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מומשכירה,מתקינה,ואולפניסתאטרוןתאורהמערכותדנאורחברת

רבכללתאטרוןתאורהציודומפעילהמתקנתהחברותו,מיטבשלבלעדי

לנדועדמהקטניםבארץהתרבותמרכזיבכללמצואניתןשלנוהציודאת

את:למצואנםניתןדנאורבקבוצתכן,כמו

במלמתקניבארץהנדולה·החברהובדיסבימותד.ש.

 Iהבמות.עלומםתובבזזשעולה,
לפבעולםהמובילות·מהחברותופיתוחמחקרקומפיולייט

ממוחשבים.קצהומתקניתאורהמחשבי

בתחום:(ישראלהמובילההחברהדנאור,

אולפנילתאטרון,הבמהומתקניהתאורה

ראתהותמידרואהומועדוניםטלוויזיה

למצויינותשלההראשוניתהמחויבותאת

במה.בתאורת

לתאטרוןדנאורהחדירהשניםבמשן

בתחוםהחידושיםמיטבאתהישראלי

בחזיתלעמודודאנהוהבמותהבמהתאורת

התעשייה.שלהטכנולונית

ומעלהמתקדמתהטכנולוניההמחויבות,

היוםשעותבכלדנאורשלהשרותלכל

ההבדל.אתועושיםשעשואלוהםוהלילה

מהכל .

 47279וןןיהרמתחדשת..א , 3חרושתרח'בע"מואולפניסתיאטרוומערנותדנאור
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מכורגיוראאשל,,רותבר-דוד-שחר,אלהשוער,שולמיתצבי 1-בלאה

ביקןרןת

 lבילסקי-כהרחל 2000מטרהרמת 74
פלדציוכההישראליתיאטרונטוהבמטגרתרב-תחומימופע- " ..•אזהלכתי"אבי 78
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חדשיםטפריםרשימת 84

אלדורגביאקטטזה"של"אימפריה 85

בעןלםפטטיבלים

 lבילסקי-כהרחלבברליןהבינלאומיהמחולפטטיבלעל-באןגןטטמחןל 86
ברפמ,אורה 2000ליוןלמחול,הביאנלה-המשי""דרר 89
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דל'הבק'בוץשטורמורבקהשל-95הההולדתוס

, Rivka Shturman's 95th birthday at Kibbutz Dali 

הישראלי,העםריקןדחלןצתשטןרמן,רבקה

כמהיןדעאינניבמןתה; 98בתהיתה

שגילתההיאכייןדעיםעםריקןדיקדיםמהרן

ןיצרההישראליהריקןדשלהקסםנןסחתאת

יייש"בבחינתהראשןנים,העםריקןדיאת

ריקןדישלהיסןדצעדירןבמ"אין".כמעט

העברילשירשלהםהקשרסגנןנם,העם,

ןלתןשביה,לעדןתיהלנןפיה,לארץ,ןלעברית,

 150מאןתםהזההיןםעצםעדמןשפעים

שלרביםמאחררבקה.שיצרהלער,ךריקןדים,

מדינתןשלהישןבשלההיסטןריהמהרןקדים

שמלחמתצעיריםןישמןכרת,אינהישראל

מלחמןתכמןעתיקהלהםנראיתהעצמאןת

חנןייאנכילכןלנןלהזכירראןיהמכבים,

נאמר:ןעןדהעבר"ענקיכתפיעלעןמדים

 ,ןכןביןגרפיןת".שלתמציתהיאייההיסטןריה

איתם",משתניםןאנןמשתניםאמנםייהזמנים

רונויו

רבקה""כאגדת

ושטןררבקהשלמןתהעמ

עתיד".איןעברייבלילזכןר:תמידראןיאבל

האמנןתיתהשכלתהאתרכשהשטןרמןרבקה

שרתרנהכןתבתהעשרים,שנןתשלבגרמניה

שטןרמןרבקהדרךעלאחא",ייקןמהבספרה

המןדרניהמחןלשגשגןבהגרמניהבמחןל.!

שהמןריםלריקןד,הספרןבתיהאקספרסיבי

עןלם-מהםאחדכל-עיצבןבהםןהמייסדים

להןראתשנלןןהןפסיכןלןגי,פילןסןפיתיאןרטי,

ןיגמןמריהיןשבהםהנןדעיםמןהמחןל.

 ,] Kurt Joossניןסןקןרט ] Mary Wigmanנ

לאבאןפןןרןדןלףשלמתלמידיןשניהם

הצעירהשטןרמןרבקה .] Rudolf von Labanנ

 ] Jutta Klamtנקלמטיןטהאצלללמןדבחרה

הנפשייםלצרכיהתשןבהמצאהשבשיעןריה

החינןכיים.

מנחםןבעלהשטןרמןרבקהעלן-1929ב

ןאחריזרעאלשבעמקבכפר-יחזקאללהתיישב

אצללמדהבארץעין-חרן;דבקיבןץכך

מרינהןהןשפעהרסלרןתהילהקראןסגרטרןד

ריקןדליצןרהרעיןןןעןד.נדבןמרחלניקןבה

ב-לראשןנהבהעלהמקןריארצישראליעם

ןהבחינהעין-חרןדבשביליטיילהכאשר , 1942

שריםהמחזןר,לחגשהתכןננןהקיבןץ,ילדיכי

גרמניילדיםשירשלנעימהפיעלןרןקדים

עיצבנןהחלןציםשאנחנןקרהייאיך .מפןרסם

חייםחיאדמתןעןבדחדשיהןדישלדמןת

ןרןקדשראךעבריתמדברשיתןפיים

הריקןדאתלחפשהחלהרבקהלןעזית?'''

מחזןרהןבנידליהשבתהכדיהישראלי

יימשלנן."ריקןדירקדןג'בכיתה

העןסקיםןכלעמים,ריקןדיאזרקדןבארץ

הםיןצריםאין tDעייריקןדיכיהאמינןבתחןם

להקההיתהמן .rבןהחינןכילמןסדנןצרים."
ד"רהארץ.רחבי jבכלעמיםבריקןדישהןפיעה

האמיןאז,iזשמןבןמנהללהמן,זיגפריד

אךראליים,יעםריקןדייצירתבחשיבןת

קבןצתייצירתיממןשךייכתהליךזאת

להמןד"ר .רבים'דןרןתפניעלהמשתרע

בתןןיןתמןגדרתשאינההטבעבדתגםהאמין

האדםאתשת fהמשבסיסיתיידתכיתתיןת:

לאןלכןכיתי."אןלאןמיהבדלבליכאדם

אחרים.(עמישלבפןלקלןרפסןלראה

ליצןרשאפהמןשטןרבקהזאת,דעהלמרןת

לאחרנה 60זאתייבעברית",ריקןדים

לאחרשנים 28עברית",דברייעבריהסיסמה

שגשןגןלאחרהשןעשריםהשפןת",יימלחמת

לדרךיצאה,יאכאןהארצישראלי.הזמרשל

אשןןשהיהחרן,דבעיןסלןלה;לא

ייהקיבןץיןןמרכתןצאהשקמןהקיבןצים

היההקטנה",ה,ייהקבןלרעיןןבניגןדהגדןל"

מעיןמגןןנים,כשרןנןתבבעלימבןרךציבןר

האמןכתבכתרבןתית.אמנןתיתחממה

ייעלינן :) 1940 ( "זיןבב"פרקיאתרחייםהצייר

העןליםדשיםךבתןןיםהישןהניגןןאתלנגן

הגןלהע.לדלגהמתחדשחיינןמהןןי

המסןרתאתיךלהמהמסןרת,אתןלהמשיך

לזנןחמבלישלחדתי,ביטןימכלןלהתרחק

ןלחןשביןתרהקדןאתלהחיןתהישן,את

האלהיגןדיםהכלביןלמצןא-ההןןהאת

חרןדבעיןןהקדילכך-הנכןנההדרךאת

רבים.">ןמאמציםמחשבה

העםריקןדןלדכזהייחןדיתרבןתיבאקלים



(לחן:"הגורן"-שטורמןבקהשיצרהשוןראה

מובן .לוי-תנאי)שרה :ליםמעמירן,עמנואל

החגים,טקסיבעיצובורבתמהיתהשרבקה

-רבהחשיבותלהם,נודשבעין-חרוד

-בנארינחוםוהסופרדהמחשלכניסוחו

I1 בימיוהדרםמהודםאלישלחגילהשיב

מהםחמסהאשרותפארתוהטבעמיפיקדם

 !'הארוכההגלות

התימנים,מריקודירשמההשטורמןרבקה

מריקודיובעיקרניקובה, רr iiומריננדבמרחל
האדםלהתמזגותביטויאתהשבהםהערבים

לנוהמשותףהעמקנוףוהטבע,הנוףעם

יהודייםריקודיםשלהאלמנטיולהם.

וריקודיהכנסתבתיווירiiחתונות,בגלות,

זריםאד ,רבערדבעליניהבעהיוהחסידים

 6 .בקיבוציםהמתחנדץיבאלנוערברוחם

הילדיםבעיקרהרוקדים, fאשיתפהרבקה

ראתהחייהכלריקודים. rביצירתשבהם,

 ,הגוףלפיתוחיבותץחהעםבריקודי

וההתמצאותהטבעיתה;עהתנו ,הריתמוס

כמסייעיםבריקודיםינה bהאהיא ;בשטח
שלהאינדווידואליביטויו ,הנפשבפיתוח

רבקה 'וביצירה.צב Iב ,בתנועההיל,ד

אדישראליריקודרציתי'סיפרה:שטורמן

יותראו 'לא'מהידעתי ,מהוידעתלאבעצמי

 ''כןבדיוקמהמתאים.'לא'מההרגשתינכון

מנגינותכמההכרתיכדאחרידעתי.לאעדיין

יותרכברשהןוחשבתילוי-תנישרהשל

שבלחניהמיוחדהקצבפשתי.שחלמהקרובות

שהיההניעהלצעדהדחיפהתלינתןלוישרה

העםבריקודהיסוד 'ומצעדאחדעבורי

עמירןשלסינקופיותנגינות Fכמה .הישראלי

משהושזהליחשבתי-מאועליהשפיעו

שתיארתיכפיארצישראלילריקושמתאים

 I1.8לעצמי

שלמהקלאסיקה- I1חא fקומה"הריקוד

לאחרנוצר-ראלייםשהיהעםריקודי

I1 הגורןI1 , יוםאתתנועתיתבחוויהטאבוהוא

נחוםשדההקיבוץל·לקרקעהעלייה

מילותיופיעל ,) 1937מגדל, hlחומה(מיישובי
סוףכאןואיןראשכאןין"אשנהר:יצחקשל

 • I1ובזתעאלידאליד

גם- I1יהוזימרת"עוזי-רה iשיהבאהריקוד

בהשפעתנוצרישראלית,קלאסיקההוא

 ,לקבוצהכמתנדביםשהגיעוהתימניםריקודי

הגבריםנעצרו(בה I1חורההשבת I1האחרי

 .הבריטים)ידיעלחרודעיןשל

 l/לידודי I1ו "מלבנוןאתי I1 ,I19השנימחול I1את

בריקודיהנוערשלצורדעלולענותכדייצרה

מההנה I1הריקודיםבאוכדואחר .זוגות

ויבן I1 ,/הדסהאהבת I1 ,I1הופלנואם I1 ,טוב"

 .ועודועוד "עתיקניגון I1 ,/עוזיהו

וביןעםריקודיביןהפרידהרבקהביצירתה,

הראוותנותכיסברההיא ;להופעהריקודי-חג

ומפריעהמחבלתהבימתיתשבהופעה

העםריקודשלולהיקלטותולהתפשטותו

המקורי.

 ) 1997 ,(כרמ'אלכרמוןו'ונתןשטורמןרבקה

) 1997 , Rivka Shturman and Yonatan Karmon (Carmie l 

נאבקה ,האחרוןיומהעדכמעט ,חייהכל

לגילעםריקודישללימודיםתוכניתלפיתוח

עםריקודיבהפצתגםרבותופעלההרה

אתגילתהרבקהוקשישים.גימלאיםבמועדוני

שלאחדשהיצירה-הישראליהעםריקוד

 .הגדולהזכותהזו .לפניהקיימתהיתה

בריקודיה;אותהיזכרועםריקודיהרוקדים

זקוקים ,בעברמאשריותרעכשיואולי ,ואנו

שלדרהאחרבחיפושדבקותהשללהשראה

ריקודליצורביכולתנוהעמוקהאמונתה

דחףשל ,המודרניתבתקופהעממיישראלי

 .הצנועוחיוכהשלההיצירה

כיהאיןאלהליכתיכל"כתב:ישורוןאבות

 ,בשמים ,שםשגםבטוחאני ./ישנוהאין

 ./מחדשמתחילהתמידאני I1אומרת:רבקה

חיעדייןהיצירהשדשם,שגםבטוחאני

 "כאן"שאמרהוכפי .מנוחלהנותןולאבתוכה

לפחותאחדריקוד I1 :/שם"אומרתהיאודאי

 !'ליצוררוצההייתיעוד

הערות:

ול, nבמורמן Oשרבקהדרך-א nאקומה ,שרתרנה . 1

 . 19,עמ' 1988המאוח,דהק'בוץהוצאת

 . 39עמ'א, nאקומה ,שרתרנה . 2

 . 40 'עמא, nאקומה ,שרתרנה . 3

35 'עמ , 1940 ,'ובלפרק' ,ראתח"ס . 4 רנהאצל(מצוטט . 1

 .)שרת

אצלוטט(מצ . 401 'מ,ע 1940 ,ובל'פרק'בנאר.'נחוס . 5

רת).שרנה

 . 45 'עמשרת,רנה . 6

 . 50עמ' ,שרתרנה . 7

 . 53עמ' ,שרתרנה . 8
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אלדןרגבי

אלו ,לעראהכ 'בלתJו

 " ,סופהבאכב
 7דרור Jרוד 7אעל
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שבעבתלהקתעםהעלהנהריןשאוהדהראשונותהעשתי

דגוןגד'צ'לוס:בת-שבע,מחוללהקתנהר'ן,אוהדמאת"ייאג", ,"'ב"ב ' T"סאבוט ,"הנ' T " :לשמאלמ'מ'ן

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

 IIראסהטאבולה IIהיוהלהקהשלאמנותילמנהל 1ב-נבחרכאשר

 ,] Sinking of the Titanicנ "הטיטניקשקיעת IIו ] Tabula Rasaנ

הבלטעבור-הראשונה-אחרותלהקותעבור

טאבולה"יורק.בניונהריןשלהלהקהעבורה

בעבודותוהתפתחהלךכךשאחרהנושאאת

בדיוקשאינומשהוקבוצה.מולהבודד ,האחרהיחי,ד

ואני ,הבמהעלשםהיהכבראחרחומריאיפיוןנו'ותנועהסגנון

הנוכחותמידת(אוליבשם.הזהלמשהולקרואימש,ך

אבל ,ולהוכחהלכימותניתנתשאינהתכונה-הבמה

מוחלטת,שהיאתנועתיתהתרחשותשל ,הנדירהמלא,הרגע-שםזה

אוהד).שלמילהזו ,וצרוף .כלבשל ,חתולשלהצרוףוםיהקכמו

כךשאחרמהשלבמקצתעילגעדייןשרטוטהיתה "טניקיהטשקיעת"

לעבורהיכולת ,המבטשלהמשתנותהפרספקטיבות-ומתעדןהולך

ומין ,זעיריםלחפציםוזמןדממהרגעיאלוסוחפתמהירהמתנועה

 .מסגרתסיפור ,כמעטספרותירקעעלילה,

והיא ,שבעבתלהקתעבורשנעשתהעבודההיהכבר ] Kyrנ IIקיר"

שיטוטכמו .הסיפוריהתוכןמבחינתמקומייםבחומריםשימושעשתה

תנועתיתבשפהוהקיבוץוהמשפחההצבאשםהיונעוריםיומןבתוך

כאילו ,מטלטל-חיצוניגםאופנימי,שכוחגוףכמו ,מהירה ,מתפרצת

7 



, 

רגלייםפןת[ועםאלאאלגנטילאקצןןת,פרןםאיברים,ממנןקןרע
הבלטיתדןתהללאבאןיר,המןנףבדסרטשלקצהכמןןשהןידיים

ןירטןאןזיןת.שלאחרבסןגאך

ןמכתיב ,ליתןן>ישררןקלהקתלבמהלראשןנהאןהדמביאייקיר"עם

 .רןקשלאןרה rרןק,שלעןצמהחדשןת.עןצמןת
עליןהגןף,מתנפץאליןהדברהןאייקיר"האם

I 
 ,העברזהןהקירהאם ,הראשאתדןפקים

בעןצמה r 'רלהבקיעאפשרשאןתןהמחסןם

בכמןיןת ,הקידממתנגדסאןנדשל ,הפןכה

שלן?הדןממןתמןלאדירןתתנןעה

מיאחדייןשהטקסלראשןנהמןפיעב"קיר"

הנןראקשרי ,השבטיתבשייכןתההכרה ,"יןדע

בך.ןאןחז rממשיהןאכךבןשבןעטיםשככל

התאןרה ,רן Iןהגבחציהכיסאןתשלהסימטריה

כמןהיןאלהךכהמןגבהת,התןפיםבמתהבןטה,

היתהזן tDגאךתנןעתית,להתפרעןתמסגרת

 ,הרקדניםישבן Iעליןהכיסאתחןםבתןךממןסגרת
שגםכיסא,ףאמןתדלתאלאסןרכמןאחדכל

בפןלחןלהמשיךוןןלקןםלשןבעליךממנןנפלתאם

ןכך ,יםזהכבשבירתאלאמנןסממנןשאין

ןתנןת?ןנעלייםהרקדניםלבסןףמעיפים

עןרך.ןך Iמתהימלטןתניסיןןכמןןמכנסיים
 ,"מחןלרב r "לגבישןנהמידהקנהיצרקיר"יי

אםעןצמתן. ,היקפפןנה,הןאאליןהקהלטיבן,

בערבחידןשההלאהרי-לעצמןמרכיבכלנבחן

היןכברבעבאחת.ארןכהיצירהשלמחןל

אךמרשימןת. Iבמןתאןרןתמןסיקלייםקןלאז'ים

שלתחןשהדש,כיןןןדלת,פריצתמיןהיהייקיר"

אנשיםמצןןתלאמןמצא,לא-הכרחימשהן

שאינןקןדיפןליטיןת,הצהרןתללא ,מלןמדה

הןא ,יה"הבייעצמןהןאאלאבעיה "יימייצג

מהןכלהןהנחהכאבמתגליםבתןכןהעןלם,

שם.חסרשהןאלמרןתשאישי

כמןבהיקפןיןתרצנןעןתעבןדןתהןעלןכךאחר

 ,"ןארהמלךיי ] Queen of Golubנ "גןלןביימלכןת

 Blackנשחןר"ן"חל ,] Passomezzoנמצן"פאסןיי

Mi lk [, המחןללהקתעבן-1983בלראשןנהשנןצר

ןעלהשבאךרקדניןת,שללהרכב ,הקיבןצית

שניםאחרילמיצןישהגיעעדשןניםבהרכבים

פיתןחקייםה Iהבריקןדגברים.שלבביצןעמספר
הןלכתהתנןעהאךןהקבןצה,היחידנןשאשלברןר

 ,מחדש Iהעלאכלעםיןתרמןרכבתןנעשית

הארןכיםהתנןעהמשפטי ,המערבןלתןדימןיי

הבאתןךזהןשןקעיםןמתערסליםההןלכים

התןכנית,ןתןרבהיכלעםהמחןל,אתהפכןאחרין
מןסיקליקטע rכ ,הצןפהלעיןלפענןחניתןלבלתי

כאילןסן,דא .r ~נןתרןהןאןשןמעשבאתהאןתן

קצהאת f/למצן ,ההיכרןתלמרןתהצלחת,לא

מןסיקלי-למשפטלהיןתהןפךהןאבןןהרגעמשפטשלתחילתןהחןט,
אחר.תנןעתי

לאחרגםשלםשנןתר- "היפהיישלההיכרסימןשזהלינדמהלפעמים
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לאונרדושלציוראובאךשלסוויטהאושוברטשלשיכמובשימוש,

י.'וינצדה

התלבושות,מעצבת ,לוירקפתשלנוכחותה ,] Aף bosנ IIארבוס IIב

 ,נוספתשכבההיאעבודתה ,פרועהיוצרתשמעותית'~ונעשיתהולכת

אםנהרין.שלהדימוייםולעולםהתנועתיתלעבודהיצירתיתפרשנות

שאיןקתדרלהשלמבנההציעה ,] Arvo Pratנפרטבואשלהמוסיקה

ההולכיםהמוסיקלייםלמבניםנפחהוסיפולוישלות Fהתלבוסוף,לה

ה~הלהומתגבתים.

ם,וונשגבריםכולה,

רחרבותחצאיותלבשו

מעיליםומעליהן

כךמופשלים,

 ,הרחבותשהתנועות

 Iהקפיצות ,העזות
 ' fהוכפלוההרמות

 ,.שיםך~ו~~~~~: ו:~;~
 Lשהאדמהצבעי

 ,ת rוהגלימהשמלות
שפע,!והכובדתחושת

לדהדימויאתיצרו

ד rfהעומדברישבט

ואזשאו ,גילוילפני

זברק .בתוכוכבר

בעודהלהקהדהרה

נעה Iהבמהשבקידמת
צב Fבקטנהקבוצה
במהואתחוצה ,אחר

אשר Iכלימיןמשמאל
אתנושאתהיא

פניולתמגל ,אנשיה

 ,קירושטיחהנבחר

 ,דיםומגלגלתפורשת

איברים. ,גופים

ידיעלהועצמותשוקהויסוריחמלהשלדתיים,סים Iטשלהדימויים

הואגםהמשמשיוצרתאורן ,] Bambiנבמבישלהמקוריתהתאורה

 .העבודותבכלחשובמרכיבהיאשלוושהתאורה , Iנהריןשלכמפרש
רבענקפנסבהוספת ,סימטרילאבאופןריקוד tאתהאירבמבי

הבמהשלהממשייםהמימדיםאתכןגםהגדילןשהצליחעוצמה

 .קדימהנעגםאךבמקוםמתרחשהמסעבו !::נרחעולםוליצור

II מבולII 1נ[Mabul , מלאבאורךהואגםהיה-1992בלראשונהשעלה, 
הבאותבעבודותויופיעשישובמהשלהטעםכברבו rהיאך ,קירכמו

מןכביכולמנותק ,דמיוניעולםשליצירהת,ןעדהרחקתמין-

הרקדניםשרים IIמבול IIבבעליל: "מקומי"לאםר,הפיזיהמציאות

בגדיםשלאליםנוסחהןוהתלבושותהבארוקל Iקוליתוסיקהמ
השלםהדימוימתוךלוירקפתחותכתשוב-אחרותדמתקופמעודנים

והרקדנים-בורהעהרלוונטיהקטעאתהודר 9תקופתיבגדשל

נחתכו, ~~:כ א~ו:~~~~~~כ:~~~~ב~ו~~~~: ך;יי~:~: !:ו:~בם~~:~~
אותולהשליםהמבקשתלעיןקשההואהזהחיתוך~ולבג,דמחוברים

מתוללהקתנהר'ן,אוהדמאת "אנאפאזה"ומשמאל:מ'ן'מ

דנוןנד'צ'לוס:בת-שבע,

, Right and left: "Anaphasa" by Ohad Naharin 
Batsheva Dance Company, photo: Gadi Dagon 
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לכיסוישמתחתהזהלמחולמדויקתמטפורהוהואהידועלאורך

והטירוף,והאימההכאבפעםמדינחשפיםשלוהיפיפה

כלשלאיטיתובתנועה ,בפרופילהקבוצהשלבעמידהמתחילהמחול

שורהנוצרתבהמשךאחורה,בהליכהלימין,הבמהמשמאלהקבוצה

קצרצרלסולוהרקדניםאחדפעםמדיפורשכהומתארוכה

יכולהשאינהמצוקהשלביטויאוסדר,הפרעתכמוואינטנסיבי,

כאשר ,בהמשכיםהמסופרסיפורהואבקולשנאמרמהבקול,להיאמר

קטעומספרתרקדןברכיעלמתיישבתהשנייהאחריאחתרקדנית

טועןחץעמוסופחד,בדידותעלסיפור ,רעחלוםאוסיוטכמוהנשמע

שמתפנהכך ,הלבלתשומתנוסףפוקוסמאפשרמחולבתוךשטקסט

באמתהסיפורי,ספרותלאישיר,באופןהתנועהלתפיסתמקוםאיזה

כאשרלנרקד,המסופרביןישירקשראיןאך ,שלובדימוייםבוטה

הבמהשלהשניבצדרקדניםשלושה ,הסיפוראתמספרותהבנות

 ,הבמהבשוליכביכולמתרחשהוא ,וקפיצותהנפותמלאטריורוקדים

כמוובוירטואוזיות,בזריזות ,בכוחמשהואך ,והתאורההסיפורבשולי

שלאחרתכהצעהזמניתבומשמש ,הרקדניםשלושתביןבמגעגם

מפנילגאולההצעה ,והאגרסיביותהבדידותלעומתאחרקוטב ,קיום

 ,עימוזמניתבושמופיעהרע

עלהניצבאחדרקדןבוהידועבקטעגםמופיעהוקוטביותכפילותאותה

שלמוסיקהמיןיוצראמנםהואובכוח,במהירותעצמועלמתופףברכיו

ותחינה, ,חטאעלהכאהשלעצמית,הלקאהשלהואהאיזכוראך ,גוף

העומדתרקדניםקבוצתמולאלמופנותפניו ,הערוםחזהועלמתופףהוא

דואטישהזההעשירהריקודשלבהמשךפרה-קלאסי,דתישירושרה

הנושאשובחוזרפזמוןכמיןוארוטי,מצחיקוטריומעודןאהבה

מסמנותהרגלייםכאשר ,למחצהמסוגנןקבוצתיכריקודהפעםהבארוקי,

ויותר,יותרלפרועההופךמסוגנןחצרריקודשלנוסח

הדיבור ,והבדיחותההפתעות ,העשירהדמיון ,התיאטרליהשפע

 ,כאבעלהמכסהמופלאהכמסכהתמידשםהיווהטקסטוהזימרה

לפניפינלנדשלהמחוללהקתעבורלחודשנוצר ,] Kaamos [קאמוס""

רקדניםלחמישהחרישיריקודהוא ,] Z/Na] IIזינה IIשללפתיחהשנעשה

עלבשחוראנשיםיושביםברקעכאשרעתיקים,כלוחמיםלבושים

בית IIשלהדימוימתפתחבהמשך ,חמורבמבטבהםוצופיםכיסאות

בתחילהנלחשהנשמעוהטקסטמתפענחים,חידתייםדימויים ,משפט"

-II הסופיבכאבאםבלתילעיןנראה,בלתיII -ממשותלפתעמקבל

שעלהאלימותגרונו,עלהחנקטבעת ,בחבלהקשורהרקדןשלבדמותו

הרקדניתשלהעצובההומור-אמיתיתלאלעולםהיאהבמה

אתפעםכלומריםמניףקצהוכאשר ,במשחקכמוהחבלאתהמסובבת

נמרצתבאוננותעוסקיםכאילוהגבמןשנראיםהגבריםשמלתה,

שמפילה,הפתאומיתהירייההנשק,כליכניקויבדיעבדהמתגלה

שימושאיןאלהבכלהשמים,מןשלמהפרהוהיתממות,בגרוטסקה

הסאונדרקלגזרים,נקרעכאילונראההמתנועעהגוףרקממשי,בכוח

מכאיבים,האיזכוריםרקהתוף,בעורמכה

אתשפתח ,] Anaphasa] IIאנאפאזה IIשלהצבעוניוהשפעהעושרוהיו

מבחינת-חגיגיואנטיומפרקחתרני , 1993בשנתישראלפסטיבל

הוראתוהקהל,היצירהמבחינתהתלהבותומעוררחגיגיאךהמכובדות

שלתהליךעובריםהגרעיןחלקיקישבוהשלבהיא IIאנאפאזה IIהמילה

והתהליך ,תאשלמחדשהבנייהלפניהפוכיםלקטביםונדידהפירוק

אנאפאזהבהגיעוהוא ,הנהריניתהיצירהבבסיסעומדאמנםהזה

מלא,לביטוי

אחרי,כמויותרשקטותעבודותתורמגיעוהקינותהתהלוכותואחרי

 ] Quotations 1-9 [ "עסקיםלאנשיציטטות IIו ,] Yag] IIיאג IIצעקה,
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ן'ל פחותבהםוישארוכיםהמחוקטעייותרחרישייםהם IIמשה IIו

כמויםןנוסאלמנטיםמעט;משנהו,אחדממצבחדיםמעברים
אלאמעות Iמששלרובדמוסיפותשאינןתלבושות ,וידיאוהקרנות

שמיותר,מהלמהמחולאתמקלפותפשוטות,ונעשותהולכותדווקא

כמוומצחיקקמרוחלמחול,במקבילרץ ,יותראירונינעשהוהטקסט

בניסיוןלגוףךבישירומתייחסאודדו,ועלעשראוויחנאןעלהסיפור
 , IIמתנועעגוף IIשלמהותלאיזו ,קילוףשלבתהליךשוב ,להגיע

אךאוה,דשלל rהמחכשפתלכנותןשניתןתנועותולתארלנסותאפשר
-אופייניותות?מסויהתוויותלושישהגוףרקאינהשלוהמחולשפת

 ,בחללמיקוםןשקומפוזיציותאותן ,הבמהעלשמתרחשמהכלאלא

שיכוללמהנעלהיפנימיסירובישותמיד ,וצבעועוצמהומילהצליל

ברגע,משיכהוןמכקילקולאיזהדינמית,אורגשית IIשלמות IIללהוליך

אתרק ,שרואידרךשלפתאומיתפתיחה ,הנגדילכיווןהאחרון

שלהמעגלנוספת.אופציהשלמקרילאאךחפוזרישוםתחילתה,

סיפורזהאםחידף.אחריומותירממשי,ךאלאנסגראינולעולםאוהד

זואם ,"יאג"ל rהעצובבסופוחמוץ"שאהבההילדה IIעלכמומצחיק
בסופומידהרהפיאומעודן,אהבהדואטשלבסופומידתותחיריית

לכלרמז ,וספת lנשאלהאלא ,סיפוקשלסנטימנטליותאין , IIמשה IIשל

העולם.שהןממומשותהבלתיהאפשרויות

אלא ,"עצובג" IIשמח IIשמהביןלאהיאןינהרשלבעולמוהקוטביות

קומטיג'אצלכמוסמוי.שנותרמהוביןלעיןשנראהמהבין

] Giacometti [, קאלווינואו] Calvino [, להיכולהפרטt עולםות
Fel [יןפליאצלכמובהיעדר.מסומניםומלואוועולםומלואו, lin i [, 

הכביכולוהטקסטיםהעצבות,שלביותרהאנושיהניסוחהםהליצנים

דעתהסחתם h ]"מכלביםמפחדיםדתייםילדיםלמה IIכמושטותיים
 .אחתובעונהבעתאמונהוהצהרת

אתזו ,צירותיו fימאתלבדהישראלי,המחוללעולםהעניקשנהריןמה

עצםאתבמבחןולהעמידאותולעבור ,הידועגבולאתלדחוקהרשות

 :.: •• IIגבול IIהמושג

בתבמחולת j7לה(הר'ן,אוהדמאת"משה"

דנוןנד'צ'לוס:שבע,

Moshe" by Ohad Naharin, Batsheva " 
Dance Company, photo: Gadi Dagon 
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למחולה'שראל'תהספר"הבאד'בותסוופ,מרתהצ'לוס:שטודט,ש"וורקדנ'ת:כור'אוגרפ'תא'זדורה","בעקבות

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



המחיללהקתל'שראל"עה t 1000בק'ץ
גרסתואתוהציגה ] Bournד{בורןמתייושל

עוררזהבלט . 11~ורים .Iהבאגם 11לבלט

בשלרקלא ,תקשורתיוענייןהתרגשות

 ,הבלטלעלילתבורןשלנליטי~הפסיכופירושו
בתפקידגבריםללהקירתו Cבבשלגםאלא

רבים,צופיםאילצהזוה fבחיהברבורים.

מחולצרכניאויחובלאשחלקם

ציפיותיהםעם,תמודדלאינטנסיביים

הניצבותהמיגדריותהנחותףו~םהמיגדריות
מעיןיצירהוהרומנטי.לאסידההבלטבבסיס

תשומתאתהמפנותרבותמני lאחתרקהיאזו

המעמדיים,Iההיסטוריים,למטעניםלבנו

המחול.בחובושנושאניים

כאחדהמחול

הביטויים

האמנותיים

האוניברסליים

האנושיהחברה

הםבו ,] sexנמיןהמושגביןמבחיניםהמיגדר

בנישלהביולוגי/גנטימינםלציוןמשתמשים

הםשבאמצעותו ] genderנמיגדרלמושגאדם,

הנרכשותהחברתיותההתנהגויותאתמציינים

מיןאותולבני/בנותמתאימותוהנחשבות

תינוקותמקטלגותאנושיותחברותביולוגי.

תהליךועםהולדתם,ברגעשוניםלמיגדרים

לפעול,לחשוב,ללמודאמוריםהםהחיברות

המיגדריתלהשתייכותםבהתאםולדברלנוע

המיגדריהמחקרשלהראשוניתמטרתוהזו.

תהליךאתלחקורכ,ךאםהיא,והפמיניסטי

להבהירהמיגדר,ותפקידיהגדרותהיווצרות

ואוניברסליותנצחיותאינןאלושהגדרות

החברתיותההגבלותמערכותשכלולהדגיש
 Iמלושרןו

הסטריארטיפאתשברר

תההנחאתמשקף

האידיאולוגיות

וההגדרות

שלהמיגדריות

תנועות,רפרטוארדרךותו.~שיצרההחברה

שלהכשרתםותהליךכניקה, bהעמדה,לבוש,
ומנציחמשעתקהמחוליות,~והרקדהרקדנים

אופן,באותובדיוקאךלו.רוהגדרותהנחות
להציעאףולשכתבן ,קן i1לפגםבכוחויש

רעיונותהחלוהאחרוןבעשורבמקומן.חדשות

אללחלחלוהפמיניסטיהמיגדריהמחקר

כמו .] dance studiesנהמחוללימודיתחום

אחרים,מתחומיםוחוקרות Iחוקריםהחלוכן
ולימודיאנתרופולוגיה rמתחוםבעיקר
חוקרותזה.בתחוםזלהתעניי ,תרבות

עיצבוורעיונותיהםאלוחדשיםוחוקרים

לימודיבתחוםהמחקרת Iסוגיואתמחדש

עלהצביעוהם ,לדוגמההמחול.

אתהמזינותiחחברתיותהאידיאולוגיות

יחסיאתוניתחווריאוגרפים,~שלעבודותיהם
בבסיסהניצביםיםגדריוהמי Iהמעמדייםהכוח

המחול.ולהקותלמחולספר f 'בתישלארגונם

מהשינוייםכמהאחרכאןלהתחקוברצוני

לימודילתחוםהמיגדריקרהמעימושהביא

המכוננים,מהמחקריםהזכלהציג ,המחול

הבנתנועללהשפיעבכוחםישכיצדולבחון

התרבותיותעויותיו bמשהמחול,את
 .ו bשוהפרקטיקות

היאהמיגדרחוקרישלןהבסיסיההנחה
וכנקבותכזכריםנולדיםהאדםבנישרוב

גבריםלהיותלומדיםאך , rביולוגימבחינה
שלהסחיקר'הח'רביתהל'ד Iבר'תידגרש'ס

מיגדר

בלבד.ומקומיותזמניותהןמהןהנובעות

שכלכךעללהצביעהיאהשנייההמטרה

"ידע"יוצרתותרבותיתחברתיתמערכת

במדעים,אםביןזה,ידע .] Knowledgeנ

אינוהחברה,במדעיאובהיסטוריהבאמנויות,

פמיניסטיותחוקרות .] biasנמהטיהנקי

האנושיתההיסטוריהשבמהלךכךעלהצביעו

קבוצותעםיחדמנשים,כללבדרךנשללה

האפשרות ,לא-הגמוניותודתיותאתניות

נחשבהשתרומתן(אוזהידעליצירתלתרום

תהליךכלעלתגרלקרואישולכןלשולית)

מסקנותיוהנחותיו,הגדרותיו,עלהידע,יצירת

ותוצריו.

 ] performance siteנפעולהאתרהואהמחול

נשים,עבורבעיקרמיגדרית,מבחינהבעייתי

יחסןואתנוחותןאיאתמפגיןהואשכן

נשים,כלפירבותחברותשלהאמביוולנטי

המחולרבותבחברותאמנם,ומיניותן.גופן

לגיטימציהשמעניקהיחידהתחוםונותרהיה

באותןגםאךקהל.בפנילהופיעלנשים

נשיםעלגורףאיסורהטילושלאחברות

עלוהגבלותאיסוריםהוטלורוקדות,

הנגישהתנועותלקסיקוןועלהתפקידים

אוהקלאסי,בבלטלמשל ,ולגבריםלנשים

הצופיםקהלעלוהגבלותאיסוריםשהוטלו

בחברותכמחולבהם,לצפותהרשאים

למשלמסוימות,חברותאיסלאמיות.

 ,-19-16הבמאותהפרוטסטנטיותהקהילות

רמחרל

13 



מוסריותכלאהרוקדותהנשיםאתסימנו

נשיםעלנאסרוכךכמופקרות)אף(ולעיתים

חברותמריקו;דלהתפרנסאולרקודייהגונות"

לסמןבחרובימינו,המערבכחברותאחרות,

כךדיים.גבריים"כ"לאהרוקדיםהגבריםאת

שניתןנייטרליפעולהאתראינוהמחולכ,ךאו

אלאבלב,דהאסתטיותבאיכויותיולעסוק

ומיגדריותחברתיותמשמעויותטעוןאתר

 .במחלוקתושנוי

הביקורתשהעמידההמרכזיותהסוגיותאחת

ייהמבט"סוגייתהיאהאמנותעלהפמיניסטית

.[gaze] 

ותרבותחברהשלוערכיהתכניהאתמשקף

שבמשךהריאירופה,אתלדוגמהניקחאםזו.

פוליטיותזכויותהיולאלנשיםבשניםמאות

גופןאוילדיהןרכושן,עלבעלותזכויותאו

ייצוגןקניין.שלזההיההחוקימעמדןהן;

החוקיהמצבאתמשקףהמערבבאמנויות

במחול,ממוקמתהאשההזה.והחברתי

שלהשוליתבעמדהבכלל,המערביתובתרבות

כאשהממוקמתשהיוצרתמכיווןייהאחר".

הצלחתכאובייקט,ונתפסתבשוליים

ולמקםכסובייקטעצמהאתלכונןניסיונותיה

מודעותבגיבושכרוכהבמרכזיצירתהאת

כינוןאופןעלפוליטית-היסטורית

ובמאבקבחברהוהגבריותהנשיות

הקיימות.הכוחבהיררכיות

העוסקותפמיניסטיותחוקרות

ובקולנועבתרבותהנשיהגוףבייצוג

מאלווילורהכמוהמערביים,

] Mulvey [, לורטיסדהתרזה

] de Lauretis [ סילוורמןוקאיה

] Silverman [, אושהצופהטוענות)

גבריצופההואייהאידיאלי"הצרכן)

החודר ] gaze [מבטואתהמפנה

יימושאשהןנשיםלעברוהפולש

העובדה,אתמדגישותהןלראייה".

למדונשיםהמערביתשבחברה

מאזהגבריהמבטאתלהפנים

מתמדתבבחינהעסוקותוהןילדותן

גופן,שלמודעת)תמידלאכי(אם

להתאימםכדיוהתנהגותןמראן

העצמיתהערכתןהחברה.לדרישות

בהן;מהצופהאלאמעצמןנובעתלא

ייהמבטאתכאמור,הפנימו,הן

(מהוהתרבותייםוערכיוהגברי"

שהאשהמכאןאמנות?).מהיהיפה?

הצופה)וביןהאמניתאם(בין

בציור,במראה,בעצמההמתבוננת

מוזרהבעמדהנמצאתבקולנוע,או

בעת.בההצפייהומושאצופהשל

וההתניהאלוכוחהיררכיות

אתלמשלשקבעוהןהמיגדרית

בבלטנשיםשלותפקידןמעמדן

 .-20-18הבמאותוהרומנטיהקלאסי

בלהקותוהאמנותיהכלכליהכוח

צופיורובגבריםבידיהיהזובתקופההמחול

האלוהמחולצופירובגברים.היוהמחול

ההופעה.בשעתבמבטםהרקדניותאתייצרכו"

ייצרכו"הכלכלית,לחסותםבתמורהאחרים,

והכוריאוגרפיםהיוצריםההופעה.לאחראותן

כראותלעיצובהיוצרבידחומרברקדניותראו

יותרלמשוךיכלושבעזרתוומוצרעיניהם

במיוחדרבההשפעהנודעהזהבתחום

יידרכים ] Berger [ברגרג'וןשללחיבורו

רבותשהושפעברגר, . 1972משנתלראייה"

בביקורתשעסקהפרנקפורטמאסכולת

מופשטדיוןרקאינהשהאמנותטעןהתרבות,

בשוקנוצרהאמנותישהמוצראלאבאסתטי

האמנותיהמוצר .וציפיותביקוש ,היצעשל

14 

דאבקו,א'זדורהמ'מ'ו:

למחול'תןה'שראהספר"הבאד'בות

Right: Isad0r,a Duncan, courtesy of 
ThejDance Library of Israel 

האמפר',דור'סמשמאל:

למחול'תה'שראהספר"הבאד'בות

Left: Doris umphrey, courtesy of 
The Dance Library of Israel 
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מרתהצ'לום:(רהאם,מרתהמאתהמבוך""לתוך

לממולה'שראל'תהטפר"הבאד'בותטוופ,

Errand into the Maze", by Martha " 
Graham, photo : Martha Swope, courtesy 

he Dance Library of Israel זof 

בבלטהנשיהגוףאידיאל .למופעיהםצופים

the ba " ,הקלאסי llet body ,,, גוףונותרהיה

 .ארוכותגפייםובעלותמירדק ,סימטרינערי

חינניותקלילות,לשדראמורהרקדניתגוף

המדויקתוהשליטהחוזקו ,ושבריריות

מוסתרים.להיותצריכיםבווהמאומצת

בתהליךומשוכפלמונצחזהאידיאלימראה

גוףמשטרמוטלהרקדניתעלההכשרה.

אכילה.בהרגליוהןבאימוניםהן ,קפדני

מראהעלהקפידולאאותאמושלארקדניות

מחולסגנונותהעדיפואונדחקוזהגוף

(כמוהרומנטייםהבלטיםעלילותאחרים.

 )"הברבוריםאגם"ו ,"סילפידלה"ייגייזל",

השאיפהאתחיזקובהםהרקדניותותפקידי

אידיאולוגיותאתושיקפוזהגוףלאידיאל

 ,חולשתןבדברתקופתןשלהמיגדר

 .הנשיםשלושבריריותןתלותיותן,

למבנהעצמןהכפיפורקלאהרקדניות

 ,הגיונואתהפנימואלא ,זהכוח

למשל,רב.בלהטעליווהגנוהצדיקוהו

 ] Bentley [בנטליטוניהרקדנית

 New York CitYב-מימיהבזיכרונותיה

Ballet , עלושםפההתקוממהאמנם

תחתבלהקההרקדניותזכולוהיחס

באלנשייןורגייגשלשרביטו

] Ba lanchine [ החמורהגוףמשטרועל

אךנתונות,היולןבאנןרקסיה)(שגבל

לןקןרההיהמהיי :אןתןהצדיקהגם

r.;נסרבןתהיןגוךןאןשלמברשןתין

מחיהתנאירצןהןכיכרצןנןלנןע

אלןהערןתלאור "יןתר?טןבים

המחולביצירתהשןתפיםכלחייבים

ןצןפים)מבקרןתרקדנים, ,(יןצרןת

השפעתם.לכןחעריםלהיןת

התנהגןתם ,ציפיןתיהם

להנציחעשןייםןהתבטאןיןתיהם

ןלהגבילמציאןתייםבלתיגןףדימןיי

ןתחןמילרפרטןארןרקדניןתיןצרןת

 .ספציפייםריקןד

ןלפרקלשבןראפשרכןאםכיצד

אלן?כןחןמבנימיגדריןתהתניןת

לןרטיסדהתרזההקןלנןעחןקרת

המיגדר,שאידיאןלןגיןתטןענת

ןאתקןלנןעיהאמנןתיהמןצראתהמעצבןת

מייצגתהאמנןתבהם(הטכנןלןגיןת)האןפנים

אחת.ןלאצןפןתשתייןצרןתהמציאןת,את

ייהמבטאתשהפנימההצןפההיאהראשונה

האמנןתי,המןצרמןפנהשאלין "הגברי

המןדעת ,ההיסטןריתהצןפההיאןהשנייה

שלהאידיאןלןגיהביןהקןגניטיבילדיסןננס

זובצןפה .חייהלמציאןתהאמנןתיהמןצר
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שכןפמיניסטי,~והמהפכניהפוטנציאלטמון

ןבכךהאמנותי rהמוצאתלשכתבבכוחהיש

הסטריאןטיפייםןהמיננייםמסריןאתלקעקע

במחןלמקןמו. lןחדשאחרמוצרלדרושאו

לפעפעהזוננסןהדיסתחןשתהחלההמערבי

עןדןצופןתןת rיוצבקרבנןחותלאיןלגרום

לאחראך '~הראשןנהעןלםמלחמתלפני
חברתייםסןמיםמאןתםכלנפרצןהמלחמה

הנשיםרגליאהדירןאשרןפסיכןלןגיים

שלפילתן 1 .המחןלשלהעשייהממרכזי

(אןסטרו-הןנגריה,האירןפאיןתהאימפריןת

האצת ,האצןלה rמעמירידת ,ןרוסיה)גרמניה
מאבקןהצלחתןכמובןהחברתית,הניידות

פןליטיותןיןת Pזלקבלתהנשיםתנןעןתשל
המןדרניהמחןל Iשלצמיחתןאתשאיפשרןהן

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

מכיןןןןדרני. Fהבמחןללשינןיןהמובילןת

בריקןדפעילחלiסנטלןהללןהיוצרןתשכל

שבמחןל Jהןמקרהלאבו,צפןרקןלא
ןש Jלטשהתנגדןתישנההמודרני

ןהעמדתה ~הרקדנישלהסןבייקטיביןת
I 

הבןלטןתהיןצרותבין .ןהערצהצפייהכמןשא

 ,] Fuller [פןלרלןאינמנןתזןבתקןפה

דניססנטןרןת ,] Duncan [דאנקןאיזדןרה

] 5t. Denis [. הפןרמליזםאת!נטשןאלןנשים
,העניקןהקלאסהבלטשלןהמשמעת

האןטןנןמיתהיןצרתלרקדניתלגיטימציה

הרגשןת,האישיןת,החןויותןלהשפעת

המחןל.צירתעלפןליטיןתןאידיאןלןגיןת

פןלר,של ) 1890 (ייהסרפנטין"כמועבודןתיהן,

מרסייז"ו"להדניסנטשל ) 1906 (ייראדה"

הריאקציהאתגילמןדאנקן,של ) 1915 (

שחרןרןערכין:הקלאסילבלטהפמיניסטית

נגישןת ,ליםןמגבריקןדןנעלימבגדיהגןף

שני(לבני rיןתעשירתנןעןתלרפרטןאר

ןפןליטיןתחברתיןתסןגיןתןהחדרתהמינים),

הפכה,ןההפמיניזם(כמןעכשןןיןת

הבמהעלהןפעתןלמחןל.הבןלשביקית)

יןתרסימלה,זור~ןשיערמחןכים,ללאיחפןת,
נטישתאת 1תקופתןבנןתבניבעינימכל,

חשןבה ' 9הויקטןריאנייהנשיותדפןסי
אלן,יןצרןתשלהצלחתןהיאמידהבאןתה

יחסיםמערכתשלבכינןנה ,דאנקןןבמיןחד

סירןבן .לצןפןתהיןצרתהרקדניתביןחדשה

ןהשימןשייה,לצכאןבייקטעצמןלהעמיד

עצירןתות, .rןפתןגדןלןתבתנןעןתשלהן

:~פן ~~::~~ג~:ג~~~;~~;~ ,;::~~א;:
ייקט.כסןעצמןלכןנןאלןיןצרןת

מבקרים(מצדתן,בתקןאלןיוצרןתאלהיחס



בזיכרןןןבייצןגןןלאחריהןצןפים)

במחןל ,ההיסטןרית(בכתיבההקןלקטיבי

למשל,אמביןןלנטי.מאןדנןתרןבקןלנןע)

קרלהבימאישלסרטן ) II (1969איזדןרה IIב

של ) II (1981איזדןרה IIןב ] Reitz [ 'רייץ

 ] MacMillan [מקמילןקנת'הכןריאןגרף

שלןבמיניןתההאישייםבחייהמתמקדים

בתרןמתהברצינןתלהכירןמסרביםדאנקן

פןפןליסטיןתלמגמןתלהתנגדכדיהאמנןתית.

להכירחשןב ,אלן

שלשהתעקשןתןבכד

אתלבטאהיןצרןת

הפןליטיןתדעןתיהן

אתלממשהבמה,על

שלהןהאידיאןלןגיןת

סוו'בסטון,ורוברטווקרמגן :רקדב'סמ~קב'בגהס,מאת"א'רוע'ס"

למחולה'שראל'תהספר"הבאד'בותסוופ,מרתהצ'לוס:

Events" by Merce Cunningham, dancers: Megan alker and Robert " 
he Danc Library of Israel זSwinston, photo: Martha Swope, courtesy of 

לנשיםהישירהןפנייתן ,הפרטייםבחייהן

הןאחרןת)ןרקדניןת ,מחןלתלמידןת ,(צןפןת

מקןמןאתלשכתבאחריהןלבאןתשאיפשרן

י.המןדרנבמחןלהנשיםשלןתפקידן

בקרבןהתמסדןהתחזקןבמחןלאלןמגמןת

מרתהאצלןבמיןחדהיןצרןת,שלהבאהדןר

האמפריןדןריס ] Graham [גרהאם

] Humphrey [. יאהשמטרתןהדגישןשתיהן

אןחללןיבטאישקףאשרמחןלסןגיצירת

אינןהרקדניןתתנןעןתכדמשןם ,פנימינןף

מבחינהנקיןתאןמןשלמןתלהיןתצריכןת

משחקאתלבטאצריכןתהןאלאאסתטית,

אתפיתחהגרהאםהנפש.כןחןתןמאבק

 .רקדניןתןעבןרעםשלההמחןלטכניקןת

ןבניגןדמןצנעאינןהרקדניןתשלהפיזיכןחן

כןחנגדנעןתהרקדניןתשבןהקלאסילבלט

בן.נעזרןתהןהמןדרניבמחןל ,המשיכה

פניםסבר ,יןתרכבדמראההיהלרקדניןת

האיצהלעןמתה,דרמטי.ןאיפןררציני

מהתלןתלהשתחררלהקתהבחבריהאמפרי

אתהסירההיאכדלצןרדהחיצןני. IIמבט IIב
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איבןןשלעטהפרי ) 1965 ( "הלאיימניפסטהרקדניםאתןהכשירהבסטןדיןהמראןתכל

הפמיניסטייםהביטןייםלאחדהיה ] Rainer [בבןאםהפנימיןתתחןשןתיהםעללסמןך

הפןסטמןדרניןת:היןצרןתשלהידןעיםגםהתנןעןת.ביצןעאןפןאתלאמןד

 No to spectacle no to virtuosity no toאתהשתייםהדגישן ,התמטיןתבבחירןתיהן

 transformations and magic and make-סירןבןןאתנשיםשלכןחןןאתעצמאןתן

 believe no to the glamour andגרהאםמאבק.ללאהחברהלתכתיבילהיכנע

 transcendency of the star image no toנשיםדמןיןתמיצירןתיהרבןתבמרכזהעמידה

 Errand into the Maze the heroic no to the anti-heroic no to (1947)ב-חזקןת.

 the thrash imagery no to theנשיםהציגההיא ) Clytemnestra (1958ןב-

 involvement of the performer orהאפלהצדןעםסביבתןעםהמתמןדדןת

 spectator no to style no to camp no toןפמיניסטיחדשניפירןשןהעניקהבאישיןתן

 seduction of spectator by the wiles of ,להבדןמה .היןןניתמהמיתןלןגיהלסיפןרים

 the performer no to eccentricity no toאתהמדגישיםנןשאיםבחרההאמפריגם

 .The moving or being movedביצירתהנשים.שלןכןחןעצמאןתן

1929) Shakers ( יימניפסטעקרןנןתיישןםעלעמלהריינרהדתיללהטביטןינתנההיא

שייסדהפרןטסטנטיתכתשל

דגלהןאשראשהןהנהיגה

ןבכךמינית,בהינזרןת

הקןנפליקטיםאתהמחישה

הגלןמיםןהמיגדרייםהאישיים

זן.בבחירה

הפןסטמןדרניןתהיןצרןת

שהניחןהבסיסאתחיזקן

המןדרני,במחןלקןדמןתיהן

ןפרשנןתנדבךלןהןסיפןאך

המחןליןצרןתבעןד .שןנה

ןלחקןרלבטארצןהמןדרני

מןקד ,תנןעהדרךרגשןת

הקבןצהשלעניינה

התנןעההןאהפןסטמןדרנית

המתפתחתזןקבןצהעצמה.

ןהכןללת ,-60השנןתמאז

הלפריןאנהכמןיןצרןת

בראןןטרישה ,] Halperinנ

] Brown [ דיןןלןרה] Dean [, אתמדגישה

המןגמרהמןצרפניעלהריקןדתהליךחשיבןת

לתרבןתאמנןתביןהמחיצןתשבירתןאת

ליימבט"להיכנעסירןבניכרפןפןלרית.

 ,הרקדניתשל ] objectificationנןלייהחפצה"

מחןיבןתישבמסגרתןהפןעלןתןליןצרןת

האשהשלמחדשלעיצןבפעילהפמיניסטית

המסןרןתתחתןלחתירהבמחןלןמיניןתה

באיםאלןהדגשיםכה.עדשעיצבןההגבריןת

בליאןעםברקדניןת,בשימןשביטןילידי

ןבהןספתבאילתןר ,בתחןםפןרמליתהכשרה

משחקאןשינןי ,לרפרטןאריןמיןמיןתתנןעןת

(בתפקידיהמסןרתייםהמיגדרתפקידיעם

 ,הכןריאןגרפיה)ןבתהליךןהרקדניןתהרקדנים

ביגןדאימןץשתיקה,אןדיבןרקטעיצירןף

במבניםןשימןשיןמיןמי,אןפןנקציןנלי

יןמיןם.ןחפציארכיטקטןניים
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סימלה ) Trio A (1966ב-ביצירןתיה.הלא"

בעיניקטביילאןלהפןךסירןבהאתריינר

מהקהלמבטההפנייתידיעלהצןפים

שללבןתשןמת .ממנןמןפגנתןהתעלמןת

הרקדנית;לגןףןלאלתנןעןתהןפנתההקהל

שלהשכלתניהפןאתהדגישןעצמןהתנןעןת

איןלריקןד .החןשניהפןאתןלאהריקןד

 .ןירטןאןזיןתתנןעןתהפגנתאן ,קצב ,שיא

לעןמת ,) Three Seascapes (1962ביצירה

במןסיקהשימןשידיעלהמטרההןשגה ,זאת

רחמנינןףשלהרגשןתןטעןנתמנטיתהרן

פשןטןתמתנןעןתהמןרכבלריקןדכליןןי

הניעההיצירהשלהשניבחלקןיןמיןמיןת.

הצליליםלקןלבחןשניןתגןפהאתריינר

לרןחבןכיסאןתשןלחןגרירתשלהצןרמים

 ,לתנןעההצלילביןשנןצרהדיסןננסהבמה.

אתלקהלשהמחישזההןאלגןף,הרגשןתבין

רותמאת ,) 1918 (טיאמי""בלט

 Iלמהישראליתהטפרייהבאדיבות
, by Ruth St. Denis and Ted Siamese Ba " 

Shawn, courtesy I The Dance Library of Israel 



 .להחפצתוהרקדניתגוףנבילהפרידהצורך

גם ,אלופןסט-מודרניותליוצרותבדומה
ו

השארביןהכוללתתבאה,היוצרותקבוצת

 ,] Aggsis [אגסיסליז ,] BaUSף h [באושפינהאת

 ,] Claid [קליידאמילין ,] Snaith [ 'סנייתיולנד

Anderst [אנדרסוןוליה n [, בהפרהמעוניינת
במחולנשיםשלמסורתי jההייצוגובפירוק

ידיעלזאתלבצעבוחרותהןאך ;המערבי

ההגמוני.השיחתחתתירהואומכוונתהפרה
סיסמתןאתלבהאלאימצהזויוצרותקבוצת

הואהאישי"שהרדיקליותהפמיניסטיותשל

זוסיסמהשלהמוצהרתכוונתהפוליטי".

כביכולשמקורםבעיותאושנושאיםהיא

אלימותכמוהאישית,אווהפרטיתירה I;;בס

בילדים,והטיפולהביתדותבעבעולבמשפחה,

בעיותהםאכילה,הפרעותגםכמו

הציבורית.בספירהשמקורפוליטיות

גדולהחשיבותיחסות I ~הןלכךבהתאם
שלהאישיים,ןולחיילחוויותיהן

אתלעצבבבואןוגרפיותוהכוריהרקדניות

מיושמותאלונחותכ .ומסריהצירהיה

וחשיבהשיחהידיעללמשלוהיצירה,בתהליך

תרגולאולמחולשותפות fכלשלמשותפת

בניסיוןהקבוצהחבריידיעלשונותתמות

קבוצתיות.עבודהלהנחותוואלתובנותלהגיע
ו

החוויהכיצדחנותבהןבעבודותיהן

לצורך .הגוףדרךומועברתעוברתהמיגדרית

 ,לעג ,הומורבעבודתןותףמשלהןזובחינה

ואףאינטרטקסטואליות,רמיזות ,פרודיה

של ) Kontakthoft (1978בלמשל ,אלימות
האפשרככללהתרחקמנסותהןבאוש.

הןולכןלהערצהובייקט Lכהגוףמהעמדת
יומיומיותבפעולותכעסוק:הגוףאתמציגות

אשההמציגהסניית'לזלממודחקות,או

כמו ,ביצירות .) Dea (1988ף Stepsב-מאוננת

II 198האביבפולחן ) II ( הרקדנים ,באוששל

 ,מתלבשים ,מתנשפים ,אוכלים ,מזיעים

ובוכים.מדברים ,נאנחים

המרתקותהיוצרותביןשהיא ,באושפינה

מסרבתאמנםזו,קבוצה~ויותרוהחדשניות
וליצירותיהלעצמהלנכסאועצמהאתלקטלג

כחלקזאתאךיניסטית,הפהכותרתאת

כלולמסמוסירוק qללהביאמרצונה

אחרפעםהעוסקות ,תיה Iיצירהקטגוריות.
שניביןוהרגשית)יזית P(הביריבותפעם

שישנםהמוצאנקודתפ.rיוצאות ,םיהמינ
תפקידאתבמחול b(הממלאיגברים

נשיםוישנןוהשליטים)ים 6הרוד ,התוקפנים
במהלךאךוהנשלטות),ות, Iהנרד ,(הסבילות

 ) 1980 ( 11980 "-במתערער.זהמבנההיצירה

גבר ,היופיתחרויותעלורתביבמעין ,למשל

נשיםקבוצתשלתנועותיהןאתומכווןעומד

לפרודיההופכתהביקורתאך ,אותןוממספר

עלומדווחתמהשורהיוצאתמהןאחתכאשר

צירעלנעותלאבאוששליצירותיהתחביביה.

שוניםברבדיםפועלותהןלוגי.אוליניארי,

po [רבותבמשמעויותוטעונות lysemic [. 

סדראורצףללאמתבצעתהבמהעלהפעילות

אלאמרכזיפעולהאתראיןליצירהכרונולוגי.

הבמהעלמתרחשותמבוזרות, ,רבותפעילויות

יכולצופהשכלכך ,אחתובעונהבעת

אתולפרשולחוותאחרתבפעילותלהתמקד

פעילותשאותהאו ,שונהבצורההיצירה

אוברגעיםאךביצירהעצמהעלחוזרת

נזילה.משמעותהכךומשוםשוניםבהקשרים

וסגנונותזהויותקטגוריות,ביןשזו,נזילות

עליהםונוסכתומטרהמרץ,כוח,להםמעניקה

הרואית.הילה

ולהפרלשבוראלויוצרותשלניסיונותיהן

למאמציהםרבהבמידהמקביליםקטגוריות

בשנימיגדרוחוקריפמיניסטיותחוקרותשל

המושגיםעללערערהאחרוניםהעשורים

ג'ודיתשביניהם.והתלות"מיגדר","מין",

שזהותסוברתלמשל, ,] Butler [באטלר

הצגהאוחיקויאלאמהותאינהמיגדרית

] performance [. ,מיגדריתזהותלטענתה

ופעולותמחוותשלמשורהמורכבת

שלאשלייתיאפקטויוצרותבגוףהממוקדות

החיקוישמושאמכיווןמוצקה.פנימיתזהות

) II המקורII ( סופילגיבושיגיעלאלעולם

עיצובשלמתמידבתהליךונמצאומוחלט

הסטריאוטיפאתשבור

ליהשלביצירותיהןפינהלאבןהפכהמחול,

 .] Armitage [ 'ארמיטזוקרולאנדרסון

מודרניתהפוסטהטכניקהאתאימצוהשתיים

אוהמפגישה ,] bricolage [ 'הבריקולאזשל

שוניםהיסטורייםסגנונותביןהמערבת

אופייםאתלהבליטבמטרהסותרים,ולעיתים

 ,'וארמיטזאנדרסוןהשרירותי.אוהמלאכותי

 ,בבלטפורמליתהכשרהבעלותשתיהן

מהבלטורמיזותתנועותבאוצרמשתמשות

 ,חדשיםבהקשריםאותןמציבותאךהקלאסי

 The Watteauביצירתה .צפוייםולאשונים
1985) Duets ( אתמדגישהאמנם 'ארמיטז

תנועותשלובסדרבאסתטיותהגלוםהיופי

רוקדתכשהיאעליהםמערערתאךהבלט,

בחצאיתלבושהרועשתפופמוזיקתלצלילי

כשהיאעקב.גבוהותובנעלייםמעורמיני

מדגישההיאאצבעותיהקצותעלרוקדת

מהרקדניתהנדרשהמאמץאתומפגינה

בוחרתאנדרסוןלעומתה,זו.בתנוחהלהחזיק

לשבורכדישונהגוףמבנהבעלירקדניםלערב

ולאהלהקהשלהאחידוהמראההמרקםאת

אתשואבתהיאהרקדנים.שלהחפצהלאפשר

ליצירותיההחזותייםהדימוייםאוצר

 Flagב- ;שגרתייםולאמגווניםממקורות
מכרזותשאוביםהדימוייםלמשל ) 1988 (

הזהותוקומוניסטיות.פשיסטיותתעמולה

שרובן ,ביצירותיההדמויותשלהמעמדית

חריגההיאגם ,הפועליםמעמדכבנותמזוהות

האצולהאתשהילל ,הקלאסיבבלטמהמקובל

החברהשלהמעמדיהמבנהאתוהנציח

כאתנחתאהופיעוהםששםבעודהאירופאית.

אנדרסון ,אנטי-הרואיותכדמויותאוקומית

שינויבתהליךנמצאהואגםהחיקוי ,מחדש

הבמהעלאם(ביןשההצגותמכיווןמתמיד.

ובזמןבמקוםמועלותהיומיום)בחייאו

אףניתןלאשונים,קהליםובפניספציפיים

קטגורייתזו,מסיבהבמדויק;לשכפלןפעם

יציבה.ולאנזילהקטגוריההיא IIמיגדר IIה

ניסיוןאומודעתהצגהכל ,באטלרלטענת

ישבאמנותהמיגדריהתהליךאתלחקות

המיגדריותהנורמותתחתלחתורבכוחם

המבנהאתחושפיםשהםמכיווןההגמוניות

לבנותשומתאתומפניםהמיגדרשלהחקייני

והנלמד.הנרכשלאופיו

לערעריוצרותשלניסיונותיהןנדונוכהעד

ההגמוניהמיגדריבמבנהנשיםשלמעמדןעל

אינהמיגדרשהמילהלזכורישאך ,במחול

אשר ,לגבריםגםאלאבלבדלנשיםמתייחסת

הואמעמדםגםהקייםהמיגדריבמבנה

עם ,-19ההמאהבראשיתומדוכא.בעייתי

המהפכהשלהראשוניםניצניההופעת

מהפכההתחוללהבאירופה,התעשייתית

הקייםהמיגדריהמבנהאתשכוננהמיגדרית

חלקחיזקהזומהפכהימינו.עצםעד

נשיםזיהוי(כמוקיימותהיושכברמהמגמות

 ,התרבותעםוגבריםוהרגשהגוף ,הטבעעם

היאתקדיםחסרבאופןאךוהרציו).המוח

אתוהרטוריתהאידיאולוגיתברמהחילקה

פעולהספירותלשתיהאנושיתהפעילות

הספירהנשית.ואחתתיגבראחתברורות,

הציבוריתהפעילותכלאתכללההגברית

ואקדמית),חוקיתצבאית,פוליטית,(כלכלית,

הפעילותכלאתהכילההנשיתהספירה

הילדים,וגידולהבית(עבודותהפרטית

19 



המשפחהבתחזוקתהכרוכההרנשיתהעבודה

רטוריתבמערכת,ךכבדיהיהלאאםוהדת).

זההשוניםכיצוריםהונדרוונשיםנבריםזו

 ,לחזקיםנחשבונבריםמהותי.באופןמזה

 ;ועצמאייםתחרותיים, ,אנרסיביים ,הניוניים

רנשניותעדינות,לחלשות,נחשבונשים

יותרומוסריות ,תמות ,כנועות ,ורנישות

ולשמרלנלםהוטלנשיםעל ,כךאםמנברים.

לא-קפיטליסטיותתכונותאותןכלאת

נםאךהעבודה.משוקעצמןאתולהוציא

אידיאולוניהסדרעלנבוהמחירשילמונברים

ורנשותיהםנופםאתלמשטרהוטלעליהםזה,

שלהצלחתועםויותריותרזוהתהוהנברי~ת

זה.עצמידיכוי

עלמיידיתכמעטהשפעהנודעהזולחלוקה

ככליהנוףעלהמסתמכותאלו ,האמנויות

ואלוכנשיותזוהווזימרה)מחול(כמוביטוי

וכתיבה)ציורהלחנה,(כמוהרציועםשזוהו

אתהעמידהזוחלוקה .כנבריותזוהו

 .ביותרבעייתיתבעמדההרקדןואתהרקדנית

עלהנשענתבמלאכהעסקהאמנםהרקדנית

 ,המינדריתהתפקידיםחלוקתאתוהמדנישה

מחוץשכרתמורתשעבדואחרותכנשיםאך

אידיאולונייתאתכמפירהנתפסההיא ,לביתן

 ] the ideology ofהנפרדותהספירות

המיניתתומתה . separate spheresנ

וכאשהשאלהבסימןהועמדוומוסריותה

נופה ] a public womanנבציבורהפועלת

מבחינהכננישהנחשבהוהיאכללעינינחשף

אתלחשוףעודלההותרלא ,שנימצדמינית.

מחופשתכשהיאלמשל , l/לא-נשי I/באופןנופה

כמנהנ ] en travestie [נבריםתפקידיורוקדת

שנויהיההרקדןשלמעמדו .-18ההמאה

עסקהרקדן ,כנבר .פחותלאבמחלוקת

כנשי.הזוהמינדריתבסכימהשסומןבמקצוע

להעמידמהרקדןדרשזהמקצוע ,מזויתרה

תוך ,] spectacle [כספקטקללראווהנופואת

הנברי.הנוףלמישטורהמנמהשלבוטההפרה

משכההנבריהנוףשלזוופיזיתפומביתהצנה

במקוםאך ,הרקדןאל l/הנבריהמבט I/את

הומוארוטיותחרדותעוררההיאלעננ

הדירורביםשנבריםהיתההתוצאה .עמוקות

בובחרושעדייןאלו ,מהמקצוערנליהםאת

קשרללארבותפעמיםמחדש,הונדרו

נברייםלא l/כ ,האישיתהמיניתלנטייתם

כהומוסקסואלים.או l/דיים

אימוץבעקבותהננרמתהאישיתהמועקה

שלמעיניהןנעלמהלאזומינדריתחלוקה

וחדיבמ ,המחול(ויוצרי)יוצרות

בחרוהיוצרותרובאמנםהפוסטמודרניות.

הןמכמהאך ,םיבנשירותיהןיצאתלמקד
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הנברים.שללמצבםנםלבןתשומתאתהפנו

היול ,) Frank (1986ב- ] Lansley [ילנסלקי'נ

הצינו ,למשל ,) Clump (1988ב-אנדרסון

שלביקורתיאךעדיןהומוריסטיתיאור

נתוניםבהםוהבדידותהקונפורמיות ,הלחצים

יוצריםבמערב.תעשייתיתבחברהנברים

המינדריהמבנהעםלהתמודדבחרואחרים

נשיתהתנהנותשלמונזםחיקוייידעלהקיים

 Les Ballets Trocaderoהבלטלהקתונברית.

de Monte Carlo 25מלמעלהכברמתמחה-

רומנטייםבלטיםשלרפרטוארבהצנתשנה

עלמאוישיםהתפקידיםכשכל ,פרודיתבצורה

אינםהמחופשיםהרקדניםנברים.ידי

 .הנבריתהמינדריתזהותםאתמסתירים

לתפקידיםהמינדריתזהותםביןוננסהדיס

משום ,בקהלצחוקמעלהמנלמיםהםאותם

זהותכמהעד-פתאוםמבחיןשהקהל

שישנוףפרקטיקותעלנשענתמינדרית

נבריםללהקבורןיו'מתשלניסיונולחקותן·

עלרבהבמידהנסמךהברבוריםבתפקיד

הקשהואולי ,אחרונהטקטיקהדומה.היניון

היא-אחדיםיוצריםנקטובה ,לצפייהביותר

עםלהתמודדולאלצוהקהלאתבכוונהלזעזע

באעימוהמינדרייםהסטריאוטיפיםמטעןכל

עםבמיוחדהמזוהיםיוצריםשנילהופעה.

 ] Clarkנקלארקמייקלהםזוטקטיקה

מערביםהשניים .] Morrisנמוריסומארק

 ,] drag [דראנהופעות ,'בריקולאזטכניקת

 Dido andב-למשל ,מיניתבוטותעם ,ופרודיה
1989) Aeneas ( 1992וב- ,מוריסשל) Mmm ( 

עםמעומתהקהלאלוביצירותקלארק.של

 ,עירוםנברינוף ,אלטרנטיביותניותימזהויות

 ,חרינהחברתיתהתנהנותשלייצונים

קטנוריותשל l/טבעיותן I/עללערערשמטרתם

ומינדריות.מיניות

שלולניסיונותיהםהמינדריותלתיאוריות

מרחיקותהשלכותישאלוויוצרותיוצרים

הםשכן ,הבמהאמנויותכללנבילכת

והפוליטיהחתרניהפוטנציאלאתמדנישים

נהעהטאתלאששבכוחםישהאמנויות.של

רקמשמשתלאשהאמנותמודרניתהפוסט

אלא ,אסקפיסטיתדעתלהסחתאולבידור

 ] rehearsal /lחזרותזירת l/כתפקידממלאת

הצופיםבהםמשחקיםמנרשאו spaceנ

שמעמידההסוניותעםלהתמודדיכולים

פוליטי,סדרולדמייןהמציאותבפניהם

יכולותהבמהאמנויותאחר.ומינדריחברתי

העוסקותסוניותמעננתבצורהלחשוף

קהל ,רחבקהליבפנהמינדרנבולותצתיבפר

ותילסונבשיטתיותנחשףהיהשלאשיתכן

וררותשמעםיההרהור .חראקוםמבואל

אלאותיאמהמצבריחהאינםאלוהופעות

אויחברתיוינלשאילהביכד .תיטיפולולהעפ

ולהביןהקייםהסדראתלבקרחשובפוליטי

מידהבאותהאך ,שלוהתורפהנקודותהיכן

שיתפוס ,אלטרנטיבי ,אחרסדרלדמייןצריך

 ••••.הקייםשלמקומואת
•• 
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אלרןןטנרי

תןתתדמתה,הסדלפדדה
זמננןבנןתמתןל 'ביצירןתנשים

עםממששלקשרלהשאיןטבעית,-עלנשיתדמותהסילפידה,

מהווההיאאךבפרט,הנשיםשלעולמןועםבכללהמציאותעולם

הדומיננטיתהנשיתהדמותהיתההגברים,בעיניאידיאליתדמות

-20ההמאהבראשיתכבראךעשרה,התשעבמאההמחולביצירות

פוקיןמיכאילשל Les Sylphidesב-לראותוניתן ,נעלמההדמות

הסילפידהשלהברבורשירתאת 1907משנת ] Michel Fokineנ

שתרמורבותנשיםהיו-20ההמאהבמהלךהעל-טבעיות,ואחיותיה

 ,האשהשלהבימתיתבדמותמהותישינויאך ,המחוליתליצירה

האחרונים,בעשוריםרקהתרחשהודם,בשרלדמותהתקרבותה

במחולהאשהשלבדמותהשחלהשינויאתלקשוראנסהזהבמאמר

שלהפמיניסטיותהתיאוריותוהשפעתהאשהשלבמצבהלהתפתחויות

דוגמאותבמספראשתמשהשקפתילהדגמת !.העשריםהמאה

 ] Edouardלוקאדוארד ,] Pina Bausch [באושפינהשלמיצירותיהם
] Lock אקומאץ] Mats Ek [, במחולאנרים'זשלושההמייצגים

 ,סיפור)מספרואינוובמילהבתנועה(משתמשתיאטרון-מחולהעכשווי:
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ומחולסיפור)מספרואינותנועהעל(נשעןצורנימחול

אתביצירתםהממחישיםסיפור),ומספרתנועהעל

האשה,דמות

אמנןתןיצירןתפמיניסטיןתתיאןריןת

וביןעלינומקובלתהפרוידיאניתהתיאוריהאםבין

לתת-ההכרה,מודעהעשריםבמאהשנולדאדםשכל

כולנו ,] Freud [פרוידבעקבותגופו.מאיבריבאיבר

 Iיצירותוהןהמציאותאתהןלפרשבבואנופסיכולוגים
באופןהיוםעלינומשפיעותהפמיניסטיותהתיאוריות

לקמכדימצומצמתעדייןההיסטוריתהפרספקטיבה

בהחלטיות.

עלהפמהתיאוריותמערערות ,העשריםהמאהשלבסופה

 ] Jacquesולאקאןפרוידשלוהלוגוצנטריתהפאלוצנטריתגישתם
] Lacan , מהצלחותכתוצאההאשהבמעמדהשינויים

כי,נראה
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לפחותאותןוהפכוהישנותהתיאוריותאתערערוהפמיניסטי

שההבדליםמוכיחיםהביולוגיהבתחוםרביםמחקרים .רלוונטיות

התערערהבכךשסברו;ממהמצומצמיםונשיםגבריםביןהפיזיולוגיים

שנתנושוניםבתחומיםמחקריםשלכביכולהאובייקטיביתהתשתית

 .המיניםביןוהתנהגותייםפסיכולוגייםלהבדליםפיזיולוגייםהסברים

היצירהבעצםאלאבמחקררקנוגעותאינןהפמיניסטיותהתיאוריות

חשוביםזרמים .והביקורתהקהלידיעלותפיסתההאמנותית

ניתניםאינםוסוריאליזם)אקספרסיוניזם(סימבוליזם,באמנויות

הטבועההפרוידיאניתהתיאוריהשלשטחיתולוהכרהבלילקריאה

אשרהאישיסגנונםיהיה ,זמננובנייוצריםהאמנים.שלבתפיסתם

שלאוביןבמודעבין ,פמיניסטיותתפיסותביצירתםמשקפים ,יהיה

ההגדרהבטשטושפעם,לא ,מאופיינותעכשוויותיצירותבמודע.

כה,עדביטוילידיבאושלאולקבוצותליחידיםביטויבמתןהמינית,

ליניאריתהתפתחותבהעדרוהקהל,היוצרביןהמרחקבצמצום

אלהמאפייניםהאמנותי.לטקסטוגורףיחיד ,שכלתניפירושובהעדר

אליהן.קשרישולרובםהפמיניסטיותהתפיסותאתתואמים

אמנותית-ועשייההגותבעבודתהמשלבת ] Helene Cixous [סיסוהלן

בעלתפמיניסטיתלתיאוריהדוגמהמהווהשלההתיאוריה 'בימתית.

מרבהסיסובמערב.הפוסטמודרניתהאמנותיתהיצירהעלהשפעה

 ,הפילוסופיותהתיאוריותלכלהאופייניתהדואליתבמחשבהלעסוק

 ,באמנותבדת,ולסימבוליותהמערביות,והחברתיותהתרבותיות

 ,המושגיםכלהלוגוצנטרית,במחשבהלטענתה,ובשפה.'במשפחה

 ,איש-אשהלזוג:וקשוריםלשנייםמחולקיםהערכים,הקודים,

 ,-פסיביותאקטיביות

טבע- ,טבע-אמנות

טבע-היסטוריה,

וכך ,אב-בן ,תרבות

היאהדואליות .הלאה

למאבקמצעתמיד

בניצחוןהמסתיים

לצדוהפסדאחדלצד

שלבהיסטוריהאחר.

 ,והספרותהפילוסופיה
 ) T (1660-1599ולטקד"[ומאתונוט""רחצת

The Toilet of Venus" by Diego Velazquez " אופסיביתהאשה

סיסו '.לחלוטיןחסרה

 ] Le Portrait de Dora [ "דורהשליידיוקנה ,שחיברהשהמחזההדגישה

חשיבותבעלהואפרוי,דאתשהעסיקמפורסםמקרהעלהמבוסס

שונהבדרךדורהמוצגת ,במחזה 5בו.שהחלההארוךהמסעלגביעצומה

שאינהמבהירהוהיאנשמעהישירקולהאותה.הציגשפרוידמזו

 .להלהקשיבהאחריםשלאי-יכולתםידיעלמושתקתאלאאילמת

עלינווהיוםבלבד,גבריותבעינייםהיוםעדתוארשהעולםטוענתסיסו

ורובבאוש ,לוקשאק,היאטענתישונה.בצורההסיפוריםאתלספר

ובכךחדשות,בדרכיםסיפוריםמספריםאכןזמננו,בניהכוריאוגרפים

 .וגבריםנשים-האדםבנישלחולשותיהםואתכוחםאתמשקפים

באןשפינהשלביצירןתיהןכל-אשהכל-איש

בהיותה ,באושפינהשלביצירותיההאשהדמותבתיאורלפתוחבחרתי

(ייפולחן-70השנותבסוףהמחוליותביצירותיהכברהשינוי.חלוצת

מופיעות ,)"מילרייקפה ,"עמירקודייבואהזקן",ייכחולהאביב",

מרכזימוטיבהואהמיניםביןהמאבקבשר-ודם.נשיםדמויות

היום.ועדמאזביצירותיה
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דרמטיות :דמויותשלגילוםאיןבאושפינהשלהמחולבתיאטרון

שםאיןמוגדר,חברתימעמדאיןגיל,איןהבמהעללדמויותמוגדרות,

היחידהמפורשהזיהוימוגדרת.לאומיתאומשפחתיתהשתייכותואין

נעיםהרקדניםיצירותיהברוב .גבריםאונשיםמיני:הואהדמויותשל

הזוגבניכמעטאיןמזה,זהומתרחקיםלזהזהמתקרביםהםבמרחב,

הבדידותם~בכטיפותרקהםוגבריםנשיםביןהמפגשיםקבועים.

גברים-חלשים 1בודדיםכולםבאושפינהאצלהיצירות.כלעלהשורה
ענים,ש f ,משפשפיםמגרדים,מלטפים,והגבריםהנשיםונשים.

אתזהחפשים 9הםבהםברגעים-זרועותמשלביםנושכים, ,מחבקים

שטףים. 1המילשניזהותוהמחוותהתנועותקרובותלעיתיםזה.
פעםמדי Iוהנשים.הגבריםביןבסיסיבאופןשונהאינוהתנועות
אינןהנשיםך~נשיים,אבזריםומחזיקיםנשיםבגדיהגבריםלובשים
אותפיהן Iעלהגולשותארוכותשערותולרובןבחליפותמופיעות

עקבבנעלתאלאמסומנתבאוש,אצל ,האשהקדקודן·עלאסופות

פוינט.בנעליבמקוםומחודדתגבוהה

הנשיםאתחוטפים ,הנשיםאחרירודפיםהגבריםקרובותלעיתים

ולפעמיםיללותומצורחותהנרדפותהנשיםהקיר.אלאותןומצמידים

כבבהמותם Iבגבריומשתמשותונושכותצובטותהןבחזרה,תוקפות

הנשיםתמיד.ופכוחבמאבקנמצאיםבאושאצלונשיםגבריםרכיבה.

לחיותים~מצליאינםאךזובליזהלחיותיכוליםאינםוהגברים
רקחזקהאשהבאושאצלהשני.אתאחדוטורפיםהורסיםהם ,יחדיו

הזמן.רובחלשהגברגםאךלרגע

אידיאלית rדמואינההיא ,סילפידהאינהבאושפינהאצלהאשה

וחוםהבה )\1לשוואמחפשתהיאעצמה.בעינילאוגםגבריםבעיני

המרכיביםהם ,!המיניםביןוהמאבקהניכורהאנושית,הבדידות .אנושי
 .כנגדהותזלמכדימשקפתשבאושהעגומה,המציאותתמונתאת

ןלמקזיישל 1Dהקייהםןזיאןז-גבריםןשלןשהאחתאשה

לןקאדןארד-

רבדמיוןישאךלבאוש,בולטניגודמהווהלוקסגנוניתמבחינהאמנם

במפגשיםתמקד Fהואאף .ביצירותהמשתקפתהאידיאולוגיתבתפיסה
 Iלגברים.נשיםביןקשרובניסיונות

לוק)אדוארד :ף(כוריאוגרפי "ולסקזשלהקטןהמוזיאוןיישלבתפאורה

 ] Diegoלסקז lדייגוהספרדיהבארוקאמןשלתמונותשלושמככבות

] Velazquez . ב"לאסות",ףחזיינשיםניצבותהציוריםשלושתבמרכז

שלבמרכזה ; Jהספרהשליטשלבתומרגריטה,האינפנטה- "מנינאס

 "וב"טוותרים?)ג(בעיניהאולטימטיביתהאשהעירומהשוכבתייונוס"

המעלותים .נהמתארשטיחכשברקע ,חוטיםטוותיוצרות,נשים-

 "ולסקזשלןך Iהקייהמוזיאוןמתוךמחולייםדואטיםבשלושה .מחזה
לוקאדוארדאצלהנשיםשלכוחןהאםכוח.מקרינההנשיתהדמות

האםלסקז?שלהנשיםכוחותנובעיםשמהםמקורותמאותםנובע

חיצוני?אופנימיכוחן

בחליפהרזגעםרוקדתחומהגבריתבחליפהאשה-ראשוןדואט

 ~~'ג~:~,ז~:ו~~~;~;::~~מ~יי:~~::~:;:ש;:~~~~:~:~~~
לזה,זהאודכסמוכיםהםבבגדיהם.וכן ,הפהבאזורבעיקר ,בפניהם

רגלייםשיכוליובאווירסיבוביםלבצעומרביםזהמעלזהקופציםהם
] entrechat [. באווירסיבוב] tour en I'air [ מקורןיים~רגושיכולי

כאןואילו ,רי .fהגלמחולאופייניותהןשם ,הקלאסיהתנועותבמילון
לוק,ע,אצלמבובאווירהסיבובהאשה.ידיעלבעיקרמבוצעותהן

מאונך.ולאלקרקעמאוזן



בחליפה.אחררקדןעםשחורבמחוךרוקדתאשהאותה-שנידואט

אקרובטיותקפיצותמבצעיםהםמאוד.מהירריקוד-משחקמעיןזהו

הבחנהאיןהקודם.מהדואטמרחביתתחוםפחותהריקודזה.מעלזה

מכניסההאשהפעםמדיאךהאשה,שללאלוהגברתנועותביןבולטת

נגיעותאיןזהבדואטעליו.נשכבתוכןרגליהביןהגברשלראשואת

בפנים.

(שניהםחדשרקדןעםאשהאותהשלנוסףדואט-שלישידואט

שנישלוהדינמיקההתנועותמהדהדותזהבדואטגבריות).בחליפות

הקודמים.הדואטים

מהתנועהעיקרייםמרכיביםמנכסתהאחרות)הנשים(וגםהאשה

ייגברית":הנחשבת

ונקטעזורםתנועהשטףרבים);וסיבובים(קפיצותתנועותמילון

לעיתיםהגוףלחץ(הגברתהגוףבמשקלהשימושאופןלסירוגין;

מיקודהתנועה;שלוהאצההשהיהשלתכופההחלפהקרובות);

תנועתייםמאפייניםמאמצתגםהרקדניתבמרחב.אחתבנקודה

וחודרתחוזרתהיאהתיאטרוני,המחולמעולםבהכרחשאינםגבריים

שלה.הפרטנריםשלהפרטילמרחבבאגרסיביות

ולסקז"שלהקטןב"מוזיאוןהגבריםלדמויותגםכמוהנשיםלדמויות

אונשיםהיותםמלבדאחרמזההפרטלאוגםפרטייםשמותאין

זהדומיםלוקשלוהרקדניםהרקדניותבאוש).לפינה(בדומהגברים

הרקדניותבגדיגםזהים.התנועהואיכותהתחבירהמילון,כילזה,

הןלוקשלביצירתוהנשיםלכאורההרקדנים.שללאלופעםלאדומים

הגבריםגםלמעשהאךהגברים.שלכמופיזיכוחלהןישחזקות,נשים

לוקאצלהרקדניותמנוחה.וחסרמתמידבאופןנעיםהנשיםוגם

ביטחוןכחסרותמצטיירותהןכמוהםאךהרקדנים,כמושריריות

ונפסקיםקצרים,הםונשיםגבריםביןהמפגשיםמוצק.ובסיס

ובחדות.בפתאומיות

הגבריתהדומיננטיותהואולסקזשלבתמונותיוהנשיםשלכוחןמקור

הדמיוןעצמן.שלהןהואלוקאצלהדמויותשלחולשתןאוכוחןואילו

תפיסהעללהעידיכוללוקשלהדואטיםבשלושתוהגבריםהנשיםבין

ואילוייטבעי"ענייןהואוגבריםנשיםביןשוויוןלפיהאידיאולוגית

לוקאצלגםבאושאצלכמווהיסטורי.חברתיעיוותהואהשוויוןחוסר

והנשים.הגבריםביןבמפגשיםההחמצהתחושתבולטת

אקמאץשלאלבהייבינידהבייביחגבי-אשה

סיפוריםבתנועהמספרלוק,וארדולאדבאושלפינהבניגודאק,מאץ

הפתוחההשקפתואתמעמתהואמיצירותיוברבותעלילתי.מבנהבעלי

עלאק,מאץשיצרבמחולהשמרנית.האידיאולוגיהעםוהפלורליסטית

ייבית ] Federico Gracia Lorcaנלורקהגרסייהפדריקושלהמחזהפי

 6גבר.לרקדןהאםתפקידאתלהעניקבחרהואאלבה",ברנרדה

הצהרההיאברנרדהלתפקידגברבבחירתהסטריאוטיפיתהסמליות

שלתמונהציירלורקהלורקה.אתאקשללפרשנותוחד-משמעית

המעמדהןהנשיםמוחלט.סמכותהשמקורעריצה,מסורתיתחברה

המעמדאתבכךמשרתתבנותיה,אתהמדכאתברנרדה,המדוכא.

גברתהיההדיכויאתהמסמלתשהדמותמתאיםלפיכ,ךהשליט.

המוסרערכיוצבועה.ערמומיתברנרדהבמחזה,כמובבלט,שרירי.

שלבסופםדיכוי.כמכשיראצלהמשמשיםמייצגת,היאאותםהמעוות

ברנרדההאם.סמכותשלהאכזריותמידתמתבררתוהבלטהמחזה

אינדווידואל.מאשרעריצהסמכותשלסמליותרהיאאלבה

דמותהמעוותת;אישיותהיאלורקהפיעלברנרדהשלאישיותה

להדגיםכוריאוגרףיכולשדרכוהכליעז.ביטויבבלטמקבלתהסוטה
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חדבאןפןמסמנתגברידיעלהמיןצגתאשההרקדן.גןףהןאזהעיןןת

 ,אןטןמטיןתהןהאםשלתנןעןתיהברנרדה.שלהעיןןתקיצןניןתאת

 .בנןתיהלחייהנןגעןתמתפשרןתהבלתיכהחלטןתיה ,ןקפןאןתנןקשןת

צבאייםסדרתרגיליהמזכיריםבצעדיםרבןתפעמיםנעההיא

ןעןמדת ,השןלחןעללדפןקמרבהברנרדהטןטליטריים.במשטרים

 ,יןתררכהתנןעהליצןרמנסההיאכאשרןמאיימת.קפןאהבפןזה

בחשש.ממנהנסןגיםכןלם

היאהבמה.עללבדהנןתרתהאםהאם.שלבסןלןבצןפיםהןלםאק

פןשטתהאםלצלב.צמןדהישןבןבתממנןןמןציאהלארןןמתקרבת

עםרןקדתהיאתחילהןהשרירי.הגבריגןפהאתןחןשפתחןלצתהאת

עלהבןבהאתמשכיבההיאכךאחרכתינןק,אןתהןמערסלתהבןבה

בעילה.בתנןעןתגןפהאתןמנענעתהרצפה

עןמדת ,ממששלחייםבנןתיהמחמשהמןנעתאם,שלאכזריןתה

אק.אצלןבעקבןתיןלןרקהאצלןהבסיסיהטבעילמןסרבסתירה

שלהמיניתלהשתייכןתההרןעאתייחסןלאןהכןריאןגרףהמחזאי

הנשים.אתהמדכאתחברהשלהמעןןתיםלערכיםאלאהדמןת

למעשהאך ,פרטישםכביכןלישגבר)שלנפןץשם(הטייתלברנרדה

עריץלמשטרהנאמניםמעןןתת,שנפשםאשהאןאישכלמסמנתהיא

הםמןפשטייטןב"למעןמןחלטים.ייערכים"בשםאחריםןמדכאים

ןמחריד.ממשירערקגןרמים

-והגבריםכרמןשלהארוטייםהדואטים
אקמאץשלייכרמןיי

פרןספרשל ) 1846 (לנןבלההתייחסןתתןךייכרמן"אתיצראקמאץ

 ] Georgesביזהג'ןרג'של ) 1875 (ןלאןפרה ] Prosper Merimeנמרימה

היא ,] Ana Laguna [לגןנהאנהשלהמהפנטבביצןעהכרמן, . Bizetנ

נטןללמיןיחסהעכבןת.חסרלגןפהשיחסהןמפתהחןשניתאשה

אתןמשלבתרןקדתהיאפןרנןגרפי.אןבןטהאינןאךמעצןרים,

שפתהאתמשרהששירתהכשםבריקןדה,האחריםשלריקןדם

ניבבכלרןקדת-מדברתהיאבאןפרה.הדמןיןתכלעלהמןסיקלית

חןשניןתהןבמחןלהנשיםבנןבלה.רבןתבשפןתששלטהכשםריקןדי,

בנןבלה.כמתןארשטניתחריגןתבהןאיןכמןהכמעט

 ,הטןריאדןראסקמיליןעםןמשחקיןתןבעדינןתןמפתיעדןאטבמהלך

מטפחתשןלפתןהיאכרמןשלחזהעלמיליןאסקשלידןמןנחת

שהםלכךמןדעיםששניהםנדמהמכנסין.מחזיתארןכה-ארןכה

 ,החזקהכרמןאךביחד.לשחקןןנהניםמשחקמאןתןמתמןגגים

מגבריןתרעםבחןשניןתשרקדהמפנינרצחת,ןהארןטית,העצמאית,

לאהבהמחןליהללשירהםגבריםעםכרמןשלריקןדיהאחד.

רןחני.ממדהארןטיתלאהבהלהעניקמצליחאקזאתןעםהגןפנית,

עןצמהמפנינרתעיםממנהחלקיםאןשהחברהכךעלמצביעאק

אשה.היאאןתהשמקרינהזןאםבעיקרארןטית

סיכום

לקשןרןהציעהסילפידהאתשהחליפןנשיםשלדמןיןתבדקהמאמר

לתת-ההכרהבמערב.העןלםבתפיסתמהןתילשינןיהמטמןרפןזהאת

המאפשרןתעדשןתנןספןבנןהטבןעיםהפסיכןלןגייםןלמשקפיים

רה,קשןזןפתיחןתשחןר-לבן.שאינםחדשיםגןןניםשלספיגה

ןהןהיןצרעלהןפמיניסטיןת,תיאןריןתשללמעשההלכהלהשפעתן

הצןפה.על

יצירןתשלהבדיןניבחללרקהנשיםשללדמןתןמתייחסתשאנילמרןת

שלמצבםאתהשןניםבממדיהמשקפתאמנןתיצירתכלהריהמחןל,

היצירהתיהם. 1ןאכזבתקןןתיהםאמןנןתיהם,תפיסןתיהם, ,האדםבני

ןהרקדנים,ףדהכןריאןגאתזהבמקרה ,יןצריהאתכלקןדםמשקפת

ןהיצירהףהמציאןביןהדמיןןלעיתים .סביבםהחברהאתגםאך

 ,לעיתיםלןק.גןאדןאראקמאץשלכביצירןתיהםמןסןןה,האמנןתית

פינהשל ,כביצירןתיןהמרתקהמןרכבהתיאטרליהמעטהלמרןת

על-ןיןת'דאןסילפידןתאינןהעכשןןיבמחןלהנשיןתהדמןיןת tןכןאב.ישירבאןפןבפנינןטןפחתהמציאןת ,באןש

 ,לסירןגיןה .ןחלחזקהחןהןדם.בשרדמןיןתאלןאחרןת.אנןשיןת

 ,חןהזןהי Jןאהבהחןםמחפשת ,ןצןחקתבןכהןמתייאשת,שןאפת
אתלראןתאןתןהמרגילהבמעטאךממנןהנבדלת ,אדםשלזןגתן

פחןת.אטןמיםבמשקפייםהעןלם

הןהןא,אשרבאדםלכלעצמיתןהגשמהעצמיתהגדרה ,שןןיןןחןפש,

החברהתז:ימןשעליהןהאקסיןמטיןת,הבסיסיןת,היסןדמזכןיןת
בנימערבייםאמנישלעןלמםהשקפתאתמעצבןתןהן ,הדמןקרטית

החלשאתןהמנצלתהמדכאת ,המפלההמציאןתביןהמתחזמננן.

אמנןתיתהךליציפןרייהקרקעמהןןההשןןיןן,אידיאלןביןןהחריג

 'ףהעכשןןיןהמחןלמיצירןתברבןתמרכזימרכיבןמהןןה
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ריםנכרגהניה

השלישיהמיו
פיקיושל

עכשוויתקריאה

הורדייביירוח

 ,] Fokineנפוקיומיכאילשלהיצירתיתעבודתומראשיתכבר

רציניתאמנותכאללבלטבהתייחסותוהחניתחודשהיהפוקיו-.&... 4-

גסייזכרפוקיוהעשריס.המאהשלהראשונותהשניסבמהלך ......

התאמת . 1הבלט;לשפתשהכניסהרפורמותחמשבשל "
הדרמתיתהפעילותעל . 2ולתקופתו;הריקודלסגנווהתנועה .......

שלחיבורלהיותולאהתנועה,באמצעותלהתבהרבבלט ~ ... 

עלנאמרבמחול.הקשוריסה'חדשנייס'רעיונותיואחרלעקובאפשר

י
הביטוילטובתהסימניסשפתנטישת . 3בלב;דתנועות

להקתכולל ,הרקדניסכלעל . 4הרקדו;גוףכלשל

z 
הריקו;דנושאאתלבטא ,] corps de balletנהבלט

אתוהמובילהמאחדהכוחלהיותהמוסיקהעל . 5

הבמה.ועיצובהדרמתיתהפעילות

הקרוביסחבריולמעגלפוקיוהתוודעותבעקבות

(ראה 1908בשנת ] Diaghilevנדיאגילבשל

להקתעבורריקודיסליצורהחלהואמסגרת),

יירוחשבניהולו. ,] Ballet Russesנהרוסיהבלט

לראשונההועלה ] Le Spectre de 10 Roseנהורד"

מהעונהכחלק , 1911ביוני-6בהבמהעל

בפריזשהופיעהרוסיהבלטשלהשלישית

הריקודנושא .]ז heatre du Chateletנ

 ] pas de deuxנ'ריקוד-לשנייס'הוא

קרסבינהתמרהלרקדניס

ניז'ינסקיווסלב ] Karsavinaנ

הסיפור, .] Nijinskyנ

הסופרידיעלשנכתב

-
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~ 
גוטייהתיאופילשלשירעלומבוסס ,] Vaudoyerנוודוייהז'אןהצרפתי

וחולמתשלההראשוומהנשףהחוזרתצעירהבנערהעוסק ,] Gautierנ

מכיווו .לבקרהבאהנשף,במהלךבידהשאחזההורדשלרוחוכי

הוא ,פוקיועבורהיצירהבתהליךחשובאמצעישימשהשהמוסיקה

ווברוווקרל-מריהשהלחין "לואלסהזמנהייליצירההריקודאתחיבר

אתותכנןהתלבושותאתעיצב ] Bakstנבאקסטסמואל .] von Weberנ

עםמתומןלבןחדרמאו,דמינימליסטיתהיתההתפאורה .הבמהעיצוב

 ,ספהניצבהצרפתייםחלונותשניביובחדר,כהים.כחוליםקירות

ליועוגולעשולחןלצידה

-מימיו ,פרחיםצנצנת .............

קטנהמיטה

 .כורסהולפניה

 ] Jen ki nsנקינס'ג

השיחרבישכלטועו , 1 995נ

ידיעלנוצריםהםוכיתרבותייםהם

לזמןרקשייכתאינההסיפרצורת ,לכןיחידים.

 .היסטוריוניםידיעלומתוקשרתנבניתשהיאכפי ,עבר

אסטרטגיות ,העשריםהמאהבסוף ,לנומאפשרתזאתתפיסה

מודעהיהלאודאישפוקיןלמרות ,"הורדרוחיילפרשנותשלשונות

קוד.יהראתכשיצר ,חדשניותפמיניסטיותאופסיכולוגיותלתיאוריות

 ,שוניםאנשיםידיעלשוניםבזמניםשנוצרואלו,מגוונותפרשנויות

היאזהמאמרמטרת .ליצירהפירושיםשלמגוווומציעותמאפשרות

יצירתמעת ,הזמןבמהלךשעלורעיונותוחיבורהורד"רוחיישלניתוח

יהיוהדבריםכלומר,ואחת.העשריםהמאהראשיתועדהריקוד

מבקריםידיעלמיוצגשהואכפיהמחוליהטקסטעלרקלאמבוססים

בניטקסטיםעלגםאלאהריקו,דנוצרשבולזמוקרובשכתבווסופרים

קריאהיוצרתהראשוניעםהעכשוויהטקסטשזירתזמננו.

השונותהתיאוריותחיבורבמהלךשייווצרווהפערים ,סובייקטיבית

עלמבוססהריקודניתוחממנו.נפרדבלתיחלקיהוו ,זהבמאמר

 ] Joffreyופרי'גבלטשלרקדניםשניבביצועוידיאוגרסת

לגריסומנואל ] de Vulpainנוולפייודהקלוד , Balletנ

 ] Berliozנברליוזהקטורידיעלתוזמרההמוסיקה .] Legrisנ

שלהעיצוביפעלשוחזרווהתלבושותהתפאורהואילו

באקסט.

 ,] Leiven ,1973נולייון ,] Beaumont ,1996נביומונט

אתמפרשים ,הראשוניתההפקהאתשראו

המצטייןנערהחדרכמאפיינתהתפאורה

בתולית,וברעננותויקטוריאניתבפשטות

שללאופייהסמלייםרמזיםבושיש

במיליםמשתמשכשביומונט .הצעירה

רוחותייאו ,"כשל-פיהמגעיי

 ,מדגישהואצבועות-ורוד",

התמימותאיכותאת ,בעצם

הפשוט,בסיפורהקשורה

 .דמויותיושתיעל

פוקיושלחידושיו

ביטוימוצאים

4 

מבקריו

אלה.
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רמזכלבהאיו tהכוריאוגרפיהשלוהזרימההפשטותאתמדגישלייוו
מביעוביומונט ,םIהראוותנייהתנועהקטעישנקראיםכפי " numbers "ל

בטכניקתים!המתאיבמקומותהנאותמהשימושרצונושביעותאת
בחומרוצגותזמהגשמילעומתהרוחנישלהאיכויות .הקלאסיהבלט

רוחניות~אלה .וקרסבינהינסקי'ניז ,הרקדניםשנישלהאמנותי

חוףיכרלייוןיןיעלומתוארותינסקי'ניזשלהתנועותבמילוןמיוצגות

 .לא-אנושימשהוושלאשליההיוצרותכתנועות ,ברצפהלגעתבליבאויר

הנשיותיית rהמסמלת ,בינהקרסלכ,ןשבניגודוטועןממשיךהוא

בושישלוםזריקוד-באמצעותהנערהדימויאתמבטאת ,"הנצחית

 .ורומנטיבתולישקט,קסם

פרוידזיגמונדשלהחלוםתיאוריית,פוקיושיצרלטקסטבנוסף

Manifestב-מוצגתשהיאכפי ,] Freud ,1987נ t ontentofDreams 

 .הצעירהדיי Iעלהמסופרכחלוםהנרקדתהיצירהאתלהאיריכולה
קותיטכנעלזחלוםיסודותעלמבוססתפרוידשלהחלוםתיאוריית

שאינםליפים rתמצוייםהחלוםיסודותבמהותבפירושם.העוסקות
אתלפרשאפשרשבאמצעותןוטכניקותההכרהתת ,לקוראידועים

סודות.ילאותםןהקשורותבאסוציאציותחופשישימושבתוךהחלומות
חלופייםונות Iירעומציעה ,החלוםאורךלכלעוברתהזאתהתיאוריה

 .יסודלכל

 ] representatio ~נלהיצגהמוסיף ,הפמיניסטיהניתוחמציעאחרטקסט

המגדירחשובד rיסלהתפרש.הריקודיכולשבאמצעותו ,חדשותהבנות

זהומתע jלהמתבונוביןהאבחנההואשונהמיגדריתהתייחסות

fנקפלןאןטוענת ,] Voyeurismנ .בושמתבוננים aplan [ במאמרה

פרוידיאנימושג rהו ) 1983 (המצלמה"שלהצדדיםשניוקולנוע:נשיםיי

המשמשיםונים~המנגומהםהאשהמייצגתמההמסביר ,בסיסי ) 1962 (

טוענתלן rקהמסך·עלהאשהבדמותהמתבונןהגברהצופהאת

הבדליתיחום Pשלמיתוסיםעמוקהמחויבותישהמערביתשלתרבות

האמצעיסביב 9מסתובביאלהמיתוסים ".נשי"ו "גבריייהנקראים ,מין
-כניעה. rשליטשלבתבניותשלוביםוהם "ייהמבטשלהמורכב

 .הגברשלרורה[העדפהיוצרתהמיניםמיגדרישניהיצגישלההעמדה

whei "מאמרובטוען ] Franko ,1995נפרנקו e He Danced ,,, שכמו
 ,הגבריבט 'השלקורבנות"ייהםהומוסקסואליםגבריםגם ,נשים

טבהמ ,"הורדב"רואחרת.בצורהעליהםמשפיעהזהשהמבטלמרות

ונשיותותגבראיכויותהמשלבהכפול,התחבירעלמשפיעהגברי

המעבריםהגברהרקדןידיעלומבוצעיםהמזוהיםמיגדרוביטויי

השונותהתנועהאיכויותידיעלמרומזיםונשיתגבריתזהותביןהאלה

נשיותאיכויותהנחשבותידייםמחוותבעבורויצרפוקיו .הרקדןשל

תנועותגו,דבנשלהן.והמעוגלתסימטריתהלאהתנועהרכותבשל

ישירה ,תפרצתבאנרגיההמבוצעותגדולותקפיצותמשלבותהרגליים

לתנועו ,הבלטשלהתנועותבמילון ,הנחשבות ,ולגובה

הןרדייביירןתאהיקר

לחדרנסתנ ,קצרההקדמהלאחר ,"הורדיירוחשלהראשוןבחלק

מקושטיםניהםז ,כובעולראשההקרסולבאורךבשמלההלבושהנערה

גלימתהאת fמסיר ,מטרהללאלאטפוסעתהיאובתחרה.בסרטים

ומעבירהלוףנושקהיא .מהנשףששמרההורדאתלשפתיהומקרבת

 ,כורסתה fמתיישבתהיאמכןלאחר .חזהלאורךבאיטיותאותו

 ,ביומונט 'זלרצפוצונחמידההורדנשמטתרדמהעליהוכשנופלת

 ,לדעתו ,הנשקפתהתמימותאתמאודמחשיב ,הריקודאתשלובניתוח

אחרתשנות~פ .שמחהאךעייפהשהנערהמוסיףלייוןזאת.מסצנה
הריקוד.ילתגמתכברהנוצרתהארוטיתבאוירהלחושלנומאפשרת



אתבאיטיןתלהסירמתחילההצעירהכשהאשהטןיובלידיבאההיא

לאןרךמשפתיהבאיטיןתאןתןןלהעבירלןרדשניןתדבחלנשק ,בגדיה

 .התעלסןתעלמזתiןהמבתנןעהחזה

האשהשלהחלןםבניתןחפרןידשלהחלןםיתבתיאןרהשימןש

שלבתת-המןדענסתריםחןמריםלחשןףלנסןתלנן]ימאפש ,הצעירה

להסתירמנסההיאשאיןהנחהמנקןדתיןצאיםןכשאנחנ: ,חלןמה

למתרחשמתייחסיםאנןשאיןפרןי,דשטןעןכפי ,רימאדבר.מאיתנן

באסןציאציןתלהשתמשאפשר ,מקרידברכאלאןנךבאדישןבחלןמה

 ,הנסתרןתתשןקןתיהעללרמזמנתעלהחלןםןתדיסןשלחןפשיןת
פגשהשאןתןהגבר ,תשןקתהמןשאהתת-מןדע.ובחןמריהחבןיןת
שלידןמגעאתמתארביןמןנטהןרד.דמןתידיו.לנרקד ,במסיבה

כאילן-שלןהריקןדןאת ,מקןםבכלהמןרגש ,פיהשלכמגעההןרד

אכןאם ,חלןמהקריאת .באןירמשקלחסרהמתעןפףוכןתרתעלההיה
עםישירןתאןתנןלעמתיכןלה ,דברמהצןפיםה fמסתיאינההיא

 .מןגדרתבלתימיניןתבעלגברשל .rבדמןתארןטיןת

חדרתןךאלהפתןחהחלןןמבעדהןרדרןחעפה ,שןןדהרהגבריבסןלן

ןגבריןתנשיןתמאיכןיןתהמןרכבתהןרדרןח .תהנערשלהשינה

אןנשיתהיאאין ,זאתעםאךשןנה,תנןעהפת~ידיעלמבןצעת
נעןת ,נשיים-מסןרתייםבטןמריקןדיהשאןלןתמחןןתקהידיים, .גברית
 ,'הקדמןןהחטא'עלןמרמזןת ,כנחשיםמתפתלןת ,י rסימטלאבאןפן

 ,גבריןתאיכןיןתמבטאןתהרגלייםתנןעןתןמנג,די'זלפיתהכניעהעל

 ,גדןלןתבקפיצןתהבלט,שלהאנכיתבשפהביטןילידישבאןתכפי

שימןשתןךנעשהזהכלמהירים;ןבסיבןבים ] Ie.ap [קפיצןת-צעד

ןתנןעןתהידייםמחןןתשלהשילןב .הבמהמרחבובכןישיראנרגטי
 .הגברבריקןד ,כאמןר ,מגןלם ,המיגדריםשניאתת~המייצגהרגליים

זןרםאלאסטטיאינן ,הזההכפןלהתחבירמיגדרים' lשניןיבהמעבר
יןצראלא ,הזהןיןתביןהפרדהמאפשרשאינןתחביריןצרהןאןדינמי.

המיניןתבעלהאשה,שלהתשןקהמןשאמינית.כחןתונשלחדשמרחב

גןפן.אתמכסיםןרדכשעליעירןםכמעטדקרן ,האנדרןגינית

אןתהמקים ,הישנההרקדניתאתהרקדןעןרר 9 ,הראשןןבדןאט
עליןנשענתהיאהבמה.במעלהלאטאןתהגןמןבי ,מכןרסתה

לייןן .בתןליהבתןם ,בrןלןמהןשבןיהישנהעדייןהיאוכאילןבפסיביןת
טהןרהלאהבהביטןישהןא ,זןגשלקןדיכרהזההדןאטאתמפרש

להבליטכדינןצרזהבקטעלעיןהגלןיהניגןד ,שתן J ~פיעלןבתןלית.

בלי רין~~~~~;~י~י~~י:~~~:~~:~ לן~;,~~~: d :י~:~~~::::
לא-יצןרשלמןשלמתאשליהליצירתתןרמיםאלהוכלברצפה.לגעת
הארציןתהאיכןיןתאתהפסיביתהרקדניתמייצגתין, Pאבניגןד .אנןשי
ןבמילןןלרצפההמןפנהבמבטהביטןילידיאןת Pש ,החלןףןבנןת

המנתחתהפמיניסטיתהגישהפשןטים.מצעדיםהמןרכבשלההתנןעןת

 תדרט:~ן;:~~' ~~~: ~:~~בא~~:י~~~ 'ן~א~:בת~~~:~:~ ~ן::~~:
לריקןד.סימטרימבנהןיןצרהריקן,דבאמצעממןקםהשניהסןלןקטע [.שלהם 'לשניים

הנערהןמעלסביבבחדרמרחפתהןרדרןח ,לייןןטןעןזה,בסןלן

הןאןמהירןת.ישירןתחזקןת,תנןעןתין ,אקטיבילןזהריקןד .הישנה
הבמה.עלגדןליםמעגליםתןבאמצעןןמציירגדןלןת fבקפיצןמשתמש

רןחכאילן ,הזההסןלןלאחרמידהבא ,השנידןאט rאתמפרשלייןן

באןיר.ריחןףלמעיןלריקן,דישנהשעדייןנערה rאתמןשךהןרד
שלה.האנןשיהגןףאתנןטשת ,זןגהבןכמן ,הנערה Iשמןסיףביןמןנט

הוזג,ב"ב'ןה'חס'סבמערבתהחלבש'גן'להבח'ןרופאזאתעס'חד

מתעןררתשהרקדניתלאחר ,השניבדןאטהקןדם.לדןאטבהשןןאה

מחפשתהיאכאילן ,ישיריםלאבמסלןליםהבמהעלנעההיא ,בשנית

הדןאטמןתנןעןתאןתןאתביחדרןקדיםהם .זןגהבןאתבהיסןס

שהרקדןלאחר .יןתראקטיבית ,שןנהבאיכןתהןאהביצןעאבלהקןדם

 ,איתןלרקןדזןגןבתאתמןשךהןאגדןלים,במעגליםלנןעמתחיל

התעןררןתעלמרמזיםהם ,מזהזהןמתרחקיםמתקרביםכשהם

תשןקתם.

בזמןןבןברצפה,נעןצןתכשרגליןאחדבמקןםהרקדןעןמדהבאבחלק

ראשןמעלמתנןעעןתןזרןעןתיןמפןתליםבקןיםנעהעליןןגןפןפלג

כאילן

 .נחשיםהין

רןקדשהןאבזמן

אליןמתקרבת ,במקןם

קדימהנטןיה ,הרקדנית

היאכאילןמתארכןתןזרןעןתיה

שהיאמבחיניםאנחנןןתן.אמבקשת

לאחר ·לתשןקתה.מןדעתבהחלט

רןקדיםהםמתאחדיםשהרקדנים

לזהזההקרןביםכשגןפןתיהםביחד

 ,זאתלמרןתבסיבןבים.מסתחררים

שיאלקראתןההתחזקןתההתעצמןת

הרמיזהלהתרה.מגיעהאינההריקןד

מתפןגגתאינטימיתיחסיםמערכתעל

 ,נרדמתהרקדניתכאשר ,ןמתמןססת

ןנןשקלפניהברךכןרעשהרקדןלאחר

לרמזיכןלהזהבפתרןןהבחירהלה.

מסתירההנרדמתהרקדניתשאןלי

מספרתלאהיאאןלי ,משהןמאיתנן

יתבהרן ,ןאןלי ,פןריהסכלאת

 .הבלטשלהבאןתבסצנןתהתשןבןת

 ,"הןרדרןח IIבהאחרןןהגבריהסןלן

ןבןבריקן,דהקצרהקטעגםהןא

קפיצת-הצעד-בבלטהשיאנקןדת

] Ieap [ שלןהמפןרסמתהראשןנה

 ] [Svetloff ,1929סןןטלןף .ינסקי'ניז
אתלראשןנההדהיםיינסק'שניזטןען

שגמאהמרחקשללןביבשהקהל

הבלטעלבמאמרקפיצתן.ןבקלילןת

). 1 ~,· .. , .. 
יז' \ ",ר 1 . , 
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כחןצההזאתהגדןלהיצההקפאתמתארהןאבפריז,דיאגילבשהציג

קפיצת-החלןן.דרךניז'ינסקישלבהיעלמןתןןמסתיימתהבמהאת

מערכתאתבעצםמסיימת ,הריקןדשיאשהיא ,הזאתהגדןלההצעד

נקןדתגםשהןאבריקןד,שיאליצןרבמקןםהצעיר.הזןגשלהיחסים

קפיצת-מבןצעתהזןג,בניביןהאינטימיתהיחסיםבמערכתהשיא

שאינהיחסיםמערכתעלנרמזןכךשןב,נרדמתשהנערהלאחרהצעד

ממערכתלהסתלקמחליטשהגברכךעלאןליאן ,מימןשלידיבאה

 .היחסים

שנפלהןרדאתמהרצפהאןספת ,מחלןמהמתעןררתהצעירההנערה

ןסןגרתפןתחתבפרחהאןחזתהנערהתמןנתשפתיה.אלאןתןןמקרבת

כמןלהןןה.העברבין ,המציאןתלביןהחלןםביןןמקשרתהריקן,דאת

כמן ,מקןימןתשאינןההבטחןתסמלהןאהפרח ,] Giselleנ "ל'ב"גיז

הרןחשתהארןטיתהאןירההחלןן.דרךהןרדרןחשלההסתלקןת

מתבןננת ,מחייכתהזןג.בןהיעלמןתעםמתמןססתהשטחלפנימתחת

ןמןתירהידה,כףמתןךלאיטןלהישמטלןמניחהןאזבןר,דהרקדנית

 .משהןממנןמכסהשהיאבתחןשההצןפהאת

כמעטשהיה ,זהשבריקןדטןעןו] Horowitz ,985נהןרןביץ

המסןרתיתהנןסחהאחרעקבלאפןקין ,) 1961(פןקין,אימפרןביזציה

הבעתיבלטיצראלא ,ןקןדהןאריאציןתסןלן,ין:'האדגמבנהשל

לחןפשהדרךאתסללשפןקיןטןעןביןמןנטחדש.מסןג(אקספרסיבי)

לתנןעןתההשראהלהיןתלמןסיקהןנתןהאמנןתיתהפנטסיהשל

נעשןבאקסטשלהבמהןעיצןבהתלבןשןתרגשןת.שלדןמהןלביטןי

לירית,איכןתעלמרמזהחדרשלהפשןטןהריהןטרכיםפסטלבצבעי

I פיקיומיכאיל
שברןסיה.פטרבןרגבסנטנןלדבאפריל-26ב- 1880

מרינסקיבתיאטרןןלבלטהאימפריאליהספרלביתמתקבל- 1889

 .פטרבןרגבסנט ] Marynskyנ

 .מרינסקילבלטןמצטרףלבלטהספרבביתלימןדיןאתמסיים- 1898

האימפריאליהספרבביתהצעירההמחלקהלמדריךמתמנה- 1902

לבלט.

יידפניסלבלטתרשיםהאימפריאליהתיאטרןןהנהלתבפנימציג- 1904

בבלט.חידןשיןאתכברהכןלל , ] Daphnis and Chloeנ "ןכלןאה

יןצר . Acis and Galateaהספר,ביתלתלמידיהראשןןהבלט- 1905

 .] Pavlovaנפבלובהלאנההגןןע"רייהברבןאת

1906 -La Vogine , מקצןעיים.לרקדניםהראשןןהבלט

 Le Pavilionתלמידים.להןפעת ] Chopenianaנ "ןפניאנהייש- 1907
d'Armide , ןשיתןףמרינסקילתיאטרןןהראשןנההיצירה

 .] Benoisנבנןאהעםהראשןןהפעןלה

להיןתמאןחריןתרשהפךליישןפניאנה"ןשלישיתשנייהגרסה- 1908

 .] Les Sylphidesנ "הסילפידןתיי
 ] Balletsהרןסיהבלטללהקתקליאןפטרה""ןאיגןר"ייהנסיך- 1909

 . Russesנ

הרןסי.הבלטללהקתן"שחרזדה"האש"ייציפןרייהקרנבל",- 1910

הרןסי.הבלטללהקת "רנשקה"פטןהןרד"יירןח- 1911

30 
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עלכתב ) 19 ' 61 (פןקיןבריקןד.הנןשאשלהכלליתלאןירההתןרמת

בןאינןהןאן 6אןבשןםאבל ,התקןןההןאהרןח,שהןא ,הןרד"יירןח
היהלאסקיזשניז'ישהעןבדהכתב,הןא ,זאתעםהבלרינה.שלזןגה
 .לןלמתאיםתןואןהפכהלתפקי,דמיןחדקסםשיןןתהגברית",יידמןת

אך ,לבאגידי rשהמאהבהיהניז'ינסקישאמנםלזכןרישזהבהקשר
מלעצבלךימנענטייההיתההתשע-עשרהשבמאהגםלשכןחלנןאל

 ,הבמהעלברית rההדמןתשלתשןקתהכמןשאבבלטהאשהדמןתאת

הצןפהשלתשןקתמןשאבבחינתפנןיהלהיןתלהלאפשרמנתעל

 .הגבר

הנןרמהפיIכעלאשןנה,באןפןבבלטהאשהגןףאתהציגכשפןקין

הןפיען ,"ןרדגרןח"בלראןתשניתןכפיתקןפתן,שלהסטריאןטיפית
 ] St. Denisנניס~סנטרןתהאמניןת ,המןדרניהמחןלחלןצןתבאמריקה

הרקדנית.דימןשלשןנהתפיסהעם ,] Duncanנדאנקןןאיזדןרה

היאאך ,חןלמתךפסיביתעדייןהצעירההאשהאמנםפןקיןשלבריקןד

עםארןטית rהיחסיםבמערכתהמרןמזתתשןקתהאתמציגהכבר
כפימןגדרת.ואינההמיניתזהןתןןאשר ,קןדםערבפגשהאןתן ,גבר

לא"ליסייא }בספרטןענתו] de Lauretis ,984נלןרטיסדהשתרזה
היצג ,חלןםשלכהיצהבנןיןדיקברהמןצגתהאשה- ] Alice Doesn'tנ

מןצגת ,ביתהמעהתרבןתאתהמשקףהתרבןתיהשיחאתהמבטא

כפיהאשהקןתבתשעןסקשהריקןדלמרןתזמנית.בןןחסרהכשבןיה

 '~:ה ~~~; ~~אך I ~ל.~נ;~:~~~צ~~ג:: ,~:ן~: ,~~:ב ג~~; ן:~אד~ג~:
המיניןתבעלהןרדלרןחהמןפניתהלבתשןמתבשל ,ממנןנעדרתגם

אתעןטפיםד Iןןעלינשיןתידייםתנןעןתשלןןר,דרןחאןתןהנזילה.

נשיםגםכיןםהכןל ,הגברילמבטנשיכאןבייקטמשמש ,העירןםגןפן

יאגילב.מנפרדהרןסי.הבלטללהקת "ןכלןאהיידפניס- 1912

(אןפרה-הב"הייתרנגןל .הרןסיהבלטלהקתעםלעבןדחןזר- 1913

דיאגילבשלהעןנלאחרלרןסיהחןזריןסף".אגדת"ןבלט)

בלןנדןן·

1916 -Jota Aragonsea מרינסקי.לתיאטרןן "הקןסםן"שןליית

לצמיתןת.רןסיהאתעןזב- 1918

שלןפרההבביתפוקיןןרהעםבארה"בראשןנההןפעה- 1919

יןרק.,בניןהמטרןפןלין

יןרק.בניולבלטספרביתפןתח- 1921

יןרק.,בניןןללהק ] Greyנגריילגילדה "רןסייםייצעצןעים- 1922

פןקין.בלטעבןרייהשדןנים"- 1924

קרלןמןנטהשלהרןסלבלט L'Epreuve d'Amourן- "ןאן'זיידןן- 1936

 .] Blumנבלןםרנהבניהןל

קרלןןנטהשלהרןסילבלטבלט)(כיצירת "הזהבייתרנגןל- 1937

 .] de Basilנבזילדהקןלןנלשלבניהןלן

 ducational Balletנהחינןכילבלטסינדרלה"יי- 1938

החינןכי.לבלט "ניניייפג- 1939

הבלט.לתיאטרןן "הכחןלהייהציפןר- 1941

הבלט.לתיאטרןןרןסי"חייליי- 1942

יןרק.בניןנפטרבאןגןסט-22ב- 1942



בנסוףה"אחר".עמבמןעצממעמהמזדה'מאל,מ, tהןמןסקוגבד'מ
חסרהואתשוקתה,מושאבגבר,הצעירהאשה rשלמבטהלכ,ך

הפערעללגבורוכוחעוצמהבושישהגברבטלבניגודעוצמה.

תשוקתה.מושאעלהצעירהמוותרתיניהם,הקייםהמרחבי

אתמנסהאינהואפילומידה,להישמטלויחהמהיאבפסיביות

זוגה.בןשלבחירתו-הבריחהאפשרות

העשרים-ואחתהמאהתחילתועדהעשריםהמאהית .מראשחלףהזמן

להציעהזההזמןבמהלךשהתפתחותיאוריותל .לרבדיםמאפשר

שליסודותישנםהכלליהפטריארכליבמבנהריקוד. rשלשונהניתוח
שאלתהזה,בהקשרהחברה.אתומשקפיםבבלטגים Eהמואוטונומיה,

 , Daly [קלאסי?"בבלטעצמןלייצגנשיםיכולותאם Iייה-דייליאןשל

ב"רוחהרקדניתשלהמוגבלתשהאוטונומיהכיחה:מו ] 17עמ' , 1987
כלומר,הכוריאוגרפיה.למרותולאהכוריאוגרפיהבגלךנוצרההורד"

ממנו.נפרדבלתיחלקוהואבריקודמשתקףארכליות iהפטרשלהמבנה
לשתיהכפול,לתחבירפירושיםמספקותיסטיות Iהפמהתיאוריות

מתאחדיםההבדליםזהבריקודוהנשית.הגברית,דהושלהאיכויות

אינוהורדרוחהמיגדר.תחוםאתמרחיביםהםך ,ובמופרדים,ולא

הבוטורקדןאת ) 1995 (פרנקושמתארכמומבחוץוגברמבפניםנשי

] Butoh [, ברבטכמואשהשלבגוףזהותואתהמסתיררגואינו

] Barbette [. ולזעזוע,להלםהגורמותבטקטיקותמשתמשלאןזפוק
המבנהבתוךהשלישי,המיןשלהרדיקלייםעיונות fהאתכופהאלא

הדוהמיניותאתומקבלמביןהצופההבלט.שלוהבטוחהסימטרי

והזורמתהנזילההמיניותהריקוד.בתחילתכבר Iהורשלמשמעית
ולצופהגברבוהרואיםאלואשה,בוהרואיםאלושלמבטמופנית

הביסקסואלי.
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Beaumont, Cyril, W., Michel Fokine and his Ballets, L ndon: Dance 
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. 1984 , Macmillan 
Lieven, Prince Peter, The Birth ofthe Ballets-Russes, ondon: Dover 

.) 1936 ( 1973 , Publications 
, Svetloff, Valerian, "The Diaghileff Ballet in Paris", Th Dancing Times 

. 263-274 . December), 1929, pp ( 

קרסב'בהותמרה'ייבסק' Tב'ואסלברקדב'ס:פוק'ו,מ'כא'למאת ) 1911 (הורד""רוח

, Le Spectre de la Rose" (1911) by Michel Fokine " 
dancers: Vaslav Nijinsky and Tamra Karsavina 
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 rדיםבתפקמתחלפים
הישראליבמחולמיגדר

אשלרןת

מחולתיאטרוועםהופעותלסיורבאושפינהלארץהגיעה-1981ב

קפה"המחולאת ,השארביו ,כללההתוכנית .] WuppertaIנוופרטל

השפעההיתהזהלסיורהמיגדר.נושאעומדשבמרכזהיצירה , IIמילר

בנושאהעיסוקהתחלתועלבארץהמיגדרלנושאהמודעותעלחשובה

 .המחולבתחוםזה

היחסיםבמערכתהמחולשלהעיסוקנשאר ,בארץבאוששלהסיורעד

 ,וקנאהשנאה ,אהבהשלהמסורתיתהתפיסהבתחומיגברים-נשיםשל

תוךהיחסיםבמערכתטיפולאיונשים.חיישלבתיאורלחילופיואו

האשהשלאוהגברשלמקומםעלהחברתיותהנורמותהשפעתבחינת

אשרהשל ) II (1965וחוהאדם IIהמחולהואדופויוצאבחברה.

דואטיצרה ,הפמיניסטיתלתנועהמודעתלהיותשבלי ,אלקיים-רונו
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i ו~~:י~ו~~למה
לרגלה ,צולעת

נכנסזהבדואט .פמיניסטיתאמירהעםהומוריסטי

שלצווארהסביבהכרוךארוךבחבלאוחזכשהוא

האשבכ,ךדילאוכאילובהמה.שמוביליםכפיאותה

ומגביההצעדכלעםשננעצתנוקשהבלטנעלהאחת

השנייההרגלעלהעמוקההנחיתהאפקטאתלהדגיש

Tר Iר, UIחTר,חהיאהגבר.שליצריואתהאשהמעוררתבהמשך

מחבובמשחק .ערוותהאתמכסיםתאנהעליכשרק

איבודאתמנצלתוהיאאותה,לכבושכדיתזזית

צווארו.סביבהחבלאתוכורכת

ניטשתביצירותיהבאוש.שלההתייחסותהיאשונה

משדרהמסורתיתהגבריתהתפיסהשלפיבעוד .לגוף



מקומנו?מהנחנו,ונן

, V Yךח'ר:, V לגברר·יחI כגוו

בראוןושמעוןאלק"םאשרה :רקדב'םאלק"ם,אשרהמאתוחוה""אדם :ומשמאלמ'מ'ן

Left and right: "Adam and Eve" by Oshra Elkayam, dancers: Oshra Elkayam and Shimon Braun 
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 .ןחברתיאישי ,סקסןאלי ,מיגדרי ,חברתי ,פןליטימצבמשקףהןא

השינןייםגםכמן ,למרחבהגןףביןהיחסיםמערכתשלההשלכןת

 z ".אמירהשיןצריםאלההם ,הזמןצירפניעלהגןףעלהעןברים

באה ,מרכזילמקןםהמיגדרנןשאןהעלאתבאןששלהמיידיתההשפעה

תןכניתהאתהעלתהצןקרמןכשנאןןהבןלטבאןפןביטןילידי

תיאטרןןשלערש-לידתןשהיתה ,) 1982 (השניעכןבפסטיבלהראשןנה

תשתןייאתצןקרמןיצרהמכןלאחרשנתיים ".תמן-נעייהתנןעה

שלהנןספןתעבןדןתשכמן ,צעקןת"חמשייאת-1986ןב ,"קפה

מנןצלןתצןקרמןאצלהנשים ,באןשאצלכמןבמיגדר.עןסקת

ןשןבפעםמדיחימגןנ,דנע ,אחריןתמחןסרהגברןאילןןבןדדןת

 .אלהבעבןדןתשןלטהכאב .נעלם

של ) 1985 ( "החלןןייהיאלמיגדרבעקיפיןלקשרשניתןעבןדה

שמתןבתןלןתנערןתאןתן ,] Wilis [שהןיליסבעןדזין-אייל.רןת

עדהגבריםאת ] Giselle [ "ג'יזלייבבלטמרקידןת ,נכזבתמאהבה
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שנקלעהגבראתייל-אזיןאצלהנשיםלןכדןתמןןת,

הזןןעהבסיפןריכמןאןתן,ןהןרגןתעימןמזדןןגןת

ץבארבמחןללראשןנהמןפיעזןביצירה ".השחןרה

לאשה.הגברמתחפשבן ,] en travestie [בטראןןסטי

גבר iיסטיהיבטאלקייםאשרהמספקת ) 1989 ( "סןלמןת"ב

מביאהןאה.חספקאשהספקיצןר,מיןבחכתןמעלהלדןגהיןצא

אןתה,כןלא ,בגסןתאליהמתייחסלביתן,אןתה

בניגןד ,שהאשהאלא .למיטתןאןתהןמכניסןניקין

 ,בתןכההחבןייםהכשרןנןתאתחייהבמהלדלפתח

ןיןתרהחכמהזןןהיאלאשההגברביןהפערנמןג

נןשאסביבעבןדןתמספררןיצדרןרןליאתבן-גלניר

 ) 1990 ( "השלישיהריקןדיי ,) 1987 ( "חדריםשנידירתיי

שמאחר "חמןריםייאתלנתחבחרתיאני .) 1994 (



זהאיושןןיןנית.מןצאמנקןדתביניהםהיחסים

שלההקןלגיםעם ] Yvonne Rainerנריינראיבןו

לפתןרבניסיןו ,השישיםשנתבתחילתיןרק,בניןר'_.Yווד·ריי I:רחוח

עתיריבנןשאיםהטיפןלדחייתידיעלהמיגדר

למהאן ,ןלנשיםלגבריםזהיםןבגדיםתנןעתיים

ניר .] unisexניןניסקסריקןדישיצר ] Nikolaisנלאיס

איתולהתמןדדמןכניםןהםהמיגדרלבעיןתמןדעים

טןבלהביוכדיהמיניםתפקידיאתביניהםלהחליףמןכניםהםןןיתןר.ןבאשה.בגברהכרןכןתחברתיןת

הדבריםאתישאחדלכל"גל;בוהזןלת.מצןקתאתיןתר

חןמרעםיתמןדדמאיתנןאחדשכלהחלטנןשלן.הקלים

חזרןתהיןכאשה.לרקןדקשהמאןדהיהכרקדולן.שקשה

צןעקתהיתהליאתלבכןת.ןמתחילהבמהעלשןכבשהייתי

 '!'הלאהןלהמשיךלקןםעלי

מקןמנןמה ,אנחנןמיייהשאלהמאןדאןתםמעסיקה

 ,עצמםאתלהכיררןציםהם '."הדבריםכלאתןת

מאבקיםישהיצירהבמהלךהמינים.ביוהשןןיןוהיא

להביוכדיאלא ,ןלהכניעלשלןטשאיפהמתןךלא

מתמןדדיםהםהזןגית.למערכתחדשבסיסןליצןרהאתזהיןתרטןב

הםזהה,תנןעתימשפטמבצעיםהזןגבניהפתיחהבסצנתשיתןףהנטל,חלןקתהמינים,ביוהכןחמאבקליסןדשאלןתעם

למחולהישראליתהספרייהבאדיבותהיימן,מיכל :צילוםדרור,וליאתבן-גל(ירמאתם"

Left and right: "Donkeys" by Liat Dror and Nir Ben Gal, photo : Michal Heiman, courtesy of The Dan 
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ה"מן,מ'כל :צ'לוסדרור,ול'אתבן-גלג'רמאת"חמור'ס"

למחולה'שראל'תהספר"הבאד'בות

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

יחדעוברים jשמיכהשלסוגאותוונושאיםהופכיםמרימים,מפילים,

אחדכלקשר.iחם lביניאיואבלבכ,ןהכרוכיםהקשייםכלעלחייםכברת

השמיכה,אתלשאתהקושיעםשלוהאישיתבהתמודדותשקועמהם

מסלולהואאותםשמחברמה .היומיוםבחייהקשייםאתמסמלתשאולי

רגשיתאבלה, Pבשמיבעיסוקהכרוכיםוהקשייםהמשותףההתקדמות
מבחינהרוביםקהםאישית.בועהבתוךנתוןבוד,דמהםאחדכלנשאר

רחוקים.הםנפשיתמבחינהאבלפיזית,

עדמקורי,ועתינתמשפטאותואתלבצעממשיכיםהםהשנייהבסצנה

הםובוטים~כמומושלם. ] unisonalנפיזיבאוניסונומבוצעשהוא
כסכמהגעצמעלשחוזרתנועתימשפטאותוושובשובמבצעים

המקוריףהמשפאתמקצריםהםרגש.ונטילתמורכבתמתמטית
אושנייםאח,דךבצעמסתפקיםהםצעדיםחמישהעדארבעה(במקום

ששעדשלושהפהשמישלוההרמהההפלהפעולתעלוחוזריםשלושה)
החברה.שלףהציפיומכוח ,ההרגלמכוחהולכיםשהםנראהפעמים.
שנישל-שר"ז·ייממאולץ,חיוךומחייכיםעומדיםהםשסיימו,לאחר

וסיזיפית.קשהעבודהיחדלבצעשהצליחואנשים

עבודהותה .מבצעיםמסלול,אותוהזוגבניעובריםהיצירהבמהלך

כמוקשהעבודה Iאותהעושהדרורמשא.אותוגבםעלונושאיםסיזיפית

עדינה,להיותצרכהשאשההמערביתהתפיסהנגדיוצאתובכךבו-גל

מסוגלתכלשהיאפיזייםדבריםושישנםומאופקתחלשהשבירה,

החברהכלפיביקורתהקשהבעבודתהלראותניתושני,מצדלעשות.'

נרגילהמעשורוהגבעודהכבדהמשאאתנושאתהאשהשבההמזרחית

אמירהויה~חדרורשלהקשהשבעבודתהאפוא,מכאו,קפה.בבתי

חד.אכוהמזרחיתהמערביתהחברהשלמההיבטפמיניסטית

איננהיר+ .] m ,ו, g,ze [הגרכיהמבמעלתגרקיראיםהיייבגי
אתלהתאיםוכדגבוהותעקבונעליצבעוניתהדוקה,בשמלהלבושה

עדהמגיעהה rשחובשמלהלבושההיא .הגבריהמבטלציפיותעצמה

נעלייםתזנועוהיאהגברשלבגדיוכמופשוטיםבגדיה .לברכיים

ז ar Life of Albert Nobbes ~ he Sing/הפמיניסטיבמחזה .כבדות

לובשתהיא :: fיוטובבשכרלזכותכדילגברמתחפשתהאשה ) 1979 (

שמעוגנותותזגדונעלייםונועלתולבושחורבצבעיבפשטותגזורבגד

מתחפשתהוהאבמחזה 6הגוף.משקלאתבנדיבותותומכותבאדמה
הרגלייםשיערףאמגלחתלאהיא .שהיאכפימופיעהדרורואילולגבר,

בבתיגברימשהוישאביגל,שושהמבקרתלדבריהשחי.בתיאתולא

השרוכיםעליףובהפיזיבכוחהבקשיחותה,שלה,מגולחיםהלאהשחי
שרגילהךאששלהואדרורשלרגלהמדרךשלרגליה.'המגושמות

וישירותפשטותאותהוחמה.לוהטתבסביבהכבדיםמשאותלשאת

ת/כוריאוגרפיתהרקדנעלסיגלמרשהשכתבהביקורתהדעתעלמעלה

גםלהפליאוהולמ ] Trisha Brownנבראווטרישההפוסט-מודרנית

שמנהלאיוח,ד,בנאהלאגםאךמכוערתלאבאשה,יימדוברדרור:את

זו,שבולטמבלט.רקדנישלהשריריהטונוסללארזה,לאגםאבל

שהיאמהעושהשהיא,כמובפניךעצמהאתמציגההיאשלה,הנוכחות

ללא ,נזיריופיזהמקריניםשחור-לבובצבעיבחרנובמקרהלא 8עושה."

 ,עצמך"וך fלישרלהביטייכדילהתנקות,רצוןבכךישהצטעצעות.

כותבשעליוום, Iכיהעולםכלפיהתרסההיאבחירתם 9דרור.שלכדבריה

שלךציתיהתהלבןמהשחורעודאכפת"למיעפרת:גדעוןהחוקר

שנאבליסטיתוצבעוניוצבעעיתונותצבעונית,טלוויזיהשלזהבעולם

 !הפתעות."סושארברזנטיםקטיפות,גביעלפוספורית



לאייאנידרור:שלדבריהלמשל,כמוטקסטים,זוריסו'היצירהלאורד

מהרצפה.לאכולאפשרבביתאצלי ...מאווררהכולבניתאצלי ...מבינה

הטקסטאו '''בסדר~הכובביתאצלי
לטפסבעיהשוםליייאיןבן-גל:שלהמצ'ואיסטי

הבטןאתמרגישהקיר.,לרדתהקיר.על

אטפסואניחבלמטר 8לי·תביוהכתפיים.

בעיהשוסליאיןזיקית.כמןומטהמעלה

השימןש ."בירהשלבקבןקיסךארגזיםלהעביר

הנכןנןתאתהואגסמאיר rדרןשלבטקסט
רןג'רהאמריקאיהחוקר tחדשהלהתנסןת

הדיבורעלאמר ] Roger Copela ndנקןפלנד

שלאילמתלאמנןתנחשבתמידוהמחןלייבמחןל:
יכולןתהנשיםשבןרה iטהפיזיתתנןעה

בכדסימבןלימשהןישפן./בגרקלהשתמש

 .~~~ל ת~:~'ק~י:: ::~: l ::~~ר::~~:
באותןאבלןמגרהפיזיתיןת rליכןלההאשה

חכמה"."(פ'קח'"גםזמו

הזוגבנימןכניסזהאתזהתריטובלהביןכדי

בגדיםבהחלפתמדןברלאים.דבתפקילהתחלף

במחזןתכמוקומיןתןתדתסבןליצןרכדי

אריסטופאנסשלהעתיקםהיןוניים

הקןמדיהבסגנןןבמחזןתאן ] Aristophanesנ

כדילאןגס ,] Commedia dell:'arteנדל-ארטה

אןהמתרס,שלהאחרהצדאל rבהיחבלהסתנן
נןרמןתשלצביעותןאת fלהראןבשאיפה

סיטואציותלחןותאמיתיכוניסיןןאלאחברתיןת,

לאהסהשני.המיןבןמתנסהשבהןיומיןמיןת

מאמציסגסאלאבגדיספת,בהחמסתפקיס

אחתבסצנההשני.המיןשלותןוהתנהגןסטות'ג
כדואחרהשמיכןתאתלסדרוהרקדניתטרחה

הגברבלבד.קצרהלמנוחהן rעלינשענתהיא

לטרףהמשחרתכחיהיכות bהשסביבסןבב

יסןדןתאתלמןטטביקש~כאילן~בהבןעטןלפתע
כחיהנופלת.ןהאשהמתפזרותהשמיכןתהבית.

פעמיםכמהאןתומקיפה,יאןמפןחדתקטנה

ןבגןףקטניסבצעדיםמהירה~צה Cזןהיבמעגליס.
המעגלבמרכזישןבהשמש,לד' rכמו ,הוארפןי.

נןשאהןאלרוץ,מפסיקהיאבכשסביבן.והיא

שבהןהסבוןבאןפרטןתכמןידין,עלאןתה

הוא .הארמןןמפתןאלהנסיכה Iאתנושאהנסיד
היאוכוחניןת.ביטחןןמקרין ,ב rרבפיסןקעןמד

הןאליןזמתו.ממתינה ,קפואהכמןתנןעה,ללאתין Iבזרןעןמכורבלת

 ,מעטממתין ,משקולןתמריסכמן ,האחיזהשינויא pל ,לישיבהיןרד

הרצפהעלמתגלגלתהיא .אןתהזורקכדןאחרןמת bפרלצילןסכמן
ערד·חסרכחפץ

 :צ'לוסאלבז, 'וטרגשפ'ראנעמה :רקדנ'סאלק"ס,אשרהמאת"טולמות"למעלה:

הרמת'

Top: "Ladders" by Oshra Elkayam, dancers: Nama Shapira and Serge 
Elbaz, photo: Haramati 

ה"מןמ'כלצ'לוס: ,ל"-אז'ורותמאת "החלון" :למטה

Bottom : "The Window" by Ruth Ziv-Ayal, photo: Michal Heiman 
ידה ,כמאצןורוקדתהיאהבאהובסצנהחייבתנשארנךלאהאשה

שביעותאתמעצימההמתוחהוהבוהןקשוחאגרוף~קמוצההימנית
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היאהגוףלעברמצביעהכשהבוהןשליטתה.ואתשלההעצמיתהרצון

נראיתהיאלחללמצביעהוכשהבוהן ,"כמוניאין IIלומרמבקשתלויכא

העמידהבגובהבחללמתבצעדרורשלהריקודפקודות.כמחלקת

אתלהבהירמבקשתכמו ,ובחזרההקהלאלישרבקומתקדמתכשהיא

אתתוחמתכשהיאהבמהחללאתמקיפהכךואחר ,נחישותה

איטיבקצבהברכייסעלבן-גלמתקדסלה,בניגודשלה.הטריטוריה

לצדמצדשמיכותמעבירלנשיס:המיועדותהביתעבודותאתועושה

לקפיצותבניגוד ,ברוריסאינסשלוההתקדמותקוויגסהבמה.על

הואמשהו.מעורפליסבמסלוליסהתקדמותזו .דרורשלהגדולות

כוחשיכורתהיאבעודזו.מעלזואוזולצדזוהשמיכותאתמסדר

כאשה.וכנועמושפלחשהוא ,כגבר

בניאצללמצואניתןבאוש,אצלהמיניסביןהיחסיסלמערכתבניגוד

 ,רבהברגישותמתבצעתההתעלסותסצנתורוך.חוסאהבה,הזוג

כלהזוג.בנישלעמוקההדדיתהקשבהכדיתוךבחושניות, ,באיטיות

דרורשלהגוףלאורךגולשובן-גלמקסימליהמגעלגופה.דבוקגופו

לספוג, ,להריח ,לחושמבקשאליו.ולחדוראיתולהתאחדמבקשכמו

התנועה .רגישותבאותהמגיבההיאמגע.שלטיפהלאבדלא

ל:יגאבשושהמבקרתכותבתחושפנית.גםאבלמאופקת ,מינימליסטית

II זוגשלהם.הזאתהאישיתבאמירהואמיתיכן ,אותנטימאודמשהויש

שהקהלכךאותהמסובבהוארו,ךהמון .הרצפהעלמתעלסרקדנים

תחושתאתמגבירהההסתרה-למחצה .מבוכהלמנועבדיוק,יראהלא

 II.12חשפנותמופעלאזה ,האינטימיות

כוח?זהמה IIדרור:הדדי.ויתורפתרון:הזוגבנימציעיםאחרתבסצנה

הםסימטריתבתנועה 1311קבלה.ויכולתכוחהרבהישבויתורגם

כשתיהבמהעלהפרושותהשמיכותאתומקיפיםבחללמתקדמים

הבמהעלמפזריםהםורכה.זורמת ,הואלסבקצבהתנועהמיטות.

של ) Nelkin (1982אתמזכיריסובכךפרחיםשדהשיוצריםפרחים

הבמהעלמראשפוזרוהפרחיםבאושאצלאםאולםבאוש.פינה

כפותמתוךהפרחים IIגדלים IIודרורגל-בןאצל ,כתפאורהומשמשים

פנימי.בשינוישמקורהצמיחה-ידיהם

הנורמותשלצביעותןנגדכנשקהיוצריםאתמשמשתהפרודיה

גסזהואבל ,באוששללהשפעתהזהשימושלייחסניתןהחברתיות.

שנותשלבישראלהפוסטמודרניתבספרותרחבהמתופעהחלק

הטרגילפתוסעורףפנתההספרות II :'גורביץדודשלכדבריו ,השמונים

 .השחורהוהקומדיההגרוטסקהבאמצעותהחייםאתלתארומעדיפה

אוערכייםבקריטריוניםבולהתבונןעודניתןשלא ,העולםאתלתאר

ומתקנתגואלתתפניתנקודתהינההסאטירהכלשהם.מוסריים

 1411מודרניסטי.אליטיזםשלמובהקיםלדגמיםדווקאהאופיינית

הוא .סופרמןלהיותהמבקשגברהמתארתהסצנההיאלפרודיהדוגמה

שבהםשהדבריםבשעה ,דברכללעשותבעיהלושאיןבכךמתרברב

מתגאההוא ,לדוגמהוילדותיות.טיפשותעלמצביעיםמתגאההוא

הוא iממשאיותובקבוקיםארגזיםהיוםכלבמשךלהעבירביכולתו

לושתידבקבלי ,היוםכלבמשךבוליםלהדביקשלוביכולתגםמתגאה

אשה.בשמלתלבוש IIחברמני IIגבראותו ,וראו iהלשון

כלהמשותפים.חייהםלמסעממשיכיםהזוגכשבנימסתיימתהיצירה

לדרךלצאתממהריםאינםהםשלו.שמיכתואתואוחזעומדאחד
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מהורהרים.םאינרהס .היצירהאתשפתחהמקוריהמשפטאתולבצע
 • • ••••מחר?וינהגאיךיותר.נבוניס ,חוששיס
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ומחולם rפמיני

יישוויוןבסוגייתהדיון

האשהובדימוייהמיניס"

במחולותפקידיהסוהגבר

וריקודיעסובריקודיבכלל

היהלאאוליבפרט,פולקלור

אילוליהיוס,סדרעלעולה

מהשלבעיצומהנמצאנו

המהפכהיישנקרא

הפמיניסטית".

עדנתפס,האמנותיהמחול

ייהבלטנשי:כמקצועלאחרונה,

ייאיןאו:(באלנשיין),אשה"זו

מתוחתמספינהיפהדבר

ומאשהדוהרמסוסמפרשיס,

בלזאק)·דה(אונורהרוקדת"

שלמעמדוואחרות,זומסיבה

ומעמדוהאמנויותביןהמחול

נמוךהיהוהציבוריהמקצועי

השנייהבמחציתרקיחסית.

כתוצאההעשריס,המאהשל

המודרני,המחולמהתפתחות

למחול,ביצירותגיווןמיתר

גבריס-שלבמספרסמעלייה

חל ,הקהלובהיענותרקדניס

במאמרנוהמחול.במעמדשינוי

וגבריסנשיסבדימויינדון

שלובמעמדסבמחול

במחולונשיסגבריסהרקדניס,

בפרט.העסובריקודי ,בכלל

בעקבותהאחרונות,בשניס

הפמיניסטייס,המהלכיס

כמובנושאיסלדוןמרביס

שלייתרומתן ,נשית"ייאמנות

תפקידייי ,לאמנות"הנשיס

ועוד. "באמנותוגבריסנשיס

הואאלהבדיוניסהקושי

המיניס,ביןההבדליסבהגדרת

המאפייניסשלובאבחון

והנשייס.הגברייס

במחולונשיםגברים

הקדומההיאהמחולאמנות

החלבטרסעוד .באמנויותש

לפסל,לצייר, ,לדברהאדס

הואלשחק,אולנגןלשיר,

ותיקשררגשותיואתביטא

ותנועותיו.גופובאמצעות

היההקדומותבחברותהמחול

שכולסבמובןעממי,מחול

רקולאבוהשתתפו
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המרכיביםאחדגםהיההןא ;"םיהאמניי

ןבטקסיםדתייםבפןלחניםםיהחשןב

של ,החייםשלביטןיהיןהמחןלןת .םיישבט

 ,הרגשןתשלןהמעמדי,החברתיהמבנה

האנןשיים.ןהפחדיםהחלןמןת ,השאיפןת

דימןייהםאתתאמןבמחןלהאשהתפקידי

חלןקתאתהללן,בחברןתןנשיםגבריםשל

שישןהניחן ,בהןמקןבלתשהיתההעבןדה

 .המיניםביןןפסיכןלןגייםפיזיןלןגייםםיהבדל

ןנקבען ,המיניםביןההבדליםהתמסדןכך

לתפקידיםןסטריאןטיפיםחברתיןתנןרמןת

 !.ןגברייםנשיים

היתה ,ןהנןןדים-הרןעיםהציידיםבשבטי

תפקידההגבר.שללמרןתןנתןנההאשה

ןלסייעבהםלטפלילדים,ללדתהיההעיקרי

מרןבנדחקןהנשיםןבגידןלן.מזןןבהשגת

מחולוןרעיםהורה,להקתהלליאורןמאתעוף"יתנני"מי

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

בשבטי ,אלהקדןמיםטקסיםבמרכז .אןתם

קןרבנןתהקרבתעמדה ,למשל ,הרןעים

תןפעההיתהבתןלןתצעירןת(כשהקרבת

בחברןת ,יןתרמאןחרבשלבנפןצה).

האדמהכסמלנתפסההאשההחקלאיןת,

ןריקןדיהפןלקלןרריקןדיברןב ,לכן ;ןהפריןן

 ,במןרשןת ,במסןרןתשמקןרןתיהםהעם

תפקידיםממלאןתהנשים ,בשןרשים

הרןעההןאהגבר-רןעיםבריקןדי .מןגדרים

בריקןדי ,הרחלאןהכבשההיאןהאשה

היאןהאשההציידהןאהגבר-ציידים

הגבר-אהבהבריקןדי ,היעלאןהאיילה

הןאהגבר ;דןחהאןנעניתןהאשהמחזר

שלאהבתהעלאחריםגבריםעםהנאבק

הםהגברים .פסיבית-היאןאילןהאשה

 ;מעןדדןתןהנשיםביניהםשמתחרים

םימחקבהםבריקןדים

אתבתנןעןתיהןמסמלןת

העםקןדיי,

ברןבהעםבריקןדי

המסןרהפןלקלןרריקןדישל

ןהנשיםהגבריםדייתפק

החייםשאןרחאףעל ,זאת

מחולוןרעיםהורהלהקתהללי,אורןמאתאיתך""לרקוד

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





ייימיןחיוכך","לאורלי",יידודייישחרחורת",

עדייןישזאת,ובכל .הטל"ייאיושמאל",

ייאתיכמוהמוביל,הואהגברבהםריקודים

הידד",לייקוצריםכמוקצירריקודימלבנון",

השיבוליםהיאוהאשההקוצרהואהגברשם

היאהרועיםבריקודיאלומות.המאלמתוהיא

ייבעזהכבשהוהיאמהגיא"הקטנהייהרועה

וכבש".

דןנקות

הדבקותרבותהישראלייםהעםבריקודי

התיכוןבמזרחשמקורההדבקה,לסוגיהן.

היתההערגית,מהתרבותחשובחלקוהיא

אדמה.עובדיגבריםשלריקודםביסודה

קשרמבטאותשהרקיעותהאמינוהקדמונים

הרוקדיםממנהשואביםובאמצעותןלאדמה,

 .התבואהצמיחתאתומחישיםועוצמה,כוח

ובשבטבקבוצההלכידותאתחיזקההדבקה

חברתית.ועוצמהכוחשלתחושהוביטאה

המסורתיותבחברותשנרקדובדבקותלכן,

עםבאחרונה,רקחלק.לקחולאהנשים

המסורתיות,בחברותגםהחליםהשינויים

עלבעיקרדבקה,רוקדותנשיםלראותאפשר

המסורתיים(באירועיםמלהקהכחלקהבמה,

גברים).על-ידיבעיקרעדייןנרקדהריקוד

התיםניהריקוד

גבריהואתימןיהודישלהמיוחדהמחול

 ,תפילההמבטאיםריקודיםאלובעיקרו.

שכיוונןמאונכותבתנועותבזוגות,הנרקדים

בשירהמלוויםוהםהשמיםאלמהאדמה

הנשים,ריקודיפחים.עלובתיפוף(בעברית)

ומונוטונייםצנועיםהםייהדעסה",למשלכמו

ניקובה,רינהבהם.לשירהרבווהנשיםיותר

שנותבתחילתתנכיבלטלראשונהשהקימה

מזרחי,ממוצאבנותללהקתהחיפשה ,-30ה

שהןמפניקשההיהגיוסןתימניות;בעיקר

יפהבעיןראושלאמסורתיות,ממשפחותבאו

 3 .זהבמקצועעיסוקןאת

ריקודיעלהתימניהמסורתיהריקודהשפעת

שהוזמנהנדב,רחלרבה.היתהבישראלהעם

קורסלהדריךקדמןגוריתעל-ידי-1943ב

עימההביאההקיבוצים,בסמינרגופנילחינוך

ממסורתותנועותצעדותעלהמבוססריקוד

מקורבהםראתהלוי-תנאישרה .תימןיהודי

בריקודישיצרה.האמנותיתלשפהוהשראה

לריקודיהתימנייםהריקודיםהפכוהעם

ולנשיםלגבריםולדבקותמעגללריקודיזוגות,

להקתהעםהופיעהעצמהנדברחלכאחד.

הרוקדנלהבתימניכבחורהגברים,במחול

 4 .בדבק~ת

D'iii2 

מעגלריקודי

קיימתהישראלייםהעםריקודיברוב

בגללבעיקרונשים,גבריםביןיישוויוניות"

ריקודיהיובתחילתם,לפחותשרובם,העובדה

התרבויותברובנפוציםמעגלריקודימעגל.

ולנשים;לגבריםנפרדיםמהםורביםבעולם

אתמרצההמעגלשצורתהאמינוהקדמונים

גםוהסובביםבעולםהשולטיםהשמיםגרמי

ביותרנפוציםהמעגלריקודיבמעגל.הם

למשל,החסידים, .דתיותמסורתיותבחברות

בנפרד.ונשיםגברים ,במעגלבעיקררוקדים

לרקודלעיתיםנכנס(גבר)וירטואוזרקדן

המעגל.בתוך

תנועתגםצמחהשם ,הקיבוציותבחברות

במסגרתהריקודיםנוצרוהעם,ריקודי

כדימחודשים,חגיםטקסילעצבהניסיונות

התנכיתמשמעותםאתלהםלהחזיר

התנ",ךבהשפעתנוצרוהריקודיםוהחקלאית.

וה"אוריינטליזםהיהודית,ההיסטוריה

במעגליבעיקררקדוהחלוציםהאירופי".

שלדיאלקטי:ריקודמעיןשהיאייהורה"

אבא,לביתגעגועיםשלושינוי,המשכיות

לביות-הסהמוצאולארצותהחסידיתלמסורת

חדשהחברהלבנותוהרצוןמחדהבלקניות

תחושתאתביטאוה"הורה"מעגלימאידך.

שוויוןלרבותלשוויון,החתירהאתוגםהיחד

רקדוהחלוציםכיגורסיםישהאשה;

המעגלהנשים;מיעוטמשוםגםבמעגלים

גםממשיךהמעגללהשתתף.'לכולםאיפשר

מיניםשלרקלאלשוויון,חתירהלבטאהיום

ועדות.גיליםשלגםאלא

התניירבהשראת

המחולעלוגםהעםריקודיעלהתנ"ךהשפעת

לדתייםרבהחשיבותו .גדולההיתההאמנותי

עםלקשרביטויבהיותוכאח,דולחילוניים

נכתבהתנ"ך .ההיסטוריהועםהעברעםהארץ,

וגיבוריוקדומהפטריארכליתמסורתיתבחברה

הוקדשומהריקודיםחלק .גבריםבעיקרהם

לשיריהמל,ךעוזיההמל,ךדודכמולגיבורים

אבלועו,דהשירים"יישירעלהמבוססיםאהבה

המחולאמניותכלשכמעטלצייןמעניין

הדמויותבהשראתיצירותיצרובישראל

לוי-תנאי:שרה-לדוגמהבתנ"ך.הנשיות

דבורה",יישירתשבא",יימלכתנשים",יימחרוזת

העדן",בגןייחוהכהן:ירדנהרות";יימגילת

מעיןהאובייבעלתבשילה",ייחנהלוט",ייאשת

ייאדםאלקיים:אשרהייהגר";יפתח",ייבת ,דור"

יירות",ולאה",יירחלאליסקובסקי:נעמיוחוה",

גרטרודמרים",ייריקודגולדמן:ורהייהגר",

ועוד.'יייהודית"הגר",ייריקודקראוס:

ו
לחודוחייםלחודאידיאולוגיה
ימימאז ,ודה 1העתנועתשלהאידיאולוגיה

 .האשהמעמדובשוויודגלה ,השנייההעלייה
ביטחוןירותדחוקהיאלכךבולטתדוגמה

בקיבוצים .)לף"בצבנות(שירות 1959לאומי

לבצענשים Pלאפשראמיתיניסיוןנעשה

שלבסופואבלובשדה;בבנייןגבריות,עבודות

המסורתיתקה~לחלמרצוןשיבההיתהדבר,
כוחדורשות rבעבודותגבריםעיסוקישל

ציבורית-ועסקנותבייצורמקצועיותפיזי
, ' l 

בתחוםלעבודחזרוהנשיםואילופוליטית,

 .ובתרבותובחינוךבבריאות,השירותים,
בישראלנשיםוזכויותשוויוןלהשיגהניסיון
עם 7הדתיות. fהמפלגובהתנגדותגםנתקל

שראליים,ההעםבריקודיכאמור, ,זאת

לנשיםשווהמעמעללשמורנטייהקיימת

ולגברים.

נידמודמחולקלאסי,בלט
עםוריקודי

היאראלביהמרתקותהתופעותאחת

ריקודילביןתיוהאמנהמחולביןהסימביוזה
נוצרוהעםג fריקואחרות,במדינותהעם.

מהםשאביהאמנווהמחולדורותבמשך

האמנותיהמחול ,המתפתחתבישראלהשראה;

יצירההםגםיוהווושהעם,ריקודיעםיחדצמח
 .חדשה

דרכיםחיפשוי fהאמנוהמחולויוצרייוצרות

 .וא~גםאבלעצמםאתלבטא
המחולץןחלשלהם.ייהארצישראליות"

ברוךוריאוגרף tוההרקדןהיההארצישראלי
רביםסולוקודי jרשרקדרב-גווניאמןאגדתי,
חסידיםריחלוצישלדמויותהעלהבהם

-1924(בויצאשרהואאגדתיותימנים.

הקבוצתיהעםד rריקאתייהאהל")שללהצגה

גלילית"ייעורף-הראשוןהארצישראלי

הורהייבשםעםולריקודעיבדהקדמן(שגורית

חלוצותרוב~אגדתיברוךאחרי 8אגדתי").

ניקובה,הרי :נשיםהיובישראלהמחול

 .גרטרוד ,ן,כירדנהאורנשטיין,מרגלית

 .ףואחרולוי-תנאישרהקראוס,
ומי ,בישראלו]השלאכמעטגבריםרקדנים

אגדתיברוך rגםמזלזל.ביחסזכהשהיה,

שלהופעהאחרי ,-1920בבזלזול.התייחסו

נכתבאביב,לגבעדןראינועבאולםאגדתי,
נורמלישגברשמענהיכןייה"ארץ":בעיתון

בלבושותבעליחוללובנפשבגוףבריא

שליוניזםןהאקספרבמיטבוזאתגלימה

-"האירופי?האוונגרד

החמישיםותחילהארבעיםשנותבסוף

גורםשהיום,ריקודי-האתהממסדהעדיף





לייתרבןתןנחשבןהישראליתהתרבןתביצירת

ןשירי-העםריקןדי-העםרשמית'!עממית

בתנןעןתהספר,בבתיברדין,בשיטתיןתהןפצן

הבלט .בטיןליםהחגים,בטקסיהנןער,

ןזר.כקפיטליסטינתפסהקלאסי

יןתר.החלןציםאלדיברהמןדרניהמחןל

האןןנגרדבעיקרהשפיע-30הבשנןתבתחילה,

בשנןתןאחר-כ,ןהאירןפאיהאקספרסיןניסטי

המןדרניהמחןלהשפעתגברה ,החמישים

גרהאם.מרתהשלזהןבמיןחדהאמריקאי

גבריםנשים.בעיקררקדןןבסטןדיןתבלהקןת

המחןלבלהקתלרקןדלראשןנההחלן

הבלטתיאטרןנ-המודרני-אקספרסיןניסטי

בסוףקראןסגרטרןדשלמיסודההישראלי,

היןבארץןהמןרןתהיןצרןתרןב .-40השנןת

קיבןצים.חברןתמבןטל,הלאןבחלקןנשים

לבמהאמנןתימחוליצירןתרקלאיצרוהן

ןהפעילן ,לחגיםלמסכתןתיצירותגםאלא

בקיבןצים.חןבביםרקדניםשלקבןצןת

מאת'שראל'"וד j7 'ר"

ת j7לה ,ס' j7אלמוט~

צ'לוס:הננב,א"לות

מוזסדוד

Israeli Dance" by " 
Moty Alkis, Ayalot 

Hanegev Dance 
David בGroup, photo 

Moses 

לגברים-עםריקןרי

 ,העממילמחןלהאמנןתיהמחןלביןהסימביןזה

מקצןעיותכוריאןגרפיותמשיתןףשנבעה

המחולאתהפכהלחגים,מסכתןתבהכנת

למסכתןתרקדנים-גברים.בעיניגםללגיטימי

מהפכני-חלוצי-ציוני,אןפיהיההעםןלריקודי

 "חדשייויהןדיחדשהתרבותלעצבחתרוןהן

.~(+4 

בעריםןגםבקיבןציםהעםריקןדיבלהקןת

ח"בפלמ ,בפנימיןת ,הנןערבכפרי ,הגדןלןת

שבניםןמקןבליימכןבד"היהבנח"לואחר-כך

עצמיאני ,החמישיםשנותבאמצערקדו.

 ,ירןשליםפןעלימןעצתבלהקתרקדתי

זןלהקהבאמצעןת ;ניקובהרינהשלבהדרכתה

גםבחןריםלגייסאזכברניקןבההצליחה

של "גאיינהיילןאפילןשלההתנכייםלבלטים

וטריאן·'חאצ

ןגןריתחרמןןשלןםשארגנןבציבןרההרקדןת

העניקןהלהקןתשלןההןפעןתקדמן

כך .גבריםרקדניםבעיניגם ,למחוללגיטימציה

הגיעןהגבריםשםאחרים,מבמקןמןתשבשןנה

למחולמהסטןדיותבעיקרהאמנןתילמחןל

 ,אימןניםשלשניםלאחרהקלאסיומהבלט

גםבזההיה !השטח'"מהגיעובישראלהגברים

העדןתלבנישאיפשר "חברתיתניידןתייתהליך

להתקדםיןתרהחלשןתהשכבןתןלבניהשןנןת

בזאת.ןכיןצאבספןרטבאמנןת,כשרןנםבעזרת

המןדרניבמחןלגבריםרקדנים

הגבריםברקדניםןהאיכןתיהכמןתיהתגבןר

כתוצאההאמנןתילמחולשהגיעו

העממיהמחןלשלמהפופןלריןת

למחןלהעניקשהאחרוןןמהלגיטימציה

המודרניהמחולללהקןתןבעיקרבישראל,

הלהקותןכיןםהקיבוצית,הלהקה ,שבע(בת

 ,אתמנןרגיןראמתאר

לאחרבן ,נסכמיןהלהקה

ההצליח ,,בימהעלגבריםללאימןדרנמחןל

בההישהקבוצהליצןרדה-רןטשילדבת-שבע

ביציהאמןם . "תיצברהפחןציישלשילוב
וי

ןרמהותנצןעמעם ,הגבריםםיהרקדנשל

ש ,הנשיםשלגבןההטכנית

ו'מרשימהבימתיתבנןכחןת
 ,בת-שבעלהקתשלהקמתה

 Iשצמחןמחןננןתלרקדניןת
לחחדשותעןלןתןלרקדניןת

משה ,רון

חוהר,:-דויהנשיםעם ,האמנןתי

יןמעמדיןקרהבישראל

בעןלםהחליםהשינויים

במחןלמתבטאיםהגברים,

מעדיףלמשלנהריןאוהד

נלבשןתשבוהיוניסקס

כאחד.ונשיםגבריםידיעל



ס"כןם

בכללהישראלילמחןלהיסןדןת

על-ידיהןנחןבפרטהעםןלריקןדי

נתפסהמחןלמקצןע .נשים

החלןציםבחברתבתחילתן

בשלבהדרגה,אך iנשיכמקצןע

הצעירהבחברההיצירהדחף

העממיהמחןלשלןהסימביןזה

האמנותי,המחןלעםהחגןריקןדי

בקרבשלןהמשיכהכוחןעליית

השתנה-גבריםןיוצריםרקדנים

המןסכמןתןכןהמחןלשלמעמדן

בשעהזאתלגבין.החברתיןת

בחברהאחריםרביםשבתחןמים

להיאבקהנשיםעלהישראלית

ביטןיןלאפשרןיןתזכןיןתלשןןיןן

-הגיעבישראלהמחןלייחןדיןת.

הרכב ,המחןליצירןתמבחינת

מרבילביטןי-ןמעמדםהרקדנים

ןלביטויכאחד,ןנשיםגבריםשל

אתלטשטשבלישןןיןניןתשל

המינים.שלייחודם

ערות:והביבליוגרפיה

האנצ/קלופד/ה ,"זכויותש'ס,"נערך . 1

הוצאת , 2כרך ,הכלל/תה/שראל/ת

55 'עמ , 1987ירושל'ס,רכת 8 . 

 ,הכלל/תה/שראל/תהאנצ/קלופד/ה . 2

 . 558 'עמ , 2כרך

ראש/תהחלום:עםלרקודאשל,רות . 3

 1920- ,/שראלבארץהאמנות/המחול

הספר"ה ,הפועל'סספרית , 1964

 . 16-19 'עמ , 1991בישראללמחול

 . 39עמ'החלום,עםלרקודאשל,רות . 4

במחולוא/רוע/םא/ש/םפרירהבר,צבי

מד/נתשנותבחמ/ש/םה/שראל/העם

 . 16עמ'/שראל,

במחולוא/רוע/םא/ש/ם ,פרירהברצבי . 5

מד/נתשנותבחמ/ש/םה/שראל/העם

צתקבוחבררזמנחמןציטוט/שראל,

זמןסיפורי-היהלאאוהיה"גבע

חיפה ,היהוריהמחולארכיון :ומקוס

 . 10 'עמ , 1999ט"תשנ

 .החלוםעםלרקוד ,אשלרות . 6

 ,הכלל/תה/שראל/תהאנצקולופד/ה . 7

 . 558 'עמ

במחולוא/רוע/םא/ש/םפרירהבר,צבי . 8

 . 8עמ'ה/שראל/,העם

 . 12עמ'החלום,עםלרקודאשל,רות . 9

הרגלספינתשבע"בתמנור,גיורא . 10

ב/שראלמחול ,"בישראלהמחולשל

גיליון ,בת-שבע)שנות-30לוסף(המ

 . 60 'עמ , 99אוגוסט , 4 'מס

 . 68 'עמ ,שס . 11

שלהפרה-היסטוריה" ,אשלרות . 12

עסשיחה"ו ,"הקיבוציתהמחוללהקת

105 'עמ :ארנוןיהורית מחול . 108-

 'עמ, 1996נובמבר , 9מס'ב/שראל,

78-85 . 
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אומרתמילר,ארתורמאתסוכן",שלמותו IIהמחזהסיוסלקראת

אבל ;" ...כמוהולאישלבלשיסמוכרחיסלבסוף, IIהסוכן:שלאשתו

לבושססוףוסוףמתעורר,שהממסדעדשלמיס,חייסעובריסלפעמים

בימיסשהוענקהפרסכהן.ירדנהשלמסוגהומחנךמורהיוצר,לאדם

שלהענקתואבלעצמה,להכךכלחשובלאאוליכהן,לירדנהאלה

מאשמהבישראל,המחולאנשיאותנו,מזכהחייםמפעלעלזהפרס

ויצירתייםחיובייסדבריםקבלתושלהתעלמות,של ,"ורית"היסט

כשמישהוהרעש,מהעלאזגאונים,כולנובבחינתמאליהם.כמובנים

שניס?עשרותבכךוממשיךנכון,מהדברעושה

ת ~"'כנת

 Kלו 'lבהרויה :תיחה Oרבוי

 qונ
ה) Pעת'(בנויפהרכוהונוב . 1

ה) Pנות'(בעיפההrבר Kתכוב . 2

3 • .Iעת'(געיפ" • כP (הI I 

4 • X יחוטה)(נעיוכהיהבעו( . 
 ) rבןסקוב,מסנתועבור·...ב n ~~פה.( 'בו Kל"עב . 5

.... , 
הjו 0 ' 9ה

ין" XIווב' O.יפ • 6 "

תיקה)ז(נעיפהי'ייםי X •נס 7.

8 • n י 'ענונ)'J) םןnיי,ol) ~י:זסJ ' 'סוסP :בוסקובהcr 
 ) Jיו'וה.זיסבתכ: Db _~ע( ,בןהIכת .,
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וביז) <IQ'יIםן n נcס"י"~-זו:"" vת I""""'J1(בעיוניגר • 11
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ה) Pעת'(בעיפהתןבן ,ג 0,ם "ו,ב • 12
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הדרובקהאתפגשכשהאקספרסיוניזם

היישובכימיימיו jבאמנות,להשתלםכדילחו"ללצאתהישראליהמנהג

היעדיםהשתנו.היעדי](רקהמאה.ראשיתמאזהחדשה,בארץהיהודי

מלחמתפרוץעד-פעםהיובחו"לבאוניברסיטהללימודיסהמבןקשים

בחקלאותאקדמיתוארשביקשואלה .וצרפתגרמניה-השנייההעולם

הנוגעבכליותרועוהרוח,מדעיבתחומיואילולצרפתנסעו(ובציור),

מרכזצותובאבגרמניהלהשתלםנסעוולמחול,למוסיקהלמדע,

היהודיהיישובבנישלרובלזכור,צריךואחרות.אוסטריהכגוןאירופה,

מטרייסטנייהןבההפלגהבאירופה.משפחהוקרוביהוריםהיוהקטן
מנמליאןליהשבאי

" -
אמנםארכה l 'לחיפ

 ,ימים-שישהןחמיש

דברהיה ,זאבל

ה.שבשג

וי Kביrב Oכנ·ם!בזי.ש.!וי.

K , כיעיליסוב, II בעוס'.תיr

,נצרכהןירדנהדווקא

שחייתהלמשפrתה

בארץ,רביסדורות

שגדלהחיפה,ילידת

ובשכונתניסנסבואדי

מתייחדתס,בת-גל

 .שלה,תרבותיברקע
קלגעןסהוזפיפIכ rJנ

 • Pחן xלעזפיבתתי

חןגtובת-ור.יגבו
ומחנכים,רוחי

אשרומדע,בעאנשי

יחפותברגלייםהההלי

היולאבארץ

המוסיקההס.זריס

כלהערביים,יםהמקצ

מעולמהחלק,יואלה,

t"r... n r :~לת;בסרהיורוים t 

U:I', י ~;י.,: 
'ן;'-''זחי Itח" , ,r.לםיונח'ח

ליר ;,.,':~חו
 ' hוfזI '"~יוב' ,לם"ל:חהותח

 ~םi·ו {ק,,חנ' ,,-..:.,.....,....,------.--- n ;;; ,-ז,, i/-סדון
11,ו 7 . < . ,r .ןt .ז:-r 1 ~י . t . " 

םתליי'הםהם "זחב"''''סוי Itלר'וכ aבי.ל II 'בוכחנתי'בי'םחכחנ'ם
לזו Mי nס ....ותבח,פתנתזחב,סנעחסתסנ,גם Oתוב,יהם.לח,םי~..נו.חןו

י"ום I nבחרובח.גם P,בIIחכיון mוי It ,nססרגםנ, nונ'ע. pוללסגיל;ו

חו:I,ביהגדלו,הזהבגל,ל nונוםלובו" JItוםלםםח IIג nבע bח n "וםבל,
 • 0וולדJ,בחירה nltלו.רחורוףוום n Itל IIינחוחוהי.~םנע i,1Iזוגלבגקיי

 . moחירהכוחןח,ח o 'ם. "סבוםח nםחלול-.חזהב,בולסביכ nררקר 'חובנ,

מאז,לרקו,דשאה

עצמה.אתזוכרתשהיא

תוכנ"ה-רוקדתןכהירדנה

Yardena Cohen Dances - a program 
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ראתהירדנהארצישראליים.להיותשהתיימרומחולותולרקודליצור

במתנהאובהשאלהלקבלמבקשתקראוסגרטרודשבהבעיתוןמודעה

לירדנהמהמזרח".יינערהאוייהגר"כגוןהתנ"כייס,לריקודיה

שנקנוצבעונייםבדיםכמההיובוינה,התגוררהשעימהולחברתה,

אותוהביאולקרטון,הזההאוצראתהכניסוהבנותשתיבארץ.בשוק

גרטרודאתשפגשובליתרומתו,אתוהשאירוהרקדניתשללסטודיו

הלכוהועצמה.קראוס

המופע,אתלראגת

שלוכיכולתההתפעלו

ז'ז

נדהמואבלקרא~ס,

אמניתכיצדלראות

לקיטשהגיעהבדרגתה

שנגעהשעהגדול,כה

מזרחיו/אותנכ"יבנושא

 .כביכול

 Dן Dםרנ ." Dן Dםרנ

"אימהןת"

כהן'רדנה

," Motherhood " 
Yardena Cohen 

שלמשפחתה

ירדנההשוק.ובאיהחוףמתרחצי

אתמחקהכשהיאורקדה

הכריזה.

הגיעה 14בגיל

היולאהחדשים"'ייההיסטוריונים(שלטענתביצות

בערביםבקדחת.לחלותוהספיקה ,) ...הציונית הר',,,, iרח'אלאקיימות,

אחדהאוכל.חדרצריףמשולחנותמאולתרתימהעלרוקדתהיתה

לההציעערב,מדימחוללתאותהשראהצמרת,מריההקבוצה,מחברי

כסף.סכוםלמענההשיגאףכךלשםבמחול.,שתלםללאירופה,לנסוע

ירןפהבהשתלמןת

היושמנהיגיוההבעתי,החדיש,המחולשלהזהבר~תהיו-20השנות

 1929בשנת .] Mary Wigman [ויגמןומרי Von L ban] [לאבאןפון

מקצועדבורים,גידולללמודהמוצהרתבמטרה "לוינירדנההגיעה

היתהכברלמוסיקה,הממלכתיתבאקדמיהה,בויומועיל.מעשי

המחולכירגיל,בלתימשהוהיהכשלעצמוזהדרני.מלמחולמחלקה

הקלאסיהבלטנגדומרדמהפכהבגדרעדייןהיההאקספרסיוניסט

בודנויזרגרטרודהרקדניתעמדהדאז,,מחלקהבראשוהממסדי.

] GertrukJ Bodenwieser [. גרטרודשלהמופעיםעםירדנהנפגשהבוינה

מסע-המופעיםלפניעודבאירופה.שלההקריירהשיא Pשהיתהקראוס,
ביקשההיא , 1931בשנתשהתקייםבארץ-ישראל,ס~קראשלהראשון

• ~ :- • • 1 . .. 

ראג;ןהבוינהשהותהבעת

ברוךשלמופעכהוירדנה

הרקדניםחלוץאגדת,י

בארץ-ישראל.המודרניים

לאלה,שייךהיהייהוא

אמרהרקדנים."שנולדו

עם(וולרקודאשללרות

 , 1991תל-אביב , l/החלום

שלהמופע .) 25עמ'

אותהשיכנעאגדתי

בחיפושדרכובנכונות

בכךמשלו.סגנוןאחר

ים-מזרחיים,ןמקצבתנועהאחרישלהלחיפוש~החיזוקגםמצאה

שלהבירהערנהיואלהלברלין.דלבסוףלדרזדןנסעהמוינהתיכוניים.

 , l/הגרמניייהמחולעדייואזנקרארביםשבפיהחדיש,ההבעהמחול

גרטשללבנת-הספרהתקבלההיאיותר.ונכוומדויקמינוחבהעדר

אשר;:ךמובילות,פיותהמודרהרקדניותאחת ,] Gret Palucca [פאלוקה

שלהתשעיםבשנותמותה,יוםעדבדרזדןשלהבית-הספראתניהלה

עלטוב l/ווישבלאהמרכז-אירופיהחדישהןכחולאבלשרנם. Yההמאה

"אהרוס Iאאב'ב."תד

' I 30בשעה- 7 • 12 . 49רב'ט.'ס a בV רב

r . 
iIץן .מ..ואד:סדf7.ס!חדחר"-rn .. t 

ומוזרהזרהבשפההגיףאתלדובב I/מנסהזהשסגנוןחשה,היאירדנה.

שם).שם,אשל,(רות'שלהוו,אינושהואלו.

שלאורחהופעתבשעתאיךירדנהמספרת l/ובמחולייבתוףסבפרה

עםבלחשמשוחחתויגמומריאתשמעהשנקאראודאיההודיהנגן

שם I/ירדנה,עלוהצביעהויגמואמרהשלךווהפלסטינית I/פאלוקה.

 l/לחזורעליהואליובאהאחרמעולםזו,ילדהזרהבינינומקומה.

ברגלייםריקוד .) 13עמ' 1963תל-אביב,ובמחול",ייבתוףכהן,(ירדנה

רגלהבת-גלים.בשכונתהיםשפתעלשגדלהלנערהטבעיהיהיחפות

שהעיפהשעהדאנקן,אנזדורהשהנהיגההיחפההרגלהיתהלאזו

שלכאקטהמסורתיות,הבלטשמלותואתהבהונותנעליאתמעליה

התנועותהצבעים,המקצבים,היולירדנההמוסכמות.נגדמרד

וכאמן.כאדםמהותה,מעצםהיחפות,רגליהובוודאישלה,והצעדים
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בתקןפה . 1933בשנתארצהשבההיאצןדקת.שןינמןחשהירדנה

ןהמקןבלתהמעשיתהדרךןבאמריקה,באירןפהכמןממשבארץ,ההיא

אתהןתאםזההסןלן.רסיטלהיתהחדישמחןלמןפעילביצןעביןתר

היןצר,שלה!!אני!!הבעתדהיינן,האקספרסיןניזם,שלהרנשיתהכןןנה

עםלמבצע;היןצרביןהאחדןתאתןהןהמבצע,נםרןבפיעלשהןא

לרשןתעמדןשלאכלכליים,משאביםהשקעתנדרשהשלאכמעטזאת,

כמעטתקןפהבאןתההיההמןדרניהמחןלהיןצרןת.בעיקרהיןצרים,

נשי.מןנןפןל

נםאלאןבתל-אביב,בחיפהרקלאשלהברסיטליםהןפיעהירדנה

ליןןיככלילרןבששימשהפסנתר,במקןםרבים.ןבמןשביםבקיבןצים

נננים,שלןשהשניים,לעצמהמצאההיאהמןדרני,למחןלמןסיקלי

שלהתזמןרתמןאחריםןכליםתןפיםבמינילננינהמןמחיםאמנים

סןףשלבישראלהאחרןנןת,בשניםשנחשב(מההערביתהמןסיקה

משתבחיםהמזרחיםןהאמניםשהפןליטיקאיםנדןל,כהשנ-20ההמאה

שלןשהאןרבעים(ארבעההאירןפאייםהבסיסייםהמקצביםבן).

בביתחשןהםננניה.ןשלשלההטבעייםהמקצביםהיןלארבעים)

הערבית,המןסיקהשלסימטריים,הלא-המזרחיים,במקצביםדןןקא

ירדנה.שללריקןדיהחריףריתמיתבליןשהןסיפה

בצליליםלהשתמשירדנההרבתההמזרחיתהתזמןרתכלימלבד

 ,)!!ניידה!!(במחןלצדפיםליה,לקרסןשענדהאצעדןתידיעלשנןצרן

עסקןשלההמחןלןתמחןל.כדיתןךבןשניננההטמבןרין,ןתןף

האןב!!בעלתבשילה!!,!!חנהעדן!!,בנן!!חןהכנןןתנ!!כיים,ןשאיםבנ

!!לןלאתןכנייה:נכתבשעליןמחןל ,!!רנה!!אן!!בת-יפתח!!מעין-דןר!!,

,ערהבאןהל!!;שלןםהיהאןלי ...למדברתינןקהעםנןרשה

רקלאה,ירדשלבריקןדים ...-30הבשנןתשנאמרהאלית,אקטן

עז.פראי,רכיבהיהבר),חמןרבמשמעןת(פרא,מדבר!!למןדב!!פרא

עליבןץ), Iבקכנערשראיתישלה(ממןפעליהזכןרב!!הדיינ!!כנןן

בן ,!!דכה!!.אןכתלבןששעטתהברשתןתהצדפיםןרשרןשרקיעןתיה

כדבריה.השמש,אלמחןלרןקדתהיא

ירדנהןת.ברציהמחןללאמנןתהתייחסתמידלאבכללןהציבןר

יעקבעםמניח)אנ(בןינהבאירןפה,לימןדיהבעתפנישתה,עלמספרת

שתרקדי?בתחןאתמילפני!!רקדנית?לה:שאמרמפ!!ם,מנהינחזן,

תחרןתיבבתל-אהתקיימה 1937בשנתאבל .!! ...בעלךלפניאןלי

הןפיעההיאןן.הראבפרסירדנהזכתהבהאמנןתי,מחןלשלארצית

מן!!ן!!נערהאן!!בעלת!!המקןננת!!,החתןנה!!,!!מחןלעםבתחרןת

בעבריתרהןאקראןסנרטרןדאליהנינשההתחרןת,אחריהכפר!!.

הילאןאצלירןקדת,שכךהזןהקטנה I!לה:המיןחדת

הראשןנה.הנברתשלמצדהדה-יןרההכרהבנדר

יייעםםייםייהםתויותהםכוכיצד

אמנןתיתיצירההעדרשלתקןפההיןלאהשנייההעןלםמלחמתשנןת

בארץ,מקןםכלשתקן,לאהמןזןתאבלירן,התןתחיםבארץ-ישראל.

בנןת-הברית,חייליאלפילמאןתתרבןתימחנה-נןפשמעיןששימשה

בזכןתהקרןב.המזרארצןתןביתרןבמצריםהמערביבמדברששירתן

תעשייה,לארןבארץהתפתחההשןנים,ןצרכיהםהללןהחיילים

שהקהלרמאתרבןת,נםאלאמלחמתי,המאמץלשירןתשעמדה

מאןד.לפתענדלהפןטנציאלי

מןעדכנןןדר,ךיןציןחשןביםתאריכיםלחנןנביקשןןמןשביםקיבןצים

אשימהיתהכהןירדנהבאר.קידןחאןהקרקעעלעלייתם

האירןעיםלרנלעממיןתחנינןתןלבייםליצןרשנתבקשןהכןריאןנרפים

עיםןאמצןפיםהמןניהנילים,מכלמשתתפיםשכללןהללן,

ממטרןתאיןת,חקמכןנןתטרקטןרים,כנןןשנרתיים,לא!!אמנןתיים!!

חגמןפע ,עיצבכךכןרחם.עלכמעטאמנןתייםלכליםשהיןןכן',

התנ"ךבתערוכתכהן'רדנה

Yardena Cohen in the Bible Exhibition 
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/ B7 כהןירדנהשלבסטןדיןתלמידיםןבאמצע:עלה
--י _______ . _______ ~ __ ~_~ 1כהיכדנה ","תמנע ·,{;ט~'ןמ_' __ "!""\----------------+------י--

tuafo ~ Top and midd le: Students in Yardena Cohen's danCt 
~ Bottom : "Timna", Yardena COh 

כח/ן\ריקדחיודבח '\ ~
,-" .c ~ 'lU Gk-t ~ U)k ;; 

למשל,קדמן,נןריתשללנישתהבנינןדהשןפט.-עיןןץ ilקיעבןרביכןרים

בנקללאלכןעממי".ליימחןלתהפןךשיצירתה ~הסכימלאירדנה
 ~-:-(בשנת'הףאשןןדליהבפסטיבלשיצף;ף EJבףיקןדיל;ףןפי;ףשתכנעה

מהמחןלןתאחדיםאהבןהקיבןצניקיםןרקדניהשןת,למהאבל .) 1944

בעצם,חברתיןת.במסיבןתהנרקדלמחןל-עם,םאןןהפכןשיצרה,

בשללבסןף,ההןפךמקצןעני,מחןלאמןעל-ידישנוצרמחןשלהתופעה

מתקןפןתנםידןעהאנןנימי,כביכןלעממי,למחןללין,הרוקדיםחיבת

ביןלמשל,שונות,ןמארצןת ,)-16הבמאההבלטיתרא(כנוןאחרןת

ןמחולןתיהירדנה,השתכנעהלבסןףאוסטרליה.של ,המקורייתןשביה

ריקןדיםהרןקדיםעלחביביםמאלהכמההעממיים.במןפעיהשתלבן

אחדשלשמןעלכךשנקראעןבדיה",יימחןל,כנוןכיןנםישראליים

רב.זמןמןפעיהאתשליןןהירדנה,ל

אןבעין-השופטירןןיזהרכנןןיימקומיים",לחיניםעןדדהנםירדנה

המןפעיםעבןרמקוריתמןסיקהלחברהעמקיםבשערנבעוןאורי

שער-קיבןץשלהעשורחנלכבןד , 1945בשנת ' jשעיצבההמןניים

שבןאזןרבאותויזרעאל,ועמקזבןלןןעמקביןמפנשהיןשבהעמקים,

הבמה,עללאשהתרחשמופעירדנהביימה-ברקדי Iעלסיסראהןבס

הערבייםהכפריםמאחדצאןועדרסביב,ההריםעםממש,בשדותאלא

שהסיפורוהתחןשההמקום,אתהלמההתנןעהקע.רועההסמוכים

מןפע,זןכראניביןתר.משכנעתהיתההזהלנוףשייאכןהתנ"כי

והתוכןהנןףהמןסיקה,התנןעה,ביןמושלמתההרמןנבןשהיתה

שניכרהמשהו,המלאכותיתהבימתיתסנרתהללאהספרותי,

המרהריקןד

להיןתשהפךכפימקןבל,נעשהבתנןעהתרפיהשהמןנחלפנירבזמן

זה,חדישבכיוווכהןירדנההלכה , ZOה-המאהל~השנייהבמחצית

נפשיןתבבעיותןטיפןלחינןךלצרכיבאמנןיןת Fשימןנעשהשבן
לרבים,זכורבחיפהשלהוהסטןדיובחינן,ךקה'!'עהיא .ורפואיןת

שלבתסכןלןחשןלאבומקלט,כמקום'בעייתיים",לילדיםשנחשבו

הסרנליםעל-פיליישרמנסיםהפדנןניםאושפחהשההחרינ,הילד

הפןרמלי.ןךהחישלהמכניים

במחןלשםידןעיןמבצעיםליןצריםהיומהםחדיםשחניכים,מאות

למקצןע,המחןלאתהפכןשלאןאנשים ,מרנןליןןירכנוןהישראלי,

לאירדנהבחייהם.מפנהנקןדתהיתהירדנהעם tDשפנישתמעידים

הריקןד!/במונחאםכילדעתי)(בצדק,תרפיהבמונחמשתמשת

העיסןקעצם,אלאעזראמצעיאינן,מחןל 'משמע,המרפא."

הרןקד.שלבתחושתולשינןייםהנןרםהוא-הואהןבתנןביצירתיות

עםןיחסיןהצעירהאדםמתפתחוהמקצביםןדיתjעהריהתנןעהדרך

 .לטןבה !משתניםהסביבה
I \ \, 

א'ףכהןירדנהלרקדניתהוענקןהספורטרבןת~ההמדעשרפרס

 / ') \ .-90חח mחןל D 'אתחבגןנמכרנ

~ 
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 !קלינט'עללןןתר"קןראיםדניאליענתשלהחדשההמחןללעבןדת

לעבןדה.המתאיםהשםשזהחשהןדניאליהחזרןת,במהלךצץהשם

מה ,קשתיןתקןמפןזיציןתעלהרקדניםעבדןהאימפרןביזציןתבזמן

חשבהדניאליענתגשרים.שלאסןציאציההרקדניםאחדאצלשעןרר

דמעןתעדאןתהשריגשסרט ,מדיסןן"מחןזשלה"גשריםעלמיד

אתשראתההיחידהלאשהיאהסתבר .ימת)מסןבבןשה(מהןלןת

סטריפמרילאיךהשאלההתעןררהןכך ,הספראתקראהאןהסרט

עםןלהישאראיסטןןדבקלינטהגדןלהההתאהבןתעללןןתריכלה

שלה.ןהשקטההבןרגנית ,ריתמינןההאהבה

מהןתייםלכיןןניםדניאליאתהןבילהעבןדהשלשמה

ןסןגבחייהגםמרכזיאלמנטלהיןתשהפך ,הןיתןרמבחינתה:

מןזרלההיהכןחני.ןלאיןתרבןגריןתר,רךגבריןת,שלאחר

לבייםבחרהקשןח,המערבןניםאישאיסטןן,דשקלינטלגלןת

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

 ii .;ן....;כtנ~דמןתזןהיןמהןרהר.חקרניר,ךמכירים:שאנןמזהאחר
ןחד-מיידיןתבהחלטןתמןרכבןתסיטןאציןת /Iייחןתכת

הקבמערבןניםהמסןרתיהגיבןרבנןסח ,משמעיןת

 .הבמהעלכןלןמתרחש /Iקלינטעללןןתר /Iהמחןלמןפע

שבסצנןתהרקדנים,שלהמנןחהכיסאןתגם .לרקדנים

ןאיןקלעיםאיןהבמה.עלנמצאיםרןקדים,אינם

ברכטיאניתבשקיפןתןקהל,רקדניםשישהרקהקלעים.

דיסטנסשןםאיןהמתבןנן,לעיניחשןפיםהמבעאמצעי

התך vח' nכשהבמהאןלםבימתי.זןהרשלשמץאןרשמיןת

 .עמןקשחןדרתןתןבעניתשקטהלעבןדההצןפהנחשף

עלןפשןטןתקטנןתןאמירןתסןדןתהרבהשצןפנת

עלקןמפןלסיביןתחזרןתביןנעההתנןעתיתהשפה

שלאשפהזןהמקריםבשני ;מרירהןמןרשללרגעים

בקיטש.אןבשמאלץנןגעתלאןלעןלםןלהטרידלהציק

יכןלתחןסרתלןת,בדידןת,עצמם:עלחןזריםהנןשאים

נמצאים ,(הרקדנים)שהםכךעלהתנצלןתלהתבטא,

השעהלמשךןלרעלטןבהצןפיםשלהגיבןריםשהםכך

ש ] fade inנ "איןפייד /Iןישהאןת,כשמסתמןהקרןבה.

מספרהרקדניםפןסעיםהמןסיקהןשלהתאןרה

אןלבדם,רןקדיםהם .הבמהלמרכזמןשבםממקןם

ןגםמןפנמןת,כללבדרךהןהתנןעןתבטרין.אןזןגיים,

ןדיסהרמקןטעתאלא ,מדיאסתטיתלאהקןמפןזיציה

לנתקןמבקשתהצןפהכלפימאןדתןבעניתדניאלי

לצןפה .הבימתיתהאשליהאלהנשאבהנהנתןמתפקיד

אינטגרליחלקשהןאנצפה,בעצמןשהןאלעיתים,

קאמרית.אנןשית

_~O 

טקסט'הרקדנים:שביןבקןמפןזיציןתמתרחשתהדרמה

לפיסלהמחישיכןלתחןסרןמביעעצמןעלשחןזרמגןמגם

יבןרןה ,הרגשהאןתחןשהאןתןבנהאיזןזןג)(בתמישהן

פןזיציןת!קן .תכליתןחסרתאימפןטנטיתלפעןלההןפךכהבעה

ידייםןתבתנןלהשתמשןמרבןתלרצפהסמןךמתרחשןתרבןת

הרבהםטמןנ ,הביצןעשלהזןהיפההמןפנמןתבתןך .חןסמןת

קיים, Iיאנ-לצעןקרצןן ,להתבטארצןןקטנים,הנאהפירןרי
תנןעתיתההשפהבמעןכבןת.עטןףשהןאנדמההזההרצןןאבל

שלהנככןןשלמעןכבןת,שלשפההיאדניאליענתשל



'גנדורף,ובנ'מ'ופר'דמא'ר :רקדנ'סדנ'אל',ענתמאת על"לוותרמ'מ'ו:

אוש'ארנהצ'לוס:

Meir Fried and : 
and Shai Adam 

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

אוש'ארנהצ'לוס:

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

, . 

עטופיםואלושגרתייםטקסטיםאומלמוליםניואנסים,

הגוףעםרומזתיותרדניאליבשלה.אבלמהוססתבתנועה

הואאבלעצמו,אתממצהשלא leadנותנתאומרת,מאשר

ומקוםאחרזמןשלקולנועידיסולבבמעיןיותרמאוחרחוזר

ומסתייעתמלווהמקוטעותסצנותעלהזוהחזרה .אחר

בכלכמושולמן.איסרידיעלשנכתבמהודקמוסיקליבקולאז'

ושוניםמפתיעיםמוסיקלייםההקטעיםדניאלי,שלעבודותיה

החמישיםשנותשלניחוחעםעבריותנעימותמזה:זהמאוד

בגווןתעשייתייםאקספרימנטלייםוקטעיםאפקטיםלצד

מובהק.אירופאי

ונדקייבוסויםהפלמיהכוריאוגרףפרץהשמוניםשנותבאמצע

שהגוףמה IIשלו:הראשונההעבודהעם ] Wim Vandkeybusנ

ותזזיתיחצוףצעירהללשירהיתההעבודה . l/זוכראינו

מאו,דופיזיקשוחמחולהיהזההאדם.שלהגופניותליכולותיו

לעומתדניאלי, .גבוההסיכוןרמתגםמהרקדניםשדרש

כלאיןומהלעשותיכולהגוףמהבהחלטזוכרתונדקייבוס,

ליצוררוצהשהיאמרגישהדניאלי .לעשותינסהשהואסיבה

מבין .בחייםנמצאתהיאשבוהמקוםעלשמדבריםמחולות

אני I/ • 40-35גילה,בניהםרקדניםחמישה ,הרקדניםששת

שנתייםלפנימתעסקים.ומשהושלושיםשבניבמהמתעסקת

הפכוהילדהוגידולהזוגייםוהחייםליה,שלי,הבתאתילדתי

החייםשלבשלבהויתורבשבילי.סוערתמאודלחוויה

להישאר ,לברוחלאקשיים,כשישלעזובלאההחלטההבוגרים,

שלכאורההתנהגויותאלולהיאחז.ולטוב,לרעלדישבמה

עמוקסוגזהבעיניאבלופסיביות,פחדביטחון,חוסרמקרינות

בשניהאחדהזווההיתלותההידבקותלפעמיםויתור.של

חולשההיאשההתעקשותאנשיםשנימטופשת;להיותיכולה

לעשותלהםגורמתגםההתעקשותלהם.המשותפתמסוימת

לזהמודעיםלגמריוהםקומפולסיביותפעולותאותןושובשוב

הבלתיהתיאוםמחוסראומהתיאוםנהניםקצתואפילו

בקבלה ,בהתרככותמימוש,בחוסרלעסוקרציתיהזה.אפשרי

למצואליהיהחשובלכןאהבה,שלממקוםחולשותשל

 I/מקום.מאותושפועליםרקדנים

בשלות?שלבגרות,שלמקום

עללוותריכלהסטריפמרילאידעצמנואתששאלנוזוכרתאני

הזוהגדולהההתאהבותעללוותריכלההיאאידקלינט.

רגעבאותולה.שישהריגושיםחסרתהקטנההאהבהבשביל

הבחירותכללאזה.אתלהבין ,הלהקהחבריכולנו,יכולנו

וגםבחייםגםשלי,מהבחירותהרבה ,מודעותהובחיים



אודליהרקדנים:דניאלי,ענתמאתקלינט"על"לוותר

אדםושיארנהצילום:יגנדורף,ובנימיןקופרברג

Giving up Clint" by Anat Danieli, dancers: Odelya " 
Kuperberg and Benjamin Jagendorf, photo: Orna 

and Shai Adam 

רגשיממקןםמגיעןאלןדןןקאמןדעןת,לאשהןמניחהאני ,ביצירה

ברןריםאינם Iלדבריםגדןלההערכהליישבכללשכלתני.ןלאעמןק

גןלמית,ואןנאיביתעיבןדברמתנמצאיםשעדיין ,מןחלטיםאן

םוחוסחונקוחכשהאמירהיששלך,בעבודהלזה,שמעברנראה

ל'גןרמ,ם tככןחג'ןתשקשןר'ם
עלהרכבןאלשיםזהכןחניןתאם

ןלצאתפהשנהןגכפיהעירבמרכז ""ןoרדר' Iה

דןרסנןת,זןזאאחדאףעללחשןב
יןתררבהןjjאניאליה.כבןדטיפת

בעידיתרשימת

 "קליבטעללוותר"
 2000דניאלינעתמחוללהקת

 "יופייופי,"

 1999דניאליענתמחוללהקת

 "למור"
 1998מוזעלהקת

 "לובה"
 1997דניאליענתמחוללהקת

 "פופינט"

 1996דביאליענתמחוללהקת

 "אוקטובר"

 1995דביאליענתמחוללהקת

 "דבש"

 1995קולדממהלהקת

 "נשיקות"

ו 994דניאלינעתמחוללהקת

 "אלממ"
 1993שבעתבאנטמבל

 "להלהפאמ"
 1992המאףקאיהמחולפטטיבל

 "ביורדןאתלעוצר"
 1991שבעבתמחוללהקת

 "שבותרמה"

 1990שבעבתמחוללהקת

 " mהולאתלאו"
 1990טולו

 "משהישמח"

 1989טולו

 "ק mואתייק mת"

ו 988טולו

בהםשישתוממקןמשבאיםאנשים

אתקןנהלאהכןח,אתקןנהלאאני

כמןבןשלילישהכהתחןשההזה,לייי

סןגגםהיןתוהןפכתהזאתןהתחןשה

שלשלנן,תכהתרבמןחלקתרבןתי,

ישקלינט" rלוותר IIהיצירהשל

יותר? iעדינהאחרת,לגבריות

למרןתןליטיןת, jמשמעןיןתבשמחה

אןתןולןמררןצהממשאני

אבלבפנים.ףרדןמןלעיתיםהן"ר~ייה,i.lני Iרן·י.,

ןנןשאאלימדברגבריןתשלסןג

עבןדןת ·הזמןכלואותימעסיקןהאימהןת
עלכמעטהין ,ןברייייאןקטאן"לןנהייכמו

עםיןתרלעבןדלגהתחשקןעכשין
[יגנדןרף]נימיןץןב[פריד]במאיר

שרציתילןמרמתביישתלאאנימקרית.

 ,יןתרמבןגריםךאנשיהיישןב,מן
ןילדים,אשלהםשיש"חואלים,-.r '''יי Iה

UI ר\J\lV נמצאתאנישבןבמקןםיןתראןפחותייח

שלבבעיות "שלהגילשלבבעיןתרייח Ir'1חר tיו

N חIבחשנימצדןזןגיןת.יוזרלןן~לh שלאןבגבריםתי
ששןאליםגברים,,

במילההרבהש

במיליםושןהשכאילונראהדואל,
שילובשלולתהיחוסראתמסתיר

 .תנועתישפהוביןבינן

לאפעםאף "למיליהתנגדןתלי



שישהיאמיליםעםהבעיה .שליהזההטאבןאתששברתישמחהאני .

 .תנןעתיחןמרשלהתפתחןתאיו ,כמעטתנןעתיתשפהאיוהמחןל.עלח'ל"'"ייחר V 'תחןשה

כללעשןתאפשר .בידןרלמןפעאמנןתיתביטןימצןרתהמחןלאתשהפכן'

אתהדרכן.לקרןאיכןלשאתהכתב-ידכמןשהיאתנןעהליצןראפשר

 .תחןשתיתמפהןתעןררהרקדןשלאישיןתייםאספקטיםשתבטאה

שלישהיחסלןמראפשר .ביןתרןהרציןנלייםהמילןלייםבאזןריםבך

שלי,הפרטיהמאגרמוזיכרןנןתעלחשבתי ,מיליםעלחשבתילא .

בשלאןלימאןד.אישיןתסיטןאציןתשלי,העלבןנןתשלי,השמחןתמעתי,

53 



שלתחושהאיןפעםאףמופנם,מתכנס,שקט,שלךהמחול

התנועה.שלהיופיאתהגוף,אתלחגוג

רנלייםואצבעותזקוףצווארעםהולכיםהרקדניםאתרואהלאאני

חילוןשלתחושהשישאוהבתאניהזו,הקדושהעםליקשהמתוחות,

השנרהעםוהישארותבימתיושואופומפוזיותעלויתורמסוים.

לאנםאנימחיר.בכלשואולעשותשמנסיםאוהבתלאאניוהיומיומיות.

עלבצדמדבריםאנחנואםפוזה.הרבהעםשיצחיקדיאלונמחפשת

 .לנושטבעימהלחפשהואהניסיון .מבחינתנואמתבזהישאזהכיסאות

הוירטואוזי,מןמכוונתהתעלמותיששלךהעבודותשבכלנראה

מדוע!הצופים,מןמקריייוואו"שלמסחיטה

על-קרעחץהיומןלהלהלהלעצמנוקראנוהחזרותשבזמןזוכרתאני

שםכי .] La, La, La, Human Steps [סטפסהיומןלהלהלהמשקל

ואנחנו ,ואסתטיוירטואוזיוהכולנהדרומרנישיםהזמןכלמחייכים

יכולהאניומלנכולי.קודרעולםבאיזהשנעיםלוזריםשלקבוצה

העבודהאתעושיםהםסטפס,היומןלהלהלהכמולהקותלהעריך

לקהלומראים ,אסקפיסטימרחקאיזשהוויוצריםטובהכישלהם

יכולהנםאנייכולים.לארניליםשאנשיםמשהולעשותיכוליםשהם

לפעמיםאצלנו, .] Lord of the Dance [דאנסיידהאוףמיילורדליהנות

בליקורהזהאבלחיו,ךונוצרההומורמניעסצנהעלעבודהתוך

ייוואויי.איןזהבגללאולי .מראשהכוונה

עםהגיל,עםהשלמהגםאוליהיאהוירטואוזימןההתעלמות

ומגבלותיו!הגוף

קרקסישזהבשבילהנוף,שלהיכולותאתלבדוקרצוןשוםליאין

הייתי 10בניל .בהםלצפותאוהבתמאודואניואולימפיאדהסיני

קופצתולאנעצרתהייתיהסמוכות,לסוסמניעהוכשהייתימתעמלת

הנפשמנבלותהנפש.מנבלותבנללהגוףלמנבלותנכנעתימעליו,

לבדוקניסיוןכלבעיני .הנוףעלקאמריתיותרבצורהלעבודליגורמות

 .רוחנבהותשלסוגהםהנפשגבולותואתהגוףגבולותאת

הכולעושהאתהשני,לכיווןזהאתמקצינהמאודאתזאת,בכל

גנרלית.חזרהבמעיןשהואלחושלצופהלגרוםבשביל

מאנשיםיותרמתרנשיםלסטודיושבאיםשאנשיםתחושהליהיתה

העבודהלמהלךעריםלסטודיושמניעיםהאנשיםלהופעה.שמניעים

 .לאעדייןאבלכמעט,להיותהשבה,השלמותלחוסרמתנבשת,כשהיא

בזהישהבמה,עלכשאנשיםבבימתיות.בתיאטרליות,רצוןליאין

נועץכצופהאתהשבההסיטואציה ,אקסצנטריותשלנדולהמידה

יותרזהאתלקחתמשתדלתאניקיצונית.מאודהיאמבטיםבמישהו

וכולם ,תשבואתםנרקו,דאנחנומטורף:משהובזהיש .בהומור

לאאניעלי.תסתכלו :לומרמוכרחיםמריםכפרפוראנחנומצייתים.

לאואניבקהלאמוןשלתחושהליישהקהל.עלעצמיאתלהפילרוצה

שהמופעליחשובחידה.כתבאלאמסוים,משהולולהראותצריכה

האמיתיתההתרגשות .שכבהאיזולהשילליחשובהעיניים,בגובהיהיה

למשהואיןזוםכשעושיםמניואנס,קטן,ממקוםבהפתעה,אצלימגיעה

לאהיאהאשליהאבלהאשליה,אתאוהבתאני .אותיעוררשמלכתחילה

 .שלךהתהבכוסאלאבלאס-וגאס,לא ,פההיא ,בשמים

שלך!התרבותיהארסנלמהועלייך,שמשפיעיםהאמניםמי

אוהבתאנישנים.כמהלמדתישאצלוקניננהם,ממרסמושפעתאני

עםריקודיםשלמופעשהצינה ,קרלסוןאןהכוריאונרפיתאתגםמאוד
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 12לפנישראיתיהופעהזו .נורילהחיקתההיאפעםכלב,עםזהב,דנ

אולהתפרץיסהשלאעירוםמשהובהופעהשהיהאהבתימאודשנים.

העריכה .אותימאתנרקולנוע ,עברייםשיריםאוהבתאנילהתייפייף.

לחיתוכיםת 9מתייחאנימחול:עםלימתחברתבסרטיםהקולנועית

יישורט-הסרטאתלמשלאוהבתאניקולנועי.לקאטכמוסצנותבין
הבו-,שחקנים,שלהאנסמבלבנללאלטמןשל ] Short Cuts [קאטסיי

הןההשפעותכלשנימצד .הסיפוריםשלהעוצמתיתוהמינוריותזמניות

 .דמיונידיאלוגאיתולישישיוצראין ,מונבלבעירבון

מאודשהוא י"י~ייי'~"""'יהקולאז'עלהמוסיקאיעםעבדתכיצד

מורכב!

לראותבאהואבנאי.אביתראתרציתיבהתחלה

קשה,מאודהיהזהבהתחלהשולמן.לאיסרשהנעתי

אחרבמשוטחתראחדכללנמרי,שוניםאנשים

ן".,לIרז·,,,,,,עםעמוקבתהליךהיהאיסר .לפרויקטלגמרי

מיניוכלמקשריםקטעים ,מעבריםמוסיקליים,

בזמןנהדרתעבודהעשההואלדעתי,מובחנות.מאוד



תמיד?כמעטשעשיתדברשל,ךבהופעותלרקוד

עבודהאהבו,כךכללאשאנשיםעבודהיופי",יופייי

לי.נכוןמאודהיהוזהרקדתילא ,תמונות

ליהתחשקמה.יפנעצמיאתודחפתילהתאפקי

אבל ,הכוריאוגרפיהאתרקלעשותנכוןותרילי

יותרלהיותכדילהשתתף,חייבתשאניהעבודה

הצורךאתלישישמזהליהנותמתחילהאניהאחרון

 ?'מבט'ורואה ,בביתלאאנילמהמבינהלאאני

הסביר?הצניעותגבולאתעוברתלאאת י'י'י'"·" ...ו· ...בתור

חשובערךהיאהצניעותעצמי.שלהצניעותאת

רתיעהיש .מפומפוזיותרתיעהלייש

שאתהמשהורואהבעצםאתהעצמ,ךאתרואהה

~' f'\"'V ""ם.יהרקדנעםזהעלרבתוקצתלעשותרציתלאיי

I בסיסיצורךאיזהמספקתההשתחוויהוללכת.ולגמורלצאת
בשבילי .זהאתעושיםכולם .ביניהםהדיאלוגושל

 ,מלמעלהשנכפהמשהו .כהימבסיטואציההןהכפיים-נווחי r",nו

הקו,דאתלקהללתתשצריךאמרוהרקדנים .מהילזריע

רציתיאניזה.אתוקיבלתי ,וללכתלקוםוצריךנגמר

כלועם ,זואחרבזונבנו,שהןכפיהסצנותשלהאוסף

 •• ••••.בידמשהועםמהמופעיצאושאנשיםליחשובאצלו.מעלותשהאסוציאציות
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פיזיתבשפההמסופרותאנשיםביןיחסיםערכות'תיאטרליות,

מאפיינים-הומורמעטלאוגםחברתייםמסרים , '9מיליללאברורה,

להיש .) 30 (ורדימוןיסמיןהישראליתהכוריאוגרפית Iשלעבודותיהאת
פסטיבל ,האחרונותבשניםזכתהבהםופרסיםלגות bשמה,עללהקה
אתשמעתםלאואם-העולםבכלרביםהופעותוביףסיאוצרת,שהיא
שלידהחורשמעיןקיבוצניקיתורדימון, .מקרילאזהלאחרונה,שמה

השניםבארבעפועלתהקיבוצית,המחול\תלהובוגרתחדרה

קשורותולרובמעטותלישראלוגיחותיהלונדון,בזירתהאחרונות

 .יםמשפחתבעניינים

הלא-אנגלייהכוריאוגרפיתבהיותההיסטוריה,מוןורדעשתההשנה

יוקרתיהכיהפרסשהוא ,] Jerwoodנרווד"'ייגבפרסןשזכתההראשונה

כפיהכולל,האמנותיפועלהעללהניתןהפרסרפיה. Jלכוריאובאנגליה

מרסהאחרונות.בשניםוהסביבהלונדוןמותיבעלנראהשהוא

בכבודואותולההעניקהנודע,האמריקאיגרףןהכוריאקנינגהם,

תמיכההוא-בוהכרוךבהחלטהגדוללכבודמעבר-הפרסובעצמו.
 .ורדימוןשלהחדשהבעבודהשקלים)אלף 50(כלי"ש 8000של

מאודשיהיהואמרערבארוחתאיתולאכולותיהזמיןקנינגהםיי

לצפותאותואזמיןאםוישמחהכסף,עם,עשיתימלדעתמעוניין

מסכמתהיאבאולם",כבודשלמקוםמידלובטחתישמובןבעבודה.

עםלארוחהיושביםיוםכללאזאת,בכלהזאת.דיתהייחהחוויהאת

 .אליהאותךהזמיןעצמוכשהואקנינגהם,

זכתהכאשרשנים,כששלפניהחללונדוןעםרדימוןויסמיןשלהרומן

במרכזשהתקיימהללונדון",ייבדרךבתחרותהראשון Fבמקו ' 95בשנת

מקבלבהשזוכהמי .היאכןכשמה-התחרות .בתל-אפיבדללסוזן

-בעירפעילהכיהלונדוניהמחולבמרכזחודשת~לימודיםמילגת

הנחשקהראשוןבמקוםוזכתההתחרתהורדימון ,~'תיאטרהפלייסיי
היישרהמטוסאלאותהשהובילמהלאשמה",[ייאקעבודתהעם

תיאטר",ה"פלייסמנהל ,] John Ashfordנאשפןרדג'וןללונדון.

שםלהחיכההישראלית,בתחרותהשופטיםחדא!גםהיהשלמזלה
י.האנגלבקסםונכבשהקשהעבדה ,הגיעהורדימוןפתוחותבזרועות

 .שלההמקוםזהשלונדוןהבינהשנהאחריאבל ,מידקרהלאזה

 .בחייהה,לתקופתלפחות

ייהביתהקיבוצית,המחוללהקתאתעזבהפהתקבאותהבערך

 ~::::כ ~~:~ ~~ו:תל:נ~~~~:ב~ ''.~:~י:ו~!י~ו:ח~~~~:~:~~
בלונדון,התמקמהבריקו,דופחותביצירהיותרקד dלהתרוצהשהיא
שחוריםעתירוססגוניצבעוניברובע ,העיררום~בשכורהבדירה

כייי ,ורדימוןאומרת ,"כזאתסביבהלימתאימהאוד d "ופורטוריקאים.
 ."סוציאלייםוברבדיםשונותבתרבויותעוסקותלי~מהעבודותרבות
 ) 30 (בר-אמוץגיאשנה, 11זהשלההחברעםrחולקת~היאמגוריהאת

בפרסהשנהזכהמוער,ןפלסטיאמןבר-אמוץ,מעברות.מקיבוץ

לשתףמרביםגםאגב,השניים, .ישראלמוזיאוןטעםהצעיר"ייהאמן

אומרת ,"מולטימדיההרבהעושהייגיא .מנותיתמבחינהפעולה

הווידיאומימדשילובועלהאנימציהעלשאחראי rזהואייורדימון,

 .בעולם"למוזיאוניםמשותפותעבודותגםעשינושלי. Iהלהקהבעבודות

היההזרהבמדינההגדולהבעירורדימוןשלתתהןנחאתשריכךמי

פלייס"השלהביתלכוריאוגרפיתאותהשמינה 'דאשפורג'וןאותו

נרחבוכרכספיתתמיכה ,משלהמשרדשםלהשהיוןאומזה .תיאטר"

העלתההיאללונדוןבואהמאזהכזיבה.לאורדימון .יצירתיתלפעילות

רשימתלה:מחוצהוגםבאנגליההצליחוכולן ,ףעבודוארבעכבר
שיששמותאודו-משמעייםשמותבעלותכולן-ותהאנגלעבודותיה

ורדימון,ויטמיןבורולוק,רקדנים:ורדימוןיטמיןמאת"ראש"

דהנדהטוקיצילום:

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

~י
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שלשילוב- ] Th-rapistנ "ת-רפיסטייאת:כוללת-מיליםמשחקיבהם

המגעשלהדקהגבולעלעבודהזויי(דה-רפיסט),וה~נסתרפיההמילים

עלהמבוססת(עבודה "מיידיימדאם ,' 97-מ "והאסורהמותר

לופ'זאמ'טדאר'ךצ'לוס:ורד'מוך,'סמ'ךמאת"לורלורלור",

Lure" by Jasmin Vardimon, photo: Darrin Zammit Lupi 

באירועיבארץהופיעהגםהיאעימה '-98מז'אנה)ז'אןשלייהמשרתות"

(ראש]ז eteנ "טיתיי ,בתל-אביבדללסוזןבמרכזמסך"הרמתיי

כרגע . 2000משנת ] Lurelurelureנ "לורלורלור"ו '-99מבצרפתית)

יצירתיערבדברשלבסופושתהיה(מדגדג) "טיקלישייעלעובדתהלהקה

תיאטראותעםקופרודוקציהתהיהייזו . 2001בשנתותועלהשלם

 ,מספרתהיא(ספרד)",בברצלונהומרכז(קנדה)בטורונטובסקוטלנ,ד

להשרוחשיםהבינלאומיתוההערכההמעמדעלמכליותרשמעידמה

ליייוישמתמוגגת,היא ,"מסודריםכךכלייהבריטים .האנגליתבבירה

 ."הקרובותהשניםלחמשובעולםבאנגליהלהופעותהזמנותכבר

ארבעהכוללת ,שמה "ורדימוןיסמיןשלהמחוללהקת" ,שלההלהקה

 ,שנהרליאתישראלית,רקדניתעודיש ,עצמהיסמיןמלבד .רקדנים

פרויקטים,פיעלעובדתהלהקה .ניו-זילנדיתורקדניתבריטירקדן

לישיייממשלתית.תמיכהמקבלפרויקטכשכל ,טווחארוכילרוב

הלהקותלאחתהפכהשליייהלהקה ,מודההיא ,"באנגליהמזלהרבה

הלהקההקמתהמאזקצרזמןתוך .שםוהנתמכותה'מסוירות'

וזהההצלחותבסולםמהירה,ממשבצורהמאו,דיפההתקדמה

הופעות 60מעללנוהיוהיוםעד .בחו"לשלנוהסיוריםבכמותהתבטא
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אנגלית".להקהעבורביותרכמכובדנחשבזהמדינות.-15ב

ראיונותעימההביאההיוקרתיייגורווד"בפרסיהיהזכ

האנגלית?לתקשורת

נודעכשלמראייניםובאירופה.באנגליהלעיתוניםראיונותכמהליהיוכן,

שלי.ביצירותישראלימהאותישואליםתמידהםמישראל,באהשאני

באמת?ומה

שליההשפעותתקופה.באותהעובדתאנישבומהמקוםמושפעתאני

ובלונדון ,תרבות ,ספרותקולנוע,כמואוניברסלייםממקומותגםבאות

ומשפיעיםאותישמעשיריםהדבריםאלה .זהמכלשפעבהחלטיש

שלי.היצירהעלגםמכליותרלדעתי

שלך?העבודהאתמגדיריםבאנגליההמבקריםואיך

יודעתבדיוקשאניולא-לא-בריטיתמאודשלישהיצירהםיאומרהם

בעיקרמושפעתשהיאוטוענים-בריטיתבמונחמתכווניםהםלמה

נכון.באמתזה ,לדעתי .מתיאטרון

בריטי?מחולכזהדברגםאיולדעתךאז

בתוךשיוצרמיוכלמולטי-תרבותית,מדינההיאאנגליה .ממשלא

 .טכניבאופןלפחות ,בריטיליוצרשםנחשב ,שליהלהקהכולל ,המדינה

 ,בלונדוןלמצואשניתןהקשתצבעימכלואנשיםהרב-לאומיותבגלל

להגדירקשהבאמתשלו,והמושגיםההשפעותעולםעםבאאחדכשכל

בכלל.קייםהואואםהמודרניהאנגליהמחולמהו

ממחול?טובחיהתאאז

המציאולאמאמנותלהתפרנסהקושישאתמתבררמחייכת.יסמין

אנישליהלהקהעםלעבודהבנוסףממחול.גםחיהאניייבארץ.האמנים

שלהשוניםבתיאטראותשחקניםעםוכוריאוגרפיהתנועהעלעובדת

שיטת-לפילאטיסמורהגםאנינטובמחוללעבודהבנוסףאבל .ןלונדו

בריאיםלאנשיםוגםפציעותעםלאנשיםטובזהטיפולית.התעמלות

אנילרקדנים.טובההיאבמיוחד .מסוימיםשריריםלפתחשרוצים

י!לריקודספרובבתיכושרבמכוניגםאבלפרטיבאופןרבעיקמטפלת

שלםמחולפסטיבלועצמאימלאבאופןלראשונהאצרה 2000בנובמבר

פסטיבלהיהייזה .מבחינתהמאודמרגשהשג ,בלונדון "אובלייבתיאטרון

 !לאנגליהימחוץלהקותוכמהאנגליותלהקותהזמנתישאליושבועייםבן

אמנותהלומדשלה,החברלצדללמו.דמפסיקהלאאיהמזהוחוץ

באנתרופולוגיהראשוןלתואר-ורדימוןגםלומדתקולגי,בגולדסמית

ייכזאתמודה,היאזמנית",בוהרבהשעושהאחתהייתיתמידייובקולנוע.

 !יעצמיאתלהעשירהזמןכלחייבתשאנימרגישה .אני

קריירתאתהחלהלאורדימוןשיסמיןלגלותמפתיעלא ,אולי ,לכן

לפנידבריםהרבהעשתההיאכילמה?צעיר.ממשבגילשלההמחול

אצניתשלמבטיחהקריירהאחרילמחולהגיעההיא ,למעשהכן.

וינגייט",מכוןשלהצעיריםהאצניםבקבוצתהייתיייקרקע.ומתעמלת

המאמנת .לאולימפיאדהלהגיעכדיברצינותוהתאמנתייימשחזרת,היא

י!הנודעתרוט-שחמורובאסתרהיתהשלי

האולימפיאדה?חלוםעללפתעשוויתרתקרהמהאז

האימונים .קרקעהתעמלותאימוניעשיתיגםהריצהלאימוניבנוסף

ליעשתהפשוטלבלטשליהמורהאחדוםי .בלטלימודיגםכללו

אני !התעמלותופחותבלטיותרילעשותליהציעהיאה !ימחטף

היאהאמת .המחולעולםתוךאלויותריותרנשאבתיוכך ,הסכמתי

נדבשלי,אבא .תיאטרוןחובבתהייתיצעירמגילכילי,התאיםשזה

ממושכתמלחמהאחרי 59בגילנפטרלאחרונהשרק ,ל"זורדימון

כמהבמשךניהלהואותיאטרון.תרבותאישההי ,הסרטןבמחלת

הלכתישליההוריםובזכותבתל-אביביצוותאיתיאטרוןאתתקופות

דהבדהטוק'.ורד'מוו,ו'טמ'ובורולוקרקדב'ס:ורד'מוו,

ete" by Jasm in Vardimon, dancers: Luke Burrough and Jasmin Vardimon, ph I "ז

I 
I 
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יןתרקרןביןתר,טבעיעבןריהיההמחןל .ןלמןפעיםלהצנןתהרבה

עםהקרקע.התעמלןתמאשראהבתי,כדכלשאןתןהתיאטרןןלעןלם

חלןםעלןלןןתרהריצהאתלהזניחלינרםנםהמחןלהזמן

 .האןלימפיאדה

אתמביאההייתאוליזה?עלמצטערתלאאתלאחורובמבט

ישראל?שלהראשונההזהבמדליית

כדכדיעדמןכשרתשהייתילינראה"לאמחייכת,יסמיןלא",ייממש

 .יןתר"הרבהאןתימעשירבמחןלהעיסןקבריצה.

באןלפנה 14בנילהחלההיאשלההרצינייםהמחןללימןדיאת

נחשבהכברהצבאיהשירןתלקראת .שמרעיןבקיבןץמנשההאזןרית

מצטיינת.רקדניתשלמעמדקיבלהןלכןדברלכלמקצןעיתלרקדנית

מהבתל-אביב,הניןסבלשכתפסיכןטכניתכמאבחנתשירתההיא

השחרןראחרימחןל.ןללמןדלרקןדהיןםשלהשניבחצילהשאיפשר

נהריה,שלידבנעתןןלנןרעברההקיבןצית,המחןלללהקתהתקבלה

שבןהניל , 25נילעדהלהקהאתעזבהןלאהלהקה,שלהביתקיבןץ

העבןדןתבכלייהןפעתיהאירןפית.האןפציהאתלנסןתהחליטה

שהיתהדברים',ן'זיכרןןעירןמה''עירביניהן ,הלהקהשלהמרכזיןת

יהןדיתשלי.העבןדןתאתיצרתיבנןסףמרנשת.מאןדעבןדהעבןרי

מאןדארןכןת,שניםבמשדשלההמנהלתןנםהלהקהמייסדתארנןן,

שליהיצירןתעללעבןדליאיפשרהנםהיאןנתפתח.שניצןרבזהתמכה

 .מהלהקה"רקדניםעם

להתקבללנסותהארץ?למרכז"לרדת"חשבתלאפעםואף

שבע"?ל"בתלמשל

אזלצאת,רןצהשאניכשהרנשתיב"קיבןצית".שהייתיבזמןלא

שליהעיקריהמניעהארץ.נבןלןתאתלנמרילצאתהיהזהמבחינתי

מאןדשבארץמהקטנןת,יןתרבקבןצןתלעבןדהרצןןהיהלחן"ללצאת

קשה.

בלונדון?נשארתעצמךאתרואהאת

שלי,לעבןדהרבההערכהמקבלתןאנישםליטןבמאןדכן.כרנע

עםחיהאניהנןנה.ןאדמיניסטרטיביתכספיתבתמיכהנםשמתבטאת

שבלןנדןןספקאיןאבללעבן,דאהבתיבארץשנםנכןןמאןד.טןבזה

שאליןלמצבלהניעפשןטלאןזהמבטיח,שליהלהקהשלהמעמד

שנשאריםספקאיןכזהבמצבבנן.תןמכיםתיאטראןתשארבעההנענן,

שם.בינתיים

בארץ?שלךהלהקהשלהופעותעםומה

להיןתצרידזהייאבלאןמרת,היאכאן",להןפיעאשמחמאןדייאני

כמןבדיןקההןפעןתעבןרלנןלשלםצריכיםשלנן.לדרישןתבהתאם

כאןלשלםשצרידנפניםשלאעדןאכן,העןלם".בכללנןשמשלמים

ןחבל.העמים,ככלנהיהלאיימשלנן",שהםכאלהנם ,לאמנים

אמ'ט Tדאר'וצ'לוס:ורד'מון,'סמ'ומאת"לורלורלור",

Jasmin Vardimon, photo: Darrin Zammit Lupi 



למחןל,הישראליתהספרייהקיימ-14.11.00ב

הספןרטהתרבןתהחינןךמשרדעםבשיתןף

שהפגישמיןחדפעילןתיןםלעם'ייאמנןתןעם

להקתעםהארץרחבימכמחןלתלמידי

היהזה .] Randomננדןםהבריטיתהמחןל

סדרת-לדןר"יימדןר"רןיקט dבהשלישיהמפגש
עםטרןם-מקצןעייםמחןלתלמיךיביןמפגשים
מחןל,תלמידי 200מעל .ל'מחןמחןללהקןת

שלהעבןדהלתהליךנףשפן , 18-15בגילאים

מחןלשיעןרכללהיןם tתןכניתהלהקה.
ןייןעםשיחההלהקה,רקדני Eאחדעםמןדרני

שלבשיעןרןצפייה ] M Gregorנמקגרגןר

הלהקה.

 Darren Elis, Julian de-רנדןלהקתרקדני
Leon, Nocolas Laustiol : , Odett Hughes -ן

Cla re Cunningham האחרןןברגעהןדיען

לשיעןרימןסיקלייםלןןים .לזקןקיםשאינם

מרשימההיתההאלטרנטיבהשיעבירן,המחןל

מבחרעםהגיע,רקדניםמאחדכלביןתר:

עשירהתשתיתסיפקמשןבח,דיסקים

לתרגיליםןרןדהנטיקהברןהחללשיעןר,

עול
עינב

האלקטרןניהמתכתילאפןרןעדהראשןנים

 .השיעןרבהמשךכבןדשלמקןםלןשקנה

שלה"טרילןגיה",למןפענאההקדמהזןהיתה

האלקטרןניתלמןסיקהשמצדיעהלהקה,

בןאינטגרטיבימןלטימדיהמןפעבהיןתן

ןהשןתפיםהרקדניםשמןנתמציגים

עןלםשלמצידןרענןמבטשלהםהןירטןאליים

המתכתיןתןעלהטכנןלןגיה,עןלםעלהמחןל

 .עצמהלמןסיקהגםעימן,מביאשהןאןהניכןר

מהשיעןר,רבההתלהבןתהביעןהתלמידים

סןגאללהתןןדעלדבריהם,להם,גרםאשר

אתןלבחןןלגמרי,חדשתנןעתירפרטןאר

מזהאחרןבסגנןןבמהירןתלנןעיכןלתם

מהמןריםאחדכלהספר.בבתיהןרגלןשאלין

אצלכיאםשלן,האישילסגנןןבהתאםלימד

ןהפירןקבגןףהטיפןלשלהמגמהבלטהכןלם

 .מסןרתיתלאןמאןדמקןריתבצןרהשלן

האלמנטיםלמשל,קנינגהםקליירשלבשיעןר

שיעןרבכלשמןפיעיםאלמנטיםאןתםהין

טןפלבןןהאןפןהטעםאבל ,מןדרנימחןל

וגר:

הגןףבחלקהתרכזהחימןםייחןדיים.היןהגןף

עליןן.ןגבזרןעןתכתפייםראש,העליןן;

לאבקצביםתרגיליםלבצענדרשןהתלמידים

היןתרגיליםמעטרקלמשל,סטנדרטיים;

התנןעןת .המסןרתיתהשמןנהלספירתנאמנים

השיעןרמתחילתכברןדרשןלמדימהירןתהין

בניגןד .הנעיםבאיבריםממששלשליטה

לתלמידים,המןכריםהמןדרניהמחןללשיעןרי

שלהאחריםהשלביםגםכמןהחימןם,

התאפייןהשיעןרבעמידה.התבצעהשיעןר,

באזןריםןהתמקדןתאיבריםשלבבידןד

המרפקיםהידיים,כפןתכמןקטנים

שלסריקהנדרשהןבתרגיליםןהכתפיים,

היההדגש .ןבבהירןתבדייקנןתאלןאיברים

איתםלהגיעבמטרההעליןןןהגבהזרןעןתעל

התנןעהתנןעה.אפשרןיןתלמקסימןם

יןתרבמפרקיםןחןפששחרןרעלהתבססה

 .שריריםהחזקתעלמאשר

לזןגןתהתלמידיםהתחלקןהשיעןרבסןף

עלהמבןססדןאטקטעלימדהןקנינגהם

כללהדןאטזןג.בנישניביןןתשןבןתשאלןת

מחולתלמידימפגש
ךנד~מלעמ

מקגרגןר 1ן"כןר'אןגרף:רבדןם,להקת

Random Dance Company, choreographer: McGregor 
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במהלךשנרכשוטכנייםאלמנטיםבעיקר

וזה ,ומשעשעהיתוליגםהיהאבל,השיעור

לביןקנינגהםביןהקרחאתסופיבאופןשבר

התלמידים .התלמידיםשלהמעריצותהעיניים

כששארקטנותבקבוצותהדואטיםאתביצעו

למחיאותמחבריהםוזכובהם,צופההכיתה

לקנינגהםהרמותבתשואותשהתערבבו ,כפיים

השיעור.סיוםעם

התלמידיםרובשאלולשאלות,שהוקצבבזמן

לרקודהתחילהמתי :קנינגהםשלהקריירהעל

שנים 6כברוהיא , 4מגילרוקדתהיאוכו!

עיקראת .קנינגהםענתהמקצועית,רקדנית

עםבסדנאותרכשהכרקדנית-יוצרתהשכלתה

בשיעוריםמאשריותראורחיםכוריאוגרפים

אצלהזדהותעוררשבוודאי(מההשגרתיים

הקדימה IIטרילוגיה IIהלגביהשיעור).משתתפי

ברור.נרטיבליצירהשאיןואמרהקנינגהם

אתבהלחפשהתלמידיםאתהזמינההיא

שלהם.האישיהמסע

התלמידיםנהנוהרקדניםעםהשיעוראחרי

וייןשלעולמועםאמצעיבלתיממפגש

צעירלונדוניבלבוש ,) 30 (מקגרגור .מקגרגור

עלישבבגבהעגיליםוכמהחשופהגולגולתעם

יצירתו.שלהמקורותעלוסיפרהבמה,שפת

שתלוהמעריציםלמבטיםלחלוטיןמודע ,ואז

שביניהםציםקראהעתי,דרקדניבו

לדעתבעיקררצוהתלמידיםשאלות.לשאול

לוחשובהרקדניו.אתמקגרגורבוחרכיצד

 ,אינטליגנציהובצידהמעולהטכניתיכולת

יבצעושלארקדניםמחפשהואמקגרגור.אמר

יתנואלאהכוריאוגרףהוראותאתבעיוורון

בתהליך .מביאשהואלחומרמשלהםפרשנות

רעיונותהביאהוא , IIטרילוגיה IIהעלהעבודה

 ,אימפרוביזציהעליהםלעשותלרקדניםונתן

האישיהתנועותמאוצרישהסופישבתוצרכך

חלקאיזהעללשאלהרקדן.כלשל

הדמויותעל-קודםעבד IIטרילוגיה IIב

השיב-הרקדניםתנועותעלאוהוירטואליות

כפימשולבת,היתהשהעבודהמקגרגור

כרקדןבחייואורגניכחלקמשולבשהמחשב

-היצירהשלשמהמשמעותעל .וככוריאוגרף

II מילנריוםII -מילניוםביןשילובשזהוהשיב

ליצורניסיוןהיתההמוצאנקודתואקווריום.

מכוחמושפעאינואשרוירטואלי,חלל

כמולראותו,יכוליםשאנשיםאבלהמשיכה,

כיצדלבדוקניסיוןנעשה ,בנוסףאקווריום.

לצורךהוירטואליתבסביבהלהשתמשאפשר

התנועתי-הפיזיהמיליםאוצרכיצדריקוד.

,הוסיףוכן .הממוחשבותהתנועותאלחובר

יוצריםאיךלבדוקאותומענייןמקגרגור,

לאמאודמתנועותואסתטייפהמשהו

 .הרמוניות

עלושאלויותרדידקטיות ,כצפויהיו,המורות

מקגרגור.שלהתנועתיתהשפהמקור

אחת .משמעיתחדתשובהנתןלאהכוריאוגרף

שלעבודתוביןהקשרעלשאלההמורות

שלוהתנועתיהמילוןקנינגהם.למרסמקגרגור

ביניהםישזאת,עםמקגרגור;אמרלגמריאחר

ההתייחסותכמוהשקה,נקודותכמה

לריקודנלווהדווקאשאינוכיסודלמוסיקה

במקרים ,עצמומשלמאפייניםבעלאלא

היצירותהרמוניים;דיסמאפיינים-מסוימים

אולימקבילותקנינגהםאצל 'קייגון'גשל

הקפואההמתכתיתלמוסיקהבמשהו

קנינגהם(מרסמקגרגור.אצלוהדיסהרמונית

לצרכיםבמחשבשהשתמשומהראשוניםהיה

 lifeתוכנתאתכשבנהכוריאוגרפיה,של

forms -פרמטריםלגורמיםהמפרקת

עוד .תנועה)וצורות ,מרחב ,כזמןכוריאוגרפיים

קלאסי,בלטלשיעורישבנוסףמקגרגור,סיפר

במחולשיעוריםגםהלהקהחברימקבלים

 ,אחרותמשחררותוטכניקותשיאצו ,מודרני

ולהרחיבשוניםלסגנונותאותםלחשוףכדי



גןפם.שלהתנןעתיתהיכןלתגבןלןתאת

הןזמנןהכןריאןגרףעםהשיחהאחרי

שם ,הלהקהשלבשיעןרלצפןתהתלמידים

 ,הרמןניהלגבימקגרגןרשלהעקרןנןתהןדגמן

ןמצביםתנןעןתשלמרצףהמןשגת

הטןבהרקדןמקגרגןר,כינראהדיסהרמןניים.

םיהעינילנןכחןתהזמןכלהמןדע ,מכןלם

היה ,הישראלייםהתלמידיםשלהמעריצןת

בהפגנתןיןתרהשיעןרבהעברתפחןתעסןק

התנןעתיתשהשפהכרינ .הןירטןאןזיתיכןלתן

שלמאןדהאישיתהשפההיארנדןםשל

ששמןרןתמהיכןלןתנןבעתזןאבל ,מקגרגןר

רקדנין ,מתנןעעאןתןשרןאיםןאחריבלב,דלן

לידן.מחןןיריםקצת

הגיעןשלאחריה ,ההקדמההיתהזאת

במןפעלצפןתלגמריבשליםהתלמידים

נןשאיםהםןהניכןרהמתכתיןת i "טרילןגיה"ה

ןהןקצנהםןכאן ,זמננןבתבאמנןתרןןחים

םימסכעלגןףבליןירטןאליןתדמןיןתלרמת

אלןבנןשאיםמטפלשמקגרגןראלא .מרצדים

הקןנפליקטאתלהציגבמקןםייחןדי.באןפן

 ,האנןשילעןלםהטכנןלןגיהעןלםשבין

 ,המנןכרהטכנןלןגיהעןלםעלביקןרתןלמתןח

זהכמשלימיםהעןלמןתישנאתמציגהןא

 .זהאת
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נראהלתרפיהותנועהמחולביןהקשר

אוסטודנטים,וגםכתמוהראשוןבמבט

אומריםלטיפולהבאים,אנשיםלחילופין

II האםהשואליםוישרקדתי",לאמעולם

שאלהבלט.בגדאוריקו,דנעלילהביאעליהם

הקושרבתחוםהקייםהערפולאתממחישהזו

אנשישאנו,שאלהוהיאלתרפיה,ותנועהמחול

היאאגב(התשובהלשמוע.מורגליםהמקצוע

II לאII -ריקוד.)בנעליצורךאיו

להסביר.המקוםאוליוכאן

כבמדיוםבמחולמשתמשתבתנועההתרפיה

חבוייםשבגוףהאמונהעלומתבססתטיפולי

בעזרת,אשרחיינושלהמרתקיםהסיפורים

מררמזר'תה

באירועיםועוצמההבעהרבלמכשירוהיה

לידה,-במעבריםובעיקרהאדםחייבמהלך

ומוות.נישואיןבגרות,

משוםתרפיה,איננועדייוזובצורתוהריקוד

המצוקותהרגשות,אתהמתעלהגורםשחסר

האקסטזהאךהריקוד.במהלךהעוליםוהתכנים

אועצמועםהרוקדהפרטאצלהמתחוללת

ולתחושתרגשילשחרורמביאה ,מקבוצהכחלק

עדיין,כאמור,חסרלקבוצה.היחידשלשייכות

והתכניםהמצוקותהרגשות,אתהמתעלהגורם

לתקשורתלהפכםכדיהריקו,דבמהלךהעולים

ועםמשמעותיזולתעםהיחידשלולהתקשרות

שלהבנהלולאפשרמנתעלשלו,עברו

רוכשהוארה,נבתמהגופניים-רגשיים.צרכיו

זאת,עםי.זורב-רגשילביטויהיכולתאת

הרגשיותהמצוקותשלהגופנייםהביטויים

בעתביטוילידייבואווהםפעיליםעדיין

במיוחד.קשהמצוקה

אבחונילי pבגוףרואהבתנועההתרפיה

ראשוניכדחף iilבתנועהמכירכאח,דוטיפולי

המוכרהאגרסיה 1המיניותלדחףבדומהמול,ד

היההוא .] Fre d [פרוידשלמהתיאוריותלנו

עלמטופליואתהשכיבשלמעשההראשון

עצמו,הואישבה Iכשמאחו ,המפורסמתהספה

במצב.המטופל,ביניהעיןקשרנוצרשלאכך

אסוציאציותמלההיהסטטית,שכיבהשלזה

-סןלח)(ןאיבןהזןכרהגןף

אללהעלותםאליהם,להגיעניתןומחול,תנועה

שינויבהםלחוללהטיפול,ובמהלך-השטחפני

 .אחריםלסיומיםאותםולהביא

הדבריםאתימחישבדוי)(שםנורהשלהמקרה

הגיעהנורה .מעטסתומיםאולישנשמעים

ששילבהטיפולי,ובתהליךדיכאוו,בגלללטיפול

ורגישותחולשההתגלוושיחות,בתנועהעבודה

שהתבטאוגופה,שלהשמאליבצדיתר

לעבורשנאלצהניתוחיםשמאל,ברגלבמעידות

בירורלאחרשרירים.כיווציעלותלונות

עםוקשריובגופההשמאליהצדשלמשמעותו

ביחסיההקשורהעבר,מוזיכרוועלההעולם,

אוחזתכשהיאתמכה,שבהאמה,עםנורהשל

התברר,השיחותמתוךהשמאלית.בידהתמיד

עליהכבדלנטלהיתהנורהשלאמהכי

קשה.גופניתוגםנפשיתמעמסהוהיוותה

אתלבטאאחרתדרךלהנמצאהשלאמאחר

נורהשלגופההתגייסומצוקותיהתחושותיה

מהנטל.חלקעצמועלולקח

 ] Dance Movementובמחולבתנועההתרפיה

] Therapy השימושאךיחסית,צעירתחוםהיא

ביטוילשםוהןריפוילצורךהוכפולחו,במחול

עצמה.ההיסטוריהכמועתיקהוארגשות,

עלמעידיםפרהיסטוריותבמערותקירציורי

יותר,מאוחרשמצא,ובמחולבתנועהשימוש

המרפאיםבריקודיבמיוחדבולטביטןי

מקוםתפסהריקוד .) IIשאמאו II(ההטיבטיים

הזמןובמשךשונותדתותשלבפולחניםמרכזי

לתפילותשימשמהדת,נפרדבלתילחלקהפך

חווה.הואאותםהתהלין,כם

מחלותלגירושכאמצעיגםשימשהריקוד

למחלותגופניביטוישהיו- IIדיבוקים IIופיזיות

פחדיםעללהתגברותאמצעיוכונפשיות

שונים,שבטייםבטקסיםופרטייםקולקטיביים

יציאהעםלהתמודדליחידלסייעשנועדו

התנועהטבע.אסונותאומוותלמלחמה,

אושבטייםמריקודיםלנומוכרתאחידבמקצב

נראיםבהםהפרוע,המערבעלמסרטים

רוקדיםמלחמהבצבעיצבועיםאינדיאנים

מתואמותבתנועותלאשמסביבבקבוצה

זאתתנועהומתגבר.ההולךאחידובמקצב

היוםעדושייכות.כוחתחושתלהםמעניקה

בהםלאקסטזה,המוביליםלריקודיםעדיםאנו

גםלוהמספקת-הקבוצהבמרכזהפרטרוקד

עד-ומתגברהולךקצבוגםוהגנהגבול

לאיבודאותומובילותהסיבוביותשתנועותיו

שלו. IIעצמי IIהושלגוףשלתחושה

באלמנטיםשימושנעשהההיסטוריהאורךלכל

ואלהקומוניקטיביותלמטרותתנועתיים

שלההתפתחותתהליךעללמעשההתבססו

דרךקיומואתחווההאנושיהתינוקהאדם.

העולם.עםמתקשרגםהואובאמצעותוגופו

באמצעותנוחותאיאוצמארעב,מביעהוא

גםבהם.משתתףגופושכלוהעוויות,תנועות

מביאההצורךסיפוקעםשבאהגיעהרה

הגוף.כלשלכלליתלרגיעה

אתבהדרגההאדםמאבדההתפתחות,במהלך

לביטוייחידכאמצעיהגופניתהביטוייכולת

יו.ףחלומואתמספראוחופשיות

שלמקומווזאת,לעומתבתנועהבתרפיה

להשתנות,יכולוהוףקבועאינובחדרהמטופל

עםוהןצמההטיפוליתהשעהבמהלךהו

כשגםהשלם,הטיפוליבתהליךההתקדמות

המטופלמעבירדרכו ,צירמהווהעצמוהחדר

יכולטופלה .לתהליךהתייחסויותיואת

בפסיכותרפיהכמוכיסא,עלבישיבהלבחור

-בחדראחרקום fבכללחילופיואוהקלאסית,

בתנועה.או . rבעמידכריות,עלהרצפה,על

מתקייםנפשיזטיפושלהמסורתיותבגישות

גורמים:שניביו ] transference [העברהתהליך

באמנויותהביבתרואילווהמטפל,המטופל
שגםלתהלי,ך·שותשלישי,נוסף,גורםקיים

-בביבליותרפיההעברה.מתקיימתאליוביחס

יהיו-בציורפיהובתכזה,גורםמשמשהטקסט

בתרפיהואילווהצבעים,הציורגיליוואלה

עצמוהחדרואף fהמוסיקכולו,הגוף-בתנועה
ה. rהעבלרגשותמושאיםישמשו

מרווחחדר.ואים Lאנוהטיפוליםלחדרבהצצה

ובפינהשטיחרוש .fהרצפהעלמדי,גדוללאאך

בעתהמטפל Iמפעילאותוקלטות,עםטייפ

צעירהבדוי),שם!.איזבלבונמצאתכרגעצורך.

וטיפוללאבחוןשהופנתהלחייה,-20הבשנות

-ורקטייםהאשהביטוייםחשדבעקבות

אינומקורם-לא!ולרצוווחסרהקאותלמשל,

אלאענה,'שכפי(ראשונית)באנורקסיה

בצעדלחדרהנכנאיזבלמינית.בהתעללות

אתלשפרהיאהמוצהרתכשבקשתהמהוסס



להיש ,שלדבריהמשום 'הוושלהגופניהדימוי

התבקשההאיבחוןבתהליך . IIהגוףעםבעיות"

כךואחרלהשנוחבקצבר~דבלהתהלךאיזבל

אויותרגדוליםבצעדים ,יותרמהירבקצב

כןכמומאוד.וטניםבצעדיםלחילופין

איזבלבתנועותיה.כוחיותר Iלהכניסהתבקשה
 ,ש;ו~פ~ו~יי::~ ~ '~:ו:;:ג J ~י~~::א ~~~::
תנועותמעיןיצרהידיה +בתנועגם . IIבפניו

התנועהבתחילתבכתףשנוצרהכוחאךאיגרוף

בבכיאיזבלפרצהזהלב~בבסופה.התפוגג
היההפגישההמשךפה. 1הרעלוהתיישבה

יושבותוהמטופלתהמטפלתכמקוטעתשיחה

הגוףפעילות

והאמינהעצמובפניערךבתנועהראתהייס'צ

לאבתגובהמקורםגוףתנועתבאופןשעיוותים

אנשים-למשל .ולכאבלקונפליקטמסתגלת

ומיניותאגרסיהאשם,רגשותמפניכהגנהאשר

השרוייםאנשיםאו,נשימתם.אתעוצרים

בובמרחבהשימושאתהמצמצמיםבדיכאון

מחלקיםמתעלמיםמסוימיםחוליםנעים.הם

אלה.חלקיםעםקשרליצורומסרביםבגופם

מסוים.איברלהזיזלאבוחריםאחריםחולים

 ,בחללהגוףאתלארגןעוזרותהמחולתנועות

מודענעשה ,גופוחלקיאתלהכירלומדהחולה

לתגובהלהכינוכדיזאתכל ;ולנשימתולגופו

דימוייםבחירתידיעלזהבקשרמשתמש

אתהעוצרחולהלמשל,מים.ימתאריקודיים

כריתתשלדימוייקבל ,שלוהכעסרגשות

כנדרשוישירותחזקותתהיינההתנועות :עצים

במידה .הכעסברגשותתגענהוהןזולפעילות

שלמגווןנביאהחולה,עלמידעלנושאין

 .לומתאיםמהונבדוקתנועתייםדימויים

וניפוליתתנועה

לאינטךאקציההכוונה ,טיפוליתבתנועה ,ייס'צלדעת

לאכללבדרךשהיא ,תנועתיתהתנהגותידיעל

או/ו ,מובןלהיותלולאפשרכדי ,לחולהמודעת

 .מקבוצהאומצמדחלקלהיות

בתנןעההתרפיהבהתפתחןתציןונקןiזןת

לתרגלאפשרותהוצעהגלאיזב .השטיחעל

בחייהאשרמקוםלאותו IIו~יגי IIאשרבעיטות
מוגןבמקוםלהיותוגםיו jJאלהגיעיכלהלא

התבררמאודמהרגיעה.והרפיההמאפשר

מהתעללותאיזבלאצלענהמרכזישהתוכן

אתביטאווההקאותו'במשפחתהמינית
אתלהקיארצונהואתשה ffiשהגועלתחושות

 .גופהמתוךוהחוויותהתכנים

בתנועההתרפיה

לעצמה,שמודעתדיסיפלינה hבתנועההתרפיה
 ,] Chace [צ'ייסמריאןעם 40lהבשנותתחילתה
להפוךהדחף .כתרפיהנועהבהשימושחלוצת

אחריגבר ,למקצוע ,ריפוילאמצעיהמחולאת

המיידיהצורךעם ,נייה .ההעולםמלחמת

 .נפשבמחלותחוליםלגרבבמספרלטפל
אשרייס,'צמריאןוושינגטון[פעלהזובתקופה
אליזבת,סנטית-החולים 1בלעבודהתחילה

בתרופות.המסיביוש bהשיתחילתלפני
שלבסיסיתצורהכאלנועהלהתייחסהייס'צ

עםלתקשרלפרטהמאפשרת ,קומוניקציה

עקבמנותקהוארביםחומים rבכאשר ,אחרים
חירותאיפשרההיאקבוצה, Fבעבודה .מחלתו

אנשיםאותםכשגםויציאותכניסו!!רשלמרובה

חלקהיופעילחלקלקחוףולבצדישבואשר
ייס'צשלעבודתה .צה rמהקבנפרדבלתי

-הגוףפעילותעקרונות:הדארבעלהתבססה

טיפולית;תנועהיות;סמ ;קואורדינציה

בקבוצהיתמיותר

ירשההמטופלכאשריתחוללשינוי .רגשית

 .הגוףפעולתאתולחושלחוותלעצמו

םםליות

שימושעושיםהרקדןוגםהפסיכוטיהחולהגם

רגשות.להביעכדיבגופםסמליותבתנועות

כדימוזריםואולימוגזמיםמצביםבוחרהרקדן

ביטוינותןהחולה .הקהלעםקשרליצור

לבטאיכולאינואותםפנימייםלרגשות

צורךלבטאמאפשרהתנועתיהסמלבמילים.

החדרבפינתהמכורבלתחולהאותהכמוורגש.

שנוצרלאחראך ,בפעילותחלקלוקחתואינה

וכךריתמיתרקיעהלתנועתמצטרפתהיאמעגל

היאשסיימהלאחר .לרקודמתחילההיא

כךשלי,החתונהאתלימזכירזה II :אומרת

מאפשרתבתנועהבטיפולהסמליות ."רקדתי

 .מחדשולחוותלחיות ,להיזכרלמטופל

סימבולית.ברמהבעיותלעבדניתן ,באמצעותו

-הפגנתיבאופןלמעגלמחוץיושבתחולה

II שליברמהלאאתםII היא .אומרתהיא

אינטליגנטית.מאודובאמתבטכניוןסטודנטית

מחוץלהיותהאישורמקבלתשהיאאחרי

סיוםעם .לבדלרקודמתחילההיאלמעגל,

לבואממנימבקשתהיא ,הטיפוליתהשעה

 .רוקדתהיאאיךלראות

גםאלאהסמלילביטוימגיברקלאהתרפיסט

והמטופלהמטפליוצריםיח,ד .תוכןמציע

וביטויריקודחדשות.סמליותאינטראקציות

המטפלו\!.'רירית.עצביתפעילותמערביםרגשי

בקבוצהריתמיות

שלשקבוצההביןהשבטיתבתרבותהאדם

שלתחושהמעניקהיחדיוהמתנועעתאנשים

להרגישהיחידמשיכוליותרוביטחוןכוח

כגורםבקצבהכירהייס'צ .לבדוכשהוא

שלתחושהומכונןאישיתהתנהגותהמארגן

מבוטאיםרגשותכאשר .אנשיםביןסולידריות

ממכלולשואבמשתתףכלמשותף,בריתמוס

 .וביטחוןכוחתחושתוחווההאנרגיה

לבמהייס'צמריאןשללעלייתהבמקביל

תרפיהשלשונותגישותפותחוהטיפולית,

מהמודליםשהושפעו ,רקדניותידיעלבתנועה

יונג ,] Adler [אדלרפרוי,דשלאורטייםיהת

] Jung [, רייך] Reich [ אוכלוסיותמאותןוכן

אועםלילדיםהכוונה .למחולבסטודיושפגשו

 ,דיכאוןבמצבימבוגרים ,רגשיותהפרעותבלי

 .כרוניתמתיחותאוביטחוןחוסר

הספרמחברת ,] Trudy Schoop [שופטרודי

ou Join the Dance ץWon't לארההגיעהII ב

היאבקליפורניה.במערב,ועבדהמאירופה

שימושועשתההמחולמאמנותיסודותלקחה

להבנהחדשותדרכיםלסלולכדיתנועהבמושגי

גוףביןקשרקייםאם .רגשיתולהתמודדות

ימשנההפרעהעללהשפיעניתן ,אמרה,לנפש

הפסיכואנליזהאםהנפש.אוהגוף :הכיוונים

שצריךהריהמנטלית,בגישהלשינוימביאה

בתנועהתרפיהאם .מקבילפיזישינוילהיות

להיותאמורהגופנית,בהתנהגותלשינוימביאה

ורבליטיפולשלהגישה .בהתאםנפשישינוי

65 



בתנועהתרפיהשלוהגישה ,נפש-גוףשלהיא

גוף-נפש.שלהיא

רמות.בשתיהחייםאתחווההאדם ,שופלדעת

מילה- " ur "מכנההיאהראשונההרמהאת

ראשוני",ייהואביותרהקרובשפירושהגרמנית

עלהשומרהויטליהכוחהאנרגיה,שמשמעותה

המתארפוסקבלתיכוחזהובתנועה.העולם

 .ריתמיתבזרימהסוף,וללאהתחלהללאזמן

אותההיאשופמתארתאותההשנייההרמה

נולדהואהאדמה.פניעלהאדםקייםבהרמה

אנרגיה,ידיעלקשור ,מיוחדתאנושיתלסביבה

מבנהבתוך ,מסויםהוריםלזוגוחללזמן

 ,תנועהשלבמונחיםוגזע.תרבותחברתי,

 ,המודעותשלהספירותשתיאתמבטאהריקוד

 ,כאןשלהםהחייםבתחוםרוקדיםהפרטים

שלהם.הפרטיתובאנרגיהשלהםבחלל ,בזמנם

רגליהםאתהתומכתבקרקעביטחוןחשיםהם

ומתכווצים.מתמתחיםגופםשרירי ,הנעות

היאהקרקעעלרגליהםכפותשלהריתמיות

 ,אותםהמובילההאנרגיה .נצחיתהחתמהכעין

אובמערותהקדמוןהאדםאתגםהובילה

זיקתאתולחוותלהכיריכולהרקדןבג'ונגלים.

יכולהרעיוןהקיום,רמותשתישלהגומלין

ביטחון,שלתחושהרוקדפרטלכללהעניק

אתהנושאיםלאחריםושייכות ,המשכיות

 .] Schoop & Mitchell ,1979נ "אדםייהתואר

כמוהיאבתנועההאימפרוביזציה

שתיבפסיכואנליזה.החופשיותהאסוציאציות

מהלא-תכניםהעלאתמאפשרותהטכניקות

גרעיןכאלהגוףלדימויהתייחספרוידמודע.

התיאוריותאתביססדרכובתחילתהאגו.

אתוטבעגוף-נפשהקשרעלהפסיכולוגיות

העונגעקרוןגם .) 1933(פרוי,דגוף"ייאגוהמושג

ההתפתחותשלביועלהגוףעלמבוסס

 ,אנאלי(אוראלי,גופנייםבאזוריםהמתמקדים

עוויתות ,שיתוקיםכמוגופניותתופעות .פאלי)

 !היסטריה'יינקראופרוידטיפלבהם ,ים)(טיק

לביןגופנייםמצביםביןקשרעלהצביעהוא

עלדיברלכךבהקשר .נפשיים-רגשייםמצבים

בהםמצביםוצייןהנפששלהמטאפסיכולוגיה

גופניותבתופעותנפשיותתופעותהומרו

הגוףמןהתרחקפרויד .] McDougal1 J ,1989נ.

תרםובכךהטיפוליםספתאל ,הוורבליותאל

טכניקתאתוהכתיבלנפשגוףביןלהפרדה

המטופלשוכבבההדיסימטריהמילוליהטיפול

מאחוריויושבהמטפלואילוומדברהספהעל

 .ומקשיב

מטופלשהיה ) 1990(תרגום ] Ferencziנפרנצ'י

הקביעהעלערערשלו,תלמידוגםפרוידשל

בפסיכואנליזהשהתגבשהמשמעיתהחד

מןחלקשבעבורטעןהוא .פרוידבעקבות

ובדיבורהספהעלבשכיבהדיאיןהמטופלים

לטכניקותזקוקיםוהםחופשיותבאסוציאציות

איפשרהואיותר.אקטיביותטיפוליות

אתוגםהגופנייםצרכיהםאתלבטאלמטופלים

הטיפוליתהסיטואציהלטענתו,למטפל.יחסם

בכלביח,דיוצריםומטופלמטפלבומקוםהיא

הקשרבסיסעלופירושמשמעות ,מחדשפעם

והיהדורואתי'פרנצהקדיםבכך .האמיתי

שילבהואהראשון.האינטרסובייקטיבילמטפל

שלרוחומורתאתשעוררמה ,הרפיהטכניקות

וכינהאלוטכניקותנגדיצאאשרפרוי,ד ,מורהו

 .] Stanton ,1990נ "נשיקהטכניקותייאותן

גםהשפיעבתנועההתרפיההתפתחותעל

תיאורייתאתהגהאשר ) 1927 (אדלראלפרד

הקבלהעלדיבראדלרהגופנית-נפשית.הפיצוי

שלפיצויויכולתורגשייםגופנייםתהליכיםבין

הדדיתותלותקשרראההואהנפש.ושלהגוף

עלמדבראדלררגשי.לתפקודפיזיתפקודבין

באובייקטתלותונחיתות:תלותשלרגשות

לזכותכדירצונואתלהשביעוצורךהמטפל

האדםתגובותאתמעצביםאלהכל ,באהבתו

לעליונות.אותוודוחפיםסביבתואל

 ,שלביהעלהגופנית-הפיסית,ההתפתחות

יכולתומאפשרתבסיסיביטחוןמעניקה

התלותרגשותעםיותרטובההתמודדות

סיפוריוצרתהפיזיבכוחההכרהייוהנחיתות.

המולדיםבפוטנציאליםההכרה ...קינסטתי

מגבירהאימוניםבאמצעותהנבניםובכוחות

הנובעותהאפשרויותואת "אני"התחושתאת

 .] Espenak ,1981נ "מכך

תפיסתואתמדגימההגוףשלהרגשיתהתנועה

מוטיבציהמשמשהרגשבאשראדלרשל

ואילוהתנועהאתמארגנתהחשיבה ,לתנועה

התוקפנותדחףהמבצעת.הישותהואהגוף

אתמהווים ,אדלרלדעת ,החברתייםוהרגשות

גופניתעבודה ,בתנועהבתרפיההחיים.אנרגיית

החברתיהחלקמאו;דחשובהדחפיםאותםעם

בתנועה.קבוצתיתבעבודהסיפוקלידייבוא

 ,אורגניתנחיתותאונחיתותרגשי ,אדלרלפי

מתחילממנהההתחלהנקודתהמניע,הכוחהם

מוקדמיםזיכרונותאוהחייםסגנוןילד.כל

שלמודעתהלאהצורההםהראשוןוהזיכרון

תפיסת .הפרטממטרותהצומחתהאישיות

-בגוףביטוילידיבאההמטופלשלהעצמי

לאזרועות ,שקועחזה ,מורדבראשלמשל

שכן ,מקריאינוהראשוניהזיכרוןוכו!פעילות

משהולזכורהאדםבוחר ,חוויותיומכלולמתוך

ובמיוחדמוקדמיםילדותזיכרונותמסוים.

באימפרוביזציהמבוטאיםראשוניזיכרון

בעיקרה.רגשיתחוויההיאאשרתנועתית,

פיעלאדםבנילשפוטנוטיםשאנוטועןאדלר

תנוחותפיועל Iבמרחבעושיםשהםהשימוש

הםשבואופן r ,שלהםהיציבהפיעל ,גופם
ננסהתנועה hכתרפיסטים !וכומתהלכים

כמו,הגזמות,~ ,קיצונייםלמצביםלבלשים
מוגזמתורה 1בזקוףאדםנראהאםלמשל,
מדירבכוחמפiעילהואהאםעצמנואתנשאל

עללחפותיכהזקופההתנוחהעללשמור

היהאדםאותולהעריךניתןריפיון.תחושת

 .יותרוחזקיותרגדוללהרגישרוצה

פרוידהרוחנימאביונפרד-רייךולהלםגם

בלתיחלקהיאתדהגופנשהעבודהאמונהמתוך

 ,סיכואנליטיקאי d-רייךהנפשי.מהטיפולנפרד
הטיפוליותטות~ Iמהשיגדולחלקלאביהנחשב
נליזההובמיוחדהגוףעםבעבודה

בתפיסהיקליורשינויחולל-ואנרגטיתהבי

החייםאנרגיתוהתייחסהאשרהפרוידיאנית

הכיסאאתסובביימטפורי,מושגכאל(ליבידו)

התייחסהוא . 9האדלגוףוהתייחס "האנליטי
אותולתוכןרק rולמדחיקהאדםשבולאופן

המודחקרגשיריי,ךשללדעתומדחיק.הוא

שיטהפיתחהוא .שריריכמתחבגוףמאוחסן

 ] armourinנהגוףוהגנותעלהמבוססתאנליטית
הללוההגנותפתעקשלותהליכיםקשריםועל

תרגיליםפיתחאהחליפיות.תנועותבאמצעות

חסומיםהשכיחלקיםלאותםמיוחדים

ושחרורחופשיתזרימהלאפשרכדי ] blockedנ

 .] Reich W ,9 19נ.רגשיביטוישל

החוויהשלפויטי Iהתרלערכההתייחסיונגקרל

העלאתתוהמאפש ,בכללותההאמנותית

 .מהלא-מודעחומרים

גוףשתנועתטעןבומאמריונגכתב-1916ב

ביטוילתת~ים~דממספראחתהיאהבעתית
 , 1957עדרסום~לזכהלאהמאמר .ללא-מודע

אמנויותצעות Fבאהתרפיותזכושבההשנה

דיברהוא .הנפשבריאותקהילייתשלבהכרה

 .] active imaginג tionנ "פעילדמיוןייהמושגעל
התנועהאתואוהמחולאתתופסיםאנחנו
הריפוייך,תהאתהמעודדפעילכדמיון

שמחה,כמובסיסיירגשותבפסיכותרפיה.

בושה,פח,ד ,עצב ,התרגשות

נעים.אנוההדרךאתומעצביםהמניעים

 ,ומוכחשיםקים rמודהםכאשררגשות,אותם

אחדלכלף.הגאתולעוותלהגביליכולים

 .משלו rטווח-עומישהללומהרגשות

פניםהבעותתוך Eרקרגשותלקרואאפשר-אי

הרגש ,למשל ,אה tקנברגשימלאאדםאם .וגוף

כשיינתןאךת,מיידגופניתלפעולהיוביללא

 ,לאדםייחודיהויההואזהלרגשמוחצןביטוי

ואילולזעם,כללבדרךיהפוךהקנאהלהט

ואףבושהבוז,ל fבצורהלהתבטאיכולהזעם

קשיםמורכביםההרגשותכלהגוף,ברמתיגון.



בלבד.התנןעתיןי 'I.jהבימתןךלזיהןי

מספקילדיםשלספןנטניחןהסמליהמשחק
אך ,להנאתםמשחקיםדים Pיתרפןיטי.מןדל
חייםניסיןנןתמשחזרמלי yמשחקשלתןכן

אתישנןהילדים 'מאתגרים~מטרידים ,קשים
הםתפקידים,היפןךידיעלהאקטןאלהמצב

ןאריאציןתלאינסןףןיגיעןיםשןפתרןנןתינסן

מציקכמהמשנהזהאין .יםןיצירתןלפתרןנןת

כלפניעלמשחקיעדיפןילדים ,התןכןיהיה

 .אחרדבר

זההבעיה:ללבאןתנןביליבטיפןלהדמיןן

כאשר .ביצירהאןרובדיבלהיןתכןלי

ישלדמיןן,ביטןילתתדיבכבגןףמשתמשים

זןגןפניתןתחןשההחןןיה, 1 ~ממששלתחןשה
מןטןריבשלבשנןצרןביכיםלתאןתנןלןקחת

לחןןיהלהגיעכדיבדמיןןם'משתמש .מןקדם

לשאתןכדי ,בהלטפלכדיבמשתמשיםןכן

מהןתיהיצירתיהתהליך .רר f ·שהתעהרגשאת

אינדןןידןאלהמטפחתהליךזה ,להתפתחןת

ילדים .הפסיכןתרפיהליךגבתהמבןגראצל

השיקןף .רןאיםשהם~הזבגןפםמשקפים

עם ,האחרעםקשרעלמצביערגשיתכהתאמה

אדםשללנןכחןתזקןקןבל Eההאדם .הזןלת
בבטחהלהביעמןגןמרחבלספקהיכןלמזדהה

ןת.מןדלאפנטזיןת

לפתחניסיןנןתנעשןשיםהחמבשנןתכבר

 .בתנןעהאבחןןשיטןתכןהתבןננןתשפןת

שיטןתשללפיתןחןיאן dהשןניםחןקרים
מןרכבןתאתלהביןניסיןן~מגןןנןתןגישןת

צפניםהמןהקןדיםכלעלתית~התנןההתנהגןת
תקפןתבעלןתלהיןתנסןת Jאלהשיטןתבה.

תנןעתייםבמשתניםזןת hהיאתןךמדעית
 Iאןניברסליים.

שהחלהראשןןהיה ] Labanנלאבאןפןןרןדןלף

תנןעןתאתלתעדלנסןת ) bהחמישי(בשנןת
ןרקדניםתיאטרןןבשחקני Iצפהכאשר ,הגןף

מגןןןאתתיארלאבאן .במה~עלןבהתנהגןתם
 , IIלמה II ,"מה"האת-ה 1בתנןהאפשרןיןת

בחלקיםהתמקדןתתן IIלאן IIן "איך"

מה-בתנןעההמשתתפיםשלבגןפםהעיקריים

נקראתגישתןנעים.הםןאיךמתיאןתם,מניע

Effort-Shape המאמץעלמבןססתןהיא

כאשרבתנןעה ] shapeנהוהצןןעל ] effortנ
השינןייםאתלבטאםובאאלהמןשגים

 .העבתנןהאיכןתיים
קסטנברגגיןדיר IIדידיעל ,נעשהבאהצעד

ןרןפאהפסיכןאנליטיקאית ,] Kestenbergנ

המןחאתחקירתהבמהלךר~אנןירןביןלןגית
תןך ,ןפסיכןפתןלןגיהתנןעה Iביןלקשרהחלה
קסטנברג .לרגשכביטןינןעתי Iההגןרםבדיקת
חןליםבבתיילדיםעםבעיקרעבדה

שלקטגןריןתלגבשןניסתהפסיכיאטריים

התפתחןתיפרןפיליצרההיא .תנןעתיאבחןן

לתבניןת ,השןנןתהגןףלתנןעןתהתייחסןתתןך

התנןעתיןתןלהעדפןת ,לקצבהתנןעה,

 ;בהתפתחןתהפסיכןסקסןאלילשלבכקשןרןת

יחסיהסתגלןת,תפקןדיהגנה,מנגנןנירגשןת,

אןבייקטןייצןגיעצמיייצןגיאןבייקט,

שלהשילןב .בהתפתחןתשלבלכלאןפייניים

לאבאןגישתעםפסיכןאנליטיןתתיאןריןת

שלבגישתהביטןיןאתשמצאכפיבתנןעה,

המןדדמןבנהאבחןניפרןפיליןצרקסטנברג,

התפתחןתכמן:שןניםהתפתחןתייםהיבטים

ידןעזהפרןפיל .ןשכליתרגשית ,פסיכןמןטןרית

אן fKestenberg Movement Proו leבשם

תנןעתיתלאנליזהשיטהזן . K.M.Pבקיצןר

תכנןןדיאגנןזה, ,צפייהכישןריהמפתחת

מספקתהאנליזה .בתנןעהבטיפןלןהתערבןת

לטןןחבנןגעההבנהאתןמרחיבהאינפןרמציה

בשלבלאדםהאןפיינייםהתנןעהןלאיכןת

לןיעניקהטיפןלנמצא.הןאבןההתפתחןתי

למצבלהגיעןלצמןחיןכלבהמתאימהסביבה

בריתמןסיםמדןבר .הכרןנןלןגיגילןאתהתןאם

עןצמהשינןיי-שריריןשחרןרכיןןץהמתארים

כריתמןסהידןעהריתמןס ,למשלכמן,ןזמן,
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 .טבעווקריתשללמחולהספרבבית

~ 1 ~ 
מין"כאיסקרידר(רטידאזיריתמיעצה

כרמלחיףקהילתהידעיןהאמניםכרפכרמלחרף

Y לזכרהרבw ל

זס Xר Pגרטרזן

קראוטגרטרודשללזכרהערב

memory of Gertrud Kraus חן

ימים.אותםשלולאירועים

 .לטננוןאותםויצקנוהחומריםאתינקנוקיבו')),(וחברותקראוטנרטרודשלתלמידותיהאנחנו,

עצמאי.באופןליצורהחופשיתהרוחואתויצירהאמנותעלמושניםממנהשאבנו

מטה-שלהלהקהוצלילצבעבתנועה,הופיעהונוף-בתנועה,אשת-רוחשללזכרהבערבבמקרה,לא

ואהבהאנרטיה .באחדותםהניגודיםשולטיםבהחייםמציאותתקופתנו:פניאתשיקפההלהקה .אשר

האדם.רוחעלושומרתהאמנותדרךלהתקייםממשיכההמציאותביטון).(שלומיל"דואט"יחדיוםיחובר
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בר-דןד-שחראלה Iןתחרןתיןתיהדןתמחןל,על

אתוקרן-היסוד,המאוחדתהיהודיתהמגביתעםבשיתוףהיהודית,הסוכנותיזמהשניםחמשלפני

היאהמטרה ,בתפוצותיהודיםשללקהילותבאר')קהילותביןהמחברת ," 2000"שותפותהתוכנית

יחטינוצרוזובמטגרתהמשותפת,היהודיתהזהותחיזוקלשםהקהילות,ביןהגומליןקשריטיפוח

 ,ואטלנטהטנט-לואיטקהילותלביןעליתויקנעםמגידוהאזוריותהמועצותביןהדוקיםשותפות

מרמתטטלרעידיתהשופט,מעיןאבירענבל-נטעווכךוצעירים,נוערחילופיגםכוללתהתוכנית

במחוללתחרותשבאריזונה,בטוטוןלמכבייה-("המאמנת")ואנ~מיקנעםאנגלדנההשופט,

טנט-לואיט,קהילתאתישראליותארבעתייצגנהאיךותהיותשאלהטימניהרבהעםאמנותי,

שולחתקהילהכלאחווה,יחטיעלדגששמהאשר , 16-13בגילאייהודילנוערבמכבייהמדובר

הוחלטשבטקטט,ביוסטוןנערכוהמשחקיםכאשרשנתיים,לפנישונים;בענפיםלתחרויותנציגים

ונפוצהמקובלתמחולתחרותשלהקונטפציההנראה,כפי ,אמנותיבמחולתחרותגםלהוטיף

מתמודדיםבמכבייההמחולתחרותשלומארגניהיוזמיהזאת,עם ,באר')מאשריותרבארה"ב

ועוד,השיפוטשיטתהשונות,הקטגוריותהתחרות,שלמהותהלגביושאלותתהיותעםעדיין

ג'ז,מודרני,מחולקלאטי,בלטשונות:קטגוריותבחמשימים,חמישהבמשךנערכההתחרות

 ,זהבמדליותארבעשםקטפוממגידוהישראליםפתוח";ו"טגנוןטטפט,

האתניןתהאמנןיןתחג

האמנויותחגאתף"מעטמקיימת 1994מאז

החגמופענערךהשנה ,החנוכהבחגהאתניות

במסגרתעינב.באולם 25.12.00שניביום

חבר .שקלים 47.000בסךמלגותחולקוהמופע

 ,והרכביםיוצריםאמנים,-40כבחןהשופטים

 11המסכםבערבלהופיענבחרומתוכם

הזמרתאדרבה,להקת ,ברעשבלהקת :אמנים

התיאטרוןמקבוצתוידררותלוי,יסמין

לוסלא,למהלהקת ,קסםלהקת ,הירושלמי

בימטי-הקווקזיהמחוללהקת ,לטינוס

] Matayev [, תימןצפוןיהדותשלהמחוללהקת, 

עקילוב.ומשפחתכרמלאלמדלייתכרמללהקת

אדוויןהפרופ'עמדהשופטיםחברבראש

הוועדהראשיושבתהיתהשרתרנה ;סרוסי

 :ישבוכשופטים ;הערבומנחתהאמנותית

ומאיר ,אמירישי ,כהןשמעוןהמוסיקאים

מלובןםיחי ,רקםיואלהתקשורתשינא ;להב

מליחעופרהכוריאוגרפים ,ישראליושלמה

 ,החוץמשרדשלנציגיםוכן ;ג'ומעהאבוויחיה

 ,והספורטהתרבותהמדעומשרדהתיירות

בשיתוףף"מעטביוזמתמתקייםהאירוע

והספורט,התרבותהמדעמשרד ,לעםאמנות

 .עינבומרכזאביבתלעיריית

קולמןדןצילום:פז,טליה

Talia Paz, photo: Dan Coleman 

קלוברגלבירגיטמחוןה

בירגיסהכוריאונרפיתשללמותהשנהבמלאת

בחודשנערך ,קולברנבלטמייסדתקולברג,

ערבאריאלהבביתלמחולבספרייהדצמבר

"';'::~._ (.j,;: הסברדבריויבלימחולסרטיהוקרנו ,;;\גי~גחי
קלאפר.ראדושל

נפגשיםזיכרישלחברים

בסטודיו rהתקיימחנוכהשלניישמבנר

 ,"נפגשיםיכריזשלחברים II :אזכרהשבגעתון

באזכרה .גןזזיכרישללמותושנהבמלאת

ורקדנים fחברימשפחתו,בניחלקנטלו

הקיבוצית.המחולמלהקתלשעבר

 ~ד,מ"בפטט'בל,'ד'אדואגס
ן"במתאלוהמחשאגףהחמישיתהשנהזו

וידיאודאנס"זאמקייםסים) IIלמתנ(החברה

כהןןפיקישלהאמנותיבניהולו , IIלנוער

ם~בתחונציהיעלשלובהנחייתה
נוערבניוהשתתבתוכניתהקומפוזציה.

15בגילאי  .הקולנועוהמחולבתחומי 17-

ן"מתאשלאנס iTהוידיאוסרטיהשתתפוהשנה



פסטיבלבמסגרת "הצעיר .iייהאוסקבתחרות

אשר ,צעירוקולנועת nקשודימונה-פסטיבל

הארץ.מכלהקולנועגמותמתלמידיםiליבץ

 f\ Simpן e N1atter of Crח victiOחהסרט

אתהאחר.בקטגורייתהראשוובמקוםזכה

שלהקולנועממגמתאור Pיוניבייםהסרט
היאוהכוריאוגרפיהגו,מת rבבליךספרבית

הספרביתשלהמחולמת .rממזרחימאישל

יב. rאבתל 'אעירוני

הסיפורנותדואפיזיתיאטרוו

פיזי .~~~~:י~~~~נ:י~~~~נ, ~ו~~~:~ ~~:ו:~
מילה-חלל·יחסי-בנושאיםוהתמקדההסדנה

 ,סיפורובחירתריקבחללה .fפעושלתיאטרוו

מכהומאיריהמספר.צרכיולועיבודומתאים

 ] Folkwangלאמנויותיה bבאקדכפרופסור

הוזמו 1999בשנת .מניהבג Hoch Sculeנ

למחוללאבאובמרכזז ffiאורבמאילהיות

 .בלונדוו·

ו-יפתל-אביבפרס

הבמהלאמנויותרוזנבלום !וגוטליחינהפרס
חייםמפעלעללוי-תנאירה~להוענק"אתשס

רוובמעמדהאירוע .וףפינענבלוליוצרת
נערךתל-אביב-יפוייתעיראש-חולדאי

 1 . 11.00שני,ביום

קונטקט

ביתפעילויותעלחסותחה'ולבת-דורלהקת

ע"שולאמנותלתרבותכושבמלמחולהספר

בחולווהמשכומטרת Iבחולוו.שטיינברג
אמנויותבתחומינוערי~וילדיםלהכשיר
לימודיאת .ומחול)יאטרוו ,(מוסיקההבמה

אלוווהכוריאוגרףהרקדוהלמבמשכוהמחול

צילמחול"ייתערוכתוצגהבמקבילאבידו.

 .בת-דורללהקתפעילותשנותו 33המשקפת

מצרפתאורחעם ,קומפוזיציסדנת

יזםאביב-יפותליריית fבלתרבותהאגף

גריווה,עימנואלבהנחייתקומפוזיציהסדנת

שהתקיימה ,הסדנה jצרפתיכוריאוגרף
הערבי-במרכזנערכה , 2000יוני-יוליבחודשי

רקדנים 20בהפווהשתביפויהודי

בפרויקטראשוושלבהיתהךהסדנמקצועיים.

ויסתיים , 2001שנתלאורך ~בשלבישיתקיים

ובצרפת.בארץבהוופעות 2001בנובמבר

ריטנברגהניה Iשפיראיאירשליזכרישנה 25

בונריםמחולתלמידימאותכשלוששאןביתשלהאזוריבאולפןהתאטפו 2000דצמברבחודש

שללזכרווחמשהעשריםההתכנטותזאתהיתההאר').ברחביהמחולמאולפני )ב"י-'י(כיתות

שלוהמחוללימודיאתהחלתואר,ויפהמחונןרקדןיאיר, .דודנירקיבו')בן ,שפיראיאירהרקדן

ומשםהקיבוציתבלהקהולרקודללמודעבריותרמאוחר ,העמקמשמרבקיבו')ליןחרמונהאצל

בלתיכמעט,משימההריקודאמנותעםהצבאישירותואתלשלבניטהיאירבת-שבע,ללהקת

 ,מנורגיוראהמחולמבקרבופנשהשופטעיןבקיבו')בת-שבעלהקתשלההופעותבאחתאפשרית,

עליושהיהמכיוןטמו,ןבקיבו')לביתובמכוניתולהטיעוממנוריאירביקשאחרונהפגישהבאותה

עולםעםהצבאיהשירותאתלשלבקשייועלטיפרנטיעהבאותהלצבא,ולחזורלמחרתלהשכים

קריירת ,הצבאישירותותוםעםהמחולבעולםההשתלבותקשיימפניחששותיוועלהריקוד

 ,החרמוןעלבקרבהכיפוריםיוםבמלחמתכשנהרג , 21בנילנקטעהיאירשלהמבטיחההריקוד

הילג'יןהכוריאוגרף 1974בשנתהנציחשפיראיאירשלמותועלוהכאבהאובדןתחושתאת

להוריופנהבת-שבע,להקתמנכ"לפוטטל,פנחטדור,בתללהקתככלות""והיהבריקודטאגאן,

מנתעלהקיבוציתוללהקהבת-שבעללהקתהוריו,מתגורריםובהםנולדשםלקיבוציםיאיר,של

שוחריצעיריםשלדורותעלולהשפיעלהתקייםממשיךשמאזהכנט,לזכרו,המחולכנטאתלארגן

ניצהידיעלהפעםהופקמחול,

היתהנירבר,יעלבהיר

החזרותניהולעלאחראית

הכנטהאירוח,עלנלעדושאול

עיקריים,חלקיםלשניחולק

טדנאותהועברוכשבראשון

שונים,בטגנונותמחולושיעורי

ניבהיוהשנההמוריםבין

פרלוב,נעמיגת,,גליהשינפלד

פורטל,אורליווטטוודענת

,הופיעוכןכמו,גודרויטמין

נבחריםבריקודיםהתלמידים

חלקו ,שיצרובנרותובעבודות

עםמפנשכללהכנטשלהאחר

הקיבוציתהלהקהרקדני

רפרטוארקטעילמידתבתהליך

הלהקה,כוריאונרףעםושיחה

הוענקויותרמאוחרבאר,רמי

חבצלתקרןידיעלמלגותשתי

מילגה ,יאירשלהוריובנוכחות

גלעד,לשושניתנהאחת

האזוריהאולפןומנהלתמייטדת

חיים,מפעלעלהכרמל,חוף

הכרמלחוףאולפןרקדניות

גלעד,שיצרהבריקודהופיעו

נוטפתמילנהאלי'!בדרך"לשם

מצטיינתלרקדניתניתנה

 ,רנדירננההקיבוצית,בלהקה

הלהקהבהופעתנחתםהערב

"מקוםשהו"בריקודהקיבוצית

) 1995 (, 
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שלמסכותתערוכת-פנים"עלייפנים

גרינשפןיהודית

מציגהגרינשפןיהודיתשלהחדשהתערוכתה

בתערוכה .במהואבזרימחול ,תיאטרוןמסכות

בין .גרינשפןשליצירהשנות-40מעבודות

ללהקת "שדיםייאנשיםלמחול,עבודותיה

ללהקת "לתזמורתיימדריך ,בת-שבעהמחול

לתוכניותיומסכותומגווןהקיבוציתלהמחו

התערוכה .בוקריורםהפנטומימאישל

בקיבוץ ,ישראלוילפרידבמוזיאוןמתקיימת

ץ.ומרפברוארבחודשיםפתוחהותהיההזורע

השנייההשנהזוניקיםעמב"בארהלמחול

 , Mignon Furmanשומיסודהגותומשתי
הספרייהשלהידידיםבאגודתחברה

שאמנותיתומנהלתלמחולהישראלית

. American Academy of Ballet קורס

המלגותיורק.בניויתקיים 2001הקיץ

 14-הגילאיםביןמחולות/לתלמידימיועדות

אוקלאסיבבלטומתקדמתבינוניתברמה 20

לפרטים .לפחותלימודשנותבעארלאחר

הישראליתלספרייהלפנותנאהרשמהוטופסי

 .למחול

גרינשפויהודיתשלמסכות

Masks by Yehudith Grinshpon 

לבניםמתא"ן

הספר-בבתיהרקדנים-הבניםמיעוט

עובדההיאבישראללמחולוהסטודיות

בכלמחוללימודיהמפעיל ,במתא"ןמצערת.

בבניםלהשקיעהשעהשהגיעההחליטוהארץ,

לבניתזמןלבניםהייחודיתהתוכנית .רוקדים

 ,המחולאמנותעםמשמעותימפגשהנוער

יכולתםאתולשכלללפתחלהםותאפשר

לבניםהמיוחדהקורסמדריכי .התנועתית

ואלדדגתעמנואל ,גוטסמןשייהיורוקדים

בן-ששון·

 2001קיץלקורסמלגות

הספרייהידידיואגודתלמחולהספרייה
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]ז he Nordic Quartetנהנורדיתהרביעיה

 ] Ca rolynקרלסוןקרוליןהוזמנה 1992בשנת
] Carlson קולברגלהקתאתלנהל

 .אקמאץשלעזיבתואחרי

יצרהשנהאותהבמהלך

בשםערבקרלסון

5ubrosa . 

מנהלתשנתייםזה

הצדאתקרלסון

בביאנלהבמחולהאמנותי

I 
I 

ושתיבליון!שבועבמשךהופעותצפויות
 .פברוארבתחילתבפריזהופעות

הש'ד,ר'ם,ץ jב'שראל'מח,לעלסרט'ם
האקדמיים

ערוץמטעםצולמהמחולסרטישלסדרה

המחקררשותוביוזמתהאקדמייםהסרטים

-סרטכלשל(אורכוחיפהאוניברסיטתשל

בקטעים 9האמניצופיםבסרטיםשעה).
עדאשל.ותךעםומשוחחיםמעבודותיהם

(ירדנה "ך"בתנומחוליי :הסרטיםצולמוהיום
(רנה "פציםומחוליי ,טולידנו)גילה ,כהן

מחוליי ,אייל)זיורות ,תדמורעידושינפל,ד

נאוה ,דרנעהאלקיים-רונן(אשרהומיגדר"

אפרתי)משה jקולדממה""להקת ,צוקרמן)
 ,שעל)ועדיורטהיי(נעהורטיגו"ו"להקת

ומרגרטאתר(רון "ישראלביתאתפילותיי

 טנ~:;: t ~;~~ר~~ ,;~;: ~~;~~::~
http://tv.proj.ac.il . נוספתלאינפורמציה: 

 . 04-8240822 ,פהוחבאוניברסיטתהמחקררשות

שייןבאלנמתממה

בחציגרפיםהכוריאגדולבאלנשיין,ג'ורג'

בשנתפטר· ,העשריםהמאהשלהראשון

 .למותוגרםמהנודעלאחרונהרקאבל , 1983

שכל ,"המשוגעתהפרהייממחלתמתבאלנשיין

 ,המחלה .מפניהלהתגונןעכשיומנסהאירופה

 ,אק;~;~;~ז:~~~:~~::ע:~ר~~:ב ~::ו:
כבראותהגילה fמישםעלקרויצפלד-יעקב"

 .אדםבניאצל-19הבמאה

 ,] La Biennale di Venezia Danza [בונציה

בשםנשיםפסטיבליזמה ' 99ובאוקטובר

5010 Donna רקדניות 20הזמינהאליו

 "$"ושמומחולנושאפז.טליהאתוביניהןהעולםמכליוצרות

 ] 5ashaולץהסאהחדשניתהכוריאוגרפיתיצרההאירועלכבוד !'מיםייהיההפסטיבל
בשםדקות 20שלסולופזעבורקרלסון

 ,] La Parola dell'aqua [ "המדבריםהמיםיי
כללההתפאורה .קלטיתמוסיקהבליווי

לצ,דמצדשהתנדנדמיםמלאארוךאקווריום

מעיןויצרצינורדרךהרצפהעלשנשפךוחול

הביאנלהשהסתיימהלאחרפירמידה.

בשיתוףתוכניתלעלותקרלסוןהחליטה

והכוריאוגרףהרקדןנבחרים:רקדניםארבעה

בריקוד ] Tero 5aarinen [סארינןטרוהפיני

 " Waterבמחולפזטליה ,"בחדראדםייבשם

" Talk , הירניןנינה] Nina Hyvrinin [ מהבלט

 "קפואיםמיםייבמחולהפיניהמלכותי

 " Vuoto 11בשםבמחול ,עצמהוקרלסון

" dell'aqua . ייהרביעייהשנקראההתוכנית

נובמבר,בחודשבנורמנדיהועלתה "הנורדית

ההצלחהלאור .הצפוניהפסטיבלבמסגרת

] Waltz מופעלינאיתדהבלהקתהעםיצרה

 ,הקודמתירתה jbלהמשךזהו 1. ' 5 "ושמו ,חדש
 Sהאות'אםו .רבהבהצלחהשזכתה ,"גוףיי

העוסקחול "זהו ,לדבריה ?סקסמציינת

כדרכה ,כן !ובמיניות'ביצריםבחושניות,

ולץכיאם,עירוהרבהבמופעישבקודש,

בראשםהכוליימתרחשמקרהשבכלטוענת

תחילהנוצרהשם ,אופןבכל ."הצופיםשל

 ."סאשהשלקטוהפרוייישלקיצורמתוךפשוט

אירגנה ,עברה~בשנהדצמברחודשבראשית

באולמותילמחוליל-שימוריםולץסאשה

שנמשךמרתון d .בברליןלאמנויותהאקדמיה
 17חלקלוףנבדצמבר-9השלהלילהכל

 .מניה ·גשלהבירהמעירמחולאמני



שלהאמנןתי

הלןהכןריאןגרפיתשל ,

רןחייהעבןדהןכן ,

מסתבר, , Sang Jijaשלה'דיי-"ייחיח"התקןפה

בהןנגשהלהקןת

החדשניבעןלמנן

I ~שמכ:~ ~ן::::::ן;~ןן
חנןיןתמרחןבהפןנה

תמשיךהספרים

 ,פרטיםלקבלתבהקדם

במבחנים,נןכחיםלהיןת

ג'וטטנטאד'אורלוטונ'הפר'דודנ'ממאתשפת-אס

Mother's Language" by Nlmrod Freed and " 
Soni d'Orleans Juste 

he Kirov Academy of Ballet ז

2001 , 10 Session 1 - June 17 to July 

2001 , 7 Session 11 - July 15 to August 

For information: www.kirovacademy. org 

Boston Ballet Summer Dance Program 

Six weeks of comprehensive training for 

. serious ballet students 

617-456-6363 For information: Call 

Email: scameron@bostonballet.com 

bostonballet ןwww.boston.com 

Princeton Ballet School 

Summer Workshop 

28,2001 June 24 to July 

For information: Princeton Ballet School 

, 301 North Harrison Street 

921-7758 ) 609 ( 08540 Princeton, NJ 

Sarasota Ballet of Florida 

International Summer School 

July 9 to August 4,2001 

For information: Education Dept (941) 

359-0099 Ext.l02 

www.sarasotaba 11 et.o rg 

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 

North Carolina School of the Arts 

Intensive summer session 

June 24 to July 27,2001 

For information: cal 336-770-3290 

www.ncarts.edu 

American Academy of ballet 

Summer School 

For information: call 212-787-9500 

Suzanne Farrel l 

Intensive three-weeks summer ballet 

program 
416-8811 ) 202 ( Call 

 http :ןן kennedy-center.orgן educationן

plusapp.html -

he Kennedy Center ז: Or write 

20566 Washington, DC 

Columbia City Ballet 

Summer School 

www.columbiacityballet.com 

Ballet Austin 

Summer intensive 

June 18 to July 28,2001 

Call: 512-476-9051 ext.22 

Budden hagen@balletaustin.org 

Atlanta Ballet 

Summer programs 

www.atlatnaballet.com 

New York University 

dance ןtisch ןedu ןwww.nyu 

מאץמאתבצפון""למטה ,שראמטההמחולטדנת

שרוןאב'בצ'לוס:קא

Mateh Asher Dance Workshop, "Down 
North" by Matz Ek, photo: Aviv Sharon 
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לסתמרצ'לוס:דר,בעהמאת "'ודעלאאב'מוזר?מהלמעלה:מ'מ'ו

, by Noa Dar Top right: "Strange. What's strange? I don't 
photo: Tamar Lam 

לסתמרצ'לוס:מוזע,להקתבב'צועברטק,לארה

Right: "Antiope" by Lara Barscq, M 

לסתמרצ'לוס:'עקוב',ב'מהמאתטל'חה"

, Left: "Sorry Effect" by Nima Jacoby 

בפעםהשנהמתקיימים l/בינלאומיתחשיפה-מסךהרמת I/אירועי

שלבניהולוהפ,ךאשרמרכז, ,אביבבתלדללסוזןבמרכזעשרההאחת

האמנותיהניהולבארץ.מחולשלוהמחדשהתוססלמרכז ,ורדייאיר

לאולםלבואתענוגבניאל.ערןשלבידיו ,החמישיתהשנהזאתהופק,ד

וביניהם ,מחולבאוהבילפהמפהמלאאותוולראותדללסוזןמרכזשל

כאלהומהסומנוסיםידועיםמהםלכוריאוגרפים, .לרובנוערבני

 , l/מסךהרמת I/ובמסגרתליצירה,טוביםתנאיםניתנים ,דרכסבראשית

המקשיםואחריםתקציבייםוממכשוליםמקשייםפטוריםהם ,לפחות

הרכביםםירוקדהשונותבתוכניותמקורית.יצירהשלהפקהעלמאוד

הגבוהה,הביצוערמתאתרבבסיפוקלצייןוניתןרקדניםשלשונים

עומדיםהרקדניםהמרשימה.ההבעהויכולתהטכניתהיכולתמבחינת

בימותעלהבינלאומיתבסצנההיוםשרואיםבסטנדרטיםבוודאי

העולם.

 • l/וישיש I/ :שאומריםכמו-כזהבמפעלכצפוי-לכוריאוגרפיותאשר

הןבחלקןובמקצועיות,בכישרוןועשויותמקוריותמעניינות,הןבחלקן

במסגרתשנכללועלתמיההמתעוררתשלמראןכאלהגםוישבעייתיות,

 .זאתוחשובהמכובדת

אני ,העכשוויותהיצירותבמרביתכמו , l/מסךהרמת IIשלביצירותגם

הבמה,עלרואותשעינימהוביןהמחולשםביןקשרלזהותמתקשה

אבל ,פיוטייםהםלרוב ,עצמההיצירהעלבתוכנייההיוצריםדבריוגם

מוטביאול .היצירותלפיענוחמפתחותמספקיםואינם ,למדיסתומים

 .מוטעותציפיותצורילבמקום ,עליהםלוותר

שבמחולומקובלנכון ,אמנםכלל.מתפענחותאינןהיצירותמןחלק

בכל ,אבל ,ובחידתיותברב-משמעותטעונותתהיינהיצירותהעכשווי

 ,כלשהןולמשמעויותיצירהשללתוכןגםנדרשיםהצופיםרוב ,זאת

מפתחמחפשהצופהשתהיינה.ככלואישיותרב-משמעותיותתהיינה

לפענחהמתקשיםשרביםנוכחתיבקהלאנשיםעםמשיחות .להבנה

הריקוד.ברמתבביצוע,לבםתשומתאתממקדיםיצירה

 ) IIבכורות I/מדורראהלבכורותבנוגעמלאים(לפרטים 1מסך

שרוןמאתץ ou Got To Live Jגודריסמיןמאתירוקים"יישדות

ברגיוסימאת"יעל" Jזיורוניתמאתמרילין"שלייהלילהאייל;

כפרחיםאושלכת,כעלילישנראהבמהזרועההבמה l/ירוקיםשדות l/ב

רגיליםבבגדיםהלבושיםגבריםושלושהנשיםשלושבאמצעותנבולים.

אפילוולרגעיםמוזרעולםיוצרתגודר ,משהודהויה ,מיושנתבאופנה

תמהונייםנפשחולישלהמופרעלעולמםמציציםשאנונדמהמבעית.

מעוותות, ,גדולותהתנועות .ההווהשלהמציאותמןהמנותקים

אחתוגם,לבדןרוקדותהדמויות !'וזועקותצורחות I/אפילו ,ומוגזמות

מימיצעצועיםאולי ,קטניםבחפציםמטפלהגבריםאחד .השנייהעם

באינטנסיביות,בגמישות,מאודשהרשיםטרוןבועזזהוילדותו.

מובהקתנועותסגנוןזאתליצירהגיבשהגודרנוכחות.שלובעוצמה

 .היצירהאתהיטבשמשרתיםבמהותמונתמעוצבכיעורשלמאו,ד

מתאימותאינןכאלהכי ,סדורותקומפוזיציותאיןבונהשהיאבעולם

הישגוזהו , l/עולםלבנות I/הצליחהאכןגודריסמיןטירוף.שללעולם

אמיתי.כוריאוגרפי

 ,התנועותבאמצעותלא ,בכללליהתפענחהלאאיילשרוןשליצירתה

הכתובגםהמוסיקה.באמצעותולא ,התלבושותבאמצעותלא

ושלושגבריםשלושהרוקדיםלבנהבמהעלבידי.סייעלאבתוכנייה

עלבצדיושבמהם,אחדפורשפעםמדי .מטורףודימוזרריקודנשים

התנועותבאמצעותנבניתהמוזרותשרוקד.מיעלומסתכלהרצפה,
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פוזיציות Iקומאודמעטיש .במיליםאותןלאפייןשקשהבלב,ד
אבלפעם,גדיעצמםעלחוזריםהתנועהומהלכיהתנועותצורניות,

היוצרת?כוונת jlהיתהזאתאולי .ביצירהיותאחדותלמצואהתקשיתי
 .עיןושובהטובהביצוע

 ,בשרחלקיושלייתקריביה:בתוכניכתובזיורוניתשלהריקודעל

היצירהצאתי. 9ולאחיפשתייגעתי,מחזמר".וברקע-מיוזעתחולצה

ביצעואכןשהרקדניזםומורכביםמסובכיםתנועהממהלכיעשויה

אחת.שלמות dמתקשריםאינםהמהלכיםאך ,גבוההריקודביכולת
עולםהצטיירלי .קומפוזיציהומעט ,אלימותהרבהיש

ארבעתמרילין?שלהמפורקעולמהזהוואולימפורק·

ענבראהיהפלבמיוחד .מצויןרוקדיםהרקדנים

 .קד'וממחותך ,מדויקבביצוענמירובסקי

 1מסךשלותדהיצימשלוששונהברגיוסישל "יעליי

ומלאתשעשעתמהיאראשית, .עקרונייםדבריםבשני
בקהל,צחוקזופרצחיוכיםעוררההיאואכןהומור,
ביןאמההישלפיענוח.מפתחותבהישושנית,

אלימותובינשיםחברתיי :שבתוכנייהההצהרה

 .הבמהעלחש Jלמת ,"להתבדלותאופנהבין .לשלווה

בראוותנותייושברקדניתבתמונתנפתחתצירהיה

בשמלהשהלב ,באריםשלגבוהשרפרףעלזוהרת

בבגדלבושותןנשימופיעותכ,ךאחרלוהטת.אדומה

ומתגלים,ריקודבמהלךמשילותהןאותואפור,עליון

בלונדשליאותבעטורותהנשיםעז.באדוםגוףבגדי

 dumb blondל- rאבארבילבובותנרמזיםאנחנו .זוהר
בהומורדושה~אחרת,בתמונה .הוליוודייםמסרטים

 .חושניודקרירוקדיםצמודיםואשהגבר ,שחור
אותו,לשבשןמנס ,שלהםלריקודמתפרצת "אשתויי

 :בתחנוניםר~הגבפנימטיחההיא .ביניהםולהפריד
סצנה ."ותי Iתעזובאל ,תישאראותי,עזבתלמה"

רבהימות'אביצירהישיחד.גםועצובהקומית

רגעיםגםישאךומהירות,נמרצותבתנועותשמבוטאת

מקטעי,מורכבהיצירה .חושניותויש ,רוךשל

נהדרבסולותמסתייוהיאוטריו,דואטיםאוניסונו,

שלוניםזהפרקיההבמה.בקדמתויזרמיהשל

 'הקולאז ~ lאחלשלמותהיטבמתחבריםהיצירה

מועדוניםממוסיקהשאר,בין ,מורכבהמוסיקלי

יצירהאכן.הוליוודישמאלציתוממוסיקהקצבית

 .ומקוריתמרתקת ,היטבעשויה

 iגודרמיןזימאת jeeL junny today S 1מסד

II אנטיופהtt ברסקלארהמאתi אנימוזר?מה .ן/!מוז

באמת?בוון.זמאתהלמהיודעתלאאנייודע.לא
דרנעהמאת tמה?'בן.

אשההבמהבירכירואיםגודרשלהמחולבפתיחת

רחוק .דום Jבצמרוסורגתבכורסהיושבתאדומהבשמלהלבושה
שלקטיםבצבעיםיוםיוםבבגדיואשהגברהבמהבימיןממנה

מהשלרונותהזיאתרוקדים ,והאשההגבר ,הזוגבני .וצהובחרדל

סבו,ךקשרזהובהווה.ביניהםשישמהואת ,בעברביניהםשהיה

:ו~~גמלוניותןע~~;;: ~~~~ז ;;;~:פו~?,~~~מ ם~~~~מם,~;~:'ו~~:



חמצאותמלא ,וומשיםמרציןדואטזחוזרות.~כמעטאיןמשחו.
בניבעייתי.קשרשלמהותמבעיתדיובאופןהיטב Jשמבטאתנועתיות

הבעהורבמדויקבביצועמפליאיםארז,איריסהאוה,ובמיוחדהזוג,

היטבומשרתתמוזרההיאגםהמוסיקהביותר.תובענייםתפקידיםשל

פשוטכלל.ליהתפענחולאתמוה,ההמשךהתנוע~ית.ההבעהאת
נכנסתממבהשללמוסיקהשראיתי:מהשלתיאורה tlהלאיבוד.הלכתי
האישמפתה.דיריקודרוקדתוהיאשפתיה,עליוךנוצץ,בבגדאשה

האדוםהצמראתואוכלהכורסהמןשקמהוםבאלאשהמתקרב

אבסורדית.מוזרותלהביעמיטיבהשאכןמוזרהה~עבולסיכום, .שלה
בעייתי.וההמשךמצויןוןףהראהחלקלדעתי
פיה/אשה ,והרוסחרבחדש,בעולם II :""אנטיופהעל jהתוכניימןציטוט

מוקרןברקעאבולוציה."שלתהליךעוברתואשת tחנוקהנ ,מלוכלכת

אשהמשתוללת.ממשבטירוף,רוקדתחוםבבגדהאיער.שלתצלום

לריקוד.מצטרפותנשיםחמשעודאותה.להרגיעה I 'ומננכנסתאחרת

חשמליבמתחשטעוןברקכמועצום.במתחטעוןןאורכלכלהריקוד

היאגםמזכירההמוסיקהמחדש.פעםבכלץומתפווחוזרגבוה

התנועתית.ההתרחשותעםהיטבשתלבת Eווברקיםרעמים

הקומפוזיציהגםכךהיטב.ומגובשאחידוהסגנוןומעניינתעשירההתנועה

כלשהיא ,האוירהביןהניגודגםבעינייפהדמויות. 1ביןהתנועהויחסי
כלכךהשמלות.שליםהנייטרליהחומיםהצבעיםןבין ,פיצןץסףעלהזמן

עצמה.'תנןעה Iמןנןבעתההבעה

אךהקןדמןת,כיצירותיהומקצןעיתמרתקתדרנעה Jשהחדשהיצירתה

בפישמןשםטקסטביןשילןבהיאהעבןדהןנןעז.ימקןחידןשבהיש

האישהרפלקסיבי:בטקסטהןאהזהשבשילןבהמיןחדריקןד.וביןשחקן,

אמנןתשלהמהןתעצםעלההתבןננותכדיתןךדברבריקןדשמתבןנן

הרקדנית:אלבשאלןתפןנהוגםהקהל,אלעצמן,עםמדברהןאהמחןל.

הואמההגןף?עןשהמהרע?הואכאמנןתגעכשןןיהריקןדמצבהאם

 םי:~~:י :~~~ע?~:;~ך;:~כם;:~~ז~~~: ~~~'ף:;~:::: ~ן~:
זזה?ןלאעןמדתשרקברקדניתהפוטנציאלמהד?זבימתחברבריקןד

סוגיןתהןמעלהשהמתבןנןהשאלותכלשאלןת. Iבאלהכיוצאןעןד

שבספריםבעודאךהמחול,אמנןתעלןהעיוניטיהאסהדיוןשבלב

ןמסןבכת,מקצןעיתגבוהה,בלשןןלרובנידןנןתהןמלומדיםןבמאמרים

ןביןשר.בעמקותוגםןבהירהפשןטהבלשןןןנענןתףנשאלןהןכאןהרי
חינני.בהןמורמתובלהדיבורכשלעצמן. 9ומרשיחשןבהישג

נוספים.ושלןשהעיקריתרקדניתישהריקוד.הואהוביציהשניהשןתף

היאפעםןבכלשונים,בסגנןנןתשןנים,יקןדים rרוקדתהרקדנית
לסגנןןהמתאימהאחרתבתלבןשתןחוזרתגוד rפמאחןרינעלמת

מדיהמתבןנן.שללשאלותיןןהמקןרהרקעהםהריקודי!םהריקןד.

הרקדניםשלשאמנותםברוראךלרקדנים,המתבןנן Iביןשיחהישפעם
המילים.-המתבןנןשלת rוזהתנןעות,היא

דןרשהריקןדבהןמןר.משןפעןגםהמצאןת,עתיררהיביצהמחןלמרכיב

 .ןעמוקהמקןרית ,נןעזתעבןדההיטב.ומבןצעית Iריקוןירטןאןזיות

 . 2001בשנתהצפןייםהיצירהשלהנןספיםלחלקיםעינייםבכליןןצפה.נ

ב'חלק-רות 1יונשים- 6מסד
Medja Luna מk ייגבר,רז,רננהמאתתמיד"ייבשמחהנתו;מיכלת

I 
יעקובינימהמאת IISorry Effe<tt-סליחהאשה,

טובהפלמנקןרקדניתשהיאנתןמיכלאתההשןנןתבהופעןת

לפרוץשלההניסיןןאךהסגנון·בחוקיהיטבבקיאההומאן,דומקצןעית

מנסהנתןיפה.עלהלאיצירתיתמחירןתןלהנותהפלמנקןסגנוןאת

ןביצירה ,הריאליסטימהסןגעכשוןיריקןדעםפלמנקוריקןדלשלב

גבןלותאתפןרצןתהנשיםחמש .משתלביםאינםפשןטאלהשניהזאת

איפןק.שלבכבליםעצורהפנימיהלהטבווהמוקפדהמסוגנןהפלמנקן

מוחצנןתדרמטיןתפעולותשלמענייןןבלתיבנאלילצירוףגןלשותהן

אתמשפשפןתמעשנות,גשם,מעילילובשות-יומיומיןתתנןעןתעם

התסרןקתשלמכבליההשיעראתמתירןתהכואבות,הרגליים

אתפורצתהמוסיקהגםחושנית.בגנדרנותאותוומפזרותהמסורתית

מוסיקהעםמסורתיתגיטרהשלשילובאלהפלמנקוסגנוןחוקי

הבמה.עלחיבביצוע ,אלקטרונית

ראיתיאני ,פוסטמודרניסטיתאקלקטיות,שנוצרלמהקראו,תרצואם

יפה.עלהשלאכשעטנזזאת

הטקסטאתהדת.אתשמגלהילדהעלסיפורהיארזרננהשלהיצירה

 ,חיההילדהחיברה.שהיאריקודיםבוומשובצים ,רזרננהכתבה

אנוהמוצגהמונולוגמןרפורמית.בקהילההבריתבארצותכנראה,

מצווה,כבתלתורהעולההילדהרבנית.שהיאאםיששלילדהלמדים

עלמדברתהיאקדיש.אומרתואף ,בטליתמתעטפת ,כיפהחובשת

 .ושמחהאהבהמתוךהאלוהיםעבודתועל ,שבלבהכוונהשלהחשיבות

ומוסרהסיפורגםוכך ,מבוכהכדיעדובנאלירדודהואהמללאבל

הםשבההריקודקטעישניכיריקודיותרביצירהשאיןחבלההשכל.

בקלילותאותםרוקדתרזורננה ,יומרהוחסריתמימיםשמחהריקודי

הרפורמיבזרםהאשהשוויוןעלכפרודיההיצירהאתנראהאם .ובחן

הגזמהשלמימדוהןשנינותהןנעדרתהיצירהאזכי-הבריתבארצות

היתהשזאתמניחהואניהיא,השנייההאפשרותבפרודיה.שמתבקש

המצווהעלרציניתאמירהכאלהיצירהאללהתייחס ,היוצרתכוונת

כלחסרת ,רדודההתוצאה ,זהבמקרה ;שמחהמתוךהאלעבודתשל

בשעתלמשל ,אחרצפייהבהקשראולימביכה.ממש ,כן ,ועומקתחכום

יש ,תיהברבארצותכלשהירהיבעייהודיקהילתיבמרכזלילדיםסיפור

מקום.זאתליצירה

לבושההרקדניתניצבתיעקובינימהשלביצירתההפתיחהבתמונת

מדברתהיאמיקרופון.תלויומעליההבמהבמרכזלבנהארוכהבשמלה

מהדהדתהיאאךושוב,שובחוזרת "סליחה"המילההמיקרופון.לתוך

מובנתהיאכךהמיקרופון.דרךשונותצליליותטרנספורמציותועוברת

אוירהשיוצרותצליליותכויותיאגםלהמעניקהעיבודאךכפשוטה,

פשוטיםמשפטיםונשמעיםמיליםנהגותבהמשךגםלבאות.וציפייה

תגיד ...משהוליתגיד"כמו: ,לאשהגברביןשנאמרים ,רגשיתוטעונים

םימיל- IIלעשותליגרמתמהיתרא ...לשבור ...לשמור ...לעצורלי

 .נוספותבמשמעויותהצליליהעיבודידיעלהנטענות

יחסיםמערכתשביניהםבאדוםואשהגברשלבריקודנצפהבהמשך

האשהורוך.אלימות ,ומשיכהדחייה ,ארוטיתחושניותפנים:רבת

היחסים.תסבוכתאתומעצימהביניהםנכנטתאיתם,רוקדתבלבן

 ,יפיפייהבמהתמונת ,ראשית ,הםהזאתבעבודהוהיפההמיוחד

הגדולההמצילה ,למשלחידתיים.אך ,אוירהיוצריחזותייםדימויים

נזכרתי .ענקככובעתשמשובהמשך ,הבמהיבירכתשתלויהוהנוצצת

בפונקציותמשמש ,מניפהשלמל,דאחחפץבוהיפניבתיאטרון

 .רבותובמשמעויות

בזכותוחדתיוממרתקתמתיתיבנוכחות ,בלבןהאשה ,יעקובילנימה

חבלהחוצה.שמקריןפנימיריכוזבזכות ,והדקיקההגבוההקומתה

 : •• : .ביצירהיותרארוךריקודיתפקידלעצמההועידהשלא
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מלדציונה

 "אהלכתיייאני •••
במסרגתרב-תמימימיפע

הישראליהתיאטרינטי

כדושובת-עין,אמנותיתלמחרוזתהנשזרותאבני-חןכמו

 י,,~וי,:,.חהקול,-פסהריקו,ד ,המשחק ,השירייםהטקסטיםלזה

ייאניבמופעהבמהועיצובהתלבושותהתאורה,הוידיאו,

אתתחוםןמשלימיםנשזריםאלקיים-רונן.אשרהשיצרה

ההצנה.אתלזהזהלננוב

חוטהמהוויםהשירים,בבחירתהושקעהרבהמחשבה

שלומנוונתענפהשיריתיצירהמתוךנבחרוהם .למופע

פניעל ,יצירתםעיתוימבחינתנפרשים,הםאףמשוררינו.

נפשמצוקותאותן ,בדרכושירכלמבטאים,הם .אחדים

מחזה ,אפואכאן,אין .למיניהןהכליוןתופעותמולהבודד

עוצמה,רביטקסטיםשלומוקפדתהרת-חשיבהבחירה

הבחירהעלהשבחים .למופעאינהנרנטיתוכנימבנה

הבימתיתבזירהאלינוהחוזרת ,אלקיים-רונןלאשרה

שנים.כעשרשלהיעדרותלאחרומעמיקה,

המחולבתחוםכאמניתנבטהאשראלקיים,אשרה

היתה ,הקיבוצית)הלהקהממייסדישבע,בתלהקת

לכללוהרחיבוהוהתחוםנבולותאתשפרצוהחלוצות

 ,עשירדמיוןשלנילויתוןשוב ,הפעםהתנועה.תיאטרון

ן Tnרחן_ו,.לביטויודחףאומץובעיקריוצרתהרפתקנותאפילו

,,נרר\':'חוי·ייי":ומעולםביטויצורותשלנוסףמגווןהבמהאל

האלהוו-וח VJחורעלדילנהאלקיים .ומאפשרתמציעהשהיאוהטריקים

שלומעודןמזוכךובשילובמאופקבמינוןוהפליאה

המסךביןהדיאלוגהבימתי.למופעהוידיאוניים

מתרחשוהוירטואליהאמיתי,ביוולמצוירלמצולם

אומשנהו,אתללדתהאחדשליכולתואתהמנצלת

ביוצריםאלקייםאשרהנעזרההמסךקטעיביצירת

אשרהובימוי:כוריאוגרפיהאז",הלכתי"אבי

צילוס:מורה-מטלון,אודליהבביצועאלקייס,

יליף-אלקלעיבעמי

& hen I went", choreography זAnd ... " 
direction: Oshra Elkayam, dancerl 

: actress: Odelya Moreh-Matlon, photo 
Naomi Yalif-Alkalai 



וכבימאית,כרעיונאיתשרביטהתחתביצעואשרוהאנימצ'ה,הוידיאו

הואאףעוצבאשרהקול,פס .ומקצועיתאסתטית,דמיוןשופעתעבודה

המגווןושזירה.בחירהשלמחשבתומלאכתרבהעבודהחייבעל-ידיה,

מעשיריםהחזותיים,האלמנטיםלביןבינוהמובנהניוהדיאלשבוהרב
לפסקובצונלאיתבלתיבחריצותאמינותו.אתומעצי~יםהמופעאת

בצדזה ,ואפקטיםמוסיקהזימרה, ,קריינותשלשוניםמקורותהקול

התוכןצרכילפיהכולנלווה,אועצמאיקיוםקיבלוזה,בתוךזה ,זה

שלובקריאתםבקולםמונשיםהשיריםמןחולקהחזותי.והמופע

מקצועיים,קרייניםשלבקולותחלקםאותם,צרו~אשרהמשוררים

אותםומשחקתאותםהמדברת ,מורה-מטלון~ודליהשלבפיהאחרים

הקולופסישמושרים.נםואחריםוריקודיה,תנועותיהעםבבדבד

ההתרחשותשלהדומיננטיהאירועלהיותוהופךכi,כלווהמתפקידוחורנ

מתכנסיםהחזותייםכשהאלמנטיםמובילה,לודיה bמעיוהבימתית,
כוונה ,תחילהבכוונהונעשה ,מתוכנןמתוזמן,rיכול .לליוויוהופכים

התפאורה,יוצרימצטרפיםאלהכלאל .בהושקעה~מחשבהשהרבה

ותרמוומהוקצעת,מקצועיתמלאכהעשואשרהתלבושות,והתאורה
שלהמופלנלעושר ,התומכת ,המינימליסטיתבנישתםדווקא

 .הבימתיתההתרחשות

להסתפקהיוצרתשלבהחלטתהנםמתבטאתת~מינימליסטנישה

צורותשלהרבהעושראתיוצקתהיאכךהבמה.עליחידהבשחקנית

את ,נטוסולובהופעתהממצה ,בודדתאחתישותאלוהתכניםהביטוי

כישסברמילביצוע.ואשר .והמבצעהיצירה ,היוצר?יוהמהודקהקשר
 ~------------------------------------------------ך--

מטלון-מורהמאודליהמקבל ,ורנלייםנודקותמחייבבמהעלריקוד

 , iilבהכשרתניתדקרהיאשאיןאף .הואכךלאכיניצחת,הוכחה

כללאירךהמלא,נופהנימיבמלואולרקודלהתנועעמפליאהאודליה

להפיחומצליחה ,מרפההיאאיןוהקריאההמשחקבקטעינםהמופע.

כשהיאביןונשלטת,מדויקת ,וקלילהקולחתועהנבתואווירהתוכו

רפיההכוריאוחלילעל-פיהכולוסוערת,מהירהכשהיאוביןאיטית

המניעהיתירה,היסחפותמסתמנתלעיתיםאך .אשרהעבורהשיצרה

 ."רעותמיליםייבשיר ,למשל ,כמוההנזמה,לנבול

דם, )2iהחיישלהענוםבפןועוסקים ,ברובםעצוביםהשיריםכיאף

בבי.ושדקהומורברסיסיהעצבאתלתבלואודליהאשרההצליחו

םחיים,ויצרתקווהבאדםשנוטעמהסונ ,חר-רבתקלילותבמין

ה1jולפים,נטרפיםכאשרנםאומרות:הןכאילו .מכלהקשיםבמצבים

 ,הדעתשפיוכשאובדת ,וננטשנוטשכשהנוףהנעורים,מתכליםכאשר

לחיי,ךחעואפשר ,המסנרתמוחורנהכולכאשרנם ,האהבהכשנמונה

 .ללכתולהמשיךקומהלזקוף

מסנרתנ1 2000בדצמברהתקיימהשבכורתו ," ...אזהלכתיייאניהמופע

אמנותאתלייצננםנבחר ,הבימהתיאטרוןשלהישראליהתיאטרונטו

מרכזשל "בינלאומיתייחשיפההפרויקטבמסנרת ,הזובשנההמחול

טוב ,לאואםוביןהרחבהעולםאללפרוץיצליחאםביןדלל.סוזן

אותויאמצואם ,נוספיםהפצהונורמיתרבותסל ,לעםאמנותיעשו

בפנימירביתולחשיפהלניודהראוירהוט,אמנותימופעזה .לחיקם

 •••.הישראליהקהל
• • 



אןרתןתןלהקןתס·ןר·םבכןרןת,

 1000אןקםןבר-נןבמבר-דצמרב
עמ·תל·אורהבער·כת

רקדנ·ם·ןצר·םלהקהה·צ·רהוננם

 1000מסרהרמתבמסגרתהןעלן

אבשלום,משהרנדי,רננהווריקן,יעלזוקמן,יעלשינפלדניבהקיבןציתהמחוללהקתיישפיץ"

אשלדניבן-דרור,רןדליס,אודרי אוברי,רנהורדי,מוסיקה: (15.11.2000)

טווין,אפקסללנ,דדה

ליק Iקרגד"רוואו,ג'יי.די.

רוזחנסקי,אריקפסטרנקשירליפרזיבילוויץ,יאצקגתעמנואלהקיבוציתהמחוללהקתטובה"יישנה

שלומיחוורש,קרןלבנת,אלעדמאי,קריסטינהדיוויס,מיילסגרשווין,ג'ורג' (15.11.2000)

רואימיפרסלי,אלוויסוואיט,רוברט

פרית',בא,ןי.ס.פרודיג'י,

יאנג,,נילפושרסקןורנירןןנה,

בןרדןמססינטרה,פרנק

פכ,רתמרלר,טיאןרןאלוני,ענבלאיבגי,אביבלןירמיןרטיגןלהקתהד~"יישמחת

(16.11.2000) J.S. Bach, Goldberg צחישמרןק,אלכסצאבל,אירנה

; Roslyn Tureck ןVariations 
Hamam 11ן Bagno Turco 

 Trancental; Minne Sangerן
; Ensemble Perceval 

3 . J.S. Bach, Air from Suite No 
in D/Pablo Casals 

פכר,תמרטי~לר,אןרןאלוני,ענבלאיבגי,אביבורטהייםנעהןרטיגןלהקתייאסתר"

הןצחישמרןק,אלכסצאבל,אירנהמתןך:ןמוסיקהקןלדגימןת (16.11.2000)

Billie Holiday 
" You Showed Me The Way " 
) Fitzgerald-MacCrea-Webb-Green ( 

וןבייענימהשפירא,זןהרשפירא,ענתיעקןבינימהסליחה"אשה,ייגבר,

ברייטישראלמקןרית:מןסיקה (18.11.2000) 

"Media Luna" להקתCompas נתןמיכל

בשיתןףנתןמיכלמןסיקה:

דאליארזהמןסיקאיםעם

מרגליתראליפלמנקן),(גיטרה

קופ-סמפלרמןשיק ,)ןל'צ(

בס)גיטרה(אקןרדיון,

נתו,מיכלזי,לןגרןניגןלדברג,אלהבלן,איריס

םחיעמרנ;וזיןיעלספקטןר,איריס (18.11.2000) 

ברגיןסיבת-שבעאנסמבליייעל"

קןלאז'מןסיקה:

נבןת,גילילנחא,טליהןיזר,מיהבןסר,דקרןלין

ולנראסנתצןק,נעהנמירןבסקי,ענבר (20.11.2000) 



 11מרילישל"הלילה

(21.11.2000) 

" ou Got to Live" 
(20.11.2000) 

II ירןקיםשדןתII 

(20.11.2000) 

II קלינט'עללןןתר

) 22.11.2000 ( 

זיןרןניתבת-שבעאנסמבל

קרמןדיןןיד : iilמןסיק

צןקנעהנמירןבסקי,ענברזיידס,ארקדיןיזר,מיה

טליהלב,אשרנהיים,ברגזרמיששןן,בןאלדדאיילשרןןבת-שבעאנסמבל

קלנראסנתנבןת,גילילנדא, The Ladibugמתןךמןסיקה:

Transistor, Sue Garner 
and Rick Baown Bo 

Kondren at Calyx Berlin from 
" Gonzales Uber Alles " 

לב,,אשרטרןןבןעזזיידס,,ארקדיבןסרדקרןליןגןדריסמין

צןקנעהנמירןבסקי,ענברמןנק,מרדיתמןסיקה:

מקןרית)(מןסיקהפןסטלקרני

לבנה,רןנייגנדןרף,בנימיןןנציה,יעלדניאלי,ענתדניאליענתדניאליענתלהקת

קןפרברגאןדליהפרי,דמאיריהןדאישימקןרית:מןסיקה

למחןלמתןחהבמה- ' rקןלא

(19 .11.2000) 

שמשיגיא

 Juno Reactorמןסיקה:
שמשי,גיאקןפרקרן

 1000חדרריקןדימסטיבלת(במסגהןמלה

דקה-מה-"ריק

) 29.11.2000 ( 

ישראלמרבאלדהרט,חנהמבצעןת:יןצרןת

מסרהרמתבמסגרתןשהןממחןלןת

" 1 Fe 1 Funny Today " 
) 9.12.2000 ( 

II .מןזרןמהמןזר

 ,אנייןדע.לאאני

אתהלמהיןדעת

באמתןמתכןןן.

 ) II (2.2000 .9מהןכן.

ייאנטיןפה"

(9.12.2000) 

גןדריסמין

היינן,קייג'ימןסיקה:

קןמןפרי

לב,,אשרטרןןבןעזזיידס,ארקדיבןסר,דקרןלין

צןקנעהנמירןבסקי,ענבר

שץאסףשליט,עילאיהברינרזמאיהמןעלם,מיכלדרנעהקבןצת

זיידגלשחקן:

דרנעה

אל-דרןריןסףטקסט:

קמראןאןדימןסיקלי:עיצןב

ברסקלארהמןזעלהקת

הפנרמיהטקסט:

סלןסר,דיןןידמןסיקה:

דגלינטןני,מרקזןרןגזןן

ןינברג,מאיהמרב,ענתשחר,ענבלליפסקר,מיה

כרמית/אברגי'למןרןצןר,נגהגןטהןלץ,סיןןן

בןריאן

II אםשפתII 

תיאטרןנטן-דןאמומסטיבלבמסגרתשהן~לןריקןדים

(9.12.2000) 

פרידנמרןדןבימןי:רעיןן

ד'ןרליאנססןניהכןריאןגרפיה:

פרידנמרןדג'ןסט,

אביבדיןדין :מןסיקה

יןפה,אלןןןתיפןף),(שירה

פירסןןטןני(תןפים),צרפתיאבי

מאתמןסיקהעםיחד(גיטרה),

באךסבסטיאןיןהו
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רקדניםיוצריםלהקההיצירהומם

It חמהגגלי,דוררושחגלע,דתמירדורשחר :אמנותימנהל "היפהאלפרד

(9.12.2000) 

It מרעIt עזימיסהר :וריאוגרפיהכ

ארזדידי :מוסיקה

חביבסיגל :שירה

יינמןלקתמי ,ס mאברבןענבל ,שחראיילת

(9 .12.2000) 

"Strange" 
(11.12.2000) 

יעקובינימה :וריקודכןריאוגרפיה

בייעקונורי :בפסנתרונגינההלחנה

לחמןדנןשואבזרים:תלבושותעיצןב

It סהרוריתרומנסהIt אזולאיניליאורןמשחק:ריקודכןריאוגרפיה

בכריסאלח :משחק (11.12.2000) 

זקןבןענבל :קןדיורכןריאןגרפיה Itמתאימהייכשהנעל

רןזלסאייל :משחק

אביןסיגלבימןי:

(11.12 .2000) 

היומראליהתיאםרונםוכםטגרתהומלה

 :ןכתיבהבימןיכןריאוגרפיהזזתיאטרןן Itאושריי

תמיררות

תמיררןת

 :ובימויכןריאןגרפיה " ...אזיכתלהאנייי

אלקיים-רןנןאשרה

מטלון-מןרהאןזליה :ומשחקתנועה

לויאיתןבמה:עיצוב

ברגרסוןטלנה :תלבושותעיצוב

ורדיחניתאורה:עיצוב

 1000תדרריקןדיפטםיכל

שכטרבתיוביצוע:חיבוראחותי"עםחהישיי

בטהובןסאטי, :מוסיקה

ל"זשכטררותי :נגינה

(12 .2000.2) 

חץעמוס ,גבעוןרוניאינבינדר,חומיחץעמוס :חיבורתנועןתאנסמבל " 8ימספרליודיי

(2.12 .2000) 

 "דמעהללקק Iשוףיי

) 8.12.2000 ( 

תורדיתיחיבור:

פרסקובלדי, ,שניטקה :מוסיקה

פרטארבובא,ך

תורדיתיפרי,דמאיר

בוררתמרשמגר,ענתוביצוע:חיבור "יישלןש

(2.12.2000) 

הרמן-תדמוראילנית :וביצועחיבורי"יצאתיי

נחושתןאלון :מוסיקה

לידרמרבתלבושות:

(8 .12.2000) 

שנייעל :חיבורמה-אדמלהקתייירחי"

גריןאילן :מוסיקה

יפהאיילת :תלבושות

 ,מנצורה-שפיראזהרארקינ,דמיכלשני,יעל

רןקרונית,נבותמר,נצרטלי (8 .12.2000) 



בחןיילסיןריםיןח: Pישראלהקןח

ייאנאפאזה".אתהעלתהשס 2000באוקטובר-13-23בבאוסטרליהסיורערכהבת-שבעלהקת

דבריס".ייזכרוןאתהעלתהשס 2000באוקטןברב IIבארהסיירהבוציתהקהמחוללהקת

בחןיילסיןריםעם:ריקןדילהקןת

 . 2000באוקטוברקוריאהלדרוסנסעהה"חדייהורהלהקת

 . 2000בדצמברלטייוואןנסעהכרמלאלליתמייכרמל"להקת

 . 2000בנובמבר(פלורידה)לאורלנדונסעחיפהלהקת

בארויאןרחןrןולהקןת

Cleo Parker Robinson Dance (ארה"ב)2000ונוב 9-13 

תל-אביב/יפו!פסטיבלבמסגרת
רובינסוןפרקרקליאוו:כור

ובסקימברדוזוק :כורובורנה"וייכרמינהבתוכנית: 2000נוב' 13(בלגיה)יאז'שלהבלטלהקת

תל-אביב/יפופסטיבלבמסגרת

Random I ance Company (אנגליה)2000ונוב 11-14 

מקגרגורוייו :וכוראיאוו). , 16סולפור(מילנריוס,גיה"יייהטרילבתוכנית:
במשכומחולשלביעיתההעונהבמסגרת

Imperial Russian Ballet of aya Plisetskaya (רוסיה)2000דצמו 5-נובו 26 

האגוזיס"מפצח"ו "הנמהההיפהפייבתוכנית:
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Ecstasy: Nudjty and movement ןסer, Empjre ןKarL Toep 
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אלדןרגב'

 ,פורנוגרפילסרטפרסומתכמונשמעלעברית)(בתרגוםהספרשלשמו

בספרנתקלתילאמזמן-השפעמבחינתרקאקסטטיהואתוכנואך

ותנועהרוםייעיעלהזההמחקרכמוומנומקחקרני ,דעתצמאמקיף,

ממוצאאמריקאיובמאיסופר ,טופרקארלמאתבגרמניה"הגוףבתרבות

 1910-בשניםהגרמניהמחולשלהמדהימההתופעהאת,החוקרגרמני

 ,המאהתחילתשלהעירוםלתופעתמתייחסהספרשלהראשוןחלקו . 1935

ביןמבחיןהמחברהעירום.תרבות- nacktkulturבגרמניתשנקראתזו

עירוםתרבותולהבדיל,פמיניסטיתעירוםלתרבותמוקדםעירוםריקוד

בעירום.לבלטמוקדשאחדפרקארוטית.

שהםהספרעמודיארבע-מאותמתוךעמודיםשבעיםרקהםאלואך

עדיונקיםשממנוזהאקספרסיוניסטי,מחולעלביותרהמקיףהמחקר

 ,השפעתומבחינתלודומהשאיןעכשווי,מחולשליוצריםהיום

שלו.והפוליטייםהחברתייםוההקשריםחדשנותו

המופיעהתנועההיא ,במבואטופרכותב ,"הגוףתרבותיי

הבחנותממוטטתאשראסתטיתהופעהשלכצורה

העצמי ,ואובייקטסובייקטוגוף,רוחביןמסורתיות

המודרניהגוףשלהגרמניתהייחודיתהבנייהוהעולם.

-הופעהשלעיקריותקטגוריותשתימבחינה

לאלעולםהגוףתרבותאךפיזית.ותנועהעירום

 ,היסודותשניביןבסיסייםמתחיםלפתוריכלה

יותרנעשושהתנועותשככלמשוםבעיקר

ביןלפייסיותרהיהקשהכךריקודיות"יי

 ,עירוםשלהמארגהמינים.שביןהניגודים

שבתוךהספקאתמבטאומחול,תנועה

בעיקרההינההמודרניותהאם ,התרבות

אקסטטיותאועירוםשלאקסטטימצב

כמולשאלותביחסמשוחררת.תנועהשל

זהותלאמץעצמוהגוףיכולכיצד-

הגוףשלהמסמניםמהםמודרנית,

לגבשפעםאףהצליחולאועו,דהמודרני,

התשובותאלאאחת,ברורהתשובה

 ,מתחריםרעיונותשלרחבבטווחהתגלו

משתמשייאנימוסדיים.ומחוותאישים

אתלצייןכדי'אימפריה'במילה

אתהמגדיריםלכוחוהרצוןהרבגוניות

כותב ,"'הגוףתרבות'שלהמורכבות

טופר.

המאהתחילתשלבעירוםהריקוד

במסגרת ,שונותרקדניותידיעלשבוצע

פרטייםארגוניםאולמחולחברות

 ,התשוקהביןהקשראתבדקאחרים,

ביןשונההיתהמשמעותווהמבט.הגוף

וילניאדורהלדוגמה,למבצעת.מבצעת

] Adoree Villany [, שישיופיבגופהראתה

הנשיהגוףמפניהבסיסיהפחדעללהתגברשישוטענהלהציגו,זכותלה

תרבותאמנותי.אובייקטבכלכמורצינותשלמידהבאותהבוולהתבונן

 .לכתרחיקות,מטופרלפיומשמעויותיה,-19ההמאהבסוףנוצרההעירום

מאותשלברשתצמחה "החופשיהגוףתרבותייאו ,העירוםתרבות

לטבע,המודרניהגוףאתלקשרכדרךנודיזםקידמואשרמועדונים

כוללהגזע",שלהיגיינה"ו ,חברתיתרפורמה ,לצמחונותגםומכאן

תרבותיישלהמוצהריםהרעיונותאחדעםמתווכחטופראנטישמיות.

למוסריותהפריעולאאנטי-ארוטיהיה "הטבעיייהנודיזםכאילו- "העירום

זהותלהטילניסו ,טופרטוען ,העירוםמצדדי .הקונוונציונליתתיהמינ

שלהמטפיזיקהאךתת-תרבויות,שלשלםמערךעלאחידהפוליטית

לחשוף,דיזהואיןשנראה,ממהיותרואפלהעמוקההיאהעירוםהגוף

 "קיום"הואתהאמתאת ,טען ] Martin Heidegger [היידיגרשמרטיןכפי

עצמו.הגוף-העירוםקרי:

שוניםספרולבתילאסכולות ,לסולניםמתייחסתטופרשלהמחקרעבודת

מחולולתנועותבתיאטרוןלמחול ,וקבוצותזוגותלריקודי ,"הגוףביטוייישל

הקיבוץ),מסכותשלומחשבההשתאותומעוררימוקדמים(נוסחיםהמוניות

קראוסגרטרודשלמקומהנפקדלא .שוניםופוליטייםחברתייםבהקשרים

 "חופשי"ההמחולשלהראשוןלדורכמוריםשימשואשרנוספיםושמות

בארץ·

ההשקעהרבב.ללאהםוהצילומיםהעריכה ,האינטלקטואליתהרמה ,הידע

מילהישואםגבול,ללאהם ,זהבספר ,החומרית ,הרגשית ,הרוחנית-

המאמץעלביקורתשלרפה

נעוצההיא ,הזההענקוההישג

-השפעשלזובנקודהבדיוק

מסויםמחשבהקוטובעלעיתים

הצעות ,הסתייגויותשליםבתוך

והכוונהאזכורים ,שונהלמבט

טשטושכדיעדאחריםלמקורות
NUDITY AND MOVEMENT GERMAN BODY CULTURE, 1910·1935 
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מציעהספראיןהמקורי.הטיעון

עיקרוןאוראשיטיעוןכךאם

שהיא ,תקופהשללקריאהמכוון

בחינה,מכל ,החשובותאחת

 ,המערביהעולםשלבהיסטוריה

 ,כביכולאליםבןשלבמחווה ,אלא

המחברלפנינופורש ,כל"יודעיי

אתלבלבלהעשויאינסופישפע

 ,המבקשרגילתמותהבןשלדעתו

מנוסחתהצעהלקבל ,כהרגלו

 ."תמשלמשידידותית"והיטב

מסעטופרמציעזאתבמקום

לחיים,סמוק ,תחזורממנומסעיר

בו.לאחוזשתצליחמהעם

OIPFER זKARL 



נסעןהמקןמייםרןבכי ,בקיץריקהשברליןאןמרים

מןצעגרמניהבבירתבכד.חשאינןמבחןץהמבקרלחןפש.

שלבקדחתששרןיהבעירתרבןתאירןעישלעצןםשפע

הבעיןתעםעדייןמתמןדדתןאשר ,פניהחידןששל ,בנייה

יחלקשניןאיחןדהחןמהנפילתעקבשנןצרןהקשןת

 . 1989בנןבמברברלין

השתיםבפעםהשנהשהתקייםהזההחשןבהפסטיבל

כלפניעלהפזןריםאןלמןתשלבמגןןןמתרחשעשרה,

גןפים:שניידיעלןמאןרגןמנןהלהפסטיבל .העיר

שלהאמנןתיבניהןלה ,] Hebbel-Theaterנהבלתיאטרןן

 ] Marionצימןןמריןן ] Nele Hertlingנהרטלינגנלה

 ,] TanzWerkstatנ "המחןלסדנתייידיןעל Ziemannנ
טריאןיןאנדריבקראןלריקהשלהאמנןתיבניהןלם

הציגהפסטיבל .] Ulrike Becker and Andre Theriaultנ

 ,להמחןצהןגםאירןפהחבירמנןדעיםןיןצריםלהקןת 16

בןנכללןכןןנסיןניים.אןןנגרדייםעצמאייםיןצריםבצד

בלתיןדיןניםפגישןת,- "בינייםייקריאןתשלתןכניןת

אתהמעסיקיםנןשאיםעלןהןגיםאמניםעםפןרמליים

אמניעםמעשיןתסדנאןתגםןנערכןהיןם,המחןלאמנןת

שןנים.בסגנןנןתמחןל

מליןן ,הנןדעת ] Maguy Marinנין.מרמגילהקת

 .בארץמהןפעןתיהראליישהלקהלגםמןכרתשבצרפת,

 , Quoi quil en 50itחדשה:עבןדההלהקההציגהבפסטיבל

על .בטרילןגיהפרקשהיא "יהיאשריהיייחןפשי:בתרגןם

סיפןרהןאלכןלםהמשןתףגברים.שלחמישייההבמה

ןלהיטמעלהיקלטהמנסיםמארצם,מהגריםשלחיים

שלןהחברתיהפןליטיהגןןןנןבעמכאןכבר .בפריז

 ,זריםשנאתזהןת,עקירה,שלבשאלןתשנןגעתהיצירה

 ,מנגנים ,רןקדיםהגבריםחמשתכלמןשחתים.ןמשטרים

אתבצרפתית, ,לסירןגין ,מספרמהםאחדכלןמדברים.

האחרים.מחייאפיזןדןתגםבדבריןןמשבץ ,הןאסיפןרן

מנגניםהם .אטרליילתרגילדיבןרביןנעהדיבןר

ןלפתע ,כיסאןתעלהאדםככליןשביםכשהםןמספרים

תנןעןתגםבןשמשןלבןתבריקןדןמתפרציםקמיםהם

זןלתם,עםןגםלבדרןקדיםהםהבעתיןת.יןםיןם

חמה.אנןשיתהתייחסןתןבתןדברגישןתגברית,באחןןה

הןאיפהרבה.ןבמיןמנןתבגמישןתנעיםהגבריםכל

רכהתנןעהלביןןזןיתיתנמרצתגבריתתנןעהביןברעהמ

מאן,דאנןשיתעבןדההיא Quoi quil en 50itןזןרמת.

ןבמיןמנןתבכישרןן ,במקןריןתעשןיה ,ללבנןגעת

מקצןעית.

 ,] Anne Teresa de Keersmaekerנקרסמאקרדהתרזהאן

הפעםחברהמבלגיה,רןזסלהקתשלהאמנןתיתהמנהלת

 Aka Moonהרןקןללהקת TG Stanהתיאטרןןלקבןצת

.מצד ] In Real Timeנאמיתי"בזמןיי-משןתפתביצירה

התנןעהשלנןספןתןהקצנההעצמהראינןהמחןל

גבןלקצהעדהמשןכללתןהןירטןאןזית,האנרגטית

ןלקיחת ,התזזיתיתהקלילןת ,הזריזןתמבחינת ,היכןלת

בן-רןקדתהקבןצהשכלישרןזס.רקדנישלסיכןנים

עם ;הרןקדיםביןאנןשיתתקשןרתללאכיאם ,זמנית

ןאתכןחןאתלהפגיןרקדןלכלראןימקןםגםיןחדזאת,
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נסעןהמקןמייםרןבכי ,בקיץריקהשברליןאןמרים

מןצעגרמניהבבירת .בכךחשאינןמבחןץהמבקרלחןפש.

שלבקדחתששרןיהבעירתרבןתרןעייאשלעצןםשפע

הבעיןתעםעדייןמתמןדדתןאשר ,פניהחידןששל ,בנייה

חלקישניןאיחןדהחןמהנפילתעקבשנןצרןהקשןת

 . 1989בנןבמברברלין

השתיםבפעםהשנהשהתקייםהזההחשןבהפסטיבל

כלפניעלהפזןריםאןלמןתשלבמגןןןמתרחש ,עשרה

גןפים:שניידיעלןמאןרגןמנןהלהפסטיבלהעיר.

שלהאמנןתיבניהןלה ,] Hebbel-Theaterנהבלתיאטרןן

 ] Marionצימןןמריןן ] Nele Hertlingנהרטלינגנלה
 ,] TanzWerkstatנ "המחןלסדנתייידיןעל Ziemannנ

טריאןןאנדרייבקראןלריקהשלהאמנןתיבניהןלם

הציגהפסטיבל .] Ulrike Becker and Andre Theriaultנ

לה,מחןצהןגםאירןפהמרחבינןדעיםןיןצריםלהקןת 16

בןנכללןכן .ןנסיןנייםאןןנגרדייםעצמאייםיןצריםבצד

בלתיןדיןנים ,פגישןת- "בינייםקריאןתיישלתןכניןת

אתהמעסיקיםנןשאיםעלןהןגיםאמניםעםפןרמליים

אמניעםמעשיןתסדנאןתגםןנערכן ,היןםהמחןלאמנןת

שןנים.בסגנןנןתמחןל

מליןן ,הנןדעת ] Maguy Marinנמריןמגילהקת

בארץ.מהןפעןתיההישראלילקהלגםמןכרתשבצרפת,

 , iQuoi qו iן en soitחדשה:עבןדההלהקההציגהבפסטיבל

עלבטרילןגיה.פרקשהיאיהי"אשריייהיחןפשי:בתרגןם

סיפןרהןאלכןלםהמשןתףגברים.שלחמישייההבמה

ןלהיטמעלהיקלטהמנסים ,מארצםמהגריםשלחיים

שלןהחברתיהפןליטיהגןןןנןבעמכאןכבר .בפריז

 ,זריםשנאת ,זהןת ,עקירהשלבשאלןתשנןגעתהיצירה

 ,מנגנים ,רןקדיםהגבריםחמשתכל .מןשחתיםןמשטרים

את ,בצרפתיתלסירןגין, ,מספרמהםאחדכלןמדברים.

האחרים.מחייאפיזןדןתגםבדבריןןמשבץהןא,סיפןרן

מנגניםהםלתיאטרלי.רגילדיבןרביןנעהדיבןר

ןלפתעכיסאןת,עלהאדםככליןשביםכשהםןמספרים

תנןעןתגםבןשמשןלבןתבריקןדןמתפרציםקמיםהם

 ,זןלתםעםןגםלבדרןקדיםהםהבעתיןת.יןםיןם

 .חמהאנןשיתהתייחסןתןבתןךברגישןת ,גבריתבאחןןה

הןאיפהרבה.ןבמיןמנןתבגמישןתנעיםהגבריםכל

רכהתנןעהלביןןזןיתיתנמרצתגבריתתנןעהביןהמעבר

מאן,דאנןשיתעבןדההיא iQuoi qו iן en soitןזןרמת.

ןבמיןמנןתבכישרןןבמקןריןת,עשןיהללב,נןגעת

מקצןעית.

 ,] Anne Teresa de Keersmaekerנקרסמאקרדהתרזהאן
הפעםחברה ,מבלגיהרןזסלהקתשלהאמנןתיתהמנהלת

 Aka Moonהרןקןללהקת TG Stanהתיאטרןןלקבןצת

.מצד ] In Real Timeנ "אמיתיבזמןיי-משןתפתביצירה

התנןעהשלנןספןתןהקצנההעצמהראינןהמחןל

גבןלקצהעדהמשןכללת ,ןהןירטןאןזיתהאנרגטית

ןלקיחת ,התזזיתיתהקלילןתהזריזןת,מבחינתהיכןלת,

בן-רןקדתהקבןצהשכליש .רןזסרקדנישלסיכןנים

עם ;הרןקדיםביןאנןשיתתקשןרתללאכיאם ,זמנית

ןאתכןחןאתלהפגיןרקדןלכליראןמקןםגםןחדי ,זאת
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איןתנועתיתוירטואוזיותשמרובדומה ,לאכזבתימהמם.בסולויכולתו

ארוכיםטקסטיםיששלה.ביומהנותהיאהיצירהשליתתהעיקיההב

קריסתעל ,אדםבניביןהיחסיםכישלוןעלהחיים,מהותעלומייגעים

בתוספתגדול,בקולונצעקיםנאמריםאלהזה,וכגוןהאוטופיות

לומרשלאושטחיים,חבוטיםהטקסטיםאךאבסורדיות,אמירות

II פלצנייםII . המילהfuck בזהדיאיןאך ,משפטבכלכמעטחוזרת

 .החייםעלומשמעותימקורימשהולהגיד

אבלאמיתי,בזמןמאלתרת Aka Moonהמשובחתהרוקלהקת

ברורהמסגרתמאפשרואיננו ,הרקדניםאתמגבילהאילתוריהפורמט

מצטרפיםהם-והשחקנים .הבמהעלולקומפוזיציהלכוריאוגרפיה

מןהמוםהיההקהלאמנםהמעצבנים.הטקסטיםלהפקתגדולבקול

בסךאךרמות,בתשואותוהריעלעיניושנגלתההריקודיתהיכולת

שנמשכתמהומהמאומה",לאעלמהומהרוב IIבמדוברבעיני,הכול,

קרסמאקרדה .שעהחציאחריעצמהאתממצהאךשעות,וחצישלוש

הרב-אלתנועהשלמכוריאוגרפיהבמעברדרכים,פרשתעלנמצאת

הדרך.להמשךהנכוןהכיווןאתמצאהטרםשאולילינראהתחומיות.

הלהקותשלושעםהגדולקיליאןייריליזימןומפתיעהנוספתאכזבה

יצירתועםשהופיע- NDT 1,2,3-ההולנדיהמחולתיאטרוןשל

II 2000 [ " 2000ארכימבולדו Archimbo ldo [ שלהיוקרתיבאולם

II 40לציוןקיליאןשלהפרידהמתנתהיאהיצירה ."הגרמניתהאופרה 

מניהולפרישתוולרגלההולנדי,המחולתיאטרוןשלקיומושנות

קיליאןמיחזר " 2000ארכימבולדו IIב .פעילותשנות 25אחריהלהקות

עלמבוססתהמקוריתהיצירה . 1995משנת , IIארכימבולדו IIיצירתואת

עשרההששהמאהבןהאיטלקיהציירשלהסוריאליסטייםציוריו

מפירות,העשוייםוהדמיונייםהמוזריםהדיוקנאות .ארכימבולדו

דמיונואתוהלהיבולרבים,בוודאימוכרים ,חייםומבעלימצמחים

קטעיםגםקיליאןשיבץ " 2000ארכימבולדו IIבקיליאן.שלהיצירתי

וגם ,פרסונה"בלה IIלמשל,שלוותיקותמיצירותומקוטעיםקצרים

לייטפוטפולכמו ,איתושעובדיםצעיריםיוצריםשליצירות

] Paul Lightfoot [. הםיחדהקטעיםכלאתלקשורשאמורהשניחוט

ארו,ךשולחןסביבלמשתההמסובים , NDT 3שלהוותיקיםהרקדנים

ובראשםארכימבולדו,שירתבהןורוזניםנסיכיםחצרותבאותןכמו

היאהתוצאהקופפרברג.סבינההמצוינתהרקדניתקיליאן,שלאשתו

מככבתקופפרברגארכימבולדו.ברוחאולי ,ועסיסיצבעוניסלטאכן

אתומלווהעברלכלעגבניותמיידההיאבו ,"עגבניות"שנקראבקטע

המילהעלוקצבאינטונציהממשחקיהעשוימשעשעבמונולוגעצמה

tomaten , עגבניות.-קרי

תנועהשלנורדיבזיקוקיןומבריקצבעוניחזיוןהיאכולההיצירה

בקטעיהמתחלפיםמשתתפיםעתיריקבוצתייםריקודיםופעלתנות,

היצירהאךובחן,בקלילותבוירטואוזיות,רוקדיםכולםוטריו.דואטים

ראוותניתיצירהזאת .משמעותבעלתאמנותיתלמדרגהמתעלהאינה

 .טלאיםטלאיםשעשויה ,ושטחית

יצירתושנותבמשךאותנווהפליאשהרשיםהמהולל,קיליאןמיירי

ציפיתי ,ומקוריותשלמות ,עמוקותנפלאות,יצירותבאינספורהארוכות

כןהציפייהכגובה-כןועל ,האמיתיקומתובשיעורפרידהלמתנת

האכזבה.עומק

באירופההיוםזורחתשתהילתםהצעיריםרקדנים/הכוריאוגרפים

 Boris Charmatz, Akram-והאמרגניםהמבקריםכלבפינישאושמם

Khan, Xavier Le Roy, Meg Stuart, Xyhjht Emio Greco, Jerome Bel 

ברלין.בפסטיבלחלקלקחובל,רום'גלמעט ,כולם-

ממוצאמוסלמיהוא ,] Akram Khan [(לונדון)קאןאקרם

יצירתובהודו.באנגליהכרקדןוהוכשרשנולד ,בנגלדשי

 Iבתעופה(משוחרר Loose iח Flightההפיע,עמההסולו

משלבהואהאמנותית.תפיסתואתמאפיינתבמנוסה)

בשניעכשווי.מחולעםקלאסיהודיקאטאקריקוד

הריתמיהבסיסעלמושלם.באופןשולטהואהסגנונות

המחוותועלהקאטאקבריקודהרגלייםתנועותשלהמסובך

שרווחותוהפניםהזרועות ,העליוןהגוףפלגשלהסמנטיות

משלו.ועכשויאישיתנועהמילוןמרכיבהוא ,הזאתבמסורת

זאתועםומעניינתמורכבתכוריאוגרפיההיאהתוצאה

רקדןהואקאןאקרםועו,דזאתכבדולח.ובהירה ,מגובשת

ניחןהואמהפנטת,בימתיתנוכחותלוישמחשמל.

 ,עליוןבריכוז ,מוחלטבדיוק ,ריקודיתבוירטואוזיות

כלשלהמישפוטאתהיטבשמשרתתעמוקהבמוסיקליות

עצרהקהלללב.נוגעתליריתוהבעתיותחןעםיחדמהל,ך

שלהראשוניםוהמחווההצעדמןבהתפעלותנשימתואת

בשיאוכברהואאקרםהריקוד.לסיוםעדהבמהעלאקרם

ממנולצפותיש .ככוריאוגרףדרכוובתחילת ,כמבצע

לגדולות.

(בתרגום COח Forts Fleuve(פריז) ,שרמץבוריסשלהופעתו

הבימתיותהחוויותאחתהיא ) IIהבורגנותאתלזעזע IIחופשי:

התפרסםשרמץבוריסמעודי.שחוויתיוהמבעיתותהמוזרות

עלשמתרחשתאנכיתיצירה ,] Aattenen tionon [בעבודתו

עירומים.כשהרקדנים ,קומותשלוששלפיגומיםמגדל

-הנגדיהקוטבקצהעדהולךשרמץהחדשהבכוריאוגרפיה

מכוסים ,הבמהשעלהיצוריםנכון,יותרהרקדנים,שבעת

שמכסיםגי'נסממכנסיעשוייםברדסיםראשיהםעללגמרי,

ליצוריםאותםשהופךמההפנים,אתגםומסתירים

וגםנראיםאינםהםומיגדר.זהות ,"אני"חסריאנונימיים

עלאחדנופלים ,מועדיםבזה,זהנתקליםהםרואים.אינם

וילוןהתקרהמןיורדפעםמדיבשר.כגושילערימות,השני

שלאלחבילה,אותםומאגדכולםאתשמכסהשקוף

מוסכמותבמודעמקעקעשרמץברצונם.ושלאביוזמתם

חדשותדרכיםמבקששהואמפניהמחול,אמנותשלרבות

לדימוייםבוטהאנטיתזהמציגהואכךזו.אמנותלחקור

גופםבאמצעותהמתגליםורקדניתרקדןשלהמוסכמים

שלהם.הפניםוזהות

בחושךנכנסותהדמויותנוספות:במהמוסכמותמנתץהוא

רקמשתמששרמץהקהל.מושבימעלעיוורטיפוסתוך

הבמהעלחשוכה.נשארתהאחרתהמחציתהבמה,במחצית

מוסיקהנשמעתבתכיפות.וכביםנדלקיםהאורותעצמה

ישנסבלת.בלתיבעוצמהוחורקתמנסרתאלקטרונית

דממהלביןותזזיתיתמהירהתנועהביןקיצונייםחילופים

שמכההאלימותלהשלמתביותר.איטיתותנועהמוחלטת

טקסטיםהיצוריםמשמיעיםהחושיםבכלוהולמת

כדיצרפתיתדימבינהאניאך ,בצרפתיתאמנם ,פורנוגרפיים

 .קשהבפורנוגרפיהשמדוברלדעת

ומבעיתה.אלימה ,ברוטאליתהיאהבמהעלההתרחשות

 ,למטהראשועםאחריצורהופךאחדיצוראחת,דמות

בחבלקשוראחרזוגברצפה.בכוחראשואתומטיחוחוזר

הרצפה.עלוגרורחזורבאלימותהשניאתגוררוהאחד
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מכןערןתכאילן ,מעןןתןת ,גמלןניןתהןהתנןעןת

ללא ,ישירןתמןצגיםהאלימןתשלהגלםחןמרי .בכןןנה

שלההחזיתיתהמתקפהבגללמזעזעתהעבןדה .עיבןד

שרמץמבקשמהשלה.הגןרפתןהבןטןתהחןשיםעל

להמחישהאםןלאןזנינן?לעינינןןלהציג ,לנןלןמר

אןהחיצןן?החללמןיצןריםשלברןטאליתהתקפה

דה- ,ניכןרשלאפןקליפטיבחזיןןאןתנןלייאש

האנןשיןת?ןאןבדןפרסןנליזציה

שלהצגה ,אמןסדנאןתגםהתקיימןלמןפעיםבנןסף

עםפןרמלייםבלתישיםגןמפ ,התהןןתבתהליךעבןדןת

ןתשןמתהסקרנןתמירבאתמשךהאחרןניםמבין .אמנים

ריינר .לבמה ] Yvonne RainerJריינראיבןןשלשןבההלב

מאבני ,דסןן'גבקבןצתהמרכזיןתהדמןיןתאחתהיתה

השישיםבשנןתיןרקבניןהפןסטמןדרניהמחןלשלהיסןד

בכךמהפכניתהיתה IIAטרין"יצירתהןהשבעים.

 ,עצמהןהיצירה ,כמחןלמקןבלשהיהמהכלשקעקעה

 IIלא IIשלהכרזהשהןאשלההבןטההמניפסטבתןספת

המחןלשלהדגלספינתנחשבן ,המקןבלןתכלעל

מאמנןתהתאכזבהנרירילימיםאז.שלהפןסטמןדרני

שלאמה ,חברתייםבנןשאיםלעסןקרצתההיא .המחןל

לכתיבהעברההיא .הזהבמדיןם ,לדבריה ,לההתאפשר

בנןשאיםלטפלגםלהניתןשבןדיןםמ ,סרטיםןלעשיית

 ,המבצעהגןףמןנייטרלימרחקלתפןשןגםחברתיים

בלתי ,ישירהמעןרבןתנדרשתבןבמחןלכמןשלא

 .היןצרשל ,אמצעית

שבעה ,המחןלמןפרישהשלשניםעשרןתאחרי ,עכשין

הנלןןיתההתעסקןתמכלןבעיקרסרטיםמעשייתגם

הגדןלברישניקןבכשמישההזאת.בתעשייההנדרשת

 White Oakלפרןיקטכןריאןגרפיהליצןראןתההזמין
שכשחיפשהסיפרההיא .להיענןתשמחההיאשלן

 , IIAטרין IIבנזכרהןזמנתמההכןריאןגרפיהליבשבחןמרים

הכןריאןגרפיה.לחןמריהבסיסהיהןהןא ,אןתןשיחזרה

חןפשיתחהישבצןרתהתקייםריינרעםהמפגש

 Xavierהצרפתירקדן/הכןריאןגרףלביןבינהןמאןלתרת

Le Roy המפגששלהמשיכהעיקר .בברליןןעןבדשחי

אןל ,שתהיפרמהגחררנשרייכךבןןמןיקצםעבהיה

עצמההחהשי .ןנאמרשריםבדבןאשפגמהלשבתןכנן
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J 
ועמוסהרשלנית ,ממוקדתבלתי ,רדודההיתה

ולאאודהאבל .מאכזבתדי-בקיצורבהתחכמויות.

אלפניםריינראיבוןאתלראותהתרגשתיאניגם ,אבוש

 ,סלבריטישלמגינוניםחפהשהיאלזכותהייאמרפנים.

ונעימות.פשוטותכותיהיהלוכי

 ,באירופהאחרתץארבכלאו ,בגרמניהשרואיםהמחול

והלהקותהרקדנים ,היוצריםאירופאי.כללבאמתהוא

ניתניםבאשרעיםיומופועובדים ,לארץץמאריידיםנמת

שאמניהיאהמקובלתהדעההמתאימים.התנאיםלהם

בחדשנות,-המוביליםהםוהבלגיםהצרפתיםהמחול

עבודותיהם.ובעומקמעורריםשהםבעניין

-מבצעיםשלהטכניותהיכולותהריקודית,הוירטואוזיות

מהשללשיאהגיעוכבראולייאמנו.שלאלשיאיםהגיעו

 ,הזהההישגמפנידווקאאליו.להגיעיכולאנוששגוף

לחפשמהלמבצעאיןויובלעד ,מאליומובןהיוםשהוא

היוצרמןמצפיםבכך·מסתפקיםאיןשוב ,הבמהעל

אופתרוןמתןעםלהתמודדולנסותשאלהלהעלות

בלבדתיטכנוירטואוזיותביצירתו.לשאלהתשובה

אינהובוודאי ,רציניתלבלתי ,גרידאללהטוטנותנחשבת

אחד:מחולוחוקרמבקרליאמראמנות.כיצירתמספקת

בטלוויזיהבפירסומות , Mב-דvגםישרטואוזיותיו

הואהיצירהכשנושאגםאמנות.לאזאתובקברטים.

תפקודועל ,הגוףעלשאלותלשאולהראוימן ,עצמוהגוף

 .באלהוכיוצא ,הגוףדימויעל ,היראותועל ,במחול

 ,התנועהעםיחד ,כלומר ,לרב-מבצעיותהנטייהבולטת

 .ביטויאמצעילשילובוצריםיהנזקקים ,אליהובנוסף

תפאורותמשוכללות.וטכנולוגיותהאפשרככלרבים

וידיאוהקרנות ,משוכללתתאורה ,חפצים ,מתוחכמות

בעוצמותפעםלאאלקטרונית,מוסיקה ,ושקופיות

גםשולבושראיתיהיצירותברוב-ובעיקר .מהממות

 ,בוטיםלרובשהיולעייפהועמוסיםארוכיםטקסטים

משתלטשהמללנדמהפעםלאמובנים.יבלתגםםילפעמ

 .היצירהלטובתתמידלאוגם ,לרעתוהמחולעל

ביןהגבולותנעשוכאלהושידוכיםמשילוביםכתוצאה

 ,מיצג ,תיאטרלימחול ,מחולתיאטרון ,מחול ,תנועהחקר

שלבמרחבבוודאיכךמאוד.נזילים ,וכדומהוידיאומחול

יוצריםשלבמרחבגםאבל ,וחדשנייםנסיונייםםיוצרי

 ••••.ומבוססותותיקותולהקות

• • 

הביאנלההונשי":"דרך
 2000ליזו-למחזל

II המשידרךII למחולהאחרונההביאנלהבמרכזהפעםשעמדההיא, 

פסטיבל .] Guy Darmet [דארמהגישלבניהולו ,בליוןשהתקיימה

הפסטיבליםלאחדונחשבשבועותשלושהפניעלמתפרשהזההמחול

 .נושאיצירסביבשנתייםמדינערךוהואבצרפתבתחומוהחשובים

נבחרותהעבודותתמידלאאםשגםהואזהמסוגפסטיבלשליתרונו

מבטאחי,דאמנותימידהקנהיפעל

להעניקעשויהנושאעלהרוחב

מעניק)הואאכןקרובותיםלעית(ו

הנושאעליותרמקיפהפרספקטיבה

בכ,ןשנה.באותהשנבחרהספציפי

חשיבותסךעלחשיבותועולה

בהקשרהוצגואילובנפר,דהעבודות

אקלקטיפסטיבלמאיד,ן .אחר

נבחרותבמסגרתושהעבודותבמוצהר

והעזהמחדאניןסינוןולאחרבקפידה

מהנהלהיותעשוימאיד,ךאמנותית

מציבאבל ,יותרואףפחותלאומרגש

ממנהלואחרמסוגתובעניותדרישות

האמנותי.

יש ,"המשידרך" ,השנהלנושא

בירת ,בליוןבמיוחד ,מלאההצדקה

מאותזהבאירופההמשיתעשיית

ירעהסביבישהיוםעד .בשנים
הכסף"שמלותעםהזהבמתול"

אבסמבלשבתא'

Golden Dance with Silver " 
Dresses", Shanghai Song and 

Dance Ensemble 

התיירותומשרדמשיתעשיית

תת-מעבריםבסיורימתנאההמקומי

כדישנחפרוהיסטורייםקרקעיים

בתיביןפגעמכלבטוחמעברליצור

הבינייםמימיהעתיקיםהמלאכה

שהיה,בנהרהספינותמעגנילבין ,העתיקההעירשלהגבעותבמעלה

מרכזעבר ,רילעהנושאביןהקשרלהדגשת ,ואכןחשוב.תחבורהעורק

יונציגליוןשלהמשיבמוזיאוןהמינהלהמאגפילאחדהתקשורת

-20כותרמוהזולביאנלהחסותנתנוליוןשלהמשיותעשייתהמסחר

הרחובותאתוקישטוהתנופפומהםניכרחלקמשי,בדישלקילומטר

העיר.במרכז

71כ מאותוכמהבאולמותהמופעיםבעשרותצפוכרטיסיםרוכשי-500,

רקדניםאלפיחלקלקחובו-ססגונימחולותבמצעדצפואלפים

אלהמספרים .העירבלבבמדרחובשהתקיים-מסוגננותבתלבושות

הגיעומשם ,הרחוקהמזרחובתרבויותהמחולבתחוםענייןעלמעידים

ההפקות.רוב

באלפייםלמזרחהמערבביןקשרצינורשימשהההיסטוריתהמשידרך

 ,והכובשיםהלוחמים ,הסוחריםתנועתכאשר ,האחרונותהשנים

ביהנתוהיתהמידעהעברתשאיפשרההיא ,והסקרניםהחוקרים

דתות ,עמיםביןהדדיתלהשפעה-היםנתיבימופוטרם-העיקרי

 .ותרבויות
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 ,'להלומאתש'ר'ם""תשעה

קונגהונג , CCDCלהקתבב'צוע

, Nine Songs", by Helen Lai " 
City Contemporary Dance 

Company (CCDC), Hong Kong 

JJO 



 ,האלקטרוניתוהתקשורתהאופטיים,הסיבים

שיא.במהירותברזילאימחולעללהשפיעעשוי

עלניכרותוהמערבהמזרחתרבויותביןת

 ,היומיומיהחייםבאורחכשההבדליםמאליו.מובן

רצוןועולהצףשובומיטשטשים,הולכים ביןומדינותבין

צביוןעללשמור

יעדלקהליהמובנתגלובלית,שפהכלים,היצירה

מגוונים.

לדוןמרבים

הבדליםמקבלתשאינההפוסטמודרניסטיתיבה

גבוהאונמוךרע,טוב,שלהסקאלהבובסרגל

ההשפעהאתשהריהמערבית.התרבותשלהמבט

אנחנוהעשריםבמאהמערבימחולעלהרחוק

שבאבנוסחאוריינטליזם"יילהכמיההאתנצייןאם

השפעתהמודרני,המחולמאמהותדניס,סנט

1 Chi [ נאנס'הצאלמנטעלChance [ במחול

ומעגליהזןבהשפעתהמינימליזםתורקנינגהם,מרס

שכן ,דו-כיווניבסיפורמדובראבל .הבוטושל

במרביתקיימתמערבייםקודיםלהטמעתמזו

זמננובןבמחולגםלביטויבאזהבכללה.

עכשווימחוללהקותשלבעבודות ,האחרוניםורים

עבודותשלרבבמספרביטוילידיזומגמהבאה

בחר.במקביל,ויפןקוריאה,טייוואןקונג,,הונגמסין

-ועודתאילנד ,הודו ,אוזבקיסטאן-נוספותנות

פולקלוריאופישלמרביתן ,המסורתיתהשפהבשימור,

I תיירותי-מסחריגווןבעלפסוודו-פולקלוריואופיוב, 

-ך
אנסמבלשנחא'הכסף"שמלותעםהזהבמחול"

Golden Dance with Silver Dresses", Shanghai Song a Id Dance Ensemble " 

 ] Shanghai Song and Dance Ensembleנאנסמבלשנחאיאיהשכזולהקה

המיועדהרומיבאמפיתיאטרוןנערךהמופע .רקדניםשבעיםהמונה

המופעבכלל, .שבכרמיאלזואתהזכירההגדולהוהבמהצופיםלאלפי

אותנטיות)(לאמרהיבותבימתיותתלבושותהוחלפושבוהגרנדיוזי

ההו-האומחולותהצבועהקרטוןתפאורתעםספורות,דקותמדי

נעילה/הפתיחהמופעימרביתאתהזכיר ,והראוותנייםהקצרים

בוחשיםכוריאוגרפיםמדייותרממש,שלאתנימחוללאבכרמיאל.

האמנותיתהאמירה ,ומגובשברורסגנוןלמופעשיהיהמכדיבקלחת

כיראוי ,שבמיטבו ,ספקטקלהואלעיכולהקלהערבוכל ,מטרותדלת

המיועדיםהתקציביםמחשבוןולאהתיירותממשרדתמיכהיקבל

פולקלורסממניעלשמבוססהוליוודי,פשטני,מבטהואהתוצרלמחול.

נמשכיםםירבצופיםאםגםפופוליזם.שלגדושהבמנההיטבמדוללים

אמנותי.מחולמופעילביןשבינובשידוךבעיהיש ,זהמסוגלבידור

עםמחולותיוצרי .בכרמיאלגםשנהמדיועולהצצהזוסוגייה

המחולואנשישהמבקריםכךועלההפרדהעלקובליםלבמהישראליים

המחולשללגדרמחוץשהיאבנישהככלואיםאליהםלהתייחסנוטים

ביןההפרדהקוויאתלשחוקהפוסטמודרניסטיתהנטייההקנוני.

 "טבעיתיילתנועהמסוגננתתנועהביןגםכמו ,ונמוכהגבוההאמנות

אמותבשימורהטעםמהלהסבירקושייוצרת ,היומיוםמחייהלקוחה

הנהוגות.המידה

כמופעפולקלורייםבאלמנטיםוהשתמשההקוויםאתשחצתהמי

מטייפההלהקההיתה ,כאבעדמדהיםאףםיובחלקמרשיםבימתי

עםמטייוואן, ] Legend Linנליןנד'לגהמחולתיאטרון- ] Taipeiנ

זולהקה .] Lin Li-ChenJן'לי-צליןהאמנותיתוהמנהלתהכוריאוגרפית

מרשימהרקדניםקבוצתמציגה ,אוויניוןבפסטיבללראשונהשנחשפה

האופרהמתחוםהעשירהתנועהאוצראתתוםעדשמנצלתבעבודה

מתוחכמתורגשיתויזואליתחוויהלהעביריכדהמסורתיתהסינית

מבצבציםהנוסחהושולימשהוסכמטיהפרקיםמבנהאםגם .להפליא

 ,מסעירדינמימשהויבואאיטיקטעכלאחרילמשל:-בקצוות

הואכשלעצמופרקשכלהרי-וכו'קטניםםיבשינויחוזריםמוטיבים

רביגרפייםחזותייםדימוייםבמופעהבמה.באמנותמאלףעוריש

משוכלליםתאורהבאמצעילהשתמשמיטיבהוהכוריאוגרפיתעוצמה

לפיאותםוחושפיםאזוריםממסכיםשכלובשוםלבמהנפחשמוסיפים

 .הנדרש

בבכורהשהועלתה ,"וכליםהולכיםשימיהםםילפרחמנוןיהייהעבודה

היוםשלהחגטקסיאתמאזכרת ,הביאנלההזמנתפיעלעולמית

הנשמותנעזרותבוהסיני,השנהבלוחהשביעיבחודשעשרהחמישה

גבר-אשהבדואטוננעלהנפתחההעבודההחיים.יםאתבחצותן

בהילוךגוף-מגעבסגנוןהמפגשאתמבצעיםהשניים ;למחצהערומים

הכוריאוגרפיתכיאם ,בוטוממופעיהנראהככלשמושפעביותראיטי

הביצועהזה.הטייוואניבמחולההשפעהכמקורלבוטומתכחשת

מורכבבאופןחייםמהלכימשקףחזקיםכהרקדניםשנישלהמושלם

 .רבלזמןנחרתורישומו ,ומרגש

הזרםאתשביססומהלהקותאחתאףבביאנלההשתתפהלא ,במפתיע

הפילוסופיהאתנאמנהוהמייצגותבוטוהנקראהאוונגרדיסטי

פוסט-בוטולהקותהשתתפובמקומןהבוטו.אבותשלהאסתטית

גםשביקרה ] Kim Itohנאיטוקיםשלזוכמו ,יחסיתשוליתשחשיבותן

בארץ·

מסבירנו,יעעלשחורהיהירטעוטהסוציולוגיה,לימודיבוגר ,איטו

טכניכאישעבודהקיבלתיייהמזרח:עםהמערבנפגשמבחינתואיפה

בוטומלהקותרקדניותסטודנט.בהיותיבטוקיוסטריפטיזבמועדון
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אנחנןשלילי:אספקטגםלזהישאבל ,להיפתחבנכןנןתחיןבידבריששםעשן ] Baiko-She, Ariadonaנןבאיקן-שהאריאדןנהכמןידןעןת

אנשיםמחןל,תגידאםביפו . 5במחןקרהןזהדברכללהיןתיבכןלים

הפתףחןת ,הרחבןתהתנןעןתאתאימצתימהמערבשלן.האבסטרקטי

מהמערבהשפעןתלקבלנטייהישביפולספןג.הנכןנןתאתהחןץ,אל

אחדמצדלהיפתח.נדרשנןאזהשנייה,העןלםמלחמתמאזןלהשתנןת,

פניעלהמערבעםהדןקיםןקשריםכלכליחןסולהיפתח,הרצןו

שמןצאןתזמננןבומחןללהקןתלהתפתחןתככלל,הביאן, ,תקןפה

התרבןתמרןחלשמרזאתןעםעכשןןיתאמירהליצןרמגןןנןתדרכים

 ,ו'צ-'לל'ומאתהפרח'ס""אלת

(ט"פה)ל'ולג'נדמחולת'אטרוו

-La deese des fleurs", by Lin Li " 
heatre זChen, Legend Lin Dance 

) aipei (ז

(בנגקוק)פטרוואד'ת'אטרוו

," heatre זPatravadi " 
) Bangkok ( 

(ט"פה)ל'ולג'בדמחולת'אטרוו ,ו'צ-'לל'ומאתהפרח'ס""אלת

) aipei (זheatre זLa deese des fleurs", by Lin Li-Chen, Legend Lin Dance " 



צורניים,ויזואלייםבאלמנטיםשימושידיעללעיתיםהמסורתית,

עולםתפיסותשימורידיעלולעיתים ,ומוסיקהריתמוסיםאואבזרים

מוכממדינותלבלפסטיבאושבהןרשימותמהמופשטת,יותרברמה

מפותחותהיותרהמדינותשהן ,וקוריאהטייוואןקונג,הונג ,יפן

המנוהלת CCDCאתלמנותישהזובקטגוריה ,הרחוקבמזרחכלכלית

דניאלואתהנפלאיםרקדניהעל ] Willy Tsaoנטצאווויליידיעל

 ] City CCDCלהקתקונג,מהונגשניהם ,] Daniel Yeungניונג
מוכרת,והיאבעברבארץביקרה Contemporary Dance Companyנ

ששייךוהומורעוצמותבעלרקדןהואיונגלתגלית,נחשביונגדניאל

לליון ,כקולקטיבשעובדתשוניםמתחומיםאוונגרדייםיוצריםלקבוצת

וידיאובעבודתהמשולבלפרטיו,מוקפד ,מרתקסולוהביאהוא

מדויקת,

אמנותיותמסורותבשימורשמתרכזותהמשתתפותהלהקותבין

ההודיתהרקדנית-סולניתנמנית-עממייםממחולותלהבדיל-עתיקות

במחולשהתמחתה ] Malavika Sarukkaiנסארוקאימלאויקה

המרכזייםהסגנונותאחד ,] Baharata Natyamננאטיאםבהראטה

הקלאסי,ההודיבמחול

 ] Han Tangיואפוטאןהאןקבוצתעםמטייפהבאחצרוניסינימחול

בסגנוןאקדמיתבדקדקנותשבוצעהאן,שושלתמתקופת Yuefuנ

גןתיאטרוןשלוהמחול ] Nankuanנהדרומית"הרוחיישלהמוסיקלי

להפליאמעודןמחולזההתוכנייה,פיעל , 14-1Zה-מהמאותהאגסים

מעט,לאאזוטרי-שלנוובמונחים

והמייסדתהאמנותיתהמנהלתשלהתאילנדיוואדיפטרתיאטרון

לשחזרניסיוןעודהוא ] Patravadi Mejudhonנודהון'מזפטרוואדי

הופעותלמעןודוללנמהלשלימים ,מסורתיתיאטרוןשלימיוולחדש

ועםמגוונותמדיסיפלינותבאהפטרוואדיכיאם ,תיירותיאופיבעלות

פיעללהקהלקייםמאמץעושההיאהאוונגר,דבתחוםשניםשלרקע

לקוחים ,והנרטיבהמסכות,התלבושות,מלאים,מסורתייםקודים

העתיקים "ראמיינה"המכתביתקצירמביאההיאליוןאלמהעבר,

תיאטרוןבתוךשילובותוךהצלליםתיאטרוןמסורתאתומחדשת

הםשאיתה ,אחתדמותבגילוםמתמחיםהרקדניםשלה,המחול

שלהםוהציותהמחויבותמערכתשלהם,הקריירהכללאורךנשארים

המנזרלראשמהשורהנזירביןהמתקיימתלזודומההתיאטרוןלמנהל

ימיו,סוףעד ,יום-יוםמחויבהואאליוואשרהרוחנירועהוהוא ,שלו

לשלנודומהשפהשמדבריםלאמניםלהתייחסלנוונוחקליותר

 ,אצלנוחלקית,אומלאהבמידהזמננובןלמחולשמחויבותוללהקות

לשלבהניסיון ,נגמרשלאבתהליךהיתוךכורתוצרשהיאכחברה

מרביתומוכר,מובןהעכשוויהמחולשפתעםמקומיתתרבותמשאבי

טווחעלמסוימתבנקודהנמצאותבביאנלהחלקשלקחוהלהקות

האתנוגרפיבין ;והיטמעותאורתודוקסישימורשלהקצוותשביןהציר

שפה,בסוגיותשעוסק-היפוכולבין ,תלוית-מקוםלתרבותהמתייחס

הפרדהגםהגלובלי,הכפרשלופוליטיקהאסתטיקה ,פילוסופיהכולל

המקובעתמבטנקודתשגםמשוםאחת,לאמלאכותיתהיאזו

מושגיםשלמוקדמותהשפעותוכוללתמוטההיאהמערביתבתרבות

המזרח,בתרבויותומקורםמכברזהשנטמעו

כליםאחריהחיפושבהםבמקומותמצויהבמיוחדבולטתהפרדה

לראשונהלמערבשנחשפההלהקהלמשל, ,בחיתוליוהואמערביים

 ] Beijing Modern Dance-ין'מבייגהמודרניהמחוללהקת-בליון

בהצלחהשמנהל ,טצאווויליידעללאחרונהשמנוהלת , Companyנ

כוחותין'מבייגללהקהקונג,הונג-זמננובןהמחוללהקתאתגם

עםוהרוחנית,הפיזיתבעוצמתםמרשימים ,טכניתמבחינהמיומנים

אתמלעבורברובןרחוקותצעיריםסינייםיוצריםשלעבודותיהם ,זאת

מדיויותרחידושיםאד,ממעטיש ,שלנו Pבמושגיהשגור,האמנותיהרף

ישההפו,ךבכיווןההתבוננותזויתאתמאמציםאם .בוסרייםחיקויים

צוהרופותחתוכובכותמחניקותבידודחומותשוברתתעוזהכאן

המדינהלגבולותמחוץשקורהמהעםנכספתכהלהשתלבות

הזו,הדיקטטורית

ון'גסיינטבקתדרלתהקתולית,הכנסייהגםבסיפורמעורבת ,במפתיע

ברכותבצירוף ,הםבאשרלאמניםמיסהנערכהבליון ] Saint Jeanנ

המיסהלצדנערכה,כך .הפסטיבלשלהמחוללאמנימיוחדות

פרחיעםכמריםתהלוכת ,המקומיהבישוףבהשתתפותהמסורתית

תאילנדים,רקדניםמזדנבים-מפזזיםואחריהםבראשםכמורה

מזבחלידהבמהלמהדרין.אלילייםמיתוסיםמתוךדמויותהמגלמים

למרגלותחיננימחולשביצעהמקומיתלרקדניתבמהשימשההקודש

חריג,האירועשיפורים.עםדאנקןאיזדורהבנוסחההדור,הבישוף

בארץ,הכנסתבבתיהמחמיריםהנהליםאתשמכירמישלבמונחים

הקתוליתהכנסייהאתלשפוטלמדואשר ,בשניםמאותהתגמשושלא

שהואמשוםמרתק,הטקסהיווסדה.מיוםליהודיםיחסהפיעלרק

בחייפניהמגווןעלהעכשוויתהתרבותשלהיטמעותהעלמצביע

ולקרבהלאמצהמבקשתהכנסייהגםכיעד ,רבהכהבמידההקהילה

מאמיניםתושביםאותםהם ,במיסהשנכחוהמאמיניםאלפיחיקה.אל

מקרה.בכלראשוןבימילשםשבאים

אירועיםבאמצעותהפסטיבלאתחוויםכולווהמחוזליוןתושבי

התהלוכהאירועי-עצמםלאולמותנכנסשלאלקהלפתוחים

התדמיתביןלחברתקציביםנמצאומוסדיתבתמיכההמסורתית,

מוצףכולוהמדרחובהקהילה.לביןהמחולמופעישלהאליטיסטית

מחולותשמבצעותאורחותלהקותבליוויהמחוזמכללהקותבמצעד

הנושא.צירסביבמקומייםואמניםכוריאוגרפיםידיעלשנעשו

האבזריםארוכים;חודשיםבמשךהתלבושותאתמתכנניםהמשתתפים

כרבעשלקהללהחזיקמצליחיםהנעותוהפלטפורמותהמרהיבים

המצעד.שעותכלבמשךצופיםמיליון

הנעשהשלמקיפהתמונהאוליסיפקבביאנלהשהוצגהרוחבחתך

בסימוןאומגמה,בהצגתכשלאבלהאסייתית,ביבשתהמחולבתחום

מדינות.באותןוהאמנותהרוחאנשיאצלהיוםסדרשעלהנושאים

לאופןהצרפתיהקהלבעיניהעבודותנתפסותבוהאופןביןפערקיים

הרבהלביאנלה.שהוזמנומהמזרחעיתונאיםבעינינתפסותהןבו

אמנותיכביטויונתפסיםהעיןאתשכובשיםוהאסתטיקהמהיופי

שטחיתפולקלוריתכאקזוטיקהבעיניהםנדמים ,ואטרקטיביייחודי

הסממניםבוהקונטקסטשלכוללתהבנהללא-ממנהוההיקסמות

אתהקונההמערביתהעיןלמראהמשהו.מאוסה-רלוונטייםהללו

אחדאויוצא,פועלהואמודע,בלאכי ,סבוריםהםה"אוריינטליזם"

בכיבוש.ממשיכהשעדייןקולוניאליסטית,עולםתפיסתשלהרכיבים

כתוצאהרוחנייםקנייניםבכיבושאלא ,צבאיפיזיבכיבושמדוברלא

 ,פיתוחשלבמסווההמתבצע ,הרחוקהמזרחמדינותשלכלכלימכיבוש

החשוביםבפרויקטים ,רב-לאומיותלהשקעותקונגלומרטיםבאמצעות

לשימורלדאוגבלי ,הכלכלהעלמשתלטהזרהכסףבארצותיהם.

סממניםשלצריכהמעודדהואהאותנטית.התרבותשלייחודה

אתומסבהשמכסהבה,להתפארבכובעכנוצהלקישוט,אקזוטיים

 ••••.כהווייתהרב-תרבותיתמתפיסההלבתשומת
•• 
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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. 

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. 

וןדנד'צ'לום:שבע,בתלהקתבהר'ן,אוהדמאת"מבול",

Mabul", By Ohad Naharin, Batsheva Dance " 
Company. Photo: Gadi Dagon 

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, "1 nvisible 

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 
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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 

• 
_ן~_, __--י~-~--- .. ~~~~-'-~~-

doesn't wear out with use, like a Schubert "Iied" or a Bach suite 

or a Leonardo De Vinci painting. 

ת j7להנהר'ן,אוהדמאת"אנאפאזה"

דגוןגד'צ'לוס:בת-שבע,מחול

, Anaphasa" by Ohad Naharin " 
: Batsheva Dance Company, photo 

Gadi Dagon 

n "Arbos," Rakefet Levy, the costume designer's presence becomes ו

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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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. 

n "Kyr," for the first time, Ohad introduces an Israeli rock group onto the stage and dictates new ן

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 

n "Kyr" the Passover song "Echad mi yodea" first appears as a sort of secular ceremony, a recognition ן

of the tribal belonging, in the awful reference that the more it is kicked, the more it continues to 

he symmetry of the chairs in a semi-circle, the blatant lighting, the elevated percussion ז. grasp you 

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 

בהר'ן,אוהדמאת ,"'ב"ב"סאבוטז'

דגוןגד'צ'לוס:שבע,בתלהקת

, Sabotage Baby", By Ohad Naharin " 
: Batsheva Dance Company. Photo 

Gadi Dagon 
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Gaby Aldor 

ס n being selected as the artistic manager of the group inך 990 ,

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 

"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. 

דגון :צ'לוםנהר'ן,אוהד

Ohad Naharin, Photo: Gadi Dagon 
"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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