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הנפשןת הפןעלןת
ד"ר רןת אשל
בשנ'ם:

-

רקדנ'ת וכור'אוגרפ'ת

. 1987-1970

עם החלום

-

באר'('-שראל

מחברת הטפר "לרקוד

ראש'ת המחול האמנות'

." 1964-1920

מבקרת מחול

עורך הרבעון "מחול ב'שראל" ) -1993

(. 1998

('עו' הטפר"ה למחול .כותב עבור

כמה כתב'-עת למחול בא'רופה ובאמר'קה .

במשרד הח'נוך והתרבות בשנ'ם

פרטם טפר'ם בנושא מחול.

 . 1998לאחרונה התמנה לראש C.O.F. F

של ע'תון ".ר('אה" מנהלת אמנות'ת של
להקת אטקטטה של או]'ברט'טת ח'פה.

ד"ר דו רןנו

-

מאדה בהדר

טלדה פרלשטדדו-כדןרד

-

בעלת תואר

ומרצה לתולדות המחול .דוקטורנט'ת

הוצ'אה ד'טק עם ש'ר'ם מפר' עטה בשם

אורות 'שראל ,מרכזת מגמת המחול בב'ת

ב'ן השנ'ם

ר nל בדלסקד-כהו

-

. 2000-1980

'ועצת מחול

לפטט'בל 'שראל ,מרצה

במ כון כרם,

לדאןרה עמדת

בוגרת האקדמ'ה

-

באקדמ'ה לאמנות ולע'צוב בצלאל ,מכון ון

למוט'קה ולמחול ב'רושלים .עובדת

ל'ר ,אמנות לעם ומכון גתה .למדה במרכז

בטפר"ה למחול בב'ת אר'אלה.

לאבאן לאמנות התנועה באנגל'ה.
עדנב רן Tנבלדט

גדןרא מנןר

-

מבקר מחול ות'אטרון של

-

למדה מחול במטגרות

שונות .עובדת בטפר"ה למחול בב'ת

"על המשמר" מ 1970-

אריאלה.

מ"טד ועורך השנתון

הנדה רןטנברג

ועד טג'רת הע'תון.

"מחול ב'שראל"

) (1993-1975

2

ובהמשך

-

בוגרת המטלול לתנועה

ומחול בטמ'נר הק'בוצ'ם  .מורה בכ'רה

ע'תונא'ת ומוט'קא'ת.

"קרוב ללב" .כתבה ב"ייד'ע

-1977

ב'שראל.

ת nדה רדדזמו

-

מוות'ק' תנועת ר'קוד'

העם  .כ'הן כמנהל אגף התרבות והאמנות

-

מורה לבלט קלאטי

ולמחול 'צ'רת'  .דוקטורנט'ת באונ'ברט'טת
טאר' באנגל'ה.

לה'טטור'ה באונ'ברט'טת תל -אב'ב.

50

מדשות כאן ושם

57

בכורות בעריכת ליאורה עמית

60

כרוניקה
טפרים מדשים

62

השוק המשותף של הממול העכשווי

63

רשימת טפרים באנגלית

64

אנגלית :מטיה לוי-אגרון" :להביע בתנועה את השמש והכוכבים" טליה פרלשטיין-כדורי

3

חטיה לוי-אגרון ,ערב טלוו ,שנות ה 40-

ישראל בתחום

נימןקי השןפטים לקבלת פ
המחול לשנת התשנ " ח:

יי פרס ישראל בתחום המחול לשנת התשנ " ח מוענק לפרופ' חסיה לוי-
אגרון על תרומתה האמנותית והחינוכית המשתרעת על פני כחמישים
שנה  ,בתחילה כרקדנית וככוריאוגרפית ,ובהמשך כמורה ומחנכת,
שהעמידה דורות רבים של רקדנים ומורים בתחום המחול והיצירה.

כבר בשנות ה 40-

הרבתה חסיה להופיע בערבי סולו ששובצו בערבי

תרבות וברסיטלים  .היא יזמה ולקחה חלק בערבים משולבים של מחול ,

קטעי קריאה ומוסיקה אשר כונו ' מחול-ניב'  .עם פרוץ מלחמת השחרור
שבה חסיה ארצה מתקופת לימודים להופעות לפני חיילי צה " ל ,ואף
נשלחה מטעם הג ' וינט להופעות במחנות הפליטים באירופה.

החל משנות ה 50-

השקיעה חסיה לוי-אגרון את כל מרצה בקידום

מעמדו של המחול האמנותי בישראל  ,והביאה לשילובו בחינוך הכללי

והאקדמי בארץ ,לרבות הקמתה של המחלקה למחול ולתנועה
באקד מ יה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים  ,אותה ניהלה במשך

שנים רבות .אמונתה בחשיבותו של המחול כגורם חינוכי  ,המעצב את
רוחו של האדם ,היא שהדריכה אותה בדרכה כמפלסת דרך לשילוב
המחול האמנותי במערך החינוך ·

בצד המאמצים הארגוניים שהשקיעה חסיה בכל nכפעליה היא שקדה
כל העת על פיתוחם של תוכניות לימודים

ובכך הצליחה לבסס את המחול כתחום עצנ r.א~)~J.עןכת
הכללית  ,הן במסגרת לימודי מגמה והן רו Yח'רחL

גולת הכותרת של הישגיה ופרי עמלה
הבלתי נלאה היתה קבלת הכרה אקדמית
מטעם המועצה להשכלה גבוהה למחלקה

למחול שהיא ייסדה והובילה  ,באקדמיה
למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים.
הישג זה  ,שזכתה בו בשנת

,1976

הפך את

המחלקה הזו למוסד האקדמי הראשון

והמעניק תארים במחול ומכשיר מורים
אקדמאים להוראת מחול בכל מסגרות
החינוך·
במשך שנות עבודתה החינוכית הקימה

חסיה להקות מחול צעירות שהיו מסגרות

התנסות לרקדנים ולאמנים צעירים .לצד
יצירתה ,שעסקה לרוב בנושאים שנשאבו מן

המקורות ומן ההוויה הארצישראלית  ,ידעה
חסיה להעניק כלים ואפשרויות לאמנים

רבים אחרים  ,ובכך לטפח דורות רבים של
יוצרים ,אמנים ורקדנים .פועלה הנמרץ של

פרופ ' חסיה לוי-אגרון בשירות המחול  ,לצד
אישיותה ועשייתה הרבה והמגוונת בגופים

אמנותיים ובוועדות ציבוריות  ,העלו תרומה
חשובה לקידום מעמדו של המחול האמנותי

בישראל ולעיצובו ".
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, solo recital, 19405ח Hassia Levy-Agro

תסיה ליי-אגרי
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חסיה לוי-אגרון נולדה בירושלים 2.12.1923 -

דור שביעי בעיר .מצד

אמה היא מתייחסת למשפחת ריבלין הידועה  ,ומצד אביה היא בת

~'
,..י'

לאנשי העלייה הראשונה מרוסיה .סבה  ,ברוך שמואל לוי ,היה ממייסדי

Q

תל-אביב .אביה ,חיים לייב לוי )יליד יפו( היה חבר הנהלת אפ " ק

)שהפך לבנק לאומי(  .היתה אשתו של דני אגרון ז " ל )איש ההגנה ,
ממקימי התעשייה האווירית וחרט-עץ נודע(  ,אמו של עורך הדין עמוס

rבליה פרלועrבייז-כדורי

~

אגרון וסבתם של שלושה נכדים ונכדה .
למן היום הראשון שהיא זוכרת את עצמה חסיה

לוי-אגרון רוקדת :בגן הילדים של המשורר לוין
קיפניס ודוד

שיטראי i

עם תרזה גויטין המורה

הראשונה לריתמיקה  ,ועם טובה ברלין איתה
חגה מסביב לעץ הזית.

בראיון עם אוהב פלנץ ל יי כל העיר " )ירושלים

(16.8.91

סיפרה :

יי אני ואחותי במקום לקחת כלב עם שרשרת לגן ,

היתה לנו חסידה עם חבל .ומאז אני אוהבת
חסידות .החסידות  ,הטווסים והשפנים שהיו לנו

בגן  ,כל אלה הביאו אותי לרקוד .והמורות

הנפלאות שהיו לי .את החסידות אני אוהבת עד
היום  ,עם הרגליים הארוכות האלה  ,עם הצוואר

הנפלא הזה  ,עם האלגנטיות הבלתי רגילה .הן
כמו גברות נכבדות .עד היום אני עושה עם

התלמידים שלי תרגילי חסידה וחיות בכלל .החסידה אצלנו היא
המלכה " .

בבית הספר העממי " למל " לא היה כל ספק בלבן של המורות בחוגים

לריקו,ד האחיות מתל-אב י ב י הודית ושוש נ ה אורנשטי י ן  ,כ י חס י ה נולדה
ל מ חול  .בר א יון עם רות

אשל )(19 89

מספרת חס יה  :יי ש ו שנה נ תנה ה מ ון

להקת 'רושל'ס למחול בו זמננו )מנהלת אמנות'ת :חס'ה לו'-אגרוו( בס'ור הופעות בא'טל'ה1967 ,

 temporary Dance (Artistic Director: Hassia Levy-Agron) on tour inח Jerusalem Group of (o
Italy, 1967
5

מבחינה יצירתית .אלתורים על נושאים

ספרותיים  ,מוסיקליים ונושאים הקשורים בנו.
השי ע ור ה י ה מתחיל בהתקדמות במקצבים
שונים )מעין ריתמיקה( ומסתיים ביצירה ".

אחרי חמש שנים חדלה שושנה להגיע
לירושלים ..." .הקנאה אכלה אותי כ י בתל-
אביב לימדו מורות  /רקדניות ידועות שהגיעו
לאחרונה מאירופה " )הכוונה לגרטרוד קראוס ,

תהילה רסלר  ,פאולה פאדיני ואחרות(.

ב ,1938-
--

בהיותה תלמידה בגימנס י ה

באה מגרמניה לירושלים

~---ה~א~מ~ני~ת~הנ~ו~ד;ע~ת;r;f~~~~~~-=:ןה~::::::~~~__~~__~--------שהיתה רקדנית בלהקתה של מרי ויגמן .
חסיה מספרת:

יי בתחילה לא נרשמתי אליה כי השם
שלה לא מצא חן בעיני .הלכתי לראות
את גרטרוד קראוס רוקדת באולם
' אדיסון ' ב י רושלים והאולם היה מלא.
בהפסקה ראיתי מקום פנוי ורצתי לעברו
ואשה אחת אמרה לי ' שבי פה ' וישבתי.
אחרי כמה שבועות בכל זאת המודעות של
המורה דובלון סיקרנו אותי  .הלכתי
ופתחה לי את הדלת אשה קטנה שאמרה
' ידעתי שתבואי ' .מסתבר שזו היתה אותה

אשה שהזמינה אותי לשבת על ידה  .אחר -
כך הייתי במשך שנים בת בית אצלה "

באמצעותה של דובלון התוודעה חסיה לוי-
אגרון אל ירדנה כהן ולמדה אצלה  ,וגם אצל
גרטרוד קראוס .את ייחודה של כל אחת
ממורותיה היא מסכמת בתמציתיות:

יי גרטרוד נתנה השראה ,דובלון נתנה יותר

כלים וכהן היתה סמל לאותנטיות
ארצישראלית ".

החלום של חסיה להיות לרקדנית נתקל
בקשיים במשפחתה :יי בשנים ההן להיות
בירושלים בת למשפחה טובה וגם רקדנית היה
מאוד לא רגיל  .הורי ניסו למנוע ממני את
מיסוד הריקוד אבל אני כמובן לא ויתרתי.

הלכתי ללמוד אצל כל מיני מורות .מימנתי את
הלימודים בעבודת שמרטפות  ,ללא ידיעת
ההורים  ,כמובן  ,שלגביהם היתה זו בושה
איומה שבתם עובדת בשמרטפות  .את כסף

הכיס שהגיע לי הם נתנו לאחותי הגדולה
למשמרת  ,כדי שלא אבזבז אותו על הר י קוד.
יכולתי להשתמש בו להצגות  ,לסרטים  ,אבל לא
לריקוד .מעניין שבזמנו אבא היה אחד
המתעמלים הכ י טובים באר ץ .אבל אני  ,למרות

..

ההתנגדות  ,רקדת י כל היום  .כדי לספק את
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רצונו של אבא  ,הלכתי בשנת  1944לסמינר
ללמוד הוראה .ואבא היה גאה בי .תוך כדי

יי דבר " מה  7.2.47-נכתב " :יי מחול ניב ' מושג

ספרה של גראהם  ,בגלל קומה של מד י נה  .היא

חדש :בת ירושלים זו מדורי דורות העזה לערוד

פשוט הלכה למורתה ואמרה :יי בארצי יש

לימודי השלמתי גם את השכלתי באמנויות

תוכנית

אחרות .למדת י ציור א צל ארדון  ,פיסול אצל בן

בצורה אחידה ואורגנית  .התוכנית כולה )חו ץ

ע ם פרו ץ מלחמת ה ע צמאות ה יא י צ א ה א ת

צבי ונגינה אצל ירצק י  .עד היום אני מציירת ,

מתרגום אחד( היא :מקוריות  ,מזרחיות ,

אמריקה מצוידת במכתב המלצה חם )בלתי

אבל רק הריקוד הפד לשיגעון· " )מתון ראיון

ארצישראליות .קריאה מתנ " ,ן משוררים

לאלישבע איילון  ,ייעולם האשה " (10.89

עברים  ,מבחר מותאם  ,בטוב טעם .בו בזמן

בתחילת שנות ה  40-החלה חסיה להופיע

-

שילוב של ריקוד  ,קריאה ומוסיקה ,

מלחמה  ,אני נוסעת ".

רגיל( מאת הגברת גראהם.

שרוב הבמות שלנו מוצפות לועזיות מתורגמת

22.4.1948

וגלות  ,תצוין לטובה שאיפה רצינית זו !'

לכל מי שמעוניין
חסיה לוי אגר ונסקי למדה במשד תשעת

עוד טרם קום המדינה ,כשבודדים בלבד שמעו

החודשים האחרונים בבית ספרי.

בארץ את שמה של יי גראהם הגדולה "  ,נסעה

היא העניקה לי עונג רב .מצאתי שהיא

הראשונה שלה מ " פלסטיין "  .חסיה לוי  -אגרון:

למחול .היא התאימה את עצמה ולמדה

יי אני נחשפתי לשם דרד ספר .פשוט ספר .היה

היטב ומהר את העבודה כאן ,בבית

כאן איזה עיתונאי שראה הופעה שלי ואמר

הספר  ,בסגנון עבודה שהיה זר לה.

' הבחורה הזאת חייבת ללמוד אצל מרתה

אהבתי את אומ ץ לבה ואת גישתה

גראהם ! הוא שלח לי ספר על גראהם ואני

לקבלת סוג חדש של סגנון ריקוד ואת

קראתי אותו ואמרתי 'אצל זו אני רוצה ללמוד.

הלהיטות והמסירות ללימודיה .אני

אצל האשה הזו ,הרקדנית הזו " !

מקווה שהיא תחזור  ,בזמן כלשהו  ,בעתיד
הלא רחוק מדי  ,אבל אני חשה שהטמיעה

ב " העולם הזה " מס '  73נכתב :יי כשיצאה מרתה

כמות מדהימה של חומר חדש בחודשיים

גראהם  ,זעירת הקומה  ,האלילה של הריקוד

ששהתה כאן.

המודרני ,באחד הימים של 1947

מאולם

מרתה גראהם

החזרות  ,הופרעה על ידי צעירה חצופה  ,גבוהת
קומה וחומת עיניים  ,שביקשה ממנה רשות

יי הפכנו להיות ידידות בלתי רגילות ותמיד

להיכנס לאולם  .הגברת גראהם  ,גאוותנית

כשהיא באה ארצה היא אמרה שאם לא

ושתלטנית מטבעה  ,נדהמה ' .נערתי הצעירה '

הטלפון הראשון שהיא עושה הוא לחסיה אז

אמרה בקול צונן ' אינני רגילה שאנשים ידברו

השני לכל היותר .וזה באמת כד היה  .תמיד .זה

אלי מבלי שאשאלם תחילה  .יתר על כן  ,איני

שאני מעריצה שלה

נותנת רשות לסתם אנשים לבקר בחזרותי '

שהיא חשבה על י מה שהיא חשבה" .

נבוכה כלל ,הסבירה באדיבות שבאה כל הדרן

בימי מלחמת השחרור שירתה חסיה במחנות

-

א י ן ספק .וכבוד גדול לי

אולם בזאת לא נגמר העניין  ,הצע י רה לא

הארוכה מארץ ישראל  ,לא כדי לראות את

בקטעים משלה בתוכניות יי ערבי אמנות

ותרבות "

-

ששילבו מוסיקה ,מחול ושירה

-

המעפילים באיטליה  .במכתב לעורן יי העולם

אמריקה אלא כדי לראות את מרתה גראהם.

הזה "

והרי לא נכון לגרש אדם שעבר תלאות כאלה

לסייר ולתת הצגות במחנות .עברתי בכל

כדי לחזות באמנותה  .אט אט נמסה הגברת

מ 12.1948-

כתבה  .. ! ' :נתבקשתי מהג ' וינט

המחנות כאן ונתתי
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הצגות ,מהן שתיים

בארגונו של האימפרסריו משה ואלין .בתוכנית

הקטנה  ,החלה מחייכת ' נו טוב  ,היכנסי

ברומא עצמה .לזכות נחשבת לי העובדה ,

השתתפו עוד רקדניות צעירות  ,שהחלו להיות

והירשמי ' אמרה לבסוף .בצורה בלתי רגילה זו

שכמעט בכל מחנה היתה הצגתי הצגת פרידה

חדרה חסיה לוי  ,הירושלמית הזקופה  ,לבית

לפני עליית האנשים ארצה .במחנה אחד שמנה

מוכרות  ,ובהן נעמי אליסקובסקי וזמירה

גון,

וכן אמנים שהיו לימים מוכרים  ,ובהם

הספר המפורסם לריקוד החדיש ' !

1000

הפסנתרנית פנינה זלצמן והשחקן רפאל

באחד הימים  ,מספרת חסיה ,חורף  ,שלג  ,כל

ובעשר וחצי עזבו את המחנה

איש ,נסתיימה ההצגה בשעה תשע,

961

אנשים

התחבורה בניו יורק משותקת לחלוטין  ,והיא

בדרכם

צועדת ומדשדשת בשלג שעה ארוכה  ,ארוכה ,

בסוף שנת

אמן .היא יודעת לחשוב  ,להרגיש  ,ואחר כד

ארוכה .מכל הקבוצה  ,התלמידה חסיה בלבד

והופעות שנמשן חמש שנים ,שבה לוי-אגרון

לבצע ולהביע' .הורה' שלה מקורית מא ' עד ת!

מגיעה אל הסטודיו .בנחישותה ,המורה מרתה

לישראל.

קלצ ' קין .ב " ידיעות אחרונות "

) (19.1.45

כתב א.

אוריאל :יי חסיה לוי אינה רקדנית גרידא  .היא

נושא כזה אינו מניח מקום רב לגישה מקורית

גראהם אינה מוותרת

ובכל זאת הצליחה חסיה לוי ליתן משהו משלה

כהלכתו .מורה אחת ותלמידה אחת.

בשטח

-

שיעור הריקוד מתקיים

זה '! ...

ב 1947-

העלתה את תוכניתה יי מחול ניב "

ארצה! ' .. .
,1950

לאחר מסע לימו,ד הדרכה

א!ר ה " אני מאמין " האמנותי של לוי-אגרון
אפשר למצוא גם במאמרים על נושאי מחול
שפרסמה ב " מבואות  ",שהיה אז הירחון

-

שילוב קטעי קר י אה  ,מחול ומוסיקה .בעיתון

חסיה לוי-אגרון ה י תה התלמידה הראשונה
שעזבה

-

בטרם סיום

-

לאמנות ישראל.

את הלימודים בבית

7

לה כל הנתונים להצלחת המחול ,חיצוניים

ריקוד מהו

אח,ד בירושלים של ראשית שנות

ה ,50-

תקופת

כפנימיים .ב ע לת קומה ותואר  ,ששחור

הצנע  ,וביקש ללמוד ריקוד  " .על בחור שרוקד

שערות י ה עטרה לגופה התמיר  ,תנועות י ה עתירי

הסתכלו כמו על משוגע  ,אולי יותר גרוע .אני

השקפות .ריקוד הוא יצירת צורות ריתמיות

מבע כמעט לכל נפש רגישה  ,קולטת רשמים

הייתי מאושרת שסוף סוף רוצה ללמוד אצלי

בתנועה  ,צורות פלסטיות בחלל .בשעת הריקוד

וחוויות וחדירה למהותם של הדברים

בחור .כשראיתי את הכשרון שלו  ,שלחתי מכתב

)  IIמבואות ,II

(1951

ריקוד הוא צורת הבעת רגשות והחלפת

נעלמים ההבדלים שבין הגוף והרוח .רגשות

המשמשים לה חומר לביטוי מחול.

המלצה אל מרתה גראהם ,מורתי מימי

מרוסנים נשלחים לחופשי .הגוף נכבש ונשכח

לדוגמה נביא מחול אחד ' :אחרית גבהות לבנות

פלשתינה וביקשתי לקבל אותו עם מלגה

ומשמש כלי לנפש  ,כלי להבעת הרגשות ,

ציון' הבנוי על הפסוקים בישעיה ג' ט  IIו-כ  IIד.

ושיאריכו אותה כל שלושה חודשים כי ידעתי

ריתמוס פנימי מביא את הרגשות לידי ביטוי

מבחינה כוריאוגרפית בנוי המחול להפליא.

/I

על ידי תנועה הרמונית .תוך הריקוד מתרחק

ב  /lמעריב II

הרקדן מדברים יומיומיים ומתעורר בו חזון

 IIכשנזדמנה לפני כמה שבועות הרקדנית

ההופך ליצירה .ג ' לאל א-דין אל-רומי  ,פייטן

הישראלית חסיה לוי לרומא  ,משכה דמותה

)(11 .9.56

כותב ר .עזריה:

sr

פרסי  ,אמר 'יי היודע כוחוי!lקירלוi"1;"iא לן-ר' ~T,ה Iפ -תI-ודהיס-ת-י כJTידתהIנבדהקתך«ת
שוכן

בו ./I

בריקוד חיפש האדם את האלוהים

שהוא פרא אדם " .גראהם ניאותה .משה אפרתי
הצליח .בתוך שנה נתקבל ללהקה של גראהם.

בתחילת שנות ה 50-

לימדה ילדים עיוורים .על

-rי)שרך----ררולהזי -5ר-ו -;iה·vב-בג-:ו>rיתJ"m-

אחד ממנהלי הטלוויזיה האיטלקית  .אם כי

---.-.
עךו fח-רום

בירושלים ,מתנוססים שמותיהם של פרידה

כדי להיות קרוב יותר אל זה המפקח על

לרשותה עמדו רק יומיים ,נעשו מיד סידורי

העולם .

אקספרס וכשעה של מחולות בביצועה הוסרטו

וסבתה של חסיה

לשם שידור במסגרת תוכנית על ישראל בסדרה

העיוורים  .הפרי נפל קרוב לעץ .הקשר של

יטוד הריקוד

-

-

מתנדבים בשירות

' סיורים בעולם '.

התנועה

יסוד הריקוד הוא התנועה .כל תנועה יוצרת

לרומא נקלעה הגב ' לוי-אגרון ,

קצב  ,ולאו דווקא תנועת החי .תנועת הגלים

בדרכה חזרה לישראל מקורס

בים אף היא יוצרת קצב  ,תנועת האויר  ,תנועת

בינלאומי למחול  ,שנערך בשוויץ

הצומח ,מחזור הדם יוצר את קצב הלב שאותו

בהנהלת מרי ויגמן הנודעת  ,שם

אנו שומעים כל עוד חי האדם .התנועה היא

ייצגה את ישראל יחד עם נעה

צורת ההגבה הראשונה של כל בעל חיים ,כולל

אשכול ,המחוללת ומחברת 'כתב

האדם .לפני צעקת פחד באה התנועה בגוף ,

לפני קריאת שמחה תבוא תנועת

מלכה לבית ליפקין וברוך שמואל לוי

-

סבה

שמחה...

לפני

המחול '

החדש" .

ב 1957-

חדלה חסיה לוי-אגרון

המילה הופיעה התנועה ובמקום שהמילה

מלהופיע  ,ואת עיקר מרצה

נפסקת או אינה מספקת  ,שוב מופיעה התנועה.

הקדישה להוראת המחול והתנועה

ולהעמדת דורות של רקדנים
האוניברטלי ,הלוקאלי והאישי

ורקדניות ומורים ומורות לתנועה

באמנות

ומחול.

האמנות היא צורת הבעה אוניברסלית ,בכל

חסיה לוי-אגרון" :הריקוד עושה

חלקי העולם נוצרת אמנות .אך אין האמנות

את האדם טוב יותר ,הוא מפתח

אינטרנציונלית  ,מאחר שכל יוצר מושפע

אצלו את חוש הקצב ואת חוש

מסביבתו  ,תנאי חייו  ,מנהגי החברה בתוכה

ההסתכלות .מי שלומד לרקוד

הוא חי  ,מאכליו  ,אקלים ארצו ועוד ועוד .אך

לומד גם להבחין שהציפור לא עפה

רגשות בני האדם הם כלל אנושיים .כל אדם

כמו הפרפר ושהפרפר לא עף כמו

אוהב  ,מפח,ד שמח  ,כואב וכו '  .אולם מאחר

הזבוב  .הוא גם לומד לעשות

שכל אדם מושפע מהסביבה בה הוא גר  ,הרי

הבחנות עמוקות יותר " .

,/

שצורת ההבעה שלו תהיה מיוחדת לסביבה
בתוכה הוא חי .אם

כך ...

הריקוד כאמנות לא

יוכל להיעלם מן העולם אלא תמיד יעבור

הזרע שממנו יתפתח מפעלה
החשוב ביותר בתחום החינוך נטמן

את המחלקה

תהליכים של לידה מחדש  ,כי הריקוד נולד טרי

כשייסדה ב 1951-

מנשמות האנשים  ,ומשתנה עם הצרכים

למחול בקונסרבטוריון החדש ,

והמנהגים של התקופה בה אנו חיים.

בהנהלתה של יוכבד דוסטרובסקי -

קופרניק בירושלים )לימים ,
בעיתון

 IIדבר II

)(11.5.54

כתב ג  .ק .גר /I :חסיה

האקדמיה למוסיקה ולמחול

לוי אגרון מהמשמרת הצעירה של המחוללות

בירושלים ע  /lש רובין( .היו אלה

בישראל ניחנה בכשרון כוריאוגרפי ומחולותיה

חוגים שהתקיימו אחר הצהריים ובהם רקדו

בנויים בתבונה .בטוב טעם היא מתקינה את

גם משה אפרת י ויעקב שריר .לימים סיפרה

אגרון )  IIדבר

תלבושותיה ובחוש דק בוחרת את הנעימות.

חסיה על הנער משה אפרתי  ,שהופיע אצלה יום

האקדמיה למוסיקה בירושלים ישב לידי אדם

8

חסיה עם העיוורים נוצר במקרה; חסיה לוי-
II

:(5.10.1954

 IIבקונצרט תלמידי

האמצעים הדרושים לכך הם :פיתוח הגוף,

פיתוח השמיעה ,הרגשת החלל ,פיתוח הדמיון.

כל האמצעים הנ  11ל הנם למעשה מטרות בפני

עצמן ,שאצל ילד עיוור קשה להגיע אליהן ...
אחד התרגילים הקשים הוא  -הקפיצה .עיוור
מרגיש ביטחון רק כששתי רגליו עומדות על
הרצפה .הפחד לעזוב את הרצפה גדול .תחילה
כשביקשתי אותן לקפוץ ,היו מרימות רגל אחת
חמישה סנטימטרים מן הרצפה ,וכשזו ירדה

-

הרימו את השנייה .העמדתי אותן ליד הקיר
כשידיהן נתמכות בו

-

וכך קפצו .מקפיצה

נמוכה עברנו ליותר גבוהה .אחר
כשידינו מחזיקות זו בזו וקפצנו ביחד .וכדי

להגיע לקפיצה גבוהה יותר  -אחזתי כל אחת
בידיה וקפצנו ביחד .מכאן הגענו לקפיצה

חופשית ,אפילו לקפיצה תוך סיבוב .ומעתה
הוספנו לריקודנו גם קפיצות".

 11חלק גדול מכל שיעור מוקדש לאימפרוביזציה.
את הנושאים מציעות הילדות .כשביקשתי מהן
בפעם הראשונה להציע לי נושא שיש ברצונן

לרקוד  -היו ההצעות מדהימות .כל דבר זר להן

לגמרי מעורר את סקרנותן .ההצעות היו _
שמש ,כוכבים ,עננים ,אור ,אש וכדומה

-

דברים שאין הן יכולות להריח ,למשש או

לשמוע .וכשביקשתי לרקוד את הנושא המוצע,
היו אלו תנועות לגמרי לא ברורות .הדרכתי
אותן להצעות מסוג אחר .ראשית ,דברים
שברגש :שמחה ,עצב ,חום ,קור וכו'.

 ...אחר לקחנו כנושא לריקודים חיות המוכרות

להן :מספר עופות ,זוחלים הנמצאים בחדר
הטבע שלהן ושאותם הן יכולות למשש ,וכן

כלבים ,כבשים ועוד מספר חיות ,שהכירו
בביקורן בגן

החיות ...

נדמה לי ,שיבוא היום והן באמת תוכלנה

להביע בתנועה את השמש ואת הכוכבים ,כפי
שהם נראים

להם " ...

ב  1956-הוקמה בתל-אביב כיתה מתקדמת

למחול ,בה לימדו נעה אשכול ,ד  11ר משה
פלדנקרייז וחסיה לוי-אגרון.

על כך כתב ר  .עזריה בעיתון "מעריב":
··· 11קמו יום אחד שתי אמניות ועשו 'יד אחת',

אולי לא כל כך לטובת עצמן ,אך בלי ספק
לטובת אלה שהיו חניכיהם .מבלי לקרוא

למוסד שלהן 'סטודיו' או ' אולפן '  ,הכריזו נעה
אשכול וחסיה לוי ,שתי רקדניות המוכרות
בגישתן הרצינית ,על פתיחתה של 'כיתת לימוד

מתקדמת' בתל-אביב .כיתת לימוד מתקדמת
זאת נספחת בעצם לקונסרבטוריון הירושלמי

החדש והאקדמיה למוסיקה .בתור שכזאת היא

9

מהווה יסוד לאקדמיה למחול היכולה לצמוח
ממנה ביום מן

הימים.. .

להתחלה צנועה זאת

צורף עוד כוח חשוב .ד  IIר משה פלדנקרייז הוא
אדם שעיסוקו מדע התנועה ותרבות

הגוף ...

היוזמות מקוות כי גרטרוד קראוס ומורות

ותיקות אחרות תסכמנה להרצות הרצאות
אורח במסגרת 'הכיתה המתקדמת '" .

ב ,8.4.1951-

כתבה חסיה למרתה גראהם:

גב ' גראהם יקרה,
י מספר שבועות פגשתי את גב '

בלומסדייל-רוטשילד ]הברונית בת שבע

דה רוטשילד[ שהגיעה לביקור בישראל,
והיא הביאה איתה דרישת שלום ממך.
אין מילים בפי לתאר לך עד

כמה .

מאושרת הייתי לבלות זמן עם גברת
נחמדה זו ולשמוע ממנה את החדשות

האחרונות של הריקוד באמריקה בכלל,
ועלייך בפרט .השיחות הארוכות
שניהלתי איתה עוררו בקרבי געגועים

אלייך ולבית ספרך שלא נשתכח מלבי ולו
לרגע מהזמן שעזבתי את ניו יורק·

כאשר שאלתי את גב ' בלומסדייל באם
קיים הסיכוי ולו הזעיר ביותר שתבואי
לישראל באם תקבלי הזמנה ,היא ענתה
לי שבוודאי כדאי לנסות .וכ,ך אני
לוקחת את אומץ לבי

לידי ...

ארצנו הצעירה והקטנה צורכת מאוד

אורחת בשיעור קומה כמו זה

שלך ...

לדאבוננו עד עתה לא היתה לנו הזכות

לראות את אמני המחול הגדולים.
הקהל שלנו מאוד נלהב בכל הקשור

לריקוד ומאוד רעב לראות

וללמוד.. .

הייתי מודה לך מאוד באם הייתי
מקבלת ממך תשובה

-

באם את

חושבת שיכולה להיות אפשרות כלשהי

שתבואי ובאם כן מתי זה עשוי להיות.
האם תבואי לבד או עם עוד קבוצה?

האם תסכימו להעביר לנו קורס קצר
ומרוכז? האם תשקלי להופיע עם
' יהודית' בליווי התזמורת הסימפונית

הישראלית?
בקשר אלי  ,אני כרגע מלמדת
בקונסרבטוריון של ירושלים .מאז
שעזבתי את אמריקה ,ביליתי שנתיים
באירופה וזמן מסוים במזרח הרחוק.

בנוסף להוראה ,אני עובדת עתה בעצמי /
על עצמי ומגלה יום יום מחדש עד כמה

עדיין חסר לי ועדיין יש לי ללמוד .אני
מברכת אותך כל יום

-

בוקר וערב

-

על

מה שאת נתת לי .היות שאני מכירה את
החלוציות שברוח,ך אני מעזה לקוות
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שאת תחושי נסחפת לבוא לארץ חלוצית

בספר היובל של האקדמיה כתבה

גדולות שחורות ופה גדול ומלא צבוע באדום

טובים ". ...

קטנה זו.

עז  ,וכאמור לגבי צבע הציפורניים כן לגבי צבע

הגב ' לאה בן-צבי :יי הרעיון של שילוב אמנויות ,

בברכות החמות ביותר לך ולכל אשר

השפתון .נשים לא התאפרו באותם זמנים

אשר היה מאבני היסוד באמונתה של חסיה ,

הכרתי בבית הספר ,אני של,ך

בצבעים עזים .רעמת שיער שחור  ,אסוף גבוה ,

בא לידי ביטוי בבניית הלימודים במחלקה

חסידתך הנאמנה ,

כך שהיא נראתה עוד יותר גבוהה  ,בפרט

למחול .וכך היה זה אך טבעי  ,שלצד שיעורי

חסיה

כשעמדה ליד שתי הנשים הנמוכות .לשאלתי מי

המודרני שניתנו על ידי חסיה לוי-אגרון,

האשה הבהירה ומי היא האשה הכהה

ב 1956-

ביקרה להקתה של מרתה גראהם

לי  ,אחת היא הברונית והשנייה היא חסיה  ,זו

בארץ והכתה בתדהמה את קהל שוחרי
האמנות כאן.

ב ,1958-

-

אמרו

שנתיים לאחר ביקור

הלהקה  ,התקיים באקדמיה למוסיקה ע " ש

שיעורי הבלט הקלאסי על ידי מר נוימן
ושיעורי כתב-התנועה על ידי נעה אשכול  ,היו

שארגנה את כל השמחה הזו .ידעתי שחסיה

גם שיעורי משחק אשר ניתנו על ידי השחקנים

שהתה בניו יורק ולמדה אצל מרתה גראהם  ,כך

רפאל קלצ ' קין ומרים ברנשטיין-כהן  ,הרצאות

שלא הפליא אותי דבר קרבתה אליה" .

בתולדות הציור והאמנות שניתנו על ידי הצייר

רובין בירושלים קורס הקיץ הראשון למחול ,

הירושלמי הנודע מרדכי ארדון ,וטעמי המקרא

 שהודקש -בmלמלרמחןרמןדרנרבשרס -ורI---ל"sSנךויv-'lfרני~-להיון1ןד-ו'lIל -ךלוהסרקיץהראשון  ,כתבה יפעת נבו ב " מעריב " :

גראהם ,שהוזמנה כמורה ראשית.

"...

השנה

נוספו גם הרבה תלמידות מחו"ל ,שהן או

ומוסיקה יהודית כשיעורי חובה שניתנו על ידי
ד " ר בר-דיין.

כחלק מהאידיאולוגיה של חסיה לוי-אגרון,

ח' Oה לו'-אברוו מלמדת בב'ת ח'נוך ע'וור'ס

teaching at the Jewish Institute for the
BLind, JerusaLem, earLy 1950s
במכתב של עפרה בן-צבי סרוסי

) (8.6.1996

 nן(IFV~~'(lr

אל

רקדניות מקצועיות  ,או סטודנטיות  ,הלומדות

חסיה היא מעלה זיכרונות מקורס הקיץ

מחול כמקצוע ראשי

שלהן ...

מבין ' דור

צורף מדי שנה לצוות הקבוע של המורים

המקומיים מורה אורח אשר לימד במשך שנה

הראשון :ייבחצר האקדמיה ברח' סמולנסקין

הראשונים' מתמידים כחמישה עשר ,וזהו חוג

היה צפוף מרוב האנשים שהגיעו מכל קצות

נכבד .אחת ' הנאמנות ' היא המורה הוותיקה

היו רות פלוס

הארץ .לפני הכניסה לאולם עמד שולחן לידו

שושנה אלדור .היא מספרת  ,כי בקורס הזה יש

המלכותי בלונדון; פלורה קושמן  ,מורה למחול

ישבה המזכירה וערכה הרשמות לקראת

הרבה פלוסים' .מביאים מורים מאוד טובים

מודרני בלונדון ; אנליז ויגמן; ז'אן דה רוק ;

הכניסה לאולם למבחן הראשון  .במרחק מה

וידועים ,אנשים  ,אשר אלמלא הקורס  ,לא

נטשה קליפובסקה מהבלט הרוסי במונטה

מהשולחן בצד עמדו שלוש נשים שרק אחת

היתה לנו בארץ האפשרות להיפגש עימם.

קרלו; ביל לוטר; וולטר ניקס ואנה סוקולוב" .

מהן היתה מוכרת לי  ,מרתה גראהם .לידה

ללמוד מהם ואפילו

-

ובהירה

-

ב 1960-

-

מורה לבלט קלאסי מהבלט

להתווכח איתם! '''.
ב " מעריב "

עמדה בצניעות רבה אשה אחת נמוכה ממנה

הברונית דה-רוטשילד .ביניהן עמדה

שלמה .בין המורים שהוזמנו בראשית הדרך

ייסדה חסיה את המחלקה להכשרת

אשה גבוהה ,תמירה  ,לבושה בשמלה שחורה

רקדנים ומורים למחול במסגרת האקדמיה

) (7.63

כתבה עדה כהן:

יי בחוץ לוהטת השמש .בבניין האבן הירושלמית
היה קריר אך עובדה זו לא הצליחה ' לצנן ' את

בלי שרוולים  ,ידיים רזות וארוכות  ,אצבעות

למוסיקה ע " ש רובין בירושלים .יי החלום היה

עשר הנערות חטובות הגו וקלות התנועה ,

ידיים מטופחות צבועות באדום  ,די נדיר

להקים בית ספר גבוה לריקוד כי כשיש מורים

בבגדי ריקוד שחורים .הן המתינו בהתרגשות

באותם זמנים  ,עור פנים ירקרק זית  ,עיניים

טובים  ,יש תלמידים טובים  ,ויש רקדנים

למבחני הסיום שלהן  ,בפיקוח משרד החינוך
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והתרבות  .חסיה לוי-אגרון חילקה ציפורן סגול

על כך מספר פרופ ' אבנר ב י רון  :יי המפגש שלי

לכל נבחנת ונעה אשכול ליוותה אותן בחיוך

כראש האקדמיה עם חסיה היה כשחסיה כבר

ומילה מעודדת .הפרח והחיוך היו בבחינת

היתה קרוב לגיל הפנסיה  ,שזהו בדרך כלל שלב

קמע .עשר הגראציות הן בוגרות המחלקה

של

התחילה שלשום את הפעילות שלה :מבחינת

למחול של האקדמיה למוסיקה ע " ש רובין.
כבנות המחזור הראשון הן חייבות להצליח

ס י כום ...

אצלה היתה ל י הרגשה שהיא

-

האנרגיה שהיתה לה ומבחינת הנוכחות הפיזית

שלה.. .

דוגמת הבן הראשון במשפחה " .

היתה לה נוכחות שאי אפשר היה

לעמוד בפניה  .חסיה היתה חלוצה בלתי רגילה .
רק

ב1976-

הסמיכה המועצה להשכלה גבוהה

את האקדמיה להעניק לבוגרי המחלקה למחול

את התואר בוגר במוסיקה
שנת הלימודים

1980

.B.mU5

)לקראת

הכירה המועצה להשכלה

היא התחילה מכלום והפכה את המקום

לאקדמיה למחול .זה דבר חסר תקדים .בן
אדם אחד שהוביל את העניין ,ידע מקצועית

מה לעשות  ,ידע ציבורית איך לפעול והביא את

wה~הMהחרר~~~~~.wר~~~~--ח,רח~~~·~mwח mרL - - - - -- - - - - - - - - - - n-~~,
~בו
  ---- - -גהוראת המחול ,כחלק מהחוג למחול ,

וב 1990-

הומר התואר לבוגר במחול (. B.dance

במקביל לפועלה בתחום החינוך באקדמיה ,
ייסדה וניהלה את להקת ירושלים למחול בן

ב 1978-

יסדה חסיה לוי-אגרון  ,בבית הספר

התיכון שליד האקדמיה  ,את המגמה למחול
הראשונה בארץ ,שקיבלה הכרה ממשרד
החינוך כתוכנית לימודים לבגרות

-

פרויקט

זמננו  ,שמנתה עשר רקדניות בוגרות האקדמיה

ופעלה בשנים

.1967-1962

הלהקה הופיעה

בארץ ובעולם .הרקדנית טלילה לחמן מספרת:

יי ב 1962-

הצטרפתי ל'להקת ירושלים למחול בן

ש " גזל" ממנה  ,כדבריה  ,יישבע שנים יקרות של

זמננו שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול על

מלחמות אדמיניסטרטיביות "  .המטרה היתה

שם רובין  '.חסיה שימשה כוריאוגרפית ,

לאפשר לתלמידים מוכשרים במחול מקום

קריינית  ,מפיקה  ,איש תאורה  ,תופרת

הולם להתפתח בו
התיכון

-

-

במסגרת בית הספר

ובכך להכשיר עתודה של רקדנים

ויוצרים במחול .

ומלבישה  .לנו זה נראה ברור ומובן מאליו ".ב-

1967

הוזמנה הלהקה על ידי ממשלת איטליה

לסיור הופעות .בעיתון טריבונה דל סוד

] del Sud
ב 1978-

הוענק לחסיה לוי-אגרון תואר

 ribunaז[ נכתב אז :יי עשרת אלפים

איש מחאו כפיים הערב לנערות של ישראל.

פרופסור .במכתב ההמלצה להענקת התואר,

הלהקה בעלת רמה אמנותית גבוהה  ,מנהלת

כתבה מרתה היל  ,מנהלת המחלקה למחול

אותה חסיה לוי  ,בעלת הדמיון העשיר והרגישה

בג'וליאר:ד יי חסיה לוי מיוחדת ומעוררת

מאוד לצורות החד י שות ביותר באמנות

התפעלות בדרך הראויה להערצה כמועמדת

הכוריאוגרפיה ".

לקבלת

פרופסורה ...

היא תכננה וארגנה תוכנית

לימודים לחוג למחול באקדמיה על שם רובין ,
תוכנית מקיפה

ומובנת ...

חסיה לוי-אגרון האמינה בשילוב המחול

בחינוך ובחברה ולהקתה הופיעה לפני תלמידי
בתי ספר  ,גם באזורי מצוקה .

באם זה היה באנגליה  ,על סמך העדויות על

הקריירה המיוחדת שלה כאמן ,מורה,

ב 1993-

כוריאוגרפית ,קטליזטור  ,חלוצה ,מארגנת

שמטרתה היתה להעניק לתלמידות האקדמיה

ופטריוטית ,היא היתה מקבלת תואר כבוד

ניסיון בימתי ולהכשיר אותן לקראת הבמה

מידי

הכתר " ...

ייסדה את להקת קרש קפיצה ,

המקצועית  .הלהקה  ,במימון קרן גרטרוד
קראוס וגרטל מילר לבית קראוס  ,היא נדבך

חסיה לוי-אגרון :יי התואר כשלעצמו חשוב לי

נוסף לזכרה של גרטרוד קראוס  ,המונצח

כקליפת השום .עשיתי המון דברים שלא רציתי

בתחרויות הכוריאוגרפיה השנתיות הנערכות

לעשות  ,בשביל הדבר שהכי רציתי לעשות

באקדמ י ה מיום פטירתה ב .1978-

בחיים .רציתי רק ליצור  ,אבל סביב הסיפור

חסיה לוי-אגרון :יי גרטרוד היתה המורה

הזה הייתי צריכה להקים כל מיני מסגרות

הרוחנית שלי .היינו חברות טובות .עשינו הרבה

כאלה שתפסו המון זמן .זה כדור שלג.

דברים ביחד .את המחלקה למחול באקדמיה

החשיבות של התואר לגבי היא שהכירו במחול.

הקמנו ביחד .היא היתה הראשונה שקיבלה

כמה אנרגיה הושקעה בשכנוע  ,עד שעל הבניין

תואר פרופסור למחול  .למדתי ממנה המון  .היא

נכתב 'האקדמיה למוסיקה ולמחול  ',הנשמה

היתה מנהיגה אמנותית .היינו מציירות ומבלות

יצאה לי " .

הרבה ביחד .שלוש פ ע מ י ם בשבוע הלכנו לקפה
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' עטרה ' .היתה בינינן הבנה של קשר עיו .בשנת
 1978היא נפטרה .מאז אני מדברת איתה יןם
יןם .מתייעצת איתה ,מבקשת ממנה תשןבןת

לשאלות קשות .היא מא.ןד חסרה לי  ...אני
מרגישה שאני ממשיכה שלה" .

יt~rtנ tו sInי+פ7.tי~~ ,.Dtוג'עת

שבות

ליופי ."...

ה 40-

~Hassia Levy-Agr
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מחןל זה גם לןחם ,גם חןלם

אחרות .בדרך חינוכה  ,שמה חס י ה דגש על

בלעדיה הם הין נראים אחרת

 ...אני הרי אוהב לשחק לפעמים במילים -

יצירתיות  ,עוד בטרם " יצירתיות" הפכה להיות

בחסיה התגלתה במלוא נכונותה האמירה

והבוקר עלה בדעתי שמהשורש מחול

למגמה ; אך אני זוכר שהיתה זו יצירתיות אשר

המיוחסת לרמב  IIם II :מעולם לא ניצחני אלא

אפשר לבנות כמה וכמה מילים רלוונטיות.

בה  ,לצד " ספונטנ י ות  ",נדרש ניצול מקסימלי

בעל מלאכה אחת  ".כל חייה של חסיה סובבים

למשל  ,מחול זה גם לוחם .ומי כמו חסיה

של האינטלקט המבקר .לימים  ,הבנתי ששילוב

סביב אמנות המחול  ,מן השלבים הראשונים

לחם למען קידום המחול בישראל? אבל

זה בין אינטואיציה לביקורת עומד בייסודה

של התנועה ועד לביטויים הנאצלים של ביצוע

מי שלוחם  ,צריך שיהיה לו גם חלום  ,ואת

של כל יצירה.

רעיונות מופשטים של אמנות המחול  ...קיים

חסיה  ,הרבה חלמת והרבה הגשמת את

משה אפרתי

בה פירושו של חכם אחד שאמר  IIאדם לעמל

החלומות .ועוד  :מי שלוחם  -לעיתים גם

)במעמד הענקת הפרס לזוכה בתחרות

יולד  ;IIלעמ  IIל  -ראשי תיבות של  IIללמוד על

מוחל .מוחל ליריבים  ,ולמען המטרה ,

ארצית לכוריאוגרפיה לכבודה של פרופ '

מנת ללמד  ".מלמדת ויוצרת .בזכותה הוכר

לעיתים גם מוחל על כבודו  .והמחול  ,הרי

חסיה לוי-אגרון  ,מיוזמתו של משה אפרתי

המחול כראוי לת ו אר אקדמי .חבים לה

יש בו  ,כמו בכל דבר טעים ,גם מן המתוק

(4.7 .1997

תודה ...

הקונסרבטוריון ,ביה " ס התיכון

וגם מן המלוח  ,והמ וח מזכןר-'-לנראת _ _ _---:::::=-=-:::-:::::::-;::;;;-;;:;---;;--ווIהאקדמיה למוסיקה ולמחול .בלעדיה הם היו
נשמה ערה ןםתןחה ליןםי
המלווח  -אותו מאכל תימני שיש בו

נארדם-אFו-ד_ __- - - - - - - - - --;-;1.-1

מטעם המזרח  ,שחסיה מראשית צעדיה

בפעם הראשונה שראיתי את חסיה שלנו

-

זה

יצחק נבון

)תרתי משמע( תמיד מצאה בו מקור

היה בטלוויזיה  ,לפני שנים  ,בטרם חלמה

)נכתב לרגל קבלת פרס שר החינוך התרבות

להשראה  .אך יחד עם המזרח היא חיפשה

הנערה להיות פרופסור  -היא רקדה כעלמה

והספורט על מפעל חיים במחול (13.11.96 ,

גם את השילוב עם המערב  ,עם תרבות

צעירה .ומה ראינו בעיקר? שתי רגליים

המחול שבאה מחו  IIל .

תמירות  ,שפעת שיער שחור על ראש נהדר

זה היה  ,כמובן  ,בימים

אז אחרי כל משחק המילים הזה אני רוצה

ופנים של מלכת יופי...

עוד להזכיר לכולנו  ,שמאז ומתמיד חסיה

שכולנו היינו צעירים ויפים ,אבל חסיה זה

לא עברה בשתיקה על עןןלןת
חסיה היא ליידי .נוסף לזה היא מגנט

באישיות שלה  .אישיות חזקה מהאישיות של

חיפשה ומצאה את הדרכים לשלב

משהו אחר :עד היום נשמר משהו מן הזוהר

חסיה אף פעם לא

ביצירותיה מוסיקה ישראלית ולעודד את

של ימי העלומים .אין ספק שזהו הזוהר של

הנפילים  ,שיודעים מה הם

יופי של

תלמידיה להשתמש בה .ראוי לזכור זאת

נשמה ערה ופתוחה אל יופי של אדם -

היום במיוח,ד כשרבים מן הכוריאוגרפים

תנועה  -יופי של מחול ויופי של יחסי אנוש ...

היא מדור

פגשתי.. .

רוצים ...

וזה

מתבצע .היתה לה מטרה ,היו לה עק ר ונות,
היא האמינה בהם  .היא לא עברה על עוולות

הצעיר י ם שוכחים שגם בארץ כותבים

שרה לוי-תנאי

בשתיקה .היתה לה ראיה פרופסיונלית רחבה.

מוסיקה  ,ואפילו בכלל לא רעה  ,והם

)נכתב לרגל קבלת פרס שר החינוך התרבות

השאלה לא היתה מה מוצא חן בעיניה  ,היא

מרבים לרעות בשדות זרים כשהם

והספורט על מפעל חיים במחול (13.11.96 ,

יכלה לאהוב או לא לאהוב סגנון זה או אחר ,

מחפשים צלילים

היא חשבה על הדברים באופן אובייקטיבי  ,על

ליצירותיהם ...
המחןל כדרר חיים

פרופ' צבי אבני

תרומתם .ואם צריך היה לעזור אז היא עזרה.

)לרגל זכייתה של חסיה לוי-אגרון

חסיה היא דמות נשית מרתקת :תמירה מאו,ד

פרופ' אלכסנדר תמיר

בפרס ישראל; בכינוס ארצי למחול ,

ראשה כמו מתנשא מעל לכל הנוכחים והיא

)דברים לזכרה של חסיה-לוי אגרון(

שנערך בספרייה הישראלית למחול

מרתקת באחת את כל תשומת הלב ; דקת גזרה

בבית אריאלה בתל-אביב(

וכמו עדינה ושברירית ובכל זאת משדרת נוכחות

מה שהיא האמינה בן

חזקה ביותר ; היא מרשימה בהופעתה עד כדי כך

חסיה היתה מצלצלת אלינו או אנחנו אליה

שגם לו רצית אינך מצליח להתעלם

ניצןל של האינטלקט

חסיה לוי-אגרון היתה מורתי

הראשונה ...

אני זוכר שהוראתה לא נשאה אופי של

מנוכחותה.. .

המחול עבורה הוא לא רק אמנות מתחדשת

תמי,ד אלא גם דרך חיים ,ודרך חיים זו מחייבת

הרבה מאוד דברים טובים ויפים מצד אח,ד

מתודה " דיקטטורית  ",אלא הציעה
פתרונות מגוונים  ,טכניקות וגישות שונות

והקניית אמנות התנועה לאתגר עיקרי בחייה.

לביטויו של נושא .בדרכה המיוחדת ,

מיכל זמורה כהן

השכילה להציג אלטרנטיבות שמטרתן

)נכתב לרגל קבלת פרס ישראל(

היתה להצביע על כ,ך כי ראשיתו של כל

לאורה של הכרה באפשרויות לגיטימיות
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בכל ש בת ונעשה איזשהו חור בחיים שלנו

שלה ...

-

לקבל את השיח ו ת

את ההמשכיות .כך הפכה לה הוראת המחול

צמצום הוא בהרחבה  ,וכל בחירה נעשית

-

היא עשתה

היא ידעה לראות

ומצד שני ידעה לומר דברי ביקורת

את הלב על דברים שכאבו

)דברים לזכרה(

-

לשפוך

לה...

מה שהיה לה

-

עשתה.. .

חשוב  ,מה שהיא האמינה בו

פרופ' מנדי רודן

לא

היא
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גיורא מנור

מה בין ציביה רמב " ם מווארשה ,שנולדה

ב 20-

בפברןאר של שנת

1888

בעל ידע במוסיקה בכלל ובעל יכולת התמצאות במקצבים מסובכים בפרט ;

לבין תולדות הבלט הקלאסי והמחול המודרני בבריטניה!

זאת מפני שהרקדן הראשי שלו  ,ןאסלב ניז ' ינסקי  ,היה עסוק בכתיבת

מי היתה להקת הבלט הבריטית המקצוענית הראשונה !

איזו להקה שינתה בשנת 1966

להקת המחןל החדשנית

-

יי הבלטים הרוסיים "  .דיאגילב חיפש מישהן

את הכיוון האמנותי שלה מבלט למחןל

הבלט המהפכני ביותר של המחצית הראשןנה של המאה העשרים  ,יי פולחן
האביב  ",למוסיקה של איגור סטרןוינסקי .המלחין כתב את הפרטיטורה

מודרני!

התשובה לכל הקושיות האלה היא :מדאם מארי ראמבר

] ,[ Rambert

בחילופי מקצבים תמידיים  ,בתיבות א-סימטריןת  ,שקשה היה לספןר

שהפכה למעין אגדה עןד בחייה  .בימים שלפני מלחמת העןלם הראשונה

אותן )באותם ימים לא עמדו לרשותו של הכוריאוגרף המכין מחול חדש

נשלחה ציביה )שנקראה גם מרים(

-

בת למשפחה יהודית של משכילים

כל אמצעי הקלטה(.

לפריז  ,מחמת האנטישמיןת הגןאה בבירת פולין )שהיתה

בין תלמידיו של ז ' אק-דלקרוז שררה התרגשות רבה בשל ביקורה של

נתונה תחת שלטונו המדכא של הצאר הרוסי( ; הצעירה הנמרצת והדעתנית

אישיות כה מפןרסמת  ,אבל דיאגילב לא חיפש רקדניות .הנערה מוןארשה ,

התעתדה ללמוד באוניברסיטה ולהכשיר את עצמה להיןת בעלת מקצןע

שמעןלם לא הצטיינה כרקדנית  ,נדהמה כשהציע לה דיאגילב  ,בהמלצת

חןפשי מכובד בפריז הנאורה.

מנהל בית הספר ,לעבוד בלהקתו ולהקל על ניז ' ינסקי את פענוח

מהמעמד

הבינוני -

היו אלה השנים החשובות ביןתר באמנות המודרנית בכל התחומים:

הפרטיטורה של יי פןלח ן האביב ".

החדישה

השם מרים רמב " ם ואפילו רמברג  ,כפי שהחלה לקרוא לעצמה  ,לא נשא חן

האקספרסיוניסטית  ,ןהניסיונןת הראשונים לשבור את מןסכמות הבלט

בעיני דיאגילב ,שנהג לשנות את שמות האנשים בלהקתו  ,כדי שיישמעו יירוסיים"

החצרוני הקלאסי .

או לפחןת יי אמנןתיים " יןתר .זה נעשה מבלי לשאול את פיו של האיש או

ראשית הציור המןפשט והקוביזם  ,תחילת

בלי לשאול את פי הוריה

-

המוסיקה

שהיו מסרבים בוודאי

-

חיפשה הנערה

האשה  ,שמצאו עצמם בתןכנייה תחת שם שמעולם לא ניתן להם על יד)

מווארשה  ,שבסןף מלחמת העןלם הראשונה מלאו לה ע שר י ם  ,קשרים

הוריהם .. .כד יי נןלדה " מארי ראמבר  .ידידיה קראו לה יי כספית "

לעולם המוסיקה והתנןעה .היא נרשמה לבית הספר שהקים טרם המלחמה

] ,Silverוכפי שהעידה על עצמה באןטוביוגרפיה שלה  ,שהופיעה תחת שם זה

 .[ Emileב י ת

היתה ראמבר קופצנית ומהירת תפיסה  ,שהביעה את שמחתה בביצוע גלגלוניכ

המוסיקאי השוןיצי אמיל ז ' אק-דלקרןז ] Jaques-Dalcroze
ספר הייחודי ,ששכן בעיירה הלראו ]  [ Hellerauשבגרמניה ,

נןעד לפתח

את הקשר שבין המקצב לתנועה .מבית ספר זה יצאו כמה מגדולי מחול

-

[Quick -

מנהג שלא ויתרה עלין אפילו כאשר היתה כבר סבתא לנכדים.

מארי ראמבר הגיעה ללונדון  ,והתקיימה בקושי ממתן שיעןרי בלט  .בלןנדוו

ההבעה המודרני  ,כגון מרי ויגמן  ,על אף שז ' אק-דלקרוז עצמן התנגד

פגשה הכספית במשורר בריטי ידוע  ,אשל י דיוקס

ל עיסוקן של תל מ ידותיו בכוריאןגרפ י ה .

שהתאהב בה והם נ ישאו ןחין במשןתף עד מןתו שנים ארוכות אחר כד

באחד ה י מים הג י ע לב י ת הספר האמ ר גן סר גי י דיאגילב  ,שיי סד וניהל א ת

] [Ashley Dukes
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היתה בשימןש ן הפך את המקןם לתיאטרןן
זעיר ,

שנשא  ,כמןבן,

Mercury

את

השם תיאטרןן

)כספית( .שם פתחה ראמבר את

בית הספר שלה  ,שהצמיח את להקת הבלט
הבריטית המקצ ן ענית הראשןנה.

כסף לשלם לרקדנים לא היה  ,ןהמןפעים
התקיימן בעיקר בסןף השבןע  ,כי ביןם א'

הין רןב הרקדנים

-

שהתפרנסן מכל מיני

מןפעים במןעדןנים ןמחזןת-זמר

-

פנןי י ם.

ןהם הין מןכנים לתרןם מזמנם ןממרצם

ללהקה של ראמבר  ,כי ז ן ה י תה האמנןת
שהם אהבן.

למרי ראמבר היה חןש מיןחד לגלןת כשרןן
יצירתי עןד לפני שאחרים שמן לב אלין.

בסך הכןל

-

כ ןריאןגרפיה

בתחן ם ה מצ ן מצ ם כ ל כ ך ש ל

-

כמ ה י ן צרי מ חןל ג דןלי ם

באמ ת יש ב עןלם ? ןה נ ה  ,ראמבר יכלה

r
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 כר'סטופר ברוס:  רקדן, '"פ "רו הסה רור'" מאת גלן טטל

" Pierrot Lunaire" by Glen זetley, dancer: Christopher Bruce
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 ד'ד' ולדמן ופול ל ' בורד: רקדב'ס, 1966 ,"בקודת מפנש" מאת כר'טטופר ברוט

" Meeting Point" by Christopher Bruce, 1966, dancers: Didy Veldman and Paul Liburd

19

לרשום לזכותה שהי א זו שהע נ יקה הזדמנות ראשונה לפרדריק אשטון

של הממשלה היתה מותנית בכ,ך שלפחות במשך  26שבועות בשנה )משמע

]  ,[Ashtonלאנתוני טיודור ] udorז[  ,לנורמן מוריס ולג ' ון קרנקו ] [Cranko

מחצית השנה' ! ' ( תופיע הלהקה בערי השדה מ חו ץ לביתה .רק בשנות ה-

וכעבור שנים רבות ,כשעברה הלהקה מהבלט למחול המודר ני הוענקה

 50זכתה אמנות הבלט למעמד והפכה להיות מוכרת ברבים ; מרגוט פונטיין

הזדמנות גם לכריסטופר ברוס ; ואלה מן היוצרים הידועים ביותר  ,בעלי

ורודולף נ ור ייב הפכו לכוכב י ם בזכות הטלוויזיה  ,שהביאה את בשורת

מוניטין בינלאומיים  ,שלצדם עודדה מארי ראמבר עוד יוצרי מחול ,שלא

המחול לכל בית.

הגיעו לאותה פסגה אמנותית.

מהפכת המחול המודרני התחוללה אחרי שהלהקה שהתה כמעט שנתיים

במילים אחרות  ,כמעט כל גדולי הכוריאוגרפים הבריטים במאה ה 20-

באוסטרליה  ,במטרה לפתור את בעיותיה הכלכליות  .אז שבה מדאם ראמבר
עם שארית להקתה

קיבלו הזדמנות ראשונה אצל מארי ראמבר .לאחדים  ,כגון אשטון ומוריס ,

-

שעזבו את בית הוריהם בשל אהבתם למחול ,היה בית הספר בית לא רק

ללונדון .למעשה היה עליה להתחיל הכול מבראשית .בינתיים החלו להגיע

במובן האמנותי .חדר-מחסן בתיאטרון מרקורי ניתן להם ללא תמורה

למערב אירופה קולות חדשים מארה " ב .הסנונית הראשונה שסימנה את

במשך חודשים ארוכים  ,והיה לביתם הראשון.

השפעת המחול המודרני האמריקאי היתה הולדת תיאטרון המחול ההולנדי

היצירה יי טרגדיה של אופנה " מסמנת את הולדת הבלט הבריטי המקורי .

שכבר היתה ליישות מטריארכלית ואישיות

לאומית -

על ידי היוצרים והרקדנים שפרשו מהבלט הלאומי באמסטרדם  .גם בהולנד

~ריךיJlככהתו<'[דזךדנל''Dתרדןוכ~Lע:הדsו-V-ךבל;-סרמtLiכ Jו'רודL9רRבנגלן"ה--ה-יתI IןדR9רה-יןןדד;-היולךךדל~TJרריffiס j/ל-w1Gas-kE:ttיסדרוTIR
התקיימה מסורת בת מאות שנים בתחום המחול הקלאסי ,כפי שהיה

להקת הבלט המקצוענית הראשונה.

בדנמרק ,שוודיה ,או בארצות מרכז אירופה .אבל בעצם  ,ייבלט ראמבר"

הרקדן נורמן מוריס ]  [, Morrisשגדל בלהקתה של ראמבר  ,נסע לניו יורק

היא הלהקה המקצוענית הראשונה שביתה בלונדון והיא נוסדה באמצע

להשתלם בשיטותיה של מרתה גראהם .משחזר ללונדון  ,הציעה לו ראמבר

של המאה העשרים .הלהקה השנייה  ,שהפכה במשך הזמן

להתמנות למנהל האמנותי החדש של הלהקה  ,שהמונח יי בלט " לא הלם

שנות ה 20 -

ל יי בלט המלכותי הבריטי " )תואר שניתן לה רק בראשית שנות ה ,(50-

אותה עו,ד והיא נקראה מאז " להקת המחול ראמבר "  .מוריס הזמין ללונדון

נוהלה על ידי נינט דה ולואה ]  , [de Valoisשהלכה לעולמה בקיץ שעבר ,

את אמני המחול האמריקאים )שעבדו עם להקת בת-שבע בשנותיה

שנה .עד אז הופיעו בלונדון ובערים נוספות בבריטניה רק

הראשונות( ; גלן טטלי יצר עבורם את אחד המחולות המודרניים היפים

להקות אורחות מחו " ל או כוכבי בלט נודדים ונוצצים  ,כגון אנה פבלובה ,

ביותר :יי פיירו הסהרורי " ] Lunaire

 [ Pierroלמוסיקה מאת ארנולד שנברג ,

והיא בת 101

שנאלצו להסתפק במעמד של יי מספר " בתוכנית בידור  ,יי הברבור הגווע"

כשבתפקיד הראשי של הליצן הטרגי מן הקומדיה דל ' ארטה הופיע הרקדן

הצעיר והמבריק כריסטופר ברוס

בין אקרובט  -לוליין לקוסם.
פרדריק אשטון ,שהחל ללמוד אצל ראמבר כשהיה כבר כבן עשרים  ,לא
היה רקדן מבריק במיוח,ד אבל עיני הרנטגן של ראמבר קלטו את כוחות

] Bruce

 - [ Christopherכיום המנהל

האמנותי של להקת ראמבר.

בשנת 1977

חיפשה להקת בת-שבע מנהל אמנותי שיחלץ אותה מהמשבר

היצירה הגלומים בו והיא שהציעה לו להתנסות בכוריאוגרפיה .אשטון

אליו נקלעה .נורמן מוריס  ,שעבד בתל-אביב פעמים אחדות  ,הוזמן לדיונים,

בחר ליצור מהתלת בלט קצרה )בה השתתפה ראמבר עצמה כרקדנית( ,

סוכם עימו חוזה  ,והוא התעתד להיות המנהל האמנותי של הלהקה .אבל

שביסודה מעשה בשף צרפתי מפורסם  ,שהמלך החזיר למטבח מעדן מיוחד

גם הבלט המלכותי הבריטי היה זקוק לאמן חשוב  ,שיחליף את המנהל

שהכין השף לכבודו .הטבח לא עמד בעלבון המקצועי ושלח יד בנפשו .

האמנותי המכהן  ,מקמילן  ,וגם הם הציעו את המשרה לנורמן

מוריס.

אשטון הסב את הטבח לחייט  ,שלקוח עשיר מסרב ללבוש את יצירתו ,

מצבו של מוריס לא היה פשוט .לא בכל יום מציעים לאיש המחול המודרני

והוא שם קץ לחייו באמצעות המספריים הגדולים לחיתוך בדים .את

לנהל את אחת הלהקות הלאומיות הגדולות  .ההסכם עם בת-שבע כבר

ואת התפאורה עיצבה

היה חתום ' .כפי שמוריס עצמו מספר " :לא ידעתי מה עלי לעשות  ,אז

סופיה פדורוביץ' ,אמנית ילידת רוסיה  ,שהפכה לאחת המעצבות החשובות

כך הוא קורא למארי ראמבר

המוסיקה כתב המלחין הבריטי גוסנס ] [Goossens
בבלט ובאופרה הבריטיים .

כרגיל ,הלכתי לשאול בעצתה של
גם כיום  ,כשהוא מזכיר אותה

מדאם- " .. .

בתוך כדי שיחה -

יי סיפרתי לה באיזו דילמה

אשטוןהיה הראשון מבין תגליותיה של ראמבר  ,אבל בשום אופן לא

אני תקוע  .ושאלתי לעצתה  .ומדאם אמרה  ,אם מציעים לך להיות המנהל

כל הבלרינות שהגיעו ללהקתו של

האמנותי של הבלט המלכותי  ,אינך יכול לענות בשלילה " .מוריס ביטל

באו מ"בלט ראמבר  ",עוד לפני שנשא שם זה  ,בהיותו עדיין

את החוזה עם בת  -שבע והלך למלוך על הג ' ונגל בבית האופרה קובנט

יי מועדון לבלט  ",שהעלה הופעות רק בסופי שבוע  .ראמבר עצמה היתה

גארדן .אלה היו שנים אומללות ללהקה ולמוריס  ,שלא התאים למוסד

מודעת לכך שלהקה קטנה  ,מעולה ככל שתהיה  ,תפסיד את הטובים

הענק ולביורוקרטיה הכרוכה בניהולו .בשיחה איתו לפני חודשים מעטים

באמנים שגידלה  ,לטובת להקות המסוגלות לשלם משכורות של ממש.

אמרתי לו :יי אני מניח ,שהעצה שנתנה לך מדאם ראמבר היתה העצה

ראמבר השלימה עם גזירה זו .לעיתים הסכימו בלרינות ורקדנים בעלי

הגרועה ביותר שקיבלת אי פעם ".נורמן מוריס הניד בראשו לאות הסכמה.

משום הכבוד שרחשו לה ומשום

בלהקת ראמבר התחלפו המנהלים האמנותיים מדי פעם  ,אבל הכיוון

האחרון .רוב רקדני הבלט הבריטים
דיאגילב

-

שם ופרסום לשוב ולהופיע אצלה
התמסרותה הרבה לאמנות המחול

-

-

למעשה ללא כל תמורה.

בלט ראמבר היה רגיל להופיע בתנאים לא תנאים .בכנסייה שרכש אשלי
דיוקס  ,היה מפתח הבמה כשישה מטרים בלבד  .על הקיר האחורי של
ב י מונת זעירה זו ניצב גרם מעלות כפול  ,שהוליך אל חדרי האיפור .מדרגות

המודרני  ,שהיה בינתיים ליותר אירופי ופחות מושפע ממרתה גראהם ובני
ביתה האמריקאים  ,המשיך לאפיין את עבודתה .בשנים אלה רקדו בלהקה
הלונדונית גם כמה ישראלים ,ביניהם יאיר ורדי וגדעון אברהמי.

מארי ראמבר נפטרה בלונדון בשנת  .1982הלהקה שיסדה בשנות ה 20-

אלה שימשו כוריאוגרפים רבים כחלק מהתפאורה  .רוב השנה סיירה

של המאה העשרים ובית הספר למחול שניהלה קי ימ ים עד היום .בית

הלהקה בערי בריטניה  ,והופיעה במקומות בהם התפריט הרגיל של

הלהקה  ,המצוי בדרום  -מערב לונדון  ,שוקק חיים ומלא מרץ נעורים .לא

האוכלוסייה המקומית כמעט שלא כלל תרבות .תמיכת מוסדות התרבות

רע  ,כשזה המצב בגיל

20

. 75

.:.:

 רפאל בונאצ'לה וק"ט קו'ו:  רקדנ'ס, 1966 , "תרנגול" מאת כר'טטופר ברוט

" Rooster" by Christopher Bruce, 1966, dancers: Rafael Bonachela and Kate Coyne
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ריקודי במה צרפתיים כאספקלריה היסטורית
ה מ ושגים

השיוך

 IIהיסטוריה II

 IIשל ;II

ו  IIמחול II

מתקשרים בדרך כלל באמצעות מילת

אנו חוקרים ומבקשים להכיר את ההיסטוריה של המחול

-

מתי צמח סגנון מסוים  ,מה רקדו בתקופה זו או אחרת .באותה מידה נוכל

לומר  ,בלשון פיוטית משהו  ,כי אנו חוקרים ומבקשים להכיר את  IIהמחול
של

קצב חילופי התקופות  ,תנועת האירועים  ,עיתויי מפגש

ההיסטוריה" -

וניתוק של גיבורי הזמנים .כוונת מאמר זה היא להצביע על דרך חלופית
לקישור בין שני המושגים  ,דהיינו :חקירה ולימוד של נושא היסטורי
דמות  ,תקופה  ,אורח חיים ,ריבוד חברתי

-

באמצעות אמנות המחול ,

-

הכיר את

ולחילופין  ,העמקת הידע על אודות המחול באמצעות לימוד ההיסטוריה.

מטרת הדברים אינה יצירת דגם כלשהו  ,אחי,ד אידיאלי  ,כדי להציבו בכל
פעם שתתבקש בדיקת הקשר של מחול ותקופה  ,אלא להציע את אמנות

תקופה היסטורית  ,ואת ידע ההיסטוריה כאחד המקורות להיכרות מעמיקה
יותר עם אמנות המחול.

למיקוד הדיון נבחרו "מקרי-בוחן" ] est Casesז[ ונתחמו .

הזמן  ,המקום ודרך הבדיקה  :שתי הצגות-ריקודde la :
" Nuitבלט הלילה ( מ  ,1653-ו"Les Facheux" -
)II

) IIהר\רדר~ח

II

 IIהנודניקים  (IIמ ,1661-
לואי

ה  14-ובחסותו -

" Le B

שבוצעו בצרפת בתקופת שלטונו ש

כדי לברר את סוג ומהות קשריהן אל המציאות

התקופתית  ,ובמקביל  ,את מידת השתקפותה של זו בהם .במילים
אחרות :עד כמה אכן מתקיימת התאמה בין עיתוי העלאתן ,תכניהן,
אופן ביצוען של הצגות מחול לבין מצבים ואירועים היסטוריים בני
אותו זמן.

בפתח הדברים נזכיר כי בתקופה המדוברת כמעט שלא התקיימה ההפרדה

המוכרת לנו כיום בין ריקודי חברה לריקודי-מופע ,והגבולות בין שתי
הקטגוריות היטשטשו ונבלעו זה בזה  .אכן ,ריקודי הבמה היו מורכבים
יותר  ,ושונים במידת המעורבות  ,הן של היוצרים והן של הקהל; אולם ,
לפחות עד שלב מסוים  ,היו אלה אותם \.יצרונים שהשתתפו בביצועם,

כשהם רוקדים  ,ברוב המקרים  ,וריאציות ועיבודים של ריקודי החברה
האופנתי ים באותו זמן  !.אשר לבמה הצרפתית ,זו התאפיינה בקיומן,
בעת ובעונה אחת  ,של מספר צורות בידור בהן שולב המחול כחלק
אינטגרלי .בין הסגנונות העיקריים ששלטו בכיפה היו

ה  IIבלט-קומדיה II

]  , [ Comedie-Balletמחזה היתולי שעלילתו נשזרה בקטעי מחולן;
ה "א ופרה-בלט"  ,מופע מוסיקלי שכלל שירה  ,ריקודים ותפאורות
וכמובן

-

האופרה  ,אותה  IIדרמה מוסיקלית

במחצית המאה

ה 17-

II

מרהיבות 3

שהגיעה מאיטליה בערך

ואשר בניתוב דרכה בצרפת השתתפו בעיקר

המוסיקאי לולי ] Baptiste Lully 1632-1687
מאזריין ] Mazzarin 1602-1661

 [Jeanוהמדינאי הקרדינל

 .4[Julesסוגי מופעים אלה שצמחו

במהלך המאה

ה ,17-

החליפו בהדרגה את מקומם של מחזות הראווה

המפוארים שאפיינו את הצגות  IIהבלט

החצרי II

במאות הקודמות ,אם כי

אלה לא נעלמו לחלוטין ואלמנטים מתוכם המשיכו להיות מקובלים
ומשובצים בהצגות  ,לפחות עד מחצית המאה

) 1631

(,

 IIחמשת החושים

המשורר בן

הטבעיים II

ה .517-

)(1633

כך הועלו

 IIהרמוניה II

ואחרות שנועדו  ,כדברי

התקופה קולט ] ,[Guillaume Collet

 IIלתת לא רק תיאור חי

של פעולותינו  ,אלא אף ביטוי אמנותי למחשבותינו הנסתרות

ביותר •6I1

ואולם  ,כדי שחומרתן ועומק רעיונותיהן לא ירתיעו את הקהל  ,שולבו גם
בהן  ,בין סצנות הפאר הדרמטיות  ,קטעי הומור ובידור קל יותר .מכנה
משותף נוסף לסגנונות אלה היה התיאום המוקפד יותר בין הכוריאוגרפיה
למוסיקה  ,בעיקר בשל העובדה שבמקרים רבים היה מלחין היצירה גם
הכוריאוגרף ולעיתים אף אחד הרקדנים בה )לדוגמה  ,לולי שהוזכר לעיל(.
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j

,המn

ןל של

מסגרת ה ברים כאו אינה מאפשרת להרחיב ולפרט את הסיבות לשינןיים

שחלן ב גנרו ההצגות .בתמצות רב נמנה כאו לפחרת שלרשה גןרמים
מקורם ביישדה ההיסטורייי:

עיקריים

א  .צמיח ו של הערים במהלד המאה ה17 -
שלןןתה

)באירופה בכלל ובצרפת בפרט(

ארכלוסייה מתרחבת ,כמו גם בשינוי יחסי הכוחות גיו הרבדים

החברתיי .משמערתה העיקרית של התפתחות זר היתה התח
הבןרגנן

מעמד

,גידול מספרם של העניים וחסרי הבית ,ובמקביל

וחה של האצולה וביכולתה לדבוק באורח החיים

-

,ח

שונים .חיי העיר כללו ביו היתר פעילויות אינט 5קטןאליןת

היבטין

שליוו כל שלב בצמיחתה :במקום בר נוסד בית

ןחברתין

לרשןת ה jג הל ספריות; בפני הציבור נפתחו אולמות בהם ני נן הרצאןת
ןנערכן א רועי בידור .האזנה לנואמים ,הקשבה למטיפים ד יים  ,ביקןר
בתיאטרן

,

באופרה ובהגצות בלט ,שאופיין השתנה כאמרה

-

כל אלה

עמדן מע ה לרשות הכול והיוו אפילו בעברר שכבת האצולה פיתןי שקשה
היה לעמ ד בפניו ן .
ב .הקמ ו ,במחצית המאה

היפןת

/l

ה ,17-

של האקדמיות השרנות ל  /lאמנןיןת

נ רסיקה ,ציור ופיסול ,ספרות רריקוד( .אכן גם בעב

חייב היה

כל אמו-י צר לעשות הכול כדי שעבודתו תישא חו בעיני פט ןנן ,ןאןלם
לאחר ש ,בטיח זאת יכרל היה להרשרת לעצמו ,במידה רב

של חןפש,

ןאילך -

בלבד הן שקבען מהן  /Iהטעם הטןב

ןההתרפ ות האפשריים ,אך במקביל נכללים בה קטעי ביד ר של
בתןך בל יבהם מוצגים ,בקטעי אלתרר חופשיים למדי ,סבגנ~ו חח"> ~;ון ~

דל ' ארט

האמנןת,

המדינה...

גיבורים חיוביים ושליליים ,טיפוסים נלעגים

מאיימןת שללא היסוס מעזים ,בתנועה וברמז ,לשלוח גם

בלב,ד ןתפiל~של האק

קלילה כ5פי מושגים ותופעות .ואולם הדברים קיבלו
שהשלטן )קרי לואי ה (14-החליט להדק את הפיקוח גם על

/l

].[Le bon ton

 /Iכשאר

מן הדין שאף האמן יהיה מןדרך על ידי חןק ןצןןים ,

למען לא יתעה ביערןת ד

"

החיים המדיניים  ,קיבלה הכןןנה ' יי מלמעלה

, /l

שרןיים במ ב .שק ,כפיפןת
פחןת

חשןב,

בןר

המש

,מאה

ה 17-

תיתה העלאה  ,באמצעןת האקדמיןת,
גאןןתה הלאןמית .לדןגמה  ,טיפןח השפה
ל השפןת האחרןת היה תהליך שהחל בשליש

הראשוו של

ןנמשך עןד

קפדני ,עד שתפכה בסןף המאה
לשון מודרנ ת בתקןפה

ה 18-

ההיא.. .

150

שנה  ,בהן עברה השפה זיכןך

להיןת  /Iמדןיקת ןמסןדרת יןתר מכל

שןןת מעמד ןערך ללטינית כשפת

הדיפלומטיה ןחיןנית לכל מי שרצה להיחשב בן

תרבןת .9/1 ...

לענייננן ,

בהקשר שביו אירןעי ההיסטןריה ןהמחןל  ,נציין כי הבלט לא איחר לתת
ביטוי לתופ

,זן :ליברית למןפע בשם  /Iמגדל בבל

כיצד נאספו

האןמןת ן מ ציגןת  ,כל אחת באמצעןת מחןל אןפייני לה  ,את

/l

משנת

1688

מתאר

23

שפתן · בלבןל השפןת שנןצר נפתר רק באמצעןת ריקןד האבירים הצרפתים

שהקסימן את הקהל  .הבמה הגבןהה ןעליית הרקדנים עליה )תרתי משמע(

ןבנןת זןגם  ,אלין מצטרפים בהמשך גם בני יתר העמים ןמסמלים בכך א ת

הציבן

מבחינה

הןדאתם בעליןנןתה המןחלטת של השפה הצרפתית !.ס האקדמיןת שימשן

כןריאןגרפית  ,אי אפשר היה להמשיך במסןרת המקןבלת של עיצןב

אפןא מכשיר לריכןז הפיקןח השלטןני על דרכי החשיבה ןהביטןי  ,ן עשן

דןגמאןת ןתבניןת גיאןמטריןת מתןחכמןת באמצעןת מספר רב של

מבחירת הנןשא ןעד

משתתפים !! ; אלה ,שהין כה מרשימןת ממרןמי המןשבים שסביב משטח

לקביעת התןכן ןהצןרה  .משמעןת הדבר כי מבחינה אמנןתית יכןל היה

ההןפעה ,איבד ן מכןחן בין נקןדת מבטן של הצןפה באןלם לבין הבמה

להתקיים רק מי שעב ןדתן קיבלה את אישןרה של האקדמיה .לדןגמה ,

המן גבהת .מעתה נדרש למקד את תשןמת לבם של הצןפים ברקדן אחד

Academicien de L'Art de La

אן ברקדנים בןדדים  ,ןבהתאם לכך לבנןת את הריקןד  .הרקדנים מצדם

להןרןת ריקן,ד להימנןת עם רקדנ י המלך אן להתקבל כרקדן

מצאן עצמם  11בןדדים במרכז הבמה  ",מה שחייב טיפןח כישןרים מקצןעיים

זאת באמצעןת חןקים ןכללים שהןכתבן לאמנים

בתחןם המחןל ,הןרשה רק בעל תעןדת

Danse

-

ללהקת בלט האןפרה של פריז.
ג .ח י דןשים טכנ יי ם

אתגר

בפני

חדש

הכן ריאן גרפים

ןהרקדנים

גם

יחד.

ןיכןלת ןירטןאןז ית ,הרבה מעבר למה שנדרש מהם כחןבבים .ןכיןןן שלא
הגיען בתקןפה זן מאיטליה ןהטביען

כןלם רצן אן יכלן לשפר את איכןת הריקןד שלהם  ,הןרגש בתןך זמן קצר

חןתמם על אןפי המןפעים :במה מןגבהת )שהחליפה את משטחי ההןפעה

.cוקר בכןחןת מקצןעיים .אחד הפתרןנןת לבעיה זן נמצא בסגנןן ה " קןמדיה-

 11מלהיבים 11

על ר צאHTופל :r,e-tמ  pן-לבדע-
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מןעט יחסית של רקדנים למלא תפקידים שןנים  ,תןך ניצןל פסקי הזמן
שהעמידן לרשןתם קטעי המלל של ההצגה ,לצןרך מנןחה אן החלפת
תלבןשןת .

ןלבסןף  ,סיבה שאפשר לשער את קיןמה אם כי קשה להגדירה  ,היתה
נעןצה ב  11טעם

הקהל 11

-

אןתן מרכיב מסתןרי ןחמקמק שאין אפשרןת

לקבןע את תהליכי היןתן מןשפע אן משפיע ,שהתערב אף הןא ללא ספק
ביצירת השינןיים בסגנןן היצירןת  ,ןתרם את חלקן בקביעת מגמתם ןטיבם .
המןפעים שיןעמדן כאן לדיןן הןעלן בהפרש של שמןנה שנים זה מזה .הם
ל  11סגנןן 11

אינם דןמים מבחינת תןכנם אן אןפיים ,ןמשתייכים כל אחד

אחר ,כפי שיפןרט בהמשך .בחירתם נעשתה משתי סיבןת עיקריןת :האחת,

האינפןרמציה הנרחבת יחסית הקיימת לגביהם )בספרןת
מןכר אמנם מספר רב למדי של הצגןת בלט ש התקיימן מסןף

המאה

ה 16-

ןבמהלך המאה

ה-ד,1

אך רק לגבי הצגןת בןזדןת

נןתר די מידע המאפשר מידה סבירה של הבנתן(  .הסיבה

האחרת נןגעת לתאריכי ביצןען  ,אשר כפי שעןד יןסבר  ,הינם

בעלי משמעןת מיןחדת.

נ [Le Ballet de la Nuit

ייבלט הלילה"

היצירה הןעלתה בראשןנה

Petit Bourbon
השמש "

-

בלןבר שבפריז  ,כשבתפקיד הראשי  -יימלך

הןפיע לןאי

ה 14-

העלילה משתרעת על פני
סצנןת

 11 -אשמןרןת 11

במשך 3

ב 23-

בפברןאר

1653

באןלם ה-

-

12

עצמן ,שהיה אז בן

.14

שעןת היממה  ,ןמתחלקת לארבע

שכל אחת מהן מתארת את הקןרה

שעןת .באשמןרת הראשן נה  ,בין שש לתשע בערב ,

עןברים על פני הצןפים טיפןסים שןנים :רןעים  ,צןענים,
מדליקי פנסי רחןב )כשהפנסים עצמם אף הם רקדנים
בתחפןשןת( .בהמשך נחשף בפני הקהל אזןר  11העןלם

התחתןן  ",על דיירין

הפחןת נעימים -

נןןדים חסרי כל  ,מקבצי

נדבןת יי בעלי מןם " המשליכים לעת ערב את קביהם  ,כןלם
תןשביה של פריז  11האחרת  ",דיירי אןתן תחןם הקןבע בעצמן
את חןקין ןשאלין אפילן המשטרה אינה מעזה

האשמןרת השנייה

-

להיכנס.!z

בין תשע לחצןת ,זמן הנשפים .כאן

מבןצעים שלןשה ריקןדים של ' בלט בתןך בלט  ':הקהל
שבאןלם צןפה במןפע ריקןדים הנערך בפני ייק הל הצןפים "
ז' א ו בט'סט לול' ומוס 'קא' ס עמ'ת'ס  ,מתוך צ'ור מאת ה'אס'בת ר'גו

בנשף המתקיים על הבמה .מאןחר יןתר מןפיעים חלק

Jean Baptiste Lully and fellow musicians, from a painting
by Hyacinthe Rigaud

מ  11כןחןת האןפל " ) ייעצב" ,ייזי קנה " ( המתחלפים עד מהרה
בכןחןת

יי האןר " -

ןנןס ןמלןןתיה ,רןחןת יי השמחה  ",יי החיןך "

ן"המשחק" .באשמןרת השלישית ,בין חצןת לשלןש  ,הלבנה

24

קל.ני,

רגשות אהבתה לאנדימון  ,אותו עלם יפה תואר

מביעה

I

הדרמטית " של הצורה הקלאסית  ,התואמת מצדה

יי שלוש אחדויות

נטגרציה שביסוד הקלאסיציזם

הרדימה אותו לנצח; האסטרולוגים תלמי המצרי

הצרפתי . 17

מתבוננים באמצעות הטלסקופ בליקוי הלבנה ; הילולת
עירומים למחצה  ,נושאים תינוקות בזרועותיהם  ,נמלטים

במקביל להצגתן ,

הסגנןן הישן  ,של דמויות אלגוריות ומיתולוגיות ,

כשלצדם מקפצים חתולים וקופים  ,בעוד שמהעבר

קיימים בבלט עוד

ה סוגי דמויןת בנןת הזמן :אנשי החברה הפריזאית

את המהומה ובוזזים רכוש  .באשמורת הרביעית  ,בין

ות ה " זרים " ןדמןיןת בעלי חיים .את הסןג הראשןן

השחר  ,העולם מתחיל להתעורר  .נפחים מדליקים אש

גנבים ,פןשטי יד יי בעלי

:אנשי העולם התחתון

-

יוצאים ממאורותיהם לעבודת יומם .שיאה של הסצנה

ןלצדם בעלי מקצןעןת שןנים :נפחים  ,מדליקי

לבוש בגד זהב דמוי שריון של

השני ) יי הזרים " ( נמנים המצרים  ,הפרסים ןהצןענים.

א זריחת השמש :

המלך -

עם הסוג השלישי

נעליים גבוהות עקבים  ,לראשו עטרת קרני שמש זהובה ,
בקישוטי הברכיים והנעליים

-

-

מופיע על הבמה ,מלווה

הקןפים ןהחתןלים .לכל אחד מסןגי הדמןיןת ישנה
I

תןספת קישוט ןצבע לעלילה.

יי המשמיעות תהילתו יחד עם דמויותיהן האלגוריות של
"  ..LI.lLJ ' -" ' -יי·"':האתבה  ",יי העושר "ד  IIהניצחון  II ",התהולה " ו " תשלום" .

"

YוחןחייYוח כשהשמש

ו 21-

מלאכים סביבו רוקדים יחד את ה " גראנד

היו צופי המופע עדים למאבק הנצחי שבין האור לחושך ולניצחונו
מלך השמש הכול  -יכול על ממלכת הלילה וכוחות הרשע השולטים
של ההצגה התפעל הקהל מפעלולים מתוחכמים ,כמו קולות
שעברו דמויות ועצמים

-

הנימפה ההופכת לחיה  ,ואחר כך

ההופך לעלם חמודות .במקביל ,נהנה מאוד בוודאי לצפות
שליוותה את המופע כולו

-

רובם ריקודי חברה מוכרים  ,כגון

הוותיקים  ,אך גם כאלה שזה עתה נכנסו לאופנה ,כמו הסרבנד .

פע ומשתתפיו )ביניהם ,נוסף למל,ך גם אורחיו מאנגליה ,הדוכסים
שרקדו לצדו( זכו לביקורות כה נלהבות עד שהוא שב והועלה

ברציפות .בזיכרונות שכתב בן התקופה האב הישועי חובב המחול

]Claude Fran ~ ois Menestrier
קיימת אמת

מופלאה.. .

 [ Pereנאמר בין היתר :ייביצירות

לכן נראה לי כי 'הלילה' הנה יצירה

כלל לחיקוי ! היא מציגה טיפוסים מכל
רגש

שונים.. .

שעשועים  ,בית עולה באש,

הסוגים ...

נשף ריקודים

אנשים מפוחדים ...

לסיכום ,

אי פעם יוכל עוד התיאטרון שלנו להגיע להישג כה מושלם בתחום

.

שבין המחול להיסטוריה ביצירה זו נבחין במספר פרטים מעניינים:
השמש לבוש בגד בסגנון יי רומי " עתיק  .מגנבר לחיבור העלילתי
I

את חשכת הלילה כדי להביא ל " הפי אנד" המבוקש

פקיד שהעבר הקלאסי המשיך למלא במאה

ה .17-

-

-

יש כאן

"]זוהי[ תרבות

קרה על התייחסות אל העבר ,האלים ,גיבורי המיתולוגיה וענקי
ולם משמשים בה ,בעת ובעונה אחת ,דוגמאות

,

וסמלים .1411 .. .

בנוסף,

הכמעט לא מוסתרת  ,לבסס את מעמד המלך לא רק כמי

לו מידי האל  ,אלא כמזוהה ממש עם האלוהות ,בדומה לשליטי
עבר

שעשןזא~ ~פך~HI·~iHי ~~~~ג~;~~~:)~Kaך~~~~~א~ן Ko

~~י ס~י~~~ק'בס·qש~~Iנ~~------

"הטרדנ ' ",ס  , 1682תחר'ט מאת '.ז טונה
" Les Facheux", 1682, engraving by J. Saune

את פסלין ליד אלו של האלים ,אגןסטינןס שנחשב לבן אפןלן ,שלא לדבר

על

קליגןלה.IS "".

הצגת הבלט הביעה אותו רעיון  ,הן במשפט שכותב

הליברית שם בפין של

המלךsuis l'Astre des Roys " :

הכןכב ]שבין[ המלכים"(  ,ןהן בקטע הסיןם בן הוא רוקד

עם מלאכי

במספרים גדלים ןהןלכים כתוצאה מהמלחמןת ,המגפות ובעיקר מתהליך

 eנ " )ייאני הנני

המעבר מפיאודליזם לכלכלה מודרנית .הם נהגן להתרכז באזןרים עירןניים ,

-

שם יצרן לעצמם אןפני קיןם ןזהות שונים משל החברה הממןסדת .המןן

-

כמו האלים

זה עסק בדרך כלל בפרנסות מזדמנןת ,מפשיטת יד ןעד שןד ןגניבה  ,מכישןף

עליון.

ןעד רפןאת אליל ,כשמאמצי השלטןן לגבור עליהם עלן בתןהן בדרך

לואי ה  14-בחר בשמש כסמלן הקבןע ,שהמשיך ללןןתן ולהןןת חלק
מתןארו ) יי מלך השמש " ( במשך כל שנןת

מלכןתן · .l

סצנת האשמןרת השנייה נתנה ביטןי גם להוןי

כלל . l8

ה,Cour de Miracles -

יי חצר הקסמים  ",האזןר אליו נהגו פושטי הי,ד המחןפשים בצןרןת שןנןת ,

לחזןר בתןם יןם הפעילןת כדי להיפטר ממומיהם המדןמים .יש להניח
יי בלט הלילה " נמשך מרדת הערב ןעד עלןת השחר  ,כשהעלילה מתפתחת

שקהל הצןפים הממןסד קיבל סצנה זן יןתר כבידןר אקזןטי מאשר כמסר

ןמתנהלת ב"זמן אמיתי" .בכך הןבאה למיצוי ,במלוא מןבן המילה  ,דרישת

חברתי  ,שנןעד לעורר אמפתיה כלשהי .אך יותר מכך נראה כי העלאת

25

 (, ourכשהוא רוקד

ההצגה זכתה להצלחה מרשימה  ,כשהמסתייג היחיד

אותו אספסוף חר י ג על הבמה במסגרת

הde Ballet -

ושר  ,ביטלה במידת מה את תחושת האיום שהטיל עצם קיומו על שלטון

ממנה היה דווקא המלך :ארגון וביצוע כה מושלמים

הסדר והחוק של הממלכה ובכ,ן שוב  ,היתה משום תרומה לאינטרס

היוו לא רק איום על מעמדו כפטרונן הבלעדי של הצגות

ה ש לטונ י,

מוצלחות  ,אלא אף הצביעו ע ל קיומה של אמביצ י ה

זר י ם :מס ע ות הג י לוי האירופי לארצות רחוקות  ,שצברו תאוצה במהלך

מוגזמת ומסוכנת אצל אדם במעמדו ובתפקידו של פוקה ,

המאה

ה ,17-

הביאו לפיתוח קשרי מסחר והתיישבות בחלקי תבל חדשים

ולחילוף דו-סיטרי של מבקרים בין אירופה לעולם הרחב ,נושא

ת.גןבות.יו של ,ממלך לאא.יחנו  ,במישור  IIהמקצועי

ה  IIזרים II

למולייר לצרף לשורת

 IIהטרדנים II

II

הוצע

גיבור נוסף ,בן-דמותו

היה אפוא מוכר  ,אך עדיין מעורר סקרנות בקרב קהל ,שרובו הגדול המשיך

של צייד מפמלייתו  ,שהיה ידוע באופיו העגום ובשיממון

הפכה

שהטיל על סביבתו )מיותר להוסיף שבהעלאה החוזרת

לחיות כל י מיו בתחום המצומצם של מקום מגוריו ,הצגת

בכלי הביטוי

התרבותי -

ה  IIזרים II

ל  IIאופנה

II

בספרות ,בתיאטרון וכמובן גם בהצגות

של המופע נוסף קטע ריקוד חדש עבור צייד מעייף

הבלט ,19

כך נפגוש במחזהו של שקספיר את אותלו המורי ,ובאופרה-בלט

ומטריד( ,במישור " המדיני  ",שלושה שבועות לאחר מופע

 [, Lesהמצרים ,הפרסים

הבכורה  ,נאסר פוקה ונידון למאסר עולם ' ,2את מקומו

את  IIההודים האדיבים

]Indes Galantes

II

J

 -ף:i9צ ף ע ני-ש-ם-ב!;J:l"'-פ\j -ף !;JיJ9-"TI!;J,שז-ן.כ;'~13א- 9 -א.-כ;'ו!;JAן~~ד Hן. I9-~A~ -כ;'י.כ;'ו;:ע-Hן H:ן~פ.ז-ן --ס-ן-;::פ~mנ..כ:א --'.קו~-נ ן --=:ו- (~ Q.lbe tש.כ.ן j:ן-j':במ;:ן.ש i:4א:ז:ע:ן.ל-הראשי ,הממונה על הקמתן של האקדמיות השונות,

פיקנטית לצבעוניות הכללית של ההצגה,
שניים מהזרים  ,המצרי והפרסי ,הם אסטרולוגים ,גם זאת לא במקרה ,האסטרולוגיה,

את הקשר בין הצגת הבלט למציאות התקופה ניתן

המקיימת מגע עם הגדת עתידות וכישוף ,שמרה עדיין על הפופולריות שצברה עוד

למצוא במספר מרכיבים:

נפגוש בה אף כחלק מתורת הרפואה) ,לא פעם

אחד האלמנטים החוזרים בכוריאוגרפיה הוא חיקוי

הדמויות שהוצגו בבלט

משחקי כדור וקלפים  ,שהיו מאופני הבידור המקובלים

שעיסוקם

בחצר ,שילובן בריקודים של תנועות קלות לזיהוי מבטיח

מציב אותם באזור הדמדומים שבין מציאות לעל-טבעי ושעל כן עוררו סקרנות ועניין

לקהל הנאה "מיידית"  ,חסרת תחכום  ,המתאימה לאופי

בימי הביניים ,ובמחצית המאה

ה 17-

נקבעו דרכי ריפוי ומועדי הקזת הדם על פי מצבו של
היו לכן  IIלגיטימיות

בקרב הכול

-

II

הירח( ,20

בהקשר ההיסטורי :כולם שמעו על אנשים אלה

-

הקליל של המופע,

אך מעטים בלבד פגשו בהם,

בעלי חיים :כבר מסוף המאה ה  15-נהגה האצולה להחזיק ברשותה בעלי חיים כסמל

הדמויות  ,ששובצו במחזה בהשראת הקומדיה דל ' ארטה

לסטטוס חברתי ,עם אלה נמנו סוסים  ,כלבים ,נצים ולעיתים אף חיות שהובאו מארצות

האיטלקית  ,לא היו זרות לאורחיו של שר האוצר  ,שרובם

מעמדם החברתי של גיבורי  IIהאשמורת השלישית" רחוק מאוד מזה של בני

נהגו לבקר גם בחצר המלך :הציי,ד הרקדן  ,המורה למחול

רחוקות ,2 1

האצולה  ,לכן גם בעלי החיים שברשותם אינם אלא תחליף נלעג משהו לסוגים

ואף המשמר השוויצי ,שאנשיו נחשבו אז לחיילים

עירוני אינו מסוגל להחזיק בסוסים ,

הטובים באירופה והיוו חלק בלתי נפרד מצוות חצרות

יטפח לו חית-מחמד

השליטים ,בכולן ניתן היה לפגוש באירועים השונים ,

אחרת שהיא בהישג ידו ,כמו חתול או קוף  ,שמלח נודד הביא עימו מעבר לים ,שיבוצן

וההיכרות עימן אפשרה בלא קושי לספוג הנאה מהן

של החיות בהצגה ניתן להסבר גם בהקשרים נוספים :חתולים מזוהים באופן טבעי

ומהאופן המגוחך בו הוצגו ,נוסיף עוד כי הרקדן העלוב

עם סביבה מוזנחת וערמות אשפה ,ועל כן שילובם בסצנת הרחוב משלים יפה את

יחד עם מורה המחול הכושל הוצגו כך בכוונה על ידי

האווירה הכללית  ,במקביל  ,לחתולים בתקופה זו יש  ,כאמור  ,עדנה מסוימת ,

היוצרים  ,כדי להעלות את הבעיות בפניהן ניצב מקצוע

כשלמשמעות המאגית-עממית שיוחסה להם )בעלי תשע הנשמות( נוספה גם אופנת

המחול בזמנם :מעט מדי רקדנים ומורים למחול ,

ואילו הקופים ,גם הם יכולים להימנות עם קטגוריית

כשרמתם המקצועית של הללו לא תמיד מספקת ,בכך

 IIהנכונים ,II

הבורגני הקטן או סתם

 IIארחי-פרחי II

כלבים או נצים המיועדים לצי,ד אך כיוון ש  IIגם הוא

אימוצם כחיות
 IIהזרים II

שעשועים ,22

באצילים ,II

ניסו מולייר ולולי  ,שהיו מעוניינים במיסוד המקצוע

שהוזכרה :משונים  ,מסקרנים ומשעשעים גם יחד,

)בראשותם כמובן( לרמוז למלך הן על תמיכתם

ייהטרדנים"

נ [ Le Facheux

בהחלטתו

הצגה זו  ,ראשונה בסגנון הקומדיה-בלט  ,הועלתה

ב 17-

באוגוסט

1661

ענק  ,שערך בארמונו שר האוצר ניקולס פוקה ] [ Fouquetלכבוד המלך ,
שותפים בהכנתה האמנותית היו מולייר ולולי שהופקדו על העלילה

והמוסיקה ופייר בושאמפ ]  [ Beauchampשהופקד על

הכוריאוגרפיה' , 2

מבנה ההצגה ותוכנה הציעו חידוש מרענן ,דמויות אלים אכן שולבו כאן ,
אך בחשיבות משנית בלבד  ,מעין  IIמס שפתיים

II

במסגרת חגיגת

-

אם היתה החלטה כזאת

-

להקים אקדמיה

למחול  ,או להפנות את תשומת לבו לצורך הדחוף בפעולה
כזו ,כך או כ,ן באותה שנה הוקמה בחסות המלך

האקדמיה המלכותית

,[ L'Academie Royal de Danse ] -

באמצעותה נקבעו חוקי הבלט היסודיים  ,והמחול בצרפת ובאירופה
כולה הגיע לנקודת המפנה בעיצוב דמותו המקצועית,

לתהילת השליט ,העלילה

בהשוואה המסכמת את עיקר התרומה האמנותית-תרבותית של שני
נתן דחיפה משמעותית לקידום

הקלילה עוסקת בחיזוריו של צעיר תמים אחר נערתו  ,כשאת מעשה החיזור

הריקודים נוכל לומר כי  IIבלט_הלילה

מסכלת שורה ארוכה של טיפוסים גרוטסקיים  ,הנכנסים לחדר בכל פעם

נושא התפאורה ופעלולי-הבמה  ,וניצולם לא כרקע וקישוט בלבד
הועלה בראשונה

II

שהוא מנסה להתקרב אליה ,לבסוף מוזמן חיל המשמר השוויצי  ,המצליח

אלא כחלק אינטגרלי ממבנה היצירה  ,ב  IIהטרדנים

לסלק את הטרדנים למיניהם ומאפשר סוף סוף לזוג לתכנן את החתונה,

המחול לדרגת שותף מלא בהצגה  ,כמעצב וכמקדם של העלילה ,עם

השלומיאלים נמנים בין היתר קלפן שאיבד את קלפיו,

זאת אין להתעלם מההשפעה שהיתה לשני המופעים גם על רכיבים

רקדן מקרטע  ,מורה למחול עלוב ומשועמם ואחרים ,לסיפור הפשוט הזה

כ  IIמלך

עם ה  IIטרדנים

II

בפסיפס ההיסטורי :מאז  IIבלט הלילה

II

II

זוהה לואי

ה 14-

הוסיפו היוצרים קישוט באמצעות הופעותיהם הצבעוניות של אלי יער,

השמש "  ,ובעקבות בלט  IIהטרדנים

נימפות  ,רועים ורועות  ,כשהם רוקדים על רקע תפאורה מרהיבה ופעלולים

מיוחדת למחול והגיעו להכרעה מערכי כוחות ומאבקים פוליטיים

מכנ יי ם  ,שהפ ע ימו את לב הצופים,

)הדחתו של פוקה ומאסרו(  ,בהתייחסות כוללת יותר  ,ניתן לומר כי

26

II

זורזה הקמתה של אקדמיה

נהגו לכלול במהלך הצגות בעלות א ופ' " כבד "  ,כהפוגות מנוחה עבור הצופ'ס .בהדרגה  ,כאשר

השפעות הבלט הבימתי לא נותרו בתחומי צרפת .במציאות שבה בני אצולה

ה D' ~ Q

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tברא~,את קט~

הק~~ס עלפ~ התכ~ס המ~'פ'ס של

רביסים )דהוכסים מיורק ובמקיגנהאם( רודקים לצד המןל II!1לבס הלילה",

ההגצו.ת הפכו הארשוינם

העומד ברשות עצמו .דוגמה מוקדמת למופע מסוג זה ה'תה

ישבים וצופים בו במופעי בלס אחרים ,לא ייפלא שאירועים דומים

יצירתו לש לויל נ"ציחון

מ ,1681-בה לקחו חל ק ,בראשונה  ,גס ארבע נש'ס.

מתקיימים דע מהרה גם מעבר לתעלה .יכייון שהגצית הלבס היוו חלק מו

.4לע אודות הוויכוחים הרבים

אכחד .דע להתאמתה לאוזן,

(ed.).

וררה בצרפת האופרה הא'טלק'ת ,על רקע אסתט' ופול'ט'
ת'ת ,ראה:

J. Rousseau, "Lettre sur la Musique Fran ~ aise", in: o.
Source Reoding in Music History, New York, 1965, pp .
חבה:

שוודיה ,ססקוניה ,פולניה ורוסיה.

M.M. McGowan, L'Art du Bollet de Cour en Fronce
111, pp . 49-67 .

כאמור בפתח הדרבים ,לא נתבקשה כאן נוסחת קבע לקשר שביו המחול
להיססוריה ,אלא בירור האפשרות לחי בווים מצסלבים ביו שתי
הדיסציפלינות .אלה דומה שנמצאו ,לא תמיד ישירים אן ומבהקים ,ןא

וןכ:

•1964). Chpt. 2, pp•12-24
•pp• 15-16

( 01 Ballet and its Makers,
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להקה ושמה הורה ירושלים

להקת הורה ירושלים

אין ריקוד המזוהה עם ריקודי העם הישראליים
יותר מן ה"הורה " של החלוצים ,ריקוד שמקורו

-

נקודת המוצא

הדברים שייאמרו כאן אינם רק לשם ציון

ברומניה  ,שמו רומני והוא ישראלי כל כך .ריקוד

שנת ה 40-

יי ההורה " אומץ על ידי החלוצים מפני שהתאים

ההולדת העגול ישמש פתח לדיון בתופעת

לצרכיהם :הוא התאים מפני שהיה ריקוד מעגל

יי הלהקות הייצוגיות  ",ענף חשוב בתחום

שהלם חברה שהדגישה את ה " ביחד"  ,את

המחול הישראלי המתפתח במקביל לענף

ללהקת הורה ירושלים Jתאריך יום

הקולקטיב Jהוא התאים גם כיוון שתרם

ריקודי העם .דיון בתולדותיה של הורה

להתלהבות ושילב ,כמו רבים מריקודי הבלקן,

ירושלים  ,בעקרונות היסוד של המבנה

בין תרבויות  ,בין השפעות סלביות וטורקיותJ

הארגוני והרפרטואר שלה  ,יבהיר את התופעה

הוא התאים משום שאפשר היה לרקוד אותו

המיוחדת של להקה ייצוגית.

במשך שעות  ,לצלילי מנגינות רבות בקצב

הייחוד של הורה ירושלים הוא בהיותה להקה

החזרה על אותה צעדה  ,הוא לא היה משעמם ,

רבים Jביכולת ההישרדות ובמבנה הארגוני

כיוון שהצעדה הבסיסית שלו בת שש פעימות

שלה  ,היכולים לשמש מודל למיסודן

והמוסיקה כאמור בקצב של ארבעה רבעים.

ולהישרדותן של להקות מחול ישראליות.

גם היום  ,רבות מהלהקות המכונות לעיתים

רבות מהלהקות האחרות היו תלויות

" להקות הפולקלור הייצוגיות " נקראות בשם

במנהיגות האמנותית של כוריאוגרף יוצר,

ייהורה" בצירוף שם היישוב בו הן פועלות.

במקורות תמיכה לא ממוסדים  ,וברקדנים

אמנם רבים מהרקדנים בלהקות אלו אינם

מתחלפים במחזוריות של שנתיים או שלוש.

יודעים כלל לרקוד הורה ,ובכל זאת השם

המבנה הארגוני והרפרטוארי של להקת הורה

ייהורה" מדבר אליהם ,כפי שהוא מדבר אל

ירושלים והניהול היעיל שלה הם מגורמי

ישראלים רבים מכל העדות והגילים  ,אל

היסוד ליציבותה ולהתפתחותה המתמדת .

תיירים מהעולם שבאו לבקר בארץ וחזו

בהופעות פולקלור ישראלי ואל בני עמים שונים

מאגודת חובבים

בפסטיבלים בינלאומיים.

לעמותה ייצוגית

הלהקה הראשונה שאימצה את השם יי הורה"
היתה להקת הורה ירושלים שהוקמה לפני

כ 40-

להקת הורה ירושלים הוקמה

ב 1960-

ביוזמתה של קבוצת סטודנטים ירושלמים.

שנה .עם זאת  ,היא לא היתה להקת ריקודי

הרוח החיה בהקמה היה חיים ברנזון ,

העם הראשונה בישראל) .קדמו לה מספר

כוריאוגרף  ,רקדן ומתופף ולידו רחלי ברנזון,

להקות :להקת הפועל ת "א בהדרכת גורית
קדמן Jלהקת הסטודנטים ירושלים Jהלהקה
המרכזית של ההסתדרות הכללית

-

המדור

לריקודי עם בהדרכת יונתן כרמון Jלהקת
מועצת פועלי ירושלים בהדרכת רנה ניקובה

ומשה אסקיו Jלהקת הסטודנטים של הטכניון
בהדרכת עוזי רוזן Jלהקת יוצאי תימן שארגנה

רחל נדב  ,ממנה צמחה להקת ענבל בניהולה
האמנותי של שרה לוי-תנאי Jלהקת עין חרוד
בהדרכת רבקה שטורמן Jלהקות טבעון-קרית
עמל  ,קרית חיים  ,שער העמקים והפועל חיפה

בהדרכת שלום חרמון Jלהקת כפר הנוער
יי הדסים " בהדרכת טובה צימבל Jלהקת רמת

יוחנן בהדרכת לאה ברגשטיין  jלהקת בית
אלפא בהדרכת זאב חבצלת ועו;ד וכן להקות
שהתארגנו לרגל מופעים מיוחדים  ,כמו
הלהקות המקובצות ,שהשתתפו בפסטיבלי
הנוער הדמוקרטי בגוש המזרחי בהדרכת זאב

חבצלת Jלהקת הנח " ל בהדרכת יואב אשריאלJ

להקות של קיבוצים ולהקות של תנועות נוער,
מועצות פועלים וכו (!

ייהזרה ירזשלים"
במשל -

ס4
שגה

להזרה
ירזשלים
יו רונו

רקדנית וכוריאוגרפית  .סייע בידם המוסיקאי

צבי לדר .הלהקה הוקמה כאגודה עות ומנית

הקמת להקות במזרח ירושלים  .הוקמו אז

רפרטואר  ,ותוכנ י ת עבודה משלה.
ב .תוכנית רפרטוארית

-

לכל להקה רפרטואר

שתי להקות שפעלו זו ב צ ד זו  ,שמרו על

מורכב מיצירות של כוריאוגרפ י ם שונים ,

הפולקלור שלהן והצ י גו אותו י חד עם הורה

בתחילת דרכה על בסיס התנדבות .היוזמים

שעבדו עם הלהקה במשך השנים .הדבקות

ירושלים בפנ י הציבור הערבי והיהוד י.

שילמו מכיסם תמורת הוצאות הכרחיות כמו ,

במסורת הרפרטוארית  ,היכולת לחידוש

בשם  IIאגודת חובבי מחו ל

ירושלים ,II

ופעלה

למשל  ,תפירת התלבושות.

והשתפרות בכל היבט של הופעה ,הפקה ,

בשלב די מוקדם לפעילותה ולאחר שהוכיחה

כוריאוגרפיה  ,מוסיקה  ,שירה  ,תלבושות

כשהוקמה הלהקה היתה זו עדיין תקופת

ועיצוב והפעילות המשותפת של כל הלהקות ,

" התום  /,לאחר העשור הראשון להקמת

את יכולתה  ,זכתה הלהקה בחסותה של
המחלקה לנוער במשרד החינוך והתרבות,

התזמורות וחבורות הזמר

-

הזמנים החדשים

המדינה ולהתמודדותה עם  IIאתגר הריב ו נות /.

הם הסיבה

בראשותו של יוסף מיוחס )שגילה עניין

והערובה להצלחת הורה ירושלים .

ריקודי עם ושירי עם היו מהביטויים

בלהקות גם לצורך ייצוגה של ישראל בכנסים

בין הכוריאוגרפים שעבודותיהם נרקדות עד

הבולטים לחיפוש אחר זהות ישראלית

היום :חיים ברנזון ,רחלי ברנזון  ,מיכה נס  ,רות

ותרבות ישראלית מקורית ; חיפוש זה התבסס

בינלאומיים של אגודת אכסניות הנוער(  .בשנת

1964

כבר יצאה הלהקה להופעות בפסטיבלים

קדמן  ,יונתן כרמון  ,יונתן גבאי  ,אריק קטן ,

בצרפת ובספרד ומאז הופיעה בעשרות

שלמה חז י ז  ,מיכה ספירא  ,לאה אברהם  ,יאיר

השונות  ,מהתנ  /ך ומהנוף  ,וה י ה חלק מניסיון

פסטיבלים ברחבי העולם.

גרין  ,נעמי ארן  ,ולרי מאירסון  ,עופר מליח ,

ליצור סגנון של יצירה מקורית  ,ייחודית

ארז עפגין  ,ועו;ד וכן כוריאוגרפיות של המנהל

וישראלית  .המאמץ המכוון והמודע ליצור

בהמשך  ,זכתה הלהקה לסיוע של עיריית

י רושלים ; הוקצה לה מקום מתאים לחזרות
בית הלהקה

-

-

בית רנה ניקובה בעמק

האמנותי העכשווי של כל להקות הורה

-

שי

גוטסמן  ,רקדן מקצוע י וכוריאוגרף  ,שהופיע

המצלבה בירושלים  .במשך הזמן הפכה

עם להקת בת-שבע.

הלהקה לעמותה עירונית ייצוגית למחול

ג  .פעילות חברתית

תר בות

עממית -עברית -רשמית -לאומית-

ישראלית  lבא לידי ביטוי גם ביצירת ריקודי
עם לקהל הרחב ובהקמתן ומיסודן של להקות

-

כל להקה מהווה יחידה

ריקודי עם להופעה על הבמה '.

ולזמר של ירושלים  ,והיא פועלת היום

חברתית ; לכל להקה מנהל והיא מקיימת

בשנות

במסגרת האגף לאמנויות של העירייה.

פעולות העשרה מגוונות.

הלהקה ריקודים בהשפעות שונות II :שרלה

ושר

כמו בהרבה גופים אמנותיים  ,היוזמה והדחף

להקמת הלהקה היו של  IIמשוגעים לדבר י '.

ניהול וארגוז

II

ה 60-

כללה התוכנית הראשונה של

החסידי  II ,דבקה חיילים " בהשפעת

הדבקה הערבית  II ,אהבת

הדסה II

בהשפעת

היום מנהל י הלהקות והכוריאוגרפ י ם כבר

הורה ירושלים פועלת כעמותה עירונית עם

ריקודי יהודי תימן  ,ריקוד פולקלור ישראלי

מקבלים שכר  .תקציב הלהקה בא משלושה

הנהלה ציבורית בה שותפים גם נציגי עיריית

כמו  IIיש לנו תיש "  ,והורה  IIהיו זמנים

מקורות  :העירייה  ,השתתפות הרקדנים

ירושלים  .יו " ר העמותה מאז

והרקדניות והוריהם  ,ותשלומים שהלהקה

יאיר גרין )לפניו שימש עו  IIד חיים ברנזון( .

1985

הוא עו  IIד

II

-

ריקוד חתן וכלה  ,המבוסס )כמו בהרבה
להקות פ ו לקל ו ר( על סיפור ; כאן מסופר על

מקבלת תמורת הופעות י ה .

המנהל הכללי של הלהקה הוא יוסי נבות .

הזוג הראשון בכיתה  ,ועל התגובה החברתית

להקות הורה זכו להצלחה רבה  ,בין השאר

בעבר שימשו כמנהלים  :יוסי טלגן  ,פני דבש ,

אליו  ,שתח י לתה התנכרות ולעג וסופה השלמה

במדליית ארד בפסטיבל הפולקלור היוקרתי
בדיז י ון

ב ,1966-

ובפרס השלום במקסיקו.

יחד עם יאיר גרין  ,היוזמת של הקמת להקת

הלהקה הבוגרת אף נבחרה לייצג את ישראל

בפסטיבל הפולקלור העולמי
ה  IIפולקלוריאדה

II

ב .1999-

הדגשים אמנותיים וחינוכיים

הורה ירושלים מונה כיום

כ 800-

רקדנים

ורקדניות בארבע להקות ייצוגיות :הורה
אפרוחים )בני

הורה

,(14-10

בוגרת ),(24-1 7

הורה נעורים

ולהקת ראשונים

) 25

הלהקה שתי קבוצות לימוד והכנה לגילא י

בשם  IIפוצלה

II

הלהקה עצמאית בפעולותיה ומייצגת את

מאשר בתחילת הדרך  .חלק מהריקודים

העיר בהופעות באירועים עירונ י ים  ,בהופעות

בפני תיירים  ,בכנסים בינלאומיים ולאומיים ,

ואליהם נוספו ונוספות כל הזמן יצירות

בפסטיבלים בינלאומיים ברחבי העולם ,

חדשות של כוריאוגרפים  ,שחלקן שואבות

-

כטקס הדלקת

המשואות ביום העצמאות בהר הרצל  ,טקס
פתיחת המכבייה ועוד .

ומעלה  ,מבוגרי הלהקות( .כמו כן מפעילה

8-6

ו " עתודו נ ת  ",שש להקות

היום הרפרטואר של הורה מגוון בהרבה

ה י שנים נכללים ברפרטואר של להקות הורה

בטקסים ממלכתיים

),(18-14

הורה לאז?

האפרוחים הראשונה בארץ  ,שצמחה מלהקת
בתי התלמיד בירושלים ( .

-

שנערכה ביפן

ישראל שפירא וברכה דודאי )שהיתה ,

ב, 1977 -

והזדהות .

מריקודי העם  ,ריקודי העדות וריקודי חג

וחלקן מושפעות מהמחול המודרני לסוגיו
וחותרות לרמה אמנותית-מקצועית .

בעקבות להקת הורה ירושלים גילו עוד ועוד

השאלה  IIהורה לאן

רשויות מקומיות את חשיבותן של להקות

לגב י כל הלהקות הייצוגיות שמטרתן להעלות

י יצוג  .להקות כמו הורה ירושלים תרמו

פולקלור ומחול ישראלי לבמה  .הויכוח בנושא

II

היא לג י טימית ביותר ,

אפרוחים בשכונות ושת י ים נוספות בהקמה .

לגאווה ה מ קומ י ת  ,וסייעו בידי הרשויות

זה מתנהל כמעט מ י ומה הראשון של הורה .

אופיה המיוחד של הורה ירושלים התגבש

להציג את הישגי העיר  ,את מיטב הנוער שלה ,

עם הופעתן של להקות ריקודי עם לבמה

במשך ה ש נים הודות לשלושה עקרונות י סוד

ולעורר עניין ואהדה  .הלהקות גם סי יע ו

בשנות

על פיהם היא פועלת ובזכותם הגיעה להישגיה

במידת מה לפוגג מתחים עדתיים ולאומיים ;

התנועות שיצרו  IIהאמהות המייסדות והאבות

וליכולתה לפעול בהיקף רחב  ,בהתמדה

להקת הורה ירושלים הופיעה בריקוד י עדות

המייסדים

ובמערכת יציבה .

שונות  ,בר י קודי חסידים ודבקות ערביות .

האוצר העשיר של ר י קודי העדות

א .ח לו קה על פי גיל
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עוד ד ה ה ו רה י רו ש ל י ם

ה  40-וה ,50-

II

שימש להן כבסיס אוצר

במסכתות לחגים ובריקודי העם ;

-

ב עי קר

הת ימ נ י ם  ,החס י ד י ם  ,ובמידה מ סו ימ ת ג ם

שהכוריאוגרפיס שלהן מקבליס השראה

הכוריאוגרפים והרקדנים והמוכנות של הקהל ,

רקדנים אלה לא היו משקיעים כל כך הרבה

מהפולקלור האותנטי הייחודי  ,העממי  ,השואב

הדורש מוסיקה בצורות ובמסגרות המוכרות לו.

ממרצם ומזמנם אס לא היו מקבלים את

מן השורשים .הפתרונות שנמצאו בעולם

בתחום זה תורמים רבות אמני האקורדיאון ,

מבוקשם.

לשניות הזו בין האותנטיות ובין הבמה מצויים

המוסיקאי אמיל אבינדר ובוריס כץ  ,המנהלים

הרקדנים היום הס אמנס רקדנים חובבים כמו

בשלושה מישוריס,

המוסיקליים של תזמורות הלהקות.

בעבר  ,אבל רובם אינם באים בקרב הרוקדים

א  .הכוריאוגרף מעלה לבמה ריקוד מסורתי-

ריקודי עם; הלהקות מורכבות מתלמידים ,

תלבושות

אותנטי  ,המותאם לבמה וחוקיה בכוריאוגרפיה ,

חלקס מבתי הספר לאמנות  ,קונסרבטוריונים,

בביצוע  ,בתלבושות ,במוסיקה ,בתאורה וכו '.

אחת הבעיות שהטרידו את להקת הורה

מגמות מחול וכו ' וחלקם מצטרפים מסיבות

ב .הכוריאוגרף יוצר ריקוד אופי משלו  ,אבל

ירושליס מתחילת קיומה היתה בעיית

חברתיות ומתוך רצון לביטוי אמנותי .הם

מקבל השראה מהפולקלור ושואף לבטא את

התלבושות להופעות .כמובן שאי אפשר היה

אינם רקדנים מקצועיים ברמה הנדרשת למופע

יי תכונות העם ואופיו  ",כדבריו של הכוריאוגרף

הרוסי איגור

מוסייב ] [. Moiseyev

להשתמש בתלבושות פולקלור אותנטיות,

של להקת מחול מודרני אמנותי או בלט

שהוכנו לרוב בעבודת יד יקרה .לתלבושות

קלאסי  ,אף כי בעזרת הדרכה מקצועית הם

ג .הכוריאוגרף יוצר אילוזיה של אלמנטים

הפולקלור האותנטיות היו תפקידים רבים

מגיעים

מסורתיים אותנטיים אמיתיים  ,אבל יוצר

בקהילה .הן נועדו להשתתפות בטקסים

אמנם לכורי אוגר פיס יש נטייה טבעית לבטא

יצירת מחול משלו.

ובחגים ,ובעזרתן זיהו מעמ,ד גיל ,שייכות,

את עצמם ואת כשרונם מבחינה אמנותית ,

ועו,ד אבל הן לא נועדו להופעה על במה.

אבל עליהם לזכור כי הלהקות הן להקות

בשנות

מומיקה

ה 50-

היו ניסיונות לעצב ייתלבושת

חובבים  ,שעיקר כוחן בשמחת הנעורים ,בהנאה

לאומית " לריקודי העם הישראליים ,בצבעי

האסתטית  ,באחידות הביצוע  ,ובשמירה על

כחול לבן  ,פרחים צבעוניים ואפודים בהשראת

רוחה של יי ארץ ישראל היפה" .מהכוריאוגרפים

אפודי הכוהנים בבית המקדש .מניסיונות אלו

לא נדרש לוותר על מצוינות ,טכניקה מעולה

דברה; את הלהקות מלוות שתי תזמורות.

נשארו האפו,ד העבאיה הערבית והצבעים

וכוריאוגרפיה מקצועית ,אבל נדרשת מהס

כשהוקמה להקת הורה ירושלים ,ריכז צבי

החזקים הבולטים .תלבושת לאומית לא

שמירה על רפרטואר השואב מאוצר הפולקלור

לדר  ,שהיה אז  ,כאמור  ,סטודנט למוסיקה  ,גם

נוצרה בסופו של דבר  ,משום שגס הריקוד

והמורשות השונות  ,גם כשהוא מוצג על הבמה.

את האנסמבל המוסיקלי המלווה; היתה זו

הישראלי לא התגבש והמשיך להיות שילוב

זאת ,למרות העובדה שהמקורות  ,בעיקר ריקודי

במסגרת הלהקה פועלת חבורת זמר  ,הקיימת
כבר

25

שנים )ומופיעה גם בתוכניות

עצמאיות( ,בהדרכתו של המוסיקאי יוסי

חמישייה של נגנים מתלמידי האקדמיה

אקלקטי של השפעות שונות.

העם  ,אינס פולקלור במלוא מובן המילה ,

למוסיקה ע"ש רובין בירושלים  .המטרה היתה

בין התלבושות המעניינות בלהקת הורה

סגנונם אינו מובהק מספיק והם יונקים בעצמם

ליצור הרכב מוסיקלי שיתאים לשיריס

ירושליס בלטו התלבושות שעיצב הצייר אנטול

מהשפעות שונות.

הישראליים ולליווי להקת פולקלור ייצוגית.

גורביץ לריקוד המדברי של מיכה נס  ,בתחילת

הלהקות חייבות לשמור על ייחודן  ,כלומר על

לדר בחר בהרכב של אקורדיאון  ,חליל

דרכה של הלהקה; וכן ליידבקה חיילים " של

המרכיב של המקורות הפולקלוריסטיים  ,על אף

וחלילית  ,קונטרבס  ,קלרינט ,דרבוקה )תוף כד

חיים ברנזון  ,ל יי ריקוד הקציר" של רחלי ברנזון

הקשיים לאפיין את הסגנון של ריקודי העם

ריקודים ותלבושות שבהם ניכרים חיפושי

הישראליים .הדגשת יתר של הכיוון האמנותי

ערבי( וטנבור )תוף מריס( .הוא התנגד

-

למערכת תופים הנהוגה במופעי ג ' אז ומוסיקת

הדרך .היה ניסיון לעצב תלבושות בימתיות ,

ואיבוד הקשר עם הפולקלור יביאו לטשטוש

פופ  ,ולכלים חשמליים כמו סינתיסייזרים.

השומרות על אותנטיות מסוימת  ,גם לריקודי

הזהות הייחודית ויחתרו תחת זכות הקיום של

בהורה ירושלים העריכו תמיד את תרומתה

חסידים .יש לציין את תשומת הלב הרבה

הלהקןת הללן.

של התזמורת ללהקה והיו מוכנים
מספר הנוסעים היה מוגבל

-

-

גם כאשר

לצמצם את

שהשקיע בתחום זה ישראל שפירא  ,שהיה גם
מרא' מקוס

מספר הרקדנים היוצאים לחו " ל  ,כדי שהנגנים

ממקרה הורה ירושלים אפשר ללמוד על
חשיבותה של תזמורת קבועה  ,המורכבת

.1

מנגנים צעירים ,הלומדים מוסיקה
והמשולבים בלהקות .בלעדיהם מאבדות
ההופעות מן הספונטניות והחום  ,ומיכולת

ריקודי עם וריקודי עדות לבמה ,אך בשלב

התגובה מוסיקלית לתחושת הרקדנים והקהל.

מסוים שואפים הכוריאוגרפים שלהן להתקדם

צבי לדר מסביר ,יי הבעיה שלנו במוסיקה

ולהתבטא מבחינה אמנותית  ,בהעלאת יצירות

היתה איך לשמור על

עממיות ...

המושפעות מהמחול המודרני  ,מריקודי אופי

לשאוף לרמה אמנותית שתצדיק הופעה על

ומהבלט הקלאסי .הכוריאוגרפים נענים בזאת

במה "  .מצד אחד קיים הקושי להופיע על

גם לצורך של הרקדנים ,המעוניינים בהעלאת

הבמה עם מוסיקה אותנטית וכלים

הרמה המקצועית של המחול  ,בשיפור

אותנטייס  ,עם הקצב והתאמתה של מוסיקה

הטכניקה ,בהישגים ביצועיים במחול עכשווי

זו לחוקי הבמה ; מצד שני קיימים הצרכים של

יותר  ,בכוריאוגרף מקצועי ובגירויים חדשים.
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רשמ'ת ' בתרבות העבר'ת הלאומ'ת בארץ 'שראל "

להיות להקח מחול אמנותי?

ירושלים משותפת לכל להקות הפולקלור

'עקב שב'ט  " ,הרובר התרב ו ת' החטר ומ'לו'ו; ב'ן
' תרבות עממ'ת רשמ'ת ' ל ' תרבות עממ'ת לא
ב " ז קרר )ע ורך(  ,התרבות העממ'ת ,מרכז שזר,

בעיית הכיוון הרפרטוארי של להקת הורה

הייצוגיות .רובן מתחילות כלהקות המעלות

ובאותה עת

• •

מנהל הלהקה שנים רבות.

האמ להקת פולקלור יכולה

יוכלו להצטרף.

•••

'רושל'ס תשנ " ו  ,עמ' .331-330

.2

רן רונן  " ,ר'אלוג של ש"כו'ות  ,ח'פוש אחר מקומ'ות

ו'ל'ר ו ת ארץ 'שראל'ת ב'צ'רת ר'קור' עס בשנות
החמ'ש'ס  ",א תגר הר'בונות

-

'צ'רה והגות בעשור

הראשו! ומד'נה ,מררכ' בראון )עורך( ,הוצאת 'ר

'צחק בן צב' ',רושל'ס  ,תשנ"ט.

.3

רות אשכנז ',ם'פור מחווות העם בדו'ה  ,ח'פה ,
, 1992עמ '

.4
.5

.33

גור'ת קרמן  ,עם רוקד  ,תל אב'ב  , 1969 ,עמ ' . 50
רן רונן " ,פולקלור לבמה ובמה לפולקלור "  ,מחוו

עכש'ו  ,ג'ל'ון ' ,2ול'  ,2000תל-אב'ב  ,עמ ' . 56-48

הורה ירושלים פתחה את העונה הנוכחית במופע ססגוני ועשיר  .אולם
ז ' ראר בכר בירושלים היה מלא מפה לפה בקהל אוהד שהריע לרקדנים
ולזמרים בהתלהבות וזיכה אותם במחיאות כפי י ם סוערות  .במופע
השתתפו כל הלהקות שפו ע לות זה

כ 40-

שנה בעמותה העירונית למחול

ולזמר  ,הורה ירושלים  ,במסגרת האגף לאמנויות של עיריית ירושלים.
המנהל האמנותי הכללי של הורה ירושלים הוא שי גוטסמן  ,רקדן
לשעבר בלהקת בת-שבע שרקד ויצר גם בחו  IIל.

יירדאיס הדרהיי

תוכנית הערב הורכבה משלושה סוגי ריקודים  :העמדות וכוריאוגרפיות
לבמה של מה שמתקרא  IIר י קודי עם

מופע להקות הורה ירושלים,
אולם זיראר בכר ירושלים,
----י-2-0-0-

מחולות

ישראליים ,II

 IIאמנותיים II

בסגנון " מודרני  ",וריקודים שהיו תרכובת ותערובת של שני הסוגים
האמורים.

על פעולתה המבורכת של עמותת הורה ירושלים אין עוררין .עם זאת ,

5

3-

~ג~עה תפיסר~האמנו~~וסרהת~וyדכתיה---,
~נו
ת~ב
~ י"ו~
~ה
~י~ת
~ו'ב
~ר
~עuור
~ת
~------------------------------------------ה
 י .-י.י

מנהל להקות הודה ידושלים :יושי נבות
מנהל אמנותי כללי :שי גוטשמן

וביסוד היצירות שהוצגו .יש לציין את קסמו של חן הנעורים של

הרקדנים  ,את האנרגיה המדבקת שמפעילה אותם  ,ואף עוברת אל
הקהל  ,ואת חדוות הריקוד שמשתקפת בהופעתם על הבמה .היכולת

מנהלים מושיקליים :אמיל אבינדד,

התנועתית של כל הלהקות אכן טובה  ,והרקדנים מבצעים

בודיש כץ ,יושי דבדה

-

במיומנות ,

בזריזות ובדייקנות _ צעדות ומהלכי תנועה ד י
רחל בילסקי-כהן

מורכבים .במיוחד יש לציין את מספרם הרב של בנים
נערים וגברים

-

-

הרוקדים בלהקות השונות .התלבושות

היו יפות  ,מעוצבות בקפידה ובטוב טעם  .הערב היה

מאורגן ללא דופי והתנהל בשטף וללא כל תקלות .

וכמובן  ,כאמור  ,לעצם המפעל של הורה ירושלים
חשיבות חינוכית  ,חברתית וציבורית רבה.

בהופעות קודמות של הורה ירושלים  ,בהרכביה
השונים  ,ראינו בעיקר ריקודים מן הסוג הראשון

בדאיון עם שי גוטשמן ,מנהלה
האמנןתי של הןרה ירןשלים מאז

,1995

-

העמדות וכוריאוגרפיות של " ריקודי עם ישראליים

II

וגם עיבודים של ריקודים או של חומרים אתניים  ,כגון

השביר לי גןטשמן שברצןנן להביא

ריקודים חסידיים ,או דבקות למיניהן .כבר נאמר

לייהןרה" שפה תנןעתית רחבה יןתר מזאת

ונכתב רבות על הבעייתיות שבעצם המצאת  IIריקוד

שהיתה רןןחת בה

-

להתרחב מעבר

לשגנןן ןלשפה של רי Pןד העם הישראלי

ןריP

ןדי

פןלp

לןר .הןא מחפש שגנןן

עכשןןי יןתר ,בדןמה למה שמכןנה היןם

ייריP
ל"מןשיP

ןד עןלם",

המ p

בילה המחןלית

ת עןלם".

גןטשמן מנשח את מטרןתין כר :ראשית,

לבנןת רפרטןאר רחב ןעשיר ,שיכלןל גם
מרכיבים ןחןמרים של מחןל מןדרני ,עבןר
הילדים ןהנןער
ןלמען

הP

הרןP

דים

בלהP

ןת ייהןרה"

הל המשןר שלהם .זאת הןא

עןשה ,בין השאר ,על ידי הזמנה של מגןןן

העם  ",שהרי ל  IIריקוד העם

II

אין מחבר ביוגרפי

שממציא אותו  ,אלא הוא נוצר אי שם בעבר ומועבר

מדור לדור  ,כדרך שאמנויות עממיות בכלל מונחלות
כתורה שבעל פה  .בארץ ,בתנאים של תרבות מתחדשת

ואף מתהווה  ,הומצאו ריקודים על ידי יוצרי מחול.
אמנם לא כל היוצרים המציאו ריקודים יש מאין  ,היו
ששאבו צעדים  ,צעדות ופורמציות ממסורות עממיות,

כמו הריקוד התימני  ,ה " דבקה " הערבית ואפילו
ה  IIהורה II

הרומנית שרקדו החלוצים  ,וערכו את

החומרים בכוריאוגרפיות משל עצמם ; והיו
ש  IIהמציאו II

ריקודי עם מפרי עטם ודמיונם שלהם ,

יןצרים שעןבדים עם הלה  Pןת.

ועדיין היד והרגל נטויות  ,וריקודים חדשים הולכים

שנית ,לשפר את איכןיןת הביצןע ,ןלהצי ב

ונוספים לבקרים .חלק מן הריקודים כבר נקלטו היטב

בפני

ןP

הרןP

דים אתגרים טכניים מןרכבים

שים יןתר .דבר זה נעשה הן באמצעןת

שיעןרי

טכני Pה P

הרפרטןאר עצמן

בןעים ,ןהן דרר

בציבור הגדול והנלהב של נאמני ריקודי ה ע ם בישראל )וגם בחוץ

לארץ(  ,והפכו עם הזמן לנכסי צאן ברזל  ,שניתן לקרוא להם יי ריקודי
עם " במובן המקורי והעממי של המילה .בהקשר זה מתבקש דיון
בשאלות רבות  ,כגון :מהו יי ריקוד עם" ,שאלת האותנטיות  ,מידת
הקליטות ומידת ההישרדות של הריקודים המומצאים  ,ועוד שאלות

שלא נרחיב בהן כאן.
נחזור ,אפוא ,לדון במופע הפתיחה ובתפיסתו האמנותית של המנהל
האמנותי  ,שי גוטסמן.
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הריקודים מן הסוג הראשון ,ייריקודי העם  ",היו המרכיב הטוב

של שי גוטסמן ; ייי רושלים שלי " מתחיל בקטע צבעוני של בנים

שבתוכנית ,למשל; יי חדוות נעורים " )כוריאוגרפיה של יונתן גבאי

משתעשעים על כיסאות צבעוניים כשתיקיות צבעוניות בידיהם ; בהמש,ך

למילים ולחן של נעמי שמר( בביצוע מלא חן של האפרוחים  ,או

רוקדת קבוצת בנות קטע מודרני מיושן מאו,ד כשבמחול הזה יש גם

" לראשונים הידד " )כוריאוגרפיה ותלבושות של שלמה חזיז ומוסיקה

קטעים בסגנון ריקודי העם ,כך לגבי יי מדבר "  ,המכיל גם מוטיבים

של אלי גור( בביצוע להקת ראשונים  ,ריקודים אלה היו עשויים

עממיים של לוחמים מדבריים וגם אלוזיות לעבודות של בז ' אר,

מצעדים וצעדות מוכרים ופשוטים שחוברו יחד בפורמציות ברורות של
מעגלים ,זוגות ושורות  ,או ריקודים מרהיבים ומסוגננים היטב מתוך

מלבד שאלת הכיוון האמנותי  ,בלטו במופע בעיות נוספות;

יי מחרוזות עמים " כדוגמת יי ריקוד אוקראיני  ",או יי יורינקה " ,

ברבים מן הריקודים התקשתה במת האולם להכיל את מספר הרקדנים
הרב ואת האנרגיה המתפרצת שלהם  ,חלקם של הריקודים מרובי

-

הסוג השני היו  ,כאמור  ,ריקודים יי אמנותיים " בסגנון יי מודרני "

מחולות שיצרו שי גוטסמן וכוריאוגרפים אחרים ,המחולות האלה לקו
בשתי בעיות; הראשונה

-

עצם נוכחותם והיכללותם ברפרטואר של

הקריין  ,שליווה את התוכנית בחרוזים לא כל כך מוצלחים  ,לא הכריז

v

למסגרות של יי מחול במה אמנותי מודרני ;" והשנייה  ,הנובעת מעצם
טיבם

את התנופה המתפרצת,

'Vל'ערכו 'רוןןרי ' ודראכVJךצבר-דנה"!תציל'OךIוךת א

T-הדק-תמחדלר-תp--עהשרונדבחי1הדןז יא1רךהדוג1רהךם Wוכיי ם

-

הרקדנים נפגמו בגלל הצפיפות על הבמה והמרחב המצומצם שהגביל

עמידתם באמות המידה של יימח ול במה אמנותי מודרני "  ,גם

הר ק דים

5

פי

שמותיהם  ,אמנם היתה בידנו תוכנייה  ,אך אי אפשר היה לעיין בה
בחושך ,המוסיקה החיה  ,כמו גם המוקלטת ,הושמעה  ,ברוח האופנה

בהשוואה למה שמוצג היום בארץ ובעולם כמחול בן זמננו ,רוב

האחרונה  ,בעוצמה רבה מדי,

המחולות מסוג זה שהועלו בתוכנית נראו מיושנים ,פשטניים בחלקם,

לעומת זאת  ,חבורת הזמר  ,בניהולו המוסיקלי של יוסי דברה  ,ליוותה

"ארבע עונות" מאת יונתן נרמון ,הורה נעורים ,צילום :מל בריקמן

" Four Seasons" by Yonatan Karmon, Hora Neurim, photo: Mel Brickman
ואחרים היו דלים בחומרים תנועתיים מעניינים ,לדוגמה; יי אדמה " של

בשירתה  ,בקולות ערבים ובמוסיקליות  ,חלק מן הריקודים ,יפה

ארז עפג ' ין הוא איור תנועתי  ,מביך בפשטנותו ,של מילות השיר

במיוחד היתה שירת הסולו של לילי כהן  ,ששרה את יי יבללה  ",שיר עם

המלווה את הריקוד על אמא אדמה ,כשהתנועה מלאת הפאתוס היא

ערבי ,בקול נפלא ,ללא הצטעצעות ובאותנטיות כובשת לב ואוזן ,

בסגנון אקספרסיוניסטי מיושן ,ייסליחה" של שי גוטסמן הוא דואט

הורה ירושלים היא מפעל חשוב  ,מרשים ורב השגים  ,אבל מן הראוי

רגשני ובנאלי בנוסח יי בן פוגש בת "  ,הסוג השל ישי היו ריקודים של יי גם

לתת את הדעת על הבעייתיות הנובעת מן התפיסה האמנותית שעליה

וגם  ",לאמור ,תערובת של ריקוד עם ומחול מודרני ,וגם הם ,רובם  ,לא

מושתת רפרטואר הריקודים של הלהקות ,בראיון עם שי גוטסמן )ראה

עלו יפה ,הן בגלל הסגנון האקלקטי מעשה שעטנז  ,והן בגלל דלותם של

פתיח( אפשר להתוודע אל עיקרי תפיסתו  ,שבנוגע אליה ,כאמור ,

החומרים המודרניים ,למשל; ייאדמתי" ו"ירושלים שלי" בכוריאוגרפיה

דעותינו חלוקות •••• ,

••
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הניה רוטנברג

במרכז העשייה האמנותית היום ,עומד שילוב בין צורות שונות של אמנות ,שילוב

בין דיסציפלינות שונות
עצמם

-

-

אמנות גבוהה עם תרבות פופולרית ,אמנות והחיים

לכדי שלמות חדשה ,שלא היתה ידועה קודם לכן .להמחשת העניין,

מ ה כי וו ן המ חו לי ,ב חר תי ל ה ת מק ד ב שלוש בכ ורו ת שהועל ו במ הל ד ה שנ ה  :ייהפרפר
הכתום" מא ת ר מי בא ר ב בי צ וע להקת המחול הק י בו צי ת; יי קרו ב " של רנה ש י נפל ד

שלמות

ו"כוח האיזון" ,לכור י אוגרפ י ה של אדם בנג'מין

•
חרשה •

ו rBeniamin

בביצוע להקת ורט י גו.

בספרה  IIהפוליטיקה של
הפוסטמודרניזם 1 II

טוענת

התיאורטי קנית לינדה הטשאון

]  , [ Hutcheonשמגוון שילובים של
שיטות שונות הוא מסממני התרבןח

הפוסטמודרנית  .למערכות היחסים
בין ריקוד ,אמנןיות ודיסציפלינות

אחרות יש מסורת ארוכה .למשל  ,ע'
פי מחקרו החדש של ד  IIר יוסף
גרפינקל ,קיימות עדויות על שיתוף
פעולה בין ריקוד וציור ,כבר בחברון
"קרוב" מאת רבה ש'בפלד

חקלאיות עתיקות ,באלף השמיני

"Close Up" by Rina Schinfeld

לפנה  IIס  '.עם זאת ,מבקרי וכותבי
אמנות מפרשים את אופיין של
מערכות היחסים באמנות בדרכים

שןנות  ,דבר המקשה על מציאת גורנ

משותף לקיומן של מערכןת יחסים
אלו .

סטפן דיין י ס ]  ,J[Daviesהבוחן מוסיקה נכ~נית י ת )  IIפרןגרמטית ,II

המתכןונת לתאר משהו  :מאורע

מראה טבע  ,רעיון  ,בניגןד ל  IIמוסיקה אבסולוטית  (IIכמערכת יחסי כלאיים

] relationship

[hybrid

אמנןת י ת  ,טןען שכל ניסיון להב י ן מוסיקה תכניתית במונחים מוסיקליים טהורי)

מוט ע ה מ יסןדו  .ד יי ן י ס מ סביר שאי אפשר להב י ן עבודת א מנןת תוך התעלמות מהסוגה )ז י אנר(
של ה  ,מכי וןן שכל ס ן ג ת אמנ ות ק ןב ע ת  ,מ ע צ ם מ הות ה ,ח לק מ המאפיינים האמנותיים החשובים

שלה  .לכן  ,מוסיקה תכניתי ת ה יא דןגמה למע ר כת של י ח סי כ לאיים בין מוסיקה לבין מילים ; כ,ך

"ק רוב " מאת רכה ש ' כפלד

"Close Up", by Rina Schenfeld
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מערכת יחסי כלאיים נוספת  ,יחסי ז.יrר  +.tר  ,היא

עבודת אמנות  ,המייצגת סוג של מערכת
יחסים  ,כמו זו שבין ריקוד וספרות  ,יכולה

העמדה

להיחשב כסוגה  ,כמערכת יחסי כלאיים

] [juxtaposition

אמנותית  .ג'רולד לוינסון

[Jerrold

-

זה לצד זה או בסמיכות

משתרעת ונוגעת בו בגופה .עיצוב התאורה

במופע תורם למיקוד תשומת לב הצופה

 -של מספר אמנויות,

והדגשת המרחב המצומצם של המבנה

המציגות יחידה גדולה ומורכבת יותר.

שסביבו מתנועעת הרקדנית  ,ביחס לבמה

האמנויות המצורפות שומרות כל אחת על

החשוכה .הרקדנית מתנועעת בתוך המבנה,

מרכיביה הייחודיים  ,ויחד הן יוצרות שלמות

מפלסת דרכה בתוכו  ,יוצאת ונמשכת אליו

או שלוש אמנויות מובהקות ,שכל אחת

חדשה ,שלעיתים היא יותר מסך חלקיה .

שוב ,כאילו היתה קשורה אליו בעבותות בלתי

התפתחה בצורה עצמאית ,יש לה היסטוריה

שיתוף פעולה זה ייבחן באמצעות  /Iקרוב

משלה והיא נובעת מפעילויות אמנותיות.

רנה שינפל,ד המשתפת פעולה עם אמן

] ', Levinson
כלאיים ,/l

הבוחן את המושג  /Iאמנות בת

מסביר שצורה זו מורכבת משתיים

הוידיאו האיטלקי פאולו

/l

של

נראים .גופה וזרועותיה מתחבטים בשולחן
המוטה ,כאילו היו כנפי פרפר.

אטצורי ] [, Atzori

במודרניזם ,היו מערכות היחסים בין

במערכת יחסים שתחילתה במספר פגישות

מלמעלה משתלשלת קובייה וכשהיא מוצבת

האמנויות ברורות והגבולות בין האמנויות

והמשכה בדיאלוג בדואר האלקטרוני.

על הבמה ,הרקדנית נכרכת בה בתנועות רכות

:ו יזא ·-מ· פףת~ -חך.י ·-ם  --ו-דזר· מףתד מת 9-ת~ת -ףופש· 1וערתע ~-יף-;-כא-ך~.ן--
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הדבר בא לידי ביטוי בתפיסה של האמנות

ייבחן ביצירה  /Iכוח האיזון

המודרנית כטהורה  ,וטוהר זה הוא גם הערובה

לכוריאוגרפיה של אדם בנג'מין הבריטי .

הרעיון שמביעה זלדה בשירה  ,שהמפגש עם

לאיכותה ולעצמאותה .בפוסטמודרניזם ,

האספקט הפוליטי המשולב ביצירה זאת נוצר

הקובייה-פרח מעורר  /Iתקוה סואנת וחסרת

סביב שילוב תופעה המצויה מחוץ לעולם

פש;ן בכל הלבבות ./l

מגוון ההסדרים והמערכות ריאקציה כנגד

הריקו,ד עולמם של המוגבלים פיזית .המתח

הגוף הזורמת והאלסטית ,השיער הארוך

לדברי ג ' יימסון

הצורות הממוסדות של המודרניזם  ,שכאמור ,

שנוצר עקב טשטוש הגבולות בין עולם

והגולש המכסה את פניה  ,הריקוד עם הגב אל

נחשבו לתרבותיות .כלומר  ,ההסדרים

האמנות לחיים  ,באמנות הפוסטמודרנית,

הקהל ,כל אלה מסיחים את הדעת ממראה

והמערכות בפוסטמודרניזם נעשים בתיווכם

מאפשר דיאלוג עם העולם סביב והכנסת

פניה של הרקדנית .באוירה המסתורית

של היצגים ]  [ representationsהמפרשים

פירושים נוספים ליצירה .ההינתקות

שנוצרת ,מכונסת הרקדנית/פרפר בתוך עצמה,

] 6[Fredric Jaemson

משמש

/l

של להקת ורטיגו ,

אינה יכולה בלעדיה .באר ממחיש כאן את

ההתמקדות בתנועת

את המציאות .היצגים תרבותיים אלו הם

מהאסתטיקה המודרנית  ,שאחד מסממניה

בתוך הריקוד והמרחב המצומצם המואר שלה,

בעלי מידות פוליטיות  ,המובאות לתוך השיח ,

הבולטים הוא ההפרדה המכוונת בין האמנות

כאילו אינה חשה בקהל הצופים המתבונן בה.

לא בתמימות פוליטית  ,אלא בכוונת אמירה

והחיים  ,מתאפשרת הודות להתפקחות משיח-

לבסוף ,היא נוטשת .עייפה היא נסוגה בצעדים

העל  ,הבנוי על הסיפורים

כלשהי .הקיטוע וחוסר המקובעות של

 /Iהמודרניים ,/l

להם

המציאות העכשווית הפוסט מודרנית ,

מיוחסים האמת והצדק .פונקציית הסיפר

הנובעים מהתנגדות לסדר-על  ,באים לידי

בתרבות הפוסטמודרנית  ,טוען ליוטר

מאבדת את מרכיביה

ביטוי גם באמנות ומאפשרים גישה שונה

לניתוח מערכות יחסים בין אמנויות.
הגבולות בין האמנויות בפוסטמודרניזם

אינם מיטשטשים  ,אלא נשארים בהירים  ,גם

/l

)זלדה(

-

-

שכל אחת מביאה איתה סגולות

בו מקיץ הפרפר.

לה . 8/1

ריקוד האוירה הפיוטי של באר ,שנוצר כאמור
בהשראת שירה של זלדה ,מתקשר

אסוציאטיבית גם עם המיניאטורה של אנה

אם הם נחצים לעיתים קרובות .כאשר

פאבלובה  /Iהפרפר  /lללחן

מספר אמנויות משתלבות יחד לכדי שלמות

ריקוד זה  ,יחד עם  /Iמות

חדשה  ,נדרשות מהצופה המתבונן ביצירה

ר' lD

ר

בהשראת

ערנות ומעורבות בשיג והשיח של הפירוש

 /Iהפרפר הכתום

בין האמנויות .

נעשה בהשראת שירה של זלדה

הכתום ,/l

שירה

של רמי באר  ,סולו לרקדנית ,

/l

-

 /Iתבל הרגע

 /Iמתפרקת

] , [ Lyotard
סיפוריות ...

היא נבלעת בחלל השחור
הגלמוד

ומתפזרת בעננים של יחידות לשוניות

פרגמטיות מיוחדות

מדודים ואיטיים ,וכשגבה מופנה אל הקהל

-

 /Iהפרפר

העוסק בתקווה שבמפגש וברגע

של דריגו ] .[Drigo
הברבור  /lו  /lהשפירית , /l

נחשבים לאבני חן של המחול הפואטי .אבל
שלא כמו פאבלובה ,שיצרה השתקפות של עולם

הטבע ,המתורגם לאמנות המחול והוא לא
בהכרח מציאותי ,יוצר באר פרפר בעל הקשרים

נתייחס כאן לשני סוגים במערכת יחסי

הגלמוד של הפרידה  .על הבמה ניצב מתקן

תרבותיים ,השייך לזמן ולמקום מסוימים.

הכלאיים .הסוג הראשון ,מערכת יחסי

העשוי מוטות מתכת  ,ועליו תלויה במהופך

בריקוד של באר ,המושפע מרעיונות של אמנות

התמרה )טרנספורמציה(  ,שבה איכויות

הרקדנית ,יעל זוקמן ,לבושה במכנסיים

אחרת  ,אפשר לראות שמרכיבי אמנות השירה

ראשוניות של אמנות אחת מועברות אל

קצרים הדוקים ובחזייה בעלת תפרים

מועברים לכיוון היצירה הכוריאוגרפית ,ומשקל

האמנות האחרת  ,ותרומתן של שתי

מודגשים בצבע שחור )בעיצובה של לאורה

איכויות אמנות הריקוד גדול לאין ערוך

האמנויות לתוצאה הסופית אינה שוות

דנולסקו( .הרקדנית מתנועעת כשרגליה

מתרומת השיר .באר משקף ביצירתו את

ערך .מערכת יחסים זו תיבחן באמצעות

למעלה וגופה  ,ראשה  ,זרועותיה ושערה

רעיונות שירה של זלדה ,באמצעות שילוב של

שמוטים למטה ; לאחר מכן היא יורדת

פירושים פיזיים של תנועה ,מרחב ,מוסיקה

 /Iהפרפר הכתום
רמי באר

-

/l

מתוך

 /Iפרפרים 7/1

של

מהמתקן ומחליקה

מחול המורכב משלושה

עליו בשיפוע

חלקים עצמאיים  ,שהמכנה המשותף
להם הוא שנוצרו בהשראת שירים על

פרפרים  ,שכתבו משוררים ישראלים
זלדה  ,רחל חלפי וב .אב.
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-

-

-

דרך משטח שולחן השעון

אל הרצפה  .היא רוקדת על

הבמה  ,קרוב לשיפוע הארכיטקטוני  ,נמשכת
אליו כמו היתה פרפר הדבק בפרח
האני הסודי שלו

/I

)זלדה(

-

-

 /Iכוכב

מתרפקת עליו,

ותאורה  ,לכדי שלמות חדשה ,שבה משקל
תרומתן של שתי האמנויות לתוצר הסופי אינו
שווה ערך.

אמ ו

ב  1ו

ל כור

1

מתעטפת בבדים  ,כ אילו ה י א מנסה להתקרב

הו  1ר  1או

אל ההשתקפו י ות שלה ולהתמז ג א יתן

-

כ לו מ ר ,

ע ם ה " אנ י" הוירטו א ל י ה מ וקרן על ה מ סכים .

א ו ג רף

אבל שינפל ,ד א מ נ י ת ב ע לת נ וכחות ב ימתי ת

הריקוד יי קרוב " של רנה שינפלד ובביצועה

מרשימה  ,עדי י ן שומרת על החי ץ והחלון  ,ע ל

הוא דיאלוג בין שתי צורות אמנות :מחול

המסגרת שדרכה א נ ו מתבוננים בה.

ממדיים  ,שראשיתם בטלוויזיה או בויד י או-

באמצעות הדו שיח שנוצר בין התנועה על

וטכנולוגיית וידיאו דיגיטלית .דימויים דו-

דאנס המאוחר יותר  ,מזוהים כמאפיינים של
החברה הפוסטמודרנית .אמן הוידיאו  ,פאולו

אטצור י ,השתמש בחומרי התנועה של רנה

שינפלד כ בסיס ליצירת אמנות-וידיאו

"פרפר'ס" מאת רמ' באר ,להקת המחול הק'בוצ'ת,

צ'ל וס  :גד' דגון

" Butterflies" by Rami Be'er, Kibbutz
 Y,ח Contemporary Dance Compa
: Gadi Dagon

הבמה לבין התמונות המוקרנות על המסכים ,
מנסה שינפלד הכוריאוגרפית למזג את
האיכות התנועתית עם

בסטודיו )צילמה נילי אצלן(,
ומחומרי גלם אלה נולדה יצירה
דיגיטלית ,שבחלקה מקושרת עם

הדימויים של שינפלד ובחלקה
מפושטת לכדי צורות שאינן
מזכירות אותה כלל  .ביצירה רובד
נוסף

-

שיריה האוטוביוגרפיים של

שינפלד עצמה  .הריקו,ד הבנוי
מקטעים-קטעים  ,נשען על שימוש
באבזרים  ,מאפיין בולט בעבודתה

הכוריאוגרפית של האמנית .

לבמה נכנסת שינפלד ופוסעת
בזהירות בין גבעות קטנות של נוצות ,
הסדורות ברווחים קבועים על הבמה.
היא חופנת נוצות ומפזרת אותן באויר ,

מפירה את הסדר והארגון שעל הבמה.
האור הנופל על הנוצות מדגיש את
השתהותן באויר במהלך נפילתן

האיטית .בזמן ששינפלד מתנועעת על
הבמה  ,מרוכזת בעצמה ובתנועותיה ,

מוקרנות על שני מסכים התלויים בחלל
הבמה ,כאילו היו שני חלונות ,צורות
בלתי מוגדרות  ,שבמהלך הריקוד
הולכות ומתבהרות כתמונות תקריב של
חלקי גוף של האמנית  ,בעיקר פניה
וכפות ידיה .בקטע אחר  ,שינפל,ד לבושה

בשמלת ניילון לבנה )בעיצובה של גלית
בכור(  ,נושאת בידיה קערה המכילה צבע

כחול  iהיא צובעת את ידיה ובתנועה

הוירטואלית ולקרב אל שתיהן גם את הצופה.

מסוגננת מדפיסה את הצבע על השמלה .

אמנות הוידיאו מאפשרת לה להיחשף

התנועה האיטית מבוצעת לצלילי מוסיקה

לפוטנציאל הגלום במחוות  ,חלק י הגוף

ערבית של עומר פארוק  ,המהפנטת בחזרותיה

הקטנים  ,או הקמטים ליד העיניים  ,אשר

הרבות ויוצרת אוירה של פולחן .בהמשך

מכיסא הצופה אי אפשר להבחין בהם .בקטע

מקרבת שינפלד בידיה שני וילונות

אחר  ,העוסק במוות ופרידה  ,נחרתת היציאה

המשתלשלים מלמעלה  ,שגם עליהם מ וקרנות

הדרמתית שלה בזיכרון .המסכים  ,סמל ל חייה

השתקפויות פניה השקועים במים  .היא

האמנותיים  ,מתקר ב י ם וסו גרי ם ע ל ה רק ד נית ,
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הצןעדת לירכתי הבמה כשגבה מןפנה לקהל·

הריקןד נפתח כשרקדן אחד כ~כסה בסדין

היא צןעדת לעבר הנעלם  ,א ל ה מרןןח ש ב ין

שןרת כיסאןת ןמ מ שיך ןמכסה בסדין רקדן

שני ח צ אי הקל ע ים האחןר יי ם  .כ שה מ סך סןגר

היןשב על כיסא גלגלים  .הרקדן המןגבל מסיר

אחריה לאט  ,היא נבלעת ןנעלמת  ,כאילן צעדה

את הסדין אבל הראשןן שב ןמכסה אןתן ,

במנהרת זמן  .השפעה נןספת של אמנןת

כאילן היה חפץ  .כבר מתחילת הריקן,ד מכניס

הןידיאן על סיפןרה האישי של שינפלד
יי סיפןר שלא נגמר מתחדש מתפשט "

-

•

בנג ' מין את השיח הפןליטי לריקן,ד את

היא

ההתייחסןת ,אן יןתר נכןן  ,את אי -

ההקשר הפןליטי שמביא אטצןרי ליצירתן ,

ההתייחסןת של החברה ,במקרה זה

כפי שאפשר לראןת בקטע יי אש ןמים "

הישראלית  ,אל הנכה ןהשןנה  .נןשא זה עןבר

)שינפלד(  ,המלןןה על ידי המןסיקה הערבית

לאןרך כל היצירה ןבא לידי ביטןי בעןצמה

מתנןעעים על הבמה  .בריקו,ד נשען אחד

של עןמר פארןק.

רבה בקטע בן פןנה רקדנית ,ישןבה על כיסא

מרקדני הלהקה בגןפו על רקדן בכיסא

גלגלים  ,לקבןצת רקדנים  ,העןמדת כגןש

גלגלים  .אבל הפיזיןת הנראית כשברירית ,על

שחזיתן פןנה אל הקהל ; כשהיא שואלת אןתם

כל מוגבלןיןתיה  ,מתבררת כאמינה ןב ע לת

ביידיש יי כ~ה אתם מסתכלים'"

שבה אמנןת הריקןד ןאמנןת הןידיאן

,

מןדגשת

יכןלת  .הרקדן המוגבל נןשא את משקל גופו

השונות ןהזרןת שלה  ,והקבןצה  ,הכןללת

של הרקדן האחר  ,מתנועע איתו ואף כ~תמסר

עבןדה שבה אמנןת אחת משלימה את השנייה

בתןכה גם נכים ,נשארת במבנה הנוקשה שבו

פיזית לאחר  .יותר מזה  ,הרקדנים המוגבלים

ןתןרמת לה מאיכןיןתיה  .במערכת יחסי זי;rו:כר

היא נתונה  ,אדישה ןמתנכרת לזעקה המשוועת

משתמשים ביכןלת ההתקדמות המכנית

להתייחסןת  .כאשר כ~תעתע בנו הכוריאוגרף

שלהם באמצעןת כיסא הגלגלים ,הגבוהה

המאפיינים אןתה  ,ןהיןצרים בן בזמן שלמןת

ורקדנית הרןקדת בכיסא גלגלים יןצאת

במקרה זה מיכןלת תנןעה של אדם לא

חדשה .בתןך אןתה שלמןת  ,אין אמנןת אחת

מתוכן ןכ~משיכה להתנןעע ללא כל מגבלה

מוגבל  ,ןמניידים את הרקדנים במהירןת על

משתלטת על השנייה  ,אם כי הן חןצןת ,

פיזית ,מאתגר אןתנן בנג ' מין לחשןב  :היכן

הבכ~ה ממקום למקןם  .ןכך  ,משמשות

לעיתים  ,זן את גבןלה של זן.

בעצם נמצאת המגבלה ' באחר  ,אן ביכולת )אן

המוגבלןיןת של הרקדנים להרחבת הטכניקה

באי היכולת( שלנו לראות ולתפוס את ההןןיה

ןאפשרויות התנןעה של הלהקה כולה  .נעשה

של האחר'

שימןש נרחב בכיסאות הגלגלים כאכ~צעי

מצטרפןת ןמציגןת עבןדה מןרכבת

יןתר i

זאת  ,שןמרת כל אמנןת על זהןת מרכיביה

ב יו

האמנ ית

-

לחי ים

לבחינת כוח האיזןן ,למשל  ,כשהם מוטים

את טשטןש הגבןלןת שבין האמנןת לחיים

רןבד אחר  ,כ~שכ~עותי יןתר בעבודה  ,קשןר

לאחור כאילן הם מסכנים את יןשביהם ,הם

אפשר לראןת בעבןדה יי כןח האיזןן  ",בביצןע

בבדיקת גבןלות האיזון של רוטינות חיי

משמשים בסיס לרקדנים הבריאים הנשענ י ם

להקת ןרטיגן  ,לכןריאןגרפיה של אדם בנג ' מין,

היומיום של מוגבלים ,עם אספקטים

על הרקדנים המוגבלים ,אן  ,כאמןר  ,לרקדנים

שבה רןקדים רקדני הלהקה עם אןרחים נכים.

אכ~נותיים ,שכולם מתכ~זגים לכד י עבןדת

בר י א י ם הנעים באמצעןתם בכ~הירות במרחב ;

כ~חול מקצןעית  .לדוגמה ,כאשר רקדנית נכה ,

כ~כל אלה ,נןצרת אסתטיקה חדשה ,נןצרת

יחידה על הבמה ,הןלכת שעונה על קביים

שפת תנועה חדשה ,שבמקןם להיות מגבילה

בשנת

,1991

בלןנדןן  ,הקים בנג'מין  ,כןריאןגרף

בריטי  ,ביחד עם סלסט דנדקר

] [Da ndeker

את להקת ]  [ CandoCoשהןרכבה מאנשים לא

וגבה אל הקהל  ,היא כ~כ~ קדת את תשןכ~ת לב

מןגבלים ןאנשים בעלי מגבלה פיזית .בנג ' מין

הצופ י ם בתנועותיה האיטיות ובאיכותן השןנה

ןדנדקר האמינן שלכל עבןדה כןריאןגרפית יש

מזו של אדם לא מוגבל .כאן לא כ~נסה בנג ' כ~ין

מגבלןת .יחד הם בחנן את מקסימןם

לחפות ע ל הכ~גבלה  ,אלא להתייחס אליה ואל

פןטנציאל יחסי הגןמלין בין הרקדנים  ,ניידים

התנו ע ה האיש י ת של הרקדנית  ,כחןמר תנועתי

אן נייחים  ,עם אן בלי כיסאןת גלגלים  .את

אכ~נותי בריקוד .כשבנג ' כ~ין נןתן לה להתנועע

ניסיןנן האישי הביא בנג ' מין לפרןיקט

לבד על הבכ~ה ,הןא כ~ אתגר את הצןפים לזנוח

הקהילתי של להקת ןרטיגן  ,שבן בחנן

את המרכ י ב הרגשי שיכןל להתלןות

הרקדנים אספקטים שןנים בגבןלןת האיזןן

להתבוננות באנשים  /רקדנ י ם נכים ,ןנןתן להם

ןחןסר האיזןן .היצירה התבססה על סדנאןת

כלים אחרים ,המאפשרים השתחררות

משןתפןת לכל הרקדנים  ,אןתן הנחן בנג ' מין

כ~הקשרים קןדמ י ם  .כ.ך מצליח בנג'כ~ין לכ~קד

ן נ עה ןרטהיים  ,ה מנהלת האמנןתית של

היא הופכת לעשירה י ותר .
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במחןל המןדרני ןיחד התנןעען בסגנןן

ה " אלתןר במגע "

בסביבה שאפשרה להם " להקשיב " האחד
לשפת הגןף של השני

-

גם מבחינת משקל ,
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הצןרך להתכ~ודד עם פתרןנןת תנועתיים,

שבהם על הרקדנים הבריאים להתייחס
למגבלות התנו ע ה של הנכ י ם  ,ועל הרקדנים
המוגבל י ם להתכ~ודד עם מגבלות התנועה של

מןגבלןת ןיכןלת  iכ,ך למדן המשתתפים לקבל
זה את זה  ,תןך כ די ר יקןד משןתף ב א ןתן

רקדנ י הלהקה כולם לוקחים ס י כונ י ם

מ רחב .
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 נד' דנון:  צ'לוס, להקת המחול הק'בוצ'ת,"פרפר'ס" מאת רמ' באר

" Butterflies" by Rami Be'er, Kibbutz Contemporary Dance
Company, photo: Gadi Dagon
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קרןלינה היתה בת שש  ,ילדה עם ראש מלא תלתלים  ,כאשר הגיעה לדורית שמרון לראשונה .כמו ילדות
רבות אחרות ,קרולינה רק התחילה כיתה ',א בקושי ידעה לקרוא ולכתוב ,אבל היא ידעה בבירור שהיא רוצה לרקוד בתנועתרון.

זה קרה ב  ,1980-לפני 21

שנה .כיום קרולינה ה יא אשה צעירה בת

ארוכות רקדה בתנועתרון

-

,27

מרצה לפילוסופיה  ,שילדה באחרונה את ילדה הראשון .שנים

ייי לדה אשה עם כריזמה בימתית מדהימה" ,אומרת עליה שמרון

-

עד שמשפחתה נסעה לספרד לכמה

שנים וקרולינה נאלצה להיפרד .למרות נפתולי החיים  ,קרולינה לא נטשה לגמרי את התנועתרון .בפסט י בל ישראל האחרון  ,בסוף

החודש התשיעי להריונה  ,היא עוד רקדה את יי כוכב בין נוגה ומאדים  ",יצירתה החדשה של שמרון ,שאותה מבצעות נשים
בוגרות  ,שחלקן היו פעם ילדות תנועתרון נאמנות .
תיאטרון המחול הנשי הזה  ,התנועתרון המאוחר  ,נוצר לאחר ש בתום  30שנות פעילות רצופות  ,פוריות ויצירתיות במיוח,ד

סגר התנועתרון את שעריו .לא עוד ילדות רכות וגמישות  ,המבצעות

-

בתנועות לולייניות מושלמות

-

יצירות קצרות

וארוכות  ,אלא נשים בוגרות  ,בעלות מקצועות שונים  ,ולאו דווקא בתחום המחול; נשים בעלות קריירות ומשפחות ,
שפעמיים בשבוע  ,במשך חודשים ארוכים  ,נטשו הכול ובאו לרקוד .האם היה שם געגוע לילדותם בתנועתרון  ,לזיכרונות
ולחוויית העשייה הקולקטיבית של פעם  ,שהתחלפה אולי  ,עם השנים ,בחוויות אחרות  ,אבל מעולם לא נעלמה

כדי להבין את תופעת התנועתרון  ,גוף אמנותי וחינוכי  ,שהיה ייחודי בנוף הישראלי  ,צריך לחזור  31שנים אחורה ;
אל דורית שמרון  ,צעירה בת

,22

בוגרת טרייה של מכון וינגייט ואתלטית מצטיינת  ,שהתאמנה אצל עמיצור שפירא

ז " ל )שנרצח על ידי מחבלים באולימפיאדת מינכן  ,ב (. 1972-
שמרון התעתדה אז להיות מורה לספורט בתיכון השרון ברמת-השרון .יי המנהל  ",היא משחזרת ,יי שאל אותי בתמימות ,

מה עוד אני יכולה לתרום לבית הספר .חשבתי רגע ואמרתי שאני מאוד אוהבת מחול  ,אז אולי אקים קבוצת מחול
של נערות  .זה מאוד התאים לי  ,כי לאורך כל שנות עבודתי תמיד עמדתי על התפר שבין חינוך לאמנות לבין חינוך דרך
האמנות " .

דזרית שמרזו

-

ז

>.
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שמרון התחילה לעבוד עם תיכוניסטיות  ,ולאט לאט ירד הג י ל  .הצטרפו ילדות מחטיבת הביניים ,
תלמידות מבית הספר היסוד י ,ואפילו מ כיתה א  II '.פשוט אמרתי לבנות להביא א ת האחיות הקטנות שלהן ,
והן הביאו  ",היא מסבירה  .רבות הגיעו בכיתה א ' ונשארו לרקוד איתה עד הצבא .חלקן המש י כו במחול כ דרך

חיים  ,אבל גם אלה שבחרו בכיוונים אחרים  ,לקחו א י תן מהתנועתרון מתנות י קרות ע רך  :י כולת ה ע בו ד ה הקשה ,
המשמעת והשאיפה לשלמות שספגו שם ליוו אותן בהמשך הדרך הפרטית שלהן  .ניתן למצוא בין בוגרות הת נ ועתרון

-

ד  IIר

למחשבים ,עורכות דין  ,מרצות באוניברסיטה ועוד.

איד עובדים באותה קבוצה עם תיכוניסטיות ועם תלמידות של כיתה א ' ?
 IIהכול התחיל מטכניקה שפיתחתי  ",היא אומרת  II ,טכניקה מיוחדת  ,שהחלה מהמודעות לגוף  ,מהבנה שב אה מתוך הגוף  ,מ תוך

חיפוש  ,יצ י רתיות  ,תפיסת חלל ומרחב  ,המון חופש וביטוי אישי  .אלו דברים שאינם קשורים לגיל; חו ץ מזה היתה אהבה  .ל י מדת י
אותן לאהוב את הריקוד ולדעת להתבטא באמצעותו .במקביל היו גם האבזרים .תמיד עבדנו עם אבזרים וחפצים  ,כי נוכחתי
שהעברת מיקוד אל משהו חיצוני עוזרת לבנות להיפתח  .ניצלתי גם את קיומה של קשת גילים רחבה כל כך במקום אחד
לעבודות משקל  :הבנות השתמשו זו בזו כבמשקולות  ,הרימו זו את זו ועבודות המשקל הפכו לחלק מהעשייה האמנותית " .

שיירת של ילדות
בנוסף  ,הקפידה שמרון מאוד על משמעת וכללים  .היו לבנות שיעורי בלט קלאסי  ,מודרני ושיעורים באמנויות לחימה  ,שלדעתה
של שמרון תרמו לעיצוב התנועה ,לפחות כמו השיעורים הקלאסיים .הבנות שלה רקדו ארבע פעמים בשבוע  ,ארבע שעות בכל
פעם .במהלך תקופת הפעילות של התנועתרון  ,נאסר עליהן לנסוע לחו  IIל  II ,וזה לא היה קל כשמדובר במשפחות מרמת
השרון ,שנוהגות לנסוע לחו  IIל יותר מפעם אחת בשנה  ".פעמים רבות היו גם השבתות מגויסות לאימונים .מכאן  ,בעיקר ,

נבעו הביקורות שעלו במשך השנים כלפי שמרון והלהקה שלה .שמרון  " :היו אלה בעיקר הורים  ,שהתנגדו להשקפת החיים
שלי  ,שהתבטאה בעבודתי עם הלהקה .עבדתי איתן כמו עם סיירת של ילדות  ,שיוצאת לכבוש את הבמה  ,ואחר-כך ל כבוש
את העולם .על פי ההשקפה

שלי -

באמנות אין פשרות  ,גם אם מדובר

בילדות . II

והבנות עצמו אף פעם לא הביעו התנגדות?
 IIאני לא אומרת שלא היו משברים .בוודאי שהיו .עם הזמן  ,הבנות למדו להיות קבוצת תמיכה זו לזו .לא כולן

נשארו לאורך כל השנים ,היו כאלה שפרשו אחרי שנה-שנתיים  ,אבל אצל רוב הבנות שהתמידו התהליך היה
דומה  .הן התאהבו בריקו,ד רקדו מתוך צורך פנימי עמוק  ,ומכאן נולדו החריצות  ,הטכניקה והשאיפה לשלמות ,
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וגם השמירה על הניקיון  ,בפרטים הכי קטנים .לדעתי ,האמנות

אבל הבנות עוברות שינויים גופניים מפליגים

האמיתית תמיד כרוכה בעבודה קשה  ,בדם יזע ודמעות .אין צורה

במהלד השנים האלה .איד התמודדת עם זה!

אחרת לאמנות .צריך גם לזכור שהתנועתרון היה בסופו של דבר בחירה.

יי היו דיאטניות ופסיכולוגיות שתמכו בבנות לאורך כל

אף אחת לא הוכרחה להישאר כנגד רצונהיי.

הדרך .גם כל אלה שחשבו בהתחלה שאני מכשפה  ,האמינו

איד ידעת לבחור את הבנות שיתמידו ויצליחו!

בסוף בתיאוריה שלי .ידעתי יפה מאוד מאיפה אני באה ולאן

" לא בחרתי בהן ,הן בחרו בתנועתרון .מעולם לא היתה סלקציה בקבלת

אני הולכת עם הבנות .הריקוד בתנועתרון דרש מהן המון

הבנות ללהקה .הסלקציה התרחשה מעצמה .מי שלא ממש רצתה בזה,

ויתורים ,אבל זה כמו כל דבר אחר .אם את רוצה משהו ,את

נשרהיי.

צריכה להתמקד  .אין בער,ך אין כמעט  ,הכול צריך היה להיות
מקצועני  ,אחרת לא היה טעם בכל העבודה הקשה .אולי מבחוץ

הקנקנית ,השוכנית ינערת הוכפתח

זה קצת נראה כמו בית סוהר ,אבל בתוך י בית הסוהרי הזה היה

לאורך שנות קיומו ,התנועתרון היה לא רק בחירה ,אלא גם סוג של גוף

הרבה מאוד חופשיי.

אחיד ומגובש ,כמו משפחה .ייהבנות לא רק עשו שם פירואטיםיי ,אומרת

ואיד עשית את המעבר מהחזרות לבמה!

מטלות ; היתה לנו י קנקנית י תורנית  ,שהיתה אחראית על המים ושכולן

להתנהג בחזרות כאילו אנחנו נמצאות על הבמה  .בדרך זו  ,ניטרלתי את

ישתו ,היתה לנו אחראית על הפיזור לבתים ,יסמניתי שהיתה אחראית

פחד הבמה שלהן .הן גדלו לתוך המופעים .תחרותיות כמעט שלא

על סימון הבמה  ,והיתה ינערת המפתחי  ,שפתחה ונעלה את האולמותיי.

היתה :כל אחת ידעה בדיוק במה היא טובה וידעה לנצל את זה ,אבל

דורית שמרון דגלה לאורך כל הדרך בשילוב אמנויות  ,והבנות שלה

הבנות ידעו גם לפנות דרך למישהי שטובה במשהו אחרי'.

כמעט תמיד שיתפו פעולה עם אמנים אחרים .מהשילוב הזה נולדו

כיום את עובדת רק עם מבוגרים .תהליכי העבודה שלד השתנו

היצירות המקוריות והייחודיות באופיין ובצבעוניותן  ,שהעניקו לשמרון

בעקבות המעבר הזה!

ולתנועתרון הכרה .הן רקדו את יימעבר לקשתיי עם האמנית הקינטית

ייעם מבוגרים אפשר להיות יותר חופשיים ,כי הם כבר מעוצבים .עם

טל אלוהב ועם אמן הבלונים דורון גזית ,את יי אאוט אוף דה בלויי עם

ילדים צריך להיות הרבה יותר זהירים  ,כי העבודה איתם היא כמו עם

אמן הלייזר יורם גולדהמר  ,את ייבראשית היה קסם יי עם הקוסם איתי

חומר ביד היוצר  ,הם עוברים תהליך ארוך של ליטוש .למרות זאת  ,אני

יעקובוביץ י )ייאיתי התופעה יי  (,הן שיתפו פעולה גם עם מאפרת הגוף

חייבת לציין ,שהיו גם ילדות בנות שש שהגיעו אלי מעוצבות ובוגרות

שרון קדם ,עם המשוררת מיכל סנונית ואחרים .במשך השנים ,הרבו

בנפשןי'.

הבנות לסייר בעולם  :הן היו בדנמרק  ,שווייץ  ,גרמניה ,פורטוגל ,פינלנ,ד

התנועתרון במהדורתו הראשונה נסגר בשנת

,2000

בגלל בעיות קשות

איטליה  ,ארה יי ב  ,טורקיה  ,הונג קונג ועוד .

של ניהול ותקציב .גם דורית שמרון עברה עם עצמה תהליכים רבים .

" לפעמים יי ,אומרת שמרון  ,יי הייתי מסתכלת על המקצוענות והמושלמות

היא גידלה שני בנים  ,שערה השופע הפך שיבה  ,היא עברה את גיל ה .50-

של הבנות ואומרת שקרה לי נס .נכון ,קדמו לזה התמדה ,עקשנות,

התבגרה .למרות שהסגירה של התנועתרון הכאיבה לה בהתחלה מאו,ד

עבודה קשה והרבה אמונה ,שאפשר להגיע לרמה גבוהה כזאת גם עם

נדמה שהיום היא מפויסת עם עצמה .מביטה קדימה .חושבת שזה הזמן

ילדים ; אבל בסופו של דבר  ,כשראיתי אותן על הבמה ,חשתי התעלות יי .

לעשות למען עצמה ,ואפילו לתעל את היצירתיות והמרץ לטובת עסקים

בתהליך שקדם להופעות המשולבות ,היתה שמרון מביאה את הרעיון

שיביאו גם פרנסה טובה יותר  .באחרונה הקימה את חברת יי תנועתרון

לקבוצה .ייוקודם לכןיי  ,היא מסבירה ,ייהייתי חוקרת לעומק את

אירועים יי  ,שבמסגרתה היא מעצבת אירועים באמצעות תנועה ומיצגים.

האמנויות האחרות ,על מגבלותיהן הבימתיות .מתוך המגבלה היתה

את מתגעגעת לעבוד עם ילדות!

נוצרת היצירה  .יצירה שבאה ממגבלה גדולה היא יצירה אמיתיתיי.

ייאני לא יכולה לענות על זה חד משמעית .אני עדיין בודקת את זה.

לפעמים היו הרעיונות נולדים מתוך מצוקות שונות  ,ובראשן המצוקה

בטוח שאני מתגעגעת להיות חלק מתוך משהו טוטאלי ,כמו שהיה

הכלכלית .ייהבעיות התקציביות שלנו היו קשות תמי,ד לכן מצאנו

התנועתרון .מצד שני  ,אני גם לא מתגעגעת ,כי אני עדיין מרגישה את

חומרים זולים לעשות מהם תפאורה :תפרנו שמלות קרינולינה משקיות

כובד המשקל על גבי ,את המחויבות הגדולה ,שליוותה אותי שנים כה

ניילון צבעוניות ,השתמשנו בבקבוקי פלסטיק ,בפחיות קוקה קולה ,

ארוכות .כיום אני עדייו מגדירה את עצמי כנמצאת בתקופת מעברי '.

בבדים פשוטים ונמתחים שמהם עשינו פסלים ועוד י '.
שמרון רואה בגיוון הזה אחת הסיבות העיקריות לכך שילדות בנות שש

שינדרלה וכחפשת את הנשיר

נשארו לרקוד בתנועתרון עד סוף בחינות הבגרות שלהן  .ייבכל פעם

בתוכנייה של יי פסטיבל ישראל" האחרון ,נכתב על ייכוכב בין נוגה

העליתי את הרף  ,פתחתי בפניהן אתגר חדש .עשינו ריקודים בודדים ,

ומאדיםיי :ייסינדרלה מחפשת אותך ,הנסיך על הסוס הלבן ,שמחפש

הפקות פסטיבליות ,היה אקשן והיה עניין  ,וזה הפך גם את העבודה

אותה  ,את סינדרלה .כלות בדרך לחופתן מזמינות אותך להיות החתן

היומיומית למרתקת .לבנות כל הזמן ציפו הפתעות .גם מהצד שלהן היו

המזדמן ולחוות את קסם הכלה והבמה לשעה קלה  .במפגש בין נוגה

הפתעות .לפעמים הן היו עושות שגיאות י טובותי  ,שמהן נוצרו רעיונות

ומאדים ,נוצרת ההזדמנות שלך להיות כוכב .דורית שמרון ושמונה

חדשים .תמיד שמחתי כשהן הביאו לקבוצה את הרעיונות שלהןי'.

מבנות התיאטרון שבגרו והפכו לנשים ,רוקדות את החיים ,משתפות

למרות הפתיחות הרעיונית  ,בענייני משמעת לא היתה בתנועתרון שום

מניסיונן ומתנסות בכל מופע מחדש ,עם חתן חדש ועתיד אחר מעבר

פתיחות .מעבר לאיסור לנסוע לחו יי ל בחודשים שאינם אוגוסט )אז

לאופק י ' .אין ספק .דורית שמרון מחפשת עכשיו עתיד אחר ואולי גם חתן

היתה פגרה בתנועתרון( נאסר באיסור חמור לאחר לפעילויות )שמרון :

אמנותי חדש  .האם תהליך החיפוש יוביל לחתונה? ימים יגידו .

"לא מאחרים לפעילות כמו שלא מאחרים לבמהיי(; כמו כן ,אסור היה
להשמין ) יי יש מחויבות כלפי הבנות האחרות יי (.
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שבע  .תגידי לי את  ,יש עוד להקה בעולם

לחז ור לאר ץ ,הד ר ך לישראל נראתה לה טבעית

נוספים .כך ח ב רה לרנ ה שינפלד ב ' -ייעמו ד י ם

שהבית שלה נמצא ב גן עדן כמו מרכז סוז ן

ב יות ר  .אמנם היא כ בר לא נשוא ה לא ו ת ו ב ח ור

," 20 / 40

דלל ? אני מרגישה שיש לי הרבה מזל לחיות

ישראלי  ,א ב ל היא כאן איתנ ו .

השניים כבר העלו את יי שפת א ם " ,במסגרת

ולרקוד כאן ".

יי הגעתי לישראל כדי לע ב ור אודישן לאחת

פסטי ב ל יי דו אמ ן " ב תיאטרון ה ב ימה בשנה

אבל הדרך שלה לישראל  ,ואולי לשורשים

משתי להקות המחול  :בת  -ש ב ע או להקת

שע ב רה  ,וכרגע ה ם מעלים את יי ארי ו ד ר צ ' י ",

שלה  ,היתה ארוכה ומפותלת ,ועברה לא רק

המח ו ל הקי ב וצית  .במרץ 1989

בקנדה אלא גם בהאיטי  ,שם התגוררה מגיל

ללהק ת ב ת  -ש ב ע ונשא ר תי בתל  -א ב יב " .די מ הר

עו ד שני שחקנים ו ס ק ס ופ ו ני ס ט .

שמונה ועד של ו ש עשרה  .יי הכול התחיל ב גלל

הפכה סוניה ד ' ורליאנס-ג ' וסט לאחת הרקדניות

חוץ מזה  ,ס ו ניה ד ' ו ר ליאנס-ג ' ו סט גילתה

כמה מחלות ב י לד ו ת .בגיל שבע ה י יתי אלרגית

הבולטות בלהקה ה ישראלית  ,ו לא רק בגלל

ק ר יירה חדשה  ,והפעם בתחו ם ה הוראה .

נורא ,לכל דבר אפשרי  ,ולקראת גיל שמונה

צ ב ע ע ו רה הכהה  .היא רקדה בע ב ודות של

למעשה  ,היא החלה ללמד מחול קלאסי כבר

פ י תחת י אסתמה קשה  ,כזאת שממש חונקת

הכוריאוגרפים רוברט נורס ]  , [ Northיירי

אותך  .הרופאים בקנדה היו חסרי אונים  .הם

ק י ליא ן ] , [ Kylianדניאל עזרלו  ,ביל פורסיית

אמרו לאמא שלי שייתכ ן שלא אעבור עוד

]  , [ Forsytheאליסה מ ו נטה

סרינן ]Saarinen

התקבלתי

וכי ו ם היא עו ב דת עם נמרוד פריד.

על פי השיר המפורס ם של ל ה קת כוורת  ,עם

ב גיל  ,18עוד בקנדה  ,א ב ל מאז 1988

] ,[Elisa Monte

eroז[ ובכל יצירותיו של

היא

מלמדת רק מודרני  .כיום היא מורה מבוקשת
מאוד  .ה י א מלמדת ב ב תי ה ספ ר של בת  -דור

חורף קנדי  ,אז הוחלט לשלוח אותי לסבתי,

טרו

א ם אבי ,בהאיטי  ,שם האקלים יבש וחם .

אוהד נ הר י ן מאז הפ ך למנ ה ל האמנותי של בת-

בתל  -אבי ב  ,ב מ ר כז יי ביכורי העתים  ",ב ויצ " ו

בהאיטי לא רק מזג האוויר עזר לי להבריא  .יש

שבע  ,וביניה ן ייקיר  ",יי חלב שחור  ",יי מ בו ל ",

חיפה  ,בסמינר הקי בו צי ם ואפיל ו בלהקת ענ ב ל .

שם רפיאה עממ י ת מפותחת ,וסבתי לקח ה

יי טיטאניק  ",יי אנאפאזה  ",יי אר בוס  ",יי יאג ",

גם לחו " ל כבר הזמ י נו אותה על תקן של מורה-

אותי למרפאה כזאת  ,שעשת ה ל י טראנס

יי טא ב ולה ראסה " וכמ ו ב ן

ונתנה ל י לשתות משקה שח ו ר ומר במשך

במקביל היו גם פרויקטים עצמאיים  ,שאותם

-

יי סבוטאז ' בייבי ".

ח ו דש שלם  ,שת י כפ י ות ביום  .עד היום אני

י צ ר ה וגם ביצעה  .הבולטים שבהם

זוכרת היטב את הטעם הנורא .אבל הפלא

סיפרה לי  ",יצירה לארבעה רקדנים שב ו צעה

ו פלא  ,האסתמה פשוט נעלמה  .בינתי י ם

-

יי אמי לא

בפסטיבל המחול של מרכז סוזן דלל בתל  -אביב

התגוררתי אצל סבתי ללא משפחת י שנשארה

בשנת

בקנדה .רק כשהייתי בת עשר  ,החליטה

פסטמן  ,שבוצע במסגרת יי הרמת מסך " בשנת

המשפחה להצטרף " .

,1997

;1995

" לטוב ולרע  ",דואט עם ארי

וגם

מה ע ושה י לד ה בת שמ ו נה  ,לבד ה ,ב ה א י ט י!

בפסטי ב ל המחול של רוס ארי ו  ,שבארגנטינה .

יי התמח י תי בפולקלור המקומי  .רקדתי ונ י גנתי

באותה שנה  ,כשמלא ו לה

החליטה סוניה

בתופים " .

ד ' ורליאנס  -ג ' וסט לעזוב את בת  -שבע .

,39

אמנית  ,והיא העבירה כיתות אמו ברוטרדם

ובאמסטרדם  ,באקדמיה של קוויבק  ,באנקרה
בירת טורקיה  ,בארגנטינה ועוד .

מ ה ה ו פז א ותז למו ר ה כ ז את מצל י חה !
יי אני לא יודעת להצביע בדיוק על הנקודה ,

ג ם כן במרכז סוזן דלל ; יי טורטיקולי ",

י צירת סול ו שבוצעה ב " הרמת מסך " 1999

בתל-א ב יב ובבאר  -ש ב ע  ,בבית הספר לאמנויות

בהמש.ך כשהבריאה והמשפחה החליטה לחזור

אבל נדמה לי שזה בגלל מי שאני  ,ומה שאני
מביאה מעצמי לתלמידים  .בהוראה אני
משלבת את ההתפתח ו ת האישית שלי  ,מלמדת
טכניקה אבל גם שחר ו ר הגוף )שיטה שלמדתי
בב י ת הספר של חוזה לימו ן והתאמתי אותה
לצרכי(  .אני אוהבת לשלב גם מתמטיקה
בכוריאוגרפ י ה  ,ואני ממש משגעת את

לקוויבק  ,נשלחה סונ י ה  ,שכבר הוכיחה כשרון

למה בע צ ם ע ז בת ! הא ם ה גי ל שי חק כ א ן

בריקו,ד ללמוד את המקצוע הזה ברצינות .

תפ קי ד !

ה י א למדה מחול קלאסי באקדמיה למחול של

יי בכלל לא  .אני מרגישה מלאת כוחות ורעננה

לדעתי מכין את התלמידים טוב יותר לקראת

שרברוק  ,השתלמה בג ' אז במ ו נטריא ו ל וק י נחה

ועובדה שאני ממשיכה לרקוד גם בל י הלהקה .

עולם המחול המודרני ".

בלימודי מחול מודרני בבית הספר לת י אטרון

מאוד אהבת י לרקוד בבת  -שבע  ,אבל בשלב
מסוים הרגשתי שקשה לי  ,שא י ן ל י חי י ם מחוץ

וא ת עד יי ן רוקדת ומ ופ י עה  .אי ז זה ל הי ות

המחול של טורונטו  .בקי ץ 1987

אף זכתה

התלמידים עם הספירות המוזרות שלי  .אין
אצלי ספירות של

 4ו ,8-

אלא

;13 ,7 ,9

כל זה

במענק מט ע ם המועצה ה קנדית לתרבות ,

ללהקה  .בת  -שבע זה מחו י בות  ,אין חופש  ,אי

רקדנ י ת בת

לצורך ל י מודי טכנ י קת חוזה ל י מון בנ י ו י ורק .

אפשר להתח יי ב על פרויקטים אחרים ארוכי

יי פ י ז י ת זאת לא בעיה  ,יש לי גוף חזק  ,אבל כל

טווח  ,ואני הגעתי לשלב שבו ח י פשת י משהו

הזמן צריך לחשוב קדימה איך למנוע נזקים

עם מחוי ב ות פחות טוטאלית ".

אפשרי י ם  .אני מתמידה להתאמן בשיטת

גם מותו של אביה האהוב  ,לפני כשנתיים,

פילאטיס  ,שעוזרת לי לשמור על הגוף " .

במקביל לל י מודים היא החלה להופ י ע  .בשנת

1983

הופ י עה ב אוני ב רסיטת טורונטו באופרה

יי דידו ואניאס",

ב 1985-

הופיעה עם להקת

תיאטרון המחול של טורונטו ,

ב 1986-

הצטרפה

! 41

השפיע על חייה  .ייחוויתי את המוות שלו

ללהקת דאנס פארטו ] [ Dansepartoutשל

כתקופה קשה של בדידות "  ,היא אומרת,

איז היית מגדירה את היצירה שלז!

קוויבק עימה הופיעה במספר סיורים .במקביל

ייוהסולו שלי ' ,טורטיקולי ' ,מדבר בעצם על

יי יש לי ראש אחר  ,אני רוצה לתת לקהל לחוות

השתתפה באותן שנים גם בפרויקטים שונים

התחושה הזאת  ".אולי בגלל שלא רצתה יותר

איתי כמה שיותר חוויות .עד היום לא

בקנדה  .אז פגשה בטורונטו בחור ישראלי ,

להתמודד עם תחושת הבדידות  ,עברה

השתמשתי בצד השחור שלי  ,ועכשיו אני מרגישה

התאהבה בו ונישאה לו  .מכיוון שהוא רצה

ד ' ורליאנס-ג ' וסט לעבוד בשיתוף עם יוצרים

שהוא יוצא ,שהוא ממש מתפרץ החוצה".
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ירוע  IIתענוג

בתנועה II

רבה  ,יותר מבתרגיל הקודם.

-

הפקה משותפת של להקת
בת-שבע ומרכז סוזן דלל

-

לתנועה המעגלית דימוי של נסיעה במשאית על

נערך

במשך שלושה סופי-שבוע
באוקטובר האחרון .במסגרת

:.:

כביש מלא מ המורות .נהרין ביקש לדמיין כוח

להניח למגע  .לנסות לשחזר את תחושת

המגע שהיתה :לחוש את אצבעות הידיים על
הצוואר  ,למרות שהן כבר לא שם .להעביר את

ל  IIבורות

הדימוי אל המצח ולחלקים אחרים של הפנים.

הזמן סיפורים

תנועה ואירוע י ם פתוחים

לקהל הרחב  .לבד מיצירות

חדשים II

.2
:.:

שעוד לא היינו בהם ,מקומות טריים  ,לא

ציפה

מעוצבים  .ע ל המעגלים להיות ספציפיים

להרים את הזרועות באוויר ולהניען באופן

הלהקה שהועלו  ,הוקרן גם סרטו של אוהד

חופשי כמו בציפה על מים .לשלב גם את

נהרין  IIטנגו לליקוי חמה  ",ונערכו מופעי

ולמוסיקאים .כן נערך ברחבת בת-שבע הפנינג

פעם באיבר אחר ,כשהמבצעים מתרגלים את

לשלב את כל הדימויים שהניעו את הגוף

:.:

עד כה )ציפה  ,מעגלים  ,משאית( ולרדת

בישיבה מזרחית(.

.: :

-

לקום לעמידה ולשמר את תחושת הציפה ,

לשכיבה .לבחון איך אפשר להמשיך לפרק את

של מוסיקה חיה  ,יין  ,טעימות  ,ושיעורי תנועה

שעתה שותפים לה כל איברי הגוף .

הגוף לאיברים השונים  ,ולמצוא יכולות

פתוחים לקהל הרחב.

נהרין מדגיש :אין צורך להראות משהו כלפי

מעגליות גם בשכיבה פרקדן על הרצפה.

חוץ  ,להפגין איזו יכולת צורנית או לחשוב על

לסירוגין  ,לעלות לעמידה ולחזור לשכיבה.

ב  IIסדנה ללא-רקדנים

II

שהעביר אוהד נהרין

נחשפו המשתתפים למעט מדרכי חשיבתו

תנועות אסתטיות  ,אלא להתחבר לתחושה

:.:

בגוף; לנסות להרגיש את התנועה.

וגוברת .לא להפסיק את התנועה

התנועתית והאמנותית של היוצר  ,והתנסו
בתנועה ובפיתוח המודעות לגוף .נהרין הנחה
את הסדנה ואף השתתף בה כמדגים .בתחילת

להמשיך לעבוד למרות העייפות ההולכת

-

לעבוד על

מעגלים קטנים יותר ומהירים יותר .נהרין

 .3מגעלימ

ביקש שנצטרף אליו לספירה )בקול(
של

לבדוק אילו תנועות מעגליות ניתן לבצע

ועד

מ 1-

- 10

הסדנה סיפר נהרין שמפגש זה הוא חלק

:.:

מסדרת מפגשים שהוא מקיים  ,זו השנה

עם הזרועות ,עם השכמות  ,ועם הצלעות .לחפש
בהדרגה מעגליות בתנועות איברי הגוף .לחפש

תנועה רכה לתנועה נוקשה .בהמשך

התנועה .

לדימויים נוספה הנחיה ליצור ניגוד בין

-

להקשות

שבע  ,כחלק ממחקר )כהגדרתו(  ,שהוא עורך על

מעגלים

גבולות התנועה והיכולות של הגוף  ,דווקא אצל

שבודקים את גבולות התנועה המעגלית

ולהשאיר את שאר הגוף משוחרר ,אבל מתנועע

לא-רקדנים .המשתתפים נתבקשו לוותר על

באנטומיה של האיברים השונים .אחרי

ללא הפסק.

שאיפותיהם או זיכרונותיהם כרקדנים )אם יש

ההתנסות המעגלית באיברים רבים )כפות

:.:

כאלה( ולהתמסר למה שהוגדר  IIהתענוג

רגליים  ,ירכיים  ,אגן  ,בטן  ,צלעות ,סנטר ,

של התפעמות

-

לא צורניים אלא פיזיים מאוד

-

בטווח

לצורך דירוג מהירות

:.:

השלישית  ,עם אנשי המינהלה של להקת בת-

בכל

הפירוק של הגוף לאיברים השונים .

הצלעות והשכמות בתחושת הציפה )עדיין

אימפרוביזציה משותפים לרקדני הלהקה

II

בכביש ,בלי להפסיק " להתחיל כל
עם איבר י ם שונים  .יש

לנסות להגיע בכל פעם למקומות חדשים ,

ההפקה התקיימו מופעים

מיוחדים של הלהקה  ,סדנאות

חיצוני שמס יע את הגוף  ,והגוף נענה לו ומגיב

איברים מסוימים )למשל  ,כפות הידיים(

-

למרות העייפות

-

-

לגייס ערנות וגם תחושה

לא מהמנחה  ,וגם לא

שבתנועה  ",לפי הנחיותיו של האמן ; להלן

קודקוד וכו'( הוסיף נהרין מוסיקה וביקש

התפעמות עצמית ,אלא כללית  ,מהיקום  ,אם

תיאור מקצת מהנחיות אלו במהלך הסדנה .

להמשיך בחיפוש המעגלים  ,בתוך כדי היזכרות

רוצים  ,ולבטא את ההתפעמות הזו בתנועה.

בתחושת ה " ציפה' ! הוא הזהיר מפני היצמדות

.1
:.:

לתנועה אחת או לאיבר אחד שזז II .להתחיל

פתיחה

סיפור חדש בכל רגע  ",היתה ההנחיה  ,כלומר

ישיבה מזרחית נוחה .למשש את קצות

לא למצות את התנועה )אם מדובר במעגל

-

.4
:.:

תיפוף

לפרק זמן קצוב מתופפים המבצעים על

האצבעות של הידיים ,לחכך אותן זו בזו

לא לסיים את הסיבוב  ,אלא לעבור מתחילת

גופם ,על איברים רבים ככל האפשר  ,בקצב

בעדינות רבה .לנסות לזהות את התחושה .

מעגל באיבר אחד לתחילת מעגל באחר(  .בשלב

מהיר ואינטנסיבי .

ההנחיה היא להישאר ערניים ,ולמרות הדחף
לעצום עיניים כדי לחדד את הריכוז

-

להשאיר

על פי אות מוסכם הופכים התיפופים

ראשוני של העבודה ביקש נהרין להתבונן בו

:.:

ולחקות אותו ,לא חיקוי מדויק אלא יותר של

למכות .ההנחיה היא להכות בלי לחשוש

אותן פקוחות ; להמשיך להאזין גם לרעשים

אופי התנועה  .לאחר מכן ביקש לחזור לעבודה

מהכאב  ,כשכל משתתף סוטר לעצמו על

מבחוץ  ,וגם לראות את המתרחש בכיתה ,

אישית  ,במרחב האישי של כל אח,ד אבל מתוך

איברים רבים ככל האפשר )נהרין הבהיר

כשתשומת הלב מופנית בעיקר לקצות
האצבעות של כפות הידיים.

"

להעביר את המגע אל הצוואר:
לגעת עם קצות אצבעות
הידיים בצוואר
בעדינות

מודעות לקבוצה  ,בעיניים פקוחות ורואות.

:.:

שמדובר בריפוי הגוף ולא בגרימת סבל(.

הבסיס נשמר  :לחפש מעגלים ולצוף  ,ונוספו

לו דימויים  ,שנהרין ביקש לבטא  ,בזה אחר זה,
בתנועה ; הגוף חלול והתנועה עוברת דרכו ,

.5

העור תלוי על העצמות כאילו הוא גדול

:.:

ממידתן ,עצמות הגוף כמו נשלפות החוצה

המעגלית בזוגות .להחליט על חלוקת תפקידים

מהגוף וחוזרות אליו .לאלו נוסף אחר-כך
משחק דימוי של ערנות ועצלות  ,בתוך
כדי תנועה בלתי פוסקת.

:.:

להוסיף

-

למצוא בן-זוג אקראי ולהמשיך בתנועה

בה אחד מבני הזוג מחקה את השני ,אבל

בניגוד לתרגיל המראה המסורתי  ,המוביל איננו
מתחשב במובל; תנועתו מהירה או מורכבת
כרצונו  ,והמובל עוקב אחריו ככל יכולתו.

:.:
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זווגת

בהמש,ך נדרשים שני בנ י הזוג

לנוע י חדיו  ,עם האינפורמצ י ה שצברו ע ד עתה,

וגם עם סוג של קשר ביניהם  ,לא מוסכם
מראש

-

אלא שמתבקש מאופי תנועתם

הספונטנית.

 .6בח ז רה ליחידים
:.:

להמשיך בתנועה ,כשעתה מותר גם

להתקדם באיטיות בתוך כדי תנועה בחלל.

לשמור על חיפוש מתמיד של מעגלים ,ולהימנע
מלהתקבע על איבר אחד או רצף תנועות אח;ד

להמשיך לחפש מהלכים שעוד לא בוצעו ,
ולהתחיל 1B -ז ~Bשד  -)~3-ך~-------------7.

:.:

להניח לרגע לדימויים  ,למעגלים ולציפה

ולנוע בקלילות ובהנאה )לצלילי מוסיקה
מתאימה( .נהרין קרא לזה

:.:

-

יי ריקוד שטות".

לחזור לעבודת המעגלים בשטח מוגדר

ולהקטין את התנועה .להקטין את המעגלים
בהדרגה  ,עד שהם בלתי נראים לעינו של
המתבונן מבחוץ  ,אבל מורגשים אצל
המבצעים .להקטין את המעגלים למינימום

אבל לשמור על קיומם.

 . 7ד י ין
בסוף הסדנה ערך נהרין דיון קצר והיה גם

מקום לשאלות .לשאלה האם זהו גם סוג

העבודה שלו עם רקדנים  ,השיב נהרין כי

לפעמים הוא משלב אלמנטים מסוג זה
בעבודה על יצירה חדשה  ,אבל על פי רוב ,
העבודה עם רקדנים היא שונה  .עם רקדנים

המטרה איננה רק חקירת הגוף  ,אלא יצירת

מה ל כים תנועתיים ספציפיים והבעה ספציפית.
למשל :לעומת דימוי הגוף החלול  ,או הרך או
הרפוי  ,שמאפשר חופשיות בתנועה  ,הוא דורש

מרקדניו ליישם לפעמים דווקא דימוי של
אטימות  ,כבדות ומתח  ,כשכך דורש המהלך

המסוים ביצירה .עוד נשאל נהרין אם יצירותיו
מובנות עד הפרט האחרון או שיש בהן מקום

לאימפרוביזציה של רקדנים על הבמה .נהרין
השיב שהרוב מובנה  ,אבל יש חלקים שבהם

ניתנות לרקדנים הנחיות כלל י ות והש א ר
בידיהם בזמן אמת  .למשל  ,בקטע הפותח של
היצירה יי סבוטאז ' בי י בי " נקבעו מספר

עקרונות יסו,ד כמו למשל  ,שהראש  ,בית
החזה והאגן של הרקד נ יות לעולם

אינם פונים לאותו כיוון  ,ועל
בסיס התשתית
ה ז את
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,י הו י  ,הלך לעולמו בגיל

,81

לאחר מחלה

קשה.

בביתו של פרידהבר שוכן מפעל חייו

-

ארכיון

המחול היהודי וריקודי
פולקלור ישראלי שייסה
ואשר בו השקיע את מירב
חסכונותיו .

בתל-אביב של תחילת
שנות

ה ,40-

בגיל , 19היה

ציפ 9ריד  i'lפף vריו
שהדריכה גורית

קדמן.

בראיון שנערך עימו בסוף

שנות

ה ,60-

סיפר שגורית

נהגה לומר ,כי לעולם לא
נדע כיצד רקדו אבותינו  .זו
היתה הנחה שצבי

פרידהבר לא השלים עימה;
בצד שירותו בצבא-קבע

המשיך לרקוד וגם להרקיה
ובה בעת החל לאסוף כל
מה שקשור במחול יהודי

ובמחולות העם

הישראליים .ב 1951-
התחתן ועבר להתגורר

בקריית-חיים  ,שם נולדו

שלושת ילדיו .לפרנסת
המשפחה עבד כפקיד

בבתי-משפט ,עד שפרש

לפנסייה מוקדמת  ,כדי

להתמסר לעניין שהעסיק
אותו יותר מכל.
כעבור שנה ,והוא בן

,46

התקבל כתלמיד מן המניין
באוניברסיטת חיפה ,

בחוגים להיסטוריה כללית ולהיסטוריה של
עם ישראל .

ב ,l987-

קיבל דוקטורט על עבודה

מתה הרקדנית מארי קג Iיןןארה

כשנתמנה נהרין למנהל להקת בת-שבע,

בנושא

הרקדנית מארי קג'יווארה הלכה לעולמה ב-

הצטרפה אליו קג'יווארה ורקדה בלהקה.

הים התיכון מגירוש ספרד ועד המאה ה  19-וו.

אחרי כמה שנים פרשה מן הריקוד אבל

לשם כך חקר את מנהגי העדות השונות

המשיכה לעבוד לצדו של נהרין ,היתה למנהלת

והתמסר ללימוד הספרות הרבנית של המאות

25.12

לאחר מחלה קשה.

מארי קג'יווארה  ,יפנית-אמריקאית ,בוגרת

בית הספר לא.מנויות הבמה בניו יורק

-

רקדה

חזרות בלהקת בת  -שבע והעמידה מעבודותיו

ה  16-וה .l7-

של נהרין בלהקות רבות.

יידיש וארמית .בתחילת שנות

בלהקות בארה  IIב ,בהן אצל גלן טטלי ונורמן

וולק;ר כמו כן היתה סולנית ומנהלת חזרות
בלהקת אלווין איילי והעמידה מעבודותיו

ברחבי העולם .בשנות ה 80-

פגשה בניו יורק

-

וו המחול בקהילות ישראל בארצות

בכוחות עצמו למד כתב-רש ווי,

ה ,90-

הרצה על

מחול יהודי ופולקלור ישראלי באוניברסיטת
מארי קג ' יווארה הקרינה שלווה פנימית
ואצילות .בת

50

היתה במותה .

חיפה .בין הקולגות יצא לו שם של תיאורטיקן
מומחה למחול יהודי ופולקלור .צבי פרידהבר
פרסם מאמרים רבים וספרים ובהם :

את אוהד נהרין ,נישאה לו והיתה למנהלת

המחול כעם ישראל  ,בהוצאת מכון וינגייט ,

החזרות של להקתו שם .לפני כעשור ,

;1984
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גורית קדמו

-

אם וכ!ןה  ,הוצאת ארכיון

המחול היהודי ,

את ג ' ייו דאדלי הכרתי לראשונה במסגרת
לימודי בבית הספר למחול בו-זמננו יי הפלי יס וו

;1989

 [Theהלונדוני  .היא עמדה אז בראש

אישים ואירועים במחו!ן העם הישרא!ןי

] Place

בחמישים שנות מדיכת ישראל  ,הוצאת

המחלקה למחול בבית הספר וניהלה אותו

ארכיוו המחול היהודי ,חיפה .1999

ביחד עם רוברט קוהו ] ,[Robert Cohan
רוביו הווארד ]  [, Robin Howardוויליאם
לות ' ר ]  , [ William Loutherפלורה קושמו

לציוו שלושים למותו  ,נפגשו חבריו ומוקיריו
בספרייה הישראלית למחול .

ואחרים .

ג'יין דאדלי ] [Jane DudLey

הלכה

ג ' ייו לימדה אותנו שלושה קורסים שונים:

Y.ללרמה

מחול מודרני בשיטת גראהם  ,שיעורי תנועה

מיכל שיארלי-חבקP

ושיעורי מתודיקה והוראה  .דרכי ההוראה

בספטמבר האחרוו  ,בלונדוו  ,הלכה לעולמה

שלה הושפעו מעבודתה במשד שנים רבות

בגיל 89

ג ' ייואד'~ו e01-1912 -רfן

דאדלי היתה מהכוריאוגרפיות האמריקאיות
החשובות של שנות

ה 40-

ומורה בולטת

וייחודית לשיטת מרתה גראהם.

במחיצת  nש~מרת n

ג9iאדל€:-נעשות  ,ל  nזיע,

לנסות ושוב לעשות ,ליפול ולקום ולא להפסיק
לרגע .בכמות אנרגייה אדירה ובדרישה

לשלמות ביצוע ותוצאה ,יי רדפה " אותנו בכל

בתמונות :נ'יין דאדלי ,קורט קיץ

באקדמיה למוטקיה ולמחול בירושליס,
יולי  , 1985צילוס :שמואל הכהן
Pictures: Jane DudLey, Summer
( ourse at the JerusaLem Academy
of Dance and Music, JuLy 1985,
ח photo: ShmueL Hacohe
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השיעןרים בל י הנחןת ןבלי

בפני פועלים במפעלים ובבתי-עם ; מטרת

תירןצים ...

ג'יין האמינה ביצירת רקדן שהןא בבחינת אמן

רנסנסי; שןלט בכלין-שלן ןבדרך הביטןי

התנןעתית ,ןבאןתה שעה חי חיים מלאים
חברת יים ןפן ליטיים

-

הורסט  .בשנים

-

עירני ןאכפתי ביחס

לסביבתן ןלמהלכי העןלם .כך חייתה ,כך

הקבןצה היתה להפוך את המחול למדיןם

בראש

תקשורתי פתוח ונניש לכןלם ,ןלהעלןת יצירות

ה  60-לימדה

בעלןת נוון פוליטי-חברתי.

בוורמונט.

דאדלי היתה רקדנית מןבילה בלהקתה של
מרתה גראהם בניו יורק בין השנים

ו-

1937

1956-1950

עמדה דאדלי

ה,New Dance Group -

בשנת 1971

ובמהלך שנןת

בBennington College -
עברה ג'יין דאדלי ללונדון ,לשם

הןזמנה לנהל את בית הספר למחול בן-זמננו

Place

 heז  .במשך עשרים שנה ויןתר לימדה

יצרה ןכך גם נידלה דןרןת של תלמידים.

.1944

בקןרסים היצירתיים שהע בירה  ,יכןלנן ללמןד

שלה נעוצים כמחול האקספרסיוניסטי

את שיטת גראהם ןהיתה ,כאמור ,מורה

ולהכיר את ג'יין עצמה ,משוחררת קצת יןתר

הנרמני ,ןלשיא פריחתה הכוריאונרפית הניעה

ייחודית בתחןם זה .במקביל יצרה ריקודים

מתבניות העבודה והטכניקה האורתודוקסיות

במסנרת הטרין הידןע " דאדלי-מאזלן-ביילס"

ללהקות מחול שונות ברחבי אננליה.

של גראהם .באותם שיעורים זכינו אף לשמוע
ולהתנסות במקצת העבןדה שנעשתה משנות

=ה 3fJ

שדגננ  IIנ

j

t-,וב5-ויכי-ע-קרן ם לויא

הורסט ] [; Horstעבודה זו קישרה בין תחומי
האמנות השונים ,הבאים לידי ביטוי בעבודה

שןרשיה האמנותיים ומקורות ההשראה

] Maslow, Bales
.1942

 [ Dudley,שהחל להןפיע ב-

יצירת הסולו הבלתי נשכחת של דאדלי

 ica-Bfeak-downllן ar ffi6fוH-י ~

וכשנ1-!iו- i 9"3

זכתה להצלחה נדולה ןאף חזרה לבמה בשנות

ה 70-

בלןנדון  ,בביצןע רקדנית מלהקת המחול

ב 1990-

תכננה דאדלי ויצרה את

" the Arc

 ",Afterשהיתה חגיגה של תרבות

יהודית במrו~ ,מ-וסיתק וישר והוצתג לבו-כ-דךץ

ב 1992-

בהצלחה מרובה.

הכוריאונרפיה לאופרה

יצרה את

" IISiege of Calais

בן זמננו ,הפלייס הלןנדונית .סולו זה הןשפע

למוסיקה של דוניצטי.

וכדומה.

ממוסיקת הבלןז של ננו המפוחית סןני טרי,

קשריה עם עןלם המחול בארץ היו רבים

שיעוריה היו בנויים בצורה מדויקת ביןתר,

והיוןה חוט מקשר בין עבודתם של נדןלי

כוריאונרפית

-

מןסיקה ,ציור  ,פיסול  ,עיצןב

תוך שמירה על איזןן ברור ומדויק ב י ן שלושת

האקספרסיןניסטים במחול האירופי

המרכיבים ה עיקריים; עבודת רצפה ,עבודה

ןיגמן  ,הילדה הןלנר ןנרטרןד בודנןויזר

ומגוונים .בשנים

מרי

-

לבין

-

1969-1968

היתה המנהלת

האמנותית של להקת בת-שבע  .במרןצת
השנים הןזמנה פעמים רבןת ללמד בקןרסי

קיץ באקדמיה למוסיקה ולמחול ע  IIש רובין

בעמידה ןתנועה בחלל .בנוסף לפיתוח יכולות

המחול המודרני המתהווה באמריקה  .בין

נופניות דונמת סיבןלת לב-ריאה ,חוזק שרירי ,

יציר ותזה הנוספות של דאדלי מאותה תקופה

בירןשלים ,ןבשנת

נמישןת ויכולות טכניות ,היתה מטרתה

ניתן למנות את " (1946) IIThe Lonely Ones

הרקדנית תמנע יריאל

להעניק לתלמידים את הידע הטוב ביותר על

שהתרכזה בנושאים חברתיים ,ו-

"IIBird as a Prophe Bird as a Prophet

 " Conteשהושפעה מהניבןרה

1983

יצרה מחןל לזכרה של

-

נופם; ובעצם  ,תוך כדי עבודה ,למצוא את

" Flamenco

עוצמתם הפנימית ולחנכם להיות  IIמןרים של

הקומןניסטית של מלחמת האזרחים בספר,ד

ללהקה הקיבןצית.

דןלורס גןמז .בלהקתה של גראהם הופיעה

זכיתי ונוצרה קירבה של ידידות עמןקה בין

דאדלי ביצירות " ,IICelebration
" American" ,"Primitive Mysteries
",Document
"-ן  ," Letter to the Worldבתפקידים

נ ' יין לביני .הערכה הדדית עצומה ואהבה

עצמם"  ,כדבריה.
היא חזרה ושיננה בפנינן את החשיבות

העצןמה שיש להרחבת האופקים

-

קריאת

ספרים ,האזנה למ וסיקה  ,ביקור בתערןכות,
בישןל

-

כדי שנדע שמחול אינו רק טכניקה.

גדולה שליוו אותי בכל השנים .היא תחסר לי

שנוצרו

ןכשעןסקים בתנןעה ,זן צריכה לנבוע מתןכנו,
מתוך המןדעןת לנוף ,לרנש וליכולת.

באןתן שנים שימשה דאדלי כ אסיסטנטית של

משום כ,ך היו שיעוריה מלאים בדימויים
ובמטאפורות  ,שנשזרו בהנחיותיה ושימשן

אותה כמןרה ,ואותנו כתלמידים ,בהשנת

יכולת נדילה ןהתפתחןת אינסןפיות ,בתוך

יום-יום ,שעה-שעה.

ג'יין דאדלי נולדה בניו יורק למשפחה ממוצא

מפנש אמנותי פדנוגי שיתקיים .יהי זכרה

ברוך·

מרתה גראהם

בNeighborhood Playhouse -

ולימדה בבית ספרה  .עמיתיה לעבודה

היו דוריס האמפרי  ,חוזה לימון והמלחין לואי

אתנרים אמנותיים .כ,ך האמינה ,נוכל ליצןר

הישענות על מקורות שונים ןכיוונים חדשים ,

למוסיקה של שומאן ,ןהעניקה אותו במתנה

מאוד בעבודתי כמורה ,בכל שיעור מחדש ,בכל

עבורה .

School

-

CiALILI DANCE

T

ransp~~.E,!?nt
" W<1Hג·ז"" k>,d;(ort ~ $MoII

'\1,44jlrv.ונו  ft>n.IIS".,Wiktorawkt·H<lmג Mk:hal§h

יצירה חדשה לאצייק גלילי
להקת איציק גלילי

-

להקת המחול של צפון

הולנד העלתה יצירה חדשה בשם

" Heaven's Sake

-

 ." Forהיצירה  -הפקה

משותפת עם להקת המחול הפורטונזית ,בלט

גולבנקיאן והפסטיבל ההולנדי

-

עוסקת

בעןלם האלים הסובב אותנן .יאפ ואו קוילן

] van KeuLen

 [Jaapהלחין ליצירה מוסיקה

גרמני-אננלי ,וסיימה את לימודיה

שהיא מיזונ של מןסיקה ערבית מסורתית עם

באוניברסיטת צפןן קרוליינה .במהלך לימןדיה

מוסיקה אלקטרונית עכשווית והמבצעים הם

אצל האניה הןלם

] Holm

הספר ע  IIש מרי ויגמן

-

 - [ Hanyaבבית

ביו השנים

, 1935-1930

ספנה דאדלי את הקודים האמנותיים של

חמישה מוסיקאים מהמזרח התיכון .

הבכורה התקיימה במסנרת פסטיבל המחול
ההולנדי בהאג

ב.30.11.2001-

בהמשך הופיעה

המחןל האירופי החדש ,שהגיע לארה"ב עם גל

הלהקה ב 25-

הפליט ים שנמלטן מגרמניה הנאצית .דאדלי

תוכנית נוספת של להקת גלילי בשם

תעלה את  IIשושנים אינן יכולות

היתה חלק מתנןעת התיאטרןן  ,המחול
ןהאמנות השמאלנית בניו יורק .בשנת

ייסדה את

הDance Group -
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תיאטראות ברחבי הולנ.ד

1932

 , Newשהופיעה

Transparent
לחכות  IIמאת רונית

זיו  II ,חמוץ-מתוק" של

מיכל שרון ושרה ויקטורוביץ וכן יצירה של

הכןריאןגרפית הספרדייה ג'ורדי קורטז מולינה

בדמותה הנפלאה של טליה פז ".בחודש

נ  [Jordi Cortes MoLinaבשס "".Trepverter

ס ובמבר הופיעjף טליה פגז בתוכנ~'תה של קרה ין

תוכנית זו תועלה ברחבי הולנד בין אוקטןבר

2001

ועד מחצית חודש מאי

קרלסון

פסטיבל ~יון בצרפת.

.2002

פרויקט מדור לדור

עוד הצלחות לטליה פז

בפרויקט מדור לדור

הרקדנית טליה פז ממשיכה לקצור הצלחה

הספרייה הישראלית למחול ,השתתפו כ 250-

באירופה עס

הסולו " TaLk

 ", Waterשיצרה

עבורה לפני שנה קרולין קרלסון לפסטיבל
ונציה .העיתןנות השוודית שפעה שבחיס:

" ...

כריזמה בימתית מהממת .טליה הופכת

תלמידיס בכיתות ט-י " ב מכל הארץ.
התלמידיס נפגשן עס אלברט גנדי ,מנהל להקת
בןריס אייפמן ,וקיבלו שיעוריס מטטיאנה
דזיובה  ,מנהלת החזרות של הלהקה מאז

סןלו זה לחוויה ומפלאה  i " ...וב"דיילי טלגרף"

:1996

הלונדןני ,ביןני השנה :ייאישיות ענקית

קןרי  ,אלכסנדר אלכסנדרןב ,ברוס מיכלסון

For Heaven's Si
Ch,
M,

-

ייהמלט הרוסי" ,שארגנה

 DANCEו  Lו CiAL

טל'ה

פז"WaterTalk " ,

כור'אוגרפ'ה  :קרול'ן קרלטון

עוז העבירשריעוריסs:זידן תדrנןר  ,דבדיו

choreography: Carolyn Karlson

)מורה אורח בלהקת המחול הקיבוצית  ,שימש

מנהל חזרות בבלט גולבנקיאן בליסבון ובבלט

בית ללהקתYידו תדמור
סוף סוף לעידו תדמור -

שיחה עם ילנה קוזמינה  ,סולנית הלהקה .ועוד

משלהם )רח ' קיבוץ גלויות

ציריד(  .בנוסף לצפייה בחזרות  ,נערכה גם

סיור דסנת המחול בהונגריה

הלהקה

באותו יום ,התקיימה הרצאה על איפור עם

(. 6827727

,24

-

יש בית

סדנת המחול של אולפן אזורי למחול

תל-אביב  ,טל '

הלהקה פתחה את דלתותיה

מטה אשר

-

-

מתנ  Itס

הופיעה בסוף אוגוסט בהונגריה .

ההופעה התקיימה במסגרת פסטיבל הקיץ

ענת ירון ,שהקימה את מחלקת הפיאות

לאורחים והיא מזמינה יוצרים צעירים

והאיפור של האופרה הישראלית החדשה וכן

להשתמש בסטודיו  ,ללא תשלום  ,בשעות

השתתפו

סדנת ריקודי-חברה עתיקים  ,שהועברה על ידי

שאינו פעיל  .במסגרת עידוד יוצרים נוספים ,

עינב לוי  ,רכזת הסדנה  iמרטין קורי  ,מורה

קרול טטן ,אורחת בעלת מוניטין מארה " ב,
ששיחזרה ריקודי-חברה ,החל מן המאה
ועד למאה

ה 15-

הועלה ערב בשם '  /פשוט

מחול ••• ,1t

היהודי המתקיים בבודפשט  ,מדי שנה  .בסיור

שכלל

ורקדן  iשלומי ביטון  ,רקדן וכוריאוגרף  iאפרת

עבודות של יוסי ברג  /ענת דניאלי  ,עדי סלנט /
ניב שיינפלד ועידו תדמור  ,עם רקדנים של

ה .20-

פרסי שר המד,ע התרבות והספורט

12

תלמידי הסדנה ואליהם התלוו

רודד המלבישה ויהודית ארנון .הסדנה
הופיעה עם  Itשלוש נקודות סימן

להקות בת-דור  ,מוזע ואחרות .הכוונה היא

שלומי ביטון  /I ,דואט

לקררםגrרב כזה -דמר חדוש  ,בהשתתפ

זבתלתכש-וזסימאת זוסל-הנניקאדרבןבגיא-וכ

, 2002

אמנים שונים.

פרחים It

שאלה It

מאת

של רמי באר

תגיע לינקה לקיבוץ געתון ,לעבוד עם

הסדנה .

טקס הענקת פרסי שר המדע ,התרבות

והספורט ליוצרים ומבצעים במחול לשנת
תשס  tlא נערן ביום שלישי

20.11.2001

במרכז

נאוה צוקרמן -

מנהלת אמנותית

של הרמת מסך
לקראת אירועי הרמת מסד השנה ,מונתה

שידורים האקדמיים -
yל מחול ישראלי

נאוה צוקרמן למנהלת אמנותית במקום ערן

בחודש נובמבר  ,צילמה רשות המחקר של

בניאל  ,שסיים את תפקידו .צוקרמן מוכרת

אוניברסיטת חיפה סרט נוסף בסדרה בהנחיית

כאחת היוצרות החשובות של תיאטרון  -תנועה

רות אשל  ,המשלבת שיחות עם יוצרים וצפייה

דביר(  iפרס לביצוע יחיד הוענק לאיריס ארז

בישראל  .בין עבודותיה הידועות It ,תשתו

בקטעים מתון עבודות נבחרות  iהפעם עם

חולון )שופטים:

בשנה

סוזן דלל למחול ולתיאטרון .פרס היצירה
הוענק לאוהד נהרין )שופטים :גדעון פז

-

יו'/ר ,

רות אשל ומשה רומנו(  iפרסים ליוצרים

צעירים הוענקו ליסמין גודר וליוסי ברג
)שופטים :הדס עפרת

-

יו  /lר ,נעמי פרלוב ודוד

וכן לקבוצת מחול נעה דר
סיקי קול

-

-

יו,ר" מרינה בלטוב וג ליה גת(.

קפה ,It

51t

צעקות It

ו '/זה לא

סרט ./l

שעברה ייסדה צוקרמן את תיאטרון תמונע

בית ליוצרים ולקהל  ,שפתח את שעריו בפני
יוצרי מחול  ,מ וס יקה ,מיצגים ותיאטרון.

54

סרטים

מירל'ה שרון .אורד הסרט 60

-

דקות.

סרטים נוספים שצולמו במסגרת זו בשנתיים

האחרונות :יימחול וחפציס" )שיחה וצפייה עס

עידו תדמור ,רנה שינפלד ורות זיו-איי(ל; "תנ"ך
במחול II

)עס נילה סולידנו

וירדנה כהן( ; 'יימינדר

-

על שרה לוי-תני

במחול II

)עס נעה דר ,נאוה

צוקרמן ואשרה אלקייס-רונן( i

 IIקולדממה II

)עס

המוסד החדש ,ש מח

אוקסןב

ת שעריו בחו ש

 ,2001נקרא q arrtierס an'eז )משמע

בית ,מחוול( ~ .ש שס שליש ססודיות  bןדרניות
ומצוידות היסב )כל הרצפות בבית עשויות
עץ( ,ספרייה למחול ובה כל האמצעיס

משה אפרתי(; להקת ורסינו )עס עדי שעל ונעה

העכשןוייס לצורך הקלסה והקרנה ,מלבד כל

ורסהייס(  iהשירה והתנועה בתפילות ביתא-

עיתוני המחול החשוביס והתחלה של ספרייה.

ישראל )עס רון אתר ומרגרס חיון( .

בבנייניס המשופציס כמה וכמה אולמות

תוכנית השידוריס האקדמייס מתפרסמת

תיאסרון ,שנועדו נס ללהקות מחול.

בימי שישי בעיתון

ייהארץ .II

עד כאן הכול יפה וסוב .אלא שיוצרי המחול

הסרסיס

משודריס בערוצי תבל ,מת  IIב וערוצי זהב.

החדש בוינה ,וכאלה לא חסריס

ב 30-

השניס

עותקיס של הסרסיס מצוייס בספרייה

האחרונות ,נשארו ,משוס מה ,בחוץ .הכול

הישראלית חמללו .לפרסיס נוספיס :רשות

ניתן לעציריס  Vזה עתה התחילארת דרכס

המחקר של אוניברסיסת חיפה :

,04-8240822

http://tv.proj.ac. il

כיוצריס ומבצעיס  .נכון אמנס לתמוך

בכשרונות ירוקיס ומלבלביס ,אבל הדור
הבוגר יותר חש מקופח .הס התארננו ,ומישהו

העמיד לרשותס אןלס ספורס נדול ,שס הס

כתובת חדשה למחול בוינה
לקיר"ה )הקיסר ירוס הודו -
סופריס עבריס מן המאה ה  ,19-כשכתבו

מתכווניס ליצור ולהופיע במשך השנה

הקרובה ) (. 2002

כלשונס של
על

בימיס אלה ,ניצבת הקבוצה

בפני בעיה קשה :אין באולס מערכת חימוס.

מושל האימפריה האוססרו-הונגרית ,הקיסר

וללא חימוס יקפאן הרקדניס והצופיס.

פרנץ-יוזף( היו הרבה סוסיס .למען אמצעי

הקבוצה מנסה עכשיו למצוא תורס ,שיעניק

תחבורה הול

על ארבע זה נבנו ,ליד אחד

הכיכר ן ת המחכזייס והיפיס ביותר של וינה,
אןרוות ענקי ו

ומפוארות ביותר .עכשיו,

כשאין עןד קיסרות וכמעס שאין סוסיס ,הפכן

את האורןןת הענקיות הללו לרובע של

להס את המערכת הדרושה.
לקבלת לוח אירועיס ניתן להתקשר:

Tanzquartier Wien, Museumsplatz 1,
A-l070 Wien, tel 0043- 1 - 3591, fax :
581359112, www.tqw.at- 1 -0043

מןזיאןניס ,ן;בו גס מוסד חדש ,שהיה חסר

מאוד בןינה

-

בית-מחול.

 oל'ה

פז"Water Talk " ,

כור'אוגרפ'ה :קרול'ן קרלטון

"Water Talk", by Talya Paz ,

choreography: Carolyn Karlson
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~ :iו Yשיראלי בויבה
החל ב 10-

רבאטו זאבלה בפצY

נובמבר וע-ך ה  8-בד מבר

נת

]  200מתקייט בו י נה )ז ג ם בערים אחרות
באוסטריה(

האיר ו ע Focus on IsraeL

רנאטו

זאנלה ] ZaneLLa

 , [ Renatoהמנהל

האמנותי של בלט האופרה הממלכתית של
וינה  ,נאלץ לבלות שבועות אחדים במיטה ,

)ישראל במוקד( בו משתתפים זמרים ,

נתוו בסד אורתופדי מפלדה .פציעות רקדנים

מוסיקאים  ,שחקנים ובעיקר אנשי מחול ,

הו דבר שכיח  ,אבל הכוריאוגרף הצעיר זאנלה

מהאר ץ.

פשוט מעד ברחוב ,נפל מהמדרכה ושבר את

ורה גולדמו  -רקדנית תל-אביבית ותיקה,
ילידת וינה

-

שרקדה עוד בלהקתה של גרטרוד

החולייה המחברת ביו הגולגולת לעמוד
השדרה.

קראוס  ,הוזמנה שוב לעיר הולדתה  ,ויצרה שם

למזלו ,לא נגרם לחוט השדרה שלו נזק בלתי

עם הרקדנית הצעירה מרטינה הגר [ Martina

הפי,ן אבל הרופאים הכניסו אותו למתקו

]Haager

מחול תנ וו כי  ,בנושא הגר  ,אמו של

המזכלר את יי אהיש מבתכס הלזרב  ".ראנוס

ישמעאל  ,שכותרתו יי שרה באוהל  ".בחלק

מקווה לשוב לעבודה לקראת סוף השנה

השני של המופע  ,שהתקיים במוזיאוו היהודי

האזרחית.

של העיר ומשך קהל רב ,הופיעה גם ורה
גולדמו  ,במחול יי שיר השירים "
לעצמה ולרקדנית הצעירה

-

-

שיצרה

הנשען על

מומחיותה של גולדמן במחול הודי מסורתי.
גם להקתה של נעה דר הופיעה בוינה  ,ובעיר
סנט פולטן הסמוכה ,ביצעה להקת בת-שבע
את יי סבוטאז י בייבי ".
במועדון יי הנפחייה הישנה " הרצה גיורא מנור

והציג סרטי וידיאו ,המתארים את יצירתו של
אדם בנג י מין יי כוח האיזון " עבור להקת

 n Camera FestivaL, New Yorkס Dance
City, January 11-12 , 18-19 , 2001
Contact Dance FiLms Associations,
48 West 21st St, 907, New York
NY 10010.TjF: 212/727-0764
E: dfa5@junho.com.at :
www.dancefiLmsassn.org

יי ורטיגויי ואת מופע יי הלהקה הרב-תרבותית "

של עיריית ירושלים  ,שבו משתתפים יהודים
וערבים  ,עולים חדשים מאתיופיה ומחבר-
העמים  ,שמנהל ירוו מרגולין זה שנה .כותרת
ההרצאה היתה  :יי האם אפשר להמשיך לרקוד

על לוע הר הגעש? "  ,משמע איך משפיע המצב

Society for Dance History SchoLars
Dance in The City: Urban and Urbane,
TempLe University in PhiLadeLphia,
June 20-23, 2002
www.sdhs.org

המדיני הביטחוני על אמנות המחול בארץ .
ב " ישראל במוקד " נטלו חלק גם תיאטרון עכו,
חוה אלברשטיין  ,מוחמד באכרי ואמנים
נוספים .

InternationaL CounciL for HeaLth
PhysicaL Education, Recreation, Sport
& Dance, Taipei, Taiwan
See http:jwwwjichpersd.orgj44thCongress.htm
LabanjBartenieff Institute of
Movement Studies
Laban Center, London
Museum of Modern Art - Rio de Janeiro,
BraziL, August, 1-4, 2002
See: cLaban@vento.com.br
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בכזרזת ,טיזרים ,להקזת אזרתזת
יולי-אונןטם-טפםמבר-אזקםזרב

1001

בעריכת ליאןרה עמית

מקרא:

*

מסגרת פסטיבל כרמיאל

**

מסגרת מחןלןהט  ,מרכז סןזן דלל ,

***

מסגרת מחןלאחר  ,במה פתןחה  ,מרכז סןזן דלל ,

****
*****

 5יןלי18-

אןגןסט

מסגרת אינטימדאנס ,תיאטרןן תמןנע 14-12 ,
מסגרת פסטיבל ריקןדי חדר ,

 18אןקטןבר 3-

12-10

אןגןסט

יןלי ,
נןבמבר

שם היצירה

להקה

יוצרים

11 .7. 2001

להקת המחןל הקיבןצית

כןריאןגרפיה  :רמי באר

רקדנים

מןסיקה  :קןלאז '

'ייפרפרים"*

עיצןב תלבןשןת  :לאןרה דינןלסקן

להקת ןרטיגן

12.7.2001

כןר יא ןגרפיה  :אדם בנג ' מין
בשיתןף רקדני ןרטיגן

! /כןח האיזןן" *

בימןי :אדם בנג ' מין

מןסיקה :אבי בללי
תלבןשןת  :רןנן חן

12.7.2001

כןריאןגרפיה ןביצןע  :שרןן צןקרמן

" "**** $ oulonely

מןסיקה:

Vanluyk

imoז

מןנןלןג :בילי הןלידיי

כןריאןגרפיה ןביצןע :מיכל הרמן

12.7.2 001

"לי ברה **** II

סרט :עןמר טאןב

12.7.2 001
ll

Instant

כןריאןגרפיה ,עיצןב ןביצןע:

**** " Gradual

13.7.2 001

כןריאןגרפיה :יןסי יןנגמן

 IIגם אם הןא לא

יחזןר "**** ...

יןסי יןנגמן ,עמנןאל גת

מןסיקה :י.ס .באך

כןריאןגרפיה :תמי קליינמן

13 .7.2 001
 IIבסלון של

פןל סלןןין נןרטןן ,ליאת ןייס בןרט

תמי קליינמן  ,ענבל שחר

רןתי II

נשם בדוי[ ****

13.7.2001

כןריאןגרפיה ןביצןע:

 IIלבן ןסמיך ****"

שלי גןנן סגל ,תמר שפירא

ןידאן ארט:

הרכב ,Delight

יפעת לבני ,שגית גריימן ,תמר שפירא
מןסיקה :קןלאז'

22.7.2001

כןריאןגרפיה ןביצןע  :ענת שמגר ,בתי שכטר

'ייהברןת"**

מןסיקה :בוריס סיחון

22.7.2001

כןריאןגרפיה ןביצןע :תמר בןרר ,ענת שמגר

 IIספסלים"**

J
57

1'1'1 ~ ! r~,

9.8. 2001

כןריאןגרפ י ה  :ניב שיינפל,ד יסמין גןדר ,

יי רסיטו מקומי **"

נ ע ה ורטה י ים  ,יןסי יו נ גמן  ,ניר בן גל ,

ע מ נן א ל ג ת

נ עה דר  ,שלןמי ביטון  ,עמנןא ל גת

10.8.2001

כוריאוגרפיה וביצוע :שירי הדרי

!'מוות *** 'l

שחקן :אלברט ןיינרובסקי
מוסיקה  :קןלאז '

כןריאןגרפיה :כרמל נתן שלי

10.8.2001

" ***" Passos

,כ ~ 'Iןג9-ד~'h-י,3צ~-ו9וך9

! l4:&d-001 I1תשכחי את הדרך לכאן"* **

-ןבIפש-

מןסיקה :קולאז '

10.8.2001

כןריאןגרפיה ןביצוע :חגית גןדןביץ

יי ברבור *** /

מוסיקה:

11.8.2001

כוריאןגרפיה ןביצוע :עלית אתרוג הימן

 I1פעמןנים ***"

מןסיקה  :רביעיית קרונוס

11.8.2001

כוריאןגרפיה :אפרת נבן

EII

מןסיקה:

חןד " * **

ELeni Karaindrou

Cat PowerjMoon Pix

12.8.2001

כוריאוגרפיה וביצןע :צפירה שטרן אסל

IIשאלות ששאלתי

מוסיקה :בנימין אסתרליס

יןתר

--

מיכל אןרפז  ,הילה ברסלר ,
אפרת נבו

מדי "*** ...

12.8.2001

כוריאוגרפיה  :יעל אורני

ייחפץ ***/

מןסיקה :פלסטיק מן ,תןם וןיטס

יעל אורני  ,גל חן

'  I'plי~!'

29.9.2001

כןריאןגרפיה ןביצןע :נימה יעקובי ,

יי מיקסר II

ענבל בן זקן  ,מוסיקה :פסקול של
הןגן לה בר  ,תלבןשןת :ענבל בן זקן

29.9.2001

כוריאוגרפיה :נימה יעקובי

זהר שפירא  ,ענת שפירא,

IISorry Effectll

מןסיקה מקורית :ישראל ברייט

נימה יעקןבי

תלבןשןת :דנןש לחמן

כןריאןגרפיה ןביצןע  :ענבל בן זקן

29.9.2001
6'1

עריכה מןסיקלית :עדי כהו

דקןת 1I

תלבןשות  :איריס נייס
תפאורה  :עידן בן חןרין

!נ"שג:iג.ר.י
להקת קןמבינע

7.10.2001
'! קליק "

כוריאןגרפיה  :אמיר קןלבן
מוסיקה :ימי הביניים

תלבןשןת :אילת יפה
תאורה :ש י י הודאי

ub 8ד~

18.10.2001

כוריאוגרפיה וביצוע :עמוס חץ

יימ פעול ה לתנו ע ה *****"

18.10.2001

אורו לאלן  ,גל ע ד כרמי  ,דגנית שמי  ,דנה

יי אימפרו ביזציה **" ** *

יחזקאל ,מיריק חממי  ,נעמה שפייזר,
תמר גל

C.
חיבור והדרכה :יעל כנעני

18.10.2001

"'"

'י

בכ.

"...

יעל כנע ~' :מי פפ lאג ~,

נטליה שןב 1ייבהשרו ~ ילמוס

יי רישומיס *" * ***
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להקת בת-שבע :קלמטה )יווו(  ,במסגרת ,KaLamata Dance FestivaL
להקת המחול הקיבוצית :ספר,ד במסגרת פסטיבל ,De ItaLica

=

 14-13יולי

ם

 28-19יולי

X c::

.בc

r:
r:

'!:

Y

ענבל פינטו :ארה " ב

r:
Sב r-
>.
~

C:

t-Cם r-
להקת בת-שבע :אארהאוס )דנמרק(  ,במסגרת פסטיבל אארהאוס,

להקת המחול הקיבוצית :דסאו )גרמניה( ,ויימאר )גרמניה(,

31

אוגןסט

1-

ספטמבר

במסגרת Kunst FestivaL Weimar

 30-21אוגוסט

סדנת אולפו אזורי למחול  -מתנ  IIס מטה אשר :פסטיבל הקיץ היהודי בב ו דפשט  ,הונגריה 29 ,אוגוסט 3 -

להקת בת-שבע :ליוו )צרפת(,

15-11

ספטמבר

ענבל פינטו :בודפשט )הונגריה(

ל הקת בת-שבע :לונדןו )אנגליה(  ,במסגרת

פסטיבל Bite:01 :Barbican InternationaL Theatre Event

 6-3וח·"....," c,.

ענבל פינטו  :דבליו )אירלנד( ,סיאול )קןריאה( ,יפו
 (q O''''J<Iגסכ""'J 31I I

נעה דר :יפו

סאשה ןולץ12-10 :

יולי )משכו לאמנויות הבמה(

כןכבי הבולש ן י :יי ספרטקןס  ",כור ' יורי גריגורוביץ ' 12 -10 ,

יולי *

בלט קראקס )ןנצןאלה( I ' :כרמינה בןרנה  ",כןר ' מריה בריןס17-10 ,

יןלי*

גלילי דאנס :יי דבריס שלא נאמרן לאיש  ",יי הגו השיכןר "  ,כןר ' איציק גלילי 11 ,יןלי*
בלט פןלקלןריקו דה צ Iילה  :יי ארץ נןד "  ,כןר ' ןריקוד רפאל פארדילן  ,אמיליו אורבינה*  ,בפןצ  Jי

איו

.

י

איו

להקת בןריס אייפמו :יי המלט הרןסי 17-11 ",

אוקטןבר

מןמנשנץ )שןן יץ (  ", Next " :א ןקטןב ר 2001

59
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לוחות המופערם כפר שבמטרו למערכת ברום 22.11.200'1

-

מרכז טוזז דלל

לילדים ןלנןםר

', ,21 :00,4.1-2.1ה'-ד  ,21 :00ו'  ,22:00קבוצת מחול נעה דר-

 ,5.1שב,ת , 13:30 , 11 :30תיאטרון אורנה פורת לילדים

חולון -
', ,6-11.1ה'-א  ,21 :00ו' , 14:00להקת בת-שבע
', , 16.1ד  ,21 :00יוטי יונגמן  -ייאנגז'ה"
', 17.1ה  ,22:00להקת קומבינע "Chronos Smile" -
9-:-r -ד,rז~דכס ~ 0 mpas ,2-I:להקורדופלמקבו  -יהשהrל/ן 1

ולנוער  -ייהרקדןיי

ייבית"

 ,12.1שבת , 14:30,11 :00 ,אנטמבל בת-שבע  -ייזאציציהיי

, 19.1שבת ,Compas , 11 :30 ,להקת הפלמנקו הישראלית
-

 ,9.2שבון, 11 :30 ,לו/קת קו במני-ryזי ן יגודון יז

', ,26.2ג  , 17:00 , 11 :00אנטמבל בת-שבע  -ייזאציציהיי

', ,24.1ה  ,21 :00להקת המחול ורטיגו
', ,25.1ו  ,22:00להקת המחול בומר

-

 ,27.2די ,Compas , 17:30 ,להקת הפלמנקו הישראלית

ייאטתריה"

ייאמה"

-

 ,26.1שבת ,21 :00 ,להקת המחול בומר

-

ייכרמןיי

 ,16.3שבת , 12:30 , 11 :00 ,אנטמבל בת-שבע

-

-

ייזאציציהיי

)לכל המשפחה(

ייאוחזת ענף עץ השקד"

', ,31.1ה  ,21 :00להקת המחול הקיבוצית
', 1.2ו ,22:00 ,להקת דה.דה .דאנט

-

', ,5.2ג  ,21 :00עידו תדמור ,הלהקה

', ,7-8.2ו'-ה להקת המחול מוזע -

-

ייראטל -טאקה"

 ,30.3שבת , 11 :30 ,להקת המחול ורטיגו

ייעמורה"

-

ייהרהורים על הריטות"

למקת םחןל בת-ומבם

,20:30 , 2.1

להקת הפלמנקו הישראלית

-

יימי אלמה"

-

ייהפולניות"

יייאגיי ,ועו,ד בית הבנים ,כפר מנחם

 ,20:30,5.1יידקה-דאנטיי ,אולם מופעים בקיבוץ מזרע

, 11 :30 , 5.1

', , 13.2ד  ,21 :00להקת דה.דה .דאנט

-

ייפאור דאנטיי

ייהפולניות"

מאת יוטי תמים )בכורה(

ייזאציציהיי ,תיאטרון גבעתיים

 ,21:00 ,7.1ייוירוט של אוהד נהריןיי )בשפה האנגלית(,

טוזן דלל

', 14.2ה ,21 :00 ,קבוצת מחול נעה דר-חולון -

 ,21 :00 ,8.1ייוירוט של אוהד נהריןיי ,טוזן דלל

ייגיד אכילט" ,יימוזר"

', 15.2ו ,22:00 ,להקת המחול ורטיגו -
, 16.2שבת ,21 :00 ,יוטי יונגמן -

ייכוח האיזון"

 ,21 :00 ,9.1ייוירוט של אוהד נהריןיי ,טוזן דלל
 ,21 :00 , 10.1ייוירוט של אוהד נהריןיי ,טוזן דלל

ייאנגז'ה"

', 18-20.2ד'-ב ,מגמת המחול תיכון בליך רמת-גן -

, 18:00,10.1

ייזאציציהיי ,מרכז הבמה ,גני תקוה

 , 14:00 , 11.1ייוירוט של אוהד נהריןיי ,טוזן דלל

 8בכורות

ייבית"

 ,21-22.2ה ' ',ו -קבוצת מחול נעה דר-חולון -
 ,28.2-2.3ה'-שבת ,קבוצת מחול נעה דר-חולון -
', ,3.3א  ,20:30התזמורת האנדלוטית הישראלית -

ייבית"

 , 12:30,11 :00 , 12.1ייזאציציהיי ,טוזן דלל

 ,21:00 ,9.3בכורה פול לסוו r

נורטןו ,טוןז ללד

 ,21 :00 , 11.3בכורה פול טלווין נורטון ,טוזן דלל
 ,21:00 , 12.3בכורה פול טלווין נורטון ,טוזן דלל

יימהמגרב באהבה"

ייהרהורים על הריטות"

', ,4-5.3ג'-ב להקת המחול מוזע -
', ,8-18.3ב'-ו להקת בת-שבע
 ,21-23.3ה'-שבת ,ימי הפלמנקו
', ,31.3א  ,Compas ,21 :00להקת הפלמנקו הישראלית -

 ,21 :00 , 13.3בכורה פול טלווין נורטון ,טוזן דלל

 ,21 :00 , 14.3בכורה פול טלווין נורטון ,טוזן דלל
 ,22:00 , 15.3בכורה פול טלווין נורטון ,טוזן דלל

יימי אלמה"
אנסםלב בת-ומבם

, 11 :30 ,5.1
, 18:00,10.1

ייזאציציהיי ,תיאטרון גבעתיים

ייזאציציהיי ,מרכז הבמה  ,גני תקוה

 , 12:30 , 11 :00 , 12.1ייזאציציהיי ,טוזן דלל
 , 12:30 , 11 :00 , 23.2ייזאציציהיי ,טוזן דלל
 , 17:00 , 11 :00 , 26.2ייזאציציהיי ,טוזן דלל

 , 12:30,11:00,16.3ייזאציציהיי ,טוזן דלל

60

-

ייכרמןיי

יימי אלמה"

 ,9.2שבת,Compas ,21 :00 ,

םרכז סןזז דלל

להקת הבלט הישראלי

להקת המחןל הקיבןצית

 ,5-7.1מוצייש  -בי ,20:30 ,ייאונייגיןיי ,בית האופרה המשכן

 ,3.1הי ,20:30 ,ייזכרון דבריםיי j ,יכל התרבות אשקלון

לאמנויות הבמה ,תל-אביב

 ,5.1שי, 11 :00 ,ייפטר והזאביי +יי זרנבל החיותיי ,אולם

 , 19.1מוצייש ,20:30 ,ייהיפהפיה הנרדמתיי ,היכל התרבות,

אשקלון

רפפורט-חיפה

 ,9.1די , 11 : 15 ;9:45 ,ייפטר

 ,20.1אי, 18:00 ,ייהיפהפיה הנרדמתיי ,היכל התרבות,

והזאנJיי +

תל-אביב

'ר7ך~Iה י;~1:3-0--ט -הזרזlא
ת~בףנ. Ir ----------------

 ,21.1בי ,20:30 ,ייהיפהפיה הנרדמתיי ,היכל התרבות,

תל-אביב

ייקרנבל החיותיי ,דוהל

-

' r+-ו Iי .נ.lחTiלתךויי ,אןדם אןרןן

ערד

, 19.1שי, 11 :30 ,ייפטר והזאביי ' f+-יקרנבל החיותיי ,מוזיאון

 ,23.1גי ,ייהיפהפיה הנרדמתיי ,תיאטרון הצפון ,חיפה

 ,30.1די ,ייהיפהפיה הנרדמתיי ,תיאטרון שרובר ,ירושלים
, 14.1הי ,ייבאר דיו ויזיןיי

/

תל-אביב

 ,20.1אי ,9 : 15 ; 11 :00 ,ייפטר והז ~ביי ' +יקרנבל החיותיי,

ייהיפהפיה הנרדמתיי ,אולם ויקס,

רחובות

תיאטרון חולון
 ,21.1בי, 11 :00 ,ייפטר והזאביי  f+-ייקרנבל החיותיי,

 , 19.2גי ,20:30 ,ייבאר דיו ויזיןיי ,אודיטוריום ,חיפה
 ,21.2הי, 12:00 ,ייניצוצותיי ,ייקמרוןיי ,בית אלפא

תיאטרון חולון
 ,21.1בי ,20:30 ,ייפרפריםיי ,יד

טרית טבריה

 ,4.3בי ,ייבאר דיוויזיןיי ,תיאטרון שרובר ,ירושלים

 ,22.1גי ,20:30 ,ייפרפריםיי ,יד Vטרית טבריה

 , 13.3די ,20:30 ,ייבאר דיו ויזיןיי ,בית גולדה ,רמת הנגב

 ,23.1די , 18:00 ,ייראטל -סאקהיי ,היכל תרבות נט ציונה

, 19.3גי ,ייהיפהפיה הנרדמתיי ,אולם ברקוביץ ,בימות פיס,

 ,26.1שי, 17:00 ,ייפטר והזאביי ' r+-יקרנבל החיותיי ,מרכז ספיר

 ,29.1גי , 10:00,11 :30 ,ייפטר ו זאביי +

נצרת

'יקרנבל החיותיי,

מתנייס קדימה

 ,29.1גי ,20:30 ,ייעיר ערומהיי ,חיכל התרבות כפר סבא
 ,30.1די, 10:00 , 11 :30 ,ייפטר

להקת ןרטיגן

, 17.1הו,20:30 ,
 ,21.1בי,20:30 ,
 ,22.1גי ,20:30 ,ייאסתריי ,אודיטוריום ,כפר שמריהו
 ,24.1הי ,21 :00 ,ייאסתריהיי ,סוזן דל,ל תל-אביב
 ,29.1ג,י  ,20:30ייאסתריי ,תיאטרון שרובר ,ירושלים
, 1.2ו,י  ,22:00ייאסתריי ,קיבוץ דורות ,שער הנגב
, 15.2וי ,22:00 ,ייכוח האיזוןי,י סוזן דל,ל תל-אביב
 ,21.2ה,י  ,20:30ייכוח האיזוןי,י זיראר בכר ,ירושלים
 ,28.2ה,י  ,20:30ייכוח האיזוןי,י מרכז קריגר ,חיפה
 , 10.3א,י  ,20:30ייאסתרי,י תיאטראות ,אילת
, 17.3א,י  ,20:00ייאסתריהי,י היכל התרבות ,נתניה

והזאביי +

'יקרנבל החיותי ו,

מתנייס קדימה

ייאסתריי ,תיאטרון גבעתיים

 ,31.1הי, 11 :30 ,ייפטר

ייאסתריי ,תיאטרון באר-שבע

והזאביי +

ייקרנבל החיותיי,

מתנייס קדימה

 ,31.1הי ,21 :00 ,ייראטל -סאקהיי ,טוזן דלל
 ,5.2גי , 11 : 15,9:45 ,ייפטר

והזא + "..

ייקרנבל החיותיי,

תל-אביב

דוהל -
 ,7.2הי ,20:30 ,ייראטל-סאקה יי ,רעננה-מופת
 , 17.2אי, 11 :30 ; 10:00 ,ייזכרון ברימי,י תיאטראות אילת
, 17.2אי ,20:30 ,ייזכרון דבריםי ,תיאטראות אילת
, 18.2בי, 11 :30 , 10:00 ,ייזכרון
 ,25.2בי, 11 :30 ,ייפטר

והזאביי +

ברימי,י תיאטראןת אילת
ייקרנבל החיותי,י מוזיאון

תל-אביב

,3.3
אשרה אלקיימ תיאטרןז תנןעה

 ,2.3מוצייש,20:30 ,

מתנייס קדימה

 ,3.3א,י  ,20:30תיאטרון ירושלים

, 13.3

ד,י

,20:30

קיבוץ אפיקים

-

ייאני הלכתי

אז " ...

או, 12:30,10:00 ,ייזכרון דב יםיי ,חיפה

 ,6-7.3די-הי,

, 10:30,9:00

יימד

יך לתזמורתיי +

'יתמונות

בתערוכהיי ,יגור

, 10-11.3אי-בי, 10:30,9:00 ,ייפ ר והזאביי ' +יקרנבל
החיותיי ,יגור

גי, 10:30,9:00 ,ייפטר וה

, 12.3
 , 19.3גי, 17:00 ,ייפטר

והזאביי +

אביי +

'יקרנבל החיותי,י יגור

'יקרנבל החיותי,י יד שטרית-

טבריה

 ,31.3אי, 11 :30 ,ייפטר
תל-אביב

והזאביי +

'יקרנבל החיותי,י מוזיאון

Andree Grau and Stephanie Jordan:

Europe Dancing - Perspectives on
Theatre Dance and Cultural Identity,
RoutLedge, 235 pp.

Stephanie Jordan
"" ----ב~+סער,ft
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התופעה המדהימה ,שתחילתה אחרי מלחמת העולם
השנייה  ,אך בעיקר משנות

ה 60-

ואילך

-

ולבדוק כיצד

זכו המחול המודרני מן הסוג האמריקאי ,ומשנות ה 70-
תיאטרון-המחול האירופי  ,להגיע כמעט לכל מדינה

אירופית ולהתאזרח על פני היבשת .גם בארצות שכלל
לא היה בהן מחול חדש מאז מלחמת העולם השנייה ,

נוצרו להקות וקמו כוריאוגרפים חדשנים ומצוינים.
הספר הוא אסופה של מאמרים  ,ערוכים על פי ארצות,

מה שמקל על מי שמחפש מידע ספציפי .הארצות
הנסקרות הן  :פלנדריה )בעצם בלגיה  ,שמכונה כך בשל

המחלוקת

-

הבלתי מובנת  ,למי שאינם בלגים

-

בין

דוברי הצרפתית לדוברי הפלמית  ,שהיא קרובה מאוד
להולנדית(  ,צרפת  ,גרמניה ,הונגריה ,איטליה  ,הולנ,ד
ספר,ד שוודיה ובריטניה.

לצערי  ,למרות הנושא האירופי  ,רוב המאמרים נכתבו
בסגנון האמריקאי-האקדמי  .משמע  ,הדגשת הצד

האתני והמעמדי ולא האמנותי  ,שהוא  ,ככלות הכול ,
לעניות דעתי  ,העיקר  .בעיסוק ז ה במנהל האמנותי ולא

כ@m

במחול עצמו אשמה התוספת יי זהות תרבותית "
שבכותרת  ,שוב ,בהשפעה אמריקאית .

חס

הרי איש מהיוצרים ,כגון ונדקי י בוס ] , [ Vandekeybus
דה קיירסמאקר ]  [de Keersmae kerאו יאן פאבר
]  [Jan Faberלא יצר ריקוד יי פלמי" או 'ייבלגי" .כל
אחד הוא רב-אמן בזכות עצמו וסגנונו המיוח,ד

והשייכות האתנית והאזרחות הבלגית הן לכל היותר

עניין לשוטרי-גבולות ולביקורת דרכונים  ,שגם היא

and

נעלמה מרוב

היבשת.. .

המאמר על צרפת מתאר ב צ ורה מפורטת את ההשפעה,
שהיתה בעיקר לממשלות השמאל ולשרי התרבות

השונים  ,כגון הסופר אנדרה מאלרו ] [ Malraux
יותר ג ' ק לאנג

] Lang

ועוד

 , [Jackשלא טרח לכתוב את שמו

בתעתיק הצרפתי .צרפת שהיתה ביורוקרטית ביחסה

לאמנות מאז יסד לוא י

ה ,14-

בעצמו רקדן מעולה  ,את

האקדמיה למחול )שנהנתה מהסמכות הבלעדית

להעניק תעודות של מורה למחול כבר במאה ה ,(17-
המשיכה מאמצע המאה ה 20-
באמנויות הבמה  .הדבר נ ע שה

62

לחפש דרכים לתמוך

-

לעית י ם למ ו רת רוחם

של יוצריה

-

באמצעות העברת ההקצבות והתמיכות הכספיות לעריס

בפרובינציה  ,על ידי ייסודס ותקצובס של  IIמרכזי אמנות " רביס .אבל זה
עזר ללא ספק להפצת המחול המודרני וליצירת מרכזיס ,שהקרינו על
הארץ כולה  ,כגון פסטיבל מונפלי י ה  ,שהיה לביתו הרשמי של דומיניק

בגואה ] . [ Dominique Baguetלפעמיס הלכו היוצריס לערי השדה
בעקבןת הפרכש-;1'tא'ב -לל מ ע שה המ ש יכן גל-ןבד פרי  ,בי רהמפרע-י.ד-------:-...,.::::Iד- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I--
נזכר המאמץ הממשלתי להעניק תמיכה לקרולין קרלסון

] ,Carlson

[Carolyn

האמריקאית ממוצא שוודי  ,שהביאה לצרפת את אלווין

ניקולאיס  ,הקוסס באור ןבתלבושות ובגישתו החדשנית  .זה שנות דור
שוכן אולס החזרות של בלט האופרה של פריז ממש מתחת לגג

התיאטרון .לקרלסון ו " קבןצת המחקר

II

שלה )השס הרשמי של הלהקה(

הןקצה מרתף שהוסב לסטודיו נאה  ,ממש בתחתית בניין האופרה .

כאשר הגיעה עס להקתה לסדרת מופעיס בישראל  ,שאלתי את אחד
מרקדניה ,האס רקדני הבלט מתענייניס במה שנעשה יי במרתף
המןדרני "  .הוא הביט בי בתמיהה  ,קימט את מצחן במאמץ להיזכר
ואמר לבסוף :יי עד כמה שאני יכול לזכור  ,מעולס לא הטריח את עצמן

אחד מאנשי להקת הבלט לרדת לראות מה אנחנו עושיס שס .לא בזמן
חזרה ולא למופעי סטןדיו שהיינו עןרכיס .כנראה זה פשוט לא איכפת

להס " ...
אבל אין בספר אפילו רמז לסיבןת אסתטיות או להשקפה אמנןתית

שהביאו את המחול העכשווי יי המשוגע

II

לארץ הבלט הקלאסי

-

לצרפת.

התרגוס של המאמר לאנגלית לוקה בכל הפגמיס המוכריס של תרגומיס

-

זה מאמר צרפתי במיליס אנגליות .

המאמר הטוב ביותר לטעמי הוא מאת קלאודיה ישקה

] Jeschke

וגבי

וטרמן ] Vetterman

[Claudia

 [Gabiהעוסק בגרמניה .בדרך

הפרדוקס  ,הארץ שבראשית המאה הובילה ביצירת המחול המודרני  ,עד

להכחדתו על ידי הנאציס  ,שוב בראש טבלת הליגה  ,בזכות תיאטרון-
המחול הגרמני
שנןת

ה .70-

-

ולא רק של פינה באוש

-

Julia Buckroyd: The Student Dancer:
Emotional Aspects o! the Teaching and
Learning o! Dance, London: Dance Books
2000, 243 pp. $24.95 paper.
Justin Howse: Dance Technique and lnjury
Prevention, 3rd edition, Routlede, $45.00
Hardback. www.routledge.ny.com.

שהפך לתופעה עולמית מאז

שתי המחברות מתארות תמונה נאמנה של התפתחות זו.

מפתיע לטובה  ,שהעורכות מצאו לנכון להתייחס גס לארצות פחות
יי מרכזיות  ",כגון איטליה ואפילו הונגריה .אני תמה מדוע לא נכלל כל
חומר על מחול מודרני בפולניה  ,צ ' כיה  ,יוגוסלביה  ,רומניה ובןלגריה,

Yvonne Rainer: A Woman Who ... Essays,
lnterviews, Scripts, Baltimore: The John
Hopkins University Press 1999, 442 pp. $45.00
cloth, $19.95 paper.

שאני יודע מהכרות אישית  ,שפועליס בהן כוריאוגרפיס מוכשריס .
גס הארצות הסקנדינביות אינן נסקרות  ,מלבד שוודיה .ואין אפילו

מילה על '  lהבלט השוודי" של שנות ה ,ZO -שהיה תופעה חולפת ,אבל
מרכזית  ,ביצירת התשתית של מחול מודרני בצפון אירופה .

הרשימה על התפתחות המחול החדיש בבריטניה ממצה ואינפורמטיבית.
אחרי כל מאמר יש טבלה כרונולוגית של יוצריס ויצירות  ,להקות

 Cholly Atkins and Jacqui Malone: Class ActThe jazz Li!e o! Choreographer Cholly
Atkins, Columbia University Press, 280 pp.
$24.95.
columbia.edujcujcup.

ואישיס  ,הנוחה מאוד למי שמבקש לעקוב אחר התפתחות המחול
המודרני יי הישן  ",הפוסט-מודרני והעכשווי.

חבל שספר כל כך אירופי מושפע במידה מכרעת מסגנון הכתיבה
האמריקאי  ,שלתפיסתו  ,מחול הוא תופעה סוציולוגית ופוליטית יותר
משהוא אמ נ ות.

Charles R. Garoian: Per!orming Pedagogy:
Toward An Art O! Politics, Albany: State
University of New York Press 1999, 226 pp.
$20.95 paper.
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התשנ"ח

Hassia Levy-Agron receiving the Israel
Prize , 1998
אגרון ותלמ'ד'ס-' חס'ה לו: למעלה

..
•

זop : Hassia Levy-Agron and students

mout h, also painted in red ... A black mane, co mbed high ,
persuasion, until fin ally the words on the building said
which made her loo k even taller, especially as she was
'Academy of Music and Dance".'
standing next to t wo short women. When 1 asked who were
While acting in t he field of academic education , she also
t he light colored and the da rk colored women , 1 was told :
founded and di rected the Jerusalem Group of Contemporary
one is the Baroness, and the other is Hassia, who has
Dance, which included ten female dancers, all graduates of
organized this entire happy event."
the Academy. The group performed in 1srael and abroad from
Marking the summer course's 10t h anniversary, Yifat Nevo
1962 to 1967 .
wrote in Ma'ariv: " ... This year, many students have come
1n 1993 she founded the Keresh-Kfiza (Spring-Board )
from abroad, either professional dancers or students taking
Group, whose purpose was enabling Academy students to
dance as their main course of studies ... Of the 'first
gain stage experience and preparing them for the
professional stage. The group, funded by the Gertrud Kraus
generation', about fifteen persist - quite a respectable circle.
One of the 'faithful' is the experienced teacher Shoshana
and Gertel Mulle nee Kraus Foundations commemorates
- - - -Alaor Ornsteln). S-ne spea s 0 t e many merlts 0 tnl'-s- - -' Gertru Kraus, in a ition to the annual choreography
course: 'They bring very good, famous teachers. Without this
competitions held at the Academy yearly, since her death in
course, we would not have had the opportunity to meet them
1978. Said Levy-Agron: "Gertrud was my spiritual teacher.
in 1srael, to learn from them and even to argue with them!"
We were good friends. We did many things together. We
1n 1960 Levy-Agron founded the Dance Department for
founded the Dance Department at the Academy together. She
instructing dancers and dance teachers within the framework
was the first to become Professor of Dance. 1 learned a lot
of the Jerusalem Academy of Music and Dance: "The dream
from her. She was an artistic leader. We used to paint and
was to establish an academic school for dance, because good spend many hours together. Three times a wee k we went to
teachers make for good students and good dancers .. ." Only
Atara Cafe. We understood each other by eye contact alone .
in 1976 did the Board of Higher Education authorize the
1n 1978 she passed away. Since then 1 talk with her daily,
Academy to give its Dance Department graduates a degree in
confer with her, ask her for answers to tough questions . 1
music (B.mus.). 1n 1980 it also approved the Movement
miss her a lot . . ."
Course - which is different than the Dance Course - as part
of the Dance Department, and since 1990 the graduates
On Wednesday, 22 August 2001 at one o'clock p.m. , Levyreceive a degree in dance (B.dance). The idea is to help
Agron closed her made-up eyes: "1 do not go to beauticians.
talented students develop their capacities to the utmost ,
1t is true that 1 have wrinkles. That's how it is. But 1 will
• •
creating a framework adapted to thei r abilities while they
never leave my house without wearing make-up".
••
• •
are still in high school, thus training a reserve of young
dancers and creators .
1n 1978 Levy-Agron founded in the Academy's High
School the first Dance course of study in the country to be
recognized by the Ministry of Education as a study program
enabling graduation examinations. The project "robbed her,"
as she said, "of seven long years of administrative battles ."
1n 1978 Levy-Agron was made Professor. 1n her letter of
recommendation, Martha Hill, director of the Dance
Department at the Juilliard School, wrote: "Hassia Levy is an
admirable and outstanding candidate for full professorship .
[ .. . [ ב5he's had  בan outstanding career as an artist, teacher,
choreographer, catalyst, pioneer, organizer and patriot. 1f
this were England, she would be honored by the Crown ."
Levy-Agron commented: "The degree in itself meant
nothing to me. 1 have done in my life many things that 1
didn't want to do so that 1 could do the one thing 1 really
wanted to do. 1 only wanted to create, but in order to do
that 1 had to establish all sorts of frameworks, which
consumed a lot of time; like a snowball. The degree's
importa nce to me is in the fact that they have given
recognition to dance. 50 much energy was invested in
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come to Israel if an invitation was jorthcoming she
said that she jelt it was certainly worth trying. And
so 1 am taking my courage in my hands .. . Our
country, young and small, is in great need oj guests
such as you . [ ... ] זo our regret we have so jar not
been privileged to see the great dancers. Our public is
enthusiastic about the dance and is really hungry to
see and to learn. 1 am convinced that there is no one
who can bring us more in this sphere than you . [ .. .]
1 would be most gratejul jor a reply jrom you whether you think there is any possibility that you
might come and if so when it might be. Would you
come a one or w7th a group :wסul"d.-y-o-u-a-g-r-ee------rto- g-7-v-e- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - as a short intensive course? Would you consider
giving ןןJudith" with the Israel Symphony Orchestra ?
.פת'חת קורט (''קה למחול הראשון באקדמ'ה למוט'קה ולמחול ב'רושל'ס
[ ... ] Knowing your pioneering spirit, 1 dare to hope
 רוטש'לד ו'וכבד-  בת שבע דה, מרתה גראהס,אגרון-' חט'ה לו:מ'מ'ן לשמאל
that you will jeel drawn to come to this pioneering
 זhe first dance summer course at the Jerusalem Academy of Dance
little land.
and Musit:. Right to left: Hassia Levy-Agron, Martha Graham ,
With my warmest greetings to you and all those 1
Batshe\a de Rothschild and Yocheved Dostrovsky-Kopernick
know at the school, 1 am
Yours devotedly
Hassia
קופרנ'ק-'דוטטרובטק

In 1956 Martha Graham's company came to IsraeL and
astounded LocaL art Lovers. Two years Later, in 1958, the first
summer course for dance took pLace in the JerusaLem
Academy of Music and Dance, dedicated in its entirety to
modern dance in the Graham method, in which Martha
Graham was the principaL teacher.
Ofra Ben-Zvi Saroussi reminisces about the first summer
course in a Letter to Levy-Agron (8 June 1996): "The
Academy's yard was fuLL of peopLe who had arrived from aLL
over the country. In the entrance to the haLL there was a
desk, at which sat the secretary, registering peopLe for the

n

אגרון( בט'ור-' חט'ה לו:להקת 'רושל'ס למ ול בן זמננו )מנהלת אמנות'ת

1967 ,הופעות בא'טל'ה

Jerusalem Group of Contemporary Dance (Artistic Director :
Hassia Levy-Agron  נon tour in Italy, 1967

first auditions. A short distance away, three women stood,
onLy one of whom was famiLiar to me - Martha Graham. Next
to her stood modestLy a shorter, Light coLored woman - the
Baroness de RothschiLd. Between them stood a taLL, upright
woman, dressed in a sLeeveLess bLack dress, Long thin hands,
weLL-groomed fingernaiLs, painted red - which was quite a
rarity in those times - oLive face, big bLack eyes and a fuLL
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Levy-Agron said: "We became exceptionally good friends ,
and she would say that whenever she came to Israel her first
telephone call was to Hassia, or at most the second. And so
it was. Always. There is no doubt that 1 admire her, and I'm
honored that she thought of me as she did ."
During the War of Independence, Levy-Agron served in the
immigrants' camps in Italy. In a letter to the editor of
Ha'o{am Haze, December 1948, she wrote: " ... 1 was asked by
the Jewish Organization to tour and perform in the camps . 1
have been in all the camps here and gave thirteen
performances, of which two were in Rome itself. 1 am
honored that in practically every camp my performance was a
fareweLL performance pr וor to tfie peopLe's  וmm  וgrat וon to
Israel. In one camp, in which there were 1000 people, the
performance ended at nine o'clock, and by ten thirty 961
people have left the camp on their way to Israel ... "
At the end of 1950, after a five-year journey of study,
training and performance, Levy-Agron returned to Israel. In
Davar newspaper (11 May 1954), G. K. Gerr wrote: "Hassia
Levy-Agron, of the young generation of dancers in Israel, has
talent for choreography and her dances are constructed
wisely. She tastefully prepares her costumes, and chooses her
music with sensibility. She has all that is necessary for a
successful dance, internally and externally. She is tall and
presentable, her black hair adorning her erect body, her
movements expressive to all sensitive souls, registering
impressions and experiences and penetrating the essence of
things that serve as raw materials for her dances ".
In 1957 Levy-Agron stopped performing, and had since
dedicated her energy to teaching dance and movement and
to instructing generations of dance and movement teachers :
" Dancing makes for a better person. It develops one's sense
of rhythm and observation. Whoever studies dance also learns
how to notice that a bird doesn't fly like a butterfly and a
butterfly doesn't fly like a fly. One learns to make finer
distinctions ".
The seed from which her most important enterprise in the
field of education was to germinate was sowed when in 1951
she founded the Dance Department in the new (onservatory
(which was to become the Jerusalem Academy of Music and
Dance), directed by Yocheved Dostrovsky-Kopernick. The
lessons took place in the afternoons, and among the students
were also Moshe Efrati and Yacov Sharir (who became
dancers, choreographers and artistic directors of their own
companies ).
In the early 1950s she taught blind children . A plaque
hanging at the Jewish Institute for the Blind in Jerusalem
proclaims the names of Levy-Agron's grandparents, Frida
Malka nee Lipkin and Baruch Shmuel Levy - volunteers for
the blind. The fruit did not fall far from the tree. Levy Agron's bond with the blind came about by accident, as she
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described in Davar (5 October 1954): "During a concert of
the Academy's music students, a blind man sat next to me . 1
watched him, the way he responded to the sounds. Since he
could not see the people surrounding him, he accompanied
the music with movements that were not as inhibited as
other people's. While watching him, the idea came to me
that 1 should teach dance to the blind. It is well known
that the blind's senses, other than sight, are more
developed than other people's. But who knows what's in a
blind person's imagination? How do they imagine things
that they cannot feel, smell or hear? And how would they
express what they imagine and feel? We develop their
mus  וca[ Rnow[eage, why not teac דnfiem fiow to aance ?- 1
asked the directors of the Jewish Institute for the Blind for
permission to carry out my experiment. 1 chose eight eightyear old girls - a small group, so 1 could devote attention
to each and every one of them ".
In 1956 an advanced dance class was established in Tel
Aviv, in which Noa Eshkol, Dr. Moshe Feldenkrais and Levy Agron taught. R. Azariah wrote about it in Ma'ariv
newspaper: " ... One fine morning, two artists decided to
cooperate, perhaps not in their own best interest, but
certainly serving their students. Without naming their
establishment a 'Studio' or a 'School', Noa Eskol and Hassia
Levy, two dancers famous for their serious attitudes ,
announced the opening of 'an advanced dance class' in Tel
Aviv. This advanced dance class is actually an annex to the
new Jerusalem (onservatory and the Academy of Music. As
such, it forms the basis for a possible future dance
academy ... To this modest beginning another formidable
force has joined. Dr. Moshe Feldenkrais's interest is in the
science of movement and the culture of the body ... The
founders hope that Gertrud Kraus and other experienced
teachers will agree to give 'guest lectures' in the 'advanced
class' framework ."
On 8 April1951, Levy-Agron wrote to Martha Graham :

Dear Miss Graham,

Several weeks ago 1 met Mrs. Bloomingdale Rothschild [Baroness Batsheva de Rothschild] who
had come on a visit to Israel, and she brought me
greetings jrom you. 1 have no words to tell you how
happy 1 was to be able to spend some time with this
charming woman and to hear jrom her the latest
news oj the dance in America in general, and about
you in particular. זhe long talks 1 had with her
aroused a longing in me jor you and jor your school,
which 1 have not jorgotten jor a minute jrom the
time 1 lejt New York .
When 1 asked Mrs. Bloomingdale if she thought
there was the slightest possibility that you might

inundated with translations and the spirit of the diaspora,
this serious ambition should be commended."
Even before the establishment of the State of Israel, when
only a few people in Israel had heard of 'The Great Graham',
Levy-Agron traveled to the United States in order to study
with her. She was her first student from Palestine. As LevyAgron told: "1 discovered her through a book. Simply a book.
Some journalist, who had seen my performance, said, 'This girl
must study with Martha Graham : He sent me a book about
Graham and 1 read it and said: 'This is who 1 would like to
study with. This woman, this dancer:"
Ha'olam Haze Journal no. 730 told the story: "As the petite

 מרתה ה'ל )מנהלת המחלקה למחול, אגרון-' חס'ה לו:משמ א ל ל ' מ'ן
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young girl, tall and brown-eyed, who asked her permission to
enter the hall. Graham, haughty and domineering by nature,
was astounded. 'Young girl; she said cbldly, '1 am not
accustomed to people talking to me unless 1 have spoken to
them first. Moreover, 1 do not permit just anybody to visit my
rehearsals: But this was not the end of the matter. The young
girl, not at all embarrassed, courteously explained that she
had come all the way from Israel, not in order to see America
but to see Martha Graham, and it wouldn't be right to drive
away someone who has undergone such hardships in order to
watch her art. Slowly, the little lady melted and smiled. 'Oh,
well, come in and register; she finally said. Such is the
unusual way in which Hassia Levy, the upright Jerusalemite,
entered the famous school for modern dance".
Levy-Agron left Graham's school before graduating because
of the establishment of the State of Israel. She went to her
teacher and said: "There's a war going on in my country. I'm
going there." As the war of Independence broke out in Israel,
she left America, carrying an unusually warm letter of
recommendation from Mrs. Graham :

Left to right: Hassi a Levy-Agron, Martha Hill, Anna So kolow,
Flora Cushman and John Klein

April22 1948
whom it may concern :
Hassia Levy Agronsky has been studying at my
School jor nine months. It has been most gratifying
to have her. I have jound her skilled and excellently
suited to the Dance, and she has adapted herselj and
learned both quickly and well in the work here at the
School which was strange to her.
I have liked her courage and her attitude toward
accepting a new type oj work and the eagerness and
devotion with which she has studied.
I hope she will return some time in the not too
distant juture, but I jeel that she has assimilated an
astonishing amount oj new work in the months that
she has been here.
Martha Graham
זo
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and ran towards it. A woman told me, 'Sit here; and 1 did.
After a few weeks Dublon's advertisements made me curious
after all. 1 went there, and the door was opened by a small
woman who said, '1 knew you'd come'. 1t turned out that this
was the same woman who had invited me to sit next to her.
Afterwards, 1 was a household member there for years."
Through Dublon, Levy-Agron was introduced to Yardena
Cohen and studied with her, as well as with Gertrud Kraus. She
succinctly summarizes the unique features of each of her
teachers: "Gertrud inspired me, Dublon gave me more tools,
and Cohen was a symbol of 1sraeli authenticity."
Levy-Agron's dream to become a dancer was opposed by
th-e-da-ag h-terofagooc!
family in Jerusalem as well as a dancer was very unusual. My
parents tried to prevent me from becoming a professional
dancer, but 1, of course, did not desist. 1 studied with all sorts
of teachers. 1 paid for my studies by working as a babysitter,
without letting my parents know, naturally, since they would
have considered it a terrible shame. The allowance 1 was owed
they gave to my big sister for safekeeping, so that 1 wouldn't
waste it on dance. 1 could use it for plays or movies, but not
for dance. 1t's interesting to note that father used to be one
of the best gymnasts in the country. But 1, despite their
opposition, danced all day long. 1n order to please my father,
1 started studying in the Teachers' College in 1944, and father
was proud of me. While studying there 1 also completed my
education in other arts. 1 studied painting with Ardon,
sculpture with Ben Zvi and music with Yaritsky ... But only
dance became an obsession" (from an interview with Elisheva
Ayalon, Olam Ha'isha, October 1989).
1n the early 40s Levy-Agron started performing with her
own materials in 'Art and Culture Evenings'- a combination of
music, dance and poetry - organized by impresario Moshe
Valin. The programs featured other young dancers, just then
in the process of becoming famous, including Naomi
Alesovsky and Zmira Gon. A. Uriel wrote in Yedioth Ahronoth
newspaper (19 January 1945): "Hassia Levy is not merely a
dancer. She is an artist. She knows how to think, feel, and
then perform and express. Her 'Hora' is original from A to Z.
Such a subject does not leave much room for originality, and
yet Hassia Levy has succeeded in bestowing upon it
something of her own ... "
1n 1947 she put on her recital "1diom Dance" - a combination
of reading, dance and music. According to an article in Davar
newspaper of 7 February 1947, "1diom Dance is a new
concept: This Jerusalemite, going back many generations, has
dared to arrange a program - a combination of dance, reading
and music - homogenously and organically. The whole
program (one translation apart) consists of originality, 1sraeli
characteristics, bible readings, 1sraeli poets - a matching
selection in good taste. At a time when most of our stages are
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Expressing
Sun and tfie
in Movemen

 שנות, ערב טלוו,אגרוו-'חס'ה לו

Hassia Levy-Agron, 5010 recital , 19405
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1n awarding Hassia Levy-Agron the 1srael Prize for Dance ,
1998, the jury stated: "The 1srael Prize in the field of Dance ,
1998, is awarded to Hassia Levy-Agron for her artistic and
educational contribution, spanning approximately fifty
years. First, as a dancer and choreographer, and
subsequently as a teacher and educator, who has instructed
many generations of dancers and dance teachers . [ ... ]
The acme of her achievements 'was obtaining, in 1976, the
Board of Higher Education's academic recognition for the Dance
Department she had founded and directed at the Jerusalem
Academy of Music and Dance. This achievement made the
Department the first academic institution to award academic
- - - -Ge§1-ees-i R-8-a-REe;-tFa~-R~-R~1:eac-lד€-r-s-fe.r-e-a-R€e-iRs-1:FI:I<:-#0 n-i-R-a ~~
educational fra meworks ."

Talia Perlstein-Kaduri

Hassia Levy-Agron was born in Jerusalem on 2 December
1923, to a family that has lived in Jerusalem for seven
generations. On her mother's side she was a Rivlin, and her
father's family came with the first immigration wave from
Russia. Her grandfather, Baruch Shmuel Levy, was among the
founders of Tel Aviv. Her father, Haim Leib Levy (who was

Hassia Levy-Agron:
born in Jaffa) was a member of the APEC (which was to
become Bank Leumi) Board of Directors. She was married to
Danny Agron (a member of the Hagana organization, he was
among the founders of the Aircraft 1ndustry, as well as a
famous wood engraver). She had a son, Amos Agron (a
lawyer), and four grandchildren.
Levy-Agron remembers herself as dancing from the very
first day: in the kindergarten run by the poet Levin Kipniss
and David Shitrai; with her first rhythmics teacher, Teresa
Goytin; and with Tova Berlin, with whom she danced around
the olive tree.
1n an interview with Ohav Plantz (Kol Ha'Ir, 16 August
1991), she said: "1nstead of taking a dog to the park, my
sister and 1 used to take a stork on a rope. 1've loved storks
ever since. The storks, the peacocks and the rabbits we had in
the yard - they all made me dance. And the wonderful
teachers I had, too. 1 love storks to this day - their long legs,
that beautiful neck, the unbelievable elegance. They're like
elegant ladies. 1 still do stork exercises and other animal
exercises with my students. For us the stork is the queen."
In primary school, there was no doubt in the minds of her
dance teachers - the sisters Judith and Shoshana Ornstein -
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that Levy-Agron was born to dance. 1n an interview with Ruth
Eshel (1989), Levy-Agron said: "Shoshana gave us a lot from
the creative point of view; improvisations on literary, musical
or personal subjects. The lesson would start with a
progression to various rhythms (a sort of rhythmics), and end
in creation." After five years, Shoshana stopped coming to
Jerusalem. "1 was consumed with jealousy, because in Tel
Aviv famous teachers and dancers, who had recently arrived
from Europe, were teaching. [i.e., Gertrud Kraus, Tille
Rossler, Paula Padani and others. T.P.K.]"
1n 1938, when Levy-Agron was a student at Hagimnassia
Ha'ivrit High School, the famous artist Else Dublon, a former
dancer in Mary Wigman's company, came from Germany to
Jerusalem. Levy-Agron recounts: "At first 1 did not apply for
her classes because 1 didn't like her name. 1 went to see
Gertrud Kraus perform at Edison Hall in Jerusalem, and all the
seats were taken. During intermission 1 saw an empty seat
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שגיים  YJכל ח  YJישה ישראלים בחרו לשים בקלפי
פתק לבן .ב  YJא  YJר יייש לאן לברוחיי ]  YJו  Dף האר~
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 IEi .3ביקש אוריה שבי  [jלחבר בין תופעת הפתק

הלבן ל בין אקםפיזם ישראלי  YJה  YJציאות הגוגה.
ייאבל" ,עוגה לו עגת צרויה ,ייאגחגו ,אגשי הפתק הלבן,
לא בורחים  YJה  YJציאות הישראלית .אגחגו שוברים את

הכליםיי עגת צרויה .אר~ אחרת .גיליוו  DYJפר .4
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אם גם אתה חש שהמגזרים הישראלים הגיען
למסי סתום ואינם יכולים להתקדם לעס יעדיהם

ללא עזרה מישראלים כמגזרים אחרים  .אם גם
אותך אי אפשר לקטלג ולהגדיר כמדוייק.
מגזין ארץ אחרת מאפשר לך לכחון כאומץ את
עולם האמונות והדעות ש ע ליו התחנכנו כולנו ,

איש על מחנהו ואיש על דגלו.

לקבלת גיליז Jהיכרזת חינם

צלצלו02-6216113 :

או~ אחות

מגזין ארץ אחרת מיןעד לישראליס המבקשיס להרחיב את גבןלןת זהןתס ןמןכניס לשס כך להאזין גס לקןלןת שהס מתקשיס לשמןע

באוספי הספריה הישראלית למחול:
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ספריס בשפות שובות בכל תחומי המחול

<ע

קלסות וידאו בכל תחומי המחול

Uנ

ארכיון המתדע את המחול
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ארכיון בינלאומי בחתומי מחול שובים
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בישארל מארשיתו ודע היום

כבתי עת מכל העולם מראשית
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ישראלית למחול
מקיימת מגוון
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הספריה

של פעילויות
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לעוסקיס במחול:
השתךמויות שנתיות למורות
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פעילויות מרוכזות לתלמידי
מחול קדם מקצועיים

הראצות לתלמידי מגמות מחול
הראצות לקהל הרחב
גמר במחול

Cת

""'1

http://www.dancelibrary.org.il
הספרייה הישראלית למחול

הספריה פתוחה לקהל :ימים א' ב' ד' ה '  14:00-18:00י ום ג'  10:00-14:00העיון באוספי הספריה ,בספריה בדב.ד

דייעוץ וצפייה בסרסי ויאדו יש דאנום מראש :סד 03-6910141 :שדוחה  268כתובתנו :בית אריאדה שד' שאוד המדך 25

תד אביב  64367פקס:

E-mail: dancelibrary@hotmail.com 03-6965645
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סדJאו.ת•
או חוגים

ם:

אובו

03-6887505
054-798499
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פקס:

04-6288798

rap-insr@zahav.net.il
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עיריית

תל-אביב

יפו

אגף קהילה נורע וספוךונ המחלקה למויסקה ואמנויות הנמה

המינו למחול ינוי העיתי
כת Iבת ............................................

בית סםר לתחןל הגדןל בתל-אביב
מאפשר לימודי מחול ברמה גנוהה לילדיס .נוער ונוגרים.
ממחילים וממקדמים .בהדרכמ צוומ מוריס ומלוויס מיומו.

פקס ... .... .... ...... ... ........ ....... .. .. .... ..... .
מחיר · מנוי )כולל משלוח(

 135ש"ח )  3גליונות(

1 234 5 678
9 10 11 12 13
ברצ ו נ' להזמ· 'ן )ל'ונות קודמ'ם :
מח'ר כל )'ל'ון )כולל משלוח(  45ש"ח
המחאות :מרכז לאמנות חזותית ת"א

• • • • •  •1תל אביב.

.64377

םלפקס:

03-5254191

rakele@netvision.net.il

בי n

המפר

לשירה

הליקוו

של

מר גות חינס רנבחריס מביו המועמ דיס
בית הספר פועל מאז , 1993ומטרתו היא להעשיר את תיבת הכלים הפואטית של יוצרים מוכשרים ,ולעודד דיאלוג פואטי .מתנונת הלימודיס:
שישה חודשים של עבודה אישית שוטפת הכוללת מפגשים יחידניים עם המנחים ,וסדרת סדנאות קבוצתיות בשישה סופי שבוע מלאים )כולל
לינה( .תחומי הלימוד :תרגול וכת י בה יוצרת ,יסודות הפואטיקה ,משוב ועריכה ,תרגום שירה ,קריאת שירה על הבמה ועו.ד פרםומי היצירות:
בסיומו של כל מחזור יוצא לאור גיליו ן מיוחד ,המוקדש לשירים ותרגומים מפרי עטם של בו רגיו .הגשת מועמדות :כיתות השירה מיועדות למי

שטרם פרסמו ספרי שירה ,או שפרסמו לא יותר מספר אח.ד יש לשלוח שישה שירים מודפסים ,קורות חיים ,מעטפה מבוילת לשולח ,המחאה
ע"ס  50ש"ח לפקודת ייהליקון" כדמי טיפול שלא יוחזרו .הנתובת :כיתת השירה למשוררים בראשית דרכם  -או  -כיתת השירה העברית-ערבית
הליקון ,ת"ד  , 6056תל אביב •61060

כיתת השירה רמשורריס בראשית דרכס
צוות המנחים :ד"ר ויו י אן אדן ,אמיר אור ,שרון אס ,ד"ר אריאל הירשפלד ,אגי משעול; ,אירית סלע וליאת קפלן .מועדיס להצגת מועמדות לשנת
 2סס :2דע  15יבולי  .2001תשובות לפונים יינתנו עד  3חודשים מן המועד הנקוב .בידודים ושאלות בובלפוו  3!1סוו  3-52ס,

כיתת השירה העברית -ערבית
ליוצדיס בנל אחת מו השפות :ידיעת השפה השנייה אינה נדדשת ,בנוסף לסדנאות הרגילות במסרגת זו גם דגש על דיאלוג תרבותי ,
ו בסיומה מתפרסם גיליון דו-לשוני של בוגריה .צוות המנחיס :ד"ר ויויאן אדן ,שרון אס ,ד"ר זלי גורבי',ץ סיהאם דאוד ,
גיורגי חל י פה ,א גי משעול ,סלמאן נטור ,אירית סלע ,ליאת קפלן ,ופרופי ששון סומך .מועדיס להצגת מועמדות לשנת
 2סס :2עד  30באו קטובר  .2001תשוובת לפוגים יינתנו דע  3חודשים מן המועד הנקוב .בידוריס ושאלות בוכלפוו ו  3-54&3BBס,
הר
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סוף שבוע עם הכורי אוגר פי ת סוזנה לינקה
בשיתוף אולפן למחול געתון
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'ד'דת גרמנ'ה  ,ש"כת דקבוצת הכוראוגרפ'ם הות'ק ' ם מו המוב'ד'ם בעודם ,תדמ'דתם שד מר' ו'גמו  ,קורט
'וס ,רקדנ'ת דשעבר בדהקתה הראשונה שד פ ' נה באוש  ,עבודות ' ה עוסקות באתטרוו מחו,ד כוראוגרפ'ת

,~,

הב'ת שד  Hebbel Teaterו Bermen Teater -בברד'ו  ,דהקתה מרבה דהופ'ע ברחב' העודם ,עבודות'ה
זוכות דהצדחה רבה ומוזמנות '''ע טוב' הדהקות בעודם כגוו  :דהקתו שד חווה ד'מוו  GRCOP ,באופרה

"~;iכ~,;~~ Jt;it

שד פר'ס  ,אתטרוו המחוד ההודנד' בנ'ה ו דו האמנות' שד ייר' ק'ד'או ועו.ד
הסדנה מ'ועדת דמור'ם דמחוד וכוראוגרפ'ם ברמה מתקדמת!

הסדנה תתק"ם באודפו דמחוד געתוו בסופשבוע שד ה  18/19ד'נואר 2002
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הנחיה בקומפ Tיציה :יעל ונציה

הנחיה בצילום :עופר ינוב

~'נ{O.ם '~ 1נ.י,פ "ל'~":

התכנ'ת נותנת הדזמנות דבנ' נוער בעד' כ'שרוו בתחומ' מחוד וקודנוע דהכ'ר
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זה את תחומו שד האחר  ,במסגרת התכנ'ת 'ופקו סרט' ו'דאודאנס ו'דמדו הנושא'ם הבא'ם:
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ב'ו שת' שפות ,קשר ב'ו תנועה דמצדמה  ,כור'אוגרפ'ה וקומפוז'צ'ה' ,חס' גומד'ו
ב'ו כור'אוגרפ'ה וב'מו' דמצדמה

הפג'שות תתק"מנה דאורך השנה  :שדושה סופ ' שבוע במהדך השנה  ,שבוע"ם בקורס ק'ץ 2002
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תוכנית מחול ייחודית לבנים

") J'-

,

את 'כודתם התנועת'ת והר'קוד'ת ,ודהתקדם מבח'נה מקצוע'ת ,
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i

הסדאנות תתק"מנה דאורך השנה :שדושה סופ' שבוע במהדך השנה ,קורס ק'ץ
)אחר' פסט'בד כרמ'אד( ,
,;".-,.';r.).-;I.

לפרסים נוספים התקשרו 03-6241001 :שלוחות 238 , 237,235
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מועצה אזורי ן )jבקעת בית-שאו

באלט קלאסי

מחול מודרני

אליזבט גולדוויו
אילאיל גינצבורג

אורה גלמו
שרה וייסנברג

אפרת לינצקי
אייל נחום
רותי פרץ
ע.נת צוק

אירוח כנסים ארציים

בקבו Y

געתוו

תנהלת אותנו תית :יהודימ ארנוו

סל 04-6588343 ,פקס04-6587847 .
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אולפו למחול ומדנת המחול
מתנ"מ מטה אשר
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מ'ועד דנער'ם בכ'תות א''-ט ' ,בעד' נ'ס ' וו שד שנת"ם בתחום המחוד מכל סוג שהוא

ו,הכרה ן)~jל 0'0' j

~"

I

ץ)(~ ' fctז 'e ~ roJl:cו ~ C'.l. ',ג!Ar

ב'ו מור' התכנ'ת ' :ורם כרמ'  ,שד' גונו ,אדדד בו ששוו
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מפגש משמעות' דנער'ם עם אמנות המחוד ש'אפשר דהם דפתח דהעש'ר ודשכדד
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מ'ועד דתדמ'ד' מחוד וקודנוע בכ'תת 'ב'"-

ציית המירים
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מחול ג'אז
קומפוזיציה
מודעות גופנית
כתב תנועה
רפרטואר

פלדנקר  IIז

מוסיקה וכלי הקשה

תולדות המחול
מוסיקה
באונפן נומד'ם 'נד'ם מכ'תה א ' ומענה ,וכן ק"מת מגמת בגרות .במסגרת

האונפן פוענת סדנת המחונ במשך כנ ימות השבוע ,כהכנה נר'קוד מקצוע'.
מתקבנים תנמ'דים נסדנת המחונ נשנתיים או שנוש נאחר נימוד קודם
במחונ .סדנת המחונ מקיימת מפגשים נקבוצות שונות )ינדים ,תנמידים,
מורים ,ועזד( .תנמידי הסדנא נחשפים נהופעות בפני קהנ.

רכזת מגמת מחול לבגרות :אילנה ל יבו רכזת סדנה :עינב ל ו י

קיבוץ געתוו  . 1ג  .מעלה הגליל 25130
מל 04-9859868/8437 .פ ק ס04- 9859852 :

