז Carter, AlexandJa, (ed ).
)and ,New York \,998 .
Davis, Kathy (e ~ .) Embodied practices - Feminist Perspectives on the
)Body (London 11997 .
heatreז Ferris, Lesley, Acting Women - Images of Women in the
(London 1990 ).
) igh (ed.) Corporealities (London 1996.זFoster, Susan L
he Routledge Reader inז Goodman, Lizb th and de Gay, Jane (eds ).
)Gender and Per ormance (London and New York 1998.
1

1

הניה ריםנכרג

המיו השלישי
של פיקיו

קריאה עכשווית
ביירוח הורדיי

כבר מראשית עבודתו היצירתית של מיכאיל פוקיו נ [, Fokine

-4

אפשר לעקוב אחר רעיונותיו ה'חדשנייס' הקשוריס במחול .נאמר על

...&.-

פוקיו שהיה חוד החנית בהתייחסותו לבלט כאל אמנות רצינית

......

במהלך השניס הראשונות של המאה העשריס .פוקיו ייזכר גס

"
.......

בשל חמש הרפורמות שהכניס לשפת הבלט;  .1התאמת

...

התנועה לסגנוו הריקוד ולתקופתו;

~

בבלט להתבהר באמצעות התנועה ,ולא להיות חיבור של

י

.2

על הפעילות הדרמתית

z

תנועות בלב;ד  . 3נטישת שפת הסימניס לטובת הביטוי

של כל גוף הרקדו;  .4על כל הרקדניס  ,כולל להקת

הבלט נ [, corps de balletלבטא את נושא הריקו;ד

.5

על המוסיקה להיות הכוח המאחד והמוביל את
הפעילות הדרמתית ועיצוב הבמה.

בעקבות התוודעות פוקיו למעגל חבריו הקרוביס

של דיאגילב נ [Diaghilevבשנת ) 1908ראה
מסגרת( ,הוא החל ליצור ריקודיס עבור להקת

הבלט הרוסי נ  [, Ballet Russesשבניהולו .יירוח

הורד" נ10 Rose

 [Le Spectre deהועלה לראשונה

על הבמה ב 6-

ביוני

,1911

כחלק מהעונה

השלישית של הבלט הרוסי שהופיע בפריז

נ [. heatre du Chateletז נושא הריקוד
הוא 'ריקוד-לשנייס' נ[pas de deux
לרקדניס תמרה קרסבינה

נ  [Karsavinaווסלב ניז'ינסקי
נ  [. Nijinskyהסיפור,
שנכתב על ידי הסופר

27

הצרפתי ז'אן וודוייה נ [,Vaudoyerומבוסס על שיר של תיאופיל גוטייה

~

נ , [Gautierעוסק בנערה צעירה החוזרת מהנשף הראשוו שלה וחולמת

ל " " numbers

שהמוסיקה שימשה אמצעי חשוב בתהליך היצירה עבור פוקיו  ,הוא

הבלט הקלאסי  .האיכויות של הרוחני לעומת הגשמי מזוצגות בחומר

כפי שנקראים קטעי התנועה הראוותניי ,ם Iוביומונט מביע

את שביעות רצונו מהשימוש הנאות במקומות המתאי ! ים בטכניקת

כי רוחו של הורד שאחזה בידה במהלך הנשף ,בא לבקרה  .מכיווו

חיבר את הריקוד ליצירה יי הזמנה לואלס " שהלחין קרל-מריה ווו וובר

האמנותי של שני הרקדנים  ,ניז ' ינסקי וקרסבינה  .אלה ~ רוחניות

נ [.von Weberסמואל באקסט נ [Bakstעיצב את התלבושות ותכנן את

מיוצגות במילון התנועות של ניז ' ינסקי ומתוארות על י ן י לייון כר י חוף

עיצוב הבמה  .התפאורה היתה מינימליסטית מאו,ד חדר לבן מתומן עם

באויר בלי לגעת ברצפה  ,כתנועות היוצרות אשליה של ו משהו לא-אנושי .

הוא ממשיך וטוען שבניגוד לכ,ן קרס בינה  ,המסמלת

קירות כחולים כהים .בחדר ,ביו שני חלונות צרפתיים ניצבה ספה ,

.............

צנצנת פרחים  ,מימיו

r

ת יי הנשיות

הנצחית "  ,מבטאת את דימוי הנערה באמצעות ריקוד -ז לום שיש בו

לצידה שולחן ע גול ו ע ליו

-

מיטה קטנה

ולפניה כורסה .

ג ' נקינס [Jen ki ns
נ  , 1995טועו שכל רבי השיח
הם תרבותיים וכי הם נוצרים על ידי
יחידים .לכן  ,צורת הסיפר אינה שייכת רק לזמן

עבר  ,כפי שהיא נבנית ומתוקשרת על ידי היסטוריונים .
תפיסה זאת מאפשרת לנו  ,בסוף המאה העשרים  ,אסטרטגיות

קסם שקט ,בתולי

ורומנטי.

בנוסף לטקסט שיצר פוקיו  ,תיאוריית החלום של זיגמונד פרויד

בManifest t ontentofDreams-

נ  ,[1987, Freudכפי שהיא מוצגת
יכולה להאיר את היצירה הנרקדת כחלום המסופר על Iי די הצעירה .
תיאוריית החלום של פרויד מבוססת על יסודות חלום ז על טכנ י קות

r

העוסקות בפירושם .במהות יסודות החלום מצויים ת ליפים שאינם

ידועים לקורא  ,תת ההכרה וטכניקות שבאמצעותן אפשר לפרש את

החלומות בתוך שימוש חופשי באסוציאציות הקשורות ן לאותם י סודות.

התיאוריה הזאת עוברת לכל אורך החלום  ,ומציעה רע יIונות חלופיים

שונות של פרשנות ל יי רוח הורד  ",למרות שפוקין ודאי לא היה מודע

לכל יסוד .

לתיאוריות פסיכולוגיות או פמיניסטיות חדשניות  ,כשיצר את הר י קוד.

טקסט אחר מציע הניתוח הפמיניסטי  ,המוסיף להיצג נ ~ [representatio

r

פרשנויות מגוונות אלו ,שנוצרו בזמנים שונים על ידי אנשים שונים ,

הבנות חדשות  ,שבאמצעותו יכול הריקוד להתפרש .יס ד חשוב המגדיר

מאפשרות ומציעות מגווו של פירושים ליצירה  .מטרת מאמר זה היא

התייחסות מיגדרית שונה הוא האבחנה בין המתבונו לjע ומת זה

ניתוח של יי רוח הורד" וחיבור רעיונות שעלו במהלך הזמן  ,מעת יצירת

שמתבוננים בו  .נ  , [Voyeurismטוענת אן קפלן נ  [ f aplanבמאמרה
יי נשים וקולנוע :שני הצדדים של המצלמה"

הריקוד ועד ראשית המאה העשרים ואחת .כלומר ,הדברים יהיו

4

t

לייוו מדגיש את הפשטות והזרימה של הכוריאוגרפיה איו בה כל רמז

) (1983

r
r

הו

מושג פרוידיאני

מבוססים לא רק על הטקסט המחולי כפי שהוא מיוצג על ידי מבקרים

) (1962

וסופרים שכתבו קרוב לזמו שבו נוצר הריקו,ד אלא גם על טקסטים בני

את הצופה הגבר המתבונן בדמות האשה על המסך· ק לן טוענת

בסיסי  ,המסביר מה מייצגת האשה ומהם המנג ~ ונים המשמשים

שלתרבות המערבית יש מחויבות עמוקה למיתוסים

זמננו .שזירת הטקסט העכשווי עם הראשוני יוצרת קריאה

סובייקטיבית  ,והפערים שייווצרו במהלך חיבור התיאוריות השונות
במאמר זה  ,יהוו חלק בלתי נפרד ממנו .ניתוח הריקוד מבוסס על

גרסת וידיאו בביצוע שני רקדנים של בלט ג ' ופרי [Joffrey
נ  ,Balletקלוד דה וולפייו נ  [de Vulpainומנואל לגריס
נ  [. Legrisהמוסיקה תוזמרה על ידי הקטור ברליוז נ [Berlioz
ואילו התפאורה והתלבושות שוחזרו על פ י העיצוב של

שP

תיחום הבדלי

9

מין  ,הנקראים יי גברי " ו " נשי " .מיתוסים אלה מסתובבי סביב האמצעי

r

המורכב של ייהמבט " והם שלובים בתבניות של שליט -כניעה.
ההעמדה של היצגי שני מיגדרי המינים יוצרת העדפה ] רורה של הגבר .

פרנקו נ  [1995, Frankoטוען ב מאמרו "  ,,, whei e He Dancedשכמו
נשים  ,גם גברים הומוסקסואלים הם יי קורבנות" של ה ' בט הגברי ,

הורד  ",המ ב ט

למרות שהמבט הזה משפיע עליהם בצורה אחרת .ב"רו

הגברי משפיע על התחביר הכפול ,המשלב איכויות גבר ות ונשיות

באקסט.

ביומונט נ ,[1996, Beaumontולייון נ [, 1973, Leiven

וביטויי מיגדר המזוהים ומבוצעים על ידי הרקדן הגבר המעברים
האלה בין זהות גברית ונשית מרומזים על ידי איכויות התנועה השונות

שראו את ההפקה הראשונית  ,מפרשים את

של הרקדן  .פוקיו יצר בעבורו מחוות ידיים הנחשבות

התפאורה כמאפיינת חדר נערה המצטיין

בפשטות ויקטוריאנית וברעננות בתולית,

איכויות נשיות

בשל רכות התנועה הלא סימטרית והמעוגלת שלהן .בנ גו,ד תנועות
הרגליים משלבות קפיצות גדולות המבוצעות באנרגיה

שיש בו רמזים סמליים לאופייה של
הצעירה  .כשביומונט משתמש במילים

תפרצת  ,ישירה

ולגובה  ,הנחשבות  ,במילון התנועות של הבלט  ,לתנועו

יי מגע כשל-פיה  ",או יי רוחות
קר י אה ביירןת הןרדיי

צבועות-ורוד" ,הוא מדגיש ,
בעצם  ,את איכות התמימות
הקשורה בסיפור הפשוט,

בחלק הראשון של יירוח הורד "  ,לאחר הקדמה קצרה  ,נ נסת לחדר

נערה הלבושה בשמלה באורך הקרסול ולראשה כובע  ,ז ניהם מקושטים

בסרטים ובתחרה .היא פוסעת לאט ללא מטרה  ,מסיר

על שתי דמויותיו .

חידושיו של פוקיו
מוצאים ביטוי

f

את גלימתה

ומקרבת לשפתיה את הורד ששמרה מהנשף  .היא נושק ף לו ומעבירה
אותו באיטיות לאורך חזה  .לאחר מכן היא מתיישבת

f

כורסתה ,

וכשנופלת עליה תרדמה נשמט הורד מידה וצונח לרצפ ז ' ביומונט ,
בניתוח שלו את הריקוד  ,מחשיב מאוד את התמימות הנשקפת  ,לדעתו ,
מבקריו

אלה.

28

מסצנה זאת .לייון מוסיף שהנערה עייפה אך שמחה  .פ ~ שנות אחרת
מאפשרת לנו לחוש באוירה הארוטית הנוצרת כבר מת ג ילת הריקוד.

היא באה לידי ב ו טןי כשהאשה הצעירה מתחילה להסיר באיטיןת את

בהשןןאה לדןאט הקןדם .בדןאט השני  ,לאחר שהרקדנית מתעןררת

בגדיה  ,לנשק בח ד שניןת לןרד ןלהעביר אןתן באיטיןת משפתיה לאןרך

בשנית  ,היא נעה על הבמה במסלןלים לא ישירים  ,כאילן היא מחפשת

חזה בתנןעה המ iן מזת על התעלסןת .

בהיסןס את בן זןגה  .הם רןקדים ביחד את אןתן תנןעןת מן הדןאט

השימןש בתיאןר ית החלןם של פרןיד בניתןח החלןם של האשה

הקןדם אבל הביצןע הןא באיכןת שןנה  ,אקטיבית יןתר  .לאחר שהרקדן

הצעירה  ,מאפש [י לנן לנסןת לחשןף חןמרים נסתרים בתת-המןדע של

מתחיל לנןע במעגלים גדןלים ,הןא מןשך את בת זןגן לרקןד איתן ,

חלןמה  ,כשאנחנ :ן יןצאים מנקןדת הנחה שאין היא מנסה להסתיר

כשהם מתקרבים ןמתרחקים זה מזה  ,הם מרמזים על התעןררןת

מאיתנן דבר .מא י ר  ,כפי שטןען פרןי,ד שאין אנן מתייחסים למתרחש

תשןקתם.

בחלןמה באדישן נך אן כאל דבר מקרי  ,אפשר להשתמש באסןציאציןת

בחלק הבא עןמד הרקדן במקןם אחד כשרגלין נעןצןת ברצפה ,ןבן בזמן

חןפשיןת של יסן ד ןת החלןם על מנת לרמז על תשןקןתיה הנסתרןת ,

פלג גןפן העליןן נע בקןים מפןתלים ןזרןעןתין מתנןעעןת מעל ראשן

החבןיןת בחןמריו התת-מןדע .מןשא תשןקתה  ,הגבר שאןתן פגשה

במסיבה  ,נרקד ו.ל ידי דמןת הןרד .ביןמןנט מתאר את מגע ידן של
הןרד כמגעה של פיה  ,המןרגש בכל מקןם  ,ןאת הריקןד שלן

-

כאילן

היה עלה כןתרת ו המתעןפף חסר משקל באןיר  .קריאת חלןמה  ,אם אכן

f

היא אינה מסתי ה מהצןפים דבר  ,יכןלה לעמת אןתנן ישירןת עם
ארןטיןת בדמןת  r.של גבר בעל מיניןת בלתי מןגדרת .
בסןלן הגברי הר ד שןן  ,עפה רןח הןרד מבעד החלןן הפתןח אל תןך חדר
השינה של הנער ת  .רןח הןרד המןרכבת מאיכןיןת נשיןת ןגבריןת

מבןצעת על ידי ~ פת תנןעה שןנה ,אך עם זאת  ,אין היא נשית אן
גברית  .הידיים ,ק מחןןת השאןלןת מריקןדי בטן נשיים-מסןרתיים  ,נעןת

r

באןפן לא סימט י  ,מתפתלןת כנחשים  ,ןמרמזןת על ' החטא הקדמןן ',
על הכניעה לפית ז י' ןמנג,ד תנןעןת הרגליים מבטאןת איכןיןת גבריןת ,
כפי שבאןת לידי ביטןי בשפה האנכית של הבלט ,בקפיצןת גדןלןת ,

קפיצןת-צעד ]  [Ie.apןבסיבןבים מהירים; כל זה נעשה תןך שימןש

l

אנרגטי ןישיר בכו מרחב הבמה  .השילןב של מחןןת הידיים ןתנןעןת
הרגליים המייצג ~ ת את שני המיגדרים  ,מגןלם  ,כאמןר  ,בריקןד הגבר .

המעבר ב י ן שני מיגדרים' התחביר הכפןל הזה  ,אינן סטטי אלא זןרם

כאילן
הין נחשים .
בזמן שהןא רןקד

במקןם  ,מתקרבת אלין

ןדינמי .הןא יןצר תחביר שאינן מאפשר הפרדה בין הזהןיןת  ,אלא יןצר

הרקדנית  ,נטןיה קדימה

מרחב חדש של נ ו כחןת מינית .מןשא התשןקה של האשה ,בעל המיניןת

ןזרןעןתיה מתארכןת כאילן היא

האנדרןגינית  ,רן ק ד כמעט עירןם כשעלי ןרד מכסים את גןפן.

מבקשת א ןתן .אנחנן מבחינים שהיא

בדןאט הראשןן  ,עןרר הרקדן את הרקדנית הישנה  ,מקים אןתה

בהחלט מןדעת לתשןקתה ·.לאחר

9

מכןרסתה  ,ןמןבי ג אןתה לאט במעלה הבמה .היא נשענת עלין

בפסיביןת כאילן ו היא עדיין ישנה ןשבןיה בrןלןמה  ,בתןם בתןליה  .לייןן
מפרש את הדןאט הזה כר י קןד של זןג  ,שהןא ביטןי לאהבה טהןרה

ןבתןלית .על פי ~ Jשתן  ,הניגןד הגלןי לעין בקטע זה נןצר כדי להבליט

:י~d::::~~~:לן~; :~~~,רין~~~~~;~י~י~~י ~:~~:~~~:בלי

לגעת ברצפה .כל ו אלה תןרמים ליצירת אשליה מןשלמת של יצןר לא-
אנןשי  .בניגןד אPין ,מייצגת הרקדנית הפסיבית את האיכןיןת הארציןת

P

שהרקדנים מתאחדים הם רןקדים

ביחד כשגןפןתיהם הקרןבים זה לזה
מסתחררים בסיבןבים .למרןת זאת ,
ההתעצמןת ןההתחזקןת לקראת שיא

הריקןד אינה מגיעה להתרה .הרמיזה
על מערכת יחסים אינטימית מתפןגגת
ןמתמןססת  ,כאשר הרקדנית נרדמת ,

לאחר שהרקדן כןרע ברך לפניה ןנןשק

ןבנןת החלןף  ,ש אןת לידי ביטןי במבטה המןפנה לרצפה ןבמילןן

לה .הבחירה בפתרןן זה יכןלה לרמז

התנןעןת שלה המןרכב מצעדים פשןטים .הגישה הפמיניסטית המנתחת

שאןלי הרקדנית הנרדמת מסתירה

~ן~ ~:~: :~~::ן~א~:בת~~' ~~~:בא~~:י~~~ ~~~' :תדרט~:ן;~~:

לשניים ' שלהם ] .

קטע הסןלן השני ממןקם באמצע הריקן,ד ןיןצר מבנה סימטרי לריקןד.

בסןלן זה ,טןען לייןן  ,רןח הןרד מרחפת בחדר סביב ןמעל הנערה

הישנה  .הריקןד ז לן אקטיבי  ,תנןעןתין חזקןת ,ישירןת ןמהירןת .הןא
משתמש בקפיצן  fגדןלןת ןמצייר באמצען תן מעגלים גדןלים על הבמה.
לייןן מפרש את

r

r

דןאט השני  ,הבא מיד לאחר הסןלן הזה  ,כאילן רןח

מאיתנן משהן  ,אןלי היא לא מספרת
את כל הס י פןר  ,ןאןלי  ,יתבהרן

ר

;,

יז'

, .1
~ f

התשןבןת בסצנןת הבאןת של הבלט .

הסןלן הגברי האחרןן ב  IIרןח הןרד ",
הןא גם הקטע הקצר בריקן,ד ןבן

נקןדת השיא בבלט

-

קפיצת-הצעד

] [Ieapהראשןנה ןהמפןרסמת של

ניז ' ינסקי  .סןןטלןף

][1929, Svetloff

הןרד מןשך את נערה שעדיין ישנה לריקן,ד למעין ריחןף באןיר.

טןען שניז ' ינסק י הדהים לראשןנה את

ביןמןנט מןסיף ש Iהנערה  ,כמן בן זןגה  ,נןטשת את הגןף האנןשי שלה.

הקהל בש י לןב של המרחק שגמא

'חד עס זאת פא ו ר להבח'ן בש'גן' החל במערבת ה'חס'ס ב'ן ב" הוזג,

1.).
\

~,·.. , .",

\

ןבקלילןת קפיצתן .במאמר על הבלט
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,
שהציג דיאגילב בפריז ,הןא מתאר את הקפ יצה הגדןלה הזאת כחןצה
את הבמה ןמסתיימת בהיעלמןתן של ניז'ינסקי דרך החלןן .קפיצת-
הצעד הגדןלה הזאת  ,שהיא שיא הריקןד  ,מסיימת בעצם את מערכת
היחסים של הזןג הצעיר .במקןם ליצןר שיא בריקןד ,שהןא גם נקןדת

התןרמת לאןירה הכללית של הנןשא בריקןד .פןקין

I

) (19'61

כתב על

יירןח הןרד"  ,שהןא הרןח ,הןא התקןןה  ,אבל בשןם אן 6ן הןא אינן בן
זןגה של הבלרינה .עם זאת  ,הןא כתב ,שהעןבדה שניז'יזסקי לא היה

דמןת יי גברית" ,שיןןתה קסם מיןחד לתפקי,ד ןהפכה א ו תן למתאים לן .

r

השיא במערכת היחסים האינטימית בין בני הזןג ,מבןצעת קפיצת-

בהקשר זה יש לזכןר שאמנם ניז'ינסקי היה המאהב ש די אגי לב  ,אך

הצעד לאחר שהנערה נרדמת שןב ,ןכך נרמז על מערכת יחסים שאינה

אל לנן לשכןח גם שבמאה התשע-עשרה היתה נטייה לךימנע מלעצב

באה לידי מימןש  ,אן אןלי על כך שהגבר מחליט להסתלק ממערכת

r

את דמןת האשה בבלט כמןשא תשןקתה של הדמןת ה ברית על הבמה ,
על מנת לאפשר לה להיןת פנןיה בבחינת מןשא תשןקת

היחסים .

של הצןפה

הנערה הצעירה מתעןררת מחלןמה  ,אןספת מהרצפה את הןרד שנפל

הגבר .

ןמקרבת אןתן אל שפתיה .תמןנת הנערה האןחזת בפרח פןתחת ןסןגרת

כשפןקין הציג את גןף האשה בבלט באןפן שןנה ,לא ע Iכ פי הנןרמה

את הריקן,ד ןמקשרת בין החלןם לבין המציאןת  ,בין העבר להןןה .כמן

ב"גיז ' ל " נ  , [Giselleהפרח הןא סמל ההבטחןת שאינן מקןימןת  ,כמן
ההסתלקןת של רןח הןרד דרך החלןן .האןירה הארןטית הרןחשת

הסטריאןטיפית של תקןפתן ,כפי שניתן לראןת ב " רןח ג ןרד  ",הןפיען
באמריקה חלןצןת המחןל המןדרני  ,האמניןת רןת סנט ~ ניס

נ[St. Denis

ןאיזדןרה דאנקן נ  , [Duncanעם תפיסה שןנה של דימן הרקדנית.

r

מתחת לפני השטח מתמןססת עם היעלמןת בן הזןג .מחייכת  ,מתבןננת

בריקןד של פןקין אמנם האשה הצעירה עדיין פסיבית ך חןלמת  ,אך היא

הרקדנית בןר,ד ןאז מניחה לן להישמט לאיטן מתןך כף ידה ,ןמןתירה

כבר מציגה את תשןקתה המרןמזת במערכת היחסים ארןטית עם

את הצןפה בתחןשה שהיא מכסה ממנן משהן .

גבר  ,אןתן פגשה ערב קןדם  ,ןאשר זהןתן המינית אינה ומןגדרת .כפי

שתרזה דה לןרטיס נ  984, de Lauretisו[ טןענת בספר{ ייא ליס לא"

נDoesn't
הןרןביץ נ 985, Horowitzו[ טןען שבריקןד זה  ,שהיה כמעט
אימפרןביזציה )פןקין,

(, 1961

 - [Aliceהאשה המןצגת בר יק ןד הבנןי כהיצ של חלןם  ,היצג

המבטא את השיח התרבןתי המשקף את התרבןת המע

פןקין לא עקב אחר הנןסחה המסןרתית

של מבנה האדג ' ין :סןלן ,ןאריאציןת ןקןדה  ,אלא יצר בלט הבעתי
)אקספרסיבי( מסןג חדש .ביןמןנט טןען שפןקין סלל את הדרך לחןפש

בית  ,מןצגת

כשבןיה ןחסרה בן זמנית .למרןת שהריקןד עןסק בתש קןת האשה כפי

ן~:אד~ג~ :ג~~;~~:ב:~ ,ן~~ ,:ל~.נ;~~~~:צ~~גI::ך~~א ~~~;'~:ה

של הפנטסיה האמנןתית ןנתן למןסיקה להיןת ההשראה לתנןעןת

גם נעדרת ממנן  ,בשל תשןמת הלב המןפנית לרןח הןרד בעל המיניןת

ןלביטןי דןמה של רגשןת .התלבןשןת ןעיצןב הבמה של באקסט נעשן

הנזילה .אןתן רןח ןר,ד שלן תנןעןת ידיים נשיןת ןעלי ן Iד עןטפים את

בצבעי פסטל רכים ןהריהןט הפשןט של החדר מרמז על איכןת לירית,

גןפן העירןם  ,משמש כאןבייקט נשי למבט הגברי  ,הכןל

כיןם גם נשים

 Iמיכאיל פיקיו
 - 1880ב 26-

- 1889

באפריל נןלד בסנט פטרבןרג שברןסיה.

מתקבל לבית הספר האימפריאלי לבלט בתיאטרןן מרינסקי

- 1912

יידפניס ןכלןאה " ללהקת הבלט הרןסי .נפרד מ יאגילב.

- 1913

חןזר לעבןד עם להקת הבלט הרןסי  .ייתרנגןל ה הב" )אןפרה-

נ [Marynskyבסנט פטרבןרג .

בלט( ן " אגדת יןסף" .חןזר לרןסיה לאחר העןנ

- 1898

מסיים את לימןדין בבית הספר לבלט ןמצטרף לבלט מרינסקי .

- 1902

מתמנה למדריך המחלקה הצעירה בבית הספר האימפריאלי

- 1904

בלןנדןן·

Jota Aragonsea - 1916

לבלט.

- 1918

מציג בפני הנהלת התיאטרןן האימפריאלי תרשים לבלט יידפניס

- 1919

הןפעה ראשןנה בארה"ב עם ןרה פוקין בבית ה

ןכלןאה " נ , [Daphnis and Chloeהכןלל כבר את חידןשין בבלט.

- 1905

ן"שןליית הקןסם " לתיאטרןן מרינסקי.

עןזב את רןסיה לצמיתןת.

הבלט הראשןן לתלמידי בית הספר,

.Acis and Galatea

יןצר

את ייהברבן ר הגןןע" לאנה פבלובה נ [. Pavlova
 ,La Vogine - 1906הבלט הראשןן לרקדנים מקצןעיים.
 - 1907ייש ןפניאנה " נ [Chopenianaלהןפעת תלמידיםLe Pavilion .
 ,d'Armideהיצירה הראשןנה לתיאטרןן מרינסקי ןשיתןף
הפעןלה הראשןן עם בנןאה נ [. Benois
 - 1908גרסה שנייה ןשלישית ליישןפניאנה" שהפך יןתר מאןחר להיןת
יי הסילפידןת " נ.[Les Sylphides
 - 1909ייהנסיך איגןר" ן " קליאןפטרה" ללהקת הבלט הרןסי [ Ballets
נ .Russes
 - 1910ייהקרנבל" ,ייציפןר האש" ן"שחרזדה" ללהקת הבלט הרןסי.
 - 1911יירןח הןרד" ן "פט רנשקה " ללהקת הבלט הרןסי.
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של דיאגילב

ןפרה של

המטרןפןלין ,בנין יןרק.

- 1921

פןתח בית ספר לבלט בניו יןרק.

 - 1922ייצעצןעים רןסיים " לגילדה גריי נ [Greyןללהק ,בנין יןרק.

- 1924

ייהשדןנים" עבןר בלט פןקין.

 - 1936יידןן ז ' ןאן " ןL'Epreuve d'Amour-
בניהןל רנה בלןם נ .[Blum

לבלט הרןס של מןנטה קרלן

ייתרנגןל הזהב " )כיצירת בלט( לבלט הרןסי של

- 1937
בניהןלן של קןלןנל דה בזיל נ [. de Basil
 - 1938יי סינדרלה" לבלט החינןכי נ ducational Ballet
 - 1939ייפג ניני " לבלט החינןכי.
 - 1941ייהציפןר הכחןלה " לתיאטרןן הבלט.
 - 1942יי חייל רןסי" לתיאטרןן הבלט.
 - 1942ב  22-באןגןסט נפטר בנין יןרק.

ןנטה קרלן

וגבד'מ הןמןסקtrאל,מ ,המזדה'מ עמ עצממ במן עמ ה"אחר" .בנסוף
אשה הצעירה בגבר ,מושא תשוקתה ,הוא חסר

לכ,ך מבטה של

עוצמה .בניגוד ל בט הגבר שיש בו עוצמה וכוח לגבור על הפער
יניהם ,מוותרת הצעירה על מושא תשוקתה.

המרחבי הקיים

בפסיביות היא מ יחה לו להישמט מידה ,ואפילו אינה מנסה את
אפשרות הבריחה

-

בחירתו של בן זוגה.

הזמן שחלף מרא  .ית המאה העשרים ועד תחילת המאה העשרים-ואחת
מאפשר לרבדים

ל תיאוריות שהתפתחו במהלך הזמן הזה להציע

.

r

ניתוח שונה של ריקוד .במבנה הפטריארכלי הכללי ישנם יסודות של

E

אוטונומיה ,המו גים בבלט ומשקפים את החברה .בהקשר זה ,שאלתה

של אן דיילי  -ייהIאם יכולות נשים לייצג עצמן בבלט קלאסי?" ],Daly

 ,1987עמ'  [17מו:כיחה שהאוטונומיה המוגבלת של הרקדנית ב"רוח

I

הורד" נוצרה בגלך הכוריאוגרפיה ולא למרות הכוריאוגרפיה .כלומר,

i

המבנה של הפטר ארכליות משתקף בריקוד והוא חלק בלתי נפרד ממנו.
התיאוריות הפמ יסטיות מספקות פירושים לתחביר הכפול ,לשתי
האיכויות של הו ,ד הגברית והנשית .בריקוד זה ההבדלים מתאחדים
ולא מופרדים ,וב  ,ך הם מרחיבים את תחום המיגדר .רוח הורד אינו
מבחוץ כמו שמתאר פרנקו

נשי מבפנים וגבר

) (1995

את רקדן הבוטו

]  [, Butohואינו ג ר המסתיר את זהותו בגוף של אשה כמו ברבט

] [. Barbetteפוק ז ן לא משתמש בטקטיקות הגורמות להלם ולזעזוע,

f

אלא כופה את ה עיונות הרדיקליים של המין השלישי ,בתוך המבנה
הסימטרי והבטוח של הבלט .הצופה מבין ומקבל את המיניות הדו

משמעית של הור  Iכבר בתחילת הריקוד .המיניות הנזילה והזורמת
מופנית למבט ש

אלו הרואים בו אשה ,אלו הרואים בו גבר ולצופה

הביסקסואלי.
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"רוח הורד" )  (1911מאת מ'כא'ל פוק'ו ,רקדב'ס :ואסלב ב'' Tייבסק' ותמרה קרסב'בה

" Le Spectre de la Rose" (1911) by Michel Fokine ,
dancers: Vaslav Nijinsky and Tamra Karsavina
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מתחלפים בתפק דים
מיגדר במחול הישראלי
רןת אשל

ב 1981-

הגיעה לארץ פינה באוש לסיור הופעות עם תיאטרוו מחול

וופרטל נ  [. WuppertaIהתוכנית כללה  ,ביו השאר  ,את המחול " קפה

מילר ,II

יצירה שבמרכזה עומד נושא המיגדר .לסיור זה היתה השפעה

הומוריסטי עם אמירה פמיניסטית  .בדואט זה נכנס

כשהוא אוחז בחבל ארוך הכרוך סביב צווארה של
אותה כפי שמובילים בהמה .וכאילו לא די בכ,ך האש

חשובה על המודעות לנושא המיגדר בארץ ועל התחלת העיסוק בנושא

האחת נעל בלט נוקשה שננעצת עם כל צעד ומגביהה

זה בתחום המחול .

להדגיש את אפקט הנחיתה העמוקה על הרגל השנייה

 iו~~:י~ו~~למה
צולעת  ,לרגלה

בהמשך מעוררת האשה את יצריו של הגבר .היא חTר,ח , UIר T Iר

עד הסיור של באוש בארץ  ,נשאר העיסוק של המחול במערכת היחסים

כשרק עלי תאנה מכסים את ערוותה  .במשחק מחבו

של גברים-נשים בתחומי התפיסה המסורתית של אהבה  ,שנאה וקנאה ,

תזזית כדי לכבוש אותה ,והיא מנצלת את איבוד

או לחילופיו בתיאור של חיי נשים .איו טיפול במערכת היחסים תוך

וכורכת את החבל סביב צווארו.

בחינת השפעת הנורמות החברתיות על מקומם של הגבר או של האשה
בחברה .יוצא דופו הוא המחול  IIאדם וחוה

II

)(1965

של אשרה

אלקיים-רונו  ,שבלי להיות מודעת לתנועה הפמיניסטית  ,יצרה דואט

32

שונה היא ההתייחסות של באוש .ביצירותיה ניטשת
לגוף  .בעוד שלפי התפיסה הגברית המסורתית משדר

r

ונן

נחנו ,מה מקומנו?

:, V ,ךח'ר VYר·יח לגבר  Iכגוו

מ'מ'ן ומשמאל " :אדם וחוה" מאת אשרה אלק"ם ,רקדב'ם  :אשרה אלק"ם ושמעון בראון

Left and right: "Adam and Eve" by Oshra Elkayam, dancers: Oshra Elkayam and Shimon Braun
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הןא משקף מצב פןליטי  ,חברתי  ,מיגדרי  ,סקסןאלי  ,אישי ןחברתי .

מןןת ,לןכדןת הנשים אצל זין -א ייל את הגבר שנקלע

ההשלכןת של מערכת היחסים בין הגןף למרחב  ,כמן גם השינןיים

מזדןןגןת עימן ןהןרגןת אןתן ,כמן בסיפןרי הזןןעה

העןברים על הגןף על פני ציר הזמן  ,הם אלה שיןצרים אמירה "z.

השחןרה " .ביצירה זן מןפיע לראשןנה במחןל באר ץ

בטראןןסטי ]  ,[en travestieבן מתחפש הגבר לאשה.
ההשפעה המיידית של באןש ןהעלאת נןשא המיגדר למקןם מרכזי  ,באה
לידי ביטןי באןפן בןלט כשנאןןה צןקרמן העלתה את תןכניתה
הראשןנה בפסטיבל עכן השני

) (, 1982

ב " סןלמןת "

שהיתה ערש-לידתן של תיאטרןן

התנןעה יי תמן-נע " .שנתיים לאחר מכן יצרה צןקרמן את יי תשתן
קפה " ,

ןב 1986-

את יי חמש צעקןת"  ,שכמן עבןדןת נןספןת שלה

) (1989

מספקת אשרה אלקיים היבט

היןצא לדןג מעלה בחכתן מין יצןר ,ספק אשה ספק ח ה .הןא מביא

אןתה לביתן ,מתייחס אליה בגסןת  ,כןלא אןתה,
ניקין ן ןמכניס אןתה למיטתן  .אלא שהאשה  ,בניגןד

עןסקת במיגדר .כמן אצל באןש  ,הנשים אצל צןקרמן מנןצלןת

לפתח במהלד חייה את הכשרןנןת החבןיים בתןכה ,

ןבןדדןת ןאילן הגבר מחןסר אחריןת  ,נע ןנ,ד מג י ח מדי פעם ןשןב

נמןג הפער בין הגבר לאשה ןהיא זן החכמה יןתר ן

נעלם  .הכאב שןלט בעבןדןת אלה .
ניר בן-גל ןליאת דרןר יצ רן מספר עבןדןת סביב נןשא

עבןדה שניתן לקשר בעקיפין למיגדר היא יי החלןן "

) (1985

של

רןת זין-אייל .בעןד שהןיליס ]  , [Wilisאןתן נערןת בתןלןת שמתן

מאהבה נכזבת  ,מרקידןת בבלט יי ג'יזל " ]  [Giselleאת הגברים עד
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יסטי  iגבר

יי דירת שני חדרים " ) ,(1987יי הריקןד השלישי " ) (1990

)(. 1994

אני בחרתי לנתח את יי חמןרים " מאחר ש

היחסים ביניהם מנקןדת מןצא שןןיןנית .איו זה

איבןו ריינר נ [Yvonne Rainerעם הקןלגים שלה
:רחוח  Iר'_Y.ווד·ריי בנין יןרק ,בתחילת שנת השישים  ,בניסיןו לפתןר

המיגדר על ידי דחיית הטיפןל בנןשאים עתירי
תנןעתיים ןבגדים זהים לגברים ןלנשים  ,אן למה

לאיס נ [Nikolaisשיצר ריקןדי יןניסקס נ  [. unisexניר
מןדעים לבעיןת המיגדר ןהם מןכנים להתמןדד איתו
חברתיןת הכרןכןת בגבר ןבאשה.

ןןיתןר .הם מןכנים להחליף ביניהם את תפקידי המינים כדי להביו טןב
יןתר את מצןקת הזןלת .בו גל; " לכל אחד יש את הדברים

מעסיקה אןתם מאןד השאלה יי מי אנחנן  ,מה מקןמנן

הקלים שלן .החלטנן שכל אחד מאיתנן יתמןדד עם חןמר

ןת את כל הדברים "  ' .הם רןצים להכיר את עצמם ,

שקשה לן .כרקדו היה מאןד קשה לרקןד כאשה .הין חזרןת

היא השןןיןו ביו המינים .במהלך היצירה יש מאבקים

שהייתי שןכב על הבמה ןמתחיל לבכןת .ליאת היתה צןעקת

לא מתןך שאיפה לשלןט ןלהכניע  ,אלא כדי להביו
טןב יןתר זה את

ה ןליצןר בסיס חדש למערכת הזןגית .הם מתמןדדים

עם שאלןת יסןד

ל מאבק הכןח ביו המינים ,חלןקת הנטל ,שיתןף

עלי לקןם ןלהמשיך הלאה '!'

בסצנת הפתיחה בני הזןג מבצעים משפט תנןעתי זהה ,הם

ם" מאת )יר בן-גל וליאת דרור ,צילום  :מיכל היימן ,באדיבות הספרייה הישראלית למחול

Left and right: "Donkeys" by Liat Dror and Nir Ben Gal, photo : Michal Heiman, courtesy of The Dan
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צועדים הלוך ושוב על אותו מסלול מצד אחד של הבמה  jלצידה השני .הם

j

מפילים ,מרימים ,הופכים ונושאים אותו סוג של שמיכה עוברים יחד

כברת חיים על כל הקשיים הכרוכים בכ,ן אבל איו ביני ilחם קשר .כל אחד
מהם שקוע בהתמודדות האישית שלו עם הקושי לשאת את השמיכה,

שאולי מסמלת את הקשיים בחיי היומיום  .מה שמחבר אותם הוא מסלול

"חמור'ס" מאת ג'ר בן-גל ול'את דרור ,צ'לוס  :מ'כל ה"מן,

ההתקדמות המשותף והקשיים הכרוכים בעיסוק בשמיPה ,אבל רגשית

" Donkeys" by Liat Dror and Nir Ben Gal, photo: Michal
Heiman, courtesy ofThe Dance Library of Israel

נשאר כל אחד מהם בוד,ד נתון בתוך בועה אישית .הם ק רובים מבחינה

באד'בות הספר"ה ה'שראל'ת למחול

פיזית ,אבל מבחינה נפשית הם רחוקים.

בסצנה השנייה הם ממשיכים לבצע את אותו משפט ת נ ועתי מקורי ,עד

שהוא מבוצע באוניסונו פיזי

נ [unisonal

מושלם .כמו ~ ובוטים הם

מבצעים שוב ושוב אותו משפט תנועתי שחוזר על עצמ ג כסכמה

מתמטית מורכבת ונטילת רגש .הם מקצרים את המשפ ף המקורי
)במקום ארבעה עד חמישה צעדים הם מסתפקים בצע ך אח,ד שניים או

שלושה( וחוזרים על פעולת ההפלה וההרמה של השמי פ ה שלוש עד שש

פעמים .נראה שהם הולכים מכוח ההרגל  ,מכוח הציפיו ף של החברה.

לאחר שסיימו ,הם עומדים ומחייכים חיוך מאולץ ,יימ ·ז שר"  -של שני
אנשים שהצליחו לבצע יחד עבודה קשה וסיזיפית.

במהלך היצירה עוברים בני הזוג אותו מסלול,

ותה עבודה

מבצעים .

I

סיזיפית ונושאים על גבם אותו משא .דרור עושה אותה עבודה קשה כמו
בו-גל ובכך יוצאת נגד התפיסה המערבית שאשה צרכה להיות עדינה,

שבירה ,חלשה ומאופקת ושישנם דברים פיזיים שהיא ל כ מסוגלת
לעשות '.מצד שני ,ניתו לראות בעבודתה הקשה ביקורת כלפי החברה
המזרחית שבה האשה נושאת את המשא הכבד בעוד הג ו ר מעשו נרגילה
בבתי קפה .מכאו ,אפוא ,שבעבודתה הקשה של דרור ח ~ ויה אמירה

פמיניסטית מההיבט של החברה המערבית והמזרחית כ א חד.

בגי הייי קיראים תגר על המבמ הגרכי

]g,ze

,ו + ,יר איננה
[. m

לבושה בשמלה הדוקה ,צבעונית ונעלי עקב גבוהות כד ו להתאים את

r

עצמה לציפיות המבט הגברי  .היא לבושה בשמלה שחו ה המגיעה עד

לברכיים  .בגדיה פשוטים כמו בגדיו של הגבר והיא נוע ז ת נעליים

כבדות  .במחזה הפמיניסטי

Sing ~ /ar Life of Albert Nobbes

)  (1979האשה מתחפשת לגבר כדי לזכות בשכר טוב יו

f

::

heז

היא לובשת

בגד גזור בפשטות בצבעי שחור ולבו ונועלת נעליים גדו ז ות שמעוגנות

באדמה ותומכות בנדיבות את משקל הגוף 6 .במחזה האו ה מתחפשת
לגבר ,ואילו דרור מופיעה כפי שהיא  .היא לא מגלחת א ף שיער הרגליים
ולא את בתי השחי .לדברי המבקרת שוש אביגל ,יש משהו גברי בבתי

השחי הלא מגולחים שלה ,בקשיחותה ,בכוחה הפיזי ובף עלי השרוכים
המגושמות שלרגליה '.מדרך רגלה של דרור הוא של אש ך שרגילה
לשאת משאות כבדים בסביבה לוהטת וחמה .אותה פשטות וישירות
מעלה על הדעת ביקורת שכתבה מרשה סיגל על הרקדנ ת/כוריאוגרפית

הפוסט-מודרנית טרישה בראוו נ  [Trisha Brownוהולמ

להפליא גם

את דרור :יימדובר באשה ,לא מכוערת אך גם לא נאה ב  ,יוח,ד לא שמנה
אבל גם לא רזה ,ללא הטונוס השרירי של רקדני בלט .מ ,שבולט זו
הנוכחות שלה ,היא מציגה את עצמה בפניך כמו שהיא ,עושה מה שהיא

עושה 8 ".לא במקרה בחרנו בצבעי שחור-לבו המקרינים ז ופי נזירי  ,ללא

f

הצטעצעות .יש בכך רצון להתנקות ,ייכדי להביט ישר ל וך עצמך" ,
כדבריה של דרור 9 .בחירתם היא התרסה כלפי העולם כיIום ,שעליו כותב
החוקר גדעון עפרת" :למי אכפת עוד מהשחור הלבן הת ציתי שלך
בעולם זה של טלוויזיה צבעונית ,עיתונות צבע וצבעוניו
פוספורית על גבי קטיפות ,ברזנטים ושאר הפתעות".ס !
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שנאבליסטית

לאורד היצירה ' ו זוריס טקסטים ,כמו למשל ,דבריה של דרור :ייאני לא

מבינה  ...אצלי בנית הכול מאוורר  ...אצלי בבית אפשר לאכול מהרצפה.

אצלי בבית הכו ~ בסדר ''' או הטקסט

המצ'ואיסטי של בן-גל :ייאין לי שום בעיה לטפס
על הקיר .לרדת  ,הקיר .מרגיש את הבטן

והכתפיים .תבי · לי 8

מטר חבל ואני אטפס

מעלה ומטה כמן זיקית .אין לי שוס בעיה
להעביר ארגזים ך בקבןקיס של בירה "  .השימןש

r

בטקסט של דרן מאיר גס הוא את הנכןנןת
להתנסןת חדשה tהחוקר האמריקאי רןג'ר

קןפלנד נ  [Roger Copela ndאמר על הדיבור

במחןל :יי המחןל ותמיד נחשב לאמנןת אילמת של
תנןעה פיזית טה רה שבן הנשים יכולןת

i

להשתמש רק בג  /פן .יש משהן סימבןלי בכד

~~::ר :~::l:~~::ת~'~:ק~י~~~.::ל

r

האשה יכןלה ל יןת פיזית ןמגרה אבל באותן
זמו גם פ'קח'" ) חכמה"".

כדי להבין טוב י תר זה את זה מןכניס בני הזוג

להתחלף בתפקי ד ים .לא מדןבר בהחלפת בגדים
כדי ליצןר תסבן ד ןת קומיןת כמו במחזןת
היןוניים העתיקם של אריסטופאנס

נ  [Aristophanesאן במחזןת בסגנןן הקןמדיה

r

דל-ארטה נ  ,[Commedia dell:'arteןגס לא כדי

להסתנן בהיחב אל הצד האחר של המתרס ,אן

בשאיפה להראן

f

את צביעותן של נןרמןת

חברתיןת ,אלא כוניסיןן אמיתי לחןות סיטואציות
יומיןמיןת שבהן מתנסה בן המין השני .הס לא
מסתפקיס בהח  ,פת בגדיס אלא גס מאמציס

ג ' סטות והתנהגן ן ות של המין השני .בסצנה אחת
טרחה הרקדנית ו לסדר את השמיכןת ואחר כד

r

היא נשענת עלי ן למנוחה קצרה בלבד .הגבר

סןבב סביב הש bיכות כחיה המשחרת לטרף

ןלפתע בןעט בה ~~כאילן ביקש למןטט את יסןדןת
הבית .השמיכןת מתפזרות ןהאשה נופלת .כחיה
קטנה ןמפןחדת

,יא מקיפה אןתו כמה פעמים

במעגליס .זןהי~Cצה מהירה בצעדים קטניס ןבגןף

r

רפןי .הוא  ,כמו ' לד השמש ,ישןב במרכז המעגל
והיא סביבן .כש ב יא מפסיקה לרוץ ,הןא נןשא
אןתה על ידין ,כמן באןפרטןת הסבון שבהן

הנסיד נושא את Iהנסיכה אל מפתן הארמןן  .הוא

r

עןמד בפיסןק ר

ב  ,מקרין ביטחןן וכוחניןת .היא

מכורבלת בזרןעןIתין ללא תנןעה ,כמן קפואה  ,ממתינה ליןזמתו .הןא

p

יןרד לישיבה  ,ל א שינוי האחיזה  ,כמן מריס משקולןת  ,ממתין מעט ,

כמן לצילןס פר bןמת ןאחר כד זורק אןתה  .היא מתגלגלת על הרצפה
כחפץ חסר ערד·

למעלה" :טולמות" מאת אשרה אלק"ס ,רקדנ'ס  :נעמה שפ'רא וטרג ' אלבז ,צ'לוס :
הרמת'

Top: "Ladders" by Oshra Elkayam, dancers: Nama Shapira and Serge
Elbaz, photo: Haramati
למטה  " :החלון " מאת רות ז'ו -א ,ל" צ'לוס :מ'כל ה"מן

Bottom : "The Window" by Ruth Ziv-Ayal, photo: Michal Heiman
האשה לא נשארנך חייבת ובסצנה הבאה היא רוקדת כמאצןו  ,ידה

הימנית קמוצה ~ אגרוף קשוח והבוהן המתוחה מעצימה את שביעות
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הרצון העצמית שלה ואת שליטתה .כשהבוהן מצביעה לעבר הגוף היא

ולבצע את המשפט המקורי שפתח את היצירה  .הס נר אי ם מהורהרים.

כא י לו מבקשת לומר  IIאין כמוני  ",וכשהבוהן מצביעה לחלל היא נראית

חוששיס  ,נבוניס יותר .איך ינהג ו מחר? ••••

••

כמחלקת פקודות .הריקוד של דרור מתבצע בחלל בגובה העמידה
כשהיא מתקדמת בקו ישר אל הקהל ובחזרה  ,כמו מבקשת להבהיר את
נחישותה  ,ואחר כך מקיפה את חלל הבמה כשהיא תוחמת את

הערות:

1. Colberg-San r hez, Ana, "You Put Your Left Foot in, then You

הטריטוריה שלה .בניגוד לה ,מתקדס בן-גל על הברכייס בקצב איטי

Shake it About" Excursions into Feminism and Bausch's
Tanztheater,,! in Helene Thomas (ed.), Dance, Gender and
 ture, Ma Millan Press, 1993, pp . 151-1 63 .ן Cu

ועושה את עבודות הבית המיועדות לנשיס :מעביר שמיכות מצד לצד
על הבמה .גס קווי ההתקדמות שלו אינס ברוריס  ,בניגוד לקפיצות
הגדולות של דרור  .זו התקדמות במסלוליס מעורפליס משהו .הוא
מסדר את השמיכות זו לצד זו או זו מעל זו .בעוד היא שיכורת כוח

.2
.3
.4

בניגוד למערכת היחסיס בין המיניס אצל באוש ,ניתן למצוא אצל בני

באיטיות  ,בחושניות ,תוך כדי הקשבה הדדית עמוקה של בני הזוג .כל

שס.
שס .

5. Jannie Forter "Realism, Narrative and the Feminist Playwriter" ,
heory, Chicago: Newז heatre andז Helen Keyss r (ed.), Feminist
Casebooks 1 . 96, p.20 .
6. Lesley Ferris, Acting Women, New York : New York University

כגבר  ,הוא חש מושפל וכנוע כאשה.

הזוג אהבה ,חוס ורוך .סצנת ההתעלסות מתבצעת ברגישות רבה ,

רות אשל ברא'ון ע ס נ ' ר בן-גל  ,ספטמבר . 1996

.7

8. Marcia Sieg 1, At the Vanishing Point, New York: Saturday
Review Pres , 1973 .

גופו דבוק לגופה .המגע מקסימלי ובן-גל גולש לאורך הגוף של דרור
כמו מבקש להתאחד איתו ולחדור אליו .מבקש לחוש  ,להריח  ,לספוג,
לא לאבד טיפה של מגע .היא מגיבה באותה רגישות  .התנועה

.9

'שראל  ' ,רושל'ס  :אמ נות ' שראל  , 1988 ,עמ' . 53

Dancing Bodies -

האינטימיות  ,זה לא מופע חשפנות

12.II

בסצנה אחרת מציעים בני הזוג פתרון :ויתור הדדי .דרור II :מה זה כוח?

גם בויתור יש הרבה כוח ויכולת

קבלה1 311 .

בתנועה סימטרית הם

מתקדמים בחלל ומקיפים את השמיכות הפרושות על הבמה כשתי
מיטות .התנועה בקצב הואלס  ,זורמת ורכה .הם מפזרים על הבמה

פרחים שיוצרים שדה פרחים ובכך מזכיריס את

Nelkin

) (1982של

פינה באוש .אולם אם אצל באוש הפרחים פוזרו מראש על הבמה
ומשמשים כתפאורה  ,אצל בן  -גל ודרור  IIגדלים
ידיהם

-

II

הפרחים מתוך כפות

צמיחה שמקורה בשינוי פנימי.

הפרודיה משמשת את היוצרים כנשק נגד צביעותן של הנורמות
החברתיות .ניתן לייחס שימוש זה להשפעתה של באוש  ,אבל זהו גס
חלק מתופעה רחבה בספרות הפוסטמודרנית בישראל של שנות
השמונים  ,כדבריו של דוד גורביץ  II ':הספרות פנתה עורף לפתוס הטרגי
ומעדיפה לתאר את החיים באמצעות הגרוטסקה והקומדיה השחורה .
לתאר את העולם  ,שלא ניתן עוד להתבונן בו בקריטריונים ערכיים או
מוסריים כלשהם .הסאטירה הינה נקודת תפנית גואלת ומתקנת
האופיינית דווקא לדגמים מובהקים של אליטיזם

מודרניסטי1411 .

דוגמה לפרודיה היא הסצנה המתארת גבר המבקש להיות סופרמן  .הוא
מתרברב בכך שאין לו בעיה לעשות כל דבר  ,בשעה שהדברים שבהם
הוא מתגאה מצביעים על טיפשות וילדותיות .לדוגמה  ,הוא מתגאה
ביכולתו להעביר במשך כל היום ארגזים ובקבוקים ממשאיות  iהוא

מתגאה גם ביכולת שלו להדביק בולים במשך כל היום  ,בלי שתידבק לו
הלשון  iוראו  ,אותו גבר  IIחברמני

II

לבוש בשמלת אשה.

היצירה מסתיימת כשבני הזוג ממשיכים למסע חייהם המשותפים .כל
אחד עומד ואוחז את שמיכתו שלו .הם אינם ממהרים לצאת לדרך
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11. Roger Copeland, quoted in Sally Banes,

 e BOdifS on Stage, London and NewYork: Routledge ,ן Fema

 IIיש משהו מאוד אותנטי  ,כן ואמיתי באמירה האישית הזאת שלהם .זוג

רקדנים מתעלס על הרצפה  .המון רו,ך הוא מסובב אותה כך שהקהל

ל 'את דרור ונ'ר בן-גל " ,מע בר לתנועה עצמה" ,הע'ר ) .( 3. 111 .1995

 .10גדע ון עפר ת " ,מ קומ'ות א חרת  ",מתוך כאן  -על Dקו 'Dות אח וד ת בא  Dנ ות

מינימליסטית  ,מאופקת אבל גם חושפנית .כותבת המבקרת שוש אב יג ל:

לא יראה בדיוק ,למנוע מבוכה  .ההסתרה-למחצה מגבירה את תחושת

שוש אב'גל" ,אשה ,ערב' ,חמור  ",חדשות ) (. 6.11.1988

'1989'f '20

Press,

1998, pp . 1412 - 143.
.1 2
.13
.14

ש ו ש אב'גל  " ,אשה ,ערב' ,חמור ".
דרור ובן-גל " ,מעבר לתנועה עצמ ה ".
וד'ד ג ורב'ץ  ',פום  DOודרנ'זס ,תל

אב 'ב :

דב'ר. 19 97 ,

r

פמיני ם ומחול
הדיון בסוגיית יישוויון

המיניס" ובדימויי האשה

והגבר ותפקידיהס במחול
בכלל ובריקודי עס וריקודי

פולקלור בפרט ,אולי לא היה

עולה על סדר היוס ,אילולי
נמצאנו בעיצומה של מה
שנקרא יי המהפכה

הפמיניסטית".

המחול האמנותי נתפס ,עד

לאחרונה ,כמקצוע נשי :ייהבלט
זו אשה" )באלנשיין( ,או :ייאין
דבר יפה מספינה מתוחת
מפרשיס ,מסוס דוהר ומאשה

רוקדת" )אונורה דה בלזאק(·

מסיבה זו ואחרות ,מעמדו של
המחול בין האמנויות ומעמדו
המקצועי והציבורי היה נמוך
יחסית .רק במחצית השנייה

של המאה העשריס ,כתוצאה
מהתפתחות המחול המודרני,

מיתר גיוון ביצירות למחול,
מעלייה במספרס של גבריס-

רקדניס ובהיענות הקהל  ,חל
שינוי במעמד המחול .במאמרנו
נדון בדימויי נשיס וגבריס

במחול ובמעמדס של

הרקדניס ,גבריס ונשיס במחול
בכלל  ,ובריקודי העס בפרט.
בשניס האחרונות ,בעקבות

המהלכיס הפמיניסטייס,
מרביס לדון בנושאיס כמו

ייאמנות נשית"  ,ייתרומתן של
הנשיס לאמנות"  ,יי תפקידי
נשיס וגבריס באמנות " ועוד.

הקושי בדיוניס אלה הוא
בהגדרת ההבדליס בין המיניס,

ובאבחון של המאפייניס
הגברייס והנשייס.

גברים ונשים במחול
אמנות המחול היא הקדומה

ש באמנויות  .עוד בטרס החל
האדס לדבר  ,לצייר ,לפסל,
לשיר ,לנגן או לשחק ,הוא
ביטא את רגשותיו ותיקשר
באמצעות גופו ותנועותיו.

המחול בחברות הקדומות היה
מחול עממי ,במובן שכולס
השתתפו בו ולא רק
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יי האמנ י ם ;" הןא היה גם אחד המרכיבים

טקסי הפןלחן הדתיים  ,ןהגברים הם שניהלן

החשןב י ם בפןלחנים דתיים ןבטקסים

אןתם  .במרכז טקסים קדןמים אלה  ,בשבטי

שבט יי ם  .המחןלןת הין ביטןי של החיים  ,של

הרןעים  ,למשל  ,עמדה הקרבת קןרבנןת

המבנה החברתי ןהמעמדי ,של הרגשןת ,

)כשהקרבת צעירןת בתןלןת היתה תןפעה

השאיפןת  ,החלןמןת ןהפחדים האנןשיים.

נפןצה( .בשלב מאןחר יןתר  ,בחברןת

תפקידי האשה במחןל תאמן את דימןייהם

החקלאיןת ,האשה נתפסה כסמל האדמה

של גברים ןנשים בחברןת הללן ,את חלןקת

ןהפריןן ; לכן  ,ברןב ריקןדי הפןלקלןר ןריקןדי

העבןדה שהיתה מקןבלת בהן  ,ןהניחן שיש

העם שמקןרןתיהם במסןרןת  ,במןרשןת ,

הבדל י ם פיזיןלןגיים ןפסיכןלןגיים בין המינים .

בשןרשים  ,הנשים ממלאןת תפקידים

כך התמסדן ההבדלים בין המינים  ,ןנקבען

מןגדרים  .בריקןדי רןעים

נןרמןת חברתיןת ןסטריאןטיפים לתפקידים

ןהאשה היא הכבשה אן הרחל  ,בריקןדי

נשיים ןגבריים !.

ציידים

-

-

הגבר הןא הרןעה

הגבר הןא הצייד ןהאשה היא

בשבטי הציידים ןהנןןדים-הרןעים  ,היתה

האיילה אן היעל  ,בריקןדי אהבה

האשה נתןנה למרןתן של הגבר .תפקידה

מחזר ןהאשה נענית אן דןחה ; הגבר הןא

העיקרי היה ללדת ילדים ,לטפל בהם ןלסייע

הנאבק עם גברים אחרים על אהבתה של

בהשגת מזןן ןבגידןלן .הנשים נדחקן מרןב

האשה ןאילן היא

-

-

הגבר

בריקןדים בהם מחק י ם

מסמלןת בתנןעןתיהן את

 ,י קןדי העם
בריקןדי העם ברןב

של ריקןדי הפןלקלןר המסןר
תפק י די הגברים ןהנשים

זאת  ,על אף שאןרח החיים

פסיבית  .הגברים הם

שמתחרים ביניהם ןהנשים מעןדדןת ;

"מי יתנני עוף" מאת אורן הללי ,להקת הורה רעים מחולון

"לרקוד איתך" מאת אורן הללי ,להקת הורה רעים מחולון

" 1Wish 1Would Have Been A Bird" by Oren Halleli ,
Hora Reim Dance Group, Holon

"To Dance With You" by Oren Halleli, Hora Reim
Dance Group, Holon
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ו

אידיאולוגיה לחוד וחיים לחוד

יישחרחורת" ,יידודי לי"" ,לאור חיוכך" ,ייימין

ריקודי מעגל

ושמאל" ,ייאי הטל"  .ובכל זאת ,יש עדיין

ברוב ריקודי העם הישראליים קיימת

ריקודים בהם הגבר הוא המוביל ,כמו ייאתי

יישוויוניות" בין גברים ונשים ,בעיקר בגלל

מלבנון" ,ריקודי קציר כמו לייקוצרים הידד",

העובדה שרובם ,לפחות בתחילתם ,היו ריקודי

האידיאולוגיה של תנועת הע1ודה  ,מאז ימי
העלייה השנייה  ,דגלה בשוויו ו מעמד האשה .

דוגמה בולטת לכך היא חוק ד ירות ביטחון

לאומי 1959

)שירות בנות בצ ף" (.ל בקיבוצים

שם הגבר הוא הקוצר והאשה היא השיבולים

מעגל .ריקודי מעגל נפוצים ברוב התרבויות

והיא המאלמת אלומות .בריקודי הרועים היא

בעולם ורבים מהם נפרדים לגברים ולנשים;

נעשה ניסיון אמיתי לאפשרP

ייהרועה הקטנה מהגיא" והיא הכבשה ייבעז

הקדמונים האמינו שצורת המעגל מרצה את

עבודות גבריות ,בבניין ובשדה; אבל בסופו של

וכבש".

גרמי השמים השולטים בעולם והסובבים גם

דבר ,היתה שיבה מרצון לחל ~ קה המסורתית

הם במעגל .ריקודי המעגל נפוצים ביותר

של עיסוקי גברים בעבודות דורשות כוח

דןנקות

נשים לבצע

r

בחברות מסורתיות דתיות  .החסידים ,למשל,

פיזי

בריקודי העם הישראליים רבות הדבקות

רוקדים בעיקר במעגל  ,גברים ונשים בנפרד.

פוליטית ,ואילו הנשים חזרו לעבוד בתחום

לסוגיהן .הדבקה ,שמקורה במזרח התיכון

רקדן וירטואוז )גבר( נכנס לעיתים לרקוד

,

מקצועיות בייצור

'

ועסקנות ציבורית-

l

השירותים ,בבריאות ,בחינוך ו ובתרבות .
הניסיון להשיג שוויון זכויות ו נשים בישראל

f

והיא חלק חשוב מהתרבות הערגית ,היתה

בתוך המעגל.

ביסודה ריקודם של גברים עובדי אדמה.

בחברות הקיבוציות  ,שם צמחה גם תנועת

נתקל גם בהתנגדות המפלגו

זאת  ,כאמור ,בריקודי העם ה שראליים,

הקדמונים האמינו שהרקיעות מבטאות קשר

ריקודי העם ,נוצרו הריקודים במסגרת

לאדמה ,ובאמצעותן שואבים ממנה הרוקדים

הניסיונות לעצב טקסי חגים מחודשים ,כדי

קיימת נטייה לשמור על מעמ

כוח ועוצמה ,ומחישים את צמיחת התבואה .

להחזיר להם את משמעותם התנכית

ולגברים.

הדבקה חיזקה את הלכידות בקבוצה ובשבט

והחקלאית .הריקודים נוצרו בהשפעת התנ",ך

הדתיות 7 .עם
שווה לנשים

בלט קלאסי ,מחול מוד ד ני

וביטאה תחושה של כוח ועוצמה חברתית.

ההיסטוריה היהודית ,וה"אוריינטליזם

לכן ,בדבקות שנרקדו בחברות המסורתיות

האירופי" .החלוצים רקדו בעיקר במעגלי

וריקודי עם

אחת התופעות המרתקות בי

ראל היא

הנשים לא לקחו חלק .רק באחרונה ,עם

ייהורה" שהיא מעין ריקוד דיאלקטי :של

השינויים החלים גם בחברות המסורתיות,

המשכיות ושינוי ,של געגועים לבית אבא,

הסימביוזה בין המחול האמנ ו תי לבין ריקודי

אפשר לראות נשים רוקדות דבקה ,בעיקר על

למסורת החסידית ולארצות המוצא הס לביות-

העם .במדינות אחרות ,ריקו ג העם נוצרו

הבמה ,כחלק מלהקה )באירועים המסורתיים

הבלקניות מחד והרצון לבנות חברה חדשה

במשך דורות והמחול האמנו

הריקוד נרקד עדיין בעיקר על-ידי גברים(.

מאידך .מעגלי ה"הורה" ביטאו את תחושת

השראה; בישראל המתפתחת  ,המחול האמנותי

f

י שאב מהם

היחד וגם את החתירה לשוויון ,לרבות שוויון

צמח יחד עם ריקודי העם ,ש והו יו גם הם יצירה
חדשה .

הריקוד התיםני

האשה; יש גורסים כי החלוצים רקדו

המחול המיוחד של יהודי תימן הוא גברי

במעגלים גם משום מיעוט הנשים; המעגל

יוצרות ויוצרי המחול האמנו י חיפשו דרכים

בעיקרו .אלו ריקודים המבטאים תפילה ,

איפשר לכולם להשתתף '.המעגל ממשיך גם

לבטא את עצמם אבל גם א~ ו.

הנרקדים בזוגות ,בתנועות מאונכות שכיוונן

היום לבטא חתירה לשוויון ,לא רק של מינים

ייהארצישראליות" שלהם .חל ן ץ המחול

אלא גם של גילים ועדות.

הארצישראלי היה הרקדן וה  tוריאוגרף ברוך

מהאדמה אל השמים והם מלווים בשירה

)בעברית( ובתיפוף על פחים .ריקודי הנשים,

f

j

אגדתי ,אמן רב-גווני שרקד ר קודי סולו רבים

בהם העלה דמויות של חלוצי רי חסידים

כמו למשל ייהדעסה" ,הם צנועים ומונוטוניים

בהשראת התנייר

יותר והנשים הרבו לשיר בהם .רינה ניקובה,

השפעת התנ"ך על ריקודי העם וגם על המחול

ותימנים .אגדתי הוא אשר יצ ו

שהקימה לראשונה בלט תנכי בתחילת שנות

האמנותי היתה גדולה  .חשיבותו רבה לדתיים

להצגה של ייהאהל"( את ריק ד העם הקבוצתי

r

)ב 1924-

ולחילוניים כאח,ד בהיותו ביטוי לקשר עם

הארצישראלי הראשון

בעיקר תימניות; גיוסן היה קשה מפני שהן

הארץ ,עם העבר ועם ההיסטוריה  .התנ"ך נכתב

)שגורית קדמן עיבדה לריקוד ו עם בשם יי הורה

באו ממשפחות מסורתיות ,שלא ראו בעין יפה

בחברה מסורתית פטריארכלית קדומה וגיבוריו

אגדתי"( 8 .אחרי ברוך אגדתי ~רוב חלוצות

זה 3 .

הם בעיקר גברים  .חלק מהריקודים הוקדשו

המחול בישראל היו נשים  :רי ה ניקובה,

השפעת הריקוד המסורתי התימני על ריקודי

לגיבורים כמו דוד המל,ך עוזיה המל,ך לשירי

העם בישראל היתה רבה .רחל נדב ,שהוזמנה

אהבה המבוססים על יישיר השירים" ועו,ד אבל

ה ,30-

חיפשה ללהקתה בנות ממוצא מזרחי,

את עיסוקן במקצוע

ב 1943-

על-ידי גורית קדמן להדריך קורס

לחינוך גופני בסמינר הקיבוצים ,הביאה עימה

מעניין לציין שכמעט כל אמניות המחול
בישראל יצרו יצירות בהשראת הדמויות

-

ייעורף גלילית"

מרגלית אורנשטיין ,ירדנה כ ,ן ,גרטרוד

קראוס ,שרה לוי-תנאי ואחרו ף .

רקדנים גברים כמעט שלא ה[ ו בישראל  ,ומי

r

שהיה ,זכה ביחס מזלזל .גם
התייחסו בזלזול.

ב ,1920-

ברוך אגדתי

אחרי הופעה של

ריקוד המבוסס על צעדות ותנועות ממסורת

הנשיות בתנ"ך.

יהודי תימן  .שרה לוי-תנאי ראתה בהם מקור

יימחרוזת נשים" ,יימלכת שבא" ,יישירת דבורה",

אגדתי ,באולם ראינוע עדן ב גל אביב ,נכתב

והשראה לשפה האמנותית שיצרה .בריקודי

יימגילת רות"; ירדנה כהן :ייחוה בגן העדן",

בעיתון ה"ארץ" :יי היכן שמענ שגבר נורמלי

העם הפכו הריקודים התימניים לריקודי

ייאשת לוט" ,ייחנה בשילה" ,ייבעלת האוב מעין

בריא בגוף ובנפש יחולל על ב ות בלבוש

זוגות ,לריקודי מעגל ולדבקות לגברים ולנשים

דור"  ,ייבת יפתח" ,ייהגר"; אשרה אלקיים :ייאדם

גלימה וזאת במיטב האקספר ן יוניזם של

כאחד .רחל נדב עצמה הופיעה עם להקתה

וחוה" ,נעמי אליסקובסקי :יירחל ולאה" ,יירות",

האוונגרד האירופי? "-

במחול הגברים ,כבחור תימני נלהב הרוקד

ייהגר" ,ורה גולדמן :ייריקוד מרים" ,גרטרוד

בסוף שנות הארבעים ותחיל

בדבק~ת 4 .

קראוס :ייריקוד הגר" ,יייהודית" ועוד'.

העדיף הממסד את ריקודי-ה

D'iii 2

לדוגמה -

שרה לוי-תנאי:

החמישים
ם ,שהיו גורם

.

ביצירת התרבןת הישראלית ןנחשבן לייתרבןת

בלהקןת ריקןדי העם בקיבןצים ןגם בערים

עממית רשמית'! ריקןדי-העם ןשירי-העם

הגדןלןת  ,בכפרי הנןער  ,בפנימיןת  ,בפלמ " ח

,

הןפצן בשיטתיןת ברדין ,בבתי הספר ,בתנןעןת

ואחר-כך בנח"ל היה יימכןבד" ןמקןבל שבנים

מתאר גיןרא מנןר את

הנןער ,בטקסי החגים ,בטיןלים  .הבלט

רקדו .באמצע שנות החמישים  ,אני עצמי

הלהקה כמין נס  ,בן לאחר

הקלאסי נתפס כקפיטליסטי ןזר.

רקדתי בלהקת מןעצת פןעלי ירןשלים ,

מחןל מןדרנ י ללא גברים על

המחןל המןדרני דיבר אל החלןצים יןתר.

בהדרכתה של רינה ניקובה ; באמצעןת להקה זן

בתחילה ,בשנןת ה 30-

השפיע בעיקר האןןנגרד

האקספרסיןניסטי האירןפאי ןאחר-כ,ן בשנןת

הצליחה ניקןבה כבר אז לגייס בחןרים גם
לבלטים התנכיים שלה ןאפילן ל יי גאיינה " של

,בימה  ,הצליח ה

בת-שבע דה-רןטשילד ליצןר קבוצה שה י ה בה
שילוב של יי חןצ פ ה צבר י ת "

.

י ו

של הרקדנ י ם הגברים  ,עם מ

החמישים  ,גברה השפעת המחןל המןדרני

חאצ ' וטריאן·

האמריקאי ןבמיןחד זה של מרתה גרהאם.

ההרקדןת בציבןר שארגנן שלןם חרמןן ןגןרית

בנןכחןת בימתית מרשימה ' ו

בלהקןת ןבסטןדיןת רקדן בעיקר נשים .גברים

קדמן ןההןפעןת של הלהקןת העניקן

הקמתה של להקת בת-שבע ,

החלן לראשןנה לרקןד בלהקת המחןל

לגיטימציה למחול  ,גם בעיני רקדנים גברים  .כך

לרקדניןת מחןננןת שצמחן

שבשןנה מבמקןמןת אחרים ,שם הגברים הגיען

ןלרקדניןת עןלןת חדשות לח

המודרני-אקספרסיןניסטי

-

תיאטרןנ הבלט

הישראלי ,מיסודה של גרטרןד קראןס בסוף
שנןת

ה .40-

רןב היןצרןת ןהמןרןת בארץ הין

טכנית גבןהה של הנשים  ,ש

הן יצרו לא רק יצירןת מחול אמנןתי לבמה

תהליך יי ניידןת חברתית " שאיפשר לבני העדןת

אלא גם יצירות למסכתןת לחגים  ,ןהפעילן

השןנןת ןלבני השכבןת החלשןת יןתר להתקדם

קבןצןת של רקדנים חןבבים בקיבןצים.

בעזרת כשרןנם באמנןת ,בספןרט ןכיןצא בזאת.

רון  ,משה

האמנןתי  ,עם הנשים הר-:,דוי ו ח

'ר" j7וד 'שראל'" מאת
מוט~ אל , j7ס' לה  j7ת
א"לות הננב ,צ'לוס:
דוד מוזס

" Israeli Dance" by
Moty Alkis, Ayalot
Hanegev Dance
 Davidב Group, photo
Moses

ריקןרי עם

רקדנים גברים במחןל המןדרני

בישראל יןקרה ןמעמד י

הסימביןזה בין המחןל האמנןתי למחןל העממי ,

התגבןר הכמןתי ןהאיכןתי ברקדנים הגברים

השינויים החלים בעןלם

שנבעה משיתןף כוריאןגרפיות מקצןעיות

שהגיעו למחול האמנןתי כתוצאה

הגברים ,מתבטאים במחןל

בהכנת מסכתןת לחגים ,הפכה את המחול

מהפופןלריןת של המחןל העממי

ללגיטימי גם בעיני רקדנים-גברים .למסכתןת

ןמהלגיטימציה שהאחרון העניק למחןל

אוהד נהרין למשל מעדיף

ןלריקודי העם היה אןפי מהפכני-חלוצי-ציוני,

בישראל ,ןבעיקר ללהקןת המחול המודרני

היוניסקס שבו נלבשןת

ןהן חתרו לעצב תרבות חדשה ייויהןדי חדש "

)בת שבע  ,הלהקה הקיבוצית ,ןכיןם הלהקות

על ידי גברים ונשים כאחד.

~.
(+ 4

I

ומהבלט הקלאסי לאחר שנים של אימןנים ,

הגברים בישראל הגיעו מ " השטח' ! היה בזה גם

-

צןע נ ות ןרמה

למחןל האמנןתי בעיקר מהסטןדיות למחול

נשים ןבחלקן הלא מבןטל ,חברןת קיבןצים.

לגברים

ם ן אמ ביציה

ס"כןם

היסןדןת למחןל הישראלי בכלל
ןלריקןדי העם בפרט הןנחן על-ידי
נשים  .מקצןע המחןל נתפס
בתחילתן בחברת החלןצים

כמקצןע נשי  iאך בהדרגה ,בשל
דחף היצירה בחברה הצעירה

ןהסימביןזה של המחןל העממי

ןריקןדי החג עם המחןל האמנותי,
ןעליית כוח המשיכה שלן בקרב
רקדנים ןיוצרים גברים

-

השתנה

מעמדן של המחןל ןכן המןסכמןת

החברתיןת לגבין .זאת בשעה
שבתחןמים רבים אחרים בחברה

הישראלית על הנשים להיאבק
לשןןיןן זכןיןת ןלאפשרןיןת ביטןי

ייחןדיןת .המחןל בישראל הגיע

-

מבחינת יצירןת המחןל  ,הרכב

הרקדנים ןמעמדם

לביטןי מרבי

-

של גברים ןנשים כאחד ,ןלביטוי
של שןןיןניןת בלי לטשטש את

ייחודם של המינים.

ביבליוגרפיה וה ערות:

.1

ערך "נ ש'ס ,זכויות  ",האנצ/קלופד/ה
ה/שראל/ת הכלל/ת  ,כרך  ,2הוצאת

כת ר ירושל'ס ,1987 ,עמ ' . 55 8
.2

האנצ/קלופד/ה ה/שראל/ת הכלל/ת ,
כרך

.3

,2

עמ '

. 558

רות אשל ,לרקוד עם החלום :ראש/ת

המחול האמנות /בארץ /שראל -1920 ,

, 1964

ספרית הפועל'ס  ,הספר"ה

למחול בישראל  ,1991עמ ' . 16-19
.4

רות אשל ,לרקוד עם החלום ,עמ' .39
צבי פרירהבר ,א/ש/ם וא/רוע/ם במחול
העם ה/שראל /בחמ/ש/ם שנות מד/נת

/שראל ,עמ' . 16
.5

צבי פרירהבר  ,א/ש/ם וא/רוע/ם במחול
העם ה/שראל /בחמ/ש/ם שנות מד/נת

/שראל ,ציטוט מנחמן רז חבר קבו צת

גבע " היה או לא היה

-

סיפורי זמן

ומקוס  :ארכיון המחול היהורי  ,חיפה
תשנ " ט

,1999

עמ '

. 10

.6

רות אשל  ,לרקוד עם החלום .

.7

האנצקולופד/ה ה/שראל/ת הכלל/ת ,
עמ '

.8

. 558

צבי פרירהבר ,א/ש/ם וא/רוע/ם במחול

העם ה/שראל ,/עמ' .8
.9

רות אשל ,לרקוד עם החלום ,עמ' . 12

 . 10גיורא מנור" ,בת שבע ספינת הרגל
של המחול בישראל  ",מחול ב/שראל
)המ וסף ל  30-שנות בת-שבע(  ,גיליון
מס '

.11

,4

אוגוסט

שס  ,עמ '

,99

עמ '

.60

.68

 .12רות אשל  " ,הפרה-היסטוריה של
להקת המחול הקיבוצית  ",ו " שיחה עס

יהורית ארנון  :עמ '  .105 - 108מחול
ב/שראל ,מס'  ,9נובמבר  , 1996עמ '

. 78-85
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ירדכ~ כח\/ןריjנדת

~:/aJd'.e-n.u ~ "',,:,

לקראת סיוס המחזה  IIמותו של סוכן" ,מאת ארתור מילר ,אומרת

אשתו של הסוכן II :לבסוף ,מוכרחיס לשיס לב לאיש

כמוהו "; ...

כשהאקספרסיוניזם פגש את הדרובקה

המנהג הישראלי לצאת לחו"ל כדי להשתלם באמנותj ,ימיו כימי היישוב

אבל

לפעמים עובריס חייס שלמיס ,עד שהממסד מתעורר ,וסוף סוף שס לבו
לאדם יוצר ,מורה ומחנך מסוגה של ירדנה כהן .הפרס שהוענק בימיס

היהודי בארץ החדשה ,מאז ראשית המאה .רק היעדי[) השתנו .היעדים

המבןקשים ללימודיס באוניברסיטה בחו"ל היו פעם

אלה לירדנה כהן ,אולי לא חשוב כל כך לה עצמה ,אבל הענקתו של

העולם השנייה

פרס זה על מפעל חיים מזכה אותנו ,אנשי המחול בישראל ,מאשמה

)ובציור( ,נסעו לצרפת ואילו בתחומי מדעי הרוח ,ועו

-

עד פרוץ מלחמת

-

גרמניה וצרפת  .אלה שביקשו תואר אקדמי בחקלאות

יותר בכל הנוגע

"היסט ורית  ",של התעלמות ,ושל קבלת דברים חיובייס ויצירתיים

למדע ,למוסיקה ולמחול ,נסעו להשתלם בגרמניה ובא צות מרכז

כמובנים מאליהם .בבחינת כולנו גאונים ,אז על מה הרעש ,כשמישהו

אירופה ,כגון אוסטריה ואחרות .צריך לזכור ,שלרוב בני היישוב היהודי

הקטן היו הורים וקרובי משפחה באירופה .ההפלגה בן נייה מטרייסט

עושה דבר מה נכון ,וממשיך בכך עשרות שניס?

שבאי ליה אן מנמלי

-

ת "'כנ ~ ת

לחיפ 'l

"

ארכה אמנם

חמיש ן -שישה ימים ,

רבוי
נ
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ירדנה כה ן רוקדת  -תוכנ"ה
Yardena Cohen Dances - a program
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המקצ ים הערביים ,כל

חכחנ'ם י'בי'ם בוכחנת ' IIי.ל ב  aר'וכ ל Itסוי '''' " זחב " םהם יי'ה ל תם
.חןו .נו . ~ .לח,םי הם תוב,י Oגם סתסנ ,סנעח זחב ,פתנת .ותבח. . ,ס nי  Mלזו

; nr U:I',י~ .,:י

חהותח לם"ל:

הס .המוסיקה

)בעיפה עת' ה(

לת;בסר ~ t"r... :

ח'ח .לםיונ , r,

בע ומדע ,אשר

ההלי ה ברגליים יחפות

'"t
•10
 •11ר יג )בעיונ  I""""'J1ת "" vנcס"י"~-זו'n:יIםן> IQוביז(

•12

,

היה דבר

ססרג ,n

 Itי

וm

IIחכיון

,בP

גם בח.

בחרוn

Iי"ום

ח  bבע nג  IIםםח Jוםל Itובו" ונוםל, nל גל הזהב הגדלו, ,בי חוI:
~ i,1Iםנע והי .ינחוח  IIל n Itום ו ף ורו לו.רח  nltבחירה ,ד Jוול •0

חובנ ',ררקר nסביכ בול חזהב . ,םחלול n-סבוםח " 'ם o.ח הכוחןח ,יר ח .mo

אלה,

שאה

,יו חלק מעולמה

,לרקו,ד מאז

שהיא זוכרת את עצמה.

ליצור ולרקוד מחולות שהתיימרו להיות ארצישראליים .ירדנה ראתה
מודעה בעיתון שבה גרטרוד קראוס מבקשת לקבל בהשאלה או במתנה

לריקודיה התנ"כייס ,כגון ייהגר" או יינערה מהמזרח" .לירדנה
ולחברתה ,שעימה התגוררה בוינה ,היו כמה בדים צבעוניים שנקנו

בשוק בארץ .שתי הבנות הכניסו את האוצר הזה לקרטון ,הביאו אותו
לסטודיו של הרקדנית והשאירו את תרומתו ,בלי שפגשו את גרטרוד
קראוס עצמה .הו הלכו
לראגת את המופע,

םרנ  Dן

"D

.

םרנ

D

ן

התפעלו וכיכולתה של

D

קרא~ס ,אבל נדהמו

לראות כיצד אמנית
בדרגתה הגיעה לקיטש
"אימהןת"

כה גדול ,שעה שנגעה

'רדנה כהן

בנושא תנכ"י ו/או מזרחי

"" Motherhood ,
Yardena Cohen

• ~ :- • • 1 . ..

כביכול.
בעת שהותה בוינה ראג;ןה

ירדנה כהו מופע של ברוך

'ז ז

אגדת,י חלוץ הרקדנים
המודרניים בארץ-ישראל.

ייהוא היה שייך לאלה,
משפחתה של

שנולדו רקדנים ".אמרה

תד " אב'ב .א  Iוס "אהר

' Iס רב'ט7 • 12 .49 '.

מתרחצי החוף ובאי השוק .ירדנה

r.

-

ד iIס ..ואד :מ f7 .ץןר .דח

בשעה

a 30

בVרב

לרות אשל )וולרקוד עם

החלום ,/l
עמ' (. 25

"ס!ח rn .. t -

ורקדה כשהיא מחקה את

תל-אביב

,1991

המופע של

אגדתי שיכנע אותה
בנכונות דרכו בחיפוש

אחר סגנון משלו .בכך

הכריזה.

מצאה גם חיזוק לחיפוש~ה שלה אחרי תנועה ןמקצב מזרחיים ,ים-

בגיל  14הגיעה

תיכוניים .מוינה נסעה לדרזדן דלבסוף לברלין .אלה היו ערנ הבירה של
מחול ההבעה החדיש ,שבפי רבים נקרא אז עדייו ייהמחול הגרמני
ביצות )שלטענת 'ייההיסטוריונים החדשים" לא היו
קיימות ,אלא רח'  iהר',,,,

הציונית (, ...

והספיקה לחלות בקדחת .בערבים

היתה רוקדת על

ימה מאולתרת משולחנות צריף חדר האוכל .אחד

מחברי הקבוצה,

מריה צמרת ,שראה אותה מחוללת מדי ערב ,הציע לה

לנסוע לאירופה ,ל ,שתלם במחול .לשם כך אף השיג למענה סכום כסף.

, /l

בהעדר מינוח מדויק ונכוו יותר .היא התקבלה לבנת-הספר של גרט

פאלוקה ]  [,Gret Paluccaאחת הרקדניות המודר פיות ;:ךמובילות ,אשר
ניהלה את בית-הספר שלה בדרזדן עד יום מותה ,בשנות התשעים של
המאה ה Yשרנם .אבל הןכחול החדיש המרכז-אירופי לא

ווישב /l

טוב על

ירדנה .היא חשה ,שסגנון זה מנסה  /Iלדובב את הגיף בשפה זרה ומוזרה
לו .שהוא אינו 'שלהוו) ,רות אשל ,שם ,שם(.

השתלמןת ב

ירןפה

שנות ה  20-היו ת~ר הזהב של המחול החדיש ,ההבעתי ,שמנהיגיו היו

סבפרה ייבתוף

פון לאבאן ]  [Von L banומרי ויגמן ]  [. Mary Wigmanבשנת 1929

הנגן ההודי אודאי שנקאר שמעה את מרי ויגמו משוחחת בלחש עם

הגיעה ירדנה לוינ

"

במטרה המוצהרת ללמוד גידול דבורים ,מקצוע

מעשי ומועיל .בוי ה ,באקדמיה הממלכתית למוסיקה ,כבר היתה

ובמחול /l

מספרת ירדנה איך בשעת הופעת אורח של

פאלוקה /I .הפלסטינית שלךוו אמרה ויגמו והצביעה על ירדנה /I ,שם
מקומה .בינינו זרה ילדה זו ,מעולם אחר באה ואליו עליה לחזור

/l

מחלקה למחול מ דרני .זה כשלעצמו היה משהו בלתי רגיל ,כי המחול

)ירדנה כהן ,ייבתוף ובמחול" ,תל-אביב1963 ,

האקספרסיוניסט היה עדיין בגדר מהפכה ומרד נגד הבלט הקלאסי

יחפות היה טבעי לנערה שגדלה על שפת הים בשכונת בת-גלים .רגלה

והממסדי .בראש

,מחלקה דאז ,עמדה הרקדנית גרטרוד בודנויזר

עמ'

(. 13

ריקוד ברגליים

זו לא היתה הרגל היחפה שהנהיגה אנזדורה דאנקן ,שעה שהעיפה

] [. GertrukJ Bodenwieserבוינה נפגשה ירדנה עם המופעים של גרטרוד

מעליה את נעלי הבהונות ואת שמלות הבלט המסורתיות ,כאקט של

קראוס ,שהיתה שיא הקריירה שלה באירופה .עוד לפני מסע-המופעים

מרד נגד המוסכמות .לירדנה היו המקצבים ,הצבעים ,התנועות

הראשון של קרא ~ס בארץ-ישראל ,שהתקיים בשנת  ,1931היא ביקשה

והצעדים שלה ,ובוודאי רגליה היחפות ,מעצם מהותה ,כאדם וכאמן.

P
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ירדנה חשה שןינמן צןדקת .היא שבה ארצה בשנת

.1933

בתקןפה

ההיא בארץ ,ממש כמן באירןפה ןבאמריקה ,הדרך המעשית ןהמקןבלת

מעין-דןר!!!! ,בת-יפתח!! אן !!,רנה!! מחןל שעלין נכתב
נןרשה עם תינןקה למדבר

אןלי היה שלןם באןהל!!;

...

ביןתר לביצןע מןפעי מחןל חדיש היתה רסיטל הסןלן .זה תאם הן את

אקטן אלית ,שנאמרה בשנןת

הכןןנה הרנשית של האקספרסיןניזם ,דהיינן ,הבעת ה!!אני!! של היןצר,

ב!!פרא למןד מדבר!! )פרא ,במשמעןת חמןר בר( ,היה

שהןא על פי רןב נם המבצע ,ןהן את האחדןת בין היןצר למבצע; עם

תןכנייה!! :לןלא

ה ... 30-

,ערה

בריקןדים של ירד ה ,לא רק
רכיב פראי ,עז.

כנןן ב!!הדיינ!! הזכןר לי )ממןפע שלה שראיתי כנער בקIיבןץ( ,על

זאת ,כמעט שלא נדרשה השקעת משאבים כלכליים ,שלא עמדן לרשןת

רקיעןתיה ןרשרןש הצדפים ברשתןת שעטתה כתלבןש

היןצרים ,בעיקר היןצרןת .המחןל המןדרני היה באןתה תקןפה כמעט

היא רןקדת מחןל אל השמש ,כדבריה.

.אן !!,דכה!! בן

מןנןפןל נשי.

הציבןר בכללן לא תמיד התייחס לאמנןת המחןל ברצי ןת .ירדנה

ירדנה הןפיעה ברסיטלים שלה לא רק בחיפה ןבתל-אביב ,אלא נם

מספרת על פנישתה ,בעת לימןדיה באירןפה) ,בןינה אנ מניח( עם יעקב

בקיבןצים ןבמןשבים רבים .במקןם הפסנתר ,ששימש לרןב ככלי ליןןי

חזן ,מנהינ מפ!!ם ,שאמר לה!! :רקדנית? לפני מי את חן בת שתרקדי?

מןסיקלי למחןל המןדרני ,היא מצאה לעצמה שניים ,שלןשה נננים,

אןלי לפני בעלך  !!. ...אבל בשנת 1937

אמנים מןמחים לננינה במיני תןפים ןכלים אחרים מן התזמןרת של

ארצית של מחןל אמנןתי ,בה זכתה ירדנה בפרס הרא

המןסיקה הערבית )מה שנחשב בשנים האחרןנןת ,בישראל של סןף

בתחרןת עם !!מחןל החתןנה!!!! ,המקןננת!!!! ,בעלת האן !!ן!!נער מן

המאה ה 20-

כהשנ נדןל ,שהפןליטיקאים ןהאמנים המזרחים משתבחים

בן( .המקצבים הבסיסיים האירןפאיים )ארבעה רבעים אן שלןשה
רבעים( לא הין המקצבים הטבעיים שלה ןשל ננניה .הם חשן בבית

התקיימה בתל-א יב תחרןת
ןן .היא הןפיעה

הכפר!! .אחרי התחרןת ,נינשה אליה נרטרןד קראןס ןא רה בעברית
המיןחדת לה !I :הקטנה הזן שכך רןקדת ,ןאצלי לא הי
בנדר הכרה דה-יןרה מצדה של הנברת הראשןנה.

דןןקא במקצבים המזרחיים ,הלא -סימטריים ,של המןסיקה הערבית,

כיצד הםכו הםתויות יייעםםייםיי

שהןסיפה תבלין ריתמי חריף לריקןדיה של ירדנה.

שנןת מלחמת העןלם השנייה לא הין תקןפה של העדר יצירה אמנןתית
כל מקןם בארץ,

מלבד כלי התזמןרת המזרחית הרבתה ירדנה להשתמש בצלילים

בארץ-ישראל .התןתחים ירן ,אבל המןזןת לא שתקן,

שנןצרן על ידי אצעדןת שענדה לקרסן ליה ,צדפים )במחןל !!(,ניידה!!

ששימשה מעין מחנה-נןפש תרבןתי למאןת אלפי חיילי בנןת-הברית,

ןתןף הטמבןרין ,שניננה בן תןך כדי מחןל .המחןלןת שלה עסקן

ששירתן במדבר המערבי ןבמצרים ןביתר ארצןת המזר

בנ ןשאים תנ!!כיים ,כנןן !!חןה בנן עדן!!!! ,חנה בשילה!!!! ,בעלת האןב

החיילים הללן ןצרכיהם השןנים ,התפתחה בארץ לארן תעשייה,

הקרןב .בזכןת

שעמדה לשירןת המאמץ מלחמתי ,אלא נם תרבןת ,מא ר שהקהל
הפןטנציאלי נדל לפתע מאןד.

קיבןצים ןמןשבים ביקשן לחנןנ תאריכים חשןבים ןצין י דר,ך כנןן מןעד
עלייתם על הקרקע אן קידןח באר .ירדנה כהן היתה מ אשי

הכןריאןנרפים שנתבקשן ליצןר ןלביים חנינןת עממיןת לרנל האירןעים
הללן ,שכללן משתתפים מכל הנילים ,המןני צןפים ןאמ עים
!!אמנןתיים!! לא שנרתיים ,כנןן טרקטןרים ,מכןנןת חק איןת ,ממטרןת

ןכן' ,שהין לכלים אמנןתיים כמעט על כןרחם .כך

'רדנה כהן בתערוכת התנ"ך

Yardena Cohen in the Bible Exhibition
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עיצב ,

מןפע חג

il

ביכןרים עבןר קי ןץ עין  -השןפט .בנינןד לנישתה של נןרית קדמן ,למשל,

ירדנה לא הסכימ ~ שיצירתה תהפןך ליימחןל עממי" .לכן לא בנקל
;ףשתכנעה ל;ףןפי

(. 1944

בףיקןדי  EJשיצף;ף בפסטיבל דליה הףאשןן ' )בשנת~-:-

אבל מה ל שןת ,ןרקדניה הקיבןצניקים אהבן אחדים מהמחןלןת

שיצרה ,ןהפכן אן ם למחןל-עם ,הנרקד במסיבןת חברתיןת .בעצם,

שנוצר על-ידי אמן מחןל מקצןעני ,ההןפך לבסןף ,בשל

התופעה של מחן

לין ,למחןל עממי ,כביכןל אנןנימי ,ידןעה נם מתקןפןת

חיבת הרוקדים

אחרןת )כנון רא ית הבלט במאה
תןשביה המקוריי ,

ה (, 16-

ןמארצןת שונות ,למשל ,בין

של אוסטרליה .לבסןף השתכנעה ירדנה ,ןמחולןתיה

העממיים .כמה מאלה חביבים על הרןקדים ריקןדים

השתלבן במןפעי

ישראליים נם כין ,כנון יימחןל עןבדיה" ,שנקרא כך על שמן של אחד
ל ירדנה ,שליןןה את מןפעיה זמן רב.

לחינים יימקומיים" ,כנןן יזהר ירןן בעין-השופט אן

ירדנה נם עןדדה

j

אורי נבעון בשער העמקים לחבר מןסיקה מקורית עבןר המןפעים

ההמןניים שעיצב '
העמקים ,היןשב

בשנת  ,1945לכבןד חנ העשור של קיבןץ שער-

מפנש בין עמק זבןלןן ועמק יזרעאל ,באותו אזןר שבן

הןבס סיסרא על  Iדי ברק

-

ביימה ירדנה מופע שהתרחש לא על הבמה,

אלא בשדות ממש ,עם ההרים סביב ,ועדר צאן מאחד הכפרים הערביים
הסמוכים רועה

קע .התנןעה הלמה את המקום ,והתחןשה שהסיפור

התנ"כי אכן שיי

לנוף הזה היתה משכנעת ביןתר .אני זןכר מןפע,

שהיתה בן הרמןנ ה מושלמת בין התנןעה ,המןסיקה ,הנןף והתוכן

הספרותי ,ללא ה סנרת הבימתית המלאכותית משהו ,שניכרה

הריקןד המר

זמן רב לפני שהמןנח תרפיה בתנןעה נעשה מקןבל ,כפי שהפך להיןת

במחצית השנייה ~ ל המאה ה , ZO -הלכה ירדנה כהן בכיווו חדיש זה,

F

שבן נעשה שימן באמנןיןת לצרכי חינןך ןטיפןל בבעיות נפשיןת
ורפואיןת  .היא ע '!' קה בחינן,ך והסטןדיו שלה בחיפה זכור לרבים,
שנחשבו לילדים 'בעייתיים" ,כמקום מקלט ,בו לא חשן בתסכןלן של
הילד החרינ ,שה שפחה או הפדנןנים מנסים ליישר על-פי הסרנלים
המכניים של החי ןך הפןרמלי.
מאות חניכים ,ש חדים מהם היו ליןצרים ןמבצעים ידןעי שם במחןל
הישראלי ,כנון יר ן מרנןלין  ,ןאנשים שלא הפכן את המחןל למקצןע,

מעידים שפנישת  tDעם ירדנה היתה נקןדת מפנה בחייהם .ירדנה לא
משתמשת במונח תרפיה )בצדק ,לדעתי( כי אם במונח ! /הריקןד

המרפא ".משמע, ' ,מחןל אינן אמצעי עזר ,אלא עצם העיסןק
ביצירתיות ןבתנן ה הוא-הוא הנןרם לשינןיים בתחושתו של הרןקד.
דרך התנןעה הרי jע ןדית והמקצבים מתפתח האדם הצעיר ןיחסין עם

הסביבה משתנים! לטןבה .

\ \,
I
פרס שר המדע ה ~ רבןת ןהספורט הוענק לרקדנית ירדנה כהן 'ף א

מכרנ חבגןנ את

' D

חןל  mח ח.90-

\

'(

/

~

 B7 /עלה ןבאמצע :תלמידים בסטןדין של ירדנה כהן

------+----------------י''__ _""!"\--ןמ~};ט " ·,תמנע " ,יכדנה
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לעבןדת המחןל החדשה של ענת דניאלי קןראים " לןןתר על קלינט' !

הדרמה מתרחשת בקןמפןזיציןת שבין הרקדנים:

'

טקסט

השם צץ במהלך החזרןת ,ןדניאלי חשה שזה השם המתאים לעבןדה.

מגןמגם שחןזר על עצמן ןמביע חןסר יכןלת להמחיש ס לפי

בזמן האימפרןביזציןת עבדן הרקדנים על קןמפןזיציןת קשתיןת  ,מה

מישהן )בת זןג( איזן תןבנה אן תחןשה אן הרגשה  ,ןה יבןר

שעןרר אצל אחד הרקדנים אסןציאציה של גשרים .ענת דניאלי חשבה

כהבעה הןפך לפעןלה אימפןטנטית ןחסרת תכלית  .קן ! פןזיציןת

מיד על ה"גשרים של מחןז מדיסןן"  ,סרט שריגש אןתה עד דמעןת

רבןת מתרחשןת סמןך לרצפה ןמרבןת להשתמש בתנן ןת ידיים

)מהןלןת בבןשה מסן ימת(  .הסתבר שהיא לא היחידה שראתה את

חןסמןת  .בתןך המןפנמןת היפה הזן של הביצןע  ,טמןנ ם הרבה

הסרט אן קראה את הספר  ,ןכך התעןררה השאלה איך מריל סטריפ

פירןרי הנאה קטנים ,רצןן להתבטא  ,רצןן לצעןק  -אנ י Iקיים,

יכלה לןןתר על ההתאהבןת הגדןלה בקלינט איסטןןד ןלהישאר עם

אבל הרצןן הזה נדמה שהןא עטןף במעןכבןת .השפה ה תנןעתית

של ענת דניאלי היא שפה של מעןכבןת ,של הנככןן

האהבה ה מינן רית  ,הבןרגנית ןהשקטה שלה.

שמה של העבןדה הןביל את דניאלי לכיןןנים מהןתיים
מבחינתה :הןיתןר  ,שהפך להיןת אלמנט מרכזי גם בחייה ןסןג
אחר של גבריןת ,רך יןתר ,בןגר יןתר ןלא כןחני .היה לה מןזר

לגלןת שקלינט איסטןן,ד איש המערבןנים הקשןח ,בחר לביים
את הסרט המינןרי הזה ןלגלם דמןת עם סןלם ערכים

1/ " - "."',"' 1/

אחר מזה שאנן מכירים :ר,ך חקרני ןמהןרהר .זןהי דמןת כtנ~;.ןii;....
ייחןתכת I/

סיטןאציןת מןרכבןת בהחלטןת מיידיןת ןחד-

משמעיןת  ,בנןסח הגיבןר המסןרתי במערבןנים הק

מןפע המחןל  I/לןןתר על קלינט

I/

מתרחש כןלן על הבמה .

לרקדנים  .גם כיסאןת המנןחה של הרקדנים ,בסצנןת ש

אינם רןקדים ,נמצאים על הבמה .אין קלעים ןאין
הקלעים .רק שישה רקדנים ןקהל ,בשקיפןת ברכטיאנית
אמצעי המבע חשןפים לעיני המתבןנן ,אין שןם דיסטנס
רשמיןת אן שמץ של זןהר בימתי .אןלם כשהבמה  nח'  vך ת ה
נחשף הצןפה לעבןדה שקטה ןתןבענית שחןדרת עמןק .
שצןפנת הרבה סןדןת ןאמירןת קטנןת ןפשןטןת על

השפה התנןעתית נעה בין חזרןת קןמפןלסיביןת על

לרגעים של הןמןר מריר ; בשני המקרים זן שפה שלא
להציק ןלהטריד ןלעןלם לא נןגעת בשמאלץ אן בקיטש.
הנןשאים חןזרים על עצמם :בדידןת ,תלןת ,חןסר יכןלת
להתבטא ,התנצלןת על כך שהם )הרקדנים(  ,נמצאים
כך שהם הגיבןרים של הצןפים לטןב ןלרע למשך השעה

הקרןבה .כשמסתמן האןת ,ןיש  I/פייד אין "

נ in

 [fadeש

התאןרה ןשל המןסיקה פןסעים הרקדנים מספר
ממקןם מןשבם למרכז הבמה  .הם רןקדים לבדם ,אן
זןגיים ,אן בטרין .התנןעןת הן בדרך כלל מןפנמןת ,ןגם
הקןמפןזיציה לא אסתטית מדי  ,אלא מקןטעת ןדיסהר
דניאלי תןבענית מאןד כלפי הצןפה ןמבקשת לנתק

מתפקיד הנהנתן הנשאב אל האשליה הבימתית  .לצןפה
לעיתים ,שהןא בעצמן נצפה ,שהןא חלק אינטגרלי
אנןשית קאמרית.

_~ O

של

מ'מ'ו" :לוותר על

מאת ענת דנ'אל' ,רקדנ'ס  :מא'ר פר'ד ובנ'מ'ו 'גנדורף,

צ'לוס :ארנה וש' א

: Meir Fried and
and Shai Adam

Right: "Giving Up Clint" by Anat Danieli, da
Benjamin Jagendorf, photo:

צ'לוס :ארנה וש' א

Left: "Giving Up Clint" by Anat Danieli, dancers: Me r Fried and Roni
Livne, photo :
and Shai Adam

ניואנסים ,מלמולים או טקסטים שגרתיים ואלו עטופים
בתנועה מהוססת אבל בשלה .דניאלי יותר רומזת עם הגוף

מאשר אומרת ,נותנת

lead

שלא ממצה את עצמו ,אבל הוא

חוזר מאוחר יותר במעין דיסולב קולנועי של זמן אחר ומקום
אחר  .החזרה הזו על סצנות מקוטעות מלווה ומסתייעת
בקולאז' מוסיקלי מהודק שנכתב על ידי איסר שולמן .כמו בכל
עבודותיה של דניאלי ,הקטעים ה מוסיקליים מפתיעים ושונים

מאוד זה מזה :נעימות עבריות עם ניחוח של שנות החמישים
לצד אפקטים וקטעים אקספרימנטליים תעשייתיים בגוון
אירופאי מובהק.

באמצע שנות השמונים פרץ הכוריאוגרף הפלמי וים ונדקייבוס

נ Vandkeybus
אינו

זוכר ./l

 [Wimעם העבודה הראשונה שלו II :מה שהגוף

העבודה היתה שיר הלל צעיר חצוף ותזזיתי

ליכולותיו הגופניות של האדם .זה היה מחול קשוח ופיזי מאו,ד
שדרש מהרקדנים גם רמת סיכון גבוהה  .דניאלי ,לעומת
ונדקייבוס ,זוכרת בהחלט מה הגוף יכול לעשות ומה אין כל
סיבה שהוא ינסה לעשות  .דניאלי מרגישה שהיא רוצה ליצור

מחולות שמדברים על המקום שבו היא נמצאת בחיים  .מבין
ששת הרקדנים  ,חמישה רקדנים הם בני גילה,
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 /Iאני

מתעסקת במה שבני שלושים ומשהו מתעסקים .לפני שנתיים
ילדתי את הבת שלי ,ליה ,והחיים הזוגיים וגידול הילדה הפכו

לחוויה מאוד סוערת בשבילי .הויתור בשלב של החיים
הבוגרים ,ההחלטה לא לעזוב כשיש קשיים ,לא לברוח  ,להישאר

במה יש לד לרע ולטוב ,להיאחז .אלו התנהגויות שלכאורה
מקרינות חוסר ביטחון ,פחד ופסיביות ,אבל בעיני זה סוג עמוק
של ויתור .לפעמים ההידבקות וההיתלות הזו האחד בשני
יכולה להיות מטופשת; שני אנשים שההתעקשות היא חולשה
מסוימת המשותפת להם .ההתעקשות גם גורמת להם לעשות

שוב ושוב אותן פעולות קומפולסיביות והם לגמרי מודעים לזה
ואפילו קצת נהנים מהתיאום או מחוסר התיאום הבלתי
אפשרי הזה .רציתי לעסוק בחוסר מימוש ,בהתרככות  ,בקבלה
של חולשות ממקום של אהבה ,לכן חשוב היה לי למצוא
רקדנים שפועלים מאותו מקום.

/I

מקום של בגרות ,של בשלות?
אני זוכרת ששאלנו את עצמנו איד מריל סטריפ יכלה לוותר על
קלינט .איד היא יכלה לוותר על ההתאהבות הגדולה הזו
בשביל האהבה הקטנה חסרת הריגושים שיש לה .באותו רגע
יכולנו כולנו ,חברי הלהקה  ,להבין את זה .לא כל הבחירות

,.

בחיים הו מודעות  ,הרבה מהבחירות שלי ,גם בחיים וגם

"לוותר על קלינט" מאת ענת דניאלי ,רקדנים:

אודליה

קופרברג ובנימין יגנדורף ,צילום :ארנה ושי אדם

"Giving up Clint" by Anat Danieli, dancers: Odelya
Kuperberg and Benjamin Jagendorf, photo: Orna
and Shai Adam
ביצירה  ,אני מניחה שהן לא מןדעןת ,דןןקא אלן מגיען

ממקןם רגשי

עמןק ןלא שכלתני .בכלל יש לי הערכה גדןלה לדברים I

אינם ברןרים

אן מןחלטים  ,שעדיין נמצאים ברמת עיבןד נאיבית אן וגןלמית,
נראה שמעבר לזה ,בעבודה שלך ,יש אמירה שה כ וח חונק וחוס ם

שקשןר'ם ככןחג'ןת tגןרמ,ם ל'

אם כןחניןת זה לשים א ן הרכב על
רשימת בעידית

ה Iןoרדר' " " במרכז העיר כפי שנהןג פה ןלצאת

לחשןב על אף אחד א ז זן דןרסנןת,

" לוותר על קליבט "

להקת מחול נעת דניאלי 2000

טיפת כבןד אליה .אני ן jjרבה יןתר
אנשים שבאים ממקןמ ו ת שיש בהם

" יופי ,יופי "

להקת מחול ענת דניאלי 1999

אני לא קןנה את הכןח ,לא קןנה את

לייי הזה ,התחןשה שהכ י ל שלי כמןבן

" למור "

ןהתחןשה הזאת הןפכת ו היןת גם סןג

להקת מוזע 1998

תרבןתי ,חלק מן התרב כת שלנן ,של

" לובה "

להקת מחול ענת דניאלי 1997
" פופינט "

של היצירה  IIלוותר

להקת מחול ענת דביאלי 1996

r

קלינט" יש

לגבריות אחרת ,עדינה iיותר?

" אוקטובר "

בשמחה משמעןיןת j

להקת מחול ענת דביאלי 1995

ןליטיןת ,למרןת

אני ממש רןצה לןמר ו אןתן

" דבש "

להקת קולדממה 1995

רן·יi.lI ,.ני "ר~ייה ,הן לעיתים רדןמן ף בפנים .אבל
סןג של גבריןת מדבר אלי ןנןשא

ןהאימהןת מעסיק אותי ו כל הזמן · עבןדןת

" נשיקות "

להקת מחול נעת דניאלי  994ו

כמו "לןנהיי אן ייאןקט ןבריי  ,הין כמעט על

ןעכשין התחשק לג לעבןד יןתר עם
במאיר ]פריד[ ןב ץ נימין ]יגנדןרף[

" אלממ "

אנטמבל תב שבע 1993
" פאמ לה לה "

מקרית .אני לא מתביישת לןמר שרציתי

פטטיבל המחול המאףקאי 1992
" לעוצר את ביורדן "

להקת מחול בת שבע 1991

מן היישןב ,אנשיך מבןגרים יןתר

ה '''ייr.-
I

"חואלים ,שיש להם אש

,

ןילדים,

\ UIרJ\lVייח פחות אן יןתר במקןם שבן אני נמצאת

" מה שבותר "

להקת מחול בת שבע 1990
" לאו את

הול "m

יו tחר 1'Irרייח בבעיןת של הגיל

בבעיות של

של "

Nלןן~לIח יוזר ןזןגיןת .מצד שני בחhתי בגברים שלאן
 ,גברים ,ששןאלים

טולו 1990
" ישמח משה "

טולו 1989

"תmיק ואתי m
טולו  988ו

ש הרבה במילה
ק"

דואל ,נראה כאילו השן וש במילים
מסתיר את חוסר הי ולת של שילוב
בינן ובין שפה תנועתי

.

לי התנגדןת למילי "

אף פעם לא

.

אני שמחה ששברתי את הטאבן הזה שלי  .הבעיה עם מילים היא שיש

תחןשה ' "'" Vייחר'ל ח על המחןל .איו שפה תנןעתית כמעט  ,איו התפתחןת של חןמר

תנןעתי.

' שהפכן את המחןל מצןרת ביטןי אמנןתית למןפע בידןר  .אפשר לעשןת כל
אפשר ליצןר תנןעה שהיא כמן כתב-יד שאתה יכןל לקרןא דרכן .אתה

ה שתבטא אספקטים אישיןתיים של הרקדן ןתעןרר מפה תחןשתית .

בך באזןרים המילןליים ןהרציןנליים ביןתר  .אפשר לןמר שהיחס שלי

.

לא חשבתי על מילים  ,חשבתי על זיכרןנןת מו המאגר הפרטי שלי,

מעתי ,השמחןת שלי ,העלבןנןת שלי ,סיטןאציןת אישיןת מאןד .אןלי בשל
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I

המחול שלך שקט ,מתכנס ,מופנם ,אף פעם אין תחושה של

דנ זהב ,עם כלב ,פעם היא חיקתה נורילה  .זו הופעה שראיתי לפני 12

לחגוג את הגוף ,את היופי של התנועה.

שנים .מאוד אהבתי שהיה בהופעה משהו עירום שלא יסה להתפרץ או

אני לא רואה את הרקדנים הולכים עם צוואר זקוף ואצבעות רנליים

מתוחות ,קשה לי עם הקדושה הזו ,אני אוהבת שיש תחושה של חילון

להתייפייף .אני אוהבת שירים עבריים  ,קולנוע מאתנר אותי  .העריכה

9

הקולנועית בסרטים מתחברת לי עם מחול :אני מתייח ת לחיתוכים

מסוים .ויתור על פומפוזיות ושואו בימתי והישארות עם השנרה

בין סצנות כמו לקאט קולנועי .אני אוהבת למשל את הסרט יישורט-

והיומיומיות .אני לא אוהבת שמנסים לעשות שואו בכל מחיר .אני נם לא

קאטסיי ] [Short Cutsשל אלטמן בנלל האנסמבל של ,שחקנים ,הבו-

מחפשת דיאלונ שיצחיק עם הרבה פוזה .אם אנחנו מדברים בצד על

זמניות והמינוריות העוצמתית של הסיפורים  .מצד שני כל ההשפעות הן

הכיסאות אז יש בזה אמת מבחינתנו  .הניסיון הוא לחפש מה שטבעי לנו .

בעירבון מונבל  ,אין יוצר שיש לי איתו דיאלוג דמיוני .

נראה שבכל העבודות שלך יש התעלמות מכוונת מן הוירטואוזי,

מסחיטה של ייוואו" מקרי מן הצופים ,מדוע!

כיצד עבדת עם המוסיקאי על הקולאז' י"י~ייי'~"""'י שהוא מאוד
מורכב!

אני זוכרת שבזמן החזרות קראנו לעצמנו לה לה לה היומן קרעחץ

-

על

בהתחלה רציתי את אביתר בנאי .הוא בא לראות

משקל לה לה לה היומן סטפס ]  [. La, La, La, Human Stepsכי שם
מחייכים כל הזמן ומרנישים נהדר והכול וירטואוזי ואסתטי  ,ואנחנו
קבוצה של לוזרים שנעים באיזה עולם קודר ומלנכולי .אני יכולה
להעריך להקות כמו לה לה לה היומן סטפס ,הם עושים את העבודה
שלהם הכי טוב ויוצרים איזשהו מרחק אסקפיסטי  ,ומראים לקהל
שהם יכולים לעשות משהו שאנשים רנילים לא יכולים .אני נם יכולה

ליהנות מיילורד אוף דה דאנסיי ]  .[Lord of the Danceאצלנו ,לפעמים
תוך עבודה על סצנה מניע ההומור ונוצר חיו,ך אבל זה קורה בלי
הכוונה מראש  .אולי בגלל זה אין ייוואויי.

ההתעלמות מן הוירטואוזי היא אולי גם השלמה עם הגיל ,עם
הגוף ומגבלותיו!
אין לי שום רצון לבדוק את היכולות של הנוף ,בשביל זה יש קרקס
סיני ואולימפיאדה ואני מאוד אוהבת לצפות בהם  .בניל

10

הייתי

מתעמלת וכשהייתי מניעה לסוס הסמוכות ,הייתי נעצרת ולא קופצת

מעליו ,נכנעתי למנבלות הגוף בנלל מנבלות הנפש .מנבלות הנפש
גורמות לי לעבוד בצורה יותר קאמרית על הנוף  .בעיני כל ניסיון לבדוק
את גבולות הגוף ואת גבולות הנפש הם סוג של נבהות רוח .

בכל זאת ,את מאוד מקצינה את זה לכיוון השני ,את עושה הכול

בשביל לגרום לצופה לחוש שהוא במעין חזרה גנרלית.
היתה לי תחושה שאנשים שבאים לסטודיו מתרנשים יותר מאנשים
שמניעים להופעה .האנשים שמניעים לסטודיו ערים למהלך העבודה
כשהיא מתנבשת ,לחוסר השלמות שבה ,להיותה כמעט ,אבל עדיין לא .
אין לי רצון בתיאטרליות ,בבימתיות .כשאנשים על הבמה ,יש בזה
מידה נדולה של אקסצנטריות  ,הסיטואציה שבה אתה כצופה נועץ
במישהו מבטים היא מאוד קיצונית .אני משתדלת לקחת את זה יותר
בהומור  .יש בזה משהו מטורף :אנחנו נרקו,ד אתם תשבו  ,וכולם

מצייתים .אנחנו כפרפור מרים מוכרחים לומר  :תסתכלו עלי .אני לא
רוצה להפיל את עצמי על הקהל .יש לי תחושה של אמון בקהל ואני לא
צריכה להראות לו משהו מסוים ,אלא כתב חידה .חשוב לי שהמופע
יהיה בגובה העיניים ,חשוב לי להשיל איזו שכבה  .ההתרגשות האמיתית

שהנעתי לאיסר שולמן .בהתחלה זה היה מאוד קשה,

מגיעה אצלי בהפתעה ,ממקום קטן ,מניואנס ,כשעושים זום אין למשהו

אנשים שונים לנמרי ,כל אחד חתר במשוט אחר

שמלכתחילה עורר אותי  .אני אוהבת את האשליה ,אבל האשליה היא לא
בשמים  ,היא פה  ,לא בלאס-וגאס ,אלא בכוס התה שלך .

מי האמנים שמשפיעים עלייך ,מהו הארסנל התרבותי שלך!
אני מושפעת ממרס קניננהם ,שאצלו למדתי כמה שנים .אני אוהבת

מאוד גם את הכוריאונרפית אן קרלסון  ,שהצינה מופע של ריקודים עם
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לגמרי לפרויקט  .איסר היה בתהליך עמוק עם ",.לIרז· ,,,,,,ן

מוסיקליים ,מעברים  ,קטעים מקשרים וכל מיני
מאוד מובחנות .לדעתי ,הוא עשה עבודה נהדרת בזמן

לרקוד בהופעות של,ך דבר שעשית כמעט תמיד?
יי יופי יופי" ,עבודה שאנשים לא כל כך אהבו ,עבודה
תמונות  ,לא רקדתי וזה היה מאוד נכון לי.

י להתאפק ודחפתי את עצמי פנ י מה .התחשק לי
לי י ותר נכון לעשות רק את הכוריאוגרפיה  ,אבל
העבודה שאני חייבת להשתתף ,כדי להיות יותר
האחרון אני מתחילה ליהנות מזה שיש לי את הצורך
אני לא מבינה למה אני לא בבית  ,ורואה ' מבט ' ?

בתור

 ...ו· ...

י'י'י'"·" את לא עוברת את גבול הצניעות הסביר?
את הצניעות של עצמי .הצניעות היא ערך חשוב

יש לי רתיעה מפומפוזיות  .יש רתיעה
ה רואה את עצמ,ך אתה בעצם רואה משהו שאתה

'~ f'\"'V

" " יי לא רצית לעשות וקצת רבת על זה עם הרקדנ י ם.

I

לצאת ולגמור וללכת .ההשתחוויה מספקת איזה צורך בסיסי
ושל הדיאלוג ביניהם  .כולם עושים את זה  .בשבילי

ו  r",nי -נווח הכפיים הן סיטואציה מב י כה  .משהו שנכפה מלמעלה ,

יע לזר י מה  .הרקדנים אמרו שצריך לתת לקהל את הקו,ד
נגמר וצריך לקום וללכת  ,וקיבלתי את זה .אני רציתי
האוסף של הסצנות כפי שהן נבנו ,בזו אחר זו  ,ועם כל

האסוציאציות ש

מעלות אצלו .חשוב לי שאנשים יצאו מהמופע עם משהו ביד•••• .

••
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תיאטרליות ' ,ערכות יחסים בין אנשים המסופרות בשפה פיזית
ברורה ,ללא מילי ' ,9מסרים חברתיים וגם לא מעט הומור  -מאפיינים
את עבודותיה של Iהכוריאוגרפית הישראלית יסמין ורדימון )  .(30יש לה

להקה על שמהb,לגות ופרסים בהם זכתה בשנים האחרונות  ,פסטיבל
שהיא אוצרת ,סי ף ובי הופעות רבים בכל העולם  -ואם לא שמעתם את
שמה לאחרונה ,זה לא מקרי  .ורדימון ,קיבוצניקית מעין החורש שליד
חדרה ובוגרת לה \ת המחול הקיבוצית ,פועלת בארבע השנים
האחרונות בזירת לונדון ,וגיחותיה לישראל מעטות ולרוב קשורות
בעניינים משפחת ים .

השנה עשתה ורד מון היסטוריה ,בהיותה כוריאוגרפית הלא-אנגלייה

הראשונה שזכתה ן בפרס ייג ' רווד" נ  [,Jerwoodשהוא הפרס הכי יוקרתי

J

באנגליה לכוריאו רפיה .הפרס ניתן לה על פועלה האמנותי הכולל ,כפי
שהוא נראה על ב י מות לונדון והסביבה בשנים האחרונות .מרס
קנינגהם ,הכוריא ן גרף האמריקאי הנודע ,העניק לה אותו בכבודו

ובעצמו .הפרס  -מעבר לכבוד הגדול בהחלט הכרוך בו  -הוא תמיכה
של

8000

לי"ש )כ
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יי קנינגהם הזמין

אלף שקלים( בעבודה החדשה של ורדימון .

ותי לאכול איתו ארוחת ערב ואמר שיהיה מאוד

מעוניין לדעת מ ,עשיתי עם הכסף ,וישמח אם אזמין אותו לצפות
בעבודה .מובן ש בטחתי לו מיד מקום של כבוד באולם" ,היא מסכמת

את החוויה הייח דית הזאת .בכל זאת ,לא כל יום יושבים לארוחה עם
קנינגהם ,כשהוא עצמו הזמין אותך אליה .

הרומן של יסמין ו רדימון עם לונדון החל לפני כשש שנים ,כאשר זכתה

F

בשנת  ' 95במקו

הראשון בתחרות ייבדרך ללונדון" ,שהתקיימה במרכז

סוזן דלל בתל-אפיב  .התחרות

-

כשמה כן היא  .מי שזוכה בה מקבל

מילגת לימודים ~ת חודש במרכז המחול הלונדוני הכי פעיל בעיר

-

יי הפלייס תיאטר ' ~ ,ורדימון התחרתה וזכתה במקום הראשון הנחשק
עם עבודתה ייאק ] לאשמה" ,מה שהוביל אותה אל המטוס היישר

ללונדון .ג'ון אשפןרד נ Ashford

 [,Johnמנהל ה"פלייס תיאטר",

שלמזלה היה גם א! חד השופטים בתחרות הישראלית ,חיכה לה שם
בזרועות פתוחות ורדימון הגיעה  ,עבדה קשה ונכבשה בקסם האנגל י.
זה לא קרה מיד  ,אבל אחרי שנה הבינה שלונדון זה המקום שלה .

"ראש" מאת יטמין ורדימון ,רקדנים :לוק בורו ויטמין ורדימון,

צילום :טוקי דהנדה

"Tete" by Jasmin Vardimon, dancers: Luke Burrough and
Jasmin Vardimon, photo: Suki Dhanda

לפחות לתקופת  ,ה בחייה .
בערך באותה תק פה עזבה את להקת המחול הקיבוצית ,ייהבית

י~ו:ח~~~~~:~!~~:~:י:ו~'~~ '.ו:תל:נ~~~~:ב~ ~~::::~ ~:כ
שהיא רוצה להת dקד יותר ביצירה ופחות בריקו,ד התמקמה בלונדון,
בדירה שכורה ב ~רום העיר  ,ברובע צבעוני וססגוני עתיר שחורים
ופורטוריקאים d" .אוד מתאימה לי סביבה כזאת  ",אומרת ורדימון  ,יי כי

רבות מהעבודות ~ לי עוסקות בתרבויות שונות וברבדים סוציאליים ".

את מגוריה היא~rחולקת עם החבר שלה זה  11שנה ,גיא בר-אמוץ ) (30

~י

מקיבוץ מעברות .בר-אמוץ ,אמן פלסטי מוער,ן זכה השנה בפרס

ייהאמן הצעיר"

טעם מוזיאון ישראל  .השניים ,אגב ,גם מרבים לשתף

פעולה מבחינה

מנותית  .ייגיא עושה הרבה מולטימדיה "  ,אומרת

r

ורדימון ,יי הוא ז

שאחראי על האנימציה ועל שילוב מימד הווידיאו

I

בעבודות הלהקה שלי .עשינו גם עבודות משותפות למוזיאונים בעולם" .
מי שריכך את נח ן תתה של ורדימון בעיר הגדולה במדינה הזרה היה

אותו ג'ון אשפור ד ' שמינה אותה לכוריאוגרפית הבית של ה " פלייס
תיאטר"  .זה אומ ן שהיו לה שם משרד משלה  ,תמיכה כספית וכר נרחב
לפעילות יצירתית  .ורדימון לא הכזיבה .מאז בואה ללונדון היא העלתה

כבר ארבע עבודו ף  ,כולן הצליחו באנגליה וגם מחוצה לה :רשימת
עבודותיה האנגל ות

-

כולן בעלות שמות דו-משמעיים או שמות שיש
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בהם משחקי מילים  -כוללת את :יי ת-רפיסט " נ  - [Th-rapistשילוב של
המילים תרפיה וה~נס )דה-רפיסט( ,יי זו עבודה על הגבול הדק של המגע
המותר והאסור "

מ ', 97 -

יימדאם מייד " )עבודה המבוססת על

"לורלורלור" ,מאת 'סמ'ך ורד'מוך ,צ'לוס :דאר'ך זאמ'ט לופ'

Lure" by Jasmin Vardimon, photo: Darrin Zammit Lupi

ייהמשרתות" של ז'אן ז'אנה(

מ ' 98-

עימה היא גם הופיעה בארץ באירועי

יי הרמת מסך" במרכז סוזן דלל בתל-אביב  ,יי טית " נ[ eteז )ראש
בצרפתית( מ  ' 99-ו " לורלורלור " נ  [Lurelurelureמשנת  .2000כרגע
הלהקה עובדת על יי טיקליש " )מדגדג( שתהיה בסופו של דבר ערב יצירתי
שלם ותועלה בשנת

.2001

ייזו תהיה קופרודוקציה עם תיאטראות

בסקוטלנ,ד בטורונטו )קנדה( ומרכז בברצלונה )ספרד(" ,היא מספרת ,

מה שמעיד יותר מכל על המעמד וההערכה הבינלאומית שרוחשים לה
בבירה האנגלית  .ייהבריטים כל כך מסודרים  ",היא מתמוגגת ,ייויש לי
כבר הזמנות להופעות באנגליה ובעולם לחמש השנים הקרובות ".

הלהקה שלה  " ,להקת המחול של יסמין ורדימון " שמה  ,כוללת ארבעה
רקדנים  .מלבד יסמין עצמה  ,יש עוד רקדנית ישראלית ,ליאת שנהר ,
רקדן בריטי ורקדנית ניו-זילנדית  .הלהקה עובדת על פי פרויקטים,
לרוב ארוכי טווח  ,כשכל פרויקט מקבל תמיכה ממשלתית .ייי ש לי
הרבה מזל באנגליה  ",היא מודה  ,ייהלהקה שלי הפכה לאחת הלהקות
ה'מסוירות' והנתמכות שם  .תוך זמן קצר מאז הקמתה הלהקה
התקדמה יפה מאו,ד בצורה ממש מהירה ,בסולם ההצלחות וזה

התבטא בכמות הסיורים שלנו בחו"ל  .עד היום היו לנו מעל 60

58

הופעות

ב 15-מדינות .זה נחשב כמכובד ביותר עבור להקה אנגלית".
הזכ י יה בפרס ייגורווד" היוקרתי הביאה עימה ראיונות

לתקשורת האנגלית?
כן ,היו לי כמה ראיונות לעיתונים באנגליה ובאירופה .כשלמראיינים נודע
שאני באה מישראל ,הם תמיד שואלים אותי מה ישראלי ביצירות שלי.
ומה באמת?

אני מושפעת מהמקום שבו אני עובדת באותה תקופה .ההשפעות שלי
באות גם ממקומות אוניברסליים כמו קולנוע ,ספרות  ,תרבות  ,ובלונדון
יש בהחלט שפע מכל זה  .אלה הדברים שמעשירים אותי ומשפיעים

לדעתי יותר מכל גם על היצירה שלי.

ואיך המבקרים באנגליה מגדירים את העבודה שלך?
הם אומר י ם שהיצירה שלי מאוד לא-בריטית
למה הם מתכוונים במונח בריטית

-

-

ולא שאני בדיוק יודעת

וטוענים שהיא מושפעת בעיקר

מתיאטרון  .לדעתי  ,זה באמת נכון.

אז לדעתך איו גם דבר כזה מחול בריטי?
לא ממש  .אנגליה היא מדינה מולטי-תרבותית ,וכל מי שיוצר בתוך
המדינה  ,כולל הלהקה שלי  ,נחשב שם ליוצר בריטי  ,לפחות באופן טכני .

בגלל הרב-לאומיות ואנשים מכל צבעי הקשת שניתן למצוא בלונדון ,
כשכל אחד בא עם עולם ההשפעות והמושגים שלו ,באמת קשה להגדיר
מהו המחול האנגלי המודרני ואם הוא קיים בכלל.

אז א ת חיה טוב ממחול?
יסמין מחייכת .מתברר שאת הקושי להתפרנס מאמנות לא המציאו
האמנים בארץ .יי אני חיה גם ממחול .בנוסף לעבודה עם הלהקה שלי אני

עובדת על תנועה וכוריאוגרפיה עם שחקנים בתיאטראות השונים של
לונדו ן  .אבל בנוסף לעבודה במחול נטו אני גם מורה לפילאטיס

-

שיטת

התעמלות טיפולית .זה טוב לאנשים עם פציעות וגם לאנשים בריאים
שרוצים לפתח שרירים מסוימים  .במיוחד היא טובה לרקדנים .אני

מטפלת בעיק ר באופן פרטי אבל גם במכוני כושר ובבתי ספר לריקוד י!

בנובמבר  2000אצרה לראשונה באופן מלא ועצמאי פסטיבל מחול שלם
בתיאטרון יי אובל " בלונדון  ,השג מרגש מאוד מבחינתה  .ייזה היה פסטיבל

בן שבועיים שאליו הזמנתי להקות אנגליות וכמה להקות מחוץ לאנגליהי !
וחוץ מזה ה י א לא מפסיקה ללמו.ד לצד החבר שלה ,הלומד אמנות
בגולדסמית קולגי ,לומדת גם ורדימון

-

לתואר ראשון באנתרופולוגיה

ובקולנוע .יי תמיד הייתי אחת שעושה הרבה בו זמנית" ,היא מודה ,ייכזאת
אני  .מרגישה שאני חייבת כל הזמן להעשיר את עצמי י !

לכן  ,אולי  ,לא מפתיע לגלות שיסמין ורדימון לא החלה את קריירת
המחול שלה בגיל ממש צעיר .למה? כי היא עשתה הרבה דברים לפני

כן .למעשה  ,היא הגיעה למחול אחרי קריירה מבטיחה של אצנית
ומתעמלת קרקע .יי הייתי בקבוצת האצנים הצעירים של מכון וינגייט",
היא משחזרת ,יי והתאמנתי ברצינות כדי להגיע לאולימפיאדה  .המאמנת
שלי היתה אסתר רוט-שחמורוב הנודעת י!

אז מה קרה שוויתרת לפתע על חלום האולימפיאדה?
בנוסף לאימוני הריצה גם עשיתי אימוני התעמלות קרקע  .האימונים
כללו גם לימודי בלט  .י ום אחד המורה שלי לבלט פשוט עשתה לי
ימחטף ! ה יא הציעה לי לעשות י יותר בלט ופחות התעמלות ! אני
הסכמתי  ,וכך נשאבתי יותר ויותר אל תוך עולם המחול  .האמת היא
שזה התאים לי ,כי מגיל צעיר הייתי חובבת תיאטרון  .אבא שלי ,נדב
ורדימון ז " ל  ,שרק לאחרונה נפטר בגיל  59אחרי מלחמה ממושכת
במחלת הסרטן  ,הי ה איש תרבות ותיאטרון .הוא ניהל במשך כמה
תקופות את תיאטרון י צוותא י בתל-אביב ובזכות ההורים שלי הלכתי
ורד'מוו ,רקדב'ס :לוק בורו ו'טמ'ו ורד'מוו,
I

 .טוק' דהבדה

by Jasm in Vardimon , dancers: Luke Burrough and Jasmin Vardimon, ph

" eteז"

I
I

59

הרבה להצנןת ןלמןפעים  .המחןל היה עבןרי טבעי יןתר ,קרןב יןתר

לעןלם התיאטרןן שאןתן כל כד אהבתי ,מאשר התעמלןת הקרקע .עם
הזמן המחןל נם נרם לי להזניח את הריצה ןלןןתר על חלןם
האןלימפיאדה .

ובמבט לאחור את לא מצטערת על זה? אולי היית מביאה את
מדליית הזהב הראשונה של ישראל?
ייממש לא" ,יסמין מחייכת" ,לא נראה לי שהייתי מןכשרת עד כדי כד

בריצה .העיסןק במחןל מעשיר אןתי הרבה יןתר" .

את לימןדי המחןל הרציניים שלה היא החלה בניל 14

באןלפנה

האזןרית מנשה בקיבןץ עין שמר  .לקראת השירןת הצבאי כבר נחשבה

לרקדנית מקצןעית לכל דבר ןלכן קיבלה מעמד של רקדנית מצטיינת.
היא שירתה כמאבחנת פסיכןטכנית בלשכת הניןס בתל-אביב ,מה
שאיפשר לה בחצי השני של היןם לרקןד ןללמןד מחןל .אחרי השחרןר
התקבלה ללהקת המחןל הקיבןצית ,עברה לנןר בנעתןן שליד נהריה,

קיבןץ הבית של הלהקה ,ןלא עזבה את הלהקה עד ניל  ,25הניל שבן
החליטה לנסןת את האןפציה האירןפית .ייהןפעתי בכל העבןדןת
המרכזיןת של הלהקה  ,ביניהן 'עיר עירןמה' ן'זיכרןן דברים' ,שהיתה
עבןרי עבןדה מאןד מרנשת .בנןסף יצרתי את העבןדןת שלי .יהןדית
ארנןן ,מייסדת הלהקה ןנם המנהלת שלה במשד שנים ארןכןת ,מאןד

תמכה בזה שניצןר ןנתפתח .היא נם איפשרה לי לעבןד על היצירןת שלי
עם רקדנים מהלהקה" .

ואף פעם לא חשבת "לרדת" למרכז הארץ? לנסות להתקבל

למשל ל"בת שבע"?
לא בזמן שהייתי ב"קיבןצית" .כשהרנשתי שאני רןצה לצאת ,אז
מבחינתי זה היה לצאת לנמרי את נבןלןת הארץ .המניע העיקרי שלי
לצאת לחן"ל היה הרצןן לעבןד בקבןצןת יןתר קטנןת ,מה שבארץ מאןד
קשה.

את רואה את עצמך נשארת בלונדון?
כרנע כן .מאןד טןב לי שם ןאני מקבלת הערכה רבה לעבןדה שלי,
שמתבטאת נם בתמיכה כספית ןאדמיניסטרטיבית הנןנה .אני חיה עם

זה טןב מאןד .נכןן שנם בארץ אהבתי לעבן,ד אבל אין ספק שבלןנדןן
המעמד של הלהקה שלי מבטיח ,ןזה לא פשןט להניע למצב שאלין
הנענן ,שארבעה תיאטראןת תןמכים בנן .במצב כזה אין ספק שנשארים
בינתיים שם.

ומה עם הופעות של הלהקה שלך בארץ?
ייאני מאןד אשמח להןפיע כאן" ,היא אןמרת ,ייאבל זה צריד להיןת
בהתאם לדרישןת שלנן .צריכים לשלם לנן עבןר ההןפעןת בדיןק כמן

שמשלמים לנן בכל העןלם" .ןאכן ,עד שלא נפנים שצריד לשלם כאן
לאמנים  ,נם כאלה שהם יימשלנן" ,לא נהיה ככל העמים ,ןחבל.

"לורלורלור" ,מאת 'סמ'ו ורד'מון ,צ'לוס :דאר'ו  Tאמ'ט

Jasmin Vardimon, photo: Darrin Zammit Lupi

ב 14.11.00-

הספרייה הישראלית למחןל,

קיימ

הגןף הין ייחןדיים .החימןם התרכז בחלק הגןף

הראשןנים ןעד לאפןר המתכתי האלקטרןני

העליןן; ראש ,כתפיים זרןעןת ןגב עליןן.

בשיתןף עם משרד החינןך התרבןת הספןרט

שקנה לן מקןם של כבןד בהמשך

ןעם ייאמנןת לעם' יןם פעילןת מיןחד שהפגיש

היתה זן הקדמה נאה למןפע ה"טרילןגיה" ,של

התלמידים נדרשן לבצע תרגילים בקצבים לא

הלהקה ,שמצדיע למןסיקה האלקטרןנית

סטנדרטיים; למשל ,רק מעט תרגילים הין

בהיןתן מןפע מןלטימדיה אינטגרטיבי בן

נאמנים לספירת השמןנה המסןרתית  .התנןעןת

מציגים שמןנת הרקדנים ןהשןתפים

הין מהירןת למדי ןדרשן כבר מתחילת השיעןר

הןירטןאליים שלהם מבט רענן מצידן של עןלם

שליטה של ממש באיברים הנעים  .בניגןד

המחןל על עןלם הטכנןלןגיה ,ןעל המתכתיןת

לשיעןרי המחןל המןדרני המןכרים לתלמידים,

תלמידי מחןל מכ

רחבי הארץ עם להקת

המחןל הבריטית

נדןם נ  [. Randomזה היה

המפגש השלישי ב"dרןיקט יימדןר לדןר"  -סדרת
מפגשים בין תלמיךי מחןל טרןם-מקצןעיים עם
להקןת מחןל מחן .ל' מעל
בגילאים

,18-15
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תלמידי מחןל,

נףשפן לתהליך העבןדה של

השיעןר.

ןהניכןר שהןא מביא עימן ,גם למןסיקה עצמה .

t

הלהקה .תןכנית יןם כללה שיעןר מחןל

E

החימןם ,כמן גם השלבים האחרים של
השיעןר ,התבצע בעמידה .השיעןר התאפיין

התלמידים הביען התלהבןת רבה מהשיעןר,

בבידןד של איברים ןהתמקדןת באזןרים

מקגרגןר נ [M Gregorןצפייה בשיעןר של

אשר גרם להם ,לדבריהם ,להתןןדע אל סןג

קטנים כמן כפןת הידיים ,המרפקים

הלהקה.

מןדרני עם אחד

רקדני הלהקה ,שיחה עם ןיין

רקדני להקת רנדן Darren Elis, Julian de -
Leon, Nocolas Laustiol :, Odett Hughes
 Cla re Cunninghamהןדיען ברגע האחרןן
שאינם זקןקים ל  .לןןים מןסיקליים לשיעןרי

ן-

רפרטןאר תנןעתי חדש לגמרי ,ןלבחןן את

ןהכתפיים ,ןבתרגילים נדרשה סריקה של

יכןלתם לנןע במהירןת ןבסגנןן אחר מזה

איברים אלן בדייקנןת ןבבהירןת  .הדגש היה

שאלין הןרגלן בבתי הספר .כל אחד מהמןרים

על הזרןעןת ןהגב העליןן במטרה להגיע איתם

לימד בהתאם לסגנןן האישי שלן ,אם כי אצל

למקסימןם אפשרןיןת תנןעה .התנןעה

כןלם בלטה המגמה של הטיפןל בגןף ןהפירןק

התבססה על שחרןר ןחןפש במפרקים יןתר

שלן בצןרה מקןרית ןמאןד לא מסןרתית .

מאשר על החזקת שרירים .

בשיעןר של קלייר קנינגהם למשל ,האלמנטים

בסןף השיעןר התחלקן התלמידים לזןגןת

הין אןתם אלמנטים שמןפיעים בכל שיעןר

ןקנינגהם לימדה קטע דןאט המבןסס על

מחןל מןדרני  ,אבל הטעם ןהאןפן בן טןפל

שאלןת ןתשןבןת בין שני בני זןג .הדןאט כלל

המחןל שיעבירן ,האלטרנטיבה היתה מרשימה
ביןתר :כל אחד מ ,רקדנים הגיע עם מבחר
דיסקים משןבח,

סיפק תשתית עשירה

לשיעןר ,החל ברן נטיקה ןרןדה לתרגילים

עול

וגר:

מפגש תלמידי מחול
ךנד~מ
עמ ל

עינב

להקת רבדןם ,כןר'אןגרף :ן" 1מקגרגןר
Random Dance Company, choreographer: McGregor
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בעיקר אלמנטים טכניים שנרכשו במהלך

ב  IIטרילוגיה II

עבד קודם

-

על הדמויות

השיעור  ,אבל היה גם היתולי ומשעשע  ,וזה

הוירטואליות או על תנועות הרקדנים

שבר באופן סופי את הקרח בין קנינגהם לבין

מקגרגור שהעבודה היתה משולבת ,כפי

העיניים המעריצות של התלמידים  .התלמידים

שהמחשב משולב כחלק אורגני בחייו כרקדן

ביצעו את הדואטים בקבוצות קטנות כששאר

וככוריאוגרף  .על משמעות שמה של היצירה

-

השיב

-

הכיתה צופה בהם ,וזכו מחבריהם למחיאות

 IIמילנריום II

כפיים  ,שהתערבבו בתשואות הרמות לקנינגהם

ואקווריום .נקודת המוצא היתה ניסיון ליצור

עם סיום השיעור.

חלל וירטואלי ,אשר אינו מושפע מכוח

-

השיב שזהו שילוב בין מילניום

המשיכה ,אבל שאנשים יכולים לראותו ,כמו
בזמן שהוקצב לשאלות ,שאלו רוב התלמידים

אקווריום .בנוסף  ,נעשה ניסיון לבדוק כיצד

על הקריירה של קנינגהם  :מתי התחילה לרקוד

אפשר להשתמש בסביבה הוירטואלית לצורך

וכו! היא רוקדת מגיל  ,4והיא כבר  6שנים

ריקוד .כיצד אוצר המילים התנועתי-הפיזי

רקדנית מקצועית ,ענתה קנינגהם  .את עיקר

חובר אל התנועות הממוחשבות  .וכן ,הוסיף

השכלתה כרקדנית-יוצרת רכשה בסדנאות עם

מקגרגור ,מעניין אותו לבדוק איך יוצרים

כוריאוגרפים אורחים יותר מאשר בשיעורים

משהו יפה ואסתטי מתנועות מאוד לא

השגרתיים )מה שבוודאי עורר הזדהות אצל

הרמוניות .

משתתפי השיעור( .לגבי ה  IIטרילוגיה

II

הקדימה

קנינגהם ואמרה שאין ליצירה נרטיב ברור.

המורות היו ,כצפוי  ,דידקטיות יותר ושאלו על

היא הזמינה את התלמידים לחפש בה את

מקור השפה התנועתית של מקגרגור.

המסע האישי שלהם.

הכוריאוגרף לא נתן תשובה חד משמעית  .אחת

המורות שאלה על הקשר בין עבודתו של

אחרי השיעור עם הרקדנים נהנו התלמידים

מקגרגור למרס קנינגהם .המילון התנועתי שלו

ממפגש בלתי אמצעי עם עולמו של ויין

אחר לגמרי אמר מקגרגור; עם זאת ,יש ביניהם

מקגרגור  .מקגרגור

) (, 30

בלבוש לונדוני צעיר

עם גולגולת חשופה וכמה עגילים בגבה ישב על
שפת הבמה ,וסיפר על המקורות של יצירתו.

ואז  ,מודע לחלוטין למבטים המעריצים שתלו
בו רקדני העתי,ד קרא

צים שביניהם

כמה נקודות השקה ,כמו ההתייחסות

למוסיקה כיסוד שאינו דווקא נלווה לריקוד
אלא בעל מאפיינים משל עצמו  ,במקרים
מסוימים

-

מאפיינים דיס הרמוניים; היצירות

של ג ' ון קייג ' אצל קנינגהם מקבילות אולי

לשאול שאלות .התלמידים רצו בעיקר לדעת

במשהו למוסיקה המתכתית הקפואה

כיצד בוחר מקגרגור את רקדניו .חשובה לו

והדיסהרמונית אצל מקגרגור) .מרס קנינגהם

יכולת טכנית מעולה ובצידה אינטליגנציה ,

היה מהראשונים שהשתמשו במחשב לצרכים

אמר מקגרגור .הוא מחפש רקדנים שלא יבצעו

של כוריאוגרפיה ,כשבנה את תוכנת

בעיוורון את הוראות הכוריאוגרף אלא יתנו

- forms

פרשנות משלהם לחומר שהוא מביא  .בתהליך

כוריאוגרפיים כזמן  ,מרחב  ,וצורות תנועה(  .עוד

העבודה על

ה  IIטרילוגיה ,II

הוא הביא רעיונות

life

המפרקת לגורמים פרמטרים

סיפר מקגרגור ,שבנוסף לשיעורי בלט קלאסי,

ונתן לרקדנים לעשות עליהם אימפרוביזציה ,

מקבלים חברי הלהקה גם שיעורים במחול

כך שבתוצר הסופי יש מאוצר התנועות האישי

מודרני  ,שיאצו וטכניקות משחררות אחרות ,

של כל רקדן .לשאלה על איזה חלק

כדי לחשוף אותם לסגנונות שונים ולהרחיב

את גבןלןת היכןלת התנןעתית של גןפם.

אחרי השיחה עם הכןריאןגרף הןזמנן

התלמידים לצפןת בשיעןר של הלהקה  ,שם
הןדגמן העקרןנןת של מקגרגןר לגבי הרמןניה ,
המןשגת מרצף של תנןעןת ןמצבים
דיסהרמןניים .נראה כי מקגרגןר ,הרקדן הטןב

מכןלם  ,המןדע כל הזמן לנןכחןת העיני י ם

המעריצןת של התלמידים הישראליים  ,היה
עסןק פחןת בהעברת השיעןר ןיןתר בהפגנת

יכןלתן הןירטןאןזית  .נ י כר שהשפה התנןעתית

של רנדןם היא השפה האישית מאןד של
מקגרגןר  ,אבל זן נןבעת מהיכןלןת ששמןרןת
לן בלב,ד ןאחרי שרןאים אןתן מתנןעע  ,רקדנין

קצת מחןןירים לידן.

זאת היתה ההקדמה  ,שלאחריה הגיען
התלמידים בשלים לגמרי לצפןת במןפע
ה " טרילןגיה "  iהמתכתיןת ןהניכןר הם נןשאים
רןןחים באמנןת בת זמננן  ,ןכאן הם הןקצנ ן

לרמת דמןיןת ןירטןאליןת בלי גןף על מסכ י ם

מרצדים  .אלא שמקגרגןר מטפל בנןשאים אלן
באןפן ייחןדי .במקןם להציג את הקןנפליקט

שבין עןלם הטכנןלןגיה לעןלם האנןשי ,
ןלמתןח ביקןרת על העןלם הטכנןלןגי המנןכר ,
הןא מציג את שנ י העןלמןת כמשלימים זה
את זה .
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הקשר בין מחול ותנועה לתרפיה נראה

והיה למכשיר רב הבעה ועוצמה באירועים

צרכיו הגופניים-רגשיים .בתמ נ רה ,הוא רוכש
את היכולת לביטוי רגשי  -ורב ז י .עם זאת,

במבט ראשון כתמוה וגם סטודנטים ,או

במהלך חיי האדם ובעיקר במעברים

לחילופין ,אנשים הבאים לטיפול אומרים

בגרות ,נישואין ומוות.

הביטויים הגופניים של המצוקות הרגשיות

 IIמעולם לא רקדתי" ,ויש השואלים האם

הריקוד בצורתו זו עדייו איננו תרפיה ,משום

עדיין פעילים והם יבואו לידי ביטוי בעת

עליהם להביא נעלי ריקו,ד או בגד בלט .שאלה

שחסר הגורם המתעל את הרגשות ,המצוקות

מצוקה קשה במיוחד.

זו ממחישה את הערפול הקיים בתחום הקושר

והתכנים העולים במהלך הריקוד .אך האקסטזה

התרפיה בתנועה רואה בגוף

-

לידה,

p

לי אבחוני

מחול ותנועה לתרפיה ,והיא שאלה שאנו ,אנשי

המתחוללת אצל הפרט הרוקד עם עצמו או

וטיפולי כאח,ד המכיר בתנוע  iilכדחף ראשוני

המקצוע מורגלים לשמוע) .התשובה אגב היא

כחלק מקבוצה  ,מביאה לשחרור רגשי ולתחושת

מול,ד בדומה לדחף המיניות האגרסיה המוכר

שייכות של היחיד לקבוצה .חסר כאמור ,עדיין,

לנו מהתיאוריות של פרויד ] [. Fre dהוא היה

וכאן אולי המקום להסביר.

הגורם המתעל את הרגשות ,המצוקות והתכנים

הראשון שלמעשה השכיב את מטופליו על

 IIלא - II

איו צורך בנעלי ריקוד(.

1

I

התרפיה בתנועה משתמשת במחול כבמדיום

העולים במהלך הריקו,ד כדי להפכם לתקשורת

הספה המפורסמת  ,כשמאחו

טיפולי ומתבססת על האמונה שבגוף חבויים

ולהתקשרות של היחיד עם זולת משמעותי ועם

כך שלא נוצר קשר עין ביניה .המטופל ,במצב

הסיפורים המרתקים של חיינו ,אשר בעזרת

עברו שלו ,על מנת לאפשר לו הבנה של

זה של שכיבה סטטית ,היה מלה אסוציאציות

ה ישב הוא עצמו,

ר'תה מררמז

הגןף הזןכר )ןאיבן
תנועה ומחול ,ניתן להגיע אליהם ,להעלותם אל
פני השטח

-

ובמהלך הטיפול ,לחולל בהם שינוי

סןלח( -

התהלין,כם אותם הוא חווה.

חופשיות או מספר את חלומו ף יו.

הריקוד שימש גם כאמצעי לגירוש מחלות

בתרפיה בתנועה לעומת זאת ,ו מקומו של

ולהביא אותם לסיומים אחרים .

פיזיות

המקרה של נורה )שם בדוי( ימחיש את הדברים

נפשיות וכו אמצעי להתגברות על פחדים

הו במהלך השעה הטיפולית

שנשמעים אולי סתומים מעט  .נורה הגיעה

קולקטיביים ופרטיים בטקסים שבטיים שונים,

ההתקדמות בתהליך הטיפולי השלם ,כשגם

לטיפול בגלל דיכאוו ,ובתהליך הטיפולי ,ששילב

שנועדו לסייע ליחיד להתמודד עם יציאה

החדר עצמו מהווה ציר  ,דרכו מעביר המטופל

עבודה בתנועה ושיחות ,התגלו חולשה ורגישות

למלחמה ,מוות או אסונות טבע .התנועה

את התייחסויותיו לתהליך  .ה טופל יכול

יתר בצד השמאלי של גופה ,שהתבטאו

במקצב אחיד מוכרת לנו מריקודים שבטיים או

לבחור בישיבה על כיסא ,כמו בפסיכותרפיה

ו  IIדיבוקים - II

שהיו ביטוי גופני למחלות

המטופל בחדר אינו קבוע והוף יכול להשתנות,
צמה והן עם

במעידות ברגל שמאל ,ניתוחים שנאלצה לעבור

מסרטים על המערב הפרוע ,בהם נראים

הקלאסית ,או לחילופיו בכל

f

ותלונות על כיווצי שרירים .לאחר בירור

אינדיאנים צבועים בצבעי מלחמה רוקדים

על הרצפה ,על כריות ,בעמיד

.

r

קום אחר בחדר

-

או בתנועה.

משמעותו של הצד השמאלי בגופה וקשריו עם

בקבוצה מסביב לאש בתנועות מתואמות

בגישות המסורתיות של טיפו ז נפשי מתקיים

העולם ,עלה זיכרוו מו העבר ,הקשור ביחסיה

ובמקצב אחיד ההולך ומתגבר .תנועה זאת

תהליך העברה ] [transferenceביו שני גורמים:

של נורה עם אמה ,שבה תמכה ,כשהיא אוחזת

מעניקה להם תחושת כוח ושייכות .עד היום

המטופל והמטפל ,ואילו בתר יבה באמנויות

תמיד בידה השמאלית .מתוך השיחות התברר,

אנו עדים לריקודים המובילים לאקסטזה ,בהם

קיים גורם נוסף ,שלישי ,שות · לתהלי,ך שגם

כי אמה של נורה היתה לנטל כבד עליה

רוקד הפרט במרכז הקבוצה

והיוותה מעמסה נפשית וגם גופנית קשה.

גבול והגנה וגם קצב הולך ומתגבר

מאחר שלא נמצאה לה דרך אחרת לבטא את
תחושותיה ומצוקותיה התגייס גופה של נורה

-

המספקת לו גם

-

עד

שתנועותיו הסיבוביות מובילות אותו לאיבוד
תחושה של גוף ושל

ה  IIעצמי II

שלו.

ולקח על עצמו חלק מהנטל.

לכל אורך ההיסטוריה נעשה שימוש באלמנטים
תנועתיים למטרות קומוניקטיביות ואלה

ביחס אליו מתקיימת העברה .בביבליותרפיה
הטקסט משמש גורם כזה ,בתו פיה בציור

-

-

יהיו

אלה גיליוו הציור והצבעים ,ואילו בתרפיה

fr

בתנועה  -הגוף כולו ,המוסיק ואף החדר עצמו
ישמשו מושאים לרגשות העב ה.

L

התרפיה בתנועה ובמחול [ Dance Movement
] Therapyהיא תחום צעיר יחסית ,אך השימוש

התבססו למעשה על תהליך ההתפתחות של

אך לא גדול מדי ,על הרצפה

במחול כפולחו ,הו לצורך ריפוי והן לשם ביטוי

האדם .התינוק האנושי חווה את קיומו דרך

טייפ עם קלטות ,אותו מפעיל המטפל בעת

רגשות ,הוא עתיק כמו ההיסטוריה עצמה.

גופו ובאמצעותו הוא גם מתקשר עם העולם.

צורך .כרגע נמצאת בו איזבל !.שם בדוי( ,צעירה

בהצצה לחדר הטיפולים אנו .ואים חדר מרווח

f.

רוש שטיח ובפינה

I

בשנות ה  20-לחייה ,שהופנתה לאבחון וטיפול

ציורי קיר במערות פרהיסטוריות מעידים על

הוא מביע רעב ,צמא או אי נוחות באמצעות

שימוש בתנועה ובמחול שמצא ,מאוחר יותר,

תנועות והעוויות ,שכל גופו משתתף בהם .גם

בעקבות חשד שהביטויים הא ורקטיים

ביטןי בולט במיוחד בריקודי המרפאים

ה ר גיעה שבאה עם סיפוק הצורך מביאה

למשל ,הקאות וחסר רצוו לא!ול  -מקורם אינו

-

לרגיעה כללית של כל הגוף.

באנורקסיה )ראשונית( כפי ש ' ענה ,אלא

מרכזי בפולחנים של דתות שונות ובמשך הזמן

במהלך ההתפתחות ,מאבד האדם בהדרגה את

בהתעללות מינית .איזבל נכנ ה לחדר בצעד

הפך לחלק בלתי נפרד מהדת ,שימש לתפילות

יכולת הביטוי הגופנית כאמצעי יחיד לביטוי

מהוסס כשבקשתה המוצהרת היא לשפר את

הטיבטיים

)ה  IIשאמאו (. II

הריקוד תפס מקום

הדימוי הגופני של והו ' משום שלדבריה  ,יש לה
" בעיות עם

הגוף .II

בתהליך האיבחון התבקשה

~ר בקצב שנוח לה ואחר כך
איזבל להתהלך ב ד
בקצב מהיר יותר  ,בצעדים גדולים יותר או
לחילופין בצעדים

וטנים מאוד .כמו כן

התבקשה להכניסIיותר כוח בתנועותיה .איזבל

~~~~::י~~::א:~Jו:;:ג' ~ ש;ו~פ~ו~יי, ~::

בפניו  .גם בתנוע +ידיה יצרה מעין תנועות
II

איגרוף אך הכוח שנוצר בכתף בתחילת התנועה

התפוגג בסופה .ב ~ לב זה פרצה איזבל בבכי
והתיישבה על הר1פה .המשך הפגישה היה
שיחה מקוטעת כ

המטפלת והמטופלת יושבות

פעילות הגוף

משתמש בקשר זה על ידי בחירת דימויים

צ ' ייס ראתה בתנועה ערך בפני עצמו והאמינה

ריקודיים מתא י מים .למשל ,חולה העוצר את

שעיוותים באופן תנועת גוף מקורם בתגובה לא

רגשות הכעס שלו  ,יקבל דימוי של כריתת

מסתגלת לקונפליקט ולכאב .

למשל -

אנשים

עצים  :התנועות תהיינה חזקות וישירות כנדרש

אשר כהגנה מפני רגשות אשם ,אגרסיה ומיניות

לפעילות זו והן תגענה ברגשות הכעס  .במידה

עוצרים את נשימתם .או ,אנשים השרויים

שאין לנו מידע על החולה ,נביא מגוון של

בדיכאון המצמצמים את השימוש במרחב בו

דימויים תנועתיים ונבדוק מה מתאים לו .

הם נעים .חולים מסוימים מתעלמים מחלקים
בגופם ומסרבים ליצור קשר עם חלקים אלה.

תנועה וניפולית

חולים אחרים בוחרים לא להזיז איבר מסוים.

לדעת צ ' ייס  ,בתנועה טיפולית  ,הכוונה לאינטךאקציה

תנועות המחול עוזרות לארגן את הגוף בחלל ,

על ידי התנהגות תנועתית  ,שהיא בדרך כלל לא

החולה לומד להכיר את חלקי גופו  ,נעשה מודע

מודעת לחולה  ,כדי לאפשר לו להיות מובן  ,ו  /או

לגופו ולנשימתו ; כל זאת כדי להכינו לתגובה

להיות חלק מצמד או מקבוצה .

נקןiזןת ציןו בהתפתחןת התרפיה בתנןעה

בעיטות אשר יגי ~ ו לאותו מקום אשר בחייה

רגשית  .שינוי יתחולל כאשר המטופל ירשה

ריתמיות בקבוצה

לעצמו לחוות ולחוש את פעולת הגוף .

האדם בתרבות השבטית הבין שקבוצה של

המאפשר הרפיה ו גיעה .מהר מאוד התברר

םםליות

כוח וביטחון יותר משיכול היחיד להרגיש

שהתוכן המרכזי נ ע אצל איזבל מהתעללות

על השטיח  .לאיזב ג הוצעה אפשרות לתרגל
II

II

לא יכלה להגיע א jJיו וגם להיות במקום מוגן

אנשים המתנועעת יחדיו מעניקה תחושה של

מינית במשפחתה ' ו וההקאות ביטאו את

גם החולה הפסיכוטי וגם הרקדן עושים שימוש

כשהוא לבדו  .צ ' ייס הכירה בקצב כגורם

בתנועות סמליות בגופם כדי להביע רגשות.

המארגן התנהגות אישית ומכונן תחושה של

תחושות הגועל ש  ffiשה ואת רצונה להקיא את

הרקדן בוחר מצבים מוגזמים ואולי מוזרים כדי

סולידריות בין אנשים  .כאשר רגשות מבוטאים

התכנים והחוויות מתוך גופה .

ליצור קשר עם הקהל  .החולה נותן ביטוי

בריתמוס משותף ,כל משתתף שואב ממכלול

לרגשות פנימיים אותם אינו יכול לבטא

האנרגיה וחווה תחושת כוח וביטחון .

במילים .הסמל התנועתי מאפשר לבטא צורך

במקביל לעלייתה של מריאן צ ' ייס לבמה

התרפיה בתנועה

התרפיה בתנועהhדיסיפלינה שמודעת לעצמה,
תחילתה בשנות ה 40lעם מריאן

ורגש .כמו אותה חולה המכורבלת בפינת החדר

הטיפולית ,פותחו גישות שונות של תרפיה

ואינה לוקחת חלק בפעילות  ,אך לאחר שנוצר

בתנועה על ידי רקדניות  ,שהושפעו מהמודלים

חלוצת השימוש ב נועה כתרפיה  .הדחף להפוך

מעגל היא מצטרפת לתנועת רקיעה ריתמית וכך

הת י אורטיים של פרוי,ד אדלר ] , [Adlerיונג

את המחול לאמצעי ריפוי  ,למקצוע  ,גבר אחרי

היא מתחילה לרקוד  .לאחר שסיימה היא

]  , [Jungרייך ]  [Reichוכן מאותן אוכלוסיות

מלחמת העולם ה  .נייה  ,עם הצורך המיידי

אומרת  II :זה מזכיר לי את החתונה שלי ,כך

שפגשו בסטודיו למחול  .הכוונה לילדים עם או

רקדתי "  .הסמליות בטיפול בתנועה מאפשרת

בלי הפרעות רגשיות  ,מבוגרים במצבי דיכאון ,

צ'ייס ],[Chace

לטפל במספר רב ג ל חולים במחלות נפש .
בתקופה זו פעלה ] וושינגטון מריאן צ ' ייס ,אשר
התחילה לעבוד ב1ית-החולים סנט אליזבת,
לפני תחילת השי bוש המסיבי בתרופות.

חולה יושבת מחוץ למעגל באופן הפגנתי

צ ' ייס התייחסה ל נועה כאל צורה בסיסית של

 IIאתם לא ברמה

היא אומרת  .היא

קומוניקציה  ,המאפשרת לפרט לתקשר עם

סטודנטית בטכניון ובאמת מאוד אינטליגנטית.

r

אחרים  ,כאשר ב חומים רבים הוא מנותק עקב

מחלתו  .בעבודהF

קבוצה ,היא איפשרה חירות

מרובה של כניסו!!ר ויציאות כשגם אותם אנשים

למטופל להיזכר  ,לחיות ולחוות

מחדש.

חוסר ביטחון או מתיחות כרונית .

באמצעותו  ,ניתן לעבד בעיות ברמה סימבולית.

שלי II

-

טרודי

שופ ]Schoop

 [,Trudyמחברת הספר

ou Join the Danceץ Won't

הגיעה לארה  IIב

מאירופה ועבדה במערב ,בקליפורניה .היא
לקחה יסודות מאמנות המחול ועשתה שימוש

אחרי שהיא מקבלת אישור להיותה מחוץ

במושגי תנועה כדי לסלול דרכים חדשות להבנה

למעגל ,היא מתחילה לרקוד לבד  .עם סיום

ולהתמודדות רגשית  .אם קיים קשר בין גוף

השעה הטיפולית  ,היא מבקשת ממני לבוא

לנפש  ,אמרה  ,ניתן להשפיע על ההפרעה משנ י

לראות איך היא רוקדת .

הכיוונים  :הגוף או הנפש .אם הפסיכואנליזה
מביאה לשינוי בגישה המנטלית ,הרי שצריך

אשר ישבו בצד ולף לקחו חלק פעיל היו חלק
בלתי נפרד מהקב rצה  .עבודתה של צ ' ייס

התרפיסט לא רק מגיב לביטוי הסמלי אלא גם

התבססה על ארב ד ה עקרונות :פעילות הגוף -

מציע תוכן  .יח,ד יוצרים המטפל והמטופל

להיות שינוי פיזי מקביל  .אם תרפיה בתנועה

קואורדינציה ; סמ יות; תנועה טיפולית;

אינטראקציות סמליות חדשות .ריקוד וביטוי

מביאה לשינוי בהתנהגות הגופנית ,אמור להיות

ר יתמיות בקבוצה

רגשי מערבים פעילות עצבית ו\!'.רירית .המטפל

שינוי נפשי בהתאם  .הגישה של טיפול ורבלי
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היא של נפש-גוף  ,והגישה של תרפיה בתנועה

המטופלים אין די בשכיבה על הספה ובדיבור

היא של גוף-נפש.

באסוציאציות חופשיות והם זקוקים לטכניקות

לדעת שופ  ,האדם חווה את החיים בשתי רמות.

טיפוליות אקטיביות יותר .הוא איפשר

את הרמה הראשונה היא מכנה

"- " ur

מילה

למטופלים לבטא את צרכיהם הגופניים וגם את

I

השימוש שהם עושים במרחב ועל פי תנוחות

r

גופם  ,על פי היציבה שלהם  ,אופן שבו הם
מתהלכים וכו ! כתרפיסטים hתנועה ננסה

לשים לב למצבים קיצוניים  ~ ,הגזמות ,כמו,
למשל ,אם נראה אדם זקוף ב ורה מוגזמת

1

גרמנית שפירושה הקרוב ביותר הוא יי ראשוני",

יחסם למטפל .לטענתו ,הסיטואציה הטיפולית

שמשמעותה האנרגיה ,הכוח הויטלי השומר על

היא מקום בו מטפל ומטופל יוצרים ביח,ד בכל

נשאל את עצמנו האם הוא מפiעיל כוח רב מדי

העולם בתנועה .זהו כוח בלתי פוסק המתאר

פעם מחדש  ,משמעות ופירוש על בסיס הקשר

לשמור על התנוחה הזקופה כ י לחפות על

זמן ללא התחלה וללא סוף ,בזרימה ריתמית .

האמיתי  .בכך הקדים פרנצ ' י את דורו והיה

תחושת ריפיון .ניתן להעריך

רוצה להרגיש גדול יותר וחזק יותר .

אותו אדם היה

הרמה השנייה אותה מתארת שופ היא אותה

למטפל האינטרסובייקטיבי הראשון .הוא שילב

רמה בה קיים האדם על פני האדמה .הוא נולד

טכניקות הרפיה  ,מה שעורר את מורת רוחו של

גם ולהלם

לסביבה אנושית מיוחדת  ,קשור על ידי אנרגיה,

מורהו  ,פרוי,ד אשר יצא נגד טכניקות אלו וכינה

מתוך אמונה שהעבודה הגופנ ד ת היא חלק בלתי

זמן וחלל לזוג הורים מסוים  ,בתוך מבנה

אותן יי טכניקות נשיקה " נ .[ 1990, Stanton

נפרד מהטיפול הנפשי .רייך  d-סיכואנליטיקאי ,

חברתי ,תרבות וגזע .במונחים של תנועה ,
הריקוד מבטא את שתי הספירות של המודעות ,

על התפתחות התרפיה בתנועה השפיע גם
אלפרד

אדלר ) (1927

אשר הגה את תיאוריית

רייך -

נפרד מאביו הרוחני פרויד

הנחשב לאבי חלק גדול מהשי~Iטות הטיפוליות

בעבודה עם הגוף ובמיוחד ה נליזה

הפיצוי הגופנית-נפשית .אדלר דיבר על הקבלה

הבי ואנרגטית

בזמנם  ,בחלל שלהם ובאנרגיה הפרטית שלהם.

בין תהליכים גופניים ורגשיים ויכולת פיצוי של

הפרוידיאנית אשר התייחסה ו אנרגית החיים

הם חשים ביטחון בקרקע התומכת את רגליהם

הגוף ושל הנפש .הוא ראה קשר ותלות הדדית

הנעות  ,שרירי גופם מתמתחים ומתכווצים.

בין תפקוד פיזי לתפקוד רגשי .אדלר מדבר על

הפרטים רוקדים בתחום החיים שלהם

כאן,

-

חולל שינוי ר ו יקלי בתפיסה

)ליבידו( כאל מושג מטפורי ,יי סובב את הכיסא

9
r

האנליטי " והתייחס לגוף האד  .הוא התייחס

רק לתוכן אותו

הריתמיות של כפות רגליהם על הקרקע היא

רגשות של תלות ונחיתות :תלות באובייקט

לאופן שבו האדם מדחיק ול

כעין החתמה נצחית  .האנרגיה המובילה אותם ,

המטפל וצורך להשביע את רצונו כדי לזכות

הוא מדחיק .לדעתו של ריי,ך י רגש המודחק

הובילה גם את האדם הקדמון במערות או

באהבתו  ,כל אלה מעצבים את תגובות האדם

מאוחסן בגוף כמתח שרירי  .הוא פיתח שיטה

בג'ונגלים .הרקדן יכול להכיר ולחוות את זיקת

אל סביבתו ודוחפים אותו לעליונות.

הגומלין של שתי רמות הקיום ,הרעיון יכול

ההתפתחות הגופנית-הפיסית ,על שלביה ,

ועל קשרים ותהליכים של עק פת ההגנות הללו

להעניק לכל פרט רוקד תחושה של ביטחון,

מעניקה ביטחון בסיסי ומאפשרת יכולת

באמצעות תנועות חליפיות .ה א פיתח תרגילים

אנליטית המבוססת על הגנות ו הגוף

נ [armourin

המשכיות  ,ושייכות לאחרים הנושאים את

התמודדות טובה יותר עם רגשות התלות

מיוחדים לאותם חלקים שכי ה חסומים

התואר יי אדם " נ .[ 1979, Schoop & Mitchell

והנחיתות .יי ההכרה בכוח הפיזי יוצרת סיפור

נ  [blockedכדי לאפשר זרימה חופשית ושחרור

האימפרוביזציה בתנועה היא כמו

קינסטתי ...

האסוציאציות החופשיות בפסיכואנליזה .שתי

ובכוחות הנבנים באמצעות אימונים מגבירה

הטכניקות מאפשרות העלאת תכנים מהלא-

את תחושת ה " אני " ואת האפשרויות הנובעות

האמנותית בכללותה  ,המאפש ו ת העלאת

מודע .פרויד התייחס לדימוי הגוף כאל גרעין

מכך " נ.[ 1981, Espenak

חומרים מהלא-מודע .

האגו .בתחילת דרכו ביסס את התיאוריות

התנועה הרגשית של הגוף מדגימה את תפיסתו

ב1916-

הפסיכולוגיות על הקשר גוף-נפש וטבע את

של אדלר באשר הרגש משמש מוטיבציה

המושג ייאגו גוף" )פרוי,ד

(. 1933

גם עקרון העונג

מבוסס על הגוף ועל שלבי ההתפתחות

ההכרה בפוטנציאלים המולדים

של ביטוי רגשי נ[. 19 9, Reich W.
קרל יונג התייחס לערכה התרIפויטי של החוויה

לתנועה  ,החשיבה מארגנת את התנועה ואילו
הגוף הוא הישות המבצעת .דחף התוקפנות

המתמקדים באזורים גופניים )אוראלי ,אנאלי ,

והרגשות החברתיים  ,לדעת אדלר  ,מהווים את

פאלי(  .תופעות גופניות כמו שיתוקים  ,עוויתות

אנרגיית החיים .בתרפיה בתנועה  ,עבודה גופנית

)טיק ים(  ,בהם טיפל פרויד נקראו יי היסטריה' !

עם אותם דחפים חשובה מאו;ד החלק החברתי

הוא הצביע על קשר בין מצבים גופניים לבין

יבוא לידי סיפוק בעבודה קבוצתית בתנועה.

כתב יונג מאמר בו טען שתנועת גוף

הבעתית היא אחת ממספר ד ~ ~ים לתת ביטוי
ללא-מודע  .המאמר לא זכה ל ~ רסום עד ,1957

F

השנה שבה זכו התרפיות בא

בהכרה של קהיליית בריאות הנפש  .הוא דיבר

על המושג י דמיון פעיל "

נ  tionג .[active imagin

אנחנו תופסים את המחול או ו את התנועה

כדמיון פעיל המעודד את תה  ,יך הריפוי

מצבים נפשיים-רגשיים  .בהקשר לכך דיבר על

לפי אדלר  ,רגשי נחיתות או נחיתות אורגנית ,

בפסיכותרפיה .רגשות בסיסיי

המטאפסיכולוגיה של הנפש וציין מצבים בהם

הם הכוח המניע ,נקודת ההתחלה ממנה מתחיל

התרגשות  ,עצב  ,פח,ד בושה,

הומרו תופעות נפשיות בתופעות גופניות

נMcDougal1 J.

 .[ 1989,פרויד התרחק מן הגוף

אל הוורבליות  ,אל ספת הטיפולים ובכך תרם

כל ילד .סגנון החיים או זיכרונות מוקדמים

המניעים ומעצבים את הדרך

והזיכרון הראשון הם הצורה הלא מודעת של

אותם רגשות ,כאשר הם מוד

האישיות הצומחת ממטרות הפרט  .תפיסת

להפרדה בין גוף לנפש והכתיב את טכניקת

העצמי של המטופל באה לידי ביטוי

בגוף -

צעות אמנויות

כמו שמחה,

r

ה אנו נעים.

קים ומוכחשים ,

יכולים להגביל ולעוות את הג ף .לכל אחד

r

מהרגשות הללו יש טווח-עומ

E

משלו .

תוך הבעות פנים

הטיפול המילולי הדיסימטרי בה שוכב המטופל

למשל בראש מורד  ,חזה שקוע  ,זרועות לא

אי  -אפשר לקרוא רגשות רק

על הספה ומדבר ואילו המטפל יושב מאחוריו

פעילות וכו! הזיכרון הראשוני אינו מקרי  ,שכן

וגוף  .אם אדם מלא ברגשי קנ אה  ,למשל  ,הרגש

ומקשיב .

מתוך מכלול חוויותיו  ,בוחר האדם לזכור משהו

לא יוביל לפעולה גופנית מייד ת ,אך כשיינתן

פרנצ'י נ ) [Ferencziתרגום  (1990שהיה מטופל

מסוים .זיכרונות ילדות מוקדמים ובמיוחד

ביטוי מוחצן לרגש זה הוא יה ו ה ייחודי לאדם ,

t

להט הקנאה יהפוך בדרך כלל לזעם ,ואילו

של פרויד וגם תלמיד שלו ,ערער על הקביעה

זיכרון ראשוני מבוטאים באימפרוביזציה

החד משמעית שהתגבשה בפסיכואנליזה

תנועתית ,אשר היא חוויה רגשית בעיקרה.

הזעם יכול להתבטא בצורה

בעקבות פרויד  .הוא טען שבעבור חלק מן

אדלר טוען שאנו נוטים לשפוט בני אדם על פי

יגון .ברמת הגוף ,כל הרגשות ה מורכבים קשים

f

ל בוז ,בושה ואף

פסיכיאטריים ןניסתה לגבש קטגןריןת של

אחרים משמעןתיים  .גןפנן מקפל בתןכן את

אבחןן תנןעתי  .היא יצרה פרןפיל התפתחןתי

חןןיןת כל הזמנים  ,הןא מעין ארכיןן של זמנים ,

תןך התייחסןת לתנןעןת הגןף השןנןת  ,לתבניןת

אןמרת שחר-לןי  .הןא מאחסן בתןכן תלכידים

התנןעה ,לקצב  ,ןלהעדפןת התנןעתיןת

מכל שלב התפתחןתי בחיינן ,ןכדי שנבין את

קשים  ,מטרידים ~ מאתגרים ' הילדים ישנן את

כקשןרןת לשלב הפסיכןסקסןאלי בהתפתחןת ;

התנןעה ,את מה שהגןף אןמר  ,צריך לדעת

המצב האקטןאל על ידי היפןך תפקידים ,הם

רגשןת ,מנגנןני הגנה ,תפקןדי הסתגלןת ,יחסי

להתבןנן ןלהביא בחשבןן הן את המצבים

ינסן פתרןנןת שן ים ןיגיען לאינסןף ןאריאציןת

אןבייקט ,ייצןגי עצמי ןייצןגי אןבייקט

הינקןתיים ןהן את אלן הבןגרים.

ןלפתרןנןת יצירת ן ים  .אין זה משנה כמה מציק

אןפייניים לכל שלב בהתפתחןת  .השילןב של

התרפיה בתנןעה קיבלה הכרה של משרדי

יהיה התןכן  ,ילדים יעדיפן משחק על פני כל

תיאןריןת פסיכןאנליטיןת עם גישת לאבאן

הבריאןת ןהחינןך כמקצןע טיפןלי  .הטיפןלים

דבר אחר .

בתנןעה ,כפי שמצא את ביטןין בגישתה של

נעשים במסגרת בתי-חןלים במחלקןת

הדמיןן בטיפןל י ביל אןתנן ללב הבעיה :זה

לזיהןי מתןך הבי ' I.jןי התנןעתי בלבד.
המשחק הסמלי ן ח ספןנטני של ילדים מספק

מןדל תרפןיטי .יPדים משחקים להנאתם  ,אך

y

תןכן של משחק

מלי משחזר ניסיןנןת חיים

קסטנברג ,יןצר פרןפיל אבחןני מןבנה המןדד

פסיכיאטריןת ןכלליןת  ,במסגרת מכןנים

י כןל להיןת בדיב ו ר אן ביצירה  .כאשר

היבטים התפתחןתיים שןנים כמן :התפתחןת

ןתחנןת לבריאןת הנפש  ,בבתי-ספר  ,בבתי-

משתמשים בגןף בכ די לתת ביטןי לדמיןן ,יש

פסיכןמןטןרית  ,רגשית ןשכלית  .פרןפיל זה ידןע

סןהר  ,במןסדןת גריאטריים ןשיקןמיים

1

תחןשה של ממש ~ החןןיה ,ןתחןשה גןפנית זן
לןקחת אןתנן לת ביכים שנןצרן בשלב מןטןרי

בשם f leו Kestenberg Movement Pro
בקיצןר  . K.M.Pזן שיטה לאנליזה תנןעתית

עיןןרים ,חירשים ,אןטיסטים ןכןי ,ןכן במסגרת

מןקדם  .משתמש ' ם בדמיןן כדי להגיע לחןןיה

המפתחת כישןרי צפייה  ,דיאגנןזה ,תכנןן

טיפןלים פרטיים .

ןכן משתמשים ב כדי לטפל בה  ,ןכדי לשאת

ןהתערבןת בטיפןל בתנןעה  .האנליזה מספקת

כיןם ,עשרים שנה לאחר שהתרפ י ה בתנןעה

את הרגש שהתע רר  .התהליך היצירתי מהןתי

אינפןרמציה ןמרחיבה את ההבנה בנןגע לטןןח

חדרה למןדעןת הציבןר  ,עלה מספרן של תןכניןת

ןלאיכןת התנןעה האןפייניים לאדם בשלב

ההכשרה בארץ  .קיימןת תןכניןת הכשרה

ההתפתחןתי בן הןא נמצא .הטיפןל יעניק לן

בירןשלים ,בתל-אביב ןבחיפה .תןכנית ההכשרה

משקפים בגןפם ז~ה שהם רןאים  .השיקןף

סביבה מתאימה בה יןכל לצמןח ן להגיע למצב

הראשןנה בארץ הןקמה באןניברסיטת חיפה

כהתאמה רגשית מצביע על קשר עם האחר  ,עם

התןאם את גילן הכרןנןלןגי  .מדןבר בריתמןסים

·f

תהליך המטפח אינדןןידןאל

להתפתחןת  ,זה

אצל המבןגר בת ג ליך הפסיכןתרפיה  .ילדים

הזןלת  .האדם הEןבל זקןק לנןכחןת של אדם

אן

המתארים כיןןץ ןשחרןר שרירי

-

ןבמסגרןת של קהילןת ספציפיןת כמן של

שינןיי עןצמה

בשנת

1980

על ידי שתי נשים אמריקאיןת

-

מרה קפי ז  IIל ןשרןן שנקלין ,השןמרת על קשר

מזדהה היכןל לספק מרחב מןגן להביע בבטחה

ןזמן ,כמן ,למשל  ,הריתמןס הידןע כריתמןס

עם הבןגרןת עד היןם .לתןכניןת השןנןת

פנטזיןת לא מןד ןת.

המציצה )התינןק היןנק( .

מתקבלים בןגרי מקצןעןת טיפןליים )ב  .א .

בישראל החלן להשתמש בתנןעה כתרפיה

בחינן,ן עבןדה סןציאלית  ,פסיכןלןגיה ןריפןי

כבר בשנןת החמ שים נעשן ניסיןנןת לפתח
כן שיטןת אבחןן בתנןעה .

שפןת התבןננןת

חןקרים שןנים ה dיאן לפיתןחן של שיטןת
ןגישןת מגןןנןת ~ניסיןן להבין את מןרכבןת
ההתנהגןת התנן ~ תית על כל הקןדים המן צפנים
בה .שיטןת אלהJנסןת להיןת בעלןת תקפןת
מדעית תןך היא hזןת במשתנים תנןעתיים

אןניברסלייםI .

)בשנןת החמישי (bלנסןת לתעד את תנןעןת

הגןף  ,כאשר צפה Iבשחקני תיאטרןן ןרקדנים
ןבהתנהגןתם על ~ במה  .לאבאן תיאר את מגןןן

1

האפשרןיןת בתנן ה  -את ה " מה  II ",למה
" איך "

ן  IIלאן II

הישראלי לתרפיה על ידי יצירה ןהבעה פןעל
מאז

1971

כאיגןד גג למקצןעןת הטיפןל בעזרת

אמנןיןת  .הארגןן אימץ לעצמן את ההגדרןת
)הדר,ן השיטה( שהתפתחן בארצןת הברית.

חברןת בארגןן הינה תנאי לקבלת תעןדת הכרה

, II

התמקדןת בחלקים

העיקריים בגןפם של המשתתפים בתנןעה

)ההתאחדןת האמריקאית לתרפיה במחןל
נןסדה בשנת

(. 1966

דמןת בןלטת בתחןם האבחןן בתנןעה בארץ
היא יןנה שחר-לןי שפיתחה פרדיגמה גןפנית,
תנןעתית ןנפשית  .היא מתייחסת לחמש רמןת
של חןןיה  :רמה סנסןמןטןרית  ,רמת הדחפים ,

-

מה

מניע אןתם ,מתי ןאיך הם נעים .גישתן נקראת

ןהיא מבןססת על המאמץ

Effort-Shape

האיגןד

ממשרד החינןך ןממשרד הבריאןת .

רןדןלף פןן לאבאן נ  [Labanהיה הראשןן שהחל

תן

בתחילת שנןת השבעים  .י  .ה  .ת

-

בעיסןק( בעלי ניסיןן ןהכשרה בתחןם המחןל.

נ [effortןעל הצן ו ה נ [shapeבתנןעה כאשר

רמה רגשית ,רמה של יחסי אןבייקט ןרמה
פסיכןדינמית .בראייה פסיכןדינמית ,תנןעתן של

אדם מעןצבת על ידי הקןנפליקטים הפנימיים,
ההגנןת ןמידת הארגןן של ה " אני  ".אלן בןנים

מןשגים אלה בא ו ם לבטא את השינןיים

אצלן דפןסי תנןעה קבןעים II .דפןס

האיכןתיים בתנן ע ה .

מןשג המציין תבנית תנןעתית )רצף  ,מגןןן,

הצעד הבא נעש

,

על ידי ד  IIר גיןדי קסטנברג

נ  [, Kestenbergפסיכןאנליטיקאית ןרןפאה

נןירןביןלןגית א ~ר במהלך חקירתה את המןח

החלה לקשר ביןIתנןעה ןפסיכןפתןלןגיה  ,תןך

בדיקת הגןרם ה  Iנןעתי כביטןי לרגש  .קסטנברג
עבדה בעיקר עם ילדים בבתי חןלים

תנןעה II

הןא

כןחניןת( אשר נןצרת כדרך התמןדדןת לא

מןדעת  .מידת הגמישןת אן לחילן פין הנןקשןת
של דפןס תנןעה היא אחד המדדים של תקינןת
אן הפרעה נפשית )יןנה שחר-לןי,

.(1989

האדם

חןןה את גןפן דרך התנסןיןת )חןןיןת( של
הנאה ,כאב  ,מגע ןתנןעה

-

דרך יחסין עם
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פסטיבל ריקודי חדר ססס2
זו השנה

ה 12-

דור ,פרופ ' יורס בוקר ודינה דורון  .וכך כתבו

נערך ברציפות פסטיבל ריקודי

חדר בניהולו האמנותי של עמוס חץ.

בפסטיבל זה  ,הריקו,ד התנועה של היחי,ד

ומפתיע בין אמנויות המוסיקה והמחיל .

היא המרכז כאשר ההופעה היא חלק מתהליך

המוסיקה בוצעה בתיפוף ,ננינה על גיטרה

ובעקבותיה חוזר הרקדן וממשיך לבנות

חשמלית ושירה ,והמחול על ידי רקדנית

ולתכנן את צעדיו .בפסטיבל היו שלוש

בעלת טכניקה גבוהה ונוכחות בימתית חזקה.

תוכניות שונות )ראה מדור יי בכורות " (.

המוסיקה חדרה לתוך המחול ולא רק ליוותה

הפסטיבל התקייס בקיבוץ כברי בשיתוף

אותו .התיפוף והשירה בקטע הראשון כמו

אמנות לעס

-

המדור למחול ולאחר מכן נדד

זרמו אל נוף הרקדניס ונספנו בתוכו ומכאן

לירושליס למרכז ז'ראר בכר ולבית ציוני

צמח סולו מרגש ורב עוצמה שהזמין את

אמריקה בתל אביב.

הגיטריסט לדואט של ניטרה ונוף .ההתחברות
המוסיקלית והריקודית התרחשה גס במישור
שבו הרקדנית שרה והגיטריסט התנועע".

חורות לריקןד במגזר הדתי  Iלאה בו-צבי
טביב שולחן ישיבות גדול ,במקום בלתי אפשרי לכאורה ,מתרחש מפגש לא שגר ף י .גברים חובשי
כיפות ועטויי זקן יושבים בצד אחד של השולחן ואילו מעברו השני יושבות כמה נשים .בראש חובשי

הכיפות הרב פליקט ,אישיות מיוחדת במינה ,המאצילה רוח של אבהות רכה אך טמ ~ ותית על האירוע

כולו .באוירה מרגשת ,חלוצית משהו,

נשואות עיני כולם אל אחת הנשים ,המשת ת אותם בחוויית

הריקוד הראשון שלה :זיכרון מגיל שלוש ,ובו היא נישאת על כתפיו של הרב קוק המרקד בשמחת

I

תורה על מדרגות ביתו ,בדרך להילולה בירושלים של פעם .במהרה מגיע פרז שאלות :מה בין מחול

לתנועה? האם כדאי להוטיף? האם רצוי להגדיל? ומה עוד צריך? הדוברת ,חט;ה לוי ,מתבלת את
J

טבריה בטקרנות

דבריה בציטוטים מן המקורות .הנוכחים תמהים לנוכח הבקיאות ,ומקבלים את

q

וביראת כבוד .חזון אחרית הימים .האמת היא שכמעט שכחנו לשם מה הגענו למ ום הזה  .מכללת

אורות ישראל באלקנה מוכנה לקבל את הריקוד )מחול ותנועה( ולהתאימו למגזר הדתי.

זה שלוש שנים קיים במכללת אורות ישראל מטלול להוראת הריקוד' )מחול ותנועה( :שבראשו עומדת
טליה פרלשטיין-כדורי ולצידה היועז האקדמי ד"ר משה קדם .התלמידות מגיעות ן כל קצווי הארז.
תוכנית הלימודים גדושה בלימודים עיוניים ,לימודים מעשיים ולימודי דת ויהדות.

ביוני האחרון מינתה המועצה להשכלה גבוהה ועדת בדיקה לתוכנית ההטמכה

)מחול ותנועה( במכללת אורות ישראל  -להענקת תואר . Bed

שi

המטלול לריקוד

בראש הוועדה עמד ~ פרופ' חטיה לוי

אגרון ועימה נמנו הפרופ' אברהם וכמן מהמחלקה לארכיטקטורה בחיפה,

הפרו '' p

7

יואש הירשברג

מהמחלקה למוטיקה באוניברטיטה העברית ,לאה בן-צבי מהפקולטה למוטיקה ול חול בירושלים
מגמת המחול שליד האקדמיה והגב' צביה רחימי ממשרד החינוך

-

i

האגף להכשרת ע ובדי הוראה .ד"ר

f

משה קדם הרכיב את תוכנית הלימודים וחברי ועדת הבדיקה המליצו על כמה שינויי
למכללת אורות להעניק תואר

Bed

-

ועל מתן הטמכה

במטלול לריקוד )מחול ותנועה( .המלצת הווע ה אושרה על ידי

המועצה להשכלה גבוהה.

התעניינות בינלאומית ביציר ת מחול
כ  30-מנהלי פסטי בליס בינלא מייס  ,מנהלי
מרכזי תרבות ומפיקיס מרחב העולם הגיעו
לצפות באירועי ייהרמת מסך

-

חשיפה

בינלאומית" שנפתחו ב 15 .1t .2000-

r

ונמשכו עד

ל  .10.12.2000-בין האורחיס יו פטרישיה
קרראס נ [, Patricia Carrerasסגנית שר

פרס פסטיבל דו-אמו לשנת

ססס2

ע  IIש

שמוליק סגל ז  IIל

התרבות של קוסטה ריקה ,הר ווה מונג'וין
נ  [, Herve Monjoinמנהל תיא4רון בטולון

הפרס הוענק למופע יי שפת-אס " בבימויו של

)צרפת(  iקונסטנטינוס ריגוס 15

ד'ורליאנס ג'וסט נ [Sonia d'Orleans Juste

נ  ,Rigosהמנהל האמנותי של הקת המחול
אוקטנה באתונה ,ברברה קספ וביץ [Barbara
נ  , Kasprowiczמנהלת בית ספ למחול

נמרוד פריד ולכוריאוגרפיה של סוניה

עס

פריד.

צוות השופטיס כלל את דורונה בן

68

[Konstantin

בתיאטרוו ברצלו ה ; ג ' וו מרטיו נ ,[John Martin
המנהל האמנותי של פסטיבל  IIאינטרפייס II

מתו וילנאי  ,שר המדע התרבות והספורט ,

במרכז הרב-תחו י לאמנויות בלונדוו; מרק

העניק מלגות בסכום של כ  200-אלף שקלים

 , [Marcהמנהל האמנותי

גוסנס נ oossens

מלגות לסטודנטים לאמנות בצפון

לשישים וארבעה סטודנטים לאמנויות

-

פיסול ,

של מרכז התרבונח בברגהם )בלגיה( ; אליי דיניז

ציו,ר קדרות  ,אריגה ומחול

דה-סליבה פילה נ [, Ely Diniz da Sliva Filho
מנהל פסטיבל  IIג ונוייל  IIבב ר זיל ; ג'יזל
טאפיאס נ  , [Giselle apiasמנהלת פסטיבל

במכללות ובבתי אולפנה הנמצאים בקו

השנה השנייה של סדנת המחול בגעתוו את

המחול טאפיאס בריו דה ז'אנרו) ,בחשיפה

"אפריטיף" )קטעים נבחרים מרפרטואר

בינלאומית

' 98

זמינה את רמי לוי ליצור

עבודה עבור הל קה שלה ולהעביר סדנאות

כשווי בברזיל(; ליסוו פונק

לרקדנים למחול

נPonc
 IIדרמו  IIבוונצוא ה; מנפרד זלפנו [Manfred
נ  alfanenן ,מנה ' הפסטיבל למחול בעיר

-

הלומד י ם

העימות .בתוכנית האמנותית ביצעו תלמידי

~

הסדנה( .במלגות זכו שבעה תלמידים מהסדנה

למחול ועוד שישה תלמידי האולפו מגיל 15
ומעלה .אחת מהו  ,תלמידה ערבייה מכפר יסיף .

מופע יוצרים צעירים

בחודש דצמבר

קאסל שבגרמני ) ,הזמיו את ברק מרשל ואת

תלמידי בית הספר למחול בקרית טבעוו .

עינבל פינטו להו יע במרכז לכבוד חגיגות ה 50-
למדינת ישראל( ; סטניסלב דזי באר דיס

נ Dzyzbardis

 , [Stansilawמנכ  IIל תיאטרוו

ויאלקי בלודז' ש ף פוליו ) -בו הוזמנו להופיע
להקת המחול ה יבוצית ולהקת ורטיגו( ; אורו

של שני גרפינקל .במופע זחלו הרקדנים על

גודמונסוו נ Gudmunsson

 , [Ornמנהל בית

ספר למחול באי Jלנ;ד מרגרט לורנס

של

ובא II

מסעדי הכיסאות ביו הצופים  ,רקדו בצמוד

למרחב השטוח של קירות אולם הת יא טרוו ,

נ  [Marg ret Lawrenceממרכז הופקינס ;

שוחחו עם הקהל בלחש ובקול  ,ואפילו ניסו

יאצק לומינסקי נ  , [Jacek Luminskiהמנהל

למכור מוצרים שונים  .כך טושטש קו ההפרדה

האמנותי של לה \ת המחול סילסיאו בעיר

ביו קהל הצופים לרקדנים  .מטרת הערב ,

ביטום שבפוליו מנהל פסטיבל המחול

לדברי קוריו  ,מנהלת בית הספר  ,לספק במה

הבינלאומי בבי

ום  .לומינסקי  ,מחלוצי המחול

שעליה יוכלו צעירים מוכשרים  ,מטבעוו אך גם

המודרני בפוליו  ,הופיע עם להקתו במרכז סוזו

מבתי ספר אחרים למחול ,להופיע לפני קהילה

דלל במסגרת ת רות המחול הבינלאומית ב-

1994-

ושימש נצ י הביאנלה למחול בעיר ליוו

שבצרפת .

ר  Xזס

שנעשו בהנחיית יעל קליק ולבנה קוריו  .ביו

העבודות בלטו הריקודים II Escargot ll :
סיוו בר-אדוו" ,כיס" של ענת זייד ו  IIהולך

T

חרף כרמל

גרטרזן P

נערך ערב יוצרים צעירים ,

תלמידי הסדנה הציגו ורקדו עבודות שלהם,

מיעצה אזירית

יד )רט ר יד קר איס

כרפ האמנים עין היד

מין"כ

קהילת חיף כרמל

 Yרב לזכרה  wל

 [, Lysonןןמנהל האמנותי של להקת

2000

1

~

ידידותית ושוחרת אמנות .החל מינואר 2001
יתקיימו אחת לחודש מפגשי קשב ותנועה
בבית הספר למחול של קרית טבעוו .

ערב לזכרה של נרטרוד קראוס

I

שולמית שוער

התכנטנו ,קהל מצומצם ואינטימי ,לזכרה של רקדנית ומורה דנולה

-

אחת בדורה ,פרופ' נרטרוד קראוט ז"ל .האווירה וההתרנשות עוררו
זיכרונות משכבר-הימים ,שהביאו איתם את רוחה של נרטרוד
קראוט כאילו נכחה בקרבנו .נזכרתי בדמותה קטנת הקומה ,מטפחת
כרוכה טביב צווארה ,והיא מלאת-חיים ומפתיעה .יוצרת בלתי

ערב לזכרה של גרטרוד קראוט

memory of Gertrud Kraus

חן

נלאית אשר שלטה בכל תחומי הבמה והתיאטרון ועיצבה בכשרונה

תמונות תנועה ומחול שביטאו את צרכי החברה והשקפותיה בתקופות חיים שונות מ  1903-ועד . 1977
בפתיחת הערב העלתה תלמידתה ,יהודית ארנון ,המנהלת האמנותית של הלהקה הבינקיבוצית ,קווים
לדמותה .יהודית טיפרה מחוויותיה האישיות והעבירה לקהל השומעים את העוצמה הרנשית שעורר
המחול החופשי והאקטפרטיבי בקרב הרוקדים והצופים כאחד  .המחול האמנותי נתן דרור לרנשות
ולאירועים של אותם ימים.

אנחנו ,תלמידותיה של נרטרוד קראוט )וחברות קיבו'(( ,ינקנו את החומרים ויצקנו אותם לטננון .
שאבנו ממנה מושנים על אמנות ויצירה ואת הרוח החופשית ליצור באופן עצמאי.

לא במקרה ,בערב לזכרה של אשת-רוח ונוף-בתנועה ,הופיעה בתנועה ,צבע וצליל הלהקה של מטה-
אשר  .הלהקה שיקפה את פני תקופתנו :מציאות חיים בה שולטים הניגודים באחדותם  .אנרטיה ואהבה
חובר י ם יחדיו ל"דואט" )שלומי ביטון( .המציאות ממשיכה להתקיים דרך האמנות ושומרת על רוח האדם.
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חג האמנןיןת האתניןת

מאז

1994

מקיימת מעט " ף את חג האמנויות

האתניות בחג החנוכה  ,השנה נערך מופע החג

ביום שני

25.12.00

באולם עינב .במסגרת

המופע חולקו מלגות בסך 47 .000
השופטים בחן

כ 40-

שקלים  .חבר

אמנים ,יוצרים והרכבים ,

מתוכם נבחרו להופיע בערב המסכם 11
אמנים  :להקת עשב בר  ,להקת אדרבה ,הזמרת
יסמין לוי ,רות וידר מקבוצת התיאטרון
הירושלמי  ,להקת קסם  ,להקת למה לא ,לוס
לטינוס  ,להקת המחול הקווקזי

-

מטי י ב

] , [Matayevלהקת המחול של יהדות צפון תימן ,
להקת כרמל מדליית אל כרמל ומשפחת עקילוב.
בראש חבר השופטים עמד הפרופ' אדווין
סרוסי ; רנה שרת היתה יושבת ראש הוועדה

האמנותית ומנחת הערב ; כשופטים ישבו :

המוסיקאים שמעון כהן  ,ישי אמיר  ,ומאיר

להב ; א נ שי התקשורת יואל רקם  ,חי י ם מלובן
ושלמה ישראלי  ,הכוריאוגרפים עופר מליח
ויחיה אבו ג'ומעה ; וכן נציגים של משרד החוץ ,
התיירות ומשרד המדע התרבות והספורט ,
האירוע מתקיים ביוזמת מעט " ף בשיתוף

אמנות לעם  ,משרד המדע התרבות והספורט,
עיריית תל אביב ומרכז עינב .

מחוןה לבירגיט קלוברג
במלאת שנה למותה של הכוריאונרפית בירגיס

קולברג ,מייסדת בלט קולברנ  ,נערך בחודש
דצמבר בספרייה למחול בבית אריאלה ערב

טליה פז ,צילום :דן קולמן

גי  ,הוקרנו סרטי מחול בלי וי דברי הסבר
~;;\
גחי
~(.j,;:._"';'::

Talia Paz, photo: Dan Coleman

של ראדו קלאפר.

על מחןל ,יהדןת ןתחרןתיןת I

אלה בר-דןד-שחר

לפני חמש שנים יזמה הסוכנות היהודית ,בשיתוף עם המגבית היהודית המאוחדת וקרן-היסוד ,את
התוכנית "שותפות

", 2000

המחברת בין קהילות באר'( לקהילות של יהודים בתפוצות  ,המטרה היא

טיפוח קשרי הגומלין בין הקהילות ,לשם חיזוק הזהות היהודית המשותפת ,במטגרת זו נוצרו יחטי
שותפות הדוקים בין המועצות האזוריות מגידו ויקנעם עלית לבין קהילות טנט-לואיט ואטלנטה ,
התוכנית כוללת גם חילופי נוער וצעירים ,וכך נטעו
השופט ,דנה אנגל מיקנעם ואנ~ )"המאמנת"(

-

-

ענבל אביר מעין השופט ,עידית טטלר מרמת

למכבייה בטוטון שבאריזונה ,לתחרות במחול

אמנותי ,עם הרבה טימני שאלה ותהיות איך תייצגנה ארבע ישראליות את קהילת טנט-לואיט,

חברים של זיכרי נפגשים

r

בנר שמ י ני של חנוכה התקיימ

בסטודיו

שבגעתון אזכרה  II :חברים של ז יכרי נפגשים ",
במלאת שנה למותו של זיכרי ז גן  .באזכרה

נטלו חלק בני משפחתו ,חברי

f

ורקדנים

לשעבר מלהקת המחול הקיבוצית.

',ד'אדואגס בפטט'בל ד,מ"~

מדובר במכבייה לנוער יהודי בגילאי  , 16-13אשר שמה דגש על יחטי אחווה ,כל קהילה שולחת

זו השנה החמישית שאגף המח ו ל במתא " ן

נציגים לתחרויות בענפים שונים; לפני שנתיים ,כאשר המשחקים נערכו ביוסטון שבטקטט ,הוחלט

)החברה למתנ  IIסים( מקיים א ז " וידיאודאנס

להוטיף גם תחרות במחול אמנותי  ,כפי הנראה ,הקונטפציה של תחרות מחול מקובלת ונפוצה

לנוער ,II

בניהולו האמנותי של ןפיקי כהן

בארה"ב יותר מאשר באר'(  ,עם זאת ,יוזמיה ומארגניה של תחרות המחול במכבייה מתמודדים

ובהנחייתה של יעל ונציה בתח ~ ם

עדיין עם תהיות ושאלות לגבי מהותה של התחרות ,הקטגוריות השונות ,שיטת השיפוט ועוד,

הקומפוזציה .בתוכנית השתת ו בני נוער

התחרות נערכה במשך חמישה ימים ,בחמש קטגוריות שונות :בלט קלאטי ,מחול מודרני ,ג'ז,

בגילאי 15 -17

בתחומי המחול ו הקולנוע .

טטפט ,ו"טגנון פתוח"; הישראלים ממגידו קטפו שם ארבע מדליות זהב ,

השנה השתתפו סרטי הוידיאו  iTאנס של מתא " ן

i.

בתחרות ייהאוסק
דימונה-פסטיבל

הצעיר " במסגרת פסטיבל

קשו nת וקולנוע צעיר  ,אשר

iליבץ תלמידים מ גמות הקולנוע מכל הארץ.

ח  victiOחCr

הסרט

 e N1atter ofן f\ Simp
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שנה יזכרי של יאיר שפירא I

הניה ריטנברג

בחודש דצמבר  2000התאטפו באולפן האזורי של בית שאן כשלוש מאות תלמידי מחול בונרים
)כיתות (ב"י'-י מאולפני המחול ברחבי האר'( .היתה זאת ההתכנטות העשרים וחמש לזכרו של
הרקדן יאיר שפירא  ,בן קיבו'( ניר דוד  .יאיר ,רקדן מחונן ויפה תואר ,החל את לימודי המחול שלו

זכה במקום הראשוו בקטגוריית האחר .את

הסרט ביים יוניPאור ממגמת הקולנוע של

אצל חרמונה לין בקיבו'( משמר העמק  ,מאוחר יותר עבר ללמוד ולרקוד בלהקה הקיבוצית ומשם

בית ספר בליך ב מת גו ,והכוריאוגרפיה היא

ללהקת בת-שבע ,יאיר ניטה לשלב את שירותו הצבאי עם אמנות הריקוד ,משימה כמעט בלתי

של מאי זרחי ממ  r.מת המחול של בית הספר

אפשרית ,באחת ההופעות של להקת בת-שבע בקיבו'( עין השופט פנש בו מבקר המחול גיורא מנור ,

עירוני א ' בתל א יב.

באותה פגישה אחרונה ביקש יאיר ממנור להטיעו במכוניתו לביתו בקיבו'( טמו,ן מכיון שהיה עליו

r

r

להשכים למחרת ולחזור לצבא ,באותה נטיעה טיפר על קשייו לשלב את השירות הצבאי עם עולם
הריקוד ועל חששותיו מפני קשיי ההשתלבות בעולם המחול עם תום שירותו הצבאי  ,קריירת

תיאטרוו פיזי וא ד נות הסיפור

~~:ו~ ~:ו~~~ , ~:נ~~~~~:י~~~~נ:י~~~  .פיזי

הריקוד המבטיחה של יאיר נקטעה בניל

, 21

כשנהרג במלחמת יום הכיפורים בקרב על החרמון ,

את תחושת האובדן והכאב על מותו של יאיר שפירא הנציח בשנת  1974הכוריאוגרף ג'ין היל

הסדנה התמקדה ובנושאים  -יחסי מילה-חלל·

טאגאן ,בריקוד "והיה ככלות" ללהקת בת דור ,פנחט פוטטל ,מנכ"ל להקת בת-שבע ,פנה להוריו

,

של יאיר ,לקיבוצים שם נולד ובהם מתגוררים הוריו ,ללהקת בת-שבע וללהקה הקיבוצית על מנת

תיאטרוו של פעו  f.ה בחלל ריק ובחירת סיפור
מתאים ועיבודו ל ו צרכי המספר .מאירי מכהו

לארגן את כנט המחול לזכרו ,הכנט ,שמאז ממשיך להתקיים ולהשפיע על דורות של צעירים שוחרי

כפרופסור באקד bיה לאמנויות [ Folkwang
נ  Hoch Sculeבג מניה  .בשנת  1999הוזמו

בהיר ,יעל בר ניר היתה

ז במרכז לאבאו למחול
להיות במאי אור ffi

אחראית על ניהול החזרות

בלונדוו·

מחול ,הופק הפעם על ידי ניצה

ושאול נלעד על האירוח ,הכנט

.

חולק לשני חלקים עיקריים,

פרס תל-אביב -יפ ו

פרס חינה וגוטלי ! רוזנבלום לאמנויות הבמה
תשס "א הוענק ל ~ רה לוי-תנאי על מפעל חיים
וליוצרת ענבל פינ ף ו  .האירוע במעמד רוו
חולדאי

-

ביום שני,

כשבראשון הועברו טדנאות

ושיעורי מחול בטגנונות שונים,
בין המורים השנה היו ניב

שינפלד ,גליה גת ,נעמי פרלוב,

ראש עי יית תל-אביב-יפו נערך

ענת ווטטווד ,אורלי פורטל

1 .11.00

ויטמין גודר  ,כמו כן ,הופיעו

התלמידים בריקודים נבחרים
קונטקט

ובעבודות בנרות שיצרו  ,חלקו

להקת בת-דור ל 'ו חה חסות על פעילויות בית

האחר של הכנט כלל מפנש עם

הספר למחול במ ש כו לתרבות ולאמנות ע"ש

רקדני הלהקה הקיבוצית

שטיינברג בחולוו I.מטרת המשכו בחולוו

להכשיר ילדים ו ~י נוער בתחומי אמנויות
יאטרוו ומחול(  .את לימודי

הבמה )מוסיקה ,

המחול במשכו מ הל הרקדו והכוריאוגרף אלוו
אבידו .במקביל
המשקפת

33

וצגה תערוכת יי צילמחול"

שנותו פעילות ללהקת בת-דור .

בתהליך למידת קטעי רפרטואר
ושיחה עם כוריאונרף הלהקה,
רמי באר ,מאוחר יותר הוענקו

שתי מלגות על ידי קרן חבצלת
בנוכחות הוריו של יאיר  ,מילגה
אחת ניתנה לשוש גלעד,

מייטדת ומנהלת האולפן האזורי
סדנת

קומפוזיצי ,

f

עם אורח מצרפת

חוף הכרמל ,על מפעל חיים,

האגף לתרבות ב יריית תל אביב-יפו יזם

רקדניות אולפן חוף הכרמל

סדנת קומפוזיציה בהנחיית עימנואל גריווה,

הופיעו בריקוד שיצרה גלעד,

כוריאוגרף צרפתי jהסדנה  ,שהתקיימה
בחודשי יוני-יולי
יהודי ביפו והשת

,2000

נערכה במרכז הערבי-

פו בה

20

רקדנים

"לשם בדרך אלי'! מילנה נוטפת
ניתנה לרקדנית מצטיינת

בלהקה הקיבוצית ,רננה רנדי ,

מקצועיים .הסדנ ך היתה שלב ראשוו בפרויקט

הערב נחתם בהופעת הלהקה

שיתקיים בשלבי ~ לאורך שנת  ,2001ויסתיים

הקיבוצית בריקוד "מקוםשהו"

בנובמבר

2001

בהוופעות בארץ ובצרפת.

) , ( 1995

71

I
I

ייפנים על פנים"

-

תערוכת מסכות של

למחול בארה " ב מ ע ניקים זו השנה השנייה

יהודית גרינשפן

שתי מ ו גות מיסודה שו

תערוכתה החדשה של יהודית גרינשפן מציגה

חברה באגודת הידידים של הספרייה

מסכות תיאטרון  ,מחול ואבזרי במה  .בתערוכה

הישראלית למחול ומנהלת אמנותית ש

עבודות מ 40-

שנות יצירה של גרינשפן  .בין

, Mignon Furman

American Academy of Ballet.

קורס

עבודותיה למחול ,ייאנשים שדים " ללהקת

הקיץ

המחול בת-שבע  ,יימדריך לתזמורת " ללהקת

מיועדות לתלמידי  /ות מחול בין הגילאים

2001

המחו ל הקיבוצית ומגוון מסכות לתוכניותיו

של הפנטומימאי יורם בוקר  .התערוכה

סרט'ם על מח,ל 'שראל' ב , jץ הש'ד,ר'ם

סדרה של סרטי מחול צולמה מטעם ערוץ

-14

ברמה בינונית ומתקדמת בבלט קלאסי או

לאחר אר בע שנות לימוד לפחות  .לפרטים

הופעות בפריז בתחילת פברואר .

האקדמיים

יתקיים בניו יורק .המלגות

20

צפויות הופעות במשך שבוע ! בליון ושתי

הסרטים האקדמיים ביוזמת ורשות המחקר

של אוניברסיטת חיפה )אורכו של כל סרט

שעה( .בסרטים צופים האמני 9בקטעים

-

מתקיימת במוזיאון וילפריד ישראל  ,בקיבוץ

וטופסי הרשמה נא לפנות לספרייה הישראלית

מעבודותיהם ומשוחחים עם ך ות אשל .עד

הזורע ותהיה פתוחה בחודשים פברואר ומר ץ.

למחול .

היום צולמו הסרטים  :יי מחול ו בתנ " ך " )ירדנה
כהן  ,גילה טולידנו(  ,יי מחול ו פצים " )רנה

הרביעיה הנורדית נ[ he Nordic Quartetז

שינפל,ד עידו תדמור  ,רות זיו אייל(  ,יי מחול

בשנת  1992הוזמנה קרולין קרלסון [Ca rolyn
]  Carlsonלנהל את להקת קולברג

ומיגדר" )אשרה אלקיים-רונן נעה דר  ,נאוה

אחרי עזיבתו של מאץ אק .
במהלך אותה שנה יצרה
קרלסון ערב בשם

.5ubrosa
זה שנתיים מנהלת
קרלסון את הצד

צוקרמן( " ,להקת קולדממה"  jמשה אפרתי(
ו"להקת ורטיגו" )נעה ורטהיי

ועדי שעל( ,

יי תפילות ביתא ישראל " )רון אתר ומרגרט

t

~~;~~~~;~ :;~;, ~::ר~~ טנ~:;:

 .http://tv.proj.ac.ilלאינפורמציה נוספת :

רשות המחקר באוניברסיטת ח ו פה ,

.04-8240822

האמנותי במחול בביאנלה

ממה מת באלנ שיין
ג'ורג' באלנשיין ,גדול הכוריא גרפים בחצי
הראשון של המאה העשרים  · ,פטר בשנת

,1983

אבל רק לאחרונה נודע מה גרם למותו .

באלנשיין מת ממחלת יי הפרה המשוגעת  ",שכל
אירופה מנסה עכשיו להתגונן מפניה  .המחלה ,
מסכות של יהודית גרינשפו

Masks by Yehudith Grinshpon

בונציה ] ,[ La Biennale di Venezia Danza
ובאוקטובר

' 99

5010 Donna

יזמה פסטיבל נשים בשם

~::ו::~~:~~~: :ע~:ר~~:ב ז אק;~;~;~ ,
קרויצפלד-יעקב" על שם מי fגילה אותה כבר
במאה

ה 19-

אצל בני אדם .

אליו הזמינה  20רקדניות

יוצרות מכל העולם וביניהן את טליה פז .נושא

מתא"ן לבנים

בליווי מוסיקה קלטית  .התפאורה כללה

מחול ושמו ""$
הכוריאוגרפית החדשנית סא ה ולץ [5asha
]  Waltzיצרה עם להקתה הב ד לינאית מופע
חדש  ,ושמו ' .1זהו המשך ל ירתה הקודמת ,
יי גוף "  ,שזכתה בהצלחה רבה  .ו 'אם האות S

מיעוט הרקדנים-הבנים בבתי  -הספר

אקווריום ארוך מלא מים שהתנדנד מצד לצ,ד

מציינת סקס ? לדבריה  ,זהו " חול העוסק

והסטודיות למחול בישראל היא עובדה

וחול שנשפך על הרצפה דרך צינור ויצר מעין

בחושניות ,ביצרים ובמיניות' ! כן  ,כדרכה

הפסטיבל היה יי מים !' לכבוד האירוע יצרה

קרלסון עבור פז סולו של 20

דקות בשם

יי המים המדברים " ] ,[ La Parola dell'aqua

"5

jb

מצערת .במתא"ן  ,המפעיל לימודי מחול בכל

פירמידה .לאחר שהסתיימה הביאנלה

בקודש ,יש במופע הרבה עירו

הארץ ,החליטו שהגיעה השעה להשקיע בבנים

החליטה קרלסון לעלות תוכנית בשיתוף

טוענת שבכל מקרה יימתרחש הכול בראשם

רוקדים  .התוכנית הייחודית לבנים תזמן לבני

ארבעה רקדנים נבחרים :הרקדן והכוריאוגרף

של הצופים "  .בכל אופן  ,השם נוצר תחילה

הנוער מפגש משמעותי עם אמנות המחול ,

הפיני טרו סארינן ]  [Tero 5aarinenבריקוד

פשוט מתוך קיצור של יי הפרויוקט של סאשה " .

ותאפשר להם לפתח ולשכלל את יכולתם

בשם יי אדם בחדר  ",טליה פז במחול

התנועתית  .מדריכי הקורס המיוחד לבנים

"  ,Talkנינה הירנין ]  [Nina Hyvrininמהבלט

רוקדים יהיו שי גוטסמן  ,עמנואל גת ואלדד

המלכותי הפיני במחול יי מים קפואים "

בן-ששון·

וקרלסון עצמה  ,במחול בשם

" .dell'aqua

"Water

" 11 Vuoto

התוכנית שנקראה ייהרביעייה

מלגות לקורס קיץ 2001

הנורדית " הועלתה בנורמנדי בחודש נובמבר,

הספרייה למחול ואגודת ידידי הספרייה

במסגרת הפסטיבל הצפוני  .לאור ההצלחה
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 ,אם כי ולץ

בראשית חודש דצמבר בשנה ~ עברה  ,אירגנה

סאשה ולץ ליל-שימורים מחו ל י באולמות

האקדמיה לאמנויות בברלין  d.מרתון שנמשך
כל הלילה של ה  9-בדצמבר נ ף לו חלק 17
אמני מחול מעיר הבירה של ג · מניה .

Columbia City Ballet
Summer School
www.columbiacityballet.com

 זhe

Kirov Academy of Ballet

Session
Session

111 -

June 17 to July 10, 2001
July 15 to August 7, 2001

For information: www.kirovacademy. org
Ballet Austin
Summer intensive
June 18 to July 28,2001
Call: 512-476-9051 ext.22

האמנןתי של

Boston Ballet Summer Dance Program

Budden hagen@balletaustin.org

Six weeks of comprehensive training for
serious ballet students .
For information: Call 617-456-6363

Atlanta Ballet

Email: scameron@bostonballet.com
www.boston.com  ןbostonballet

של הכןריאןגרפית הלן

,

ןכן העבןדה יי רןח

,מסתבר

,Sang Jija

,

"ייחיח" של-התקןפה ה'דיי

Summer programs

Princeton Ballet School

www.atlatnaballet.com

Summer Workshop

שהלהקןת בהןנג
בעןלמנן החדשני

New York University
www.nyu  ןedu  ןtisch  ןdance

June 24 to July 28,2001
For information: Princeton Ballet School
301 North Harrison Street ,
Princeton, NJ 08540 (609 ) 921-7758
Sarasota Ballet of Florida
International Summer School

~: שמכ::::::ן;~ןן~ ~ן

I

הפןנה מרחןב חנןיןת

July 9 to August 4,2001
For information: Education Dept (941)
359-0099 Ext.l02
www.sarasotaba 11 et.o rg

הספרים תמשיך

Contra Costa Ballet Center
Summer Program
Ju Iy 2 to August 11, 2001
For information, call (925) 935-7984
www.contracostaba 11 et.o rg

, בהקדם לקבלת פרטים

,להיןת נןכחים במבחנים

North Carolina School of the Arts
Intensive summer session
June 24 to July 27,2001
For information: cal 336-770-3290
www.ncarts.edu
 "למטה בצפון" מאת מאץ, טדנת המחול מטה א שר

 אב'ב שרון:א ק צ'לוס

Mateh Asher Dance Workshop, "Down
North" by Matz Ek, photo: Aviv Sharon

American Academy of ballet
Summer School
For information: call 212-787-9500
Suzanne Farrel l
Intensive three-weeks summer ballet
program
Call (202 ) 416-8811
http :  ןןkennedy-center.org  ןeducation ן
- plusapp.html
Or write :  זhe Kennedy Center
Washington, DC 20566
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אס מאת נ'מ וד פר'ד וטונ'ה ד'אורל א נט ג'וטט-שפת

"Mother's Language" by Nlmrod Freed and
Soni d'Orleans Juste

ודצמבר

2000

אירועי  /Iהרמת מסך

-

חשיפה בינלאומית

/l

מתקיימים השנה בפעם

האחת עשרה במרכז סוזן דלל בתל אביב  ,מרכז ,אשר הפ,ך בניהולו של
יאיר ורדי  ,למרכז התוסס והמחדש של מחול בארץ .הניהול האמנותי

הופק,ד זאת השנה החמישית  ,בידיו של ערן בניאל .תענוג לבוא לאולם
של מרכז סוזן דלל ולראות אותו מלא מפה לפה באוהבי מחול  ,וביניהם

בני נוער לרוב  .לכוריאוגרפים ,מהם ידועים ומנוסים ומהס כאלה
בראשית דרכס  ,ניתנים תנאים טובים ליצירה ,ובמסגרת  /Iהרמת מסך

, /l

לפחות  ,הם פטורים מקשיים וממכשולים תקציביים ואחרים המקשים
מאוד על הפקה של יצירה מקורית .בתוכניות השונות רוקד י ם הרכבים

שונים של רקדנים וניתן לציין בסיפוק רב את רמת הביצוע הגבוהה,
מבחינת היכולת הטכנית ויכולת ההבעה המרשימה .הרקדנים עומדים

בוודאי בסטנדרטים שרואים היום בסצנה הבינלאומית על בימות
העולם.
אשר לכוריאוגרפיות

-

כצפוי במפעל כזה

-

כמו שאומרים  /I :יש ויש

• /l

בחלקן הן מעניינות ,מקוריות ועשויות בכישרון ובמקצועיות ,בחלקן הן

בעייתיות ,ויש גם כאלה שלמראן מתעוררת תמיהה על שנכללו במסגרת
מכובדת וחשובה זאת .

גם ביצירות של  IIהרמת

מסך ,/l

כמו במרבית היצירות העכשוויות  ,אני

מתקשה לזהות קשר בין שם המחול ובין מה שעיני רואות על הבמה,
וגם דברי היוצרים בתוכנייה על היצירה עצמה  ,לרוב הם פיוטיים  ,אבל

סתומים למדי  ,ואינם מספקים מפתחות לפיענוח היצירות  .אול י מוטב
לוותר עליהם  ,במקום ל י צור ציפיות מוטעות .
חלק מן היצירות אינן מתפענחות כלל .אמנם  ,נכון ומקובל שבמחול
העכשווי יצירות תהיינה טעונות ברב-משמעות ובחידתיות  ,אבל  ,בכל

זאת  ,רוב הצופים נדרשים גם לתוכן של יצירה ולמשמעויות כלשהן ,
תהיינה רב-משמעותיות ואישיות ככל שתהיינה .הצופה מחפש מפתח
להבנה  .משיחות עם אנשים בקהל נוכחתי שרבים המתקשים לפענח
יצירה ממקדים את תשומת לבם בביצוע ,ברמת הריקוד.

מסך

1

)לפרטים מלאים בנוגע לבכורות ראה מדור

יישדות ירוקים" מאת יסמין

גודרGot To Live J

 /Iבכורות ( II

ouץ מאת שרון

אייל; ייהלילה של מרילין" מאת רונית זיו" Jיעל" מאת יוסי ברג

ב  /lשדות ירוקים

/l

הבמה זרועה במה שנראה לי כעלי שלכת ,או כפרחים

נבולים .באמצעות שלוש נשים ושלושה גברים הלבושים בבגדים רגילים
באופנה מיושנת  ,דהויה משהו  ,גודר יוצרת עולם מוזר ולרגעים אפילו
מבעית .נדמה שאנו מציצים לעולמם המופרע של חולי נפש תמהוניים
מ'מ'ו למעלה:

by Noa Dar,
photo: Tamar Lam

מה מוזר? אב' לא 'ודע " מאת בעה דר ,צ'לוס :תמר לס

Top right: "Strange. What's strange? I don't

המנותקים מן המציאות של ההווה  .התנועות גדולות  ,מעוותות,

ומוגזמות  ,אפילו  /Iצורחות וזועקות !' הדמויות רוקדות לבדן  ,וגם אחת
עם השנייה  .אחד הגברים מטפל בחפצים קטנים  ,אולי צעצועים מימי

לארה ברטק ,בב'צוע להקת מוזע ,צ'לוס :תמר לס

Right: "Antiope" by Lara Barscq, M

ילדותו .זהו בועז טרון שהרשים מאוד בגמישות ,באינטנסיביות,
ובעוצמה של נוכחות .גודר גיבשה ליצירה זאת סגנון תנועות מובהק

מאו,ד של כיעור מעוצב ותמונת במה שמשרתים היטב את היצירה .
טל'חה" מאת ב'מה 'עקוב' ,צ'לוס :תמר לס

Left: "Sorry Effect" by Nima Jacoby,

בעולם שהיא בונה אין קומפוזיציות סדורות  ,כי כאלה אינן מתאימות
לעולם של טירוף .יסמין גודר אכן הצליחה  /Iלבנות

עולם ,/l

וזהו הישג

כוריאוגרפי אמיתי.

יצירתה של שרון אייל לא התפענחה לי בכלל  ,לא באמצעות התנועות ,
לא באמצעות התלבושות  ,ולא באמצעות המוסיקה .גם הכתוב
בתוכנייה לא סייע בידי .על במה לבנה רוקדים שלושה גברים ושלוש
נשים ריקוד מוזר ודי מטורף  .מדי פעם פורש אחד מהם ,יושב בצד על

הרצפה ,ומסתכל על מי שרוקד .המוזרות נבנית באמצעות התנועות

75

בלב,ד שקשה לאפיין אותן במילים  .יש מעט מאוד קו Iפוזיציות

צורניות ,התנועות ומהלכי התנועה חוזרים על עצמם גדי פעם ,אבל

התקשיתי למצוא אחדות יות ביצירה  .אולי זאת היתה כוונת היוצרת?
jl

הביצוע טוב ושובה עין .

על הריקוד של רונית זיו כתוב בתוכני יה :ייתקריב של ו חלקי בשר ,

חולצה מיוזעת

-

9

וברקע מחזמר" .יגעתי ,חיפשתי ולא

צאתי .היצירה

עשויה ממהלכי תנועה מסובכים ומורכבים שהרקדניזם אכן ביצעו

ביכולת ריקוד גבוהה  ,אך המהלכים אינם מתקשריםdשלמות אחת.
יש הרבה אלימות  ,ומעט קומפוזיציה  .לי הצטייר עולם
מפורק· ואולי זהו עולמה המפורק של מרילין? ארבעת
הרקדנים רוקדים מצוין  .במיוחד הפל י אה ענבר
נמירובסקי בביצוע מדויק  ,חותך וממ ' קד .

י יעל " של יוסי ברג שונה משלוש היצי ד ות של מסך

1

בשני דברים עקרוניים  .ראשית ,היא מ שעשעת ומלאת

הומור ,ואכן היא עוררה חיוכים ופרצ ז צחוק בקהל,
ושנית ,יש בה מפתחות לפיענוח .יש ה אמה בין
ההצהרה שבתוכנייה  :יי חברת נשים בי ו אלימות

J

לשלווה  .בין אופנה להתבדלות  ",למת חש על הבמה .
ה י צירה נפתחת בתמונת רקדנית יושב י בראוותנות

זוהרת על שרפרף גבוה של בארים  ,לב שה בשמלה

אדומה לוהטת .אחר כ,ך מופיעות נשין לבושות בבגד
עליון אפור ,אותו הן משילות במהלך ,ריקוד ומתגלים
בגדי גוף באדום עז .הנשים עטורות ב יאות של בלונד

זוהר  .אנחנו נרמזים לבובות בארבי אr

לdumb blond -

מסרטים הוליוודיים  .בתמונה אחרת ~ ,דושה בהומור

שחור  ,גבר ואשה צמודים רוקדים רי קוד חושני .

יי אשתו " מתפרצת לריקוד שלהם  ,מנס ן ,לשבש אותו

ולהפריד ביניהם  .היא מטיחה בפני הג~ר בתחנונים :
" למה עזבת אותי ,תישאר  ,אל תעזוב  Iותי  ".סצנה
קומית ועצובה גם יחד .יש ביצירה א 'ימות רבה

שמבוטאת בתנועות נמרצות ומהירות ,אך יש גם רגעים

של רוך  ,ויש חושניות  .היצירה מורכב  ,מקטעי
אוניסונו ,דואטים וטריו ,והיא מסתיי ת בסולו נהדר

של מיה ויזר בקדמת הבמה .פרקיה ה ז ונים של

l

היצירה מתחברים היטב לשלמות אח ~ הקולאז '
המוסיקלי מורכב  ,בין השאר ,ממוסיק

מועדונים

קצבית וממוסיקה שמאלצית הוליוודי

 .אכן יצירה

עשויה היטב  ,מרתקת ומקורית .

מסד 1 jeeL junny today S
 IIאנטיופה tt

מאת י ז מין גודר i

מאת לארה ברסק !/ iמוז ן  .מה מוזר? אני

לא יודע .אני לא יודעת למה אתה מז בוון .באמת?
בן .מה?'  tמאת נעה דר

בפתיחת המחול של גודר רואים בירכי הבמה אשה

לבושה בשמלה אדומה יושבת בכורסה וסורגת בצמר Jדום  .רחוק
ממנה בימין הבמה גבר ואשה בבגדי יום יום בצבעים

קטים של

חרדל וצהוב  .בני הזוג  ,הגבר והאשה  ,רוקדים את הזי רונות של מה
שהיה ביניהם בעבר  ,ואת מה שיש ביניהם בהווה .זהו קשר סבו,ך

~;~':ו~~,:ם~~~~מם ~~~מ:~;;;,פו~? ~~~~ז ע~~;;:ן :ו~~גמלוניות

משחו .אין כמעט ~זרות .זחו דואט מרצין ומשים ,מלא חמצאות

את סגנון הפלמנקן ןלהנות מחירןת יצירתית לא עלה יפה .נתן מנסה

תנועתיות שמבטא Jהיטב ובאופן די מבעית מהות של קשר בעייתי .בני

לשלב ריקןד פלמנקו עם ריקןד עכשוןי מהסןג הריאליסטי  ,ןביצירה

הזוג ,ובמיוחד האוה ,איריס ארז ,מפליאים בביצוע מדויק ורב הבעה

הזאת שני אלה פשןט אינם משתלבים  .חמש הנשים פןרצןת את גבןלות

של תפקידים תובעניים ביותר .המוסיקה גם היא מוזרה ומשרתת היטב

הפלמנקן המסוגנן והמוקפד בו הלהט הפנימי עצור בכבלים של איפןק.

את ההבעה התנוע~ית .ההמשך תמוה ,ולא התפענח לי כלל .פשוט
הלכתי לאיבוד .הtlה תיאור של מה שראיתי :למוסיקה של ממבה נכנסת
יוך על שפתיה ,והיא רוקדת ריקוד די מפתה .האיש

אשה בבגד נוצץ,

מתקרב לאשה בא ום שקמה מן הכורסה ואוכל את הצמר האדום

שלה  .לסיכום ,עבו~ ה מוזרה שאכן מיטיבה להביע מוזרות אבסורדית.
לדעתי החלק הראף ון מצוין וההמשך בעייתי.

t

ציטוט מן התוכניי j

הן גןלשות לצירוף בנאלי ןבלתי מעניין של פעולות דרמטיןת מוחצנןת
עם תנןעןת יומיומיןת

-

לובשות מעילי גשם ,מעשנות ,משפשפןת את

הרגליים הכואבות ,מתירןת את השיער מכבליה של התסרןקת
המסורתית ומפזרות אותו בגנדרנות חושנית .גם המוסיקה פורצת את

חוקי סגנון הפלמנקו אל שילוב של גיטרה מסורתית עם מוסיקה
אלקטרונית  ,בביצוע חי על הבמה.

על "אנטיופה "  II :בעולם חדש ,חרב והרוס  ,אשה  /פיה

אם תרצו  ,קראו למה שנוצר  ,אקלקטיות פוסטמודרניסטית  ,אני ראיתי

מלוכלכת  ,חנוקהנ ואשת עוברת תהליך של אבולוציה ".ברקע מוקרן

זאת כשעטנז שלא עלה יפה.

תצלום של יער .א ה בבגד חום רוקדת בטירוף ,ממש משתוללת .אשה

היצירה של רננה רז היא סיפור על ילדה שמגלה את הדת .את הטקסט

אחרת נכנסת ומנ ' Iה להרגיע אותה .עוד חמש נשים מצטרפות לריקוד.

כתבה רננה רז  ,ומשובצים בו ריקודים שהיא חיברה .הילדה חיה ,

הריקוד לכל אורכ ן טעון במתח עצום .כמו ברק שטעון במתח חשמלי

כנראה ,בארצות הברית בקהילה רפורמית .מן המונולוג המוצג אנו

גבוה וחוזר ומתפו ץ בכל פעם מחדש .המוסיקה מזכירה גם היא

למדים שלילדה יש אם שהיא רבנית .הילדה עולה לתורה כבת מצווה,

רעמים וברקים ו שתלבת היטב עם ההתרחשות התנועתית.

חובשת כיפה  ,מתעטפת בטלית  ,ואף אומרת קדיש .היא מדברת על

התנועה עשירה ומעניינת והסגנון אחיד ומגובש היטב .כך גם הקומפוזיציה

החשיבות של הכוונה שבלב  ,ועל עבודת האלוהים מתוך אהבה ושמחה .

E

1

ויחסי התנועה בין דמויות .יפה בעיני גם הניגוד בין האוירה  ,שהיא כל

אבל המלל הוא רדוד ובנאלי עד כדי מבוכה  ,וכך גם הסיפור ומוסר

הזמן על סף פיצןץ  ,ןבין הצבעים החומים הנייטרלי ים של השמלות .כך כל

ההשכל .חבל שאין ביצירה יותר ריקוד כי שני קטעי הריקוד שבה הם

I

ההבעה נןבעת מן

יצירתה החדשה

ריקודי שמחה תמימים וחסרי יומרה  ,ורננה רז רוקדת אותם בקלילות

'תנןעה עצמה.

שJ

נעה דר מרתקת ומקצןעית כיצירותיה הקןדמןת ,אך

ובחן  .אם נראה את היצירה כפרודיה על שוויון האשה בזרם הרפורמי

יש בה חידןש מקן י ןנןעז .העבןדה היא שילןב בין טקסט שמןשם בפי

בארצות הברית

שחקן ,ובין ריקןד .המיןחד שבשילןב הזה הןא בטקסט הרפלקסיבי :האיש

שמתבקש בפרודיה .האפשרות השנייה היא ,ואני מניחה שזאת היתה

דבר תןך כדי ההתבןננות על עצם המהןת של אמנןת

שמתבןנן בריקןד

-

כי אז היצירה נעדרת הן שנינות והן מימד של הגזמה

כוונת היוצרת  ,להתייחס אל היצירה כאל אמירה רצינית על המצווה

המחןל .הןא מדבר עם עצמן ,אל הקהל ,וגם פןנה בשאלןת אל הרקדנית:

של עבודת האל מתוך שמחה ; במקרה זה  ,התוצאה רדודה  ,חסרת כל

האם מצב הריקןד געכשןןי כאמנןת הוא רע? מה עןשה הגןף? מה הוא

תחכום ועומק  ,כן  ,ממש מביכה .אולי בהקשר צפייה אחר  ,למשל בשעת

~ן~::::~;: :ף~~~' ~~~:ע?~~;:ך;~:כם;~~:ז~~~ :םי:~~:י

סיפור לילדים במרכז קהילתי יהודי בעי י רה כלשהי בארצות הבר י ת  ,יש
ליצירה זאת מקום.

בריקןד מתחבר בי ז ד? מה הפוטנציאל ברקדנית שרק עןמדת ןלא זזה?

בתמונת הפתיחה ביצירתה של נימה יעקובי ניצבת הרקדנית לבושה

ןעןד כיוצא באלה שאלןת .כל השאלות שהמתבןנן מעלה הן סוגיןת

בשמלה ארוכה לבנה במרכז הבמה ומעליה תלוי מיקרופון .היא מדברת

I

שבלב הדיון האס טי ןהעיוני על אמנןת המחול ,אך בעוד שבספרים

לתוך המיקרופון .המילה " סליחה " חוזרת שוב ושוב ,אך היא מהדהדת

ןבמאמרים מלומדים הן נידןנןת לרוב בלשןן גבוהה ,מקצןעית ןמסןבכת,

ועוברת טרנספורמציות צליליות שונות דרך המיקרופון .כך היא מובנת

הרי כאן הן נשאלןף ןנענןת בלשןן פשןטה ןבהירה וגם בעמקות ןביןשר.

9

הישג חשןב ומרשי

כשלעצמן .הדיבור מתובל בהןמור חינני.

כפשוטה ,אך העיבוד מעניק לה גם א י כויות צליליות שיוצרות אוירה
וציפייה לבאות .גם בהמשך נהגות מילים ונשמעים משפטים פשוטים

השןתף השני ביצי ו ה הוא הריקוד .יש רקדנית עיקרית ושלןשה נוספים.

r

הרקדנית רוקדת יקןדים שןנים ,בסגנןנןת שונים ,ןבכל פעם היא

וטעונים רגשית  ,שנאמרים בין גבר לאשה  ,כמו " :תגיד לי
לי

r

לעצור .. .לשמור  ...לשבור.. .

תרא י מה גרמת לי

משהו...

לעשות - II

תגיד

מיל י ם

נעלמת מאחןרי פ גוד ןחוזרת בתלבןשת אחרת המתאימה לסגנןן

הנטענות על ידי העיבוד הצלילי במשמעויות נוספות .

הריקןד .הריקודי!ם הם הרקע ןהמקןר לשאלותין של המתבןנן .מדי

בהמשך נצפה בריקוד של גבר ואשה באדום שביניהם מערכת יחסים

פעם יש שיחה בין Iהמתבןנן לרקדנים ,אך ברור שאמנותם של הרקדנים

רבת פנים :חושניות ארוטית  ,דחייה ומשיכה  ,אלימות ורוך .האשה

היא התנןעות ,וז ת של המתבןנן  -המילים.

בלבן רוקדת איתם ,נכנטת ביניהם ומעצימה את תסבוכת היחסים.

מרכיב המחןל ביצ י רה עתיר המצאןת ,ןגם משןפע בהןמןר .הריקןד דןרש

המיוחד והיפה בעבודה הזאת הם  ,ראשית  ,תמונת במה יפיפייה ,

r

ןירטןאןזיות ריקו

I

ית ומבןצע היטב .עבןדה נןעזת  ,מקןרית ןעמוקה .

נ .צפה בכליןן עיניים לחלקים הנןספים של היצירה הצפןיים בשנת

מסד נשים יו1רות חלק ב'
-6

.2001

אשה ,סליחה

והנוצצת שתלויה בירכת י הבמה  ,ובהמשך תשמש ככובע ענק  .נזכרתי

בתיאטרון היפני בו חפץ אח ,ד ל מ של מניפה  ,משמש בפונקציות

-

 Medja Lunaמkת מיכל נתו; ייבשמחה תמיד" מאת רננה רז ,ייגבר,
I
IISorry Effe<tt -

דימויים חזותיים יוצרי אוירה  ,אך חידתיים .למשל  ,המצילה הגדולה

מאת נימה יעקובי

ובמשמעויות רבות .

לנימה יעקובי  ,האשה בלבן  ,נוכחות ב י מתית מרתקת ומ י וחדת בזכות
קומתה הגבוהה והדקיקה  ,בזכות ריכוז פנימי שמקרין החוצה .חבל

שלא הועידה לעצמה תפקיד ריקודי ארוך יותר ביצירה :•• : .
בהופעןת שןנןת ה אתה מיכל נתן שהיא רקדנית פלמנקן טובה

ומקצןעית מאן,ד הו בקיאה היטב בחוקי הסגנון· אך הניסיןן שלה לפרוץ
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ציונה מלד

ייאני הלכתי א ••• "
מיפע רב-תמימי במסרגת

התיאטרינטי הישראלי
כמו אבני-חן הנשזרות למחרוזת אמנותית ושובת-עין ,כד
לזה הטקסטים השיריים  ,המשחק  ,הריקו,ד פס  -הקול ,י~,,וי.,:,ח

הוידיאו ,התאורה ,התלבושות ועיצוב הבמה במופע ייאני
שיצרה אשרה אלקיים-רונן .נשזרים ןמשלימים תחום את
לננוב זה לזה את ההצנה.
מחשבה רבה הושקעה בבחירת השירים ,המהווים חוט

למופע  .הם נבחרו מתוך יצירה שירית ענפה ומנוונת של

משוררינו .אף הם נפרשים ,מבחינת עיתוי יצירתם  ,על פני
אחדים  .הם מבטאים ,כל שיר בדרכו  ,אותן מצוקות נפש
הבודד מול תופעות הכליון למיניהן  .אין כאן ,אפוא  ,מחזה
בחירה הרת-חשיבה ומוקפדת של טקסטים רבי עוצמה,

מבנה תוכני אינהנרנטי למופע  .השבחים על הבחירה
לאשרה אלקיים-רונן  ,החוזרת אלינו בזירה הבימתית

ומעמיקה ,לאחר היעדרות של כעשר שנים.
אשרה אלקיים ,אשר נבטה כאמנית בתחום המחול
להקת בת שבע ,ממייסדי הלהקה הקיבוצית(  ,היתה
החלוצות שפרצו את נבולות התחום והרחיבוהו לכלל

תיאטרון התנועה .הפעם  ,שוב תון נילוי של דמיון עשיר ,
אפילו הרפתקנות יוצרת ובעיקר אומץ ודחף לביטוי וT _ .,רחן  nן
אל הבמה מגוון נוסף של צורות ביטוי מעולם חוי·ייי":ו ',, ':נרר\

והטריקים שהיא מציעה ומאפשרת  .אלקיים דילנה על חור  VJוו-וח האלה

והפליאה במינון מאופק ובשילוב מזוכך ומעודן של
הוידיאוניים למופע הבימתי .הדיאלוג בין המסך
למצולם ולמצויר ,ביו האמיתי והוירטואלי מתרחש
המנצלת את יכולתו של האחד ללדת את משנהו ,או
ביצירת קטעי המסך נעזרה אשרה אלקיים ביוצרים

"אבי הלכתי אז" ,כוריאוגרפיה ובימוי :אשרה

אלקייס ,בביצוע אודליה מורה-מטלון ,צילוס:
בעמי יליף-אלקלעי

&  hen I went", choreographyז "... And
direction: Oshra Elkayam, dancerl
actress: Odelya Moreh-Matlon, photo :
Naomi Yalif-Alkalai

הוידיאו והאנימצ'ה ,אשר ביצעו תחת שרביטה כרעיונאית וכבימאית,

עבודה שופעת דמיון  ,אסתטית ומקצועית  .פס הקול ,אשר עוצב אף הוא
על-ידיה ,חייב עבודה רבה ומלאכת מחשבת של בחירה ושזירה .המגוון

הרב שבו והדיאל י נ המובנה בינו לבין האלמנטים החזותיים ,מעשירים
את המופע ומעצי~ים את אמינותו .בחריצות בלתי נלאית קובצו לפס
הקול מקורות שונים של קריינות  ,זימרה ,מוסיקה ואפקטים  ,זה בצד

זה  ,זה בתוך זה ,קיבלו קיום עצמאי או נלווה ,הכול לפי צרכי התוכן

והמופע החזותי .חולק מן השירים מונשים בקולם ובקריאתם של
המשוררים אשר ~ צרו אותם ,חלקם בקולות של קריינים מקצועיים,
אחרים בפיה של ~ודליה מורה-מטלון  ,המדברת אותם ומשחקת אותם

בד בבד עם תנועותיה וריקודיה ,ואחרים נם מושרים .יש ופס הקול
חורנ מתפקידו כ,iכלווה והופך להיות האירוע הדומיננטי של ההתרחשות

הבימתית ,מעיו  bלודיה מובילה ,כשהאלמנטים החזותיים מתכנסים
והופכים לליווי r .יכול מתוזמן ,מתוכנן  ,ונעשה בכוונה תחילה  ,כוונה

שהרבה מחשבה ~ ושקעה בה  .אל כל אלה מצטרפים יוצרי התפאורה,

התאורה ו התלבושות ,אשר עשו מלאכה מקצועית ומהוקצעת ,ותרמו
דווקא בנישתם המינימליסטית  ,התומכת  ,לעושר המופלנ של
ההתרחשות הבימתית .

נישה מינימליסט ~ ת מתבטאת נם בהחלטתה של היוצרת להסתפק
בשחקנית יחידה על הבמה .כך היא יוצקת את העושר הרב של צורות
הביטוי והתכנים אל ישות אחת בודדת  ,הממצה בהופעת סולו נטו  ,את

הקשר המהודק ?יו היוצר  ,היצירה והמבצע  .ואשר לביצוע .מי שסבר כי
~------------------------------------------------ך--
ריקוד על במה מחייב דקות נו ורנליים  ,מקבל מאודליה מורה  -מטלון

הוכחה ניצחת ,כי לא כך הוא  .אף שאין היא ר ק ד נית בהכשרת ,iil
אודליה מפליאה להתנועע ולרקוד במלוא נימי נופה המלא ,לאירך כל
המופע .נם בקטעי המשחק והקריאה אין היא מרפה  ,ומצליחה להפיח
תוכו ואווירה בת נ ועה קולחת וקלילה  ,מדויקת ונשלטת ,בין כשהיא
איטית ובין כשהיא מהירה וסוערת ,הכול על-פי חליל הכוריאו רפיה
שיצרה עבורה אשרה  .אך לעיתים מסתמנת היסחפות יתירה ,המניעה

לנבול ההנזמה ,כמו  ,למשל  ,בשיר יי מילים רעות ".
אף כי השירים עצובים ברובם  ,ועוסקים בפן הענום של חיי ה ( 2iדם,
הצליחו אשרה ואודליה לתבל את העצב ברסיסי הומור דק וש בבי.

במין קלילות רבת  -חר  ,מהסונ שנוטע באדם תקווה ויצר חיים ,ם
במצבים הקשים מכל  .כאילו הן אומרות :נם כאשר נטרפים ה1jולפים,
כאשר מתכלים הנעורים ,כשהנוף נוטש וננטש  ,כשאובדת שפיו

הדעת ,

כשנמונה האהבה  ,נם כאשר הכול חורנ מו המסנרת  ,אפשר עו ח לחיי,ך
לזקוף קומה ולהמשיך ללכת .

המופע ייאני הלכתי אז ,"...שבכורתו התקיימה בדצמבר 2000

נ 1מסנרת

התיאטרונטו הישראלי של תיאטרון הבימה  ,נבחר נם לייצנ את אמנות

המחול בשנה הזו  ,במסנרת הפרויקט ייחשיפה בינלאומית " של מרכז
סוזן דלל .בין אם יצליח לפרוץ אל העולם הרחב ובין אם לאו  ,טוב
יעשו אמנות לעם  ,סל תרבות ונורמי הפצה נוספים  ,אם יאמצו אותו
לחיקם  .זה מופע אמנותי רהוט ,הראוי לניוד ולחשיפה מירבית בפני
הקהל

הישראלי••• .

• •

בכןרןת ,ס·ןר·ם ןלהקןת אןרתןת
אןקםןבר-נןבמבר-דצמרב

1000

בער·כת ל·אורה עמ·ת

וננם ה·צ·רה

להקה

הןעלן במסגרת הרמת מסר

יישפיץ"

·ןצר·ם

רקדנ·ם

1000

להקת המחול הקיבןצית

)(15.11.2000

ניב שינפלד

יעל זוקמן ,יעל ווריקן ,רננה רנדי ,משה אבשלום,

מוסיקה :ורדי ,רנה אוברי,

אודרי דליס ,רן בן-דרור ,דני אשל

דה ללנ,ד אפקס טווין,

די .ג'יי .וואו ,ד"ר קרג Iליק

יישנה טובה"

להקת המחול הקיבוצית

)(15.11.2000

עמנואל גת

יאצק פרזיבילוויץ ,שירלי פסטרנק אריק רוזחנסקי,

ג'ורג' גרשווין ,מיילס דיוויס,

קריסטינה מאי ,אלעד לבנת ,קרן חוורש ,שלומי

רוברט וואיט ,אלוויס פרסלי,

רואימי

פרודיג'י ,י.ס .בא,ן פרית',

נירןןנה ,סקןור פושר ,ניל יאנג,
פרנק סינטרה ,בןרדןמס

יישמחת הד~"

להקת ןרטיגן

אירנה צאבל ,אלכס שמרןק ,צחי

J.S. Bach, Goldberg
;  Roslyn Tureckן Variations
 Hamamן 11 Bagno Turco
ןTrancental; Minne Sanger
; Ensemble Perceval
J.S. Bach, Air from Suite No. 3
in D/Pablo Casals

)(16.11.2000

ייאסתר"

רמי לןי

אביב איבגי ,ענבל אלוני ,אןרן טי לר ,תמר פכ,ר

להקת ןרטיגן

נעה ורטהיים

דגימןת קןל ןמוסיקה מתןך:

)(16.11.2000

אביב איבגי ,ענבל אלוני ,אןרן טי~לר ,תמר פכר,
אירנה צאבל ,אלכס שמרןק ,צחי

הן

Billie Holiday
" "You Showed Me The Way
) (Fitzgerald-MacCrea-Webb-Green
ייגבר ,אשה ,סליחה"

נימה יעקןבי

)(18.11.2000

מןסיקה מקןרית :ישראל ברייט

""Media Luna

להקת

Compas

)(18.11.2000

ענת שפירא ,זןהר שפירא ,נימה יע וןבי

מיכל נתן

איריס בלן ,אלה גןלדברג ,רןני לןג זי ,מיכל נתו,

מןסיקה :מיכל נתן בשיתןף

איריס ספקטןר ,יעל עמרנ;וזין חי ם

עם המןסיקאים ארז דאלי
)גיטרה פלמנקן( ,ראלי מרגלית
(,ןל'צ) מןשיק קופ-סמפלר
)אקןרדיון ,גיטרה בס(

יייעל"

)(20.11.2000

אנסמבל בת-שבע

יןסי ברג

מןסיקה :קןלאז'

קרןלין בןסר,ד מיה ןיזר ,טליה לנחא ,גילי נבןת,
ענבר נמירןבסקי ,נעה צןק ,אסנת

ולנר

"הלילה של מרילי

אנסמבל בת-שבע

11

"" ou Got to Live

אנסמבל בת-שבע

דיןןיד קרמן

שרןן אייל

אלדד בן ששןן ,גזרמי בר נהיים ,אשר לב ,טליה

לנדא ,גילי נבןת ,אסנת קלנר

מןסיקה :מתןך The Ladibug
Transistor, Sue Garner
and Rick Baown Bo
Kondren at Calyx Berlin from
" " Gonzales Uber Alles

)(20.11.2000

 IIשדןת

רןנית זין

מןסיק :iil

)(21.11.2000

מיה ןיזר ,ארקדי זיידס ,ענבר נמירןבסקי ,נעה צןק

יסמין גןדר

ירןקים II

)(20.11.2000

מןסיקה :מרדית מןנק,

קרןלין בןסרד ,ארקדי זיידס ,בןעז טרןן ,אשר לב,
ענבר נמירןבסקי ,נעה צןק

קרני פןסטל )מןסיקה מקןרית(

להקת ענת דניאלי

 IIלןןתר על קלינט'

) (22.11.2000

קןלא- 'r

"ריק

-

גיא שמשי

קרן קןפר ,גיא שמשי

מןסיקה:

הןמלה במסג )ת מסטיבל ריקןדי חדר
מה

מןסיקה מקןרית :שי יהןדאי

מאיר פרי,ד אןדליה קןפרברג

במה מתןחה למחןל

)(19 .11.2000

-

ענת דניאלי

ענת דניאלי ,יעל ןנציה ,בנימין יגנדןרף ,רןני לבנה,

Juno Reactor

1000
יןצרןת מבצעןת :חנה אלדהרט ,מרב ישראל

דקה

) (29.11.2000

מחןלןת שהןמ

ן במסגרת הרמת מסר

" " 1Fe 1Funny Today

יסמין גןדר

קרןלין בןסר,ד ארקדי זיידס ,בןעז טרןן ,אשר לב,

) (9.12.2000

מןסיקה :קייג'י היינן,

ענבר נמירןבסקי ,נעה צןק

פרי קןמן

 IIמןזר .מה מןזרן

קבןצת נעה דר

נעה דר

אני לא יןדע .אני ,

טקסט :יןסף אל-דרןר

יןדעת למה אתה

עיצןב מןסיקלי :אןדי קמראן

מיכל מןעלם ,מאיה ברינרז עילאיה שליט ,אסף שץ
שחקן :גל זייד

מתכןןן .באמתן

כן .מהן

II

)(9. 2.2000

ייאנטיןפה"

)(9.12.2000

להקת מןזע

לארה ברסק

מיה ליפסקר ,ענבל שחר ,ענת מרב ,מאיה ןינברג,

טקסט :מיה הפנר

סיןןן גןטהןלץ ,נגה צןר ,מןרן אברגי'ל  /כרמית

מןסיקה :דיןןיד סלןסר,

בןריאן

גזןן זןרן ,מרק דגלינטןני

ריקןדים שהן~לן במסגרת מסטיבל תיאטרןנטן-דןאמו
 IIשפת אם II

רעיןן ןבימןי :נמרןד פריד

)(9.12.2000

כןריאןגרפיה :סןניה ד'ןרליאנס
ג'ןסט ,נמרןד פריד
מןסיקה  :דין דין אביב

)שירה ןתיפןף( ,אלןן יןפה,
אבי צרפתי )תןפים( ,טןני פירסןן
)גיטרה( ,יחד עם מןסיקה מאת
יןהו סבסטיאן באך

81

להקה

ומם היצירה

 Itאלפרד היפה "

יוצרים

רקדנים

מנהל אמנותי  :שחר דור

תמיר גלע,ד שח רו דור  ,גלי ג חמה

)(9.12.2 000
 Itמרע It

כ וריאוגרפיה  :סהר עזימי

)(9 .12.2000

מוסיקה  :דידי ארז

איילת שחר  ,ענבל בן אבר mס  ,תמי ק ל יינמן

שירה  :סיגל חביב

""Strange

כןריאוגרפיה וריקוד  :נימה יעקובי

)(11.12.2000

הלחנה ונגינה בפסנתר :נורי יעקו בי
עיצןב תלבושות ואבזרים :דנןש לחמן

 Itרומנסה

כןריאוגרפיה ריקוד ןמשחק :אור נילי אזולאי

סהרורית It

משחק  :סאלח בכרי

)(11.12.2000
ייכשהנעל

מתאימה It

כןריאןגרפיה ור י קןד  :ענבל בן זקן
משחק  :אייל רןזלס

)(11.12 .2000

בימןי :סיגל אבין

הומלה כםטגרת התיאםרונםו היומראלי
יי אני ה ל כת י

אז " ...

כןריאןגרפיה ובימוי :

אשרה אלקיים-רןנן
תנועה ומשחק  :אןזליה מןרה  -מטלון

עיצוב במה :איתן לוי
עיצוב תלבושות  :סוןטלנה ברגר
עיצוב תאורה :חני ורדי

יי אושר It

תיאטרןן זז

כןריאוגרפיה בימןי ןכתיבה :

רןת תמיר

רות תמיר

פטםיכל ריקןדי תדר

1000

יי ש י חה עם אחותי"

חיבור וביצוע :בתי שכטר

)(12 .2000.2

מוסיקה  :סאטי ,בטהובן

נגינה  :רותי שכטר ז " ל

יי פרליוד מס י " 8

אנסמבל תנועןת

חיבור  :עמוס חץ

חומי אינבינדר ,רוני גבעון  ,עמוס חץ

)(2.12 .2000
יישלןש "

חיבור וביצוע :ענת שמגר ,תמר בורר

)(2. 12.2 000
יי שוף  Iללקק דמעה "

חיבור :דיתי תור

) (8.1 2.2000

מוסיקה  :שניטקה  ,פרסקובלדי,

מאיר פרי,ד דיתי תור

בא,ך ארבו פרט

יי יצאת י"

חיבור וביצוע  :אילנית תדמור  -הרמן

)(8 .12.2000

מוסיקה :אלון נחושתן
תלבושות :מרב לידר

ייירחי"

)(8 .12.2000

להקת אדמ  -מה

חיבור  :יעל שני

יעל שני ,מיכל ארקינ,ד זהר שפירא  -מנצורה ,

מוסיקה  :אילן גרין

טלי נצר  ,תמר נבו  ,רונית ק רן

תלבושות  :איילת יפה

להקןח ישראP

יןח :סיןרים בחןייל

ת

להקת בת-שבע ערכה סיור באוסטרליה ב 13-23-באוקטובר  2000שס העלתה את ייאנאפאזה".

להקת המחול הק בוצית סיירה בארה  IIב באוקטןבר 2000

שס העלתה את ייזכרון דבריס".

להקןת ריקןדי עם :סיןרים בחןייל

להקת ייהורה חד ה" נסעה לדרוס קוריאה באוקטובר .2000
להקת ייכרמל" מ לית אל כרמל נסעה לטייוואן בדצמבר .2000
להקת חיפה נסע

לאורלנדו )פלורידה( בנובמבר

.2000

להקןת אןרחןrןו בארוי

) Cleo Parker Robinson Danceארה"ב(  9-13נוב ו

2000

כור ו :קליאו פרקר רובינסון

במסגרת פסטיבל !תל-אביב/יפו

להקת הבלט של יאז' )בלגיה(  13נוב' 2000

בתוכנית :ייכרמינה בורנה"ו כורו  :זוק דו מבר ובסקי

במסגרת פסטיבל תל-אביב/יפו

) Random I ance Companyאנגליה(  11-14נוב ו 2000

בתוכנית :ייהטריל י גיה" )מילנריוס ,סולפור  ,16איאוו( .כור ו  :וייו מקגרגור
במסגרת העונה ה ביעית של מחול במשכו

aya Plisetskaya

) Imperial Russian Ballet ofרוסיה(  26נובו  5 -דצמו 2000

בתוכנית :יי היפהפ ה הנמה " ו " מפצח האגוזיס"
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"א'מפר'ה של אקסטזה"

לה זכות להציגו ,וטענה שיש להתגבר על הפחד הבסיסי מפני הגוף הנשי

 Ecstasy: Nudjty and movementןס er, EmpjreןKarL Toep
ןס jn German Body cuLture, 1910-1935, Unjversjty
ornja press, 1997ןCaLj

ולהתבונן בו באותה מידה של רצינות כמו בכל אובייקט אמנותי .תרבות

העירום נוצרה בסוף המאה ה 19-

תרבות העירום  ,או יי תרבות הגוף החופשי " צמחה
מועדונים

אשר קידמו

נודיזם

אנטישמיות .טופר מתווכח עם
של הספר )בתרגום לעברית( נשמע כמו

אך תוכנו הוא אקסטטי רק מבחינת השפע

העירום " -

פרסומת לסרט פורנוגרפי ,

-

מזמן לא נתקלתי בספר

כאילו הנודיזם יי הטבעי " היה אנטי-ארוטי ולא הפריע למוסריות

הגוף העירום היא עמוקה ואפלה יותר ממה שנראה ,ואין זה די לחשוף,

כפי שמרטין היידיגר ] [Martin Heideggerטען  ,את האמת ואת ה " קיום "

גרמני ,החוקר את התופעה המדהימה של המחול הגרמני בשנים -1910

קרי :הגוף-העירום עצמו.

חלקו הראשון של הספר מתייחס לתופעת העירום של תחילת המאה ,

עבודת המחקר של טופר מתייחסת לסולנים  ,לאסכולות ולבתי ספר שונים

תרבות העירום .המחבר מבחין בין

של יי ביטוי הגוף  ",לריקודי זוגות וקבוצות  ,למחול בתיאטרון ולתנועות מחול

ריקוד עירום מוקדם לתרבות עירום פמיניסטית ולהבדיל ,תרבות עירום

המוניות )נוסחים מוקדמים ומעוררי השתאות ומחשבה של מסכות הקיבוץ(,

ארוטית .פרק אחד מוקדש לבלט בעירום.

בהקשרים חברתיים ופוליטיים שונים  .לא נפקד מקומה של גרטרוד קראוס

אך אלו הם רק שבעים עמודים מתוך ארבע-מאות עמודי הספר שהם

ושמות נוספים אשר שימשו כמורים לדור הראשון של המחול ה " חופשי "

המחקר המקיף ביותר על מחול אקספרסיוניסטי ,זה שממנו יונקים עד

בארץ·

היום יוצרים של מחול עכשווי ,שאין דומה לו מבחינת השפעתו ,

הידע  ,הרמה האינטלקטואלית  ,העריכה והצילומים הם ללא רבב .ההשקעה

חדשנותו וההקשרים החברתיים והפוליטיים שלו.

-

יי תרבות הגוף  ",כותב טופר במבוא  ,היא תנועה המופיעה

הרוחנית  ,הרגשית  ,החומרית  ,בספר זה  ,הם ללא גבול ,ואם יש מילה
רפה של ביקורת על המאמץ

כצורה של הופעה אסתטית אשר ממוטטת הבחנות

וההישג הענק

מסורתיות בין רוח וגוף ,סובייקט ואובייקט  ,העצמי

-

בתוך ים של הסתייגויות  ,הצעות
GERMAN BODY CULTURE, 1910·1935

NUDITY AND MOVEMENT

הניגודים שבין המינים .המארג של עירום ,
תנועה ומחול ,מבטא את הספק שבתוך
התרבות ,

האם

המודרניות הינה בעיקרה

מצב אקסטטי של עירום או אקסטטיות

~MPIR

- - - - OF - - - - -

הטיעון המקורי .אין הספר מציע
אם

-

מודרנית ,מהם המסמנים של הגוף
המודרני ,ועו,ד לא הצליחו אף פעם לגבש

אחת

-

ECSTASY

במילה 'אימפריה' כדי לציין את

טופר.

מבצעת למבצעת .לדוגמה ,אדורה וילני

] , [Adoree Villanyראתה בגופה יופי שיש

דעתו של בן תמותה רגיל המבקש ,
כהרגלו  ,לקבל הצעה מנוסחת

זאת

מציע

טופר

עם מה שתצליח לאחוז בו.

המורכבות של ' תרבות הגוף  '",כותב

אחרים ,בדק את הקשר בין התשוקה ,

שפע אינסופי העשוי לבלבל את

מסע

מסעיר ממנו תחזור  ,סמוק לחיים,

הרבגוניות והרצון לכוח המגדירים את

הגוף והמבט .משמעותו היתה שונה בין

יי יודע כל"  ,פורש לפנינו המחבר

במקום

אישים ומחוות מוסדיים .ייאני משתמש

חברות למחול או ארגונים פרטיים

בהיסטוריה של העולם המערבי ,

היטב ו " ידידותית למש תמש " .

התגלו בטווח רחב של רעיונות מתחרים ,

הריקוד בעירום של תחילת המאה

החשובות  ,מכל בחינה,

אלא  ,במחווה של בן אלים כביכול ,

תשובה ברורה אחת ,אלא התשובות

שבוצע על ידי רקדניות שונות  ,במסגרת

כך

טיעון

ראשי

או

עיקרון

מכוון לקריאה של תקופה  ,שהיא

של תנועה משוחררת .ביחס לשאלות כמו
כיצד יכול הגוף עצמו לאמץ זהות

למבט שונה  ,אזכורים והכוונה
למקורות אחרים עד כדי טשטוש

בעיקר משום שככל שהתנועות נעשו יותר
יי ריקודיות" כך קשה היה יותר לפייס בין

-

לעיתים טובע קו מחשבה מסוים

עירום ותנועה פיזית .אך תרבות הגוף לעולם לא
יכלה לפתור מתחים בסיסיים בין שני היסודות ,

הזה ,

היא נעוצה

בדיוק בנקודה זו של השפע

והעולם .הבנייה הייחודית הגרמנית של הגוף המודרני

מבחינה שתי קטגוריות עיקריות של הופעה

אחד הרעיונות המוצהרים של יי תרבות

פוליטית אחידה על מערך שלם של תת-תרבויות ,אך המטפיזיקה של

בתרבות הגוף בגרמניה" מאת קארל טופר  ,סופר ובמאי אמריקאי ממוצא

.1935

כדרך לקשר את הגוף המודרני לטבע,

המינ י ת הקונוונציונלית  .מצדדי העירום  ,טוען טופר  ,ניסו להטיל זהות

מקיף ,צמא דעת  ,חקרני ומנומק כמו המחקר הזה על ייעי רום ותנועה

זו שנקראת בגרמנית - nacktkultur

ברשת של מאות

ומכאן גם לצמחונות  ,רפורמה חברתית  ,ו " היגיינה של הגזע" ,כולל

גב' אלדןר

שמו

ומשמעויותיה ,לפי טופר ,מ רחיקות לכת .

OIPFER

ז

KARL

אןמרים שברלין ריקה בקיץ  ,כי רןב המקןמיים נסען
לחןפש .המבקר מבחןץ אינן חש בכד .בבירת גרמניה מןצע
שפע עצןם של אירןעי תרבןת בעיר ששרןיה בקדחת של
בנייה  ,של חידןש פניה  ,ןאשר מתמןדדת עדיין עם הבעיןת
הקשןת שנןצרן עקב נפילת החןמה ןאיחןד שני חלק י

ברלין בנןבמבר

.1989

הפסטיבל החשןב הזה שהתקיים השנה בפעם השתים
עשרה ,מתרחש במגןןן של אןלמןת הפזןרים על פני כל
העיר  .הפסטיבל מנןהל ןמאןרגן על ידי שני גןפים:

תיאטרןן הבל נ [, Hebbel-Theaterבניהןלה האמנןתי של

נלה הרטלינג נ  [Nele Hertlingןמריןן צימן [Marion
נ  Ziemannןעל ידי יי סדנת המחןל " נ ,[TanzWerkstat
בניהןלם האמנןתי של אןלריקה בקר ןאנדרי י טריאן

נ .[Ulrike Becker and Andre Theriaultהפסטיבל הציג

16

להקןת ןיןצרים נןדעים מ ר חבי אירןפה ןגם מחןצה לה ,

בצד יןצרים עצמאיים אןןנגרדיים ןנסיןניים .כן נכללן בן

תןכניןת של ייקריאןת ביניים "

-

פגישןת ,ןדיןנים בלתי

פןרמליים עם אמנים ןהןגים על נןשאים המעסיקים את
אמנןת המחןל היןם ,ןנערכן גם סדנאןת מעשיןת עם אמני
מחןל בסגנןנןת שןנים.

להקת מגי מר .ין נ  [Maguy Marinהנןדעת  ,מליןן
שבצרפת ,מןכרת גם לקהל ה יש ראלי מהןפעןתיה בארץ .

בפסטיבל הציגה הלהקה עבןדה

חדשה,Quoi quil en 50it :

בתרגןם חןפשי :יי יהי אשר יהי " שהיא פרק בטרילןגיה  .על

הבמה חמישייה של גברים .המשןתף לכןלם הןא סיפןר

חיים של מהגרים מארצם ,המנסים להיקלט ןלהיטמע
בפריז  .כבר מכאן נןבע הגןןן הפןליטי ןהחברתי של

היצירה שנןגעת בשאלןת של עקירה ,זהןת ,שנאת זרים ,

ןמשטרים מןשחתים .כל חמשת הגברים רןקדים  ,מנגנים ,
ןמדברים .כל אחד מהם מספר  ,לסירןגין  ,בצרפתית ,את
סיפןרן הןא  ,ןמשבץ בדברין גם אפיזןדןת מחיי האחרים.

הדיבןר נע בין דיבןר רגיל לת י אטרלי  .הם מנגנים
ןמספרים כשהם יןשבים ככל האדם על כיסאןת  ,ןלפתע
הם קמים ןמתפרצים בריקןד שמשןלבןת בן גם תנןעןת

יןם יןם הבעתיןת .הם רןקדים לבד ןגם עם זןלתם,
באחןןה גברית ,ברגישןת ןבתןד התייחסןת אנןשית חמה.

כל הגברים נעים בגמישןת ןבמיןמנןת רבה .יפה הןא
המ ע בר בין תנןעה גברית נמרצת ןזןיתית לבין תנןעה רכה

ןזןרמתQuoi quil en 50it .

היא עבןדה אנןשית מאן,ד

נןגעת ללב  ,עשןיה במקןריןת  ,בכישרןן ןבמיןמנןת
מקצןעית.

אן תרזה דה קרסמאקר נ[,Anne Teresa de Keersmaeker
המנהלת האמנןתית של להקת רןזס מבלגיה ,חברה הפעם

לקבןצת התיאטרןן

TG Stan

ןללהקת הרןק

Aka Moon

ביצירה משןתפת  -יי בזמן אמיתי" נ . [In Real Timeמצד
המחןל ראינן העצמה ןהקצנה נןספןת של התנןעה
האנרגטית ןהןירטןאןזית ,המשןכללת עד קצה גבןל

היכןלת  ,מבחינת הזריזןת  ,הקלילןת התזזיתית  ,ןלקיחת
סיכןנים של רקדני רןזס .יש שכל הקבןצה רןקדת בן-

זמנית  ,אם כי ללא תקשןרת אנןשית בין הרןקדים ; עם
זאת ,יןחד גם מקןם ראןי לכל רקדן להפגין את כןחן ןאת

86

ממול באוגוסט :על פסט
הבינלאומי בברליו

אןמרים שברלין ריקה בקיץ  ,כי רןב המקןמיים נסען
לחןפש .המבקר מבחןץ אינן חש בכך  .בבירת גרמניה מןצע
שפע עצןם של א י רןעי תרבןת בעיר ששרןיה בקדחת של

בנייה  ,של חידןש פניה  ,ןאשר מתמןדדת עדיין עם הבעיןת
הקשןת שנןצרן עקב נפילת החןמה ןאיחןד שני חלקי

ברלין בנןבמבר

.1989

הפסטיבל החשןב הזה שהתקיים השנה בפעם השתים
עשרה  ,מתרחש במגןןן של אןלמןת הפזןרים על פני כל
העיר .הפסטיבל מנןהל ןמאןרגן על ידי שני גןפים:

תיאטרןן הבל נ , [Hebbel-Theaterבניהןלה האמנןתי של

נלה הרטלינג נ  [Nele Hertlingןמריןן צימן [ Marion
נ  Ziemannןעל ידי יי סדנת המחןל " נ ,[TanzWerkstat
בניהןלם האמנןתי של אןלריקה בקר ןאנדריי טריאן

נ  [. Ulrike Becker and Andre Theriaultהפסטיבל הציג

16

להקןת ןיןצרים נןדעים מרחבי אירןפה ןגם מחןצה לה,

בצד יןצרים עצמאיים אןןנגרדיים ןנסיןניים  .כן נכללן בן
תןכניןת של יי קריאןת ביניים "

-

פגישןת  ,ןדיןנים בלתי

פןרמליים עם אמנים ןהןגים על נןשאים המעסיקים את
אמנןת המחןל היןם  ,ןנערכן גם סדנאןת מעשיןת עם אמני
מחןל בסגנןנןת שןנים.

להקת מגי מרין נ  [Maguy Marinהנןדעת  ,מליןן
שבצרפת ,מןכרת גם לקהל הישראלי מהןפעןתיה בארץ.

בפסטיבל הציגה הלהקה עבןדה

חדשה en soit :ן i iו,Quoi q

בתרגןם חןפשי :יייהי אשר יהי" שהיא פרק בטרילןגיה .על
הבמה חמישייה של גברים .המשןתף לכןלם הןא סיפןר

חיים של מהגרים מארצם  ,המנסים להיקלט ןלהיטמע
בפריז  .כבר מכאן נןבע הגןןן הפןליטי ןהחברתי של

היצירה שנןגעת בשאלןת של עקירה  ,זהןת  ,שנאת זרים ,
ןמשטרים מןשחתים  .כל חמשת הגברים רןקדים  ,מנגנים ,

ןמדברים .כל אחד מהם מספר  ,לסירןגין ,בצרפתית  ,את
סיפןרן הןא ,ןמשבץ בדברין גם אפיזןדןת מחיי האחרים.

הדיבןר נע בין דיבןר רגיל לתיאטרלי .הם מנגנים
ןמספרים כשהם יןשבים ככל האדם על כיסאןת ,ןלפתע
הם קמים ןמתפרצים בריקןד שמשןלבןת בן גם תנןעןת
יןם יןם הבעתיןת .הם רןקדים לבד ןגם עם זןלתם ,
באחןןה גברית  ,ברגישןת ןבתןך התייחסןת אנןשית חמה .

כל הגברים נעים בגמישןת ןבמיןמנןת רבה .יפה הןא
המעבר בין תנןעה גברית נמרצת ןזןיתית לבין תנןעה רכה

ןזןרמת en soit .ןi iוQuoi q

היא עבןדה אנןשית מאן,ד

נןגעת ללב ,עשןיה במקןריןת ,בכישרןן ןבמיןמנןת
מקצןעית.

אן תרזה דה קרסמאקר נ[,Anne Teresa de Keersmaeker
המנהלת האמנןתית של להקת רןזס מבלגיה  ,חברה הפעם

לקבןצת התיאטרןן  TG Stanןללהקת הרןק Aka Moon
ביצירה משןתפת  -יי בזמן אמיתי " נ . [In Real Timeמצד
המחןל ראינן העצמה ןהקצנה נןספןת של התנןעה
האנרגטית ןהןירטןאןזית  ,המשןכללת עד קצה גבןל

היכןלת ,מבחינת הזריזןת ,הקלילןת התזזיתית  ,ןלקיחת
סיכןנים של רקדני רןזס  .יש שכל הקבןצה רןקדת בן-
זמנית  ,אם כי ללא תקשןרת אנןשית בין הרןקדים ; עם
זאת  ,י ןחד גם מקןם ראן י לכל רקדן להפגין את כןחן ןאת
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ממזל באזגזסט :על פסט
הבינלאזמי בברליו

יכולתו בסולו מהמם .לאכזבתי  ,דומה שמרוב וירטואוזיות תנועתית אין

אקרם קאן )לונדון( ]  , [Akram Khanהוא מוסלמי ממוצא
בנגלדשי  ,שנולד והוכשר כרקדן באנגליה ובהודו .יצירת

הב יה העיק ת ית של היצירה היא ביומהנות שלה .יש טקסטים ארוכים

הסולו עמה

ומייגעים על מהות החיים ,על כישלון היחסים בין בני אדם  ,על קריסת

במנוסה( מאפיינת את תפיסתו האמנותית .הוא משלב

האוטופיות וכגון זה ,אלה נאמרים ונצעקים בקול גדול ,בתוספת

ריקוד קאטאק הודי קלאסי עם מחול עכשווי .בשני

אמירות אבסורדיות ,אך הטקסטים חבוטים ושטחיים ,שלא לומר

הסגנונות הוא שולט באופן מושלם .על הבסיס הריתמי

 IIפלצניים .II

המילה

fuck

חוזרת כמעט בכל משפט  ,אך אין די בזה

להגיד משהו מקורי ומשמעותי על החיים .

להקת הרוק המשובחת

Aka Moon

ההפיע Flight ,ח Loose i

)משוחרר בתעופה I

המסובך של תנועות הרגליים בריקוד הקאטאק ועל המחוות
הסמנטיות של פלג הגוף העליון  ,הזרועות והפנים שרווחות

מאלתרת בזמן אמיתי ,אבל

הפורמט האילתורי מגביל את הרקדנים  ,ואיננו מאפשר מסגרת ברורה

לכוריאוגרפיה ולקומפוזיציה על הבמה  .והשחקנים

-

הם מצטרפים

במסורת הזאת  ,הוא מרכיב מילון תנועה אישי ועכשוי משלו.
התוצאה היא כוריאוגרפיה מורכבת ומעניינת ועם זאת

מגובשת  ,ובהירה כבדולח .זאת ועו,ד אקרם קאן הוא רקדן

בקול גדול להפקת הטקסטים המעצבנים .אמנם הקהל היה המום מן

מחשמל .יש לו נוכחות בימתית מהפנטת ,הוא ניחן

היכולת הריקודית שנגלתה לעיניו והריע בתשואות רמות ,אך בסך

בוירטואוזיות ריקודית  ,בדיוק מוחלט  ,בריכוז עליון ,

הכול ,בעיני ,מדובר ב  IIרוב מהומה על לא מאומה" ,מהומה שנמשכת

במוסיקליות עמוקה שמשרתת היטב את המישפוט של כל

שלוש וחצי שעות ,אך ממצה את עצמה אחרי חצי שעה  .דה קרסמאקר

מהל,ך יחד עם חן והבעתיות לירית נוגעת ללב .הקהל עצר

נמצאת על פרשת דרכים ,במעבר מכוריאוגרפיה של תנועה אל הרב-

את נשימתו בהתפעלות מן הצעד והמחווה הראשונים של

תחומיות .נראה לי שאולי טרם מצאה את הכיוון הנכון להמשך הדרך.

אקרם על הבמה עד לסיום הריקוד .אקרם הוא כבר בשיאו

אכזבה נוספת ומפתיעה זימן לי יירי קיליאן הגדול עם שלוש הלהקות

כמבצע  ,ובתחילת דרכו ככוריאוגרף  .יש לצפות ממנו

של תיאטרון המחול ההולנדי - 1,2,3 NDT -

שהופיע עם יצירתו

 IIארכימבולדו  [Archimbo ldo 2000 ] " 2000באולם היוקרתי של

 IIהאופרה הגרמנית "  .היצירה היא מתנת הפרידה של קיליאן לציון 40
שנות קיומו של תיאטרון המחול ההולנדי ,ולרגל פרישתו מניהול
הלהקות אחרי  25שנות פעילות  .ב  IIארכימבולדו
את יצירתו

 IIארכימבולדו ,II

" 2000

מיחזר קיליאן

משנת  .1995היצירה המקורית מבוססת על

ציוריו הסוריאליסטיים של הצייר האיטלקי בן המאה השש עשרה

לגדולות.

הופעתו של בוריס שרמץ ) ,פריז(
חופשי II :לזעזע את

הבורגנות (II

 Forts Fleuveח CO

)בתרגום

היא אחת החוויות הבימתיות

המוזרות והמבעיתות שחוויתי מעודי .בוריס שרמץ התפרסם

בעבודתו ]  [,Aattenen tiononיצירה אנכית שמתרחשת על
מגדל פיגומים של שלוש קומות  ,כשהרקדנים עירומים.
בכוריאוגרפיה החדשה שרמץ הולך עד קצה הקוטב הנגדי

-

ארכימבולדו  .הדיוקנאות המוזרים והדמיוניים העשויים מפירות,

שבעת הרקדנים ,יותר נכון ,היצורים שעל הבמה  ,מכוסים

מצמחים ומבעלי חיים  ,מוכרים בוודאי לרבים ,והלהיבו את דמיונו

לגמרי ,על ראשיהם ברדסים עשויים ממכנסי גי'נס שמכסים

היצירתי של קיליאן .ב  IIארכימבולדו

" 2000

שיבץ קיליאן גם קטעים

קצרים ומקוטעים מיצירות ותיקות שלו  ,למשל  IIבלה פרסונה"  ,וגם

ומסתירים גם את הפנים ,מה שהופך אותם ליצורים
אנונימיים חסרי "אני"  ,זהות ומיגדר .הם אינם נראים וגם

יצירות של יוצרים צעירים שעובדים איתו  ,כמו פול לייטפוט

אינם רואים .הם נתקלים זה בזה ,מועדים  ,נופלים אחד על

]  [. Paul Lightfootחוט השני שאמור לקשור את כל הקטעים יחד הם

השני לערימות ,כגושי בשר .מדי פעם יורד מן התקרה וילון

הרקדנים הוותיקים של , NDT 3

המסובים למשתה סביב שולחן ארו,ך

שקוף שמכסה את כולם ומאגד אותם לחבילה ,שלא

כמו באותן חצרות נסיכים ורוזנים בהן שירת ארכימבולדו ,ובראשם

ביוזמתם ושלא ברצונם .שרמץ מקעקע במודע מוסכמות

אשתו של קיליאן ,הרקדנית המצוינת סבינה קופפרברג .התוצאה היא

רבות של אמנות המחול ,מפני שהוא מבקש דרכים חדשות

אכן סלט צבעוני ועסיסי  ,אולי ברוח ארכימבולדו .קופפרברג מככבת

לחקור אמנות זו .כך הוא מציג אנטיתזה בוטה לדימויים

בקטע שנקרא " עגבניות  ",בו היא מיידה עגבניות לכל עבר ומלווה את

המוסכמים של רקדן ורקדנית המתגלים באמצעות גופם

עצמה במונולוג משעשע העשוי ממשחקי אינטונציה וקצב על המילה

וזהות הפנים שלהם.

,tomaten

קרי

-

עגבניות.

הוא מנתץ מוסכמות במה נוספות :הדמויות נכנסות בחושך

היצירה כולה היא חזיון צבעוני ומבריק בזיקוקין די נור של תנועה

תוך טיפוס עיוור מעל מושבי הקהל .שרמץ משתמש רק

ופעלתנות ,ריקודים קבוצתיים עתירי משתתפים המתחלפים בקטעי

במחצית הבמה ,המחצית האחרת נשארת חשוכה .על הבמה

דואטים וטריו .כולם רוקדים בוירטואוזיות ,בקלילות ובחן ,אך היצירה

עצמה האורות נדלקים וכבים בתכיפות .נשמעת מוסיקה

אינה מתעלה למדרגה אמנותית בעלת משמעות  .זאת יצירה ראוותנית

אלקטרונית מנסרת וחורקת בעוצמה בלתי נסבלת .יש

ושטחית  ,שעשויה טלאים טלאים .

חילופים קיצוניים בין תנועה מהירה ותזזיתית לבין דממה

מיירי קיליאן המהולל ,שהרשים והפליא אותנו במשך שנות יצירתו

מוחלטת ותנועה איטית ביותר .להשלמת האלימות שמכה

הארוכות באינספור יצירות נפלאות ,עמוקות  ,שלמות ומקוריות  ,ציפיתי

והולמת בכל החושים משמיעים היצורים טקסטים

למתנת פרידה בשיעור קומתו האמיתי  ,ועל כן

-

כגובה הציפייה כן

פורנוגרפיים  ,אמנם בצרפתית  ,אך אני מבינה די צרפתית כדי

עומק האכזבה.

לדעת שמדובר בפורנוגרפיה קשה .

הכוריאוגרפים  /רקדנים הצעירים שתהילתם זורחת היום באירופה

ההתרחשות על הבמה היא ברוטאלית  ,אלימה ומבעיתה.

ושמם נישא בפי כל המבקרים והאמרגנים Boris Charmatz, Akram -
Khan, Xavier Le Roy, Meg Stuart, Xyhjht Emio Greco, Jerome Bel
 -כולם  ,למעט ג ' רום בל ,לקחו חלק בפסטיבל ברלין.

דמות אחת ,יצור אחד הופך יצור אחר עם ראשו למטה ,
וחוזר ומטיח את ראשו בכוח ברצפה .זוג אחר קשור בחבל
והאחד גורר את השני באלימות חזור וגרור על הרצפה.
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התנןעןת הן גמלןניןת  ,מעןןתןת  ,כאילן מכןערןת
בכןןנה  .חןמרי הגלם של האלימןת מןצגים ישירןת  ,ללא
עיבןד  .העבןדה מזעזעת בגלל המתקפה החזיתית שלה
על החןשים ןהבןטןת הגןרפת שלה .מה מבקש שרמץ

לןמר לנן  ,ןלהציג לעינינן ןלאןזנינן? האם להמחיש
התקפה ברןטאלית של יצןרים מן החלל החיצןן? אן
לייאש אןתנן בחזיןן אפןקליפטי של ניכןר  ,דה-
פרסןנליזציה ןאןבדן האנןשיןת?

בנןסף למןפעים התקיימן גם סדנאןת אמן  ,הצגה של
עבןדןת בתהליך התהןןת  ,ןמפ ג שים בלתי פןרמליים עם
אמנים  .מבין האחרןנים משך את מירב הסקרנןת ןתשןמת

הלב שןבה של איבןן ריינר RainerJ

 [Yvonneלבמה  .ריינר

היתה אחת הדמןיןת המרכזיןת בקבןצת ג ' דסןן  ,מאבני

היסןד של המחןל הפןסטמןדרני בנין יןרק בשנןת השישים

ןהשבעים .יצירתה " טרין

II A

היתה מהפכנית בכך

שקעקעה כל מה שהיה מקןבל כמחןל  ,ןהיצירה עצמה ,
 IIלא II

בתןספת המניפסט הבןטה שלה שהןא הכרזה של

על כל המקןבלןת  ,נחשבן ספינת הדגל של המחןל
הפןסטמןדרני של אז .לימים רי י נר התאכזבה מאמנןת
המחןל  .היא רצתה לעסןק בנןשאים חברתיים  ,מה שלא
התאפשר לה  ,לדבריה  ,במדיןם הזה  .היא עברה לכתיבה

ןלעשיית סרטים  ,מ דיןם שבן ניתן לה גם לטפל בנןשאים
חברתיים ןגם לתפןש מרחק נייטרלי מן הגןף המבצע ,
שלא כמן במחןל בן נדרשת מעןרבןת ישירה  ,בלתי
אמצעית  ,של היןצר .
עכשין  ,אחרי עשרןת שנים של פרישה מן המחןל  ,שבעה
גם מעשיית סרטים ןבעיקר מכל ההתעסקןת הנלןןית
הנדרשת בתעשייה הזאת .כשמישה ברישניקןב הגדןל

הזמין אןתה ליצןר כןריאןגרפיה

לפרןיקט White Oak

שלן היא שמחה להיענןת  .היא סיפרה שכשחיפשה
חןמרים בשב י ל הכןריאןגרפיה ה מ ןזמנת נזכרה ב  IIטרין

, II A

שיחזרה אןתן  ,ןהןא היה הבסיס לחןמרי הכןריאןגרפיה.
המפגש עם ריינר התקיים בצןרת ש י חה חןפשית

ןמאןלתרת בינה לבין הכןריאןגרף  /רקדן הצרפתי

Le Roy

Xavier

שחי ןעןבד בברלין  .עיקר המשיכה של המפגש

ה י ה ב ע צם ק י ן מ ן ן ב כך שריי נ ר חר ג ה מ פר י שתה  ,ןל א

בתןכנן ש ל ה מ פג ש א ן בדב רים ש נאמר ן  .השי ח ה עצמה
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"דרך הונשי" :הביאנלה
למחזל  -ליזו 2000
 IIדרך המשי

II

היא שעמדה הפעם במרכז הביאנלה האחרונה למחול ,

שהתקיימה בליון  ,בניהולו של גי דארמה ]  .[Guy Darmetפסטיבל
המחול הזה מתפרש על פני שלושה שבועות ונחשב לאחד הפסטיבלים
החשובים בתחומו בצרפת והוא נערך מדי שנתיים סביב ציר נושאי .

יתרונו של פסטיבל מסוג זה הוא שגם אם לא תמיד העבודות נבחרות
היתה רדודה  ,בלתי ממוקדת  ,רשלנית ועמוסה

J

בהתחכמויות .בקיצור

-

על פ י קנה מידה אמנותי אחי,ד מבט
הרוחב על הנושא עשוי להעניק

די מאכזבת  .אבל אודה ולא

אבוש  ,גם אני התרגשתי לראות את איבון ריינר פנים אל

)ו לעית ים קרובות אכן הוא מעניק(

פנים .ייאמר לזכותה שהיא חפה מגינונים של סלבריטי ,

פרספקטיבה מקיפה יותר על הנושא

וכי הל י כותיה פשוטות ונעימות.

הספציפי שנבחר באותה שנה .בכ,ן

המחול שרואים בגרמניה  ,או בכל אר ץ אחרת באירופה ,

עולה חשיבותו על סך חשיבות

הוא באמת כלל אירופאי .היוצרים  ,הרקדנים והלהקות

העבודות בנפר,ד אילו הוצגו בהקשר

מת נ יידים מאר ץ לארץ  ,ועובדים ומופ י עים באשר ניתנים

אחר  .מאיד,ן פסטיבל אקלקטי

להם התנאים המתאימים .הדעה המקובלת היא שאמני

במוצהר שהעבודות במסגרתו נבחרות

המחול הצרפתים והבלגים הם המובילים

-

בקפידה ולאחר סינון אנין מחד והעזה

בחדשנות,

אמנותית מאיד,ך עשוי להיות מהנה

בעניין שהם מעוררים ובעומק עבודותיהם.

הוירטואוזיות הריקודית ,היכולות הטכניות של מבצעים

-

ומרגש לא פחות ואף יותר  ,אבל מציב

הגיעו לשיאים שלא יאמנו .אולי כבר הגיעו לשיא של מה

דרישות תובעניות מסוג אחר ממנהלו

שגוף אנוש יכול להגיע אליו .דווקא מפני ההישג הזה ,

האמנותי.

שהוא היום מובן מאליו  ,ובלעד י ו אין למבצע מה לחפש

לנושא השנה  " ,דרך המשי  ",יש

על הבמה  ,שוב אין מסתפקים בכך· מצפים מן היוצר

הצדקה מלאה  ,במיוחד בליון  ,בירת

להעלות שאלה ולנסות להתמודד עם מתן פתרון או

תעשיית המשי באירופה זה מאות

תשובה לשאלה ביצירתו .וירטואוזיות טכנ י ת בלבד

בשנים  .עד היום יש סביב ה ע יר

" מתול הזהב עם שמלות הכסף"
שבתא' אבסמבל

נחשבת ללהטוטנות גרידא  ,לבלתי רצינית  ,ובוודאי אינה

תעשיית משי ומשרד התיירות

מספקת כיצירת אמנות .אמר לי מבקר וחוקר מחול אחד:

המקומי מתנאה בסיורי מעברים תת-

ו י רטואוזיות יש גם ב-ד,Mv

בפירסומות בטלוויזיה

קרקעיים היסטוריים שנחפרו כדי

ובקברטים .זאת לא אמנות .גם כשנושא היצירה הוא

ליצור מעבר בטוח מכל פגע בין בתי

"Golden Dance with Silver
Dresses", Shanghai Song and
Dance Ensemble

הגוף עצמו  ,מן הראוי לשאול שאלות על הגוף  ,על תפקודו

המלאכה העתיקים מימי הביניים

במחול  ,על היראותו  ,על דימוי הגוף  ,וכיוצא באלה .

במעלה הגבעות של העיר העתיקה  ,לבין מעגני הספינות בנהר  ,שהיה

בולטת הנטייה לרב-מבצעיות  ,כלומר  ,יחד עם התנועה ,

עורק תחבורה חשוב .ואכן  ,להדגשת הקשר בין הנושא לע י ר  ,עבר מרכז

ובנוסף אליה  ,נזקקים ה י וצרים לשילוב אמצעי

ביטוי .

התקשורת לאחד מאגפי המינהלה במוזיאון המשי של ליון ונציג י

רבים ככל האפשר וטכנולוגיות משוכללות .תפאורות

המסחר ותעשיית המשי של ליון נתנו חסות לביאנלה הזו ותרמו

מתוחכמות  ,חפצים  ,תאורה משוכללת  ,הקרנות וידיאו

קילומטר של בדי משי ,חלק ניכר מהם התנופפו וקישטו את הרחובות

ושקופיות  ,מוסיקה אלקטרונית ,לא פעם בעוצמות
מהממות  .ובעיקר

-

ברוב היצירות שראיתי שולבו גם

טקסטים ארוכים ועמוסים לעייפה שהיו לרוב בוטים ,
לפעמ י ם גם בלת י מובנים .לא פעם נדמה שהמלל משתלט

כ 20-

במרכז העיר.

כ 71 ,500-

רוכשי כרטיסים צפו בעשרות המופעים באולמות וכמה מאות

אלפים צפו במצעד מחולות ססגוני
בתלבושות מסוגננות

-

-

בו לקחו חלק אלפי רקדנים

שהתקיים במדרחוב בלב העיר  .מספרים אלה

על המחול לרעתו  ,וגם לא תמיד לטובת היצירה .

מעידים על עניין בתחום המחול ובתרבויות המזרח הרחוק  ,משם הגיעו

כתוצאה משילובים ושידוכים כאלה נעשו הגבולות בין

רוב ההפקות.

חקר תנועה  ,מחול  ,תיאטרון מחול  ,מחול תיאטרלי  ,מיצג ,

דרך המשי ההיסטורית שימשה צינור קשר בין המערב למזרח באלפיים

מחול וידיאו וכדומה  ,נזילים מאוד .כך בוודאי במרחב של

השנים האחרונות  ,כאשר תנועת הסוחרים  ,הלוחמים והכובשים ,

י וצר י ם נסיוניים וחדשניים  ,אבל גם במרחב של יוצרים

החוקרים והסקרנים  ,היא שאיפשרה העברת מידע והיתה הנת י ב

ולהקות ותיקות

ומבוססות•••• .

••

העיקרי

-

טרם מופו נתיבי הים

-

להשפעה הדדית בין עמים  ,דתות

ותרבויות .
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'ל, "תשעה ש'ר'ם" מאת הלו

הונג קונג

, CCDC בב'צוע להקת
" Nine Songs", by Helen Lai ,
City Contemporary Dance
Company (CCDC), Hong Kong

JJO

להקה שכזו ה י א שנחאי אנסמבל נ[Shanghai Song and Dance Ensemble

,הסיבים האופטיים והתקשורת האלקטרונית ,

עשוי להשפיע על מחול ברזילאי במהירות שיא.
ת בין תרבויות המזרח והמערב ניכרות על
מובן מאליו .כשההבדלים באורח החיים היומיומי ,

הגרנדיוזי שבו הוחלפו תלבושות בימתיות מרהיבות )לא אותנטיות(
מדי דקות ספורות ,עם תפאורת הקרטון הצבוע ומחולות ההו-הא

הולכים ומיטשטשים ,שוב צף ועולה רצון

בין מדינות ו בין

המונה שבעים רקדנים  .המופע נערך באמפיתיאטרון הרומי המיועד

לאלפי צופים והבמה הגדולה הזכירה את זו שבכרמיאל  .בכלל ,המופע

הקצרים והראוותניים  ,הזכיר את מרבית מופעי הפתיחה  /נעילה

לשמור על צביון

היצירה כלים ,שפה גלובלית ,המובנת לקהלי יעד

בכרמיאל .לא מחול אתני של ממש ,יותר מדי כוריאוגרפים בוחשים

מגוונים.

בקלחת מכדי שיהיה למופע סגנון ברור ומגובש  ,האמירה האמנותית

מרבים לדון

דלת מטרות  ,וכל הערב הקל לעיכול הוא ספקטקל  ,שבמיטבו  ,ראוי כי
יבה הפוסטמודרניסטית שאינה מקבלת הבדלים

יקבל תמיכה ממשרד התיירות ולא מחשבון התקציבים המיועדים

בסרגל בו הסקאלה של טוב ,רע ,נמוך או גבוה

למחול .התוצר הוא מבט פשטני ,הוליוודי ,שמבוסס על סממני פולקלור

המבט של התרבות המערבית .שהרי את ההשפעה

מדוללים היטב במנה גדושה של פופוליזם .גם אם צופים רב י ם נמשכים

לבידור מסוג זה  ,יש בעיה בשידוך שבינו לבין מופעי מחול אמנותי.

הרחוק על מחול מערבי במאה העשרים אנחנו
אם נציין את הכמיהה ל יי אוריינטליזם" בנוסח שבא

סוגייה זו צצה ועולה מדי שנה גם בכרמיאל  .יוצרי מחולות עם
ישראליים לבמה קובלים על ההפרדה ועל כך שהמבקרים ואנשי המחול

סנט דניס ,מאמהות המחול המודרני ,השפעת

 [1Chiעל אלמנט הצ ' אנס נ  [Chanceבמחול

נוטים להתייחס אליהם ככלואים בנישה שהיא מחוץ לגדר של המחול

מרס קנינגהם ,תור המינימליזם בהשפעת הזן ומעגלי
של הבוטו  .אבל מדובר בסיפור דו-כיווני  ,שכן

הקנוני .הנטייה הפוסטמודרניסטית לשחוק את קווי ההפרדה בין
אמנות גבוהה ונמוכה  ,כמו גם בין תנועה מסוגננת לתנועה יי טבעית "
הלקוחה מחיי היומיום  ,יוצרת קושי להסביר מה הטעם בשימור אמות

מזו להטמעת קודים מערביים קיימת במרבית
בכללה .זה בא לביטוי גם במחול בן זמננו

המידה הנהוגות.

ורים האחרונים  ,בעבודות של להקות מחול עכשווי

מי שחצתה את הקווים והשתמשה באלמנטים פולקלוריים כמופע
בימתי מרשים ובחלק י ם אף מדהים עד כאב  ,היתה הלהקה מטייפה

באה מגמה זו לידי ביטוי במספר רב של עבודות

נ  - [Taipeiתיאטרון המחול לג ' נד לין נ  [Legend Linמטייוואן ,עם

מסין ,הונג קונג ,טייוואן  ,קוריאה ויפן .במקביל ,בחר

הכוריאוגרפית והמנהלת האמנותית לין לי-צ ' ן  .[Lin Li-ChenJלהקה זו

נות נוספות

-

אוזבקיסטאן  ,הודו  ,תאילנד ועוד

-

 ,בשימור השפה המסורתית  ,שלמרביתן אופי פולקלורי

I

וב ואופי פסוודו-פולקלורי בעל גוון תיירותי-מסחרי ,

שנחשפה לראשונה בפסטיבל אוויניון  ,מציגה קבוצת רקדנים מרשימה
בעבודה שמנצלת עד תום את אוצר התנועה העשיר מתחום האופרה
הסינית המסורתית כד י להעביר חוויה ויזואלית ורגשית מתוחכמת
להפליא  .גם אם מבנה הפרקים סכמטי משהו ושולי הנוסחה מבצבצים

בקצוות

-

למשל :אחרי כל קטע איטי יבוא משהו דינמי מסעיר ,

מוטיבים חוזרים בשינוי י ם קטנים וכו'

-

הרי שכל פרק כשלעצמו הוא

ש י עור מאלף באמנות הבמה .במופע דימויים חזותיים גרפיים רבי
עוצמה והכוריאוגרפית מיטיבה להשתמש באמצעי תאורה משוכללים
שמוסיפים נפח לבמה ובשום שכל ממסכים אזורים וחושפים אותם לפי
הנדרש .

העבודה יי ה י מנון לפרח י ם שימיהם הולכים וכלים  ",שהועלתה בבכורה
עולמית על פי הזמנת הביאנלה  ,מאזכרת את טקסי החג של היום
החמישה עשר בחודש השביעי בלוח השנה הסיני ,בו נעזרות הנשמות
בחצותן את ים החיים .העבודה נפתחה וננעלה בדואט גבר-אשה

ערומים למחצה ; השניים מבצעים את המפגש בסגנון מגע  -גוף בהילוך
איטי ביותר שמושפע ככל הנראה ממופעי בוטו  ,אם כי הכוריאוגרפית
מתכחשת לבוטו כמקור ההשפעה במחול הטייוואני הזה .הביצוע

המושלם של שני רקדנים כה חזקים משקף מהלכי חיים באופן מורכב
ומרגש  ,ורישומו נחרת לזמן רב .
במפתיע  ,לא השתתפה בביאנלה אף אחת מהלהקות שביססו את הזרם
האוונגרדיסטי הנקרא בוטו והמייצגות נאמנה את הפילוסופיה

האסתטית של אבות הבוטו .במקומן השתתפו להקות פוסט-בוטו

-ך

" מחול הזהב עם שמלות הכסף" שנחא' אנסמבל

" Golden Dance with Silver Dresses", Shanghai Song a Id Dance Ensemble

שחשיבותן שולית יחסית  ,כמו זו של קים איטו נ  [Kim Itohשביקרה גם
בארץ·

איטו  ,בוגר לימודי סוציולוגיה ,עוטה רט י יה שחורה על ע י נו ,מסביר
איפה מבחינתו נפגש המערב עם המזרח :יי קיבלתי עבודה כאיש טכני
במועדון סטריפטיז בטוקיו בהיותי סטודנט .רקדניות מלהקות בוטו
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ידןעןת כמן אריאדןנה ןבאיקן-שה נ Ariadona

 [Baiko-She,עשן שם

יש דבר חיןבי בנכןנןת להיפתח  ,אבל יש לזה גם אספקט שלילי :אנחנן

יבכןלים להיןת כל דבר ןזה קרה

האבסטרקטי שלן .מהמערב אימצתי את התנןעןת הרחבןת  ,הפתףחןת

במחן.5

ביפו אם תגיד מחןל ,אנשים

הרצןו להיפתח ,חןסו כלכלי ןקשרים הדןקים עם המערב על פני

אל החןץ ,את הנכןנןת לספןג .ביפו יש נטייה לקבל השפעןת מהמערב

תקןפה  ,הביאן ,ככלל ,להתפתחןת להקןת מחןל בו זמננן שמןצאןת

ןלהשתנןת ,מאז מלחמת העןלם השנייה ,אז נדרשנן להיפתח .מצד אחד

דרכים מגןןנןת ליצןר אמירה עכשןןית ןעם זאת לשמר מרןח התרבןת

"אלת הפרח'ס" מאת ל'ו ,ו'צ'-ל
ת'אטרוו מחול לג'נד ל'ו )ט"פה(

 " La deese des fleurs", by Lin Li heatreז Chen, Legend Lin Dance
) aipeiז(

ת'אטרוו פטרוואד' )בנגקוק(

 heatre " ,ז " Patravadi
)(Bangkok

"אלת הפרח'ס" מאת ל'ו ,ו'צ'-ל ת'אטרוו מחול לג'בד ל'ו )ט"פה(

) aipeiז(  heatreז " La deese des fleurs", by Lin Li-Chen, Legend Lin Dance

המסורתית ,לעיתים על ידי שימוש באלמנטים ויזואליים צורניים,

זאת  ,עבודותיהם של יוצרים סיניים צעירים רחוקות ברובן מלעבור את

אבזרים או ריתמוסים ומוסיקה  ,ולעיתים על ידי שימור תפיסות עולם

הרף האמנותי השגור ,במושגי Pשלנו  ,יש מעט מ,אד חידושים ויותר מדי

ברמה יותר מופשטת ,ה מ רשימות שבהן באו לפסטי ב ל ממדינות כ מו

חיקויים בוסריים  .אם מאמצים את זוית ההתבוננות בכיוון ההפו,ך יש

יפן  ,הונג קונג ,טייוואן וקוריאה  ,שהן המדינות היותר מפותחות

כאן תעוזה שוברת חומות בידוד מחניקות וכובכות ופותחת צוהר

כלכלית במזרח הרחוק  ,בקטגוריה הזו יש למנות את

CCDC

המנוהלת

על ידי ווילי טצאו נ  [Willy Tsaoעל רקדניה הנפלאים ואת דניאל

יונג נ  ,[Daniel Yeungשניהם מהונג קונג ,להקת [City CCDC
נContemporary Dance Company

ביקרה בארץ בעבר והיא מוכרת,

להשתלבות כה נכספת עם מה שקורה מחוץ לגבולות המדינה
הדיקטטורית הזו,

במפתיע  ,מעורבת בסיפור גם הכנסייה הקתולית ,בקתדרלת סיינט ג ' ון

נ Jean

 [Saintבליון נערכה מיסה לאמנים באשר הם  ,בצירוף ברכות

דניאל יונג נחשב לתגלית ,יונג הוא רקדן בעל עוצמות והומור ששייך

מיוחדות לאמני המחול של הפסטיבל  .כך נערכה ,לצד המיסה

לקבוצת יוצרים אוונגרדיים מתחומים שונים שעובדת כקולקטיב  ,לליון

המסורתית בהשתתפות הבישוף המקומי  ,תהלוכת כמרים עם פרחי

הוא הביא סולו מרתק  ,מוקפד לפרטיו ,המשולב בעבודת וידיאו

כמורה בראשם ואחריהם מזדנבים-מפזזים רקדנים תאילנדים,

מדויקת,

המגלמים דמויות מתוך מיתוסים אליליים למהדרין .הבמה ליד מזבח

בין הלהקות המשתתפות שמתרכזות בשימור מסורות אמנותיות

עתיקות

-

להבדיל ממחולות עממיים

-

נמנית הרקדנית-סולנית ההודית

הקודש שימשה במה לרקדנית מקומית שביצעה מחול חינני למרגלות
הבישוף ההדור ,בנוסח איזדורה דאנקן עם שיפורים .האירוע חריג,

מלאויקה סארוקאי נ  [Malavika Sarukkaiשהתמחתה במחול

במונחים של מי שמכיר את הנהלים המחמירים בבתי הכנסת בארץ,

בהראטה נאטיאם נ  , [Baharata Natyamאחד הסגנונות המרכזיים

שלא התגמשו מאות בשנים  ,ואשר למד לשפוט את הכנסייה הקתולית

במחול ההודי הקלאסי,

רק על פי יחסה ליהודים מיום היווסדה .הטקס מרתק ,משום שהוא

מחול סיני חצרוני בא מטייפה עם קבוצת האן טאן יואפו [Han Tang
נ  Yuefuמתקופת שושלת האן ,שבוצע בדקדקנות אקדמית בסגנון
המוסיקלי של יי הרוח הדרומית" נ  [Nankuanוהמחול של תיאטרון גן

מצביע על היטמעותה של התרבות העכשווית על מגוון פניה בחיי

אל חיקה .אלפי המאמינים שנכחו במיסה  ,הם אותם תושבים מאמינים

האגסים מהמאות ה , 14-1Z -על פי התוכנייה ,זה מחול מעודן להפליא

שבאים לשם בימי ראשון בכל מקרה.

ובמונחים שלנו

-

הקהילה במידה כה רבה  ,עד כי גם הכנסייה מבקשת לאמצה ולקרבה

תושבי ליון והמחוז כולו חווים את הפסטיבל באמצעות אירועים

אזוטרי לא מעט,

תיאטרון פטר וואדי התאילנדי של המנהלת האמנותית והמייסדת

פתוחים לקהל שלא נכנס לאולמות עצמם

-

אירועי התהלוכה

פטרוואדי מז ' ודהון נ  [Patravadi Mejudhonהוא עוד ניסיון לשחזר

המסורתית ,בתמיכה מוסדית נמצאו תקציבים לחבר בין התדמית

ולחדש ימיו של תיאטרון מסורתי  ,שלימים נמהל ודולל למען הופעות

האליטיסטית של מופעי המחול לבין הקהילה .המדרחוב כולו מוצף

בעלות אופי תיירותי  ,אם כי פטרוואדי באה מדיסיפלינות מגוונות ועם

במצעד להקות מכל המחוז בליווי להקות אורחות שמבצעות מחולות

רקע של שנים בתחום האוונגר,ד היא עושה מאמץ לקיים להקה על פי

שנעשו על ידי כוריאוגרפים ואמנים מקומיים סביב ציר הנושא.

קודים מסורתיים מלאים ,התלבושות ,המסכות ,והנרטיב  ,לקוחים

המשתתפים מתכננים את התלבושות במשך חודשים ארוכים; האבזרים

מהעבר ,אל ליון היא מביאה תקציר מכתבי ה " ראמיינה " העתיקים

המרהיבים והפלטפורמות הנעות מצליחים להחזיק קהל של כרבע

ומחדשת את מסורת תיאטרון הצללים תוך שילובו בתוך תיאטרון

מיליון צופים במשך כל שעות המצעד.

המחול שלה ,הרקדנים מתמחים בגילום דמות אחת  ,שאיתה הם

חתך הרוחב שהוצג בביאנלה סיפק אולי תמונה מקיפה של הנעשה

נשארים לאורך כל הקריירה שלהם ,מערכת המחויבות והציות שלהם

בתחום המחול ביבשת האסייתית ,אבל כשל בהצגת מגמה ,או בסימון

למנהל התיאטרון דומה לזו המתקיימת בין נזיר מהשורה לראש המנזר

הנושאים שעל סדר היום אצל אנשי הרוח והאמנות באותן מדינות.

שלו  ,הוא רועהו הרוחני ואשר אליו הוא מחויב יום-יום  ,עד סוף ימיו,

קיים פער בין האופן בו נתפסות העבודות בעיני הקהל הצרפתי לאופן

יותר קל ונוח לנו להתייחס לאמנים שמדברים שפה דומה לשלנו

בו הן נתפסות בעיני עיתונאים מהמזרח שהוזמנו לביאנלה .הרבה

וללהקות שמחויבות למחול בן זמננו במידה מלאה או חלקית ,אצלנו ,

מהיופי והאסתטיקה שכובשים את העין ונתפסים כביטוי אמנותי

כחברה שהיא תוצר כור היתוך בתהליך שלא נגמר  ,הניסיון לשלב

ייחודי ואטרקטיבי  ,נדמים בעיניהם כאקזוטיקה פולקלורית שטחית

משאבי תרבות מקומית עם שפת המחול העכשווי מובן ומוכר ,מרבית

וההיקסמות ממנה

הלהקות שלקחו חלק בביאנלה נמצאות בנקודה מסוימת על טווח

הללו רלוונטיים

הציר שבין הקצוות של שימור אורתודוקסי והיטמעות ; בין האתנוגרפי

ה"אוריינטליזם" הם סבורים  ,כי בלא מודע ,הוא פועל יוצא ,או אחד

המתייחס לתרבות תלוית-מקום  ,לבין היפוכו

-

-

-

ללא הבנה כוללת של הקונטקסט בו הסממנים

מאוסה משהו .למראה העין המערבית הקונה את

שעוסק בסוגיות שפה,

הרכיבים של תפיסת עולם קולוניאליסטית ,שעדיין ממשיכה בכיבוש.

כולל פילוסופיה  ,אסתטיקה ופוליטיקה של הכפר הגלובלי ,גם הפרדה

לא מדובר בכיבוש פיזי צבאי  ,אלא בכיבוש קניינים רוחניים כתוצאה

זו היא מלאכותית לא אחת ,משום שגם נקודת מבט המקובעת

מכיבוש כלכלי של מדינות המזרח הרחוק  ,המתבצע במסווה של פיתוח ,

בתרבות המערבית היא מוטה וכוללת השפעות מוקדמות של מושגים

באמצעות קונגלומרטים להשקעות רב-לאומיות  ,בפרויקטים החשובים

שנטמעו זה מכבר ומקורם בתרבויות המזרח,

בארצותיהם .הכסף הזר משתלט על הכלכלה  ,בלי לדאוג לשימור

הפרדה בולטת במיוחד מצויה במקומות בהם החיפוש אחרי כלים

ייחודה של התרבות האותנטית .הוא מעודד צריכה של סממנים

מערביים הוא בחיתוליו  ,למשל ,הלהקה שנחשפה למערב לראשונה

אקזוטיים לקישוט ,כנוצה בכובע להתפאר בה ,שמכסה ומסבה את

בליון  -להקת המחול המודרני מבייג ' ין [Beijing Modern Dance -
נ ,Companyשמנוהלת לאחרונה על יד ווילי טצאו  ,שמנהל בהצלחה
גם את להקת המחול בן זמננו

-

תשומת הלב מתפיסה רב-תרבותית

כהווייתה ••••.

••

הונג קונג ,ללהקה מבייג ' ין כוחות

מיומנים מבחינה טכנית  ,מרשימים בעוצמתם הפיזית והרוחנית ,עם
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rebuilding of the cell. And this process, indeed, is at the basis of the Neharinian creation, and, in
"Anaphasa," it has attained complete expression.

And after the parades and laments, it is the turn of the quieter works like after screaming. "Yag"
and "Quotations for Businessmen" and "Moshe" are quieter, the dance phrases are long and they
have less acute transitions from one situation or mood to the next. There are fewer additional
elements such as video projections, and the costumes don't add a layer of meaning, but rather
become simpler, shedding the dance of all that is superfluous. The text becomes more ironic,
flowing parallel to the dance, distant and funny like the story of Hannan Ashrawi and Dado, or
relates directly to the body in an attempt to arrive, once again through a peeling process, at some
or other essence of the "moving body."
One can attempt to describe movements that could be termed as Ohad's language of dance. However,
his language of dance isn't only the body that has certain characteristic traits, but rather everything
that is happening on the stage, those same compositions of a
position in space, sound, word, puissance and color. And there is
always an intrinsic refusal to surrender to what could lead to
emotional or dynamic "perfection," a sort of intentional
impairment, pulling at the last moment in the opposite direction,
the sudden opening of a road, only the beginning of which is
visible; a hurried but not incidental registering of an additional
option. Ohad's circle is never closed, but continues, leaving an
enigma in its wake. Whether it is a humorous story like the one
about "The Child who Loved Sour" at the sad ending of "Yag,"
whether it is the cannon shot immediately at the end of a refined
love duet, or the pyramid at the end of "Moshe." There is no
sentimentality ofsatisfaction, only an additional question, a hint
at all the unrealized possibilities that are the world.
 נד' ד ון: צ'לום, להקת בת שבע, מאת אוהד בהר'ן,""מבול

"Mabul", By Ohad Naharin, Batsheva Dance
Company. Photo: Gadi Dagon

The polarity in Naharin's world isn't between what "amuses" and
what "saddens," but what is visible to the eye and what remains
concealed. Like Giacometti or Calvino, the individual could be
absolutely everything and absolutely everything is symbolized
by absence. Similarly to Fellini, the clowns are the most humanistic
form of sadness and the texts ostensibly nonsensical such as,
"Why do religious children fear dogs?" are a distraction and a
simultaneous declaration of faith.
What Naharin has given to the Israeli world of dance, apart from
his creations, is the permission to prod the known limits, to pass
them and to examine the essence of the concept "Iimit."
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sounds like a nightmare or a bad dream, a story of loneliness and
fear. Amos Hetz maintains that a text within a dance enables an
additional focusing of attention so that some place is available
for perceiving the movement directly, not literary. The story is
indeed blatant in its images, but there is no connection between
what is narrated and danced. While the women relate the story,
on the other side of the stage, three male dancers dance a trio
full of lifting and jumping. It ostensibly occurs on the edges of
the stage, at the margin ofthe story, so to speak. And at the edge
ofthe illuminated era, but yet it is something with power, agility
and virtuosity, as the contact between the three dancers is
simultaneously used as another possibility for existence, an
alternate extremity in contrast to the loneliness and
aggressiveness, a suggestion of salvation in the face of the evil
that appears
simultaneously
with it.

11

The same duplicity and polarity also appears in the by now well
- known section in which a single dancer on his knees drums on
himself rapidly and with force. He indeed creates a type of bodily
music, but the association is of self-flagellation, scourging and
supplication. He drums on his bare chest, his face turned towards
the group of dancers that is standing and singing a pre-classical
religious song. Later in this rich dance, there is a refined love
duet and a humorous erotic trio. The Baroque motive is repeated
as a type of refrain, the group performing a version of a semi stylized court - dance that eventually becomes wilder and wilder.
The theatrical abundance, rich imagination, the surprises and
jokes, the speech and song and the text were always present as a
wondrous mask, disguising pain. "Kaamus," which was created
separately for the Finnish Dance Company, before becoming the
opening scene of "Z!Na," is a silent dance for five dancers dressed
as ancient warriors, while in the background people dressed in
black sit on chairs and observe them sternly. Later the image of a
"courtroom" develops, enigmatic images are deciphered and the text, heard softly at first, "1nvisible
unless in final pain," suddenly materializes in the appearance of the dancer, arms and legs tied
with a rope, the noose around his neck. Yet the violence on the stage is never "real;" - there is the
sad humor of the female dancer who swings the rope as in a game while its edge tosses and lifts
up her short dress each time, the men seen from their backs who seem to be occupied with
vigorous masturbation that post factum is discovered to be cleaning their weapons, the sudden
shot that grotesquely and in feigned innocence fells a whole cow from the sky, in all these there is
no use of real force. Only the moving body seems as if to be torn to pieces, only the sound beats
the membrane of the eardrum, only the recollections cause pain.

And there was the wealth and colorful abundance of "Anaphasa" that opened the Israel Festival in
1993, subversive and deconstructing pompous "good manners, but festive and provoking excitement
and joy with thousand of spectators ...The directive of the word "Anaphasa" is the stage in which
the parts of the atom undergo a splitting process and movement to opposite poles prior to the
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of the evidence," a creation of an imaginary world, seemingly cut off from physical reality, not
blatantly "indigenous:" In "Mabul," the dancers sing vocal Baroque music and the costumes are a
violent version of refined clothing from other periods - once again Rakefet Levy cuts the parts
that are relevant to her, out of the complete image of an ornate period dress - and the dancers
wear clothes of hazy gold, but the long heavy skirts are as if cut, and the feet exposed in low cut
black boots, the sleeves aren't actually adjoined to the clothes, and this cut is harsh to the eye that
wishes to complete it as is familiar and it is an exact metaphor of this dance in which, under its
beautiful cover, from time to time, the pain, horror and madness are revealed .
"Mabul" begins with the ensemble standing in profile and moving backwards slowly from the left
stage to the right. Following, a long line is formed, from which, from time to time; one of the
dancers breaks away for a short and intensive solo, like a disturbance of the order, or an expression
of distress that cannot be uttered. What is said orally is a story narrated in continuous episodes,
while one female dancer after another sits on a male dancer's knees and relates a section that

96

Later, more modest works in their scope, such as "The Queen of Golub," "King Wara," "Passomezzo"
appeared. "Black Milk," which was first created in 1983 for the Kibbutz Dance Ensemble, for a
group of female dancers, was to be restaged with different dancers until, finally, achieving the
ultimate interpretation with an all-male cast. In this dance there is a clear development of the
issue of the individual and the group, however, the movement has become more complex with
each new production, and the images of turbulence, the long sentences of swift, swinging
movements that sink one into the next, have made the dance - with all the clarity of the narrative
- to being impossible to decipher in the viewer's perception, like a musical piece that you hear
again and again but remains full of secrets, as if, despite the familiarity, you didn't succeed in
finding the edge of the thread, the beginning of a sentence and the moment in which it becomes
another musical or a movement sentence.
Sometimes it seems to me that this is the most characteristic of "the beautiful" - that which
remains complete even after the deciphering and the explanation,
since it has a
combination

•

.

impossible to
deconstruct
and
that
doesn't wear out with use, like a Schubert "Iied" or a Bach suite

~_ן,_ _---~י-~-- -~~~~' ~~--

or a Leonardo De Vinci painting.
 וn "Arbos," Rakefet Levy, the costume designer's presence becomes

even more significant. A prolific, daring stage artist, her work is
an additional layer, a creative interpretation of the movement
idiom and Naharin's imaginary world. While Arvo Prat's music
suggests the structure of an endless cathedral, Levy's costumes
added volume to the musical structures that arch higher and
higher. The entire group, men and women donned broad skirts
and over them rolled up coats so that the big, wide movements ,
the jumps and the elevations were multiplied, marking new
scopes, limitless in the air. The earthy colors of the dresses and
gowns, the sense of heaviness and abundance, created the image
of a desert clan experiencing, or about to experience an epiphany.
In the background the group galloped while at the front of the
stage a small group moved at a different pace, crossing the
platform from left to right, while carrying its people, rolling green
carpet in front of the chosen, unfurling and rolling cloth, bodies
and limbs. The images of religious ceremonies, of compassion
and the torment of passion are intensified by the originallighting
of Bambi (Avi - yona Boenu) a creative lightening designer who
is also an interpreter of Naharins' works and whose lighting adds
an important quality in all the productions. Bambi illuminated
the dance in an a- symmetrical design, by adding a huge powerful
spot that made the stage seem larger then its real dimensions
and creating a space in which the journey seems to mark time ,
but also to move forward .
"Mabul," which was first produced in 1992, was also, like "Kyr,"
a full length evening and already had the taste of what will return
and appear in forthcoming productions - a type of "distancing
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 תj7  לה,"אנאפאזה" מאת אוהד נהר'ן
 גד' דגון: צ'לוס,שבע-מחול בת

"Anaphasa" by Ohad Naharin ,
Batsheva Dance Company, photo :
Gadi Dagon

or extrinsic force, as if limbs are being torn off it, with unraveled ends, not elegant, rather with palms
and feet like the end of a ribbon of cloth thrown in the air, without the acuteness of ballet but with
another type of virtuosity.
 ןn "Kyr," for the first time, Ohad introduces an Israeli rock group onto the stage and dictates new

intensities of sound, speed and lighting. Is "Kyr" the issue towards which the body bursts out, on
which one bang's one's head? Is the wall the past, the obstacle that can only be penetrated using
the reversed power of sound against the muteness of the wall, in monumental quantities of
movement against its silence ?
 ןn "Kyr" the Passover song "Echad mi yodea" first appears as a sort of secular ceremony, a recognition

of the tribal belonging, in the awful reference that the more it is kicked, the more it continues to
grasp you .  זhe symmetry of the chairs in a semi-circle, the blatant lighting, the elevated percussion
stage, all were like the framework
for movement turbulence ,
however, this too was framed
within the space of the chair on
which the dancers sat, each as if
confined to that limited place that
even if you fell from it, you have
to get up again and continue the
ritual from which there is no
escape, except by breaking away
from it all, and so, ultimately, the
dancers throw offtheir shoes and
shirts and trousers as if trying to
escape their own skin .
" Kyr" created a different standard
regarding a "dance evening," its
quality, the audience that it
addresses, its scope, and its
intensity. Were we to examine
each quality on its own - surely
in the past, there already were
musical collages and impressive
stage lighting. "Kyr," however, was
a breakthrough, a new direction ,
a sense of something essential not contrived, without overt
political proclamations, a dance
that doesn't "present" a problem
but is itself "the problem," it is the
world, within it are revealed the
pain and solace and everything
that is personal despite the fact
that it lacks a name .

,"'ב"ב מאת אוהד בהר'ן, '"סאבוטז

 גד' דגון: צ'לוס,להקת בת שבע

"Sabotage Baby", By Ohad Naharin ,
Batsheva Dance Company. Photo :
Gadi Dagon
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 סn being selected as the artistic manager of the group in  ך990 ,

the first two productions that Ohad Naharin put on with the
Batsheva Dance Company, were "Tabula Rassa" and "The Sinking
of the Titanic," productions that were originally created for other
ensembles - the former for the Pittsburgh Ballet, and the latter
for Naharin's dance company in New York. "Tabula Rassa" already
outlined the theme, which later continued to develop in other
works - that of the individual, the "other," versus the group .
Something that isn't precisely a style of movement and isn't

Gaby Aldor

"Invisible unless in final ain"
About Ohad Nahari

another physical characteristic was there on the stage right from
the beginning, and it is perhaps the extent of the presence of the
dancers on the stage - a quality not given to quantifying and
proof, but there it is, the complete, rare moment, a dance that
invokes the recognition of pure "being", like the immaculate
existence of a cat, of a dog.
"The Sinking of the Titanic" had in it hints and sketches of what later became more articulate the changing perspectives of view, the ability to move from rapid, sweeping movement to moments
of silence and time for minuscule objects, and a type of plot, almost a literary background, an
outline of a narrative.
"Kyr" (the Hebrew for wall) was already a production created for the Batsheva group and it used
"Iocal material." Like leafing through a youngster's diary, it had the army and the family and the
Kibbutz reshaped in the language of rapid explosive movement such as a body shaken by an intrinsic
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סוכות תשס"ב  10- 12לאוקטובר 2001

מרכז קלור -כסר בלו D
במסרה ליצור מפגש משמעותי נוסף לקהילת המחול הישראלית,

התאגדנו :הפיקוח על מחול משרד החינו,ן הסיפריה למחו,ל המרכז הישראלי לרפואת אמנויות הבמה ומ

ליצירת כינוס מחול ארצי ,שאליו יוזמנו מרצים מהארץ ומהעולם להציג חידושים ,כיווני מחשבה,
ומחקרים העוסקים בעולם המחול,
בין נושאי הכינוס:

תאוריה ומעשה ,חינוך במחול וחינוך למחו,ל רפואת מחו,ל אמנות ומחו,ל
היבסים ביו-תחומיים במחו,ל נושאים נלווים,
מוזמנים בזה לשלוח הצעות להרצאות ,מחקרים ,סדנאות ,קבוצות דיוו ,כרזות,

יש לשלוח תקצירים מודפסים בתמישה העתקים עד לתאריך 1.4.2001

 0 ' 0התקשר\
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האולפן למוזיקה ומחול
מועצה אזורית בקעת בית-שאו

סל  06-6588343 .פקס06-6587847 ,

:zו.הנהלת שאיל גלעד
מקציעית הל  'Iמיד

ציית המיר  'Iם

מבוא למחול

גלית בלחסן

משחקי תנועה

אליזבס גולדווין

בלס קלאסי

אורה גלמן

מחול מודרני

שרה וייסנברג

ג'אז

אפרת לינצקי

יצירה

רותי פרץ

תוכניות העשרה

סובי פרת

עבודות גמר בבגרות

ענת צוק

מופעי תלמידים

גלינה צ'רניאק

תנועה להורים וילדים

רימונה קורן

אירוח כנסים ארציים

נורית שסרן

אפשרות להשכרת המקום לסדנאות וחזרות
במשר השבוע או בסופי-שבוע:

או ,למות גדולים ,נוחים וממוזגים,
חדרי אירוח זולים בישובי הסביבה .

o

,ו"

ברצוני להזמין גליונות קודמים:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
מחיר לכ נל יו ו )כולל משלוח(  35ש"ח.

_ _ _ _ __ _ _

טלפוו

___ _ _

..- . . ...... .
נתובת
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מיקוד

---

אולפו למחול-ממנ"ס מטה אשי
מהנלת ' "••" III.Iו."J

המקצועות הנלמזים
אבלט קלאס
מחול מוזוני
פילטיס

מחול ג'אז
קומפוזיציה

מוזעות גופני'ת
נבת תנועה

י

ופוטואו

פדלנקוייז

מוםיקה ונלי הקשה
תודלות המח ול
מוםיקה

גאולפו לוחזים יחים חניתה א' וחעלה ,ונו קייחת חגחת גגוות גחסגות האולפו פועלת nנדס  IDDiIל
גחשו נל יחות השגוע נהננה לויקוד חקצועי  .חתקגלים תלחידים לסזנת החחול לשנתיים או שלוש
לאחו ליחוד קודס חחול.

לבכו,ד "תיאסרון" ו"מחול עכשיו"
ת ,23570 .l .ת" א  6 1231סל  03-6208758 .פקס 03-6290195 .
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ברצוגי לחתוס על מגוי ל"תיאטרוו" למשך שגה )  4גיליוגות( מחיר מגוי  120ש " ח
ברצוגי לחתוס על מגוי ל"מחול עכשיו" למשך שגה )  4גיליוגות( מחיר מגוי  120ש"ח

ברצוגי לחתוס על מגוי לשגי כבתי העת למשך ש ג ה ) " 4תיאטרוו" " 4 +מחול"( מחיר מגוי  240ש"ח
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