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מאז תחילת המאה

ה 20-

אנו עדים לתנועתם

ההדדית  ,זה לעומת זה ,של שני מסלולים:
התיאטרון המתבסס על טקסט פונה לעבר
התנועה ונעשה פיזי יותר ומילולי פחות  ,ואילו
המחול זונח סגנונות מחול מסורתיים ופונה
לעבר התנועה היומיומית והשימוש במילה.

נקודת המפגש בין שני המסלולים היא שהולידה
בסוף שנות

ה 70-

בגרמניה את סוגת תיאטרון-

תנועה או תיאטרון-מחול ][.anztheaterז
כבר ביוון העתיקה שולבו המילה והתנועה
בתיאטרון באופן טבעי ,אבל בתיאטרון
שהתפתח בעולם המערבי ,נוצר נתק בין
התיאטרון  ,המזוהה עם המילה והמחשבה,
לבין המחול ,המזוהה עם התנועה ,הגוף

והרגש .לא כאן המקום לעסוק בסיבות לנתק
או בהשלכותיו על התפתחות אמנות המחול
והתיאטרון לאורך מאות בשנים  ,עד

להתקרבות מחדש  ,שתחילתה בראשית המאה
מכל מקום ,את איחוי הקרע ניתן

הקודמת.

לתלות בשאיפה להתחדשות ,שאפיינה את
זרם המודרניזם של ראשית המאה הקודמת ,
שהניב יבול עשיר של מחקר ועבודה ניסיונית.
הבדיקה המחודשת ,שהתפרשה על כל תחומי
החיים ,הביאה להרחבה של גבולות המדיה

ולפריצתם והיא שהזינה שני מסלולים אלה
בדרכם לקראת מפגש מחודש .

בעקבות לידת המחול המודרני בראשית
המאה שעברה ,החל המחול מתקרב לעבר
התיאטרון ,כשהמכנה המשותף מתבסס על
תנועה .המחול המודרני של תחילת המאה

ה 20-

שחרר את המחול מהמסורת של הבלט

הקלאסי והפנה אותו לחיפוש אחר מחול חדש,

המתבסס על התנועה היומיומית או התנועה
כביטוי אישי ,שאינה כבולה למגבלות של
אסתטיקה.

ערב מלחמת העולם השנייה עסק רודולף פון
לאבאן

-

מחלוצי המחול המודרני וראשית

מחקר המחול

-

בניסיונות ליצור אותו מחול

חדש ,שהמילה בתנועה תהיה גם היא חלק
ממנו .ניסיונות אלה מצאו קרקע פורייה וצברו

תאוצה במחול ההבעה ] - [Ausdruckstanz
במרכז אירופה ,בין שתי מלחמות העולם.
)ביטוי לכך קיים גם במסכתות החג שהחלו

להיווצר בארץ בשנות ה 30-
"ד'וקן של דמנונ"

) (1977

מאת רחל כפר'

"A Portrait of a Demagogue" (1977) by Rachel Cafri

על ידי אמני מחול

ההבעה שבאו ממרכז אירופה (.שימוש נועז

במילה ,בתוך שימת דגש על צליל
ואסוציאציות ולא על תוכן ,נעשה על ידי אמני
המחול הניסיוני הפוסט-מודרני של שנות

וה 70-

4

בוילג' הניו יורקי .כאמור ,נקודת

ה 60-

 מורל דרפלר: צ'לוס, רות אשל: רקדנ'ת,כהו-מאת אל' דור
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המפגש בין שני המסלולים ,של המחול ושל

התיאטרון  ,הולידה בסוף שנות ה 70-

סוגה

חדשה ,המוכרת כתיאטרון-תנועה או תיאטרון-

מחול  ,שנציגתם הבולטת היא פינה באוש.

תכנים אסתטיים ורי גושיים שמקורם

משדרת

בתת-מודע של הפרט Jזאת מפני שהתנועה היא

מטא-קינטית )kynesis
meta

פירושו תנועה פיזית ,ו-

פירושו מעל ,מעבר(:

ואילו בעשור האחרון ,אנו עדים לסוג חדש של
מחול ,שאותו אכנה תיאטרון-מחול

לטענתו של הכוריאוגרף השוודי מץ אק

פוסטמודרני  ,והוא מאופיין במחול וירטואוזי ,

] [Mats Ekהתיאטרון הוא ליניארי ונרטיבי

בתפיסה אמנותית רב-תחומית ורב-תרבותית ,

מטבעו ,בניגוד למוסיקה ולמחול שמהותם

הלוקחת ומטמיעה בתוכה הכול

מכל -

כולל

השימוש במילה.

בווריאציות ,בחזרות ובפיתוח .כשנשאל אק

מדוע בחר ליצור כוריאוגרפיה לייבית ברנרדה
אלבה"

-

מחזה שאין בו תנועה

-

ענה

נחזור לתיאטרון וננסה להבין מדוע נבחרה

שהתנועה מבטאת את הרגש ולאו דווקא את

דווקא התנועה כמרכיב המרכזי בתיאטרון

הסיפור .החוקרת ומבקרת המחול דבורה

יוביט ] [Deborah Jowittטוענת שהאמנויות

החדשני?

מאז סוף המאה

ה 19-

ביקשו אנשי תיאטרון

הפלסטיות ,המוסיקה והמחול ,מתבטאות

אוונגרדים להשתחרר מכבלי התיאטרון

באמצעות מרכיבי המדיום :צבע ,שטח  ,חלל,

המסורתי  ,ובעיקר מהמבנה המסורתי שהכתיב

צורה ,קצב ,טקסטורה והרמוניה .במילים

אריסטו :הנרטיביות ,הריאליזם והטקסט  .הם

אחרות ,הן אינן זקוקות לסיפור'.

ביקשו לפרוץ את גבולות המדיום וליצור
תיאטרון חדש  ,רב-תחומי  ,שבו התנועה

החיפוש אחר סוג אמנות שיענה על שאיפות

משמשת כלי מרכזי להבעת רגשות .אותם

אלו מצא את ביטויו בזרמים אמנותיים שונים.

אנשי תיאטרון אוונגרדים ייחסו למילה

בסוף המאה

ולטקסט תכונות שליליות כמו מלאכותיות,

] [Richard Wqgnerאת המושג של יישילוב

חוסר יושר ,העדר אומץ ויכולות ביטוי

אמנויות " ] [.Gesamtkunstwerkהוא שאף

מוגבלות l .הם טענו שהמחווה )ג'סטה(

לתיאטרון טוטאלי ,שבו יתחברו המוסיקה,

ה 19-

טבע המלחין ריכרד ואגנר

והתנועה מביעות באופן ישיר ואמיתי את

המחול ,הציור ,השירה ,המילה והתאורה,

תחושותינו ,ואילו המילים רק מתארות אותן'.

לסינתזה טוטאלית ,שתפנה אל כל החושים

חוקרת המחול רודריק לנגר [Rodryk LangerJ

בעת ובעונה אחת .חשוב להדגיש שלא מדובר

טוענת כי התנועה היתה אמצעי התקשורת

במפגש בין מדיה שונים ,שכל אחד שומר על

הראשון בין אנשים ,ורק בשלב מאוחר יותר

עצמאותו במהלך המופע ,אלא בסינתזה של כל

הופעלו השכל וההיגיון וגובשו קודים של

המרכיבים ליצירת משהו חדש

ו"כולל" 8 .

שפה ,שנועדו לתאר במילים את שהתנועה
יכולה להביע באופן ישיר 3 .התיאורטי קן,

דומני שניתן לזהות ניצנים ראשונים של

המשורר והשחקן הצרפתי אנטונין ארטו

התקרבות בין המחול לתיאטרון כבר בסוף

]  [Antonin Artaudסבר כי על יי התיאטרון

המאה הקודמת ,בתיאוריות של פרנסואה

החדש" להיות מושתת על שפת הגוף ,על

דלסארט ]  .[Fran ~ ois Delsarteדלסארט,

סצנות ריתמיות ולא על מילים ,כדי ליצור

מורה פריזאי למוסיקה וקול ,פיתח תורה

קומוניקציה ישירה ' .הבמאי אוגניו ברבה

העוסקת בקשר שבין תנוחות הגוף להבעה

]  [, Eugenio Barbaשהושפע מתרבויות המזרח

וייעד אותה בעיקר לשחקני התיאטרון

הרחוק ,שאינן מפרידות בין מחול ותיאטרון,

הטקסטואלי של אותן שנים .התיאוריות שלו

מצביע על הסכנה שבהפרדה בין שתי

הופצו על ידי תלמידיו והשפיעו על חלוצי

האמנויות :

המחול המודרני  .בין הדמויות המרכזיות

שנחשפו לתיאוריות אלו והפנימו אותן
ייההפרדה בין מחול לתיאטרון ,שמאפיינת את

בעבודתם נמנה המורה והתיאורטיקן השוויצרי

התרבות שלנו  ,יוצרת פצע עמוק ויש בה סכנה:

ז'אק-דלקרוז ] [.Jaques-Dalcrozeערב

היא גורמת לשחקן להתכחש לגופו ומעודדת

מלחמת העולם הראשונה ,פיתח דלקרוז שיטה

את הרקדן להתמקד בווירטואוזיות "s.
התנועה ענתה גם על שאיפתם של אנשי
התיאטרון החדש למסתורין ולרוחניות ,לבלתי

לתרגום מקצבים מוסיקליים לתנועה גופנית,
הגימנסטיקה הריתמית

המחול המודרני

-

-

מאבני היסוד של

המוכרת כיום בשם

מוגדר ולפתוח לפירושים .לטענתו של חוקר

ריתמיקה.

המחול ג'ון מרטין ]  [,John Martinהתנועה

והכוריאוגרפית מרי ויגמן ,מחלוצות מחול
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באירופה היתה הרקדנית

ה הבעה בגרמניה  ,בין תלמידותיו של דלקרוז.
בארה " ב נלמדו התנוחות של דלסארט כחלק
מהחינוך התנועתי שרכשו אנשים לשם
התנהגות חברתית-תרבותית נאותה .על תורתו

גדלו גם איזדורה דנקן ] ,[ Isadora Duncan
חלוצת המחול המודרני ,וכן טד שון [Ted
]  Shawnורות סנט דניס ],[Ruth St. Denis
מהדמויות המובילות של תחילת המחול
המודרני בארה " ב ברבע הראשון של המאה
שעברה9 .

התקרבות נוספת בין המחול לתיאטרון
הסתמנה במחצית השנייה של המאה

ה ,19-

בהשפעתו של הזרם הסימבוליסטי.
הסימבוליסטים

-

ציירים  ,משוררים ואנשי

תיאטרון )הסופר הצרפתי סטפן מלרמה

] [Stephane Mallarmeהיה בין הבולטים
שבהם(  ,גרסו כי כל האמנויות קשורות זו בזו
ומשפיעות על הקהל באמצעות פנייה אל

החושים :ריח  ,צליל  ,צבע וכדומה .
רעיונותיהם של ואגנר והסימבוליסטים מומשו

בלהקת ייהבלטים הרוסיים" [ Ballets
]  Russesשל סרגיי דיאגילב [Sergei
] ,Diaghilevשפעלה בין השנים .1927-1907
ביטוי בולט ביותר לרעיונות אלה ניתן בבלט

יי תהלוכה " "]  [" Paradeשיצר ב1917-
הכוריאוגרף והרקדן הצעיר ליאוניד מאסין

] .[Leonide Massineביצירת יי תהלוכה " נטלו

חלק ז'אן קוקטו ,Cocteau

שכתב את

הליברית  ,המלחין אריק סאטי ]  [Satieוהצייר
פבלו פיקאסו ]  , [Picassoשעיצב את
התלבושות  .התוצאה היתה מופע  ,שכלל
סרטים ,יריות ותלבושות קוביסטיות ,שהפכו

את הרקדנים למעין פסלים נעים .דיאגילב לא
השתמש במילה.

בין הבמאים ו התיאורטי קנים הבולטים
בתיאטרון של תחילת המאה היו גורדון קרייג

]  [Gordon Craigואדולף אפיה [Adolphe
]  .Appiaב 1905-פרסם גורדון קרייג את
המאמר החשוב " ,,,The Art of the Theatre
שבו טען כי יש ליצור עבור התיאטרון
אסתטיקה חדשה ,אנטי-סיפורית ואנטי-

ריאליסטית  .קרייג צידד בתיאטרון מופשט,
רוחני ופולחני ,שבו ייוחד לתנועה מקום
מרכזי .ס! החשיבות שייחס לתנועה לא היתה
מקרית .קרייג  ,שהיה מאהבה של איזדורה
דנקן ,הכיר מקרוב את ההתפתחויות החדשות

בעולם המחול .כמו כן הושפע קרייג גם
מהגימנסטיקה הריתמית של ז ' אק דלקרוז .
)שיטה זו היא מן המרכיבים הבסיסיים של
המחול המודרני שהתפתח בגרמניה בין שתי
"כותרות בזכרות"

) (1976

מאת רות זיו-אייל,

שחקן :דב רייזר ,צילום  :ורה עצמון

  es" (1976) by Ruth Zivח " Remembered HeadliEyal, actor: Dov Reiser, photo: Vera Atzmon
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ב מק ב יל ל התפתחן י ןת במרכז ןב מע רב אי רן פ ה ,

נ ן עד ל תנן ע ה מ קןם חשן ב ג ם בת י אטרןן
ה א ןן נג רד י  ,ש התפתח ברןס י ה ב י ן השנ י ם

.1935

-1 913

ב ע יקר בןלט הדבר בעבןדןתין של הב מ א י

חשןב  .ב -

1948

יי סדן הבמ אי ם ג ' ן לי אן ב ק

] [Julian Beckןג ' ןד י ת מ א לי נ ה [Judith
]  Malinaאת יי הת י אטרןן הח י" [Living
] heaterז  ,שהפך בשנןת ה  60-לסמל התיאטרןן

ןסבלןד מיירהןלד ] ,[Vsevelod Meyerhold

הניסיןני בתיאטרןן האמריקאי  .מלינה ןבק

אבי תיאןריית הבין-מכניזם  ,לפיה חייב השחקן

עסקן בשילןב של אסתטיקה ןפןליטיקה

להיןת אקרןבט ןבעל שליטה מלאה בגןפן  .היה

רדיקלית עם תפיסה אנרכיסטית-פציפיסטית ,

זה ת י אטרןן שבן דחה הבמאי את המ י לה

במטרה לשנןת את פני החברה באמצעןת

לטןבת ג ' סטןת  ,צעדים

התיאטרןן · עבןדתם יי גן העדן האבןד " (1958
")  ,"Lost Paradiseכמרבית ע בןדןתיהם

ןתנןחןת '1 .

ע ם חןרבנה של א ירןפה במלחמת העןלם

האחרןת  ,נןצרה בתהליך של א י מפרןביזצ י ןת

השנייה עבר מרכז האןןנגרד האמנןתי לנין

בתנןעה ןבמלל  ,ןבעבןדה קןלקטיבית .במאים

יןרק  iהאמנים המשיכן לחפש אלטרנט י בה

אלה פנן אל הפןלחן  ,אל המצב הטרןם  -הצגתי i

לאמנןת המסןרתית  .התיאןרטיקן  ,הפילןסןף

יי הפןלחן"

ןהמלחין ג ' ןן קייג ' ]  - [John Cageמהמןבילים

הקןמןניקציה  ,מביא לאקסטזה  ,מעןרר את

שבין

אמני האןןנגרד בנין יןרק בשנןת

ןה - 60-

ה 50-

הןשפע מהרעיןנןת התיאטרל י ים של

ארטן  ,מהח י דןשים של הפסל ןהצייר מרסל

דןשאן ]Duchamp

-

כתב בק

-

יי מעצים את

הרןח הקדןשה  ,מכין אןתנן לפעןלה מהפכנית ,
פןתח את הנפש  ,מחיה את הגןף ןמקטין את
הפחד ••• " 17

 , [Marcelמהפילןסןפיה של

הזן בןדה י זם  ,ןמהר ע יןנןת ש ל הפןטןריזם

אמן נןסף שהתרחק מהטקסט ןפ נ ה ל ע בר

ןהדאדאיזם .קי י ג ' יצר תפיסה אסתט י ת חדשה ,

התנןעה היה פטר שןמאן ] [Peter Schumann

בעלת צןרה ןתכנים שהשפיען על המןסיקה ,

שב 1961-

ייסד בנין יןרק את יי תיאטרןן לחם

התיאטרןן  ,המחןל )בעיקר באמצעןת מרס

ןבןבה " ] heaterז and Puppet

קנינגהם(  ,הציןר  ,השירה  ,המיצגים ןאירןעי

יצא נגד ייהשכלתנןת המן גזמת " של העןלם

המןלטימדיה 16 .

ב1952-

ארגן ג ' ןן קייג ' אירן ע

מןלטימד י ה ]-ב[Black Mountain College

 [. Breadשןמאן

המערבי  ,כפי שזן באה לידי ביטן י בטקסט
הת י אטרלי  .בתיאטרןן שלן השתמש שן מ אן

שבן נטלן חלק פסלים  ,ציירים  ,מןסיקאים

בבןבןת ענק  ,בתנן ע ה ןבאימז ' ים  ,כד י ליצןר

ןאנש י מחןל  .א י רןע זה שימש מןדל לא י רןעי

תיאטרןן לא נרטיבי  ,שעסק בנןשאים פןליטיים

אןןנגרד רב י ם ב ע שרים השנים הבאןת .

"כותרות נזכרות "

) (1976

מאת רות ז'ו -א ,ל" שחקנ'ס :

דורין כטפי  ,מתי טרי ושמעון בן-אבי ,צ י לוס  :ורה ע צ מון

" Remembered Headlines" (1976) by Ruth ZivEyal, actors: Dorin Caspi, Mati Seri and
Shimon Ben-Avi, photo: Vera Atzmon
ב מ קביל לאןןנגרד באמנןיןת הפלסטיןת
ןהמןסיקה התפתח בשנןת

ה 50-

בנין י ןרק

הת יא טרןן הני סין ני ,שבן תפס ה הת נ ן ע ה מק ןם
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בני זמנן  ,כמן  ,למשל  ,מלחמת ן י יטנאם .

ב 1963-

יסד ג'וזף שייקין נ  [Joseph Chaikinאת
" התיאטרון הפתוח  l1נ[The Open Theater

הברית חלה התפתחות גם באירופה,

ב1961-

במטרה לפתוח את התיאטרון לסגנונות משחק

כתב המבקר מרטין אסלין נ Esslin
ספרו  l1תיאטרון האבסורד  ",שבו תיאר

חדשים ,הוא פיתח תפיסה שהדגישה את

העולם האבסורדי וחסר התכלית בו אנו חיים,

הפשוטה  ,הניתנת לביצוע על ידי רקדנים

נוכחותו ואישיותו של השחקן עצמו  ,מעבר

רעיונות אלה באו לידי ביטוי ,למשל  ,בהצגה

ושחקנים ,ויכולה לשמש בסיס משותף לשני

לדמות שהוא מציג ,התיאטרון הפתוח שילב

המדיה  ,הפך המחול היום לוירטואוזי והוא

בתהליך היצירה עבודה תנועתית של הגוף ,
תרגילי נשימה

וקול18 ,

 [Martinאת

המודרני

-

הפושט ולובש צורה לבקרים

את

במקום לתת מקום לתנועה היומיומית

 l1מחכים לגודו  l1נ [l1En Attendant GOdotl1
מאת סמואל בקט נ[, Samuel Beckett

מצריך רקדנים מאומנים היטב  ,ועדיין ,בין

תיאטרון האבסורד שחרר את התיאטרון

הנדוניות החשובות שקיבל תיאטרון המחול

מההתפתחות הדרמטית המקובלת של אריסטו,

הפוסטמודרני של ימינו מן המפגש עם

מקום חשוב לתנועה העניק גם הבמאי רוברט

גילה יחס ספקני כלפי השימוש במילה והעדיף

וילסון נ  [Robert Wilsonשיצר ב  1973-בניו

את הפנייה אל החושים והתנועה הפיזית  ,על

יורק את המופע "אינשטיין על החוף "

פני התפתחות של עלילה  ,דמויות והיגיון ,סz

הכוריאוגרפים הבולטים מתחום המחול

הפוסט-מודרני  -לוסינדה צ 'י לד [Lucinda
נ Childsואנדרו דה גרוט נ,[Andrew de Groat
והמלחין האוונגרדי פיליפ גלאס [ Philip
נ ,Glassביצירה משותפת זו של במאי ,

גרוטובסקי נ  , [Jerzy Grotowskiשהושפע

,1964-1959

בפולין ,יצר הבמאי יז'י

מתיאטרון-המחול הקאטאקלי ההודי ,תיאטרון
אוונגרדי שבו תופסת התנועה מקום מרכזי  ,את

תפיסת עולמו האמנותית העלה גרוטובסקי על

כוריאוגרפים ומלחין  ,היו כל המרכיבים של

הכתב בספרו  l1לקראת תיאטרון עני (1968, l1
נ"  ", Towards a Poor Theatreבאנגליה,

סצנות תנועתיות קצרות  ,המתארות אימז'ים

ומאוחר יותר בצרפת ,פעל הבמאי פיטר ברוק

פיוטיים ומסתוריים  ,כמו בחלומות ,חוקר

נ , [Peter Brookשהושפע מרעיונותיהם של

התיאטרון והמחול ריצ'רד קוסטלנץ [Richard
נ Kostelanetzקרא לסגנון זה של וילסון
ועמיתיו בשנות ה  70-וה  l1 80-תיאטרון של
שילוב אמצעים [Theatre of Mixed l1
נ19,Means

ארטו וברכט ,ברוק פרסם את רעיונותיו בספרו

 l1החלל הריק" ) (, 1968 ,"The Empty Space l1
עבודתו של ברוק מתבססת על התפיסה
שההיבטים העמוקים ביותר של ניסיון החיים
מובעים באמצעות צלילים ותנועה; ברוק פנה

למגוון של תרבויות בחיפושיו אחר תיאטרון
במקביל לפריחת התיאטרון הניסיוני בארצות

חדש  ,שבו הגוף הוא מקור היצירה
התיאטרליתZl ,

ספריהם

של ברוק וגר וטו בסקי
השפיעו לא רק על

התיאטרון אלא גם על
המחול הפוסט-מודרני

ועל יוצרי תיאטרון
התנועה בארץ,

סקירה קצרה וחלקית זו
מצביעה על שני
מסלולים

-

של

התיאטרון ושל

המחול -

שקרבו זה לזה כדי

להתחדש  ,כאשר האחד
מאמץ אפיונים של
השני ,נקודת המפגש

הביאה בסוף שנות

ה 70-

ללידת סוגת תיאטרון-
תנועה או תיאטרון-

מחול ,עם זאת  ,דומני,
שכבר באמצע שנות ה-

,80
"הערב רוקד'ס"

) (1991

מאת גב' אלדור ו'גאל עזרת' ,שחקב'ס :רוב'ת

אלקבץ ,קלוד אב'רס ,צ'לוס  :אלדד ברון

התחיל המחול

התיאטרון

-

היא המילה והשימוש בה,

מיאי מקום

נ"  "[ Einstein on the Beachבשיתוף עם
בין השנים

אופרה ,את מקום העלילה והטקסט תפסו

בחיפושיו אחר חידושים

-

לשוב על עקבותיו,

1. Henriyk Tomaszeweski, quoted in Peterson
Royce, The Anthropology oj Dance ,
BLoomington: Indiana University Press
1984, p . 14 .
2. Ibid .
3. Rodryk Langer, The Nature oj Dance, New
York: InternationaL PubLication Service
1976 .
4. Antonin Artaud, The Theater and Its
Double, tr. by Mary C. Richards, New York :
Grove Press 1958 .
"5. Eugenio Barba, "Theatre AnthropoLogy ,
TDR, 26, 2 (Summer 1982), p.12 .
6. John Martin, quoted in CopeLand Roger and
MarshaL Cohen, What is Dance? Theory and
Criticism, Oxford: Oxford University Press
1983, p. 23 .
7. Deborah Jowitt, in Janet Adshead and
Layson (eds.), Dance History: An
Introduction, London & New York :
RoutLedge 1995, p.127 .
8. E. T. Kirby (ed.), Total Theatre, New York :
Dutton 1969, p.xiii .
9. Joan Cass, Dancing through History, New
Jersey: Prentice HaLL 1993, p. 159-180 .
10. Gordon Craig, On the Art oj the Theatre ,
London 1911 .
11 . CLarke M. Rogers, "Appia's Theory of
Acting: Eurhythmics for the
Stage", Educational Theatre Journal, XIX
( December 1967), p.4.
12. Droste, Bauhaus, BerLin: Taschen 1993 .
13. Kirby (ed.), Total Theatre, p.xxiv.
14. Artaud, The Theater and Its Double, pp . 39 ,
41-42 , 69 .
15 . Nancy van Baer, Theatre in Revolution, San
Francisco: Fine Arts Museum of San
Francisco 1991 .
16. MichaeL Kirby, On Happenings, New York :
Dutton 1965 .
17. JuLien Beck, The Lije oj the Theatre: The
ReLation of the PeopLe to the StruggLe of
the Artist, San Francisco: City of Lights
1974 .
18. Joseph Chaikin, The Presence oj the Actor,
New York: Atheneum 1974 .
19. Richard KosteLanetz, The Theatre oj Mixed
Means, New York: DiaL Press 1968 .
20. Antonin Artaud, "La Mise en scene et La
Metaphysique" in a conference in
Sorbonne, 10.12.1931. See Artaud, Le
theatre et son double, GaLLimard 1964, pp .
55-59 .
21 . Peter Brook, The Empty Space, London :
Macgibbon & Kee 1968, p. 27 .

"Let's Dance" (1991) by Gaby Aldor and Igal Ezrati, actors :
Ronit Elkabetz and Claud Aviram, photo: Eldad Baron
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גל אלסםר

לכן  ,שילובו של הד י בור במחול נראה טבעי

-

זהו לכאורה עוד אמצעי הנתון לשימושו

של הכוריאוגרף .דומה אף  ,שזהו אמצעי ביטוי מתבקש ; ההנחה
בבלט הקלאסי

-

-

המובנת מאליה

שהרקדן אילם כדג  ,הפריעה לי תמיד  .הרגשתי שיש משהו טבעי

ושלם יותר בתנועה של אמן הקונג-פו המלווה בקולות שהוא משמיע .

יחד עם זאת  ,אני רוצה לטעון כי למילה המדוברת )או הכתובה( יש מקום מיוח,ד בח יי ם
כמו גם באמנות  .מילה שנאמרת על הבמה אינה רק תוספת לסאונד  .מה שמייחד אותה
הוא המשמעות שבה  .רקדן שמדבר ג ' יבריש על הבמה ורקדן שמדבר בשפה מובנת
מבצעים פעולות שונות לחלוטין  .המשמעות שבמילה היא הדבר הראשון שאנו שומע י ם.
כל המחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית הנוגעים בנושא מצביעים על כד שאנו קולט י ם
משמעות כללית מגירוי נתון ,גם כאשר איננו יכולים להצביע על האותיות
או על המילים שנאמרו )או הוצגו ו י זואלית( בפועל  .זה נדמה

כאבסורד -

איד נוכל לייצר משמעות אם לא נקלוט את המיל י ם דרכן הועברה! איד
נקלוט את המילים אם לא נראה )או נשמע( את האותיות המרכיבות

אותן ! ובכל זאת  ,הזיכרון והקוגניציה האנושיים ערוכים בראש ובראשונ ה
לקליטת משמעות  .המרכיבים הנושאים את המשמעות
מהן מורכב המסר

ה

-

-

כמו המילים

יכולים לה י שאר שקופ י ם בתנאים מסוימים  :תופעה

מוכרת לכולנו היא זו שלפעמים אנו זוכרים את התוכן של מה שנאמר ,
אד לא את המילים עצמן .
התנועה היא לרוב מופשטת  .המשמעות שלה מתהווה בעיני הצופה

בתהל י ד יצירה פעיל :הוא הקובע מהי משמעות התנועה עבורו  .כל זה

מאמצע שנות ה  80-אנו עדים לתהליך הולך ומתגבר ,שבו

עובר דרד הרקדן ,שמשמעות התנועה מבחינתו עשויה להיות שונה מזו

מעורבים במתול העכשווי עוד אמצעים ואמנויות .המתול

של הצופה  ,כמו גם מזו של הכוריאוגרף שיצר אותה  .דברים דומים נ י תן

המופשט והטהור שהיה אופנתי בעשור הקודם )אולי בגלל

לומר על אמצעים ויזואליים אחרים  ,ועל המוסיקה  ,שנחשבה תמיד

דלות האמצעים שעמדו לרשות מרבית האמנים( התתלף

לאמנות המופשטת ביותר .

במופעים של מדיה מעורבת .אמנות פלטטית ,וידיאו,

על רקע הדברים האלה  ,מתבלט ייחודה של המילה .למילה משמעות

תיאטרון ועוד ,מוגשים כתלק בלתי נפרד מעבודתו של

קבועה בדרד כלל  ,התלויה בעיקר בקונטקסט של המילים הנאמרות איתה .

הכוריאוגרף .

כוריאוגרף הבוחר להשתמש במילים חייב להבין שהן מטעינות את עבודתו

בעבר ,היתה המדיה המעורבת נתלתם של אמנים פלטטיים

במשמעות  .ואם  ,כמו למשל בכמה מעבודותיו של ויליאם

אוונגרדיים בע י קר  .אך דומה שאמנות המיצג ,כפי ששילוב

הוא משתמש בטקסט סתום וקשה לפיענוח  ,נוצרת תחושה חזקה של אי נוחות:

פורסיית ] ,[Forsythe

האמנויות נקרא בהקשר של האמנות הפלטטית ,מעולם לא

ברגע שיש זיהוי של שפה מדוברת  ,השכל האנושי מנסה למצוא משמעות  .כשלון

הגיעה אל הקהל הרתב .למעשה ,בנושא זה של שילוב בין

למצוא משמעות ברורה מבי א לתסכול  ,השונה מזה הנובע מהקושי למצוא

אמנויות שונ ו ת ,דומה שהכוריאוגרפים העכשוויים תפטו

משמע ו ת באמנות מופשטת .

את מקומם של אמני המיצג.

באמנות מופשטת הקהל אמור לדעת שהאמן מוותר על אמירה חד משמעית .י י תכן

התפתתות זו אינה מפתיעה ,אם נזכור כי המתול מאז

אפילו שמעבר לאובייקט )או האירוע( האמנותי אין משמעות

ומעולם לא היה אמנות מופרדת שמתקיימת בזכות עצמה

מעניינת כשלעצמה  ,בלי רבדים שמעבר  .אד למילה יש משמעות מעצמה  .לא ניתן

אלא ,בדרך כלל ,התלווה למוטיקה )אמנות ,שבניגוד למתול,

להקשיב לה כדבר מופשט  .נוכח טקסט קשה מנסה השומע להיתלות במילות

יש לה קיום עצמאי( והיה תלוי בה .גם כיום ,כוריאוגרפיה

מפתח  ,מתוד כו ו נה לפענח את המשמעות  .קשה ליצור מצב שבו מילים הופכות

למתול שאין בה מוטיקה היא תריגה

-

למעשה מעולם לא

ראיתי עבודה שלמה ללא מוטיקה ,או מרכיב כלשהו של
טאונ.ד

הבלט הקלאטי התאפיין גם בנוכתות בולטת של אמנות
העיצוב )תפאורה,

תלבושות (, . ..

וכמובן ,הבלטים הישנים

היו עשירים במימיקה ,שהיא תלק מאמנות המשתק.

השילוב בין התיאטרון והמתול
המתבצעות על הבמה
לפתות.
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-

-

שתי האמנויות

אינו קשה ,מבתינה טכנית

לחלק מהרקע הכלל י ,כמו צלילים או תפאורה .

-

היצירה יפה או

אני טוען ,שבמרבית המחולות שראיתי בשנים
האחרונות ,בהם נעשה שימוש בטקטט מדובר ,קיימת

אינני רוצה לומר בזאת שכל שילוב של טקסט במחול נועד לכישלון .המחול יי יעל " של יוסי

בעייתיות .ובדרך האופיינית למחול ,התופעה מתפצלת

ברג ,בביצוע אנסמבל בת-שבע  ,הוכיח שאפשר גס אחרת  .יש בו פרק עס טריו של שתי
נשיס המתחרות על אהבתו של גבר ,ואחת מהן מדברת ללא הפסקה ,ומתכחשת למציאות

בין הביצוע לבין הכוריאונרפיה.
בקרב הכוריאונרפים ,הבעיה כמדומה היא שאין הם

שממחישה התנועה  .כאן ,

היתה העברת הטקסט חיה ומצחיקה .זה היה נכון וזה עבד.

ערים למלוא העוצמה של המילה המדוברת וייחודה.

מה הסוד? ברור שמדובר ברקדנית שניחנה בכשרון משחק אמיתי ,ובטקסט שנוצר

בקרב הרקדנים ,דומה שרובם אינם יודעים להניש טקטט

מראש בשביל ריקוד ומשתלב בו בטבעיות .אך יש כאן יותר מזה  .בריקוד של ברג

כראוי .נכון ,כולנו מדברים באופן יומיומי ,אך להיות על

נעשתה עבודה לעומק ,שהדגישה את המשמעות שלו )במקרה זה

במה ולהופיע עם טקטט זו כבר אמנות; ויש לכך שם:

והחברה הנשית( ואת הרקדניס כבני אדס .גס בקטעיס שלא כללו טקסט ניכר עומק

משחק .וכמו תמיד ,יש שמוכשרים לכך יותר או פחות,

-

נשיס ,נשיות ,

רגשי שמעבר לתנועה ,וכן ,שבעבור הרקדניס היתה במחול אמירה ,מעבר לייתראו כמה

באופן טבעי .כך או כך ,צריך לעבוד עם האמנות

יפה אני

הזאת נכון  :כדי לדבר על במה באפקטיביות נדרשות

טקסט הוא אמצעי שכופה על הריקוד משמעות .אך אם אין לרקדנים

הכנה ומקצועיות ,שאינן מוקנות בדרך כלל במטלול

תחושה שהמחול נושא משמעות אישית עבורם ,הטקסט לא יוכל

רוקד " ...

ההכשרה של רקדנים וכוריאונרפים מקצועיים .לא כל

להעניק את המשמעות המתבקשת ,והמלל יישאר מלאכותי .הבעיה של

רקדן הוא נם שחקן; לא כל כוריאונרף הוא נם מחזאי,

טקסט שנראה כמו השתלה מלאכותית במחול נקשרת אפוא לבעיה

ולא כל מנהל חזרות הוא נם במאי.

רחבה הרבה יותר

התופעה הבעייתית הזאת באה לידי ביטוי בעת

והתנועתי ,ואינם ממקמיס אותו בהקשר אישי  ,רגשי ומשמעותי .נכון,

-

של מחולות המדגישים את הממד הויזואלי

האחרונה ,בלא מעט יצירות של יוצרים ישראלים.

המחול הוא בראש ובראשונה אמנות התנועה .אך מדובר באמנות

למשל ,הפרקים הראשונים בריקוד "עמורה" של עידו

התנועה של בני אנוש .מכונה שנעה בדרכיס מרהיבות ומיוחדות לא

תדמור :בקדמת הבמה ,בצד ,עומדת רקדנית מול

תמשוך את תשומת לבנו כמו הצפייה באדם רוקד .ומה מעניין באדס

מיקרופון .מעבר לטקטט המנוח,ך היא מנטה ליצור

הרוקד? האפשרות להזדהות איתו .ולהזדהות הזאת אין תחליף.

דמות קומית .אך מה שטוב לקטעים עם החבר'ה

וירטואוזיות מרתקת את העין ,אבל אם אין מעבר לה דבר ,העניין

בטלון ,מה שאולי עובר בטטודיו ,נראה מביך ומונזם

חולף .מאחר שהבעיה של אמנות מנוכרת ונטולת משמעות אישית היא

על הבמה .אמנם הדמות הזאת אינה מרכזית בעבודה,

רחבה מדי למאמר זה ,נחזור לכבודה האבוד של המילה.

אך חבל שלא היה כאן במאי מקצועי כדי להדריך את

ניתן אפוא לומר ,בפרפרזה על דברי חז"ל :ייכוריאוגרפים היזהרו

בדבריכם"  .המילה היא אמצעי ייחודי וטעון מאוד של העברת משמעות.

הרקדנית.

דונמה נוטפת ,מהתקופה האחרונה" :וירוט של אוהד

נהרין" .נהרין לקח טקטט מתוך המחזה "העלבת הקהל"
של פטר הנדקה ,טקטט מתפתל ומתחכם ,שקשה מאוד

לבצעו באופן חי ומשכנע .שחקן טוב אומר את הטקטט

יש להבין שבעיני הצופה הרגיל )זה שאינו עוסק במחול

-

ורוב היוצרים

אינם מכוונים את עבודותיהס רק לאנשי מקצוע( יש למילה המדוברת משקל רב
יותר מאשר לתנועה .יש להיזהר בהכנסת טקסטים סתומים ומתחכמים מדי,

ויש גם להימנע מלהאכיל את המשמעות בכפית

יחזור" ...

-

כפי שקרה למשל בדואט ייגם

שלו כאילו הוא נוצר טפונטנית כאן ועכשיו ,אך ב"וירוט"

אם הוא לא

לא ניתן היה להשתחרר מתחושה מעיקה של דקלום

פשוט ,יפה וברור  ,אך הוא מותיר מעט מדי לדמיון .היופי באמנות מופשטת הוא

של יוסי יונגמן .שם הטקסט )שמוקלט על פס הקול(

יבש .לקראת הטוף ,מצדיק המחזה את שמו ,והקריין

בריבוי המשמעות שלה וטקסט מפורש מדי עלול לעקר את הריבוי הזה.

מטיח בקהל עלבונות וקללות .אך מה לעשות ,וקללה

אך גם אס הטקסט מתאים ליצירה ומוסיף לה רבדים ,יש להיזהר בביצוע.

מדוקלמת ,במקום להעליב ,לכל היותר מביכה את

טיפול בלתי מיומן בטקסט יניב תוצאה גרועה לא פחות מתנועה שמבוצעת

השומעים :זה נשמע מנושם ומלאכותי .נם כאן ישנה

באופן מסורבל ונטול חן .הבחירה במבצע המתאיס והדרכתו משמעותייס לא

תחושה שעבודה מקצועית יותר על הנשת הטקטט

פחות מכל מרכיב תנועתי .אם מכניסיס תיאטרון למחול ,כדאי אולי להשתמש

)ואולי פיצולו בין מנישים שונים( היתה מטייעת

באנשי תיאטרון; וגס זה אינו עניין של מה בכך :תיאטרון בקונטקסט מחולי

לאפקטיביות

שלו .

הוא עניין שונה לגמרי מתיאטרון רגיל.

לא תמיד הבעיה היא בביצוע .לא כל טקטט עובר במה,

עירוב מדיה לעולס אינו דבר פשוט .למשל ,במעט מאוד מקרים ראיתי עירוב

ויש מעט מאוד טקטטים שניתן לשלבם במחול  .במופע

מוצלח של תנועה על במה ותנועה בווידיאו המוקרן במקביל .כך גס העירוב של

"איש חוטים" של להקת ורטינו ,הטקטט לקוח ממחזה

תיאטרון מילולי עם התנועה המופשטת של המחול .זה אפשרי ,אבל זה לא קל,

דאדא .קשה לי לשפוט אם הטקטט קשה ,או שהוא טתם

וכדאי לכל יוצר ששוקל הכנסת אמצעי זה ,לתת לו את הכבוד הראוי לו.

מהתלה אידיוטית על חשבון הקהל )כנהונ בטננון
הדאדא( .כך או כך ,הוא

רוב 't

על המופע ,שמשתחרר

רק בקטעים בהם הרקדנים רוקדים והקריינית שותקת.

במקרה זה ,אני חש שנם השחקן/קריין המקצועי ביותר
לא היה מצליח להציל את המופע.
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אני הלכתי אז

יחיד של השחקנית אודליה מו רה-מטלון  ,קטע

כאילו מישהו אוהב אותי מאוד

משחק שלה  ,מוסיקה  ,וידיאו-ארט )מצולם

על פני הארץ צחקו עיים

בלוקיישן( ואנימציה; כל אלו מנהלים דיאלוג

ורוח בשמים

אדירים ...

)"אני הלנתי אז" ,לאה גולדבךג(

יי אני הלכתי אז  ",מאת אשרה אלק י ים  ,היא
יצירה של געגוע .יש בה ערגה לזמן שחלף ,
למשהו שהיה ואיננו עוד.

השיר של לאה

גולדברג ,המתאר סיטואציה מופשטת ,
אימפרסיוניסטית  ,מנותקת כביכול ממקום
ומזמן  ,מחובר היטב  ,הן מבחינת השפה והן

מבחינת האווירה ,לישראל של שנות ה  40-וה-

,50

שנות ילדותה והתבגרותה של אלקיים .

המופע יי אני הלכתי אז " הוא מחווה למקומות

שכבר אינם  ,לנופים אבודים  ,לשפה העברית
שהשתנתה עם הזמן .עצם צירוף המילים הזה

-

יי אני הלכתי אז "

-

מחזיר אותנו אל ישראל

שהלכו בה ברגל  ,ישראל שלפני עומס י
התחבורה ופקקי התנועה .הוא מתחבר גם אל

רצף של שירים משנות ה  50-שקידשו את
ההליכה ללא מטרה ,ללא תכלית  ,כי הדרך
היתה העיקר .גם אלקיים מתייחסת ל יי אני
הלכתי אז" כאל משפט שכמעט בלתי אפשרי
לשייכו לכאן ולעכשיו .מצב הרוח ההזוי
העולה משירה של גולדברג  ,הרומז על ניתוק ,
רצון לעזוב  ,רצון להפקיר את הגוף לטבע ,
לאהבה  ,לחוץ  ,הוא בשביל אלקיים געגוע וגם
היעדר  .כבר אין כמעט הליכות סתם  ,לשם

ההליכה  ,משעולים סודיים סומנו ומגרשי
החניה בכניסה לאתרי טיולים מלאים
במכוניות ובגייפים חדשים .

המופע הזה נולד לאחר תקופה ארוכה שאשרה

אלקיים לא יצרה .אחרי יצירה אינטנסיבית
בשנות

ה  70-וה 80-

השתררה שתיקה למשך

מספר שנים  .יי אולי היה שווה לחכות " אומרת
אלקיים .היא מתייחסת לגיל שלה )  (60באופן
מאוד מפוכח ויחד עם זאת המופע בשבילה ,
וגם עבור הצופה  ,הוא מעין יי בעקבות הזמן

האבוד " של מוטיבים שונים המרכיבים את

עם המילה הכתובה בשירה העברית  .מתוך
המופע והשירה נרקמת דמות של אשה ,אולי
המשוררת עצמה  ,אולי בת דמותה .דמות זו
עוסקת דרך המדיה השונות בהרהורים על
ההוויה הנשית  ,על השפה  ,על מצב הרוח וגם ,

באופן עמוק יותר  ,על פנים שונים של
הישראליות .
בשנות

ה ,60-

היתה אשרה אלקיים

-

תלמידתם של גרטרוד קראוס  ,לואי הורסט
ומרתה גראהם

-

מהרקדניות הבולטות של

להקת בת-שבע ,יחד עם רנה שינפלד רנה
גלוק  ,אהוד בן-דוד ומשה אפרתי .בראשית
שנות ה-ס 7עזבה את הלהקה ,היתה

לכוריאוגרפית עצמאית ויצרה עבודות לבת-
שבע  ,ללהקת המחול הקיבוצית ולענבל  .ב-

1980

הקימה את את תיאטרון-תנועה אשרה

אלקיים  ,שהיה מורכב מחמישה מבצעים ,
שבאו מחמישה תחומים של אמנות הבמה:
מחול ,תיאטרון  ,פנטומימה ,קרקס ואופרה.
יחד איתם יצרה מספר עבודות ,שהבולטות

ביניהם היו ייטרמינל" ו " סולמות '.י
מאז מרחיבה אלקיים את גבולות המדיום של
תיאטרון התנועה  .היצירות הן קאמריות ,

מועטות משתתפים  ,מערבות מגוון של דרכי
ביטוי והבעה אנושית  ,כאשר העבודה רחוקה

מלהיות יי שואו " בימתי  ,ובדרך כלל אינה
דורשת מן הרקדן שפה תנועתית פיזית או

וירטואוזית מדי .הדגש הוא על תנועה

אינטרוורטית ,על יחסים בין אנשים  ,מצבים
קיומיים  ,מימיקות .החלל הבימתי משדר
אינטימיות :דירה או אולי סלון או חדר

מגורים .אלקיים מתעסקת בשגרתי  ,ביומיומי.
עבודתה הכוריאוגרפית מתבססת על שילוב
בין רעיון מרכזי עם כוחות

יצירתיים שונים

של אמנים-מבצעים ואמנים נוספים  ,שביחד
מרכיבים פאזל יצירתי.

הישראליות ,שהיא חלק ממנה.
יי אני הלכתי אז " הוא מופע מולטי-מדיה,
המשלב את רוב המדיה החזותיות  .מופע מחול

כל הצ'לומ'ס מתוך" :אב' הלכת' א", ••• T

.
כור'אוגרפ'ה וב'מו'  :א שרה אלק"ס  -רובן ,ב'צוע :א ודל'ה מורה-מטלון ,צ 'ל ו ס  :בעמ' ' ל'ף -אל קלע'
 hen I Went ... ," choreography and direction: Oshra Elkayam -Ronen ,ז  ctures from "AndוAII p
performer: Odelya Moreh-Matlon, photos: Naomi Yalif-Alkalai
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רוצה את האנימציה ובאיזה יתאימו יותר

שפיפה גוחנת

צילומי וידיאו ,אכל לא ידעתי עד כמה

בוצעת ,מצגת
גס מתעדנת

מתרפה ...
מדליקה ,מפריעה ומתנפצת
'ע")

הפתרונות מסוככים כשמדוכר על כו-זמניות

בקטע קצר ותמציתי

)"תלו  Iות" ,דל'ה רב'קו ( Iץ'

-

בחלוו ...

וכאמצעים פשוטים יחסית ,עם שחקנית אחת

-

מא'ה בז'ר  Iו(

אני שנים לא עשיתי כלום
אני רק הסתכלתי

ועל מסך קטו שצריך

 Iוד  Iתו ", O'I

מה כבר עשיתי

לתת כיטוי עשיר ומדויק לקטע מילולי.

"למשל כשיר 'חלונות' של דליה רביקוביץ ,

כשפניתי לבית הספר 'סם שפיגל'  ,הפנו אותי

צילמנו את אודליה בהרבה מאוד דירות ושום
דבר לא התאים .ניסינו כל מיני מצכים :

ב " אני הלכתי אז " לוקחות חלק שמונה נשים

לאיילת ,שיש לה ניסיוו גם בכימוי ,גם בצילום

יוצרות וגכר אחד .עיקר שיתוף הפעולה

וגם כעריכה  .הסברתי לה מה אני רוצה ,אכל

אודליה תולה ככיסה  ,מסתוכבת

מתקיים כיו אלקיים עצמה ,איילת עופרים ,

לפעמים היה לה קצת קשה איתי ,בגלל

שהגענו לפעולה של פתיחת החלוו ולצילום של

שהיא הכמאית-עורכת-צלמת ואודליה מורה-

ההחלטות הספונטניות שלי ,שנבעו מתחושה.

חלונות דירות וחלונות חדרי מדרגות מבחוץ.

מטלוו מו התיאטרוו הקאמרי ,שמתגלה

אמרתי לה ,תצלמי את זה ואת זה בלי

היו לי כמה אימז'ים ברורים לגבי החלוו ,אכל

כשחקנית-זיקית  ,המגלמת אינספור דמויות

להסביר למה ומה ".

זה היה מאוד מתומצת  .בכלל ,כשחשכתי על

נשיות  .מטלוו מציגה ברצף אינטנסיכי קולאז'

בדירה ...

עד

המסע של אלקיים החל הרבה קודם ,כקורס

הוידיאו ,חשבתי על משהו מתומצת

לכתיכה יצירתית .לידיה נפל אז הקובץ

ומינימליסטי מכחינת התנועה :תנועה מאוד

כשכעים דקות של מופע ,שכולו יצירי כפיים

הראשוו של אורלי קסטל כלום" ,לא רחוק

איטית כשכיל להעביר טקסט של רגש.

של השירה העכרית  ,בעיקר החדשה .גלריית

ממרכז העיר" ,והיא ניסתה לעבד את אחד

פתיחת חלוו או אפילו רק מבט ,או פסיעה

של נשים מתחלפות24 :

דמויות נשיות בתוך

הנשים נעה כיו דמויות פסיכיות יותר ,

הסיפורים לשפה תנועתית  .זה לא עבד.

כרחוב ,הליכה  .חשכתי על פרגמנט ים

מהורהרות  ,מצפות ,בוהות )גולדכרג,

הניסיונות נשארו בפרוזה ,הכתיבה השתלטה.

מקוטעים ולא על התרחשות או סצנה של

אלקיים הבינה שצריכה להיות הצדקה למעכר

ממש.

ממדיום למדיום .ייהרגשתי שעדיף שמדיום

לגכי המינוו היה לי כרור שהשיר הוא ה'טרק '

רכיקוכיץ ,רחל חלפי(  ,לאקטיכיות ותובעניות
יותר )כז'רנו ,וולך(;

נשים נצפות על ידי המבט

הגכרי וגם נשים חזקות ,כוטות ,שיודעות

אחר יחכר כיו השירה לתנועה ,וכ,ך מעבר

האישי הבימתי.

בדיוק מה רצונו )מאיר ויזלטיר ,יונתו רטוש(.

למוסיקה המחכרת באופו טכעי את המחול

לו קיום עצמאי לגמרי .האופו שבו דליה

השיר הוא הכוח המניע ויש

מטלוו נעה כיו מצכי רוח :אינפנטילי ,

עם המילה הכתובה ,הגעתי לוידיאו

רכי קו ביץ קוראת את השיר הוא כל כך חזק

אוכססיווי ,נוגה או משועשע .היא מחליפה

ולאנימציה הממוחשכת ,שהיו כלי כיטוי

שזה תפס אותי וידעתי שאני צריכה את

אפשרי .הוידיאו והאנימציה היו עבודה רכ-

הכיצוע הכי טוכ שאני יכולה למצוא .
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יוצרת קשר עם הקולאז' המוסיקלי ,ומקיימת

היתה כחירת השיר שכבר נתנה לנו כיווו,

שונים .חלק מהשירים יוקראו על ידי

מערכת יחסים סכוכה עם קטעי האנימציה

לאחר מכו קטע של משחק ,או מחול או

המשוררים שכתבו אותם .לדבר הזה יש כוח

והוידיאו .המסך מוחשך למשך קטעים

שניהם ,ואחר כך קולאז' מוסיקלי .רק אחרי

שלא יתואר  .כמקרה של יונתו רטוש למשל ,או

ארוכים ,כך שנוצר אסמבלז ' של עכודת

שכל אלו עמדו ,חיפשתי את התרגום ואת

של דוד אבידו ,שם ההקלטות ישנות אכל

שחקנית עם קטע אנימציה או וידיאו

-

חיכור

כיו מדיאלי  ,היוצר משמעויות רבות  ,צורניות

השכבה הנוספת שהוידיאו יכול לספק.

הקריאה היא יוצאת דופו .גם מאיה כז'רנו

לפעמים העבודה היתה מייאשת ,כי אני

קוראת כקולה וגם מאיר ויזלטיר .שירים

ותוכניות.

ואיילת מצאנו משהו ורק אחרי הצילומים

אחרים מוגשים על ידי קריינים מקצועיים

המחשכה של אלקיים היתה על עכודה

והעריכה של הקטע  ,ראינו שכימתית הוא לא

כמו שמירה אימכר וצכי סלטוו .אודליה רצתה

שכבתית ,היוצאת במסע אסוציאטיבי מו

עוכד עם השיר ,עם הטקסט או עם התנועה.

לקרוא הכול ,אני חשבתי שזה לא נכוו .כיווו

המילה הכתובה  ,מפליגה אל מחוזות

זה היה מסתכל מאוד.

היה קושי כפול עם

שהעכודה מטפלת ביותר ממודל אחד של אשה

אמנותיים אחרים וחוזרת אל המילה הכתובה.

הוידיאו והאנימציה :גם הדיוק שנדרש

וכיווו שחלק מהשירים עוסקים באשה

יירציתי לתת דרור לכל האהבות שלי ,אני נורא

מצילום שהוא מופע כימתי וגם הקושי הטכני

מנקודת מכטו של הגכר  ,רציתי ששירים אלו

נמשכת למס,ך ורציתי לתת כיטוי למדיום

ככיצוע .למשל השיר ייעיכוד נתונים" של

יוקראו על ידי גכרים  .כל אחד מהקוראים

הקולנועי .ידעתי שהאפשרות שלי לגעת

מאיה כז'רנו  ,הבנוי מסדרה אינסופית של

הוא אישיות כשלעצמו  ,כש אודליה היא

כקולנוע יכולה להתגשם דרך וידיאו ודרך

פעולות נשיות ,דרש עכודת נמלים ממש.

המכנה המשותף ביניהם והכול עובר דרך

אנימציה תלת ממדית  .אמנם זה מאוד מפתה

צילמנו במטכח אצלי כבית .היה לנו מודל של

ההופעה שלה  .אודליה הפכה להיות פריזמה

לנסות לכטא כקולנוע את השירי  ,אבל ידעתי

אשה שתלינו על המקרר ,וככל פעם שינינו את

של נשים הנרקמות סכיב דמותה שלה .כל

שהפיצול כיו הכמה למסך עלול להיות מורככ

התנוחה וצילמנו .כך צילמנו מאות של

צכע אפשר להפוך לקשת של צכעים ,ואת

מדי וליצור דיסוננס מסוים .זה היה מעיו

פעולות ,לקטע כו שלוש דקות .לעיתים היה

המכלול הנשי רואים ברצף זוויות  ,דרך

הימור ,כי עם הכמה יש לי קשר רב שנים,

מתסכל לא למצוא פתרונות או ללכת על רעיוו

הפילטר של התנועה והמשחק של אודליה.

אכל את המשמעויות של הוידיאו כתוספת

מסוים שהיה מענייו מכחינה קולנועית אבל

ככל זאת ,למצלול ולמורככות של הקול יש

כימתית לא יכולתי לצפות מראש .כשהתחלתי

כשבדקנו אותו מול השיר ,מול אודליה על

ערך מוסף שרציתי לשמור".

לעכוד על השירים ידעתי באיזה קטעים אני

הכמה ומול המוסיקה ,זה פשוט לא התאים" .
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את תלהטי לכל ,לכל עובר ושב

בין השורות .יי שיר בניגוד לפרוזה  ,הוא משהו

את אפלה כליל

פחות סגור ,המילים נשארות פתוחות,

את אוכלה כשחל

מעורפלות  ,המשמוע שלהן זוכה לפרשנות אצל

את שוקקה כנחל בצרב

הקורא  ,וזה קצת דומה למחול  ,שגם הוא

)"על חטא " ' ,ונתו וטוש(

מדיום מאוד לא סגור .צופה יכול לראות

הרבה דברים שהכוריאוגרף לא התכוון להם,
יירטוש היה הקטע הכי קשה .הבחירה

המילולית של רטוש היא בעלת כוח ומשקל

רב  ,שבעצם מכוון את כל השפה התנועתית.
השפה הכנענית שלו  ,השימוש בע ' ובח ' ששונה
כל כך מכל שירה אחרת .אני חושבת שיש בי
געגוע גדול למצלול הכנעני  ,לחיתוך החזק,
שנותן המון כבוד וכוח למילה  ,בלי מחמאות

מיותרות  ,אבל גם בלי התנצלויות .אני חושבת
שעם רטוש עברתי את התהליך הכי קשה.

השיר הכל כך חושני זעק לביטוי גופני מאוד
חושני.

העביר אותו למקום שרק הוא מכיר ,
ולמשמעויות כאלה ואחרות שהוא מחפש.
הדבר הזה נמצא בשירה והוא גם הדבר

שממריץ אותי ליצור .זה מחייב אותי לחפש
משמעויות .אני מרגישה שאני בעצם כל
המשוררות שקיימות .מאיה בז ' רנו  ,רחל חלפי ,
דליה רביקוביץ ,לאה גולדברג  ,יונה וול,ך וגם
המשוררים הגברים .עברתי על אינסוף ספרי

שירה .החוויה הנשית היא שתפשה אותי  ,בכל
מיני צורות ובאופנים שונים" .

יי עבדתי המון על אימפרוביזציה והיה קשה

למצוא לזה שפה תנועתית תואמת .אודליה לא
רקדנית ובמקרה הזה היה חשוב לי שהתנועה
תהיה אורגנית מתוך אודליה .ניסיתי את זה
עם מוסיקות שונות" .

הנטייה לגעת בעצב החשוף  ,בבשר החי של

ספרי השירה לא ניתן כמעט למצוא שיר שמח,
מאבידן וזך באמצע שנות

ה 50-

ועד היום .זו

שירה פסימית  ,בין אם אלו המלנכוליה

והניתוק בשירה של דליה רביקוביץ או העצב
ב"סיפור אהבים" של אבידן.
יי אני חושבת שכל הדמויות שאודליה עושה

אומרות משהו על האשה בכלל  .על מצבה  ,על
המצוקה שלה ,על נקודת המבט הגברית  .אני
לא בטוחה שזה אומר משהו על האשה
הישראלית דווקא .המופע הוא יותר על אשה
בכלל .היה חשוב לי לקחת את דמות האשה

ולעבוד עם שירים עבריים שעוסקים בנשים .
אני לא מסוגלת לעשות עבודות על נושא
ספציפי מתוחם .אני תמיד מתמקדת במשהו

יותר מופשט עם רמזים אוניברסליים ,נושאים
קונקרטיים מדי מבריחים אותי .אני מפחדת

אולי שהקישורים של הצופה יהיו מיידים
וקונקרטיים ולא יגיעו לרמת עיבוד מספיק
גבוהה .יותר מעניין אותי האדם באופו

האוניברסלי  .הבדידות של האדם בעולם
מעסיקה אותי .החידלון  ,האין אונים הזה ,
שאתה בעצם פסיק בנצח ,שיהפוך

לנקודה בסוף .זה מאוד מעסיק אותי ולכן

היצר  ,הרגש ,הרומנטיות  .יש לנו כמיהה
לאהבה  ,לקשר רומנטי נוסטלגי" .

בשביל אלקיים  ,השירה היא המדיום הקרוב
ביותר למחול .בשני המדיומים  ,הכול מתרחש
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האשה בעבודה של אלקיים  ,כפי שהיא
מגולמת בתיווכה של אודליה מורה  -מטלון,
היא אשה שלא מצפה למשהו גדול אמנם,

אבל מצד שני  ,היא אינה מסופקת  .במהלך
המופע יש רושם שאלקיים מנסה להעביר

השירה עברית ,ניכרת .אלקיים אומרת שבכל

התחושה

מפני שעולם האינטרפרטציות שלו עצמו

לצופה מעין ייהכול על אודות אשה " .

בשיר יימה החומק כל הזמן" של יונה וולך
נראית אשה חרושת קמטים המישירה את

מבטה אל המצלמה .זוהי אמה של אלקיים.
ייהיא אשה חזקה עם ניסיון חיים ,בת

,85

מעניינת בצורה בלתי רגילה .היא נפטרה לא
מכבר ובאיזשהו מקום רציתי להנציח את מה
שלא יכול לחזור .רציתי לשמור על דמותה
בעבודה הזו .כל דבר אני שומרת .אני לא רוצה
שדברים יעלמו בתהום הנשייה  .אני מנסה
להנציח את העבר האבוד .את העובדה ששום
דבר לא יכול להחליף את הערגות שלנו  .אתה

חי את החיים והולך קדימה והכול בסדר
וטוב .הרי אנו לא חושבים כל הזמן על העבר.
פתאום מוסיקה מחזירה את זה  ,או תמונה או

שיר" .

בחורף באו סתמי וכל ו מי

חלק מ מ קום  ,חלק מההתיישבות ה ע ובדת  ,וג ם

פס י ון לע י דן ה א נלוג י ,ל ע יר שקטה לפנ י

סתמי אמר סתם

שהפכה למטרופולין  ,לרגע הזה לפני שהכול

חלק מ ן ההוויה ה י שראלית של אותה תקופה ,

וכלומי אמר כלום

הפך ממוחשב  ,ד יג יט לי ,מ י יד י ,זר י ז ותכליתי.

של ה שי רים התמ י מ י ם הארצ יש ר א ל יי ם .

) "מתמ י ונלומי "  ,יונה וולר(

הגעגוע י ם למכונת הכת י בה הם הגעגועים

הש י ר י ם ה י שרא ליי ם הור גי ם אות י.

לשפה  ,למילה מדוברת  ,לשירה של פעם ,

יי אני זו שלא מצפה למשהו גדול  .אשה שנראה

לאלתרמן וללאה גולדברג  ,המשוררים

לה שבחיים יש עצב יותר משמחה  .העצב הוא

במספר קטעים במופע ,בעיקר בשיר י ה של
יונה וול,ך יש התעסקות אינפנטילית  ,חזרתית
וקקפונית  ,בפעולות  ,בטקסט  ,בתנועה .
העיסוק בילד י חביב על אלק י ים  .יי סתמי
וכלומי " הוא דוגמה לשיר של י ונה וולך שיש
לו ריתמוס ילדי ,למרות שהמשמעויות שלו
עמוקות הרבה יותר  .יי מעסיקים אותי הרגלים
מגונים שאנחנו חוזרים אליהם שוב ושוב
מבלי יכולת לשלוט בהם  .החזרתיות הזו  ,יש
בה הרבה כוח והיא נותנת לצופה תחושה של
ספקטקל  ,שמחזיר את האדם למקומות
האינטימ י ים והיומיומיים שלו .היומיומי הוא

הנערצים  ,שהיו לקובעי מצב הרוח הלאומי של
שנות

ה .50-

יי בג י ל הנעורים  ,גיל

,17-16

הכול

להכי פשוט" .

ב " מילים רעות " בנתה אלקיים את
הכוריאוגרפיה סביב תנועה מהירה וד י בור

קקפוני של מטלון  .מעבר למילים ולתנועה יש
בקטע תחושה של געגוע למכונת הכתיבה,

לרומנטיות של המילים  ,למשמעותן  .מכונת
הכתיבה מסמלת עבור אלקיים נוסטלגיה ,

-

נגמרים .אתה ל א משלה את עצ מ ך  .העצב

נראה חיובי ובאופק מסתמנת הצלחה אחת

הוא על מה שלא יחזור וזה גורם לך להאמין

גדולה  .אתה חולם קדימה  ,יש לך כל כך הרבה

שאין צורך להגיע .כי כשאתה מגיע  ,פתאום

לאן להגיע .אתה יכול להרשות לעצמך לבזבז

אתה רואה שזה נגמר  .העניין הזה של להגיע

זמן כי ההתבגרות מאוד רחוקה  .עכשיו אתה

מעסיק אותך כל החיים  ,ואתה לומד להשלים .

מתגעגע לזמן שראית את העולם רחוק ,

לא אגיד לך שאני נורא מאושרת היום .זה

כשהקצב של החיים היה הרבה יותר איטי ,

גורם לי עצב שהכול הולך לתהום הנשייה.

וכל העתיד היה צבוע בצבעים פסטורליים,

פתאום האדם נראה לי חסר אונים .ומבחינה

הרגע הזה שהוא לפני החיים עצמם .לפני

מטאפיזית  ,אתה מתחיל לחשוב  .זה לא כמו

שאתה יכול לומר

-

הנה אני נוגע בהם .

מקום שמאוד חשוב לי  ,אנ י משקיעה הרבה

אימפרוביזציה בשביל להגיע לרגיל  ,לטבעי ,

תמיד עננה כבדה שמרחפת מעל .דברים שהיו

מטוטלת שנעה מצד לצד  .ברמה האישית  ,אלו
היצירה והחיות  .כל זמן שאני יוצרת יש סיבה

יי הייתי נשואה לטייס שנהרג במלחמת

לחיים .יש עוד למה לצפות .אבל באופן

ההתשה  .ההתפכחות הראשונה והגעגועים

העמוק אני באמת מזדהה עם השיר של

הראשונים  ,שקיימים כשכבה בתוך העבודה ,

רביקוביץ ' טיוטה "!

הם אליו  ,אל התקופה שבה גרנו יח,ד אל
הקיבו ץ שבו גר  ,המרחבים וכמובן הצעירות

לא להשאיר עקבות

הזו  ,שבה אתה מרגיש שהעולם שייך לך .

לא לפזר סימנים

' יי אני הלכתי אז ' מחזיק תקופה  ,שובל ארוך

אני במקום זה ממילא איני

של זמן .הגעגועים הראשונים הם אולי לילדות .

נשארת.

!II'II-_"---'~-·_----ייייי "~ ~----י זוכרת את השירים של אחרי קום המד י נה ,
I

)"טיוטה" ,דליה רגיקוגיץ(

שירים ישראליים אותנטיים .גדלתי בנתניה
וכילדה עבדתי בשדה  ,עבודה קשה עם הרבה

אחר י ות .מגיל צעיר הרגשתי חלק ממשפחה ,

הסוף שלו

-

יי אין לי צורך להגיע " אומר הכול.

זה לא אומר שלא אמורים להגיע לאנשהו.
אלא שפשוט צריך לשים דגש על הדרך ולא

על ההגעה  .שמו של השיר יי טיוטה " הוא
ההסבר  ,הוא כתב היד עצמו  :המחפש השואל
שאלות  ,שנמצא תמיד בדרך לאנשהו  ,אבל

עדיין לא בסוף.

~
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-

" עמי ים

ע מ י י ער "

אומה ואדם נעים במעגלים חופפים
מכליה לתחייה
כ ו ריאוגרפיה :ג ' ון קרנקו
קריאה :חנה מרון

"מסוקיה"

"אדע"

-

-

רות בן-צבי ,א.ו .שטרנברג

ד.צ .זלצר

"מעין גנים"

בביצוע חליל

-

)עמוס א  Iזנברג(

ייעוץ ספרותי I :שראל אובל
תלבושות I :עקב שר  Iר ו  Iא  Iר ורדן

המחול  IIעמי ים

-

עמי יער

II

הועלה בבכורה

עולמית בלהקת בת-שבע בשנת

1971

והוא כלל

רןת אשל ןישראל אןבל

13

ש י ר י ם ישראלי י ם .באותן ש ני ם נמשך המחו ל בארץ
לעיסוק בנושא י ם אוניברסל יי ם  .נושאים יהוד י ים

או ישראליים נחשבו לפרובינציאליים ומיושנים ,
וזוהו בעיקר עם התקופה של מחול ההבעה באר ץ
)בין שנות ה  20-של המאה שעברה ו ע ד תחילת
שנות

ה .(60-

בקטע על השואה  .נטייתנו הטבעית לעבר המופשט והכרת גודל
הטרגדיה מנעו את הקטנתה לממד י ם בימתיים ; אך השירה שעיקרה

תמציתיות  ,המחו ל המודרנ י שעיקרו סמל י ות  ,בשילוב עם צלילי

החלטתו של הכור י אוגרף ג ' ון קרנקו

ליצור מחול הקשור לתחי י ת עם ישראל בארצו

הנקישה המופלאים שבוקעים מאי שם  ,שיצרה רות בן-צבי וקולה החם

עוררה בזמנו לא מעט תהיות  ,חששות ואף לעג

והרוטט של חנה מרון  ,חברו יחד לרושם רב ממדי.

מסוים  .ול א זו בלב,ד אלא שקרנקו החליט לעשות

בחירת השירים נעשתה לפי תוכנם אך לא פחות מכך לפ י צלילם .

שימוש במ י לה  ,בטקסט של שירה עברית  .החלטה זו

קריאת השירים הי א ה מ סגרת הצלילית לפיה רוקדים הרקדנים ,

עוררה התנגדות של ממש  ,מאחר שהקשר בין מילה

ו ע ליה להישמע כמוסיקה אחידה לאוזני הקהל שאינו דובר עברית .

ותנועה זוהה אז בעיקר עם מסכתות החג

לכן עוברות מספר מילים כמוטיבים חוזרים בשירים כולם  .הצליל

בקיבוצים  ,ועם ניסיונותיהם של רקדני מחול

החוזר שוב ושוב הינו  :דם  ,עם  ,עולם  ,אדם  ,ים  ,ידם  ,אמם  ,נדם ,

ההב ע ה באר ץ  ,שנחשבו בעינ י הדור הצע י ר  ,האמון

חתם ; ול א במקרה.

ע ל טכנ יק ת גראהם  ,ל " חובבים  ".אבל קרנקו התעקש.

השיר י ם במחול  IIעמי י ם

ישראל אובל מספר על יצירת  IIעמי ים

-

עמ י יער

II

)קטע מתוך כתבה( :

הזהות שבין התנועה והמילה  .לעומת ג'רום רובינס שהראה במחולו

אכן  ,דווקא י צ י רת מחול על פ י ש י רה עבר י ת נוצרה

 IIתנועות

בידי אמן זר  .ג ' ון קרנקו  ,הכוריאוגרף הדרום-

לרקוד מיל י ם .

אפריקאי  ,שנודע יותר כמנהלו האמנותי של בלט

שטוטגארט  ,החליט לתרום לחיי האמנות בארץ
יצירה ישראלית .
במשך חודש י ם רבים ישבתי עם ג ' ון קרנקו ויחד
קראנו ש י רה עברית.
טרם בואו ארצה קרא קרנקו שירים רבים

בתרגומם האנגלי וכאן תרגמתי עבורו שירים רב י ם

אחרים  ,אליהם לא יכול להגי ע באין להם תרגום.
נושא ה י צ י רה שבחר קרנקו  :אומה ואדם נעים י חד

במעגלים חופפים  ,מכליה לתחייה  .זכור לי שבזמנו
נשמעו טענות שאין המבחר מייצג את השירה

העברית בכללותה ; אולם מטרת המחול לא היתה
לייצג את השירה העברית אלא ל י צור מחול עצמא י
בע ל נושא משלו  .נכו ן לומר שהמבחר מקיף קשת
רחבה החל מהתנ " ך )שיר השירים( וכלה בנתן זך.
כמו  -כן נרתעו רבים מהרעיון לפתוח את המחול

18

-

עמי י ער

II

אינם מהוים רק ע למחול  ,כשם

שמוסיקה משמשת לפעמים רקע  ,אלא חלק ממנו עצמו ומכאן נובעת

II

-

כיצד אפשר לרקוד דממה  ,הראה ג ' ון קרנקו כ י צד אפשר

ייעחי יס
•

20

-

עחי יעךיי
•

ה

מחןל ןהשירה ןהזימרה
ןהתי א טרןן ןהציןר

ןהמןסיקה ןהטקסט

נעים כמן גרמי שמים אך במסלןלים
לא קבןעים ,נפגשים ןנפרדים ןחיים
כברת דרך ביחד ןכאשר נראה שהם

בלתי נפרדים  ,שאין ריקןד ללא
מןסיקה למשל ,אן ללא סיפןר  ,הנה
אז לפתע היפרדןת  ,ןהקהל נעןר
מתרדמתן הנעימה ןדבר מה מדריך
רןגז ןתמיהה

את מנןחתן ןשןב יש

ןקשב שבא בעקבןתיהם.

בתיאטרןן היןןני  ,שירה היתה
כתןבה עם  IIהןראןת

תנ ן עה II

ןהדגשה גןפנית לביצןע על ידי

השחקנים .ריקןדי עם הין בלתי
נפרדים מן השירים

-

מןסיקה

ןמילים .הבמה היתה ריקה
מתפאןרה אן מלאה עד גדןתיה
בציןרים ןבתפאןרןת  .המחןל
הקלאסי ידע עלילןת ןריקןדים
מןפשטים  ,המחןל הפןסט-מןדרני
השתמש בטקסט כב  IIהןראןת
הפעלה II

ןכמישןר התייחסןת נןסף ,

מתייחס לעצמן אן מפליג בסיפןרים

שאין להם קשר לנעשה על הבמה.
טקסט יכןל להיןת בסיס למחןל אן
השראה ,

מה  IIסילפיד II

שנןצר

לטקסט של היינריך היינה עד
ל  IIהעלבת

הקהל II

של פטר הנדקה

ב  IIןירןס של אןהד נהרין ".

בשנים האחרןנןת  ,אחרי שנןת אלם
רבןת של המחןל המןדרני  ,חזר
הדיבןר אל הבמה  ,ןאין כמעט מןפע

שאין בן דיבןר  ,לטןב ןלרע .נהרין
פתח את

 IIאנאפאזה II

בטקסט שכןןן

אל הקהל  ,ןרמי באר קריין את
קןהלת באנגלית ב  IIזיכרןן דברים" .
אצל רןת זין אייל השמענן קןלןת
ןחלקי מילים  ,ןביל טי ג'ןנס דיבר
ללא הפסקה במןפע יחיד שהעלה

לפני שנים בפסטיבל ישראל.
עלןם  ,חבןי אן נזעק  ,הטקסט שם

-

אפילן בצןרת התרגןם הפנימי

שהצןפה מדןןח לעצמן בזמן המחןל ,
אפילן בצןרת אסןציאציןת רגשיןת
אן חזןתיןת.

בשנןת

ה 70-

י צ ר ג ' ן ן קרנקן ,

כןריא ן גרף ממ ן צא דרןם א פר י ק א י ,

שעבד עם בלט שטןטגארט

-

את

ר י קוד מ ינ ימ ל י סט י ו צ נו ע ל טקסט האדיר הזה ,
שעיקרו בעצם מין הדגמה מינורית

וצמצומה

בב וק ר ל א עב ו ת ו רי ח כ ל ה צו מ ח נדף וכ ל
הצ י פ ורים עפות ב מ ין כ נף

א חת " ...

ז ו יי כר י תת

תערוב ת אלג נט י ת  :מין מ חו ל אי ר ופאי

-

לא

ב די וק יימ חו ל ג רמ נ ",י מש ום ש הו א נזה ר

לפ ע ולות חסרות הי ב ט ר ג ש י  .אחד אחרי השנ י

כנ ף " של אצ"ג ו ז ו מ וסי ק ה ו השבעה ה ו לכת

מתקדמים השחקנים מפינת הבמה הימנ י ת

ומתמשכת ו ר נה ש י נפלד עטוי ה במשי לבן

באלכסון  ,ובכל יי תחנה " הם מבצעים פעולה

לבדה על הבמה  ,והיא רוקדת את הציפור

מתוך אוצר המילון הגראהמי  ,בעיקר כאשר

כרותת הכנף .ראיתי את הריקוד פעמים רבות ,

הרקדנים יושבים או שוכבים על הרצפה ,

שומטים את הראש  ,מסירים נעליים ,מכנסיים,

ואיני יודעת לומר מה בדיוק שינפלד יי עושה ",

ושורות של נשים נעות ביחד באופן המזכיר גם

חולצה  ,מסמנים מין איבוד משקל כאילו ספגו

להוציא כמה תנועות גדולות ,בשינויי כיוון

את דוריס האמפרי  .התוכן הרגשי נמצא בשירה

שעל פניה נראית פשוטה ולא מכאיבה

-

מגי לוי ר ג שות וקרנ קו כא ן מתע סק בצורניו ת

כאילו יצר מחול ק ל אסי

-

אך יש גם תנועות

חבטה  ,ונופלים אפרקדן על הבמה .השורה

קיצונ י ים  ,במין סטאקטו מתנוחה לתנוחה ,

ובמוסיקה אך המחול גם מצליח לא להיות

מתקדמת בקאנון  ,כאשר כל רקדן נוסף חוזר

כביכול מאובנת ; אך היא הציפור כרותת הכנף ,

קישוט  ,ובזה כוחו של קרנקו .הקבוצה נעה רוב

על אותן תנועות .לקראת סוף השיר נותרות על

גופה נוטה הצידה ,על רגל אחת  ,רגל עטופה

הזמן מאותה פינה באלכסון לימין במה

הבמה ערימות קטנות של בגדים וערימה של

בבד מורמת גבוה ,זרוע אחת ארוכה מושטת

והחזרה הזו מחזקת את אפיון המחזוריות של

רקדנים המוטלים זה על גבי זה.

מעלה  ,ועד היום איני יכולה לשמוע את השיר

העוצמה של הקטע הזה נובעת מן הטקסט

מבלי לראות את דמותה  ,שוב ,ללא פאת ו ס ,אך

שבמקרה ההיסטורי הזה מבודד לכדי מחזור

ומקולה של מרון  ,מן הידיעה שלנו המוקדמת

תוך הבנה עמוקה של היופי שנקטע ,של הגדם

אח,ד אך ברמה המופשטת יותר מתייחס

על מהות הדבר ומן החיבור המאוד מעודן

הזה  ,יי ועל מקום החיתוך חתם "  ,ובסופו של

למחזוריות שבבסיס החיים.

ופשוט של הריקוד .עלי להודות שכאשר ראיתי

המחול שינפלד מניחה את הבד הלבן על

ההמחשה החזותית של טקסט ,קצב ,מהירות

לראשונה את המח ו ל  ,לפני שנים  ,צרמה לי

הקבוצה הדוממת שבקדמת במה  ,ורק זרועה

וכיווני חלל מוסיפה ממד אנושי  ,גופני ,

העובדה שנערים יפי תואר מתפשטים על

האחת נעה בתנועות גל י ות ,ככנף.

לאלמנטים הצליליים ולתכנים .הם רוקדים

הבמה  ,בעוד שמדובר באב זקן שלא יי העז

)בסרט שצולם באחת החזרות

להביט בעריית בשרו "  ,אלא ברדת ו לבית

היחיד הקיים של הריקוד כפי שעלה על הבמה,

המרחץ .העירום שלו בשלג  ,עירום פגיע  ,שהוא

יש עוד נוסח של אילן אלד,ד שצילם את

גם פגיעה בציפור נפשו של היהודי המאמין

המחול באתרים שונים בארץ

וגם הפגיעה הפיזית הברוטלית ,הוא היפוכה

הדמות הלבנה נורית שטרן ( .

-

-

והוא הת י עוד

הריקודים מבחינה תמטית

לעיתים את ההיפעלות הרגשית שהמוסיקה
והטקסט מציעים  ,מבלי
"להביע " את אותו ריגוש.

רוקדת את

אך זהו גוף חי ואנושי
המסמן את עצי היער ואת

של האפוליות הלא יהודית  ,זו של ה"היהודי

הים  ,את החיפוש אחרי זה

החדש  ",המתפשטת על הבמה בתמימות

יי שיר הנושא " הוא יי עמי ים

העירום של חיה מפוארת  .זו נקודה לא פתירה.

אצ " ג ו הכוריאוגרפיה מנסה לחבור באופן צורני

לבד נשארתי " ויש בו בגוף

ניתן עם זאת למצוא חיוב גם במתח הנוסף

לטקסט ; הקבוצה כולה מאיירת בעצם את

את צער עצמו ואת יפי

ה " יער" ואת ה " ים" ואת יי החורש תלמים

עצמו  ,את מוגבלותו

הרקדנים הוא עוד פיתול בתהליך האמנותי

במים  ",כאשר לבסוף נולדת תקווה מתוך

והניצחון הרגעי על

שמתחיל בזוועה אמיתית ,שתיאורה המילולי

האין  .המחול כולו הוא שורה של מצבים ,

מוגבלותו .

שבין הטקסט והמחול

-

אולי החוסן של

-

עמי י ער " של

ש " אהבה נפשי  ",את יי ואני

הוא כבר מלאכת מחשבת .

כאשר הבנות מורמות כענפי עץ או הלהקה

קצב הקריאה של מרון

המחול השני מתחבר אל הראשון כאש ר

כולה מתגלגלת על הרצפה כ " מים !' הצורות

קשוב לתנועת הרקדנים ,

קבוצת רקדניות יוצאת מאותה פינה  ,בעומק

נמזגות זו לתוך זו  ,ולבסוף הקבוצה נפתחת

וההפסקות שבין השורות

הבמה  ,הן יוצרות מעגל ונעות בסיבובים

לזוגות ,היוצרים מין חלל מתוכו נולד היחיד.

הן גם סופי המשפטים

בשילובי זרועות מורמות .השיר הוא " לילה

בסוף הקטע הם יורדים על ברכיהם ומרכינים

התנועתיים .

דומם " של טוביה ריבנר ,והוא ציור שיש בו

ראש ; כל כך פשוט ומרשים .

ב " לבדי " של ביאליק

מידה של פיוס או נחמה

-

יי עוד זורעים כוכבים

את אורם  /עוד חוזרים בני אדם משדות

רחוקים וידם נקייה עוד מדם  ... / ...והצל על

מפתן הוא צילו של

ההמשך הוא " לא זכיתי באור מן ההפקר" של
ח " נ ביאליק ,והוא מתחיל בסולו  .את היחיד
רקד רחמים רון  ,ובוידיאו שבידי  ,רוקד

דביר באופן מרשים מאוד

אילן " ...

-

דוד

בסולו שעניינו

גוזל

רך ...

ואני

נשתכחתי מלב /

תחת כנפי השכינה  /בדד
בדד

נשארתי- " .. .

רוקדים

שלושה גברים עם האשה

הנערות מתקדמות בסיבובים רכים עם תנופות

התרוממות

רגל גבוהות  ,הן מתקרבות אל ערימת הגברים ,

רגעים יפים להפליא  ,התנועות רכות ומדויקות,

רוקדות סב י בה ו נ שכבות בעיגול סביבם ,

המחול כולו מפוסל .זו אול י התכונה המובהקת

השבורה חוזר .הם נושאים

זרועותיהן נעות באויר  ,כשלקראת ה סוף  ,כל

של הסוויטה הזו  ,הבהירות הפיסולית של

אותה וגם כאשר היא

זרוע נשלחת וחובקת את אחד הגברים

המחול ,אולי על חשבון מורכבות תנועתית  ,אך

נותרת לבדה  ,היא נישאת

השוכבים ללא תנועה .אל הטקסט נוסף

הפשטות שאינה משעממת לרגע יוצרת איזון

החוצה  ,מורמת .

עם הטקסטים הנפלאים .בהמשך הופך השיר

יי שיר השירים "

בן-צבי .המחול נגמר בדממה .

למין קריאה מלאת כוח  ,כאשר נוספים כלי

משכבי בלילות " הוא

מתוך השקט של ייר ק רוח ילל ו לבנ ו נדם " עולה

ה קשה והר י תמוס מת ע צם למ י ן דבקה .

בריקוד זה התיפוף

-

פשוט וקצב י

-

פתאום קולה של מרון ב"לפתע ולפתאום
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-

מאפרקדן לאנכי  .יש בו כמה

יי כולם נשא

הרוח ...

-

בלבן  ,ומוטיב הכנף

של רות

-

מחורבן לתקומה ,

השפה התנועתית של ייעמי ים

-

עמי יער" היא

-

יי על

ק ב וצת נשים בליווי קול  ,מצ י לות ופעמונים ,
ואלמנטים מזר ח יים מובלעים בתוך המ ח ול

-

הקצבי והס י מטרי

שורה  ,חצ י גורן  ,כאשר

שלי שיר רוקדת את  /Iהאשה

 IIבשני י ם

/l

באדום • /l

של שלמה טנאי מפתיע ביפי

הטקסט והמחול

אחד ...

תחת כנפך " הנפלא  ,שהוא דואט נוג ע ללב של

-

 /Iכף ידי נגעה רק במקום

אך כל הדם עבר שם במרוצה  /וכל הגוף

ידי ,/l

היה בכף

מתוך  /Iמסדה

II

והליריות נקטעת ב  /lידי ישראל

II

של יצחק למדן .זה הקטע

שאולי לרגע מצדיק את טענת ה  /lמסכת

II

שמולחן במלואו בהרכב תזמורתי וזימרה ,

דביר )בוידיאו( ושלי שיר  ,האשה באדום ,

במצלול ועוצמה טרגיים ,המזכ י ר י ם את

כאשר לגבר התפקיד הרך י ותר  ,הפגיע  ,כאשר

מאהלר ביצירותיו הקוליות .בשיר זה יש קבלת

האשה גם נושאת אותו  ,מה שנראה אז

הדין של המוות המתקרב  ,אך במחול עצמו יש

כחדשני  .הליריות של הדואט נחבטת מיד עם

מאבק בין קבלת הדין הזו ובין חיוב החיים ,

 /Iחי אלוהים

II

של י  /lצ רימון  ,שהוא מין השבעה

ואולי בעצם אין הם מנוגדים .בטריו הזה

של חיוב חיים ,קריאה המתבטאת בקאנון

נותרת מדי פעם אחת הדמויות

המסתער קדימה בתנועות גדולות  ,קפיצות

וכנפה השבורה  ,והאשה באדום שכולה תשוקה

-

האשה בלבן

שהוטחה אז כנגד המחול  ,שמשמעותה פשטנות

וכריעות עמוקות  ,שוב בסימטריה של שתי

וחיות

וחגיגיות  ,לעיתים מוכתבת או מזויפת ,

שלשות גברים שבעקבותיהן  ,ואחר כך ביניהם ,

זהו טריו נהדר  ,שלקראת סופו השלושה

והתעלמות מן האישי וכל מה שהעיק ; אך זו

שתי שלשות של נשים  ,בקרשנדו הולך ועולה ,

פוסעים לאט באותו אלכסון במה  ,באותה דר,ך

ללא ספק גישה התלויה בתקופה .כבר היום

גם בקריאה של מרון וגם במהירות ובעוצמת

כאשר ה  /lלבנה

ניתן לראות בחד המשמעותיות של האמירה

התנועה.

אוחז ב  IIאדומה

ואפילו בארכיטקטורה של צורות מהן  /Iיוצאות

ושוב מתאזן הכוח בריקוד שאולי הוא היפה

השלישייה הולכת ונכפפת עד אשר

ידיים /l

משהו מעורר געגוע בעוצמתו ובאמונתו,

בישירות הדימוי

החזותי ...

אך קרנקו בתבונתו מיד שר את "הכניסיני

והמורכב שבסוויטה

-

 IIאדע

/l

של אלזה לסקר-

שילר למוסיקה של א  /lו שטרנברג

-

עם נתניה

דברת ששרה  .זהו הקטע היחיד במחזור

-

לבדה  ,בעוד שהגבר רוקד עם רעותה .

כרוכה על גבו של הגבר  ,והוא

II

/l

הפוסעת באויר  ,וכל
ה  IIאדומה /l

נוגעת ברצפה ונותרת שם ,בעוד הגבר חוזר

אחורה ויוצא עם  IIהאשה בלבן

/l

כאשר היא על

כתפיו  ,מקבילה לרצפה ,ולאט מתעטפת סביב

ראשו  ,ידיו מושטות קדימה .זהו האיזון של
קבלת הדין  ,קבלת העבר  ,אך על הבמה נותרת
בכל זאת מי שמייצגת נעורים ותקווה והמש,ך

ושיר הסיום הינו באמת קריאת  IIהלל
מפוארת

-

המילים של נתן זך

-

II

 /Iאני רוצה

תמיד עיניים  /כדי לראות את יפי העולם /
ולהלל את יפי העולם הזה שאין בו דופי /

ועשה אותו כל כך מלא

/

וכן  ,לא

אחדל ;/l

יופי.. .

ולא אחדל להלל

וכל הקבוצה מצטרפת

והתיפוף והקריאה מלהיבים ויש משהו דמוי
ריקוד-עם בשורה הארוכה ובמה שמזרחי

ובטבעיות כזו משתלב במה שהוא  /Iמחול
מודרני II

 IIראפית

ווירטואוזי ובקצביות הכמעט
/l

של ההלל הזה.

זהו סיום סוחף לעבודה עשירה ,רבגונית ,
המתייחסת באותה מידה של מסירות ורצינות

לכל היסודות

-

לשפה ולשירה ולמוסיקה  ,לכל

צליל של אצעדה וחליל  ,לכל גוון קולי כמו לכל
תנועה ולמה שהולם רקדן ישראלי ,
שיש בו גופו קצב ועוצמה והבנה של מה הוא

רוקד  .וצריך היה אמן זר לשפה כדי לגלות לנו
את כל היופי הזה ,את כל ההלל הזה.
מאז הבכורה

ים

-

עמי יער

ב1971-
/l

שב ונכלל המופע  /Iעמי

ברפרטואר של להקת בת-שבע,

ועלה במקומות שונים בעולם  ,כולל ברלין
ולונדון  .השתתפו בו מיטב הרקדנים  ,ביניהם
רחמים רון  ,יאיר ורדי  ,רנה שינפל,ד אהוד בן

דו,ד יעקב שרי  ,נורית שטרן  ,לאה אברהם  ,דוד
דבי  ,פר אולוף  ,אמיר קולבן  ,צבי גוטהיינר,

קארין פרבר  ,רותי קליינפל,ד פאמלה צ ' רני ,
נירה פז  ,חיים און  ,רוג ' ר ברייאנט  ,תמר צפריר ,

דבי סמוליאנס  ,איב אולסטרום  ,לורי פרידמן ,
"עמי ים

-

עמי יער" מאת ג'ון קרנקו בביצוע רקדני להקת בת-שבע ,צילום :מולה הרמתי

"Song of My People" by John Cranko, Batsheva Dance Company, photo: Mula Haramati

נירה טריפון  ,רובר פומפ  ,חיליק דו,ד שלי שיר .
וו

וווו
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מןשגים  IIאמנןת בין-תחןמית "

ן  IIרב-תרבןתיןת II

הפכן בשנים

האחרןנןת למןשגים הנשמעים ןהמשפיעים ביןתר על השיח
התרבןת י .בדברנן ב  IIאמנןת בין-תחןמית

II

הכןןנה היא ליצירה

בכמה שפןת אמנןתיןת במקביל ןאילן המןשג  IIרב

תרבןת י ןת II

עיקרן

קבלת ההטרןגניןת כער;ן הןא מבןסס על שןןיןן הזדמנןיןת תרבןתי ,

דהיינן ,אפשרןת לכל תרבןת ןלכל אמנןת להתפתח ןלכל אדם לשמר
ןלפתח את תרבןתן שלן  .עם כל הקןשי שבשימןש בהגדרןת

כןללניןת,

בעיקר באמנןת  ,הן משמשןת כלי חשיבה ןמסייעןת במיפןי של תהליכים
מרכזיים בתרבןת) .לענייננן  ,לדןגמה  ,במחןל הפןסטמןדרני

 IIהעכשןןי II

מרבים לשלב בין אמנןיןת  :קריאת טקסטים  ,פיסןל  ,ציןר ,עיצןב ,שימןש
בןידיאן ןבןידיאן-ארט(.

אם כן  ,אין האמנןת ניתנת להפרדה מהיבטים אחרים של התרבןת  ,כמן

חינן,ך רעיןנןת פילןסןפיים  ,פןליטיים ,כלכליים ןאסתטיים  iמח,ד
האמנןת היא הישגיןת אמנןתית  ,ןמאיד,ך היא מעןגנת בהשקפת עןלם.
זאת התפיסה שמתןכה בכןןנתי לצאת ןלבחןן את הקשר שבין המילה
ןהתנןעה בהתפתחןת ריקןדי העם הישראליים.
 IIמסכתןת

החגים II

ןריקןדי העם הקדימן מהלכים שהתרחשן באמנןת

בכללה ןבמחןל הפןסטמןדרני העכשןןי בפרט .מסכתןת אלה עןצבן

בעיקר בשנןת

ה  30-ןה 40-

בהתיישבןת העןבדת  ,על ידי יןצרים שןנים,

ביניהם :לאה ברגשטיין ,מתתיהן שלם  ,יהןדה שרת  ,רבקה שטןרמן
ןעמנןאל עמירן  ,ירדנה כהן ,

אןירה ןכן  ',החןמר :נעימןת ריקן,ד שירי עם

ןכן '. /l

כיצד נןצר השילןב הבלתי נפרד של לחנים ,מילים ןתנןעה בריקןדי העם!

ראשית לכל  ,זה היה רצןנם המןדע של היןצרים .למשןררים ,למלחינים
ןליןצרי ריקןדים היה מקןר השראה משןתף

-

החיפןש אחר  IIסגנןן

אמנןתי ישראלי "  iלכן למילה היתה חשיבןת רבה יןתר מאשר ללחן
ןלריקןד  .השירים הין ביטןי של הקןלקטיב ) " נבנה
השאיפןת הלאןמיןת שלן  iבספרם  IIשןרן הביטן

ארצנן (II

ןראן /l

ןשל

כןתבים יןרם טהר

לב ןמרדכי נאןר  /I :השירים פיארן את המעשה הציןני אך לא הסתירן את
הסבל ןהבדידןת  iהגבירן את האמןנה ןהתקןןה אך לא פעם לגלגן

בהןמןר על אןרחןת החיים של אנשי הארץ .דןמה כי יןתר מכל ציירן

בעין אןהבת את נןפיה של הארץ החדשה
שערך באחרןנה  IIשירי אהבה

ישראלים ,/l

3.II

יןאב קןטנר  ,בלקט השירים

מתייחס גם הןא לנןשא ' :

 IIמאןת שירים ליןן את המפעל הציןני ,את הקמת המדינה  ,את

המלחמןת ,את השגרה היןמיןמית  ,כפסקןל שנןתן עןד טעם לחיים i

שמבטא את רןח התקןפה בדרך אמיתית .לפעמים נדמה היה שרןב
שירינן עסקן בנןשאים לאןמיים ,חברתיים ןדתיים  ,מלחמה ןשלןם  ,טבע
ןנןף ןלמי בכלל היה זמן

לאהבה! /I

השילןב בין המילה לתנןעה היה טבעי ןאןתנטי  .קשה לעיתים לקבןע מה
קדם למה  ,השיר אן הריקןד  .ברןב המקרים )עד היןם( שימש השיר מקןר

השראה לריקןד .יןצרי הריקןדים ניסן לבטא בתנןעה
את המשמעןת המילןלית ,

ךי iJ

המןסיקלית ןלעיתים גם

ןךי

עם

הם

יו רונו

ההיסטןרית ןהאידיאןלןגית של

שירים

השיר  .המלחינים ןיןצרי
הריקןדים חיפשן מילים
במקןרןת שןנים  ,בעיקר בתנ  /lך

ןגם בשיריהם של גדןלי
המשןררים  .במקרים רבים נןעדן
גרטרןד קראןס  ,יהןדית אןרנשטיין ,

אלזה דןבלןן  ,צ'סקה רןזנטל  ,שרה לןי-תנאי  ,עמנןאל זמיר ןאחרים.
המסכתןת הין שילןב של טקסט עברי מדןקלם ןמןשר  ,מןסיקה ןמחןלןת
חג  .הן עןצבן בהשפעתן של רןדןלף פןן לאבאן ,התיאןרטיקן ןהמןרה,

ממןבילי  IIמחןל ההבעה  [Ausdruckstanz] IIשפרח בארצןת מרכז אירןפה ,
בין שתי מלחמןת העןלם .כרבים מבני דןרן בתחילת המאה
לאבאן כי  IIהאנןשןת עןמדת בפני עידן

חדש ...

ה ,20-

חש פןן

הלחנים לחזק את כןח הביטןי של
המילים ןהמכלןל שנןצר שימש מסגרת לתנןעה  .למשל  ,השיר " באנן חןשך

לגרש :II

הלחן  ,ןאילן  IIהעם

המחןל העממי ןהחגים

נקראים על פי הכןתרןת שנתנן משןררים לשיריהם  ,אן על פי המילים
הראשןנןת של השירים  .בהשפעת הריקןדים  ,זןכרים רבים מהרןקדים את

מילןת השירים ןכך גם שרדן שירים רבים  .למשל  ,השיר "ןשאבתם מים
בששןן " שחיבר אהרן אשמן למחזה  IIהאדמה הזאת  ",אן השיר בהשפעה

החסידית  " ,הבה נגילה" ,שהיה פןפןלרי בריקןדי ההןרה.
ריקןדים רבים  ,בעיקר אלה שנןצרן בתחילת תנןעת ריקןדי העם בשנןת

ה  ,40-ה  50-ןה ,60-

נןצרן מתןך שיתןף פעןלה הדןק בין המלחינים ,

המשןררים ןיןצרי הריקןדים" :זןגןת" יןצרים  ,כמן למשל לאה ברגשטיין
ןמתתיהן שלם ,שלןם חרמןן ןאמיתי נאמן  ,רבקה שטןרמן עם נירה חן ,

עמנןאל עמירן ןשרה לןי-תנאי ,רעיה ןיןסי ספיבק ןעןד .גם כשכל יןצר
עבד בנפר,ד היתה התאמה בין השירים לריקןדים .ברןב המקרים
השירים )הלחן ןהמילים( יצרן את המסגרת לריקןדים ,כניסןחן של

מרדכי סתר בראיןן לחנןך רןן II 2 :המןסיקה היא מסגרת ,משען ריתמי ,

24

-

החןשך 5 .

במאמרן  /Iמחןל העם ןכלי זמרין"  II :בראשית הדרך בעיצןבן

ןביצירתן של ריקןד העם הישראלי הלכן יןצרין בדרך השילןב

l.II

בריקןדי העם הישראליים ,שתחילתם במסכתןת החגים  ,קיים עד עצם

הןסיפן לן את רקיעןת הרגליים

ל השיתןף בין מלחינים ןיןצרי ריקןדים עןמד ד  IIר צבי פרידהבר

המןדרני הןא לשרת את החברה  ,עיצב פןן לאבאן את המסכת ההמןנית:

היןם הזה שילןב הדןק בין השירים  ,הלחנים ןהתנןעה  .רןב ריקןדי העם

II

-

הילדים ןהגננןת

ןהנפןת הידיים להמחשת גירןש

המסןרתיים הם על סף שקיעה "  iהיןת שסבר שאחד מתפקידין של המחןל

 IIיצירת אמנןת פרןלטרית המןנית ששזןרים בה מחןלןת עם חדשים

המילים נכתבן על-ידי שרה לןי-תנא י ,עמנןאל עמירן כתב את

ןבשיתןף מלא עם מעצבי הזמר הישראלי ןהשלימן זה את זה

 IIהכליזמרים ,/l

ביצירתם המשןתפת "  iלדעת פרידהבר

אןתם

אקןרדיאןניסטים ,שליןן בראשית התפתחןתם את ערבי ההרקדה ,הפכן
עם השנים למלחינים של הזמר הישראלי ןתרמן ליצירה בעבןדה
משןתפת עם המדריך ןהכןריאןגרף  iאןתן יצירןת משןתפןת של

המלחינים ןיןצרי ריקןדי העם תרמן רבןת להפצת הלחנים ,בזכןת
הריקןדים שנןצרן בהתבססם עליהם'.

הסטכתןת הראשןנןת

-

לאה

רבגשם"' I

לאה ברגשטיין עלתה לישראל ב 1925-

ןסתתיהן שלם

הצטרפה לקיבןץ בית אלפא .עם

הפילןג בבית אלפא עברה לרמת יןחנן  iעימה עבר גם מתתיהן שלם .הם
הין הראשןנים לעצב מסכתןת חג לקיבןץ .החג הראשןן שעיצבן היה  IIחג
הגז

II

שנחןג עם סיןם הגז בבית אלפא

ב.1931-

המחברים ןהמבצעים באן

בעיקר מבין הרןעים ןאת האירןע חגגן ליד הדיר .אגב  ,הלעג לשירי
הרןעים  ,שירי " הן הן  ",ןהטענןת כי הין מלאכןתיים ןמנןתקים
מהמציאןת ,אינם במקןמם  ,מאחר ששלם ןברגשטיין הין באמת רןעים .

בתפיסת עןלמם של שני היןצרים היה בתחןשת הראשןניןת;
ןשה שהעשייה התרבןת י ת חייבת ל התבצע בד בבד עם בניית הבסיס
ןהלאןמ י בארץ ישראל .השיר י ם )מילים ןלחן( של מתתיהן שלם

יצרה את הריקןדים במקביל ןביחד עיצבן את מסכת החג.
יצרה

51

ריקןדים ,

שאיפה ליצןר ריקןד עם ישראלי ; בכך ייצג ה שטןרמן תפיסה מנןגדת לזן
שהציג בזמנן ד"ר להמן ,מנהל כפר הנןער בן שמן יישאי ן לעשןת ריקןדים

ן ברןבם בעבןר חג י הטבע שחןדשן בקיבן ץ רמת יןחנן .לאה

כ 40-

שטןרמן ריקןדי עם

-

בהשראת נןף האר ץ ןעבןדת האדמה

-

מתןך

מביניהם לשירים של מתתיהן שלם .

מר י קןדיה הפכן לריקןדי עם נפןצים  ,על אף שהיא עצמה ראתה

עממיים בארצנן באןפן

מלאכןתי"l5 .

אןפייני לשטןרמן ןלדןר היןצרים החלןצים כןלן הןא הסיפןר הבא  :בע י ן-

חרן,ד בקיץ

,1942

טיילה רבקה שטןרמן עם בנה הקטן ליד גן הילדים .

הילדים שרן נעימה גרמנית שהיתה אהןבה עליה מימי ילדןתה בגרמניה

ריקןדי חג אמנןתיים-טקס יי ם שהןתאמן לרקדנים חןבבים' .

ןעכשין ש י משה לילדי עין-חרןד לריקןד שהכינן לחגיגת המחזןר שלהם .

שילןב בין ברגשטיין לשלם הןליד יןתר מלחנים ןמילים מקןריןת ,
שצמחן מהקשר העמןק של שניהם לתרבןת ישראל לדןרןתיה.
השילןב הןא שהעניק להם את הביטחןן ןהאןמץ לנסןת ןלחפש את
החדש ןהמיןחד  .המיןחד ביצירתה של לאה ברגשטיין היה החיפןש
יצירת מחןל שתתאים לחברי הקיבןץ החןבבים  ,זאת  ,מבלי לןןתר
הב י טןי שהנןשא חייב ; לתפיסתה  ,יי בבסיס כל רעיןן תנןעתי
תנןעה אחת מרכזית המכילה בתןכה את מלןא הרעיןן ןלכן גם

,

המחזה העלה בשטןרמן מחשבה מטלטלת  :יי האם לשןןא עשיתי את

המהפכה בחיי  ,ניתקתי עצמי מתרבןת ילדןתי ןעליתי

ןכ,ך יי התחילה מחדש" ,כדבריה  ,ןהחליטה ליצןר ריקןדי עם ישראליים
עם מנגינןת ישראליןת מקןריןת  .היא יצרה קשר עם עמנןאל עמירן ,נירה
חן ןשרה לןי-תנאי  ,קשר שהניב

היסןדןת הסגנןניים שעל פיהם נןצרים ריקןדים גם היןם.

לביצןע  8 ".היןת שבקרב העם היהןדי לא נשמרן המחןלןת

הגיעה ברגשטיין למסקנה ש " חייבים להישאר נאמנים
יןתר רחבה

-

צאת את ביטןיה בכל המחןלןת

העתיקים 9 ".

אמת  .כלןמר  :יי אסןר לן לכןריאןגרף לחבר ריקןד על נןשא שאןתן
חןןה אישית "  .ס  Jעל בסיס העקרןנןת הללן  ,גיבשה ברגשטיין שלןשה
יצירה :א  .חשיבןת הצד הרעיןני

על נןשא הריקןד להיןת קשןר

אל מילןת השיר  .ב  .קשר מהןתי בין תןכן ןצןרה .ככל שהריקןד
יפה יןתר )ןמבןצע יפה יןתר( זןכה גם תןכנן לביטןי בהיר יןתר  .ג.
שבשיתןף

הקהל JJ .

שיתןף הפעןלה בין השניים  ,תחילתן בשנןת

ה ,30-

כשברגשטיין

שיר לחג הגז בבית אלפא .היא מספרת :יי מתתיהן שר לי שיר

I

ןהריקןד נןצר אצלי פשןט ןנקי  .כאילן שהתחלתי מחדש בלי כל
ןידע אמנןתי  .השיר הפשןט הזה ' שה ןגדי ' עזר לי לזרןק את כל
ןלרקןד את

לשירין של עמנןאל זמיר  ,משןרר  ,טרןבדןר  ,שחיבר מילים ןלחנים

הין צרים  ,כמן למשל :יי ערב שח"  ,יי באר בשדה  ",ייהקן צרים הידד  " ",ליל
זהב )אי הטל שלן בשערך(  ",יי בת יפתח " ןעןד .יצירןתין של זמיר הן ביטןי
גם לאידיאןת שהנחן אןתן ןאת היןצרים האחרים בתקןפתן .בכתב-העת

יי צלילי מרים " )תשמ"ג

,(1953

שהןציא בעבןר חןגי הזמר העברי שארגן

פרחבי הארץ  ,כתב זמיר :יי מהן זמר עברי? שיר שהןא ביטןי של התחייה
הלאןמית ,עבריןת ,מןל יהדןת הגןלה  ,היהןדי החדש  ,האיכר הגיבןר ,
שמןת עבריים; דחיית האתמןל

שלם  ,בשיתןף עם לאה ברגשטיין ,יצר על בסיס העקרןנןת

.

 -עמנואל r

התמימןת ...

מיר

מיןחדים במינם במילןתיהם ןבלחניהם  ,חןברן ריקןדים על ידי טןבי

נןסף שהנחה את לאה ברגשטיין היה להעמיד בבסיס כל מחןל

-

40

שנןת יצירה

ןכ 150-

ריקןדים ; שילןבים

יצירתיים תנןעתיים  ,עם שירים  ,מילים  ,לחנים  ,תכנים ןרעיןנןת  ,ןקביעת

שירו של היהןדי החדש

לאיזן אמת כללית  ,לאיזן תנןעת גןף אןניברסלית

ארצה? " J6

האמת של מתתיהן משכה אןתי לראןת

את השדה ןהיא שחררה אןתי לחפש את התנןעה הקשןרה עם

-

הגןלה  ,ןקבלת השלשןם

 -התנ " ך " ...

היה זה ביטןי מןבהק של ההשפעה הכנענית על יצירת הזמר העברי .
הכנעניןת ביטאה שאיפה לגבש לאןם עברי שישתלב במרחב השמי
קשר עם תןשבי הארץ הקדמןנים

-

תןך

ןיתלכד סביב הלאןמיןת העברית

-

הישראלית ןלא דןןקא סביב לדת היהןדית .בהקשר זה מתאר עןז אלמןג

את יי תרבןת המעגל " שפיתחן החלןצים  ,כתרבןת שבנתה תחןשה של
אחדןת ןהדגישה אןתה באמצעים פןלחניים אקסטטיים  ,בעיקר
!גאמצעןת שירה ןמחןל בצןןתא  :יי המילים  ,הצלילים המןכרים היןצאים
פקןל אחד מפיןת בני השבט  ,ןתנןעןת הגןף ןרקיעןת הרגליים האחידןת,

ברגשטיין  ,בהתייחסה אל הקשר האמנןתי בינה ןבין מתתיהן שלם
השיר  ,המילים הלחן ןהריקן,ד מציינת כי מילןת השיר  ,בניגןד

ממלאים את היחיד הרגשה של היבלעןת בתןך הכלל ןשל שלם שבטי
iהגדןל מסך מרכיבין

האנןשיים " J ' .

השםעןת שןנןת

r -

הפשןטןת אןלי  ,הן לרןב מןרכבןת ןכבדןת ; ןכך יכןל היה שלם

לשיר קצרצר תןכן עמןק ןעשיר
I

ביןתר"J3 .

שהשניים יצרן על בסיס של חןןיןת אמת הביאה לתחןשת

ןלקרבה אמנןתית ביניהם  .ברגע שלאה שמעה שיר חדש ,ללא
ממןשכים ,הצעדים עלן כאלן מעצמם ןכך נןצר ביניהם הנןהג
קבןע :יי מתתיהן מסיים לכתןב את שירן ןמביאן כשי ללאה ;
על המיטה  ,שר שןב ןשןב את השיר  ,ןצןפה כיצד בן במקןם
לאה מחןל לאןתן
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שנים ,

שירי חגים מקןריים  ,שלהם חןברן מילים  ,מנגינןת ןמחןלןת
ןחג הכלןלןת( ; מסכת חג )חג הגז(  ,הצגןת שהןא חיבר ןהיא
I

עןד השפיען על הזמר העממי שירים בלשןן יידיש ,תפילןת  ,שירים
חסידיים  ,מןלדביים  ,רןסיים ,אןקראיניים  ,רןמניים  ,שירי מחאה

סןציאליסטיים ןכן שירים מן הפןלקלןר המזרחי ,בעיקר שירים תימניים ,
ןכן שירים בדןאיים ןערביים .למרןת שהזמר העברי התבסס על תפיסת
עןלם מןסיקלית מערבית  ,חלק מהמןסיקאים השתמשן במכןןן ןבמןדע
גם בסןלמןת ןבמשקלים מזרחיים  ,בסלסןלים ןבעיטןרים

שיר J4 ".

המשןתפת של לאה ברגשטיין ןמתתיהן שלם  ,במשך

מ רח ןמערב

להן מחןלןת  ,ןשירים רב י ם משלן ,שהיא חיברה להם מחןלןת.

המפןרסמ י ם  :ייר ןב ברכןת  ",יי הן ירןנן  ",יי שיבןלת בשדה " )מעגל(,

בנןסח המזרח,

בסינקןפןת  ,בתבניןת מלןדיןת בעלןת גןןן ערבי  ,ןבמילים עבריןת
שחןברן ללחנים ערביים

עממייםJ8 .

עם זאת  ,כאמןר  ,בעיקרה  ,המןסיקה

של הזמר העברי לא היתה מזרחית ; למעשה  ,הןסיפן היןצרים גןןן מזרחי

למבנים מןסיקליים אירןפאיים של חצאי טןנים  .גם התיזמןר לא היה
ערבי מסןרתי ; הכלים המןסיקליים הרןןחים הין האקןרדיאןן ,מפןחית
הפה ןהחלילית ןלא העןד ןהשביבה.

פ ןריאן ג רפ י ם כמן ברןך אגדתי  ,לאה ברגשטיין  ,ירדנה כהן  ,שרה לןי-
העמ הישראלי

-

רבקה שטןרמז

ה שטןרמן היא שיצרה א ת המסגרת התנןעתית לריקןדי העם

אליים .בשלבה צעדים סלביים-בלקנ יי ם  ,ערביים ןתימני י ם  ,יצרה

תנאי ,רבקה שטןרמן ןאחרים  ,חיפשן גם הם את ההשפעה הבדןאית

המזרחית ןמצאןה במסןרןת הרןעים  ,הבדןאים  ,ןבפןלקלןר של חיקןי

הלןחם הערבי שצמח באןהלי יי השןמר  ".הדבקה הערבית נמהלה בצעדי
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מחול של איכרים רוסים ורומנים.

בזכות שילוב מרתק זה

-

של נינודים ההופכים לערכים משלימים ,נוצר

הפולקלור הישראלי; בתקופתו היה פולקלור זה אמיתי ויצר זיקה ביו

רבות נכתב בשנים האחרונות בנושא תיאטרון

מציאות וביו חזון ,בתרבות ששילבה נינודים כמו ; צרכי היחיד

הכיחול .אין ספק שטקסטים מדוברים במסגרת

והקולקטיב  ,יהודיות ואנטי יהודיות  ,אוטופיזם ופרנמטיזם  ,חדשנות

של יצירות מחול )בתחום כיחקר המחול

ומיסו,ד מלחמה ושלום

משתכישים היום לעיתים קרוכות במונח

וכו'19 .

בסיכומו של דבר ,הפופולריות של ריקודי העם בארץ ובעולם נובעת נם
מו השירים המנוונים ,מעושר מקורות ההשראה ,ומן העובדה שטובי

יי טקסט תנועתי"( היו עד לפני שנים לא רכות

חידוש כיעורר עניין  ,שהכיא אל אולם המחול

המשוררים והמלחינים יצרו שירים אלה ,שבעבר ,כאמור  ,היו להם תכנים

קהלים חדשים .

קולקטיביים לאומיים ,והיום הם ביטוי אינדיווידואליסטי; הם הנותנים

קלאודיה יישקה נ ,[Claudia Jeschkeחוקרת

את הנווו והיופי לריקודי העם .מצד אח,ד האוצר התנועתי של ריקודי

מחול חשוכה הפועלת

בגרכיניה ,משווה

העם מונבל יחסית והשירים מוסיפים להם נווו ועושר ,ומן הצד השני,

כמחקריה האחרונים בין סוגים שונים של הכנת

בזכות אותם ריקודים ,זוכים השירים לפופולריות  ,ואף מאריכים ימים.

כיחול ,כלומר כין אפשרויות שונות של

ההכרה בחשיבותו של הזמר העברי בתרבות הלאומית שלנו היא תופעה

אינטרפרטציה  .אחת מהן  -אולי המצויה ביותר

חדשה יחסית .בעבר הלא רחוק התייחסו לזמר כאל יצירה מדרנה שנייה,

כין חובבי מחול " מתחילים "  -היא חיפוש

סרח עודף של המוסיקה הרצינית .בשנים האחרונות יש מכירים בעובדה

מקכילה מילולית לכל תנועה המתרחשת על

כי זו יצירה מקורית וייחודית עם חוקים ועולם משלה .סן

הכמה  .כלומר לכל תנועה אמורה להיות משמעות

איו היום תחום תרבותי המטביע בחיינו חותם כל כך מרשים וכל כך

מילולית ברורה.

עמוק כמו הזמר העברי .המוסיקה והשירים מלווים אותנו בכל מקום .

אנטונין ארטו נ  [, Antonin Artaudמאבות

פעם הפיצו את

התיאטרון הכיודרני ,כתכ ככר כ  1938-על

פעם נוצרו

400-300

שירים בשנה היום

כ ;4000-3000-

השירים המלחינים בעצמם ובני הנוער של אז רשמו את המילים

חשיבותו המרחבית של הטקסט בתיאטרון .

במחברות השירים שלהם ושיננו אותו עד כי הו טבועות בזיכרונם עד

בעבודתו האמנותית חתר ארטו למה שכונה בפיו

היום; בימינו  ,נעשית המלאכה בידיהם של אמצעי התקשורת.

יישחרור התיאטרון משלטונה העריץ של המילה

פעם היוצרים היו מוסיקאיס ,משוררים וכוריאונרפים מקצועיים,

הכידוברת"  .ניתן לומר כי התיאטרון גילה את

שעמלו ליצור טקסטים עממיים ,בלי לפנוע באיכות היצירה  .היום שדה

חשיבותם של המרכיבים התנועתייס לגבי שפת

היצירה פתוח בפני כל מי שמרניש שיש לו מה לומר  .תהליך זה הביא

הביטוי ,הרבה לפני שהמחול גילה את המילה.

להפריה מצד אחד אבל נם לריבוי מופרז ולסכנה של ירידה באיכות;

הבמאי הפך כיזמן כימארגן של מילים  ,כדברי

המעבר מ  IIאנחנו

II

ל  IIאני

יחד עימו נברה הסכנה

הוסיף נוונים ועושר לשירים ולריקודים ,אך

II

-

הטמונה בעודף המסחור  ,במירוץ אחר

ה"רייטיננ  ",בדרישה לנירויים חדשים כל העת
זאת  ,עיקרון אחד נשמר נם היום

-

-

הנשקפת ליצירה .בכל

השילוב ביו השירים )מילים ולחנים(

ארטו ,לאמן רב צדדי ,שמשימתו היא יצירת רב
שיח כין כל מרכיבי העשייה התיאטרונית .
חשיבותס של כירכיבים אלה  -התנועתיים,
החזותיים והצליליים  -אינה רק בשמשם יחדיו

לריקודים .יש לקוות שהשירים והריקודים האיכותיים  ,המתאימים נם

את העשייה האמנותית .לבכי אים רבים חשוב

ללחנים ונם למילים ,ישרדו ויהפכו לנכסי צאו ברזל של התרבות

הקיום ההדדי ,זה לצד זה  ,של כל המרכיבים .

העממית הישראלית המתהווה ומחפשת אחר סננונה.

חלקם

אף

נעזרים בעבודתם בכוריאוגרף .

תפקיד הכוריאוגרף בכיקרה זה ,אינו "להסביר"
את המשמעות ואת המסרים )או  ,בלשון העגה

מראי מקום

 . 1רות אשל" ,מענזים על מדרנות עין השופט" ,מתוי עכשיו גיליון , 1אפריל , 1991עמ' •44
 .2חנון רון" ,בין מלח'ן לנוריאוגר  ", 'Iראיון עם מרדני טתר ,מתוי נישן 1tי  , 79/78אפריל , 79

.3

האגודה ה'שראל'ת למחול ,עמ' •9-7

שיווי המשקל המוצלח והזורם ביותר בין המילה

'ורם טהר לב ,מרדני נאור ,שיןו הני  IIUן 1tו ,הסיפוןיס מ1tתוןי השיןיס ,משרד הביטחון

לכין התנועה שהיא חלק ממנה )אני נמנעת

תשנ"ג , 1992עמ'

.5

' .4ואב קוטנר ,שיןי 1tהנה ישן 1tייס ,למשנל הוצאה לאור והפצה בע"מ  , 2001עמ' . 4
 . 5יוטי טפ'בק" ,ושאבתם מ'ם בששון" ,פןקיס נתויזות הזמן הישן 1tיי ,עמ' . 21
 . 6צב' פר'דהבר" ,מחול העם ונליזמר'ו" ,בתוןמתוי נישן 1tי ,תל-אביב , 1990-1989עמ' •11

.7

'ורם גורן ,שזות ינשו מתוי

-

עי י 1tה נןגש Uיין ותןומתה יתג וימתוי הישן Itיי ,הוצאת

קיבוץ רמת 'וחנן ,תשמ"ד , 1983עמ'

.8
.9

המקצועית " ,להכפיל" אותם( ,אלא למצוא את

שם

. 50

עמ' •54

שם עמ'

.9

 . 10שם עמ' •9

.11
. 12
 . 13שם עמ' •54
 . 14שם עמ' •55-54
 . 15ונה שות ,קומ1t 1tת , Itזןו ןנקה ש Uוןמן נמתוי ,הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1988 ,עמ' . 39
 . 16שם ,עמ' . 39
 . 17עוז אלמוג ,הצנן -זיוקן ,עם עובד ,ת"א , 1997עמ' . 359
 . 18שם עמ' .359
 . 19שם . 360
 .20יורם טהו לב ,גזינו יתז 1t ,וס  '1היוני שי ישן 1tי ,הטפר המלווה" ,גן הזמר העברי" ,הוצאת
שם עמ'

שם

•9

עמ' . 54

הד ארצ'•1998 ,
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במכוון מן הביטוי יימלווה אותה"( .

אולם איו ספק שההבדל המהותי בין עבודת
הבמאי לבין עבודת הכוריאוגרף הוא שלפני
הראשון מונח טקסט-מחזה שאותו הוא
מתכוון לעבד .

הכוריאוגרף יוצר ברוב המקרים יש מאין .אין

לפניו טקסט והוא ממלא תפקיד של מחזאי-
סופר-בכיאי בעת ובעונה אחת .

כך הגדיר ב 195Z -סרז ליפר נ [Serge Lifarאת

ההבדל שבין כוריאוגרף לבמאי; הבמאי יהיה
תמיד נתון יותר למרותו של הטקסט וכל עבודת

ביכיוי היא לכי עשה הליכה על חכל דק בין
הנאמנות לטקסט לבין היכולת להשתחרר מכי נו .

לעומת זאת ,הניסיונות הרבים
שנעשו בתחום המחול בעשורים

האחרונים מצביעים על חופש גדול
פי

בשימוש

כמה

ברוב

בטקסט .

המקרים אין מדובר במחזה שלם
שמעובד למחול  ,אלא בציטוטים
מעטים,

בלשון

ייפרגמנטים",

המקצועית  .לעיתים קרובות לקוח
הטקסט ממקורות שונים :סיפורים ,

מחזות,

קטעי עיתונות ,
מגוונת,

מספרות

שהרקדנים

כתבו

ציטוטים
טקסטים

או

בעצמם

אסוציאציות ספונטניות.

האפשרויות לאינטרפרטציה ולרב
משמעותיות

רחבות

הרבה

יותר

ומעניקות ליצירה פתיחות וגמישות,
הנעדרות מרוב יצירות התיאטרון .

במאים רבים מתקנאים

בפתיחות

האופיינית למחול ומנסים לאמץ
לעצמם טכניקות דומות  .הם מקצצים

במודע חלקים ניכרים מן המחזה
המונח לפניהם ,כך שהמשמעות

הכוללת משתנה .הם משתמשים
בשפות שונות כדי לחזק את משמעותה

הצלילית של המילה ולהחליש את
משמעותה המילולית  .אני ממליצה

לכל חובב מחול לצפות לעיתים בהצגה
בשפה שאינה מובנת לו .
ניסיון מעניין נעשה גם בשילוב בין
רקדנים לשחקנים  :בסצנה מרכזית
בהצגה רוקד הרקדן בעת שהשחקן

אליו

מדבר

הרבדים

ולהיפך.

החדשים שנוצרים בדו-שיח כזה לא
היו נוצרים כנראה בין שני רקדנים
או

שני

שחקנים .

במאים

ר בים

אימצו לעצמם את הטכניקה הזאת.
המחול

יוצרי

אינטואיטיבית

הבינו
שיצירת

תמיד
האמנות

היא עולם בפני עצמו ולא מראה
שמשקפת את המציאות אחד לאחד.
חשיבה

צורת

זו

קלה

יותר

לכוריאוגרפים מאשר לבמאים .זאת
מפני שהכוריאוגרפים

בשפה

תנועתית

באותה

עת

משתמשים

שאינה

גם

משמשת

לתקשורת

היומיומית  .לנתק מילה ממשמעותה
היומיומית קשה הרבה יותר מלנתק
תנועה מסוגננת מהקשרה היומיומי .

לכן ,נכשלים לעיתים קרובות אפילו

אמנים בעלי שיעור קומה כפינה

בכורות ,טיורים ,להקות אורחות

נובמרב - 1001

מארט

1001

במריכת ליאןרה ממית
מקרא :

הועלה במסגרת קולאז'

*
**
***
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הועלה במסגרת הרמת מסד

בית פרנקפורט

,2001

מרכז סוזן דלל

הועלה במסגרת בימת מחול ,תיאטרון תמונע 18-19.1.2002

להקה

יןצרים

רקדנים

 /Iתאום */l

כוריאוגרפיה  :סאלי אן פרידלנד

עודד צדוק  ,סאלי אן פר י דלנד

11.11.2001

ב י מוי  :שרה כהן-סיבוני

מוסיקה מקורית  :יונתן ניב )צ'לו( ,

הדר נויברג )חליל(
כוריאוגרפיה  :יעל שני שקד

11.11.2001
 /Iנוגע

בגוף */l

קורן ,יעל לוי
כוריאוגרפיה וביצוע  :ורדית לוי

אחרת * /l

 /Iמציאות

מוסיקה Henryk Gorecki- Symphony no. 3 part 2 :

11.11 .2001
 /Iבאד

זהר שפירא מנצורה ,מיכל ארקינד  ,רונן

להקת הבלט הישראלי

דיוויז ' ן /l

21 .11.2001
 /Iרוב היום אני

כוריאוגרפיה  :כר י סטוף פסטור

מוס י קה  :י  .ס  .באד

בחוץ ** /l

17.11.2001

כוריאוגרפיה  :יוסי ברג

יוסי ברג  ,איצ י ק גבאי  ,אודליה קופרברג ,

עיצוב תאורה  :אורי מורג

ניר קפלן

מוסיקה  :קולאז '

 /Iזרם ** /l

כוריאוגרפ י ה  :נימה יעקבי ודניה אלרז

17.11.2001

עצוב תאורה  :דניה אלרז

 /Iאנגז ' ה ** /l

כוריאוגרפיה  :יוסי יונגמן

17.11.2001

מוסיקה  :קולאז'

יוסי יונגמן  ,עמנואל גת  ,שירה גפן

עיצוב תאורה  :אבי יונה בואנו-במבי

 /Iאיטרת ** /l

כוריאוגרפיה ומחול :

19.11 .2001

בימוי ומוס י קה  :אורי פרוסט
טקסט  :פטר הנדקה  /Iהאשה

שחקן  :ערן צור

הא י טרת /l

תלבושות  :אלה כהן-בילו
עיצוב תאורה  :אורי רובינשטיין

 /Iאולם ** /l

כוריאוגרפיה  :יסמין גודר

איריס ארז  ,יסמין גוד ר  ,שלומ י ביטון  ,בועז

21 .11.2001

מוסיקה  :קרני פוסטל  ,רן סלווין

טרון ,קמה ק ולטון

עיצוב במה  :ענת שטרנשוס

זמרת  :ד י קלה

תאורה  :ג ' קי שמש

 /Iבית ** /l

להקת נעה דר

-

חולון

כוריאוגרפיה  :נעה דר

מוסיקה מקורית  :קרני פוסטל

23.11.2001

עיצוב תאורה  :נ י ב שדה

 /Iמסכן שלי אני כל כד

מצטערת ** /l

25 .11.2001

כוריאוגרפיה  :גליה פרדקין

גלית אמוץ  ,ענת שפירא  ,עופרה אכמון ,

מוסיקה  :איסר שולחן

שחר דוד  ,עופר עמרם

עיצוב תאורה  :יעקב ברסי

 /Iואקום ** /l

כוריאוגרפיה  :ענבל בן זקן

25 .11.2001

מוסיקה מקורית  :יוסי בבליק י

ענבל בן זקן  ,אק י קו טקאהשי

תלבושות  :איריס נייס
עיצוב תאורה  :יעקב ברסי

 /Iתוריד

תורידי **/l

30.11 .2001

כוריאוגרפיה  :רונית זיו

ענבר נמ י ר ובסקי  ,שי פרת ,עידן גורליצקי,

מוסיקה  :דוד קרמן

איתי בזל

עיצוב תאורה  :דניה אלרז

 /Iפאן ** /l

אנסמבל בת-שבע

30.11.2001

כור י אוגרפיה  :שרון אייל
מוסיקה  :קולאז'
עיצוב תאורה  :דנ י ה אלרז
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 IIאיזן שלןןה **"

כןריאןגרפיה  :לארה ברסק

איר י ס ארז  ,מיה ליפסקר  ,מיכל הרמן  ,אשר

30.1.[ 2001

מןסיקה  :קןלאז '

לב

ע ~צ ןב תאןרה :דניה אלרז

 IIנעלי הבלט של יעלי

להקת בלט פאנןב אשדןד

II

כןריאןגרפיה  :ןאלרי פאנןב

"***"Blue Wound

כןריאןגרפיה  :מאמי שימאזאקי

אסנת קלנר ,צחי דהן ,אשר לב ,עידן

18.1.2002

ןידיאן ארט :אריאל עפרןן ,ניב בן דןד

גןרליצקי

 IIהרהןרים על

הריסןת II

להקת מןזע

כןריאןגרפיה  :יןסי תמים

עריכה מןסיקלית  :צחי  /מיקי פטיש

7.2.2002

תאןרה  :יעקב ברסי

 IIגן של

שןשנים II

כןריאןגרפיה  :תמר בןרר

תמר בןרר

4.3 .2002
להקת בת-שבע

 IIיןדע שןם מקןם II

כןריאןגרפיה  :פןל סלןןין נןרטןן

8.3.2002

מןסיקה  :פרד פרית'

"בריאה/לא חןלה"

כןריאןגרפיה  :יןני סןטחי

8.3.2002

מןסיקה :קןלאז '

 IIמחכים

לחיים II

לי ארבל ,שי הרמתי ,טלי פרץ

כןריאןגרפיה ןביצןע :עמנןאל גת,

ניב שיינפלד

30.3.2002

להקת בת-שבע :ברזיל

••

1.11.2001-12 .11.2001

להקת נעה דר  -חןלןן :אןסטריה ,במסגרת פסטיבל 10.11.2001-8.12 .2001 Focus on Israel
להקת בת-שבע :אןסטריה ,במסגרת פסטיבל 10.11.2001-8.12.2001 Focus on Israel
ןרה גןלדמן :אןסטריה  ,במסגרת פסטיבל 10.11.2001-8 .12.2001 Focus on Israel
להקת קןמבינע  :סין ,הןדן 28 .10-9.11.2001

,
להקת בת-שבע  :צרפת ,במסגרת פסטיבל למחןל בקאן
להקת ןרטיגן :ארה"ב

••

תיאטרןן מחןל ענבל :ארה  IIב

להקת בת-שבע :ארה"ב
להקת אנסמבל בת-שבע :ארה  IIב
יןסי

יןנגמן:

ארה  IIב

•
להקת כרמןן  :צרפת

,,
) Sultan of the Danceטןרקיה(  :במסגרת פסטיבל תל-אביב  10-24נןב' 2001
אנטןנין מרקז )ספרד(

•

להקת דמב טייפ )יפן( :במןפע " ממןרנדןם" 10.1.2002-12.1.2002 ,
להקת בריןזקה18.1.2002-20.1.2002 :

סןלני הבןלשןי :

20.2.2002-25.2 .2002

אןרי אבגי )הןלנד(  :במסגרת מןפע

 IIשמחה II

בהפקת העמןתה לקידןם המחןל בחיפה

להקת נשקה רןבבה )בןלגריה(  :במןפע  IIהממלכה התאןמה"19.3.2002 ,
להקתה של מריה פאחס )ספרד( :במןפע "  iranaז  " Laבמסגרת פסטיבל ימי הפלמנקן20.3.2002 -2 5.3.2002 ,
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מעבר לעיקול הרחוב; זקופה ,אסופה ,קלת רגליים .הן לא

~

~

,לה*
--

נהפוך הוא
I

i

-

הילדה חשה יראת כבוד כלפי המורה ,מפני שהיא

מורה אחר שהיא מכירה; מפני שהיא מלכה חסרת פשרות ,
 ,תובענית  ,מדקדקת בקלה כבחמורה.
I

)כך קראו לך כולם( פותחת את דלת הסטודיו.

שהוא למעשה קיטון  ,מקלט קטן וטחוב בעל צוהר אחד לחדר
_  ,~:,,ד "י "רר ופתח מילוט לחצר אחורית נטושה .על הכתלים העקומים
ה ארוכה של תמונות; תלמידים מצד אח,ד עמיתים מצד שני )מרתה

במלאת חצי יוב

גראהם ,מרגוט פונטיין נ  [Margot Fonteynוהרולד קרויצברג [ Herald
נ  Kreuzbergזכורים לי במיוחד(  .מן הקיר האחורי )משני עברי דיוקנך

לפטירתה של
ולנטינה ארכיפובה גרוסמן

המצויר( הביטו אלינו אלוהי המחול; פבלובה ,קרס בינה  ,ניזיינסקי

ואולנובה...

פסנתר כנף שחור )כמה אירוני ,הוא נרכש לימים עבור

כנסייה בכפר ערבי בגליל( חלש על חלק ניכר מנפח החלל .מאחוריו,

ליאורח בינג -חיידקר

מעבר לוילון דמוי מסך ארגמני שירד מגדולתו ,היה חדר ההלבשה

מכתב אישי

) " ץ!קט ~,rוןר הלבשה!"( עם הדלי המפורסם; אל קרבו היינו סוחטים

מי-גשמים שאיימו להציף את הסטודיו כל חורף .ארכיפובה פותחת את

ב' nבות האקדמ'ה המלכות'ת ,התלמ'דות :ל'אורה ב'בג-ה"דקר (ן'מ'מ) ואב'ג'ל

בן-אר' )משמאל(1971 ,

R.A.D. First Intermediate Major exams, Valentina Archipova
Grossman, students: Avigail Ben-Ari (Ieft) and Liora Bing-Heidker
(right,) 1971

ארכ'פובה עם רקדב' להקת פסט'בל בלט בס' ו רם בארץ1958 ,
צ'לום :אוסקר טאובר

)Archipova with dancers of Festival Ballet (1958
photo: Oskar Tauber
אני מרשה לעצמי לכנות אותך בשם החיבה של,ך אף על פי שמעולם לא

דלת הסטודיו ונכנסת בו הדרת מלכות .איך דרו שם העליבות וההדר

העזתי לפנות אלייך כ,ך פנים אל פנים .זה שנים שערוצי התקשורת

כמו זאב עם כבש!

בינינו מתבהרים ומתערפלים לסירוגין ,צוברים רעשי רקע  ,נעלמים

כך התנהלו השיעורים; בעברית רצוצה  ,מהולה בהברות קצובות )ייאי

מתחת לפני השטח הגועש אבל חוזרים וצפים ,כמו דז י ה-וו .במהלך

ים  ,צי

יי הארכיאולוגיה של הידע יי אני חוזרת ונוברת בעבר  ,שבה לחלום את

הצופן ל יי פנס באגן יי ,כלומר לכוונון מדויק של אלומת האור המדומה,

העתי,ד מקבצת מחדש גושים של זיכרון על מנת למצוא משמעות

-

יםיי( ומתובלת במבטא רוסי כבד  .יי פרנס בגןיי היתה מילת

הנובעת מפתיחת הירכיים " "; En-Dehors

"לנמנםיי בארכיפובאית

להווה ,לתת תוקף לחיי כמורה לבלט.

פרושו; לנענע  ,והיו גם שפע הערות מופלאות כגון ייאת ז;כ ) Jק:ב.iךךת צד

רחי מסדה  . 37ילדה כבת תשע יושבת על מדרגה בחזית הבית .ילדה

ימניתיי וכדומה~ " .לבה זבה ~ ) fה יי פירושו ,כך למדתי בדיעב,ד ראש

שקטה  ,חולמנית ,אפילו עצלה במובן מסוים

-

ודווקא במובן הפיזי  ,זה

שמגייס את השרירים לכלל נוכחות דרוכה  ,מגובשת .הילדה הקדימה
לבוא  ,כדי להמתין למורה שלה לבלט

*

-

משום שהיא אוהבת להתבונן

ושתי אוזניים  ,כלומר

-

לחשוב  ,להקשיב .מוזר כיצד אנחנו  ,שלא הבנו

שום דבר  ,בכל זאת הבנו הכול .את שיננת לנו השכם והערב; "לא בכוח ,

רק במוח יי וגם השיבוש החביב עלי; " ~ין

ז;כנכו;כ )", J

משמע

-

לכל מחווה

ולבט'בה ארכ'פובה גרוםמן ה'תה מחלוצ' הוראת הבלט ב א רץ .ארכ'פובה ל'מדה בח'פה במשך כ  35-שב'ס והעמ'דה דורות של רקדב'ס  ,מור'ס וכור'אוגרפ'ס .עס תלמ'ד'ה

במב'ס :

בתב'ה ר'מון  ,מ'ר'ת עופר  ,ר'בה רוזבב א וס  ,ברטה 'מפולםק ' והלל מרקמן  ,ר ' בה 'רושלמ ',ת'מ' ק'דר  ,רות לרמן  ,אב 'ג'ל בן-אר ',בור'ת ר"ס ,

א ראלה ה'ס  ,ר'בה פר'  ,רות אשל ,ל'אורה ב'בג-ה"דקר
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וע וד...

-

ר'קה משולס ,אמ'רה מ'רוז,

,

,

יש כוונה יש מניע לא עושים פה ייסתם" תנועות בעלמא .איך הצלחת,

את החלל ברגליים מקבילות ובברכיים כפופות ,כפות הידיים שטוחות

בלי שפה ,להקנות לנו מידה כזאת של דייקנות והבחנה לדקויות ביטוי?

על קדמת האגן והן מחככות בו ,נעות כאחוזות תזזית מצד לצ,ד תוך

אולי בכך טמון סוד הקשר שהיה ונותר בינינו ,ו_לה ,הצורך להבין

כדי התקדמות .האם שמת לב כיצד נפערו עיני בתדהמה ,בהתרגשות ,

דברים לעומקם ,החיפוש אחר משמעות שמעבר למילים.

בהכרת תודה על ההבנה העמוקה ,על השותפות? לא שכחתי ולא אשכח

אני זוכרת ויכוחים מרים  :האם נכון לומר שהרצפה היא ידיד ואילו

את הרגע הזה  .הוא נשאר חרות מעבר לשנים .

ה"באר" הוא אויב לרקדן הבלט? או שמא להפ,ך הבאר הוא הידיד

פעם ,כשכבר עבדתי כמורה צעירה בסטודיו של,ך היה לנו ויכוח נוקב

והרצפה

-

אויב? האם יש לנו זכות לבקר את אולנובה )הפרימה בלרינה

גלינה או לנובה( או שאנחנו חייבים להתאפק ולקבל הכול בהכנעה עד

אם  ,ובאילו תנאים ,מותר לקבל תלמידות של יי ק ? iגה " אחרת .לאחר
שיישרנו את ההדורים )מי זוכר היום כיצד ומדוע?( הקדשת לי ,כאות

שנדע לפחות כמוה? מהו ההבדל בין למידה לאימון? האמנם אסור

פיוס ,תקליט של ייפולחן האביב"  .כך כתבת בשולי העטיפה:

להתאמן בתנועות קשות ומסובכות לפני ששולטים בצעדים הבסיסיים?

The inseparable ethics and aesthetics with conscientious
responsibility and attitude towards the teaching - give the
true value and meaning to the art of teaching and its results
With love, V. Arkhipova

עדיין אינני יודעת אם התשובות שלך )או שלי( הן הנכונות ,אבל אני
יודעת שאת לימדת אותי שהן ראויות להישאל ,שאני ראויה לשאול
אותן ,שראוי לרקדן לשאול.
והיתה ייהעבודה על הרצפה"

בית-חולים רמב"ם ,המחלקה הנוירוכירורגית  .את חלשה  ,מבוהלת,

-

חלק בלתי נפרד משיעורי הבלט ,בדיוק

כמו האימפרוביזציה על נושאים תנכיים .בהקדשה לספרו יישכלול

היכולת" כתב לך פלדנקרייז" :לווליה ארכיפובה ,שיודעת למזג את
עבודתי בהוראת הבלט באופן אורגני ויעיל"; 'מ) פלדנקרייז ,ת"א

.(28.2.67

אכן ,בקרב המורים לבלט קלאסי בארץ ובעולם היית ללא

ספק חלוצה ,ולו רק בזכות הבנתך העמוקה את הדבר הזה

ייח ", Proprioceptio

-

המכף~.ה

שהיום כה מרבים לדבר בו בהקשר של תיאוריות

סו מאטיות למיניהן .רפואת ספורט ,או רפואת מחול טרם נודעו אז,
אולם בסטודיו שלך לא זכורות לי בעיות ברכיים  .את לימדת אותנו
להפוך את ייהעין הפנימית" למצ~ן ,למצ  9ףן .היטבת להכיר את
תלמידיי,ך ולה ,ולא פעם שברת את הראש כדי לעזור לנו להתגבר על
קשיים גופניים באמצעות תרגילים מיוחדים ,שחלקם משמשים את
תלמיזי כנכסי צאן ברזל עד היום.
האם היית סבלנית או קצרת רוח? קנאית או נדיבה? רגשנית או

חשבונות היית צברנית .האמנת שמוטב לאגור מלאי .לימים ייירשתי"
את הסטודיו של,ך את המקל שהיית מרימה במבט מאיים )אבל
לאמיתו של דבר השתמשת בו רק כדי "להכות" את ?\ו ;,I rב( את השולחן

העגול ,הרעוע ,שסביבו הושבת את תלמידייך החדשים כדי שיסבירו לך
מדוע הם רוצים לרקוד .לא ,את לא קיבלת כל אח,ד אבל תנאי הקבלה
בסטודיו שלך מעולם לא חייבו ייפוטנציאל" רקדני .המבחן היה לשכנע
אותך שאנחנו לא ייסתם נודניקים" ,אלא באמת רוצים ללמוד לרקוד.

-

זה היה מבחן לאין קץ; מי שלא עמד בו

במשך הזמן היה מופנה אל הדלת .באחרית ימייך דימיתי להכיר אותך
היטב ובכל זאת ,אחרי מותך הופתעתי למצוא פיסת קרטון קטנטונת,

ששמרת בארנקך כמו מנטרה )אני המשכתי לשמור עליה בארנקי ,נלה,
עד שגנבו לי(  .בתוך מסגרת מצוירת בצורת גוויל רשמת מצד אחד:

עת יצרי עלי

יגבר,

צעירה אחרי ניתוח ראש .את מעסיקה את עצמך בהתבוננות בתבניות

התנועה שלה .מדוע היא מתקשה להניח את העקבים על הרצפה?
לכופף את הברכיים? מדוע משפיעה

פגיעה מוחית דווקא על ה"פלייה" ולא
על ה"רלווה"? ייאני אשאל את
פלדנקרייז!" את אומרת לעצמך
בנחישות ,וכבר יש לך סיבה וכוח

להמשיך ·
אולי לא תמיד היית נחמדה אל כו-לם
)אני זוכרת את הספר שסירבת

להשאיל לי ,כמה כעסתי!( .לא עשית

בכל מחיר; אבל אולי דווקא משום

שלא היו לך ילדים משלך ,רצית
למסור לתלמידייך משהו בעל ערך
ובר-קיימא מעצמך .מהו הדבר הזה,

נלה ,מה הלוז? אני חשה שיש בו מן
הכבוד העצמי ,מן הכבוד לזולת ,
לתהליך הלמידה ,למקצוע .יש בו
מחויבות לחקר האמת ,בד בבד עם

מסירות מפוכחת לאדם שמאחורי
המחשבות

-

המעשים .יש בו תביעה

לאחריות אישית  ,למודעות ,ומעל לכל

-

יש בו יושר לב ואמונה שהעולם הוא

מקום ראוי לפעול ולחיות בו.
כתב לזכרך משה פלדנקרייז:
ייולה היתה מורה מחוננת לריקוד.

עת בחצץ שיני אגרוס,

ולכט'גה ארכ'פובה גרוטמן מרצה על ש'טת

האקדמ'ה המלכות'ת ,כובמבר 1969

Valentina Archipova Grossman
lectures about R.A.D syllabus ,
November 1969

תלמידותיה ותלמידיה למדו ממנה מה

אתאווה להיות סריס או עבד

שמורה אינו יכול להורות .אי אפשר ללמד אדם בעל כורחו .המורה הוא

'ר) יהודה הלוי(
מן הצד השני כתבת את התרגום לאנגלית ,כדי

מתאוששת מניתוח קשה ,צפויה לבלתי נודע .במיטה הסמוכה נערה

שמיניות באויר כדי שיאהבו אותך

קשוחה? במה שנוגע לשפות ,ספרים ,פאות נוכריות ופנקסי ניהול

כמו כל המבחנים החשובים

-

האדם שממנו לומדים .ולה היתה אדם כזה  .היא היתה מין מורה שלמדה

להבין ...

כשמלאו לי שמונה עשרה נתת לי בפעם הראשונה מפתח לסטודיו ,על

מנת שאוכל להכין בעצמי ריקוד .הייתי גאה מאוד ועבדתי בכל מאודי

בתור תלמידה עד יומה האחרון .כל זמן שיכלה להתנועע המשיכה ללמוד.
מה שלמדו ממנה היה צריך להיות משובח ,ברור ואישי .היא המשיכה
להשתכלל  ,לברר לעצמה ולהשתלם אישית .יהא זכרה

ברוך"·..

על קטע מתוך "ליל הוד" של שיינברג .ניסיתי לרקוד את התשוקה

)פלדנקר"ז ',מ  , 1976עת רקוד :קובץ רשימות על אמנות הריקוד לזכרה של ולנטינה

והכאב ,את סערת הנפש של אהבתי הראשונה  .ערב אחד ביקשת לראות

ארכיפובה גרוסמן  ,בעריכת דבורה ברטונוב(

את העבודה ואני רקדתי לפנייך בדחילו ורחימו  ,משום שהריקוד לא
היה ייקלאס י " כלל .אני זוכרת שישבת בשקט בצד  ,ולפתע קמת וחצית

את ה~פי\וף על קברך הציע עמנואל בן-גוריון:
המורה הדגולה
ולנטינה ארכיפובה גרוסמן
אהובה על תלמידיה
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ת

א

פעןלתי

הפדגןגית

בארץ

התחלתי הןדןת למקרה של הכרןת

עם סנדלר לנעלי ריקןד ,מןבו

מאלין שבבןאי ארצה מעןניינת הייתי להכיר
קןדם כל את הנעשה בשדה אמנןת המחןל,

חיפשתי את האןפרה ,את בתי הספר למחןל,
התרשמןיןתי מביקןרים אלן בכמה סטןדיןת

ןלנסיגה ארכיפןבה גרןסתן

התנועה,

איו היא יכולה לרתית יל  I!Iק '1

~
>?".-)-

....I_ -

ר  I!Iת~ם ןבע~ןת של תןרה לתחןל בארז*
ןהצגןת גרמן לי אכזבה מלאה ןמןחלטת,
בשטחי המוסיקה מצאתי כאו הרבה

כשרןנות i

המןשגים המוסיקליים ,ההישגים ןהחינןך הין
בןלטים ונראים לעיו  iראיתי ןחשתי בתרבןת
ןבמסןרת מןסיקלית  iאבל מחןל'

-

אהא! כל מה

שראיתי כאו לפני  20שנה עשה רןשם מדכא,
בלטה קטנןניןת ודיליטנטיןת  iן בעיקר היתה
יומרה גדןלה להראות כל זה כאמנןת ,המצב הזה

הדאיג ןהכאיב לי ביןתר  iהתגבשה בי דעה,
שמחןל אינו בטבע של הארץ  ,אם אפשר

להתבטא כך

-

ןאיו בן ענייו ןצןרך כאו ,השנים

הבאןת הןכיחו לי עד כמה לא צדקתי בשיפןטי
ןבהערכןתי אלן  iןעד כמה לא נכןו הבנתי
ןהערכתי את הסיבןת ןאת המצב,

במרןצת הזמו הבנתי גם כו את תפקידי אני,

את חןבתי  iןהתבהרן לי מטרןתי בחינןך המחןל,

איו אני יכןלה לןמר שהרגשןתי אלן היו בשבילי
התגלות חדשה לגמרי

-

להיפך :הזמו הןכיח לי

ןהצדיק כל מה ששאבתי ,חייתי ןקלטתי ,ןלמה
מ'מ'ן :תלמ'דתה הראשונה של ולנט'נה

ששאפתי בתקןפה הקןדמת של חיי באמנןת
ובפעולןתי בה; בתןר

חניכת

ארכ'פובה גרוטמן

בית הספר

-

נתנ'ה ב'אל'טטוק

)ל'מ'ם רמון( ; 1945 ,מר'ם צ'כט'בגר

התיאטרלי הלנינגרדי תחילה ןכאמו מקצןעי

)ל'מ'ם מר'ת עופר(1945 ,

ןכמחנך ,לאחר מכו ,התברר לי לגמרי ,שבאמנןת

From right: Valentina Archipova's
first student - Natanya Bialistock
(Ramon ,) 1945

קיימת רק אמת אחת  ,ןהיא מעבר לגבןלןת של
זמו מצב אן מקןם; חשןב הןא לא ה-יימה" ,אלא

-

ייכיצד" למה" יימדןע" ן"בשביל מה" ,המשמעת

-

זאת אןמרת הביקןרת העצמית ,החינןך העצמי

jז.J,

-הם העיקר ,ןנןבע מכך שןב פעם המןשג הקדןש,

שהעיקר הןא

-

נ Graham

S/f

ייאיך" ןלא יימה"!

אני זןכרת כשגברת מרתה גראהם

[Martha

)

הציגה מחול לדןגמה ,היא העירה;

(t

ייבמחןל אני תמיד נןהגת לפי צן של אבי הרןפא,

• '7

אשר אמר' :התנןעה אינה מרמה'!" אני כןרעת ברך

~ו

בפניה בעד הערתה זאת ,עיניהם של תלמידי ,מעתה
ןהקןדמים  ,שנכחן בשיעןר זה  ,נפקחן לרןןחה ןכמן

i

*

הרצאתה של ארכיפובה מובאת כלשוכה.

1"1
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התפעלות  ,של שמחה וכבוד :הרי הם שמעו ולא
פעם אחת את אותם הדברים עצמם ברח' מסדה

.37
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לפי פקודה הם הפנו אלי את מבטיהם בביטוי של

כן! ישנה רק אמת אחת ויחידה ,ויהי זה

באמריקה ,ברוסיה ,ביפן ובישראל .

כפי שאמרתי כבר קודם ,את פעולותי החינוכיות

כמורה למחול התחלתי בארץ הודות לסנדלר.
נודע לי שבתל-אביב קיים המומחה הזה ובא לי

הרצון להזמין אצלו זוג נעליים עבורי -

לכל הפחות

שאני בעצמי אוכל להתאמן מזמן לזמן במקצועי.
כעבור שבועיים הופיעה אשתו של הסנדלר עם

עוד גברת אחת בליווי ילדה ] הכוונה לנתניה
ביאליסטוק לימים רמון[ בגיל  11-9עם זוג
נעליים עבורי ועבור הילדה לפי אותה הדוגמה.
מתברר שהילדה כבר למדה בלט ,כאן ,בחיפה,
ואמה היתה מעוניינת להציג בפני את הישגי הבת

ואת יכולתה לעמוד על "קצי אצבעות " ! על

Spitgzim

היא עומדת כבר' אגב  -האמת היא

שהיה מקובל בארץ להשתמש בנעליים לעמידה
על "קצי אצבעות

II

מהשיעור הראשון ממש.

אחרי הריקוד של הילדה
 IIשפגט II

-

הקצר והנורא

-

עם

בסופו ,אמרתי לה בכל הפשטות והיושר:

שלא תעז לא רק לרקו,ד אבל אפילו לעמוד על

אצבעותיה .גיל 12-10

אסור כלל לעמוד על

האצבעות ,הרי האצבעות הן סיום האבולוציה
האיטית בהתפתחות גופו של האדם; של חוזק
גבו; שהם תוצאה מהתפתחות זאת לחיסון

העמידה ולהתגברות על כוח המשיכה; השלב הבא

אחרי העמידה על קצי האצבעות היא העמידה
באוויר .הסברתי שהעמידה על קצי אצבעות היא
איננה אמנות כשלעצמה ,אלא רק יכולת להוצאת
פעולה נוספת של גוף האדם .לאחר ספקות
ופקפוקים רבים ,רבים מאוד

בדרישותי שהצגתי

לפניה -

-

האם תעמוד

היא היתה לתלמידתי

הראשונה בארץ ,לאחר ששוכנעתי בהחלטתה תוך

) t ~~ ,fl3ןכ

רנה אופצ'גה )לימים שחקנית
תיאטרון עירוני חיפה(

משמאל :אנטון דולין עם
תלמידותיה של ולנטינה ארכיפובה
גרוטמן , 1956 ,צילום :אוטקר
טאובר

 iר_Lk
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Left: Anton Do lin with
Valentina Arch ipova
Grossman's students , 1956,
photo: Oskar Tauber
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למעשה זה היה הצעד הראשון
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ראשית פעילותי

בארץ .כעבור זמן מה התחילו להופיע גם הורים
אחרים בבקשות לקבל ילדיהם .הם שכנעו אותי

לקבלת ילדיהם למרות הוכחותי שאין לי כלל

~~_~ז. ----- ------------ -

מקום ואפשרות לעבודה בבית עם מספר תלמידות,

' Iף
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הכרה והבנה מלאה לדבר!
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אם כי בזמן ההוא זה היה רגיל ומקובל :כל מי
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•
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 iהפרטית ,בחדר קטן ולא מתאים לגמרי למטרה.

I

-.- - --- _~.

e.

נוכחתי לדעת יותר ויותר עד כמה בלתי מנוסים
הם ההורים האלו ,וכמה קטנה ופשוטה היתה

'רג'~
._'~"· --- - --- Q------

חבלה בילדיהם ובעתידם .היה ברור לי לגמרי :

___

אין להיכנע לתנאים האלו שהיו קיימים אז

~ ). . . tJ ICI 1
 ~ ~. !~,ג:::lj)JC- ----l'-;J-
 v Iו;> cע ·  ' !@ iי 'י?  \-ככ  icכ
'~ II )),t2 ~ ~ .(j IJיו ~_~D
 .11'1 b'\ ~~ I jדכ \ח~ ן ,"jי
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שלימד מחול בתקופה ההיא עשה זאת בדירתו

האפשרות לנצלם למטרות חומריות אישיות תוך

בהוראת המחול; שיש לשברם ולשנותם ,להילחם
~ בהם בכל התוקף.
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---היה ברןר לי שראשית כל צריך ליצןר את ההבנה

ןאת ההכרה אצל תלמידים  ,שלא ככה סתם
ןפשןט  ,לשם תענןג ןבילןי זמן הם יבןאן ללמןד

דרכי ביטןי המגלים את אישיןתן של האדם

'= 'f

בשלןשת הנקןדןת היסןדיןת :השכלית ,הרןחנית-

' - - -r - -

מןסרית ןהגןפנית .

ריקן,ד אלא שעליהם להתחנך לאמנןת המחןלi -;- .
._ - - .-.שאלת המקןם נעשתה עבןרי מןחשית  ,הכרחית
ןדחןפה ביןתר .אחרי חיפןשים רבים ןמאןמצים,

בעזרת בעלי המנןח ,זכרןנן לברכה  ,ןתןדתי לן

על כך לנצח  ,נמצא המקןם בן אני עןבדת עד
עתה :ברח ' מסדה

37
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 I/מסדה
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בחיפה I/

זאת

נעשתה במרןצת הזמן ,ןהפכה בהדרגה לנקןדה

'~

דרך התנןעה הגןפנית אני מתחילה לדעת את
טבען של התלמי;ד דרך התנןעה אני רןאה את

~

הבן אדם שבן ןאת עןלמן הפנימי; התנןעה ,אין

-- 7fז

היא יכןלה לרמןת ןלשקר! לשןננן ,למשל ,דןברת

~~

' ld

לפעמים אחת ,בזמן שאנן חןשבים אחרת ןרןצים
אחרת .בתנןעה ,ןבפרט במחןל הקלאסי ,ב-

ז \j

די ידןעה ןמןשכת תשןמת לב ןכבשה לה מקןם:

»_ J1

האןלם הזה לפי הימים ההם היה מצןין .רבן

 UJ1'>2גt

-

היא חןשפת את כל אי  -האמת אן

המלאכןתיןת; ןכן

עמדה  ,הערכה ןאמןן·

(

....

r
~
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שלן בביצןען  ,זה לא יכןל היה לקרןת!

training
התנןעה

.

_'Q.t

את הנכןן ןהקיים -

r
),

את הטבעי!

"!:""--

אפשר להשןןת את התנןעה לרדאר הטןב ביןתר

~

השינןיים מאןד ןלרבים מהקןלגים שלי אןלמןת

י ן תר יפים ןגדןלים עכשין ,הם רכשן אןתם
מאןחר יןתר  .אבל יכןלה אני לציין בגאןןה,
שהייתי מהראשןנים שיצרתי גישה זאת  ,ןבאןפן

בלתי אמצעי

השפעתי -

לא רק כאן בחיפה  ,אלא

גם בתל-אביב ןבירןשלים.
כשמצאתי

מקןם עבןר שמןנה תלמידןת

הרשןמןת אצלי  ,ניגשתי בלהט לעניין ההןראה.
יחד עם זאת  ,התחלתי לחפש ממי לקבל האישןר
להןראת המחןל .חיפשתי את האןטןריטה שתןכל
לבחןן את ידיעןתי ןלתת לי את הרשןת ןהרשיןן

להןראה .לכל מקןם שפניתי בעניין  ,הסתכלן עלי
מבלי

להבין -

מה בעצם רצןני! ? ןקיבלתי תשןבה

מאןד פשןטה I/ :תעבדי ןחלס'
זאת I/ .איך זה יכןל להיןת?

לא יכןלתי להבין

I/

I/

חשבתי  I/הרי יתכן

שאין ידיעןתיה של המןרה עןמדןת ברמה
הדרןשה להןראה ?

I/

חשבתי  I/כל הרןצה ילמד '?'

I/

כל כך מןזר היה לי העניין ·
אבל ,יחד עם זאת  ,התברר לי גם ,מדןע
ןגם עןד פחןת

-

אבל שןלטת

-

שלטה -

הדיליטנטיןת

במקצןע  .ןמה הןא היסןד לקלקןל תןכנן ןערכן

של אמנןת המחןל  .התברר לי גם

-

עןד יןתר

-

מטרןתי ןתפקידי בעבןדתי שעןמדת לפני.
אני מאמינה

-

ןעל אמןנתי זאת אני בןנה את

עבןדתי החינןכית :ראשית כל ההכרה עם
התנןעה; אחרי כן הבנתה של התנןעה בפעןלתה
האנטןמית; לאחר כך תפיסתה ןידיעתה של

שעור ל ד ונמה בק ו לנוע שב'ט ב' nפה

ח
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התנןעה דרך הפעןלןת הקשןרןת בהבנתה

ןבהכרתה ; אחרי שעןברים המעגל הזה בא

אשר מגיב ןמןסר את כל הרעידןת הפנימיןת של
האדם :השכליןת ןהאמןציןנליןת

הביטןי של התנןעה בשטח בדרך העצמית

כל הסטיןת

מהאמת שבן .דרך הביקןרת השכלית על תנןעת
הגןף

~))II

-

f21

-

אני מןבילה לביקןרת על האמןציןת של

החניך .ןכל התהליך הזה כפןף לריתם נ .[ rythme

~.-

ןהאישית של החניך .ןרק אחרי שיתןף פעןלה
מלא ןכפןף לריתמןס באה החןןיה האמןציןנלית.

,

ןלא להפך! כי אין חןןיה אמןציןנלית אמיתית

) 1ר(c.

ןמןשלמת בטרם הבנת השלבים שמביאים לידי
החןןיה הזן  .להפך  ,התנןעה תהיה ריקה
ןמלאכןתית  ,ןזה פשןט זןןעה

ן ביזיןן.

בשבילי השיעןרים הם תמיד מלאי רזים ןסןדןת

על דרכי התפתחןתה של ההכרה אצל הפרט .על

[c6(/
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הרי קיים ןהןכח הריתם שנכנעים לן כל היקןם
ןתהליכין.
תןרתי בהןראה היא שתלמיד לןמד אצלי ןלא

מתלמד על  -ידי! אלא בעצמן  .אני עןמדת לעזרתן

~jl
~_ .-

בכל יכןלתי  .מהשיעןר הראשןן אני מסבירה את
תןכן הדברים שיש ללמןד אןתם  ,התלמיד צריך
להןכיח לי שהןא מקבל עלין אחריןת

מלאה -

תןך

רצןן חןפשי ןהבנה ,ןשהם יהין הגןרמים שיביאןהן

..DJ
]t
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לשיעורי המחול .בינינו מתהווה מין איחוד וחבר ות

נעניתי לשידולים והפצרות של הורים .גם המצב

של עבודה משותפת ופעולות הדדיות.

במקצוע השפיע וארגנתי קבוצה של בני שש.

לפעמיס הייתי ממש נדהמת; העסיקה אותי

תוצאות הניסיון הזה לא היו חיוביות  .הסיבות

עמלה  .אומר לכם רק זאת :כל אחד משיעורי זאת ~ .,__flj

-

היו ברורות לגמרי עבורי .בשיעורים הייתי אני

חוויה גדולה עבורי; וזאת גם בחינה לעצמי:

המאבדת כוחותיה בטיפול בילדה; הרודפת

צריכה ממש לשחק איתם ולהשתעשע! הילדים

להתפתחותי ולהתקדמותי

עבודה

אמנם היו מקסימים ,הרי אני כה אוהבת אותם.

והן הפדגוגית.

לא פעם אחת היו מביאים אלי את  11ילדי

המחשבה :איך זה יכול להיות  ,שאותה האמא

_ ..-

בעצמם  -להישגים תוך הבנה_ העיניים הזוהרות
האלה  -זהו הפרס ה גבוה של המורה בעד כל ---;---

אחריו ברחוב עס

המחפשת

"ב ננה " ;

הנוספת -

הן האישית

~/I
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ועובדת קשה גס מחוץ לביתה ,בכדי שתהיה לה

האם צריכה אני לקבל את הילד ולשחק איתו

ומתישה

בנעימים? הרי אני יכ ולה לתת לו ולעשות עבורו

או את  11הכוכבים

כוחותיה בכדי לתת לילדה מכל האפשר :גס

הרבה יותר מזה .לתת לו חינוך ולעזור לו

לעשות 11 :גשר  11או  11שפגט  11והוכיחו בזה כאילו ,------

הר י זאת הוצאה.

בהתפתחותו בדרך יותר מושלמת .אבל מובן היה

את כשרונותיהם למחול .יחסם זה לאמנות

היא בודקת

לי שבגיל שש מוקדם עדיין .כי מפנה גדול ומוחשי

המחול היה מביא אותי לרציחה ממש .ייתכן

-

את הפרי מכל צדדיו ובוחרת לה מהטוב והיפה

בחיי הילד ה יא שנת לימודיו הראשונה בבית הספר.

ומוזר לכם כעת לשמוע זאת ,אבל אלו הן

)~

ובבחירת מורה מחול  11הכתובת  11חשובה

_
-

האפשרות לקנות עבור ילדה

ללמוד מחול ש ולחת אותו

ן; :אבל בקנייתה את

ביותר;.. .

 11בננה 11

או

-

 11תפוח 11

 11תפוח 11

בגיל זה לא ההתעמלות הגופנית קשה עליו.

העובדות מאז הימים ולא רק פעם חייתי זאת .

כמובן  ,במסגרת יכולתו .קשה עליו המתח השכלי
הזה; ואסור להעמיס אליו מעל יכולתו :הוא

היות וזה יהיה לה נוח וקרוב מאוד לדירתם!

מתעייף מריכוז .הילד הוא ער ובעל תנועות

זאת אומרת  ,שלא הביאה את בתה למורה

הביקורת העצמית מעייפת אותו ביותר  .וזה היה

מובן וברור בשבילי לגמרי .עד שעות הצהריים
הוא לומד ומאמ ץ שכלו ותשומת לבו בלימודיו
כאן והמאמץ הזה סופג ממנו הרבה מרץ .איך

" גברתי הנכבדה ! אני עומדת להחליף את מקום

אפשר במצבו הזה לע יי פו גם אחרי הצהריים

עבודתי זה עוד מעט וזה יהיה מקום מרוחק מכם'

מקבוצה זאת הגיעו לגיל

ובוודאי תביני שזה לא הולם את חישוביכם!"

;12-10

כשהעבודה

כמובן שהחלפת המקום

-

לאמיתו של דבר

-

כאלו נבלו טרם

כפי שמתחילה להיות תקופה חדשה אצלנו  .אני

הילד י ם סימני קהות החושים

הוא יחזיר לו באופן אינטנסיבי וטבעי את הזמן

יתפוס גם אצלנו את מקומו כראוי  " -כאם כל _ _·--::.....o.t

מלמעלה -

מסופו .ורק אז המחול  ,כאמנות ,

במצב של  11בת חורגת במשפחה" .הדבר הזה

עצתי להורים היתה אחת :במקום השיעורים

מעציב מאוד.

למחול ,תמצאו לכם מטפלת טובה .אלי תבואו

אביא בפניכם אמרה סינית עתיקה " :גדולתו של

מאוחר יותר  .מבחינה כלכלית אמנם זהו החומר

מלך נמדד לאור התפתחותו ורמתו של המחול

הטוב ביותר לניצול.

בתקופת מלכותו  ".כמה עומק וחכמה מונחים

לשלם בשמחה בכדי לראות איך משתעשעים

והבנה נתנו למחול באמרתם זאת .בטוחה אני

לה ולא מן דהו המורה שהיא נותנת בו אמון

ילדיהם .כמה מצער ומעציב זה שהם אינם רואים

באמונתי

שלא תיתכן התפתחות של שום

הרי

איך שוברים  :במובן גופני  ,ומרעילים ,במובן

מקצוע באם העתודות שלה לא למדו חינוך עצמי ,

התפתחותו של היל,ד הגופנית והרוחנית ,תלוייס

מוסרי  ,את

שיעורים

ומשמעת בפעולתם; באם העתודות האלו לא

בידי מי נמצא היל,ד ומי הוא זה שמדריך אותו.

וגם בכל ההצגות האלו לתענוג ולראוה עצמית.

הוכנו לשרת בטהרה ובקדושה את המקצוע

היא בוחרת בגננת ,היא מותחת ביקורת על בית-

עבורי ,הילד היה ויהיה תמיד כספר טהור ונקי ;

שבחרו בו .אבל בזה אני נוגעת בנושא חדש אשר

אינו כשלעצמו במסגרת הרצאתי הערב .

האמהות

-

ומה שמסוכן יותר ,האבות

ילדיהם .בכל - sois disant -

-

-

הספר  ,אבל בקשר המורה למחול  ,חשובה לה

גלוי ונפלא .תמיד הרגשתי מה גדולה האחריות

הנוחה לה! !!היו מקריס שהביאו

ולצייר בו את אשר יקרין

לי תינוקות  ,ממש בחיתוליס .זה אמנס ת יא ור

השפעתו לכל חייו .

מוגזס במקצת  ,אבל באמת פשוט פחדתי

תפקידי  ,אם כן ,הוא להקנות לתלמיד שמחה

ולהתחלק איתכן בבעיות של המקצוע האהוב

שהענייניס יגיעו לידי כך.

לכתוב בו בספר

בעבודתו וסיפוקו בארגון העצמי ; לפתח אצלו

יכולת של ריכוז  ,שיתוף-פעולותיו

והכרתו -

ומעלה .מגיל זה יכולה אני לדרוש מהילד :הכרה,

הכמות היא החשובה אלא

הבנה  ,ואחריות רציונליים בלימודיו .פעם אחת

וכמה זוהרות עיניהם כשהם מגיעים לתיקון עצמי

האיכות -
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מודה על האפשרות שנתתן לי להביא בפניכן __...11-,
עלי כל כך .

שלא

היא העיקר.

•

,: . ~ C .

אני מודה לכן על תשומת הלב וההקשבה  .גם

הזה -

r

י

_

האמנויות  ".בימינו המחול בארץ נמצא עוד Qג ,.

מוכנים

אני מקבלת לחינוך מחול ילדיס מגיל שמונה

----

מאמינה ומבינה ש בניין בונים מלמטה מהיסודות < ~ 1ר _.

בפילוסופ י ה העממית הזאת וכמה כבו,ד הערצה

רק

!"

~ ..1\ ..,

כשהילד הזה יתחיל חינוכו אצלי אחרי שנתיים ,

לי את נכונותה המוחלטת של גישתי זאת.

 11הכתובת 11

~h

ולא

שעבר .הניסיון המעשי במשך שנים רבות הוכיח

ומוסרת לידיו עתיד ילדה ושלומו !

~ ג זן

עלה כלל בדעתי.

אני מדברת על בית ספר ולא על "אקדמיה",

-

י

לא

הממשית היתה רק בראשיתה  ,הופיעו אצל

זמנם .הם נראו לי כפרח י ם שראשיהם שחו.

--

היא מוסרת את בתה .ל  11כתובת הקרובה"! למורה

ie

jN [.j

אודותיה התעניינה :מי היא המורה? ולידי מי r
בקרבת המקום! לנוחיותה! מבחינה זאת!!!

ולסחוט ממנו את שארית כוחותיו!?!

ii
1

במקרים אלו תשובתי תמיד היתה ברורה וקצרה :

התוצאות מן הניסיון לא איחרו לבוא .כשהילדים

.

שהפליאו בבית ביכולת

היתה  ,למשל  ,באה אמא ומבקשת לקבל את בתה

ספונטניות ; הוא אקטיבי באינדיווידואליות שלו.

-

11

הפלא 11
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הבכורה של יי זיכרון דברים " בפסטיבל כרמיאל

מאז

ב ,1994-

הוצגה היצירה בפני קהלים שונים ומגוונים וזכתה להצלחה

בארץ ובעולם  .מתוך התבוננות במרכ י ב י היצירה השונים וניתוחם  ,ניתן

ללמוד על דרך העבודה של הכור י אוגרף רמי באר  ,ויותר מכ,ך נ י תן ללמוד
על האופן שבו מוצג נושא כה טעון כמו השואה ביצירת מחול ולעמוד על
המפתח להצלחתה .
בכוונתי במאמר זה להתייחס לאופן שבו מוצג ומוצפן נושא השואה ,ביצירה

העוסקת  ,כדבריו של באר עצמו  ,ב " השפעת הזיכרון וההוויה של השואה
על החיים שלנו " )התוכנייה( ,או כניסוחה של מבקרת המחול אנה קיסלגוף :
יי כפי שהכותרת מציעה  ,מר באר חיפש יותר לעסוק בשכבות של זיכרון על
אירו ע מאשר לעסוק

באירוע עצמו " ) (. 1998

נקודת המבט המרכזית שנבחרה

כאן לניתוח היצירה היא היחס שבין דימוי למילה.
הזיכרון נע  ,מתעורר ונוצר בכל פעם מחדש  ,במפגש בין הדימויים החזותיים

שביצירה לבין המילים .אלו מהות היצירה ומטרתה .היחס בין הדימוי
החזותי למילה ,כפי שניתן ללמוד מקטעי היצירה  ,איננו יחס של אחד
לאחד והוא פועל אחרת בכל קטע  ,אך המטרה היא אחת  :לעורר
אסוציאציה וזיכרון.

אורך היצירה

75

דקות והיא מורכבת

מ 20-

קטעים קצרים  ,המופיעים

בזה אחר זה ויוצרים קולאז ' .השימוש בתחביר קולאז י י חוזר גם במוסיקה :
הקולאז י המוסיקלי  ,שערך אלכס קלוד  ,מורכב מקטעים מוקלטים
ממקורות שונים  ,המושמעים בזה אחר זה  ,במהלך כל היצירה  .המוסיקה
מכילה יסודות מילוליים המופיעים בתדירות משתנה  ,ומשתנים מקטע
לקטע  .התחביר הכולל של היצירה מורכב  ,בו זמנית ,מתנועה ,מוסיקה,
קול  ,תאורה  ,תפאורה ותלבושות ,המקיימים ביניהם יישיח" דינמי.
הסימנים להתחלה ולסיום כל קטע ניתנים באמצעות שינוי ברור מאוד
של אחד מהמרכיבים הבימת י ים  ,כמו  :כניסות ויציאות  ,תאורה  ,מספר

רקדנים  ,שינוי במוסיקה ושינוי בתנועה .במבנה הפנימי של כל קטע אין
התחלה  ,אמצע וסוף אלא מהלך אחד של התרחשות  ,הלך רוח אחד .

במאמר זה בחרת י להתמקד בשלושה קטעים ) " Raus " :קטע מס י , (7
יי דבוקה מוצלפת " )קטע מס י  (8ו " לכל זמן ועת " )קטע מס י .( 2

" "Raus
המילה " " Raus

פירושה בגרמנית :החוצה  ,לזוז; קריאה זו ,כידוע ,הושמעה

על ידי הגרמנים כהוראה חד משמעית ליהודים :יי קריאות י צא החוצה י,

י יהוד י ,לצאת י ,י מהר י ,י החוצה י ,ילרוץ מהר י ,י ללכת י ,ילהזדרז י ,הושמעו
בצעקות וברמקולים במחנות ההשמדה וברציפי תחנות-רכבת " )מיכאל
פיירברגר  ,דצמבר

.(2000

קטע זה הוא אחד הקטעים המורכבים והעמוסים

ב י צירה  .הוא ערוך כקולאז י בתחביר התנועה ובתחביר המוסיקה  ,ומהווה

בעצם קולאז י בתוך קולאז ' .זה קטע בעל עוצמה וארוך יחסית )ארבע
דקות(  ,הבנוי כיחידה אחת רציפה  ,ללא חלוקה משנית וללא היררכיה
פנימית .העוצמה של כל אחד מהיסודות המרכיבים

תאורה

-

אותו -

תנועה  ,מוסיקה ,

היא אחידה לכל אורכו  .תבנית זו חוזרת על עצמה בכל קטעי

היצירה ) .שימוש כזה באמצעים תיאטרוניים  ,המגויסים כולם לעוצמה

אחת בכל קטע  ,מאפיין גם הוא את היצירה כולה(.
הקטע מכיל יסודות מילולי י ם הקשורים לנושא המוצהר של ה י צ י רה .
נשמעות בו קריאות באנגל י ת וקריאות בגרמנית  ,כשיותר מכל בולטת

החזרה על מילת הציווי "  - " Rausבעוצמה ובקצביות  -הנשמעת כהוראה
לביצוע  ,כפקודה צבאית  .קריאה זו מפעילה את הקטע כולו  ,מבחינת
העוצמה  ,הדגש  ,האווירה  ,והקשר לנושא היצירה .היא משמשת גם כסימן

נ  [kewלביצוע שינויים בתנועת הרקדנים וגם כהוראה לשינוי בלקסיקון
ה תנו עה הק ש ור ל תוכן ש ל ה מ י ל ה  .א ו פ ן ש ימ ו ש כז ה במ ילה בי ח ס ל תנועה
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בקטע מעןרר אסןציאציה למצב אמיתי ,מןכר מזמן אחר ןממקןם אחר:

כדי לבחןן את מהןת הקשר הנןצר בין המילה לדימןי בקטע זה נית ן

השןאה בכלל ,ןהיחס שבין מי שהנחיתן את ההןראןת למי שנאלצן

להעזר בכמה מן המןדלים של רפרזנטציה  ,שמציעה חןקרת המחןל סןזן

לבצע אןתן בפרט.

לי פןסטר ) 996ו  ,(Foster,לתיאןר היחס בין המחןל לאירןעים בעןלם ,

הרקדנים נעים הלןך ןשןב מעןמק הבמה לחזיתה ןלהפך .כיןןן התנןעה

ןבהם :חיקןי נ  [, imitationדןמןת נ  [ resemblanceןהשתקפןת

ןאןפי התנןעה מאזכרים מצעד המתקיים במקןם תחןם ןסגןר .התנןעןת

נ [. reflection

חןזרןת על עצמן ןנראןת מןכתבןת ,מןגדרןת ,מכניןת ןחזקןת .בן בזמן

התנןעה ב"לכל זמן ןעת" אינה מהןןה חיקןי אן דימןי מדןיק לפעןלןת הנזכרןת

נשמעןת הקריאןת של קבןצה אחת ,ןשל הקבןצה האחרת העןנה לה.

בטקסט התנ"כי ,למעט פעןלןת החיבןק ןהאיסןף .כאשר נשמע המשפט

התנןעה ,הצעידה ,נעשןת בקבןצה הפןעלת כגןף אח,ד כשלפעמים המבנה

יי עת להשליך אבנים ןעת כנןס אבנים" ,מבצעת אחת הרקדניןת תנןעת איסןף

שלה יינשבר" על ידי יחידים ,המתנןעעים בסןלן אישי ,בעןד שאר חברי

בשתי כפןת ידיה .כאשר נשמע המשפט יי עת לחבןק ןעת לרחןק מחבק "

הקבןצה ממשיכים בתנןעה אחידה .המעבר מהקבןצה לקטעי הסןלן

מחבקת אחת הרקדנית את גןןה בשתי ידיה .בשני המקרים האלה ,מתקיים

ןבחזרה אל הקבןצה קןרה בזמן לא סדיר ןלכן איננן צפןי.

בין הדימןי למילה יחס של חיקןי

הצירןף התנןעתי השכיח ןהדןמיננטי בקטע זה הןא הליכה ,בשילןב

סכמתי למהןת אן לפעןלה המיןצגת .למעט זאת  ,כאמןר  ,היחס בין הדימןי

-

כלןמר  ,הכןריאןגרפיה מייצרת תיאןר

מןטיבים שןנים בתנןעןת הידיים ןשינןי פןזיציןת בחלק העליןן של הגןף.

למילה בקטע זה איננן יחס של תיאןר אן יחס של אחד לאחד.

ככלל ,ניתן לןמר כי אןפין ןתכנין המילןליים ןהתנןעתיים של הקטע

מןדל נןסף שמציעה פןסטר הןא כאמןר מןדל הדןמןת; במקרה זה

מעןררים ,בבירןר ,אסןציאציןת למצבי דיכןי בכלל ןבתקןפת השןאה בפרט.

ההתמקדןת היא בתכןנה אן באיכןת המהןת המיןצגת במחןל .עיקרןן

הדןמןת בא לידי ביטןי כאשר מןשמע הפסןק יי עת מלחמה ןעת שלןם " ,

יידבוקה מוצלפתיי

כשהכןריאןגרף מתמקד באפיןן מסןים של המהןת שברצןנן לייצג:

קטע קצר זה מןפיע מיד לאחר הקטע העמןס הארןך ןהמןרכב

" ". Raus

כשנשמעת המילה יימלחמה"  ,מתמקדת הכןריאןגרפיה ברקדנית המרימה

סמיכןת קטעים ,השןנים בעןצמה ,באןרך ןבמןרכבןת ,היא עיקרןן נןסף

לפנים שתי ידיים ישרןת כשכפןת ידיה מהןדקןת זן לזן ןלאחר מכן היא

המניע את היצירה .הסמיכןת מעןררת אסןציאציה שןנה ,זיכרןן שןנה,

מבצעת באןפן זה סיבןב .לתנןעה איכןת ברןרה של כןח  ,כיןןן ןמטרה.

ל" " Raus

היא מזכירה ירייה ,למרןת שאינה נראית בדיןק כמןה .מןדל הדןמןת

מהןןה להערכתי נקןדת כןבד ביצירה ,למרןת שקשה לזהןת ביצירה התחלה,

מיןשם גם בהמש,ך כשנשמע צירןף המילים "  ...ןעת לשלןם ;" אןתה רקדנית

אמצע ןסןף.

משחררת את כפןת ידיה מאחיזתן ןמעבירה משקל מרגל לרגל  ,לאט  ,במעין

ןמעצימה כל קטע כשלעצמן .מיקןם יידבןקה מןצלפת" בצמידןת

בקטע זה נראית קבןצה של גברים עירןמים בחלק גןפם העליןן ,מסןדרים

נדנןד ,בתנןעה שיש בה איכןת של מנןחה ןשלןןה .כאמןר  ,על פי עיקרןן

בגןש צפןף כדבןקה .חזיתם אחידה ןפןנה לכיןןן הקהל ןהם צןעדים במקןם

הדןמןת  ,התנןעה אינה נראית בדיןק כמן המהןת שהיא מייצגת ,אלא

במעין צליעה .סידןר הרקדנים בחלל בדבןקה אחת לאןרך כל הקטע יןצר

מכילה תכןנןת משןתפןת ,המאפשרןת פירןשים שןנים .ככל שהמחןל נמש,ך

קןמפןזיציה עם דימןי חזןתי ברןר .המילה " " Raus

המפעילה את התנןעה

הןפך מה שמיןצג ברןר יןתר.

בקטע הקןדם מתחלפת כאן בצליל דןמה להצלפה .בכל פעם שנשמע הצליל,

אך המןדל העיקרי המיןשם בקטע "לכל זמן ןעת " הןא מןדל ההשתקפןת.

מגיב פלג גןפם העליןן של הרקדנים בשינןי תנןחה .שןב ,כבקטע הקןדם,

הדגש כאן הןא על התנןעה ,שאינה ייאןמרת " אלא את עצמה ןרןמזת

מןפעל העיקרןן של שינןי תנןעה בפלג הגןף העליןן עם תבנית תנןעה

בלבד למהןיןת אחרןת .בקטע זה ,עם השמעת רןבן של הטקסט המילןלי ,

קבןעה ברגליים .כןחן של הקטע הןא בשימןש המצןמצם באמצעים

הלקןח מקהלת ,התנןעה מייצגת את המילה רק כאחת האסןציאציןת

אמנןתיים ליצירת דימןי חזק אחד.

האפשריןת.

כשהקטע "לכל זמן ןעת" מןפיע שןב ,כדי לחתןם את היצירה  ,חל שינןי

"לכל זמן ועתיי

בתנןעה .הטקסט המילןלי מקהלת חןזר על עצמן  ,בעןד הטקסט התנןעתי

קטע מחןל זה ,המןפיע שני ביצירה ,חןזר ,בןןריאציה ,גם בסןפה כקטע

נלקח מקטעים שןנים מתןך היצירה כןלה .עןבדה זן מאששת את היחס

מספר  .20אןרך הקטע כארבע דקןת .הטקסט לקןח מקהלת ג ,ב-ח ,ןהןא

המןרכב הקיים בין מילה לתנןעה לאןרך היצירה.

מןשמע כאן מפיה של קריינית מןקלטת ,באנגלית.
"לכל זמן ,ןעת לכל חפץ תחת השמים /:עת ללדת ןעת למןת /עת לטעת
ןעת לעקןר נטןע /עת להרןג /ןעת

אבנים /עת לחבןק ןעת לרחןק

בניגןד לקטעים " " Raus

לרפןא / ...

מחבק / ...

עת להשליך אבנים ןעת כנןס

עת מלחמה ןעת שלןם".

ןכמה מילים על המוטיקה ןהתפאןרה

בנןסף לעשרים הקטעים הערןכים כקןלאז '  ,חןזרים דימןיים מרכזיים
ןמןפיעים במןסיקה ןבתפאןרה  ,לאןרך היצירה כןלה .אזכןרים מןסיקליים

ן"דבןקה מןצלפת" המילים בקטע זה הן בעלןת

לשקשןק רכבת מןשמעים בקטעים שןנים .הןפעתם מעןררת בבירןר

משמעןת אןניברסלית הנןגעת בסדרי עןלם .צירןף התנןעה עם הטקסט

אסןציאציה לשימןש שנעשה ברכבןת בתקןפת השןאה ןמזכירה לנן שןב

יןצר שתי מהןיןת :מילןלית ןחזןתית ,כאשר אחת אינה יימתרגמת" אן

ןשןב את נןשא היצירה .צליל שקשןק הרכבןת גם קןשר בין חלקי היצירה.

ממירה את השנייה .נעשה כאן שימןש ביחס של העמדה יחד

בדןמה למילים ,החזרה על צליל זה היא בבחינת " לזכןר ןלא לשכןח " .

נ  [Juxtapositionשל שני היסןדןת :המילןלי ןהחזןתי .הקשר בין המילה

התפאןרה עשןיה אלמנט מרכזי אח,ד הפןעל חזןתית  ,כפי שפןעל דימןי

לתנןעה נןצר בתןדעה של הצןפה.

הטקסט התנ"כי כןלל שבעה פסןקים (ח-ב) שבהם חןזרת
הנןסחה:

ייעת ...

קרןנןת הרכבת ,לאןרך היצירה כןלה :ייהבמה מעןצבת עם לןחןת שטןחים,

פעמים

הניצבים בחלקה המרןחק ,עם מרןןחים קבןעים ביניהם  ,ןהם מזכירים

ןעת" המציגה ניגןדים .בטקסט מןזכרןת פעןלןת שןנןת,

במהלך היצירה חלים שינןיים בתפאןרה

14

קרןנןת רכבת" )רןטנברג ,

(. 2000

בכל פסןק ארבע פעןלןת .הקטע התנןעתי מןרכב משלןשה קטעי סןלן ,

ןבתנןעת הרקדנים עליה .שינןיים אלה עם תנןעת הרקדנים מאששים

המבןצעים על ידי שלןש רקדניןת הנעןת על משטח הבמה ,כשרקדנית

בכל פעם מחדש את דימןי קרןנןת הרכבת  .הרקדנים נראים מתןך

רביעית נמצאת ברקע האחןרי  ,על התפאןרה .בהישמע הפסןק הראשןן

ה"רכבןת  ",ביניהן אן מחןצה להן.

מתחיל הסןלן הראשןן .עם השמעת הפסןק השני מתחיל הסןלן השני

ניתן לןמר שהדימןיים המרכזיים המצן י ים במ ןס י קה ןבת פא ן רה מ הןןים

ןמצטרף לראשןן; עם קריאת הפסןק השלישי נכנס הסןלן השלישי ןאז

חןט מקשר ביצירה  ,בן שזןרים  ,כחרןזים  ,עשרים מקטעיה .

מתבצעים על הבמה שלןשה קטעי סןלן שןנים ,בן זמנית.
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בלט שטןטגאר

חןגג

קיפת

ב חודש נובמבר של שנת  2001חגג בלט שטוטגארט  -ברוב עם

ובשפע מופעים 4-0 -

שנה ליום שבו הגיע הכוריאוגרף ג י ון קרנקו

נ  [John Crankoלעיר השקטה  ,אבל שופעת התרבות ,שבדרום גרמניה.

מו השורה האחרונה בבלט המלכותי הבריטי  ,לא העריכו את
כשרונותיו .רק מרי ראמבר  ,כדרכה ,ראתה את פוטנציאל-היוצר הגלום

בו  .אגב  ,בתכונה זו  ,של עידוד ויכולת יי נבואית " מסוימת  ,ניחן גם קרנקו.

קרנקו העמיד בשטוטגארט גרסה משלו ל יי אגם הברבורים " המסורתי

לאחר עונה או שתיים בשטוטגארט ,נעלם התסכול שהעיב על קרנקו

ובבת אחת שינה אז את פניה של להקת הבלט  ,שנחשבה פרובינציאלית

בשנותיו בלונדון  ,יצירותיו היו ללהיטים בינלאומיים והלהקה שניהל

ובלתי חשובה .בעונה הבאה הוזמן קרנקו שוב ,ואז הציע לו מנהל

הבלט דאז ,להתיישב בשטוטגארט ולקחת על עצמו את ניהול הלהקה.
קרנקו  ,יליד דרום אפריקה ובנו של עורך דין )יהודי( ידוע ,קיבל את

ההצעה ללא היסוס  ,מפני שבלונדון  ,בה עבד כבר שנים אחדות  ,כרקדן

היתה לאחת המבוקשות באירופה כולה .קרנקו עבד בשטוטגארט כעשר

שנים בלבד .ב 1973-

הוזמנה הלהקה לניו יורק ,לסדרת הופעות שקצרה

הצלחה מסחררת .בטיסה בחזרה מהסיור  ,מעל לאוקיינוס האטלנטי ,
נפטר ג י ון קרנקו והוא בן

56

שנים.

ג י ון קרנקו נקבר בבית קברות זעיר ליד שטוטגארט  ,בסמוך לארמון בן
מאתיים שנה  ,שבאחד מביתניו התגורר.
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היתה זו היא שנטלה את ההגה  ,וניהלה את בלט שטוטגראט במשך 20
שנה .

ננשף הגאלה שסיים את יו ב ל ה  ,40-שבה מרסיה היידה כאורחת,

בקטע משינה  ,שקשה היה לצפית בן  ,ןלהיויכח שהבלרי נה
להתנועע .

של ג ' ון נוימאייר )עוד יוצר

עם הק מליות  ".העבודה בוצעה
רקדי את תפקיד הגב רת ואוהבה העצוב הכוכב

הבינלאומי ןלדימיר מלאכ וב  ,ש נ ר אה כנערה וירטואוזית והבלרינה

אלבה טבטשרקובה ורוברט טרוזלר

" Five Tangos" by Hans van Manen, dancers :
Elena Tentschikowa and Robert Tewsley

הראשית של שטוטגארט כיום  ,איסולט לאנדווי  ,ואילו במופע השני

רקדו בתפקידים הראשיים רוברט טיוזלי והרקדנית ממוצא קוריאני סו

ג'ין קאנג נ  ,[Sue Jin Kangשהצטיינו בביצוע הדרמטי  .בשתי הגרסאות
קרנקו ניחן בשתי תכונות בולטות  :הוא חידש מסורת
שכבר אבדה מהעולם

-

-

שנדמה היה

של בלט עלילתי  ,דרמטי או קומי ,והוא ידע

גילם את תפקיד הרוזן הרקדן הישראלי ליאור לב  ,שרוקד כבר שמונה
שנים בשטוטגארט  ,וכעת  ,בגיל שבו רקדנים מתעניינים במטרות

להבחין בכשרונות גלומים  ,בפוטנציאל יצירתי או ביכ ולת ביצוע ,

חדשות ליצירתם  ,הוא מחפש תפנית בקריירה הבימתית שלו .

כשעדיין היו בגדר נבטים זעירים  ,זמן רב לפני שאנשי מחול אחרים

בשטוטגארט הוליד פעלו של קרנקו לא רק יצירות מעולות ,שלא נס

הבחינו בהם .

ליחן  ,אלא גם כור יא וגרפים מעולים  ,וקהל נלהב ונאמן.

למשל מרסיה היידה נ  [Marcia Haydeeשבאה להיבחן כאחת מנערות

זה היה יום הולדת  40עשיר ומצוין  .וכמו בראשית שנות ה  60-של

המקהלה של להקת בלט נידחת  ,ולא הצטיינה ביופי מהמם או
בטכניקה מבריקה

-

דווקא בה ראה קרנקו מועמדת לככב בבלטים

שלו .ואכן היא הפכה לכוכב  ,ואחרי מותו בלא עת של קרנקו  ,לאחר

המאה הקודמת  ,גם כיום  ,נשמעו מחיאות כפיים ממושכות והרבה זרי

פרחים הומטרו לעבר הרקדניות והרקדנים  ,שעה שאלה יצאו מלפני
המסך כדי להשתחוות.

שהתפטר מתפקידו הכוריאוגרף האמריקאי גלן טטלי  ,המנהל האמנותי
שנבחר למלא את מקומו  ,נתמנתה היידה לתפקיד מנהלת אמנותית.
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ילדות בשמלות מלמלה זרועות פאייטים נוצצים ,שמחיריהן אלפי

ור י קודים לט י נ יי ם

שקלים ,רגליהן נתונות בנעליים גבוהות עקבים ,אחזו ידיים עם גברים

רומבה ,פסדובלה וג ' י י ב  .הצעיר י ם ביותר ה יו

בני

,12

חנוטים בחליפות שחור-לבן מחויטות .ביחד הם רקדו ,

-

צ ' ה צ ' ה צ ' ה  ,סמבה ,

רקדנים בנ י שש  .כאשר הם א חזו בחוזקה

בידה של בת הזוג שלהם  ,לא היה שום דבר

בהתמסרות וברצינות ראויות לציון ,מבחר ריקודים ספורטיביים

)שפעם קראו להם סלוניים(  :ואלס ,טנגו ,סמבה  ,רומבה ,פסדובלה ,צ'ה

מיני באוויר  ,אבל כאשר בני

ה - 17-

המבוגר י ם

צ'ה צ'ה ,ג'ייב ועוד .כך נראתה התחרות הבינלאומית לריקודים

שבחבורה

ספורטיביים ,שהתקיימה במהלך חג החנוכה )  12-11בדצמבר( באולם

בהחלט אפשר היה להריח את הפיתוי  ,בדר ך

הספורט החדש והמפואר

-

שבה החזיקו את הנערה  ,במבט ששלחו אליה

" הקריה" באשדוד .

בעיני המתבוננים מבחוץ  ,נראו הילדות מצועצעות מדי והבנים רציניים

מדי ,אבל זהו טבעו של הספורט הזה ,שהחל ב 2008-

-

עלו על בימת הריקודים ,שם

ולאחרות  ,בתנועת הרגליים והאגן .אכן  ,ריקוד
בהחלט יכול להיות מפתה  ,תלוי באיזה גיל

)אולימפיאדת

בייג'ין( יתקבל בהיכלי האולימפיאדה כענף תחרותי לכל דבר .

רוקדים אותו  .כולם יגדלו להיות רקדנים

למרות ההסתייגות הקלה דלעיל ,יש דווקא הרבה הנאה אסתטית

מצוינים ,אם כי אין ספק שחלק מהם ינטשו

ריקוד ספירסיבי

בדרך את הסלוני ויעדיפו להפגין את כישור י
הריקוד שלהם על בימות הדיסקוטקים .

הזוגות הישראלים רשמו בתחרות הזאת

בצפייה בקטנים האלה .איך הוא קד לה קידה ,ואיך היא
מחייכת אליו

-

כמה נימוס וכבוד יש בתנועות האלה  ,עד

שלרגע שוכחים שבסופו של דבר מדובר בילדים ישראלים
לכל דבר .

ואולי לא לכל דבר  ,שכן למעלה מ 90%-

מהעוסקים

בספורט היפה הזה הם יוצאי רוסיה וחבר העמים  ,שם היו

הריקודים האלה פופולריים מאוה גם על הקרח  .בארץ,
מסיבות מובנות ,פינה הקרח את מקומו לרצפת אולם
ספורט רגילה  ,אבל הקסם בהחלט לא פג.
הרקדנים התמודדו בשתי קטגוריות :ריקודים אירופיים

-

ואלס אנגלי ווינאי  ,טנגו ,פוקסטרוט וקוויק סטפס;

הישגים נאים :בתחום הריקודים האירופיים

הגיעו לגמר בני הזוג יניב קקון ואיילה פרנקל ,

כל הצ'לומ'ס :התחרות הב'נלאומ'ת לר'קוד'ס ספורט'ב"ס

AII pictures: The Internationa l Sport Dance Competition
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בני 117

ממןעדןן עפןלה ן שזכן בסןפן של דבר

במקןם השישי  iבתחןם הריקןדים הלטיניים
רןמיאן מישןטה ןהלנה

הצליחן שני זןגןת

-

דיסקין בני ה 19-

ממןעדןן כפר-סבא להתמקם

במקןם השלישי ן ןאילן את המקןם הרביעי
תפסן בני הזןג מאשדןד
ןמירית קרדןנר ן בני

.17

-

אןלג מירןשניצ  Iנקן

את הבכןרה קטפן

ממעלןת שבצפןן ןעד ערד בדרןם .מתחילים בגיל שש ןאפשר למצןא בין הרןקדים גם בני 70

פלןס.

המןרים ן רןבם עןלים מרןסיה ןחבר-העמיםן רבים מהם בעל י תארים בתחרןיןת ב י נלאןמ ין ת שןנןת.

ההתאחדןת ה י שראלית לספןרט הריקןה שהןקמה בשנת 11991

היא בהחלט עןד אחד מהדברים

הטןבים שהביאה עימה העלייה האחרןנה  .מןרים מכל רחבי הארץ מדןןחים באחרןנה גם על
הצטרפןת של צעירים ילידי הארץ ן שמגלים סקרנןת ןאף הןלכים ןמשתפרים בביצןעיהם.
גם מארגני האירןעים גילן את הרקדנים האסתטיים האלה ןזןגןת של רקדנים סלןניים מןזמנים
להןפעןת באירןעים ן בתןכניןת טלןןיזיהן כמן  IIריח מנטה ןןן  IIהבילןיים ן ן ןעןד .הצעירים בהחלט

בכל זאת האןרחים מחן  IIל :ב  IIאירןפייםן ן זכן

זקןקים לתןספת ההכנסה הזאת ן שכן מדןבר בספןרט יקר .שמלןת ראןיןת ן כאמןר ן עןלןת אלפי

במקןם הראשןן זןג רקדנים מסלןבניהן ןאילן

שקליםן ןפעמים רבןת צריך לממן מהכיס הפרטי גם את הנסיעןת לתחרןיןת בחן  I Iל .בהחלט לא

ב  IIלטיניים ןן קטפן את הבכןרה זןג רקדנים

זןלן במיןחד כאשר מדןבר במשפחןת של עןלים חדשים.

מרןסיה .הפרסים דןןקא לא הין משהןן

ןמה קןרה מבחינה ממסדית? גם כאן ן מסתבר ן חל שיפןר .הענף הריקןדי הזה הןכר כספןרט לכל

גביעים ןמדליןת לצעירים ןפרסים בסך הכןלל

דבר על ידי משרד התרבןת ןהספןרטן ההתאחדןת הישראלית נמצאת בקשר עם הןןעד האןלימפי ן

של 5000

דןלר לבןגריםן אבל למי זה חשןב ן

ןעןבדים על קביעת קריטריןנים ןכללים לבחירת זןגןת הרקדנים שייצגן את ישראל באןלימיפיאדןת.
כמן כן  1ההתאחדןת הישראלית קשןרה להתאחדןת הבינלאןמית לספןרט הריקןד ןמשתפת עימה

העיקר הכבןד ןהיןפי .

רבים באן לשמןח בשמחת האליפןת

ה בינ לאן מית הזאת ן

פעןלה .כתןצאה מכך מןזמנים ישראלים לשמש כשןפטים בתחרןיןת הבינלאןמיןת.
אחד מסןדןת ההצלחה של הרקדנים הסלןניים הןא מציאת בן אן בת הזןג המתאימים  II .זה כמעט

שאיכלסהן בימים

כמן למצןא בעל אן אשהן ןן מןדה בןריס אןדיקדזה ן ין  IIר ההתאחדןת הישראלית לספןרט הריקןה

טרןפים של פיגןעים

המנהלן יחד עם רעייתן רןזה  ,את המןעדןן באשדןד II .בני זןג טןבים צריכים להתאים זה לזה גם

ןפיצןצים ן רקדנים

מבחינה חיצןנית :במבנה הגןף ן בגןבה ן ברמת הריקןד ןבכשרןן ,אבל גם באישיןת .לא חייבים להיןת

ןשןפטים מקצןעיים

בעלי אישיןת דןמה כדי להצליח ן כמן שבני זןג נשןאים לא חייבים להיןת דןמים כדי ליצןר מערכת

משלל מדינןתן כמן

זןגית מןצלחת  .אבל הם בהחלט צריכים להיןת רגישים זה לזה ן לכבד זה את זה  ,ןליצןר הרמןניה

אנגליה ן סלןבניה ן

ביניהם ,אחרת קשה לבלןת ביחד שעןת ריקןד ארןכןת מדי שבןע ןן.

סלןבקיהן גרןזיה ן

מירית קרדןנר ,תלמידתן של אןדיקדזה  ,זןכת המקןם השלישי בתחרןת ן למרןת ןתק ריקןדי של

מןלדןבה ןרןסיה.

חןדשיים בלבד עם בן הזןג הנןכחי  ,מחזקת את דברין של המןרה שלה .יי עם בן הזןג הקןדם שלי

מישראל השתתפן בה כ-

הייתי מגיל תשען שמןנה שנים תמימןת  .עברנן ביחד את השנים הכי יפןת שלנן ןבנינן מערכת יחסים

350

זןגןת רקדנים ן

נציגיהם של אלפי

כמן של אח ןאחןת .היינן ידידים טןבים  ,צחקנן הרבה ןאף פעם לא רבנן .הןא החליט שנמאס לן

לרקןד ןעזב ןאני מקןןה שאגיע גם עם אןלגן בן הזןג החדש שלין למערכת יחסים חברית כזאת ".

רןקדים שעןסקים
בספןרט הזה בעשןר

כדאי לבכי זוג להפוך גם לבכי זוג רומכטזזם?

האחרןן  .הזןגןת מחןללים בכל רחבי הארץ

 I ,אני לא חןשבת ן כי אז רמת הריקןד תןשפע מהעליןת ןמהירידןת במערכת היחסים הרןמנט י ת.

מןעדןני ריקןדים ספןרטיביים ן

כל ריב עלןל להשפיע על ההןפעה בתחרןת .אני מעדיפה שהחבר שלי לא יהיה בן זןגי לריקןד '.ן

במסגרת

38
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לוסיה ואו הטרו

כשפרצה אש הגיהנום

ב 11-

בספטמבר ,עבד הכוריאוגרף הישראלי איציק גלילי על יצירתו החדשה

ייבשם שמים "For Heaven's Sake "! ",

עם רקדנים מפורטוגל ומהולנ,ד

ועם קבוצת מוסיקאים ערבים-ישראלים .היצירה התייחסה באופן

כללי לאלימות בעולם; אחרי אירועי ה 11-

בספטמבר ,לא נותר לו אלא

להתמקד במה שקורה יי ביום שאחרי ".

איציק גלילי ,רקדן ,כוריאוגרף ומאז 1997
דאנס בכרונינגן

-

בעקבות

ה 11-

בספטמבר ,אבל

' - ' For Heaven's Sake

-

המוסיקה ,הרעיון

שהיו הבסיס למופע ,היו קיימים לפני התאריך
הזה .ההופעה נטענה במסר נבואי בדיעב,ד כי היא

מנהלה האמנותי של גלילי

אחת משמונה להקות מחול הזוכות לסבסוד ארצי

בהולנד  -מציג את יצירתו החדשה !" ". For Heaven's Sake
שנועדה לביצוע הלהקה מכרונינגן ,התקיימה ב 30-

הבכורה

בנובמבר  ,בפסטיבל

מתייחסת להתפוצצות של אלימות .אבל האלימות

היא נצחית :כאן ועכשיו ,קין והבל ,ישראלים
ופלסטינים ,טוטסי והוטו .יותר משההופעה
עוסקת באלימות ,היא עוסקת במה שבא אחר

המחול ההולנדי בהאג .לכבוד הפסטיבל הועלתה ההופעה פעמיים,

כך .ביום או ברגע שאחרי".

והשתתפו בה חברי להקת גלילי ועם רקדנים מלהקת המחול גו לבנק יאן

לכו אתה גר בהזלנד? כי החברה ההזלנדית

הפורטוגלית .במהלך החזרות ,נסע גלילי הלוך ושוב בין הולנד

מציעה שלזזה ,בהשזזאה לכל מזקדי התבערה

לפורטוגל ,ועבד עם שתי הלהקות בו בזמן ,זאת מפני שעלות החזרות

בעזלמ זבמיזחד בישראל  ,מזלדתך?

של הלהקה הפורטוגלית בהולנד במשך חודשיים ימים היתה גבוהה

ייהסיבה לבואי להולנד היתה פשוט אהבה .לא

מדי .לפני הבכורה נותרו לגלילי רק עשרה ימים לחבר את שתי

לארץ אלא לחברה שלי .ואחריה עוד אהבה ,

הלהקות .מינואר עד מארס הופיעו רקדני גלילי ברחבי הולנ,ד בליווי

לעוד אשה .אבל הולנד היא החלום האמריקאי

חמישה נגנים ישראלים-ערבים.

שלי .לפעמים אני אומר לחברים ישראלים

יום שלישי אחר הצהריים,

lS

באוקטובר  ,חמישה שבועות אחרי

ה 11-

בספטמבר .כשנכנסתי לאולם החזרות ,סיים גלילי לאכול צלחת מרק

שהכתובת לחלום האמריקאי שגויה .את כל

ההזדמנויות לעבוד במקצוע שלי קיבלתי כאן·

קר  ,לא יודע אם זו ארוחת הבוקר  ,הצהריים או הערב שלו .זה עתה שב

בשבילי הולנד היא הארץ המובטחת .בתקופה

מפורטוגל .הוא מקרין אנרגיה אופיינית לעבודתו  ,עונה לשאלותיהם של

שפרצתי בלהקת בת-שבע ,הייתי כבר בן עשרים

איש יחסי ציבור ושל אחד הטכנאים  ,חולק הוראות לאדם נוסף בנוגע

ומשהו .מיהרתי ורציתי עו.ד את ההזדמנויות

לתלבושות  ,ובינתיים מוליך אותי לקפטריה שבסטודיו שלו.

הבאות קיבלתי בהולנ,ד שהציעה לי גם

ההפקה החדשה היא מחווה לעולם שגלילי בא ממנו ואותו הוא מבקש

תחושת ביטחון .אנשים כאן לא יודעים מה זה

לאזכר :ישראל.

להרגיש סכנה מתמדת מעבר לפינה ,מתחת

גלילי :ייי שראל היא מקום שבו בני אדם מתפתים לאלימות כמו לשירה.

למעטה דק של של התנהגות יומיומית .בארצי

מקום שההכחשה צומחת בו כמחלה מדבקת ,ובו לומדים להישרד עם

שלי מרגישים בזה תמיד .ועכשיו יותר מאי

פצעים שאינם נרפאים ועם אובדן שלא ישוב עוד על תיקונו".

פעם".

איך זעד כמה יכזל אמו להתמזדד עמ דברימ אלה באזפו מזפשט?

להזלנד יצא שמ בתחזמ המחזל  .גמ

יי הפשטה היא מושג מוזר ,בעינינו כאן בהולנד המלחמה בין בני

לישראל .אתה מרגיש הבדלימ גדזלימ?

הטוטסי וההוטו היא הפשטה .אין אנו מסוגלים לגלות מי עושה מה
למי ומדוע .כך מתחילה הפשטה .ההפקה החדשה שלי אולי נדמית
מעין הרהור
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ייההבדל החשוב הוא התוקפנות .הלחץ

המתמיד של מה שקורה במזרח התיכון ,
מחוץ לחלל החזרות ולאולמות המחול,
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משפיע על כןלס ,במןדע אן שלא במןדע  .רקדניס ןכןריאןגרפיס

חדשיס גןרמיס לתקןןה  .אס לא נןתרה לך תקןןה ,אפשר פשןט להפסיק

משתמשיס בדבר הזה .אחריס רןאיס באמנןת דרך מילןט ,צןרה של

הכןל  .ןכמןבן ,אני רןצה שהןא יגדל בעןלס טןב יןתר .אס אני יכןל

בריחה; רק לא להצטרך לחשןב על מה שקןרה ,על הכאןס שאנן עןשיס

לתרןס בכך שאחשןף את האנדרלמןסיה ,אעשה זאת  .אבל לעיתיס

מהחייס  .איני יכןל אלא לבטא זאת בעבןדתי  .ןלא בריאליזס ישיר,

ערמת הזבל גבןהה מדי " .

אלא באןפן מןפשט  .אפילן כשאיני מחפש במןדע ,יש כנראה משהן

בהזלכד מצאז מקזם רקדכים ישראלים רבים יחסית .האם אפשר

שאןטןמטית מןשך אןתי להעיר ןלהגיב".

לזמר שרקדכים ישראלים כמרצים יזתר  ,מהזקצעים פחזת,

זלכן אתה מבקש לצעזק !" Heaven's Sakeז "?Fo

אתלטיים יזתר?

ייכן  .אני אמן ,לא פןליטיקאי  .האס מה שקןרה עכשין הןא מלחמה

ייזה הגיןני  .גס זה נןבע מהלחץ המתמיד  .רקדניס ישראליס בדרך כלל

בטרןר? האס זן מלחמה בין דתןת? בין מזרח למערב? אני רןאה קשר

תןקפניס יןתר  .גס תנאי העבןדה בישראל קשיס יןתר ,פחןת תמיכה

בין השלןשה .בכןר ההיתןך הגדןל שהןא ישראל ,ה ניגן דיס האלה

כלכלית ,פחןת תקנןת המקפידןת על שעןת עבןדה ,על שעןת מנןחה

מעןרריס בעיןת עצןמןת כבר עשרןת שניס  .התגןבה ששןמעיס בישראל

ןחגיס; פחןת שכר  .רקדניס בהןלנד עןבדיס קשה ,אבל בישראל עןבדיס

אחרי ה  ll -בספטמבר נעה בין 'עכשין העןלס יבין את הבעיןת שלנן'

קשה יןתר " .

לבין 'אתס רןאיס ,כל אלה טרןריסטיס'  .העןלס השתנה  .הציניקן שבי

אתה מעסיק בלהקה שלך כמה רקדכים ישראלים .זה מעיד על

הרגיש את התגןבה הראשןנה .העןלס מןכרח לחיןת עס האיןס .בדיקןת

הערכתך לתכזכזת המייחדזת אזתם כישראלים? איך אתה בזחר

ביטחןניןת ,שהן חלק מהחייס הנןרמלייס בישראל ,הןפכןת פתאןס

רקדכים?

למציאןת גס כאן במערב  .אנחנן לא יכןליס להמשיך להתכחש לכך

ייבלהקה שלנן ישנס רקדניס מלאןמיס שןניס  :אןסטריס ,גרמניס,

שמשהן בחברה שלנן מעןןת באןפן בסיסי  .ןברןר שאני לא יכןל אלא

ישראליס ,הןלנדיס ,פיניס ,שןןיצריס ,אמריקאיס  .אני לא צריך לפרסס

לבטא את עמדתי בעןלס שאני חי בן  .עבןדתי היא מטאפןרה לאןפן

שיש משרןת פנןיןת ,בשנתייס האחרןנןת באן להיבחן כשלןש מאןת

שבן אני מתמןדד עס הלחץ העצןס של האירןעיס סביבי " .

רקדניס  .הס כןתביס מכתב אן פשןט באיס  .אני רןאה איך הס רןקדיס

ןשןמע מה הס חןשביס ,מה השקפת עןלמס  ,מה יש להס לןמר על

שטף השיחה נקטע על ידי אןת המציין שגלילי חייב לחזןר לחזרה .

מקצןעס ,על שאיפןתיהס  .אני מחפש בעיקר עימןתיס  .רקדניס שעןשיס

בסטןדין עסןקיס הרקדניס שלן בחגירת פרןטזןת למיניהן  .רגל תןתבת,

מה שצפןי מןשכיס אןתי פחןת מרקדניס שבןחריס בדבריס שלא

מתקן מתכת כבד סביב הצןןאר ,החזה ,זרןעןת ,רגלייס .

חשבתי עליהס עדיין  .הבחירה הזאת נעשית מעצמה  .אס אני רןאה

הם ירקדז עם זה?

משהן ברקדן ,קןדס כל אני מניח לן אן לה לעבןד איתנן במשך זמן מה .

ייתסתכלי ןתראי איך".

עכשין רןקדיס איתנן כמה רקדניס ישראליס ,בגלל התכןנןת המיןחדןת

שראיתי בהס כאינדיןןידןאליס " .
על רצפת האןלס תנןעת הרקדניס מןגבלת בגלל המתקניס הלןחציס .

אתה מארגן את הרקדכים שלך לעיתים קרזבזת בזזגזת אז

הס גמישיס אך מןפרעיס בעליל ביכןלןתיהס הגןפניןת  .הס רןקדיס

בשלשזת .אחד עם לחם ,שכיים צזלעים ,הפרזטזזת שלהם

לצלילי מןסיקה יס תיכן נית  .הפרןטזןת מאטןת את התנןעה שלהס .

מפריעזת ,הם מכסים לקחת את הלחם מהרקדן הראשזן ,אז ששכי

בראשי חןלפיס דימןייס על אנשיס מןגבליס ,שאינס יכןליס עןד לנןע,

רקדכים מסתזבבים זה סביב רעהז בפכיזת חדזת הכראזת מסזככזת

בעקבןת תאןנה ,ןאחרי שלב ההחלמה הראשןן הס חייביס להכיר

בגלל הפרזטזזת .האם הרקדכים עזזרים זה לזה?

במןגבלןת שנןתרה  .פצןעי פיצןציס  .פצןעי פעןלןת תגמןל  .צעיריס

ייהס בכןשר גןפני טןב ,כך שמבחינה טכנית לא צריכןת להיןת להס

שאינס מביניס מה קרה להס ןהס חייביס להסתגל לעןבדה שהחייס

בעיןת  .הסיכןניס שלהס בנשיאת הקבייס ,הפרןטזןת  ,מתקני החזה ןכן'

נמשכיס ,על אף שהס ,בן רגע ןשלא באשמתס ,ייסןמנן" לשארית

יןצריס מתח נןסף  :התזמןן חייב להיןת מדןיק ,אחרת הס עלןליס

חייהס.

לפצןע זה את זה  .זןהי איכןת טכנית  .מןבן שבדבריס האלה הס עןזריס

לא הפיצןץ ייסימן" אנשיס אלה ,אלא מה שקרה אחר כך  .החייס ייאחר

זה לזה  .אבל המטאפןרה נמשכת  :איך אנשיס מתנהגיס זה לזה למחרת ?

כך" אינס רק ניסיןן לנןע שןב ,אלא גס היכןלת לתת אמןן שןב  .כבר

הרי מקןןיס שיש עזרה הדדית  .האס לןמדיס מטעןיןת ,מתאןנןת? ןכאן

במהלך החזרןת ,מאמצי השןןא הללן של הרקדניס המחפשיס חלל לנןע

אנ י לא תמיד אןפטימי  .בלתי נמנע שהמןפע יעןרר אסןציאציןת לאןפן

בן עס כל המגבלןת המלאכןתיןת ,הס קןרעי לב  .ןאז גלילי קןרא " :לא,

שאנחנן מתנהגיס זה לזה אחרי ה  l l -בספטמבר  .הטקסט שהשתמשתי

אל תנסן לרקןד יפה  .קדימה ,תרימן רגלייס  .אס אני

מגילכס

-

-

שגילי כפןל

יכןל ,גס לכס לא צריכה להיןת בעיה" .כמה פניןת מהירןת

בן בהצגה ןשהרקדניס אןמריס אןתן מקןרן בדן  IIח של עיתןנאי שהיה

עד לטבח בסאברה ןשאתילה  .זה היה ב  .198Z -כמעט לפני עשריס שנה ,

ןסיבןבי מחןל  ,כמה גרירןת רגלייס ,גןןיס רןעדיס ,מהירןת,

ןמה למדנן בינתייס ןמאז ' "

התקרקעןת ,ריאליזס  .צעקה  .אחד הרקדניס מכה בבן זןגן בקב שלן .

זלסיזם ,איך כזצרה המזסיקה?

שקט  .ןאז חיןך כבןש של אהדה ןשל השתתפןת בכאב  .הרקדן הפגןע

 IIבמקןר רצ י תי חמישה מןסיקאיס פלסטיניס  .זה נעשה בלתי אפשרי

מנסה לשןב לאיזןנן בפניס מכןרכמןת  .דקןתייס הפסקה  .חייביס

כשפרצה האינתיפאדה השנייה  .הצלחתי למצןא חמישה מןסיקאיס
ערביס י שראליס שהסכימן לעבןד איתי ןהס

להמשיך ·

-

יחד עס יאפ ןאן קלה

מישהז אמר לי בזמן האחרזן ,שהלזזאי זלא היה מביא ילדים

הלחינן את המןסיקה למןפע הזה  .למעשה זןהי עבןדה קבןצתית

לעזלם .מה דעתך על רעיזן כזה ,כשלא מזמן הפכת לאבא בעצמך?

משןתפת  .נסענן

ייהמןפע נןצר כי נןלד לי תינןק  .חייס
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-

לפורטוגל לעבוד עם להקת גולבנקיאן  .התהליך ארך קצת יותר אבל

התיישבו לנגן  .צלילים ערטילאיים ,פיוטיים  ,אינטימיים ועצובים .

המופע השתפר בעקבות שיתוף הפעולה .כל קטע מוסיקלי מדגיש חלק

בבכורת המופע  ,שלושה שבועות לאחר מכן  ,אני רואה שקטע הסיום

אחר בהופעה  .הרעיון לקטע הראשון היה שלי  :חזרה קצבית של זוג

השתנה .אין חאפלה .שני רקדנים חוצים את הבמה  ,אחריהם רקדן

רקדנים המכים את עצמם .אבל לכל קטע קצב משלו  ,צליל משלו" .

בודד נגרר פצוע מימין הבימה לשמאלה  ,שני שלטי קרטון מרחפים בידו
כמו ענן ,משני צדיהם נכתב )באנגלית(" :היה זה בוקר

הקטע האחרון היה אמור לכלול מרכיבים שמחים  .אווירה של חאפלה .

כמו

היום ...

פשוט לעמוד סתם

ככה.. .

מקסים ...

ביום

פתאום •• • 11

ליוויתי את גלילי לסטודיו ,שם המוסיקאים כבר גמרו לארוז כליהם .
תשמע מה המצאנו ,אמרו  .שוב הסירו את מעיליהם  ,פתחו את ארגזי

עברית  :שמעו ו לוי

כלי הנגינה ,הנמיכו אורות ,הציעו כיסאות,
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אירום הרמת מסר
זן השנה

ה 1Z -

ברציפןת שמתקיים אירןע

 IIהרמת מסד  /חש י פה בינלאןמית " )ראה

יי בכןרןת ,(II
35

)מנהלת אמנןתית  :נאן ה צוקרמן( ,

מנהלי פסטיבלים בינלאןמיים  ,מנהלי

מרכזי תרבןת  ,מפיקים ןכתבי תרבןת מרחב י

העןלם הגיען לאירןע זה  ,הגיען גם שתי
משלחןת בחסןת משרד החןץ :משלחת של

נספחי תרבןת ישראלים בחן " ל ןכן משלחת

ןבה 11

כתבי תרבןת של יי המכןן ליחסי

תרבןת ישראל-איברן אמריקה " מארצןת דרןם
אמריקה ןספרד ,יי חשיפה בינלאןמית" נןסד

ביןזמתן של יאיר ןרדי ,מנכ " ל סןזן דלל,

ייימי הפלמנקויי
הפסטיבל השנתי ייימי הפלמנקן" התקיים
בחןדש מארס במרכז סןזן דלל ,לראשןנה

התקיימן מןפעים גם בהיכל התרבןת ראשןן
לציןן ןבתיאטרןן ירןשלים ,שני המןפעים

המרכזיים הין "  iranaז " La

)הרןדנית( בביצןע

להקת תיאטרןן פלמנקן ספרדי של הסןלנית

מריה פאחס ] [, Maria Pagesהאירןע הנןסף,
ייבשפת הפלמנקן" ,כלל את כןכבי הפלמנקן

הישראלי בהפקה מקןרית של יי קרן עדי "
בניהןל אמנןתי של עידן תדמןר ,בין
המשתתפים באירןע :שרןן שגיא ,נטע שיזף,

סילביה דןראן ,מיכל נתן ,הזמרת יסמין לןי,
הגיטריסט יחיאל חסןן ןנגן הקאחןן ששןן לןי,
עןד במסגרת הפסטיבל העביר מאסטרן מנןלן
סדנת כןריאןגרפיה ,הסדנה התקיימה בבית

הלהקה של עידן
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תדמןר,

כנט למחול לזכרו של יאיר שפירא

מהתלמידים זו החשיפה הראשונה לקהל גדול

יונת רוטמו

זה  26שנים מתקיים כנס למחול לזכרו של
יאיר שפירא

-

רקדן בלהקת המחול הבין-

קיבוצית ובלהקת בת-שבע

 IIעידנים

II

שבעמק בית-שאן .לחלק

-

שנהרג בקרב על

ובקיא בתחום המחול .הכנס מאפשר לתלמידים
לקחת חלק בסדנאות ייחודיות ,המעניקות להם
טעימות ,ראשונות לרוב ,של פלמנקו ,מחול

החרמון במלחמת יום הכיפורים .בכל כנס

מזרחי ,מחול מודרני וג'אז ,בשיטות חדשות .את

מוענק פרס על שמו של שפירא לשלושה

השיעורים העבירו הפעם טובי המורים

אנשים ,על תרומתם לנושא המחול בארץ,

בתחומם :אורלי פורטל )מחול מזרחי( ,רחל

בתחומים שונים .זהו הכנס היחיד בו לוקחים

אסף )פלמנקו(  ,שמעון מנצ'ורה ומרטין קורי

חלק תלמידי מחול מכל האולפנות בארץ.
לפני

15

שנים ,כשהייתי תלמידת האולפנה

)מחול מודרני( ,אוסנת רוטהולץ )ג'אז( ואמיר

קולבן ,שעבד במשך יום שלם בסדנת

למחול בגעתון ,השתתפתי בכנס שנערך בקיבוץ

אימפרוביזציה יחד עם תלמידי י " ב  ,שהדגימו

ניר-דוד .המפגש התקיים באולם הספורט של

בתום הכנס משהו מתהליכי העבודה בסדנה .

הקיבוץ ,את ארוחת הצהריים אכלנו בסחנה

בחלקו האחר של הכנס הופיעו תלמידי

ובערב נסענו לאולם מופעים לצפות בלהקת

האולפנות בקטעים שהכינו במיוחד למפגש.

בת-שבע והלהקה הבין-קיבוצית .זו היתה

הריקודים היו מגוונים .ניתן היה לראות

חוויה מרנינה ומאירת עיניים.

ריקודים בסגנון ג'אז  ,פלמנקו ,מחול עכשווי,

מאז  ,עבר הכנס מקיבוץ ניר-דוד למרכז למחול

בלט קלאסי ועוד .הטכניקה ויכולת הביטוי
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של המשתתפים ברוב המופעים היו ברמה

הזמנתה של מרגריטה

גבוהה ומכובדת  .בין המופעים בלטו

יואסים ,מורה ומנהלת

עבודותיהם של אולפנה למחול גבעת חי י ם

בית הספר לבלט קלאסי

בר יק וד המעודן יי מסע נשי ;" אולפנה למחול

של המרכז .האורח צפה

חצרים בריקוד " לפני החורף  ",בו פותח משפט

בשיעורי בלט של המגמה

תנועתי אחד בדרכים מקוריות; אולפנה למחול

לבלט קלאסי במרכז

צפית ואולפנה למחול משגב ,בריקודים

ושוחח עם המורה ועם

שהושפעו מהמחול יי מבול " של להקת בת-שבע ;

התלמידות .מגמת הבלט

במיוחד בלטה העבודה האחרונה של אולפנה

הקלאסי פועלת במרכז

למחול מטה-אשר  ,בה השתעשעו הרקדנים

רעים לפי שיטת לימוד

באימפרוביזציה ובחיקוי מלא הומור ,

טכניקת הבלט של

שהתבססו על היצירה יי כרמן " של ביזה.

אגריפינה וגאנובה

בערב התכנסו התלמידים באולם מופעים

] [.Agrippina Vaganova

יי קימרון" לצפות בהופעות של להקת בת-שבע

פטר פסטוב היה חניך

והלהקה הבין-קיבוצית .לפני ההופעות נערך

האקדמיה לבלט

טקס הענקת פרס על שם יאיר שפירא מטעם

במוסקבה ,רקדן בבלט

קרן יי חבצלת " ולהקת בת-שבע .הפרס הוענק

מרינסקי  ,ומורה בבית

לרקדנים יעל שנל מבת-שבע  ,דני אשל

הספר של הבולשוי  ,שם

מהלהקה הקיבוצית ולמנכ " ל הלהקה

הכיר את מרגריטה

הקיבוצית  ,דן רודולף· בין שיקולי הוועדה

יואסים ,אף היא מורה

צוינה לשבח עבודתם של שנל ואשל ,אשר

בבולשוי בעברה .כיום

מעבר ליכולתם הטכנית כרקדנים  ,תרמו

מלמד פסטוב בבית הספר

ללהקותיהם את ה " פאן" שלהם כרקדנים

למחול בשטוטגארט.

יוצרים .דן רודולף צוין לשבח על שקידם

מוסד זה אוסף כשרונות

באופן ניכר את מעמד הלהקה הקיבוצית

מכל העולם  ,ושם לו

בנושא השיווק  ,והעלה את מספר צופי המחול

למטרה להכשיר רקדנים ,

של הלהקה בפרט ושל עולם המחול בכלל .

שאין במקומותיהם מסגרות נאותות כדי

בכנס ניתן היה לראות את הקהל העתידי ואת

למצות את יכולותיהם  .זוהי אחת ממטרות

היוצרים לעתיד של עולם המחול בארץ ,

בואו :לאתר תלמידים מוכשרים  ,ולבדוק

שביחד היוו קהל אוהד ומפרגן  .ארגון הכנס

אפשרות של שיתוף פעולה בין בית הספר

המוקפד על ידי ניצה בהיר הורגש בכל פרט ,

בשטוטגארט לבין המוסדות הרלוונטיים

וניכר שגם בתלמידים הוטמעה המשמעת

בארץ ,כדי לעזור לילדים לטפח את כשרונם.

הקפדנית אותה הם מביאים הן

כשותפים

מופיעים  ,הן כתלמידים בסדנאות והן כקהל.

במהלך הביקור  ,ביקר פסטוב גם בירושלים
וגם בספרייה הישראלית למחול בבית
אריאלה בתל-אביב  ,לה תרם את ספרו :

מזפע של העמזתה למחזל מזדרני

יי שיעורי בלט קלאסי לבנים  ",הכולל הצעות

לכ 40-

שיעורי

בחיפה

)ברוסית(

העמותה למחול מודרני בחיפה  ,בניהולה של

בלט מקוריים .

שכללה את המחולות :יי מרנג"  ,יי שמחה" ו " מצב

בלנקה לי בייאזפרה

רוח לאהבה" של אורי איבגי וכן יישלוש" מאת

הקזמיתיי של ברלין

עדה ארני .שתי העבודות הראשונות בוצעו על

בשנתיים האחרונות

עדה ארני העלתה בבית אבא חושי תכנית ,

ידי רקדנים מקצועיים אורחים )אורי איבגי,

סבלה ברלין  ,בירת

חידו פרבר ואלעד לבנת( ואילו בשתי העבודות

גרמניה  ,מאי-סדרים

הנותרות הופיעו שבעת רקדני הסדנה .

וביצעה ניסיונות נואשים

להשליט סדר והיגיון
פטר פסטזב

במרכr

יירעיםיי

עינב רוזנבליט

ב 25.12.01-

ביקר הכוריאוגרף והמורה לבלט

פטר פסטוב במרכז רעים שבחולון  .פסטוב
הגיע לאר ץ לשהות של ארבעה ימים  ,בעקבות
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בחיי המחול שלה  .מי
שהתמנה להיות יי צאר

המחול " בעיר ,האוסטרי

גרהרד ברונר [Gerhard
] ,Brunnerהתייאש ועזב.

ב " אופרה הקומית  ",שחיי המחול בה הוזנחו

בכנס יידונו בעיות רבות של המחול כיום .זהו

במשך שנים לטובת האופרה  ,נתמנתה מנהלת

יריד של ממש  ,בהיותו חלון ראווה ,המציג

אמנותית חדשה  ,הספרדייה בלנקה לי

עשרות להקות ,שמוסדות ואמרגנים יכולים

]  , [Blanca Liובחורף זה יצאה עם פרמיירה

לצפות בהן ולבחור לעצמם מופעים אפשריים

שעוררה הדים.

לצורך פעילותם בעתיד .השנה יעמדו במרכז

יי חלום המינוטאור " הוא מחול המורכב מעשר

להקות מארה " ב  ,קוריאה וארצות אפריקה.

תמונות ,שנוצרו בשלוש השנים האחרונות.
סגנון המחול אתלטי  ,והוא מנסה לתאר

פסטיבל הקיץ של צ יריך

היבטים מסוימים בעולם העתיק .לי עצמה

במסגרת פסטיבל הקיץ העירוני בציריך

נמנתה בנעוריה )כיום היא בת

(38

עם

המשלחת האולימפית של ספרד במקצוע

שבשוויץ  ,תופיע להקת הבלט של בית האופרה
בתוכניות הכוללות יצירות מאת המנהל

מרכיבים של פולקלור  ,התעמלות וכמובן בלט

) (23.6
האמנותי של הבלט היינץ שפרלי [Heinz
]  Sporeliלפי מוסיקה מאת י.ס .בא;ך יי הפוגה

עכשווי.

הגדולה " של באך לכוריאוגרפיה של הנס ואן

התעמלות הקרקע .בעבודה הטרייה ניכרים

מאנן ומחול נוסף שלו  ,למוסיקה מאת ארוו

פרת ]  [;Arvo Patוכן יי סימפוניה ב " C-מאת

Global Dance
החל

ב 23.8-

בקיץ זה ועד

ה 31.8-

יתקיימו בעיר

ביזה  ,לכוריאוגרפיה של באלאנשין .זו תוכנית

דיסלדורף שני אירועי מחול בינלאומיים תחת

שכולה יצירות שהפכו מכבר לקלאסיקה

הכותרת Global Dance 2002 Aesthetics of
;Diversity

מודרנית ,ממש כמו התוכנית השנייה במסגרת

הפסטיבל ) ,(30.6

תחילה כפסטיבל שמארגן האיגוד העולמי של

בא,ך אחת היצירות הטובות ביותר של שפרלי.

יי וריאציות גולדברג  ",שוב מאת

המחול )  (WDAומה  28 .8-ועד ל  31.8-יתקיים
זו הפעם הרביעית היריד הבינלאומי ,העובר

בכןרה חדשה של פינה באןש

עכשיו מהעיר אסן לדיסלדורף.

להקתה של פינה באוש הופיעה באחרונה

בלונדון ביצירתה

" Fogo

" Masurca

ובסוף אפריל תעלה

בוופרטאל בכורה של עבודה

חדשה ,שכרגיל אצל באוש ,עדיין
אין לה שם וכותרת .
באוש ורקדני להקתה עתידים
להתארח בראשית הקיץ במשכן
לאמנויות בתל-אביב ,אם
קברניטי המדינה  ,בעזרתו הפעילה

של יו"ר הרשות ,לא

יפריעו ...

מחןל חדש בפראג

-

בשתי מהדןרןח

~~~;;ןliiוווו iתחת הכותרת הכללית "Tanec
"  , Prahaמשמע יי מחול פראג" ,
מתקיימים בפראג מדי קיץ

מופעים מגוונים ,בכל תחומי
אמנות התנועה האנושית  .השנה
מתקיימים שני מקבצים נפרדים,

האחד יי פלטפורמה של מחול

צ'כי  ",שבמסגרתו ניתן להתרשם
מן הנעשה בסדנאותיהם של
כוריאוגרפים ,בעיקר צעירים ,לא

רק מהרפובליקה הצ'כית ,אלא
גם מהארצות השכנות.

הפלטפורמה התקיימה בין ה-

 19.4ל .23.4-

ואילו הפסטיבל
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הבינלאומי עצמו יתקיים בין ה  3.6-ל .27.6-
הלהקה הפותחת ה י א תיאטרון המחול

Cloud

ה א יטלקית  ,ה וזמן ל יצו ר ע בו ר להקת ה ס י ט י

פרט מפעל הפיט במחול

בל ט של נ י ו י ור ק .יצי ר ת ו תוצג ב נ י ו יורק

פרס מפ ע ל ה פ יס ב סך של

80,000

ש  IIח הו ע נק

ב מסגרת מופ ע י הלהקה ב מאי .

לרנה ש י נ פ ל ד .ה מ ו עמדי ם הסו פיי ם ה י ו

הרק ד ן הראש י של באל ט ש טוטגארט  ,רוב ר ט

ש ינפלד  ,ברטה י מפו לסקי והמורה למח ו ל

במסגרת פסטיבל ישראל-ירושלים לפני מספר

טיוזלי נ [Robert Tewsleyעומד לסיים את

פריאל חשיבון )המנהלת גם להקה בשם

שנים(  .התוכניות כוללות ערב של מחול בריטי ,

עבודתו בגרמניה ולעבור לבלט המלכותי

סלמה( .השופטים היו :שאוקי חאטיב )ראש

יופיעו גם להקות מצרפת  ,דנמרק וכן סוזנה

הבריטי בלונדון .

מועצת יפיע( בתפקיד יושב הראש  ,הגב ' טל

Gate Dance Theatre

מטיוואן  ,שמנהלו הוא

ליו הוואי-מין )הלהקה הופיעה בארץ ,

כוכבי )הקשורה גם היא לעולם ה מ חול( וגב י

לינקה .לפסטיבל הוזמנה גם הסדנה האזורית
מטה-אשר )בהנהלת יהודית ארנון( הפועלת

בגעתון .לפרטים:

Tanec Praha

טלפון:

פט  I:Iי ב ל ים לפ ו ל ק לור בח ויי ל

אלדור  .מנימוקי השופטים " :ביצירתה ]של

שני ארגוני ענק מארגנים פסטיבלים לפולקלור

שינפלד[ יש חיפוש מתמיד אחר שפה חדשה

בעולם  ,בשיתוף עם

00420224817866

 CIOFFו.IVO -

ומחקר של מפגש הגוף האנושי עם חפצים,

00420222319576

הפסטיבלים מיועדים ללהקות פולקלור של

e-mail : office@tanecpha.cz

חובבים ברמה גבוהה  .בדרך כלל מממנים

פאקס:

קולות האדם  ,וטכניקות

שונות " ...

הפסטיבלים את השהות של הלהקה אבל לא

שקטפיר והמחול
שקספיר משמש מעין נקודת התייחסות

אוניברסלית )בדומה לשאלה

היהודית (...

בכל

את כרטיסי הטיסה  .ההערכות לק ר את

מיני-פט  I:Iיבל באופרה של לי וז

הפסטיבלים נמשכת למעלה משנה ולכן על

במהלך חודש יוני יתקיימו בליון שני מיני-

המעוניינים להשתתף  ,לשלוח למנהלי

פסטיבלים )ארבעה ימים כל פסטיבל(.

תחום .בימים אלה נוסף ספר חדש העוסק

הפסטיבלים את החומר הנוגע ללהקה שנה עד

הראשון ייערך

בנושא מסקרן זה"Shakespeare and the :
"  Danceמאת אלן בריסנדן [Alan
נ  ;Brissendenהספר רואה אור בהוצאת
 Dance Booksואפשר להזמינו מההוצאה.

שנה ומחצה מראש .כדי לקבל את רשימת

" ורסקה  ",עבודתו החדשה של ליונל הוש

הפסטיבלים לשנתיים הבאות יש להתקשר

נ  , [Lionel Hocheערב עבודות של מץ אק

)מחירו 12.50

ליש " ט(

מחול על רגל אחת

הומר אווילה נ  , [Homer Avilaרקדן ניו יורקי
צעיר  ,איבד לפני כשנה ,בשל מחלת הסרטן ,
את רגלו הימנית .אבל האירוע הטרגי לא
הרתיע את אווילה מליצור לעצמו סולו  IIלרגל

אחת  ",בו הופיע בערב שהתקיים בסטודיו של
מרס קנינגהם  .שם המחול שלו  ,שבו שני

]  , [Matz Ekשבו מעלה אנה לגונה )רעייתו של

לכתובות הבאות :

CIOFF
Phillipe Beaussant
Secretary General
Festival deConfolens
BP14, 165000 Confolens
France
Tel : 41-264661892
E-mail: info@cioff.org
הנציגות הישראלית היא מעט " ף

maatv@internet-zahav.net

חלקים  II ,לא  /ללא מילים " .

כותבת ג ' ניפר דנינג נ [Jennifer Dunning
מבקרת המחול של ה  IIניו יורק טיימס "  II :פשוט

ולרוב ישיר  ,הסולו לא התיימר לכסות על
העדר רגלו של אווילה .המחול התמקד בשרירי
גבו המיומנים  ,שהוארו באור ר,ך ואחר כך

הוא בנה מחול מהאופן שבו גופו עלה וירד
ונע  ,ללא עזרת קביים וכמעט ללא הקפיצות
הצפויות ברגל אחת  ,שמהן חששתי .הסיבובים

שלו והעמידות על הברכיים הזכירו את
הטריקים האהובים על וירטואוזים של הבלט
הקלאסי .ברור ,שמהל כ ים מורכבים אלה יש
להם מ קום במנעד התנועתי של אווילה " .
נדבך נוסף במחול המ ב וצע על ידי מוגבלים-
פיזית  ,ההופך רווח בשנים האחרונות  ,ואשר

דוגמה מעולה ממנו ראינו בשנה שעברה ,

במופע של להקת ורטיגו הירושלמית .

 Iו  I:Iות

מא ורו ביגו נ צטי נ [, Mauro Bigonzettiמנהלה
ה א מנות י ש ל להקת
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Aterballetto

ב 16-13-

ביוני ובמסגרתו יועלו :

IVO
Mr. Alex Alexander Veigl
Johannesstrasse 25,
A-2344 Ma ria-Enzerdorf
Austria
Tel: 43-2236866038
e-mail: office@iov.at
Website: www.iov.at

אק( סולו המבוסס על הנעימה הנפוליטנית

באותו שם:

;110 Sole Mio ll

מאגי מארן

נ  [Maguy Marinמעלה גרסה נוספת
בלנקה ל' ,מנהלת האופרה הקומ'ת

Blanca Li, Director of the Comic opera

לעבןדתה

" "Grosse Fugue

ןכן יןעלן

" -" Short Storiesן "Tabula Rasa

"Two

מאת אןהד

נהרין .אמן הטיפןס א נטןאן דה מנסטרל

]  [Antione Le Menstrelיעלה מןפע חןצןת ,
אן שמא נאמר

-

מןפע על קירןת  ,ןהרןןה רןב

]  [Herve Robbeעם להקתן יחתמן את
המקבץ הראשןן·

במקבץ השני שני טרטי מחןל

חדשים": Le Mystere Babilee " :
97

דקןת בשחןר-לבן ןצבע של הבמאי פטריק

בנסארד על חיין של ג ' ןן באבילה ,באמצעןת
חןמרים דןקןמנטריים ןראיןנןת עם דמןיןת

מפתח בעןלם המחןל כגןן קלייב בארנס ,
ברשניקןב ,לסלי קארןן  ,ז'אן קןקטן ןאחרים.

גם הסרט השני

IIViolette et Mr. BII

עןסק

בבאבילה.
עןד בפסטיבל  :ערב עם עבןדןת של ראסל

מאליפנט  [, Russel MaliphantJמישה
קןסטרזבסקי ]  [Misha Kostrzweskiןידידנן
טרן סארינן ]  [Tero Saarinenעם עבןדה

שהכין במיןחד לאןפרה של ליןן [Opera
]  .National De Lyonכן תןעלה עבןדה של
הכןריאןגרף הפןלני הצעיר בןריס שרמץ

]  [. Boris Charmatzלפרטים0033-4-72004545 :
פטטיבל מחןל באקט

פסטיבל המחןל באקס-א-פרןבנס [Aix-en -
]  Provenceיערך בין ה 22.7 -ןעד ה  .4.8-השנה
ייקחן בן חלק מספר להקןת ןבהן בלט

פרלז ' ןקאז ]  [Ballet Preljocajעם גרסתן של
אנז ' לין פרלז ' ןקאז ' ל  IIפןלחן האביב  ",להקת

הבלט של מןנטה-קרלן [ Les Ballets de
] ,Monte-Carloעבןדןת חדשןת של נאסר
מרט י ן-גןסה ],[ Nasser Martin-Gousset
הרןןה רןב ,קןבלאי חאן ' חקירןת [Kubilai ,
] , Khan Investigationsראסל מאליפנט ןעןד.
לפרטיםDance Aix - 0033-4-01059642 :

a

פטטיבל מחןל במןנפלייה

פסטיבל המחןל במןנפלייה ],[ Monpeller
אחד הפסטיבלים הגדןלים למחןל בצרפת ,
יערך בין

ה  28 .6 -ל 6.7-

ןבמסגרתן  ,רשימה

ארןכה של להקןת  .בהן להקתן של ברנרדן

מןנטה ] [, Bernardo Montetלהקתה של
טרישה בראןן ]  [,Trisha Brownאן תרזה דה

קירסמאקר  , [de KeersmaekerJג ' ןן ג ' ספרס

] [John Jaspersןןרה מןנטרן [Vera
] ) Monteroשני כןריאןגרפים שיצרן בעבר
לבת-שבע( ,אקרם קאן ]  [Akram Khanןרבים
אחרים.

לפרטים:

.0033-4-67600745
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פסט י בל המח ן ל בקאן נפתח במןפע של

' הלטאןת הכחןלןת ' שנערך על קירןת י ן ןקצה
גג ן של קןמפלקס 'א רמןן הפסט י בל '  ,מ בנה
מןדרנ י לחלןטין בן כחצי מאה  ,למרןת ש מן.
בעצם  ,קבןצת הלטאןת הכחןלןת )השם
ברבים( מןנה רקדן-לןליין-כןריאןגרף יחיד:

אנטןאן לה מנסטרל [Antoine le
נ  .Menestrelלה מנסטרל  ,מטפס הרים
מקצןעי ןמדריך טיפןס  ,התחיל לביים
אירןעים מןל קהל בסביבה אןרבנית

ןלאן

-

דןןקא בטבע על צןקים אל מןל עיניהם
המשתאןת של לטאןת ןעןפןת פןרחים

-

אחרי

שהבין שהןא מתקשר מןל אחרים ןמןל
הצןןתים הטכניים בשפת גןף ןנהנה מיכןלתן

להעביר להם תחןשןת ןאןירה " .התחלתי
לבנןת לעצמי מהלכים דרמתיים בדרכי
הטיפןס על צןקי פרא  ,בתחרןיןת בתחןם זה
שנעשןת מןל קהל של אלפים  .כשאני תלןי
באןןיר  ,אני נמצא באלמנט של י  .על האדמה
פחןת טןב לי .יש לנן במןח שארית עןד

מהתקןפה שהיינן שייכים למשפחת הזןחלים ,
לפני שנעשינן בני אדם " .הקירןת הם הבמה
האנכית שלן ןיכןלןתין האקרןבטיןת כמטפס

משתלבןת היטב באזןר החפיפה האפןר שבין
לןליינןת ןמחןל  ,במקןם בן רקדנים ןיןצרים

עשןיים לגלןת  ,שדרגת חןפש חדשה במפלס
ההתרחשןת  ,בחלל ההןפעה

-

שינןי כןח

הכבידה ןבעקבןתין היכןלת להתנןעע
בכיןןנים שאינם אפשריים על הרצפה

-

מציעה תןבנןת חדשןת בנןגע ל ה גדרת המחןל.
בפסטיבל הקןמפקט י ,הנמשך שמןנה י מים
בלב,ד הין השנה חמש עשרה להקןת ןבהן
בת-שבע עם  IIן י רןס של אןהד נהרין "  iבין
אלה  ,כמה להקןת שביקרן בעבר בישראל ,

כמן להקןתיהם של נאצ ' ן דןאטן [ Nacho
נ  ,Duatoקרןלין קרלסןן נ ,[Carolyn Carlson
ג ' ןזף נאדג ' נ  ,[Nadjמאגי מארן [Maguy
נ  ,Marnןלהקתן של טרן סארינן  -קיסם
שיניים [Company Tero Saarinen
נ .Toothpickבין הלהקןת הנןספןת  ,זן של
סטפן פטרןנין נ  [Stephen Petronioמארה " ב ,
להקתן של מישל קלמניס [Michel
נ  , Kelemenisלהקת היפ-הןפ מסןגנן  -קאפיג
של מןראד מרזןקי [Kafig - Mourad
נ  ,Merzoukiבלט לןריין [CCN Ballet De
נ  ,Lorraineלהקת שרלרןי נ  [Charle roiשל
פרדריק פלמאן נ  [Frederic Flamandן ע ןד .
המןפע של להקת שרלרןי הבלגית  ,אן בשמה
המלא:

נ Danses-Plan K.ן [Compagni Charleroi
היה במןבנים רבים בין הקןנטרןברסליים
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עם המציאות  .תיאוריה מרתקת  ,אם כי

הוכחה לה לא נמצאה בי צ ירה עצמה  .מה

שכ ן,

ניכר מגעו של ז י אן נובל האדריכל  ,שסוגיות

ל הקת המחול של הביאנלה בוונציה [Dance
].Company of La Biennale di Venez ia
לקאן הב י אה את יצ יר תה IILight Bringers ll

אלה הן חלק בלתי נפרד מסדר יומו .יצירותיו

)שליחי האור(  ,עם מוסיקה של פיליפ גלאס

הבלתי מתכלות בנקל של נובל חייבות להביא

]  . [Philip Galssקרלסון  ,שקיבלה לידיה את

בחשבון את צרכי המשתמש במבנה בעתיד

ניהולה של להקת מחול שנוסדה בחסות

הנראה לעין ,מה גם ששנים עוברות בין

הביאנלה בוונציה  ,סיפרה כי היתה מוקסמת

נביטתו של רעיון אדריכלי לאתר מסוים ועד

ממופעי לייזר של להקות רוק והתקנאה בהם .

סיום מימושו בשטח  ,פרק זמן שחייב המתכנן

הגיבוי של הביאנלה אפשר לה לבחון את ניצול

להיות ער לו .אלה נושאים שאינם חיוניים

האפקטים המרהיבים הללו במסגרת של מופע

לעבודתו ואינם נובעים בהכרח מסדר יומו של

מחול .אלא שלבד ממנהרות עשן מסתחררות ,

הכוריאוגרף  ,שיצירתו כוחה בהיותה מושרשת

חופות אור העוטפות את הבמה והקהל ,
ואשליית ציפה בעשן צבעוני סמיך

פסטיבל ק

כמו צמר גפן על מקל  ,לא השכילה
ר

ן לחבר את הפירוטכניקה
ה

אופן שכל אחד ממרכיבי

המשוואה יתרומם מעבר לגובהו

דצתבר

001

ודה הפותחת במעמדים

 ,יבים של הארה והסתרה

בצבעים זרחניים  ,השתמשה קרלסון
בדימוי הפניקס  ,עוף החול האגדי ,
הקם מן האפר לאחר שעלה

אןרה ברממו

בלהבות  ,למעגל חיים נוסף  .קרלסון
עצמה  ,בת

,58

עדיין מרשימה מאוד

בהווה והיא משקפת  ,לרוב  ,את סדר היום

על הבמה ואישית  ,היא מנצלת את

האינדיווידואלי-פרטי  ,ולא הציבורי .פלמאן

הטכנולוגיה בקטעי הסולו שלה עד תום.

מייצג היום סוג של יוצרים שאינם באים

לדאבוננו  ,מעבר לטריקים של אור וצל יש

בהכרח מתחום המחול המסורתי הממוסד .

מחול המבוצע על ידי להקת הביאנלה .

שנים הסתובב בשולי פעילות י פרפורמנס י

הקבוצה בעלת השם המבטיח מתגלה כלהקה

אלטרנטיבית  ,בתיאטרון לה מאמא בניו יורק

רחוקה מבשלות  ,מיכולות מקצועיות

ודומיו  ,עד שנקרא לדגל  .הוא מפצה על חסרים

וממיומנויות סטנדרטיות  .קרלסון של שנות ה-

בתחום המחול י פרופר י בעזרת פיתוח של

 70וה 80-

תמיכה תיאורטית מסיבית בעבודתו והישענות

והמרתקות  ,פרפורמרית אדירה ש i1תרומה

על תיאוריות שמציב לו האדריכל השותף לכל

שלה לסוגת תיאטרון-תנועה סוריאליסטי

אחד מהפרויקטים וכן על אמצעים

הכתה גלים בביקורה הראשון בישראל

היתה אחת היוצרות המקוריות

טכנולוגיים  ,והרבה.

)באמצע שנות

מי שנשבתה אף היא בעולם דיגיטלי  ,לפחות

בדיעב,ד לא היטיבה עימה ולא החייתה את

ה (. 70-

ברירת הביאנלה,

בפן ויזואלי אחד שלו  ,היתה קרולין קרלסון

אגדת הפניקס .החוזה שלה בוונציה יסתיים

]  [Carolin Carlsonעם להקתה הנוכחית -

בעוד שנה .ספק אם הקשר יימשך.

פרדר'ק פלמאן

Frederic Flamand
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אמן נןסף שהציג בפסטיבל עבןדה שבה
שימשה הטכנןלןגיה כלי מרכזי הןא ג 'ן זף

נאדג' נ  , [Josef Nadjשביקר בארץ מספר
פעמים במסגרת פסטיבל ישראל .כאן הןא

מציג בבכןרה עןלמית את

" " Les Philosophes

)הפילןסןפים( בהשראת הסןפר-אמן הפןלני ,

שנרצח בתקןפת השןאה  ,ברןנן שןלץ

[Bruno

נ .Schulz
המןפע כןלן נערן על במת עץ לא גדןלה
שסביבה כחמש שןרןת של כיסאןת עץ סדןרים

במעגל מןשלם .בסד הכןל

120

כיסאןת ישנים

שןנים שליקט נאדג ' .את מעגל הצןפים תןחם
פרןזדןר עגןל ןרחב שבן תצןגה המןקרנת על
גבי

24

מסכי ןידיאן הדןרשים

כ 60-

שניןת

צפייה בכל אחד מהם ,כדי לראןת את מה
שכמעט אינן קןרה בהם .ביקןר ב ' תערןכה '

הןא חלקן הראשןן של המןפע  ,אחרין יןשב

הקהל לצפןת בסרט המןקרן על מסד גדןל
ןקרןב; מןל כל אחד מארבעת פלחי מעגל

הקהל ,מןצב מסד נפרד  ,ןהמסכים מקיפים
את הבמה כןלה  .בסרט שחןר-לבן  ,שאןרכן כ-

30

דקןת ,חןזר הקהל ןמתןןדע לפיתןח הקשר

שבין הדמןיןת ןהדימןיים שאןתם פגש קןדם

לכן ,בתערןכת מסכי הןןידיאן .רק אז מןסרים
המסכים ןמתחיל הפרק השלישי של העבןדה ,
שנערן על הבמה ןבשןליה  ,בהשתתפןתן של
דמןיןת אןתן פגשנן כבר בסרט ןקןדם לכן על
מסכי הןןידיאן.

לבמה עצמה כמה פתחים נסתרים המאפשרים
גיחה אליה ןממנה לחלל התת  -בימתי  ,אןתם
מנצל נאדג' היטב לצןרד יציאןת הזןיןת ,
שהןלמןת את האןןירה הסןריאליסטית של
ייהפילןסןפים ".זן ללא ספק אחת מעבןדןתין
היןתר מרשימןת של נאדג ' .בעבןדה לןקחים

חלק חמישה גברים ,כןלל הןא עצמן ןשלןשה
נגנים  .אף אחד מהם לא צעיר במיןח,ד חלקם
הןלכים איתן יחד כבר שנים .לאף אחד מהם
אין גינןני רקדנןת  ,למען האמת  ,חלקם לא
באים במקןר מתחןם המחןל  ,אלא כנאדג '

עצמן  ,מהתיאטרןן .נאדג  ',יליד יןגןסלביה ,

למד בבית ספר גבןה לאמנןת בבןדפשט  ,שם
החל לקחת שיעןרי משחק ,נןסף לאימןנין

בקרב מגע  .רק אחרי שהגיע לפריז ב 1980-

כדי

להשתלב בתיאטרןן  ,גילה את עןלם תיאטרןן
המחןל .שש שנים לאחר מכן הקים את
להקתן  .אחרי שנה יצר את יי ברןןז נןסח פקין ",
כרטיס הביקןר שסלל בפנין את דרכן בעןלם

המחןל .זה שש שנים שהןא מנהל את המרכז

הלאןמי לכןריאןגרפיה באןרליאן [CCN
נ.D'Orleans
נאדג' מצליח ללכת קדימה עם הזמן בלי
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טרו סאר'נן

Tero Saarinen
עבודתו יי קאזה " מושפ ע ת מאוד מהמוסיקה

התקיימה י ום לאחר סוף שבו ע רוו י דמ י ם

ומהאווירה המיוחדת של הלהקה ולמרות

ואלימות  ,עם פיגוע קשה במרכז י רושל י ם

זאת  ,גם כאן  ,משאיר טרו חותם אישי בלתי

ולמחרת פיגוע הדמים בחיפה  .הם נראו לי

נמנע  ,זה המצו י גם בעבודותיו הקודמות שבהן

דרוכים כמו קפי ץ על סף פקיעה  .גם אני

יש איזו ליריות  ,תום ויושרה  ,המהווים חלק

הרגשתי כ ,ך ויש להנ י ח שלא היית י הצופה

בלתי נפרד מאישיותו  ,מעין שכבת י סו.ד

האובייקטיבי הממוצע  ,האופייני לאנשי קאן

מופעים אלה  ,כמו רוב המופעים האחרים

השבעים  ,שלא מעט מהם עטו את חשבון הבנק

בפסטיבל  ,מגדירים את טווח המחול העכשווי

שלהם על הכתפיים  .הטקסט המתגרה של פטר

המצוי על גווניו .אחד הקווים המשותפים הו א

הנדקה נ [Peter Handkeנשמע מנומס יותר

שהעבודות מאפיינות א ת הלהקה ע צמה ,

בגרסתו הצרפתית  ,גם לעלבונות י ש יותר שיק

מאחר שהן פרי השפעתו של יוצר מרכזי

בצרפתית .אבל האגרופים המונפים של

שמוביל אותה מבחינה אמנותית ; זאת  ,למעט

הרקדנים על רקע המוסיקה של חביב אללה

להקת בלט לוריין  ,שהיא כיום להקה

ג' מאל נ  [Habib Alla Jamalירדו חדרי בטן .

רפרטוארית  ,גם אם לא קלאסית כפי שהיתה

ע ל איורי הקיר האחור י שאותו ממלאים

עד כניסתו של מנהלה הנוכחי  ,דידיה דשאמפ

הרקדנים בגרפיטי של גיר  ,התווסף שם שלא

נ , [Didier Deschampsשמושך לכיוון מודרני

היה שם במקור

עם עבודות של קנינגהם וקרול ארמיטאג '

למרי קאג ' יווארה נ  , [Mari Kagiwaraשהלכה

לדוגמה.
על רקע אלה  ,להקת בת-שבע שהופיעה עם
יי וירוס של אוהד נהרין " לא רק שנתנה ' פייט '
טוב לכל השאר  ,אלא שמכל מופעי הפסטיבל ,
התרשמתי כי עבודה זו הותירה את הר י שום

החזק והעמוק ב י ותר בקרב א נשי המחול
הרבים שסבבו בפסטיבל .כמובן ש " וירוס "
מוכר לי ממספר צפיות בארץ  ,אבל בקאן
ה " וירוס " היה חזק יותר  ,נושך י ותר  ,מחובר

יותר למציאות הפוליטית הקשה שלנו.
הרקדנים הנפלאים נדמו כרוקדים על קצות
עצבים חשופים  ,עם כל הכאב  ,הפחד
ו ה התרסה  ,ו נתנ ו מעצמם ע ד ה ס ו ף .ה ה ופעה

-

מארי  ,מעין תפילת החלמה

לעולמה שבועיים לאחר מכן.
סטפן פטרונ'ו

Stephen Petron io

ב'ג'א"נ' סאטפאת'

ר יק ןד האןדיסי ]  , [Odissiןהתמחתה בן עד

הבית של הכפר  ,שמןפיעה ןמסיירת ברחבי

האביב  -ןסאנטהאבה ] - [Vasantahabba
בכפר המחןל נריטיאגראס [Nrityagram
]  , Dance Villageהמרןחק כ  40-קילןמטריס

שנעשתה אחת הרקדניןת המןבילןת בסגנןן זה

הןדן ןמחןצה לה ןזןכה לביקןרןת נלהבןת

בכל הןדן.

ביןתר .

מן העיר הגדןלה בנגלןר ,בירתה של מדינת

כפר המחול

קרנטקה שבדרןס הןדן  .הפסטיבל נערך תחת

חזןנה של פרןטימה היה לייסד מקןס ש בן

הסרגהאטה ]  [Hessarghattaאמיץ .תןשבי

ישמרן על מחןל האןדיסי  ,ןילמדן אןתן )יחד

הכפר עןזריס לכפר המחןל בכל ענייני

עס עןד סגנןנןת חשןביס של המחןל ההןדי

היןמיןס  ,ןהמןריס ןהתלמידןת של כפר המחןל

מאז

,1990

נערך בחןדש פברןאר פסטיבל

הסיסמה האןפטימית

-

"Come together under one sky in the
" spi rit of oneness
מעריכיס כי בשניס האחרןנןת ביקרן

בפסטיבל

כ20,OOO -

אןהבי מחןל ןמןסיקה מן

האזןר  ,ןמרחבי תת-היבשת כןלה .המקןס

כפר המחןל חדןר גס בתןדעה של מחןיבןת

חברתית .הקשר שלן עס הכפר השכן

הקלאסי(  .היא קיבלה מהממשלה חלקת

מקיימיס בהתנדבןת שיעןרי מחןל ןסדנאןת

אדמה  ,ןגייסה תמיכה כספית מגןפיס שןניס.

לילדיס ןלמבןגריס של החבל הכפרי.

הכפר ממןקס באזןר כפרי נידח למדי ןעני ,
רחןק ןמבןדד מכל מרכז תרבןתי אן דתי .

האדריכל ג'רארד דה קןנהא [Gerard da
]  Cunhaבנה את המקןס המיןחד זה בסגנןן

גדןש בתערןבת של סאריס מרהיביס

במרכז הכפר פסל ענק של שלןש נשיס

כפרי  ,ןזכה

בצבעןניןתס ןמכנסי ג ' ינס  .באיס ברגל ,

המחזיקןת את העןלס בזרןעןת מןרמןת אל

ביןתר .הבקתןת הקטנןת ןהפשןטןת בנןיןת

במכןניןת ,בכרכרןת רתןמןת לבפלן ,

על  II ,שלןס על ידי נשיס " שמן  ,ןאכן המקןס

מאןתס חןמריס שמהס בנןייס בתי הכפריס

באןפנןעיס ןבאןטןבןסיס כפרייס רעןעיס.

מנןהל על ידי נש י ס בלב,ד ןגס התלמידןת בן

שבסביבה

באןת משפחןת על דןרןתיהן ןבאיס זןגןת

כןלן נשיס Jלל י מןדיס מתקבלןת נערןת

הכפר  ,הטןבל כןלן בירק  ,בפרחיס ןבעצי פרי

צעיריס מאןהביס  .חןןיה מיןחדת היא לשהןת

שרןצןת להקדיש את חייהן למחןל ההןדי

למיניהס

-

ב 1991-

-

בפרס המבנה הכפרי הטןב

חימר ,בןץ ,גרנית ,גגןת קש ןעץ·

מחןלק לארבע יחידןת  ,כשבכל

בשןרןת הצפןפןת  ,במחיצתס של אלפי הןדיס ,

הקלאסי  ,ןהן נבחרןת מבין מןעמדןת רבןת

יחידה יש חדרי מגןריס  ,מטבחןן ,חדר אוכל

ישוביס אן שכןביס ,ןנזהריס מאןד בכבןדן של

מכל רחבי הןדן  .הנשיס חיןת כאן בקהילה

ןאןלס קטן ללימןד ולאימןניס .כל יחידה היא

המרחב האישי של הזןלת .אין דחיפןת  ,אין

שיתןפית מבודדת ןמנןתקת מחיי העיר  ,ןאת

 IIגורןקןל " ]  , [Gurukulמשמע יי בית ספר

הסגת גבןל  .ההןדיס גמישיס ביןתר ןבלטה

הנחןץ לקיןס מספק משק עזר שהן מטפחןת

לריקןד  ",שבראשן עןמד מןרה-גןרן רב אמן .

לעיני יכןלתס הטבעית לשבת ןלשכב זמן

בעצמן .במהלך

ממוש,ך מכןרבליס בתנןחןת שןנות ןמשונןת .

פטןרןת משכר לימןד נמדמי מגןריס ןקיןס .

הקלאסייס :אןדיסי ]  [, Odissiבהאראטה

הכפר ןהאמפיתיאטרןן שןכניס בלב אזןר

רבות מן הבןגרןת הן היןס אמניןת מפורסמות

נאטיאס ]  , [Bharata Natyamקאטאק

חקלאי פסטןרלי  .האמפיתיאטרןן היפהפה

של המחןל ההןד י.

] , [Kathakומוהיניאטאס ]  .[Mohiniattamכל

7-6

שנןת שהןתן בכפר  ,הן

מעוטר בעצי קןקןס ענקייס  ,ןמןקף עצי

משטר הלימןד י ס  ,האימןניס ןהמשמעת

במבוק ,והכוכביס בשמיס מנצנציס  .במתחס

קפדנייס ביןתר .התלמידןת מקדישןת מדי יןס

כל גןרןקול מיןעד ללימןד אחד מן הסגנונות

גןרןקןל ממןמן ןנתמך על ידי גןף כלכלי עתיר
ממון .

ב1998-

הלכה פרןטימה גאןרי בד י

שוררת אוירה עליזה של ירי,ד ןדןכני אןכל

שמןנה שעןת ללימןדיס עיןנייס ןמעשייס.

לעןלמה ןאת מפעל חייה ממשיכה היןס לין

לרןב משרתיס את אלה שלא הביאן איתס מן

שיטת ההןראה ה י א במתכןנת המסןרתית של

פרננדס ].[Lynn Fernandez

הבית סליס עמןסיס בכל טןב .

 IIגןרן )מןרה(

הכניסה לפסטיבל חןפשית  .על ההפקה אחראי

ןמקצןעי ארןך טןןח בין מורה לתלמיד .

צוןת  IIכפר

המחןל II

בעזרת מאות מתנדביס.

מבצע אדיריס זה התנהל בסדר מןפתי ןללא

-

תלמיד  ",כלןמר  ,קשר אישי

נ - [Vasantahabba

תוכנית הלימןדיס מבןססת על תפיסה

וסאנםהאבה

הןליסטית  ,השמה לנגד עיניה לחנך אדס

פסםיבל האביב

כל תקלןת טכניות.

" שלס  ",משכיל ןיצירתי  ,ןלהכשיר רקדנית

כמנחי הפסטיבל שימשן שני אמני במה

במשך השניס הןפיען בפסטיבל טןבי ןחשןבי

שתהיה מסןרה ללא גבןל לאמנןתה  ,ברמה

מפןרסמיס מתחוס הקןלנןע ,הןא בשפה

אמני המוסיקה והמחול של הןדן .הןא משןדר

המקצןעית הגבןהה ביןתר .הדגש הןא על

האנגלית  ,ןהיא בקאנאדה

ברדין ןבטלןןיזיה  ,ןבמתחס עצמן הןא מןקרן

סגנןן האןדיסי  ,אך נלמדיס גס סגנןנןת

)הקןלנןע ההןדי תןפס תפקיד מרכזי בתרבות

-

השפה המקןמית.

על מסכי ענק  ,לטןבתס של מי שלא מצאן

ןמסןרןת מחןל הןדייס אחריס .הלימןדיס

העכשןןית בהןדן ןכןכבין נערציס מאןד על כל

מקוס באמפיתיאטרןן  .זה פרןיקט ענק ןבעל

כןלליס :ספרןת הןדית קלאסית  ,מיתןלןגיה ,

שכבןת האןכלוסייה .בסרטיס משןבצת

שירה  ,סנסקריט  ,מןסיקה ,פיסול  ,אסתטיקה ,

נגינתס של מןסיקאיס נןדעיס בתחןס

פילןסןפיה  ,תןלדןת המחןל ההןדי  ,יןגה,

המוסיקה ההודית הקלאסית ,אבל הס עצמס

מוניטין  ,ויש הקןראיס לן

 IIןודסטןק II

של

הןדן ,או אפילן של כל דרןס-מזרח אסיה.

אמנןיות לחימה  ,מדיטציה  ,תןרןת רןחניןת ,

בדרך כלל אינס מןפיעיס על הבה שמןתיהס

ןכמןבן  ,לימן,ד הדרכה ,ןאימןן מתמיד ןיסןדי

הפסטיבל וכפר המחןל הס תופעה ייחודית

מןפיעיס ברשימת הקרדישיס של הסרט

על ידי פרןטימה גאןרי בדי [Protima Gauri
]  ,Bediאשת חברה נודעת ןנןצצת בבןמביי ,

בפרקטיקה של סגנןנןת הריקןד ההןדי

ןכשאלה מןקרניס ,מריע להס קהל הצןפיס(.

למיניהס.

לאמניס הרקדניס הןגשן זרי פרחיס ענקייס.

שבגיל מבןגר י חס י ת ןבדרך מקרה  ,גילתה את

התלמידןת הבןגרןת י ןתר רןקדןת בלהקת

בהןדן ןבעןלס כןלן .שניהס נןסדן בשנת

1990

הרקדניס הדה ימ ן ברמת ביצןע

-

זריזןת,

59

ג מ י שות  ,תנועה זורמת בחן ובעד י נות  ,אך גם בעוצמה  ,חוש

ריתמ י  ,הבעת י ות עמוקה וריכוז  .התלבושות מרה י ב ו ת
בצבע י הן ובדגמי הבד המגוונים  ,כולן מסורת י ות קלאס י ות ,

שיער שחור ש ופע מעוטר בפרח י ם  ,ב ל יווי מוס י קה הוד י ת

קלאסית  ,מנוגנת על ידי אנסמבלים כליים וקוליים
משובחים; כל מופע מחול והליוו י המיוחד לו  .כל מופע
והתאורה המתאימה לו.
מאז הפסט י בל הראשון שהתקיים בשנת

1990

מופיעים

בפתיחה מתופפים-רקדנים שבטיים בסגנון הקרנטי

המסורתי של דולו קונ י טה נ  - [Dollu Kunitaחגורים בתופי
מותני י ם גדולים ומעוטרים בענפ י ם מוריקים  ,ולראשיהם
תרבוש צהוב עם נוצה .הם מתופפים במ י ומנות ובזריזות

מדהימות  ,ובאנרגיה עצומה ומידבקת  .תוך כדי תיפוף

וריקוד הם יוצרים פורמצ י ות פשוטות של מעגלים ושורות

ומסיימים בפירמידה  .למה תופים ן לפי המסורת ההודית ,

התוף מסמל את ניצחון הטוב על הרע  :האל שיווה נ [Shiva
הרג את השד הרע נ  [, Dolluמעורו יצר תוף  ,ומצלעותיו את
מקלות התיפוף .

אחר י הם הופיעה הלהקה של כפר המחול

-

קבוצות ילדים

ובני נוער  ,כולם מילד י הסביבה  ,כולם לומדים ומשתתפים
בסדנאות שכפר המחול מקי י ם עבור י לדי האזור והקהילה.
כנהוג במסורת ההודית  ,נפתח כל אירוע בריקוד ברכה .
רקדנית צע י רה מפזרת פרחים על הבמה  ,אחריה להקה

גדולה של ילדים וילדות ,עם עלם רקדן בתוו,ך רוקדים
בחן  ,במיומנות רבה  ,ובעיקר בפנים זורחות ומאירות ,

מחרוזת ריקודים הכוללת אלמנטים של הסגנונות
העיקריים שנלמדים ומשומרים בכפר המחול  ,במיוחד סגנון
האודיסי  .הופעתם נוסכת שמחה ואור על כל הנאספ י ם .
האוד י סי נמנה עם שבע הצורות )הסגנונות( של המחול

ההודי הקלאסי  .מ קורו במקדשים ההינדיים במדינת

אוריסה נ  , [Orissaשם רקדו אותו נערות המקדש כחלק
מפולחן  ,כבר במאה השנייה לפני הספירה  ,כפי שניתן
ללמוד מפסלי אבן במקדשים שבאוריסה  .בפסלים אלה
נשתמר כמעט כל אוצר המחוות והתנוחות של ריקוד
האוד י סי  .האודיסי הוא ר י קוד של נש י ם  ,המתאפיין בקווי
תנועה זורמים  ,בחושנ י ות מעודנת ומזוככת  ,שבעיצוב צורני

וסגנוני מדוקדק מביעה גם רוחניות ויופ י פיסולי ; אופיינית

לו הצורה הקלאסית  -תנוחות פ י סוליות (tribhanga
)  ,attitudeבהן הגוף מחולק לשלושה חלקים  :ראש  ,בית-
חזה  -אגן  ,ורגליים  ,שיוצרים בינ י הם שלוש זוויות  ,או

בגרסה אחרת  ,יוצרים את עיקולי האות

S

בתנועה.

הא י כות הפיסולית נובעת גם מן המקור העתיק של פסלי
המקדשים באוריסה .בנוסף לתנוחות ישנן מודרות

נ  - [Mudrasמחוות וצורות מ סו ג ננות באצבעות ובכפות
היד יי ם  ,שלהן מ שמעו י ות קבו ע ות ו י דו ע ות  ,והבעות פנים

)  .(bhavaהאוד י ס י מק י ף מגוון של נושא י ם  :סיפור י ם
דרמטי י ם מן האפוסים ההודיים הגדולים

-

המהאבהארטה

והראמאיא נ ה  ,סיפורים מחי י האלים  ,ריקודים ליריים על
אהבה  ,תשוקה  ,אכזבה וצער  ,וכן כולל האודיסי גם
ריקודים צורניים כשלעצמם .

טורופה טו

א ח ד משיאי הע ר ב ה י ה המ ו פע של ה רק ד ני ת פ ד מיני ר א וו י

Surupa Sen
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נ Ravi

 - [Padminiארבעה ריקודי סולו בסגנון

המורכבים  ,המיוצרים ברקיעות מגוונות של

הקלאסי של הבהראטנאטיאם

כפות הרגליים ,המעוטרות בשרשרות של 200

נ  [Bharatnatyamבתוספת של השפעה

פעמונים קטנים  .מנגלדאס ולהקתה

מודרנית .סגנון זה  ,שהתגבש במשך אלף שנים,

מפורסמים בהודו ואף הופיעו מחוצה לה.

מאז שנת  500לפני הספירה ,הוא אחד מן

אמנם הרקדנית-כוריאוגרפית מתבססת טכנית

הסגנונות-צורות העתיקים ביותר של המחול

ופורמלית על סגנון הקאטאק ,אך בשאיפתה

ההודי הקלאסי ,והוא משמש בסיס גם

לחידושים ולמודרניות היא סטתה מרוחו יתר

לסגנונות אחרים .בריקוד הראשון הדגימה

על המידה  .בלהקה רוקדים איתה שני גברים

פדמיני ראווי את מרכיבי היסוד של

ושתי נשים .הרמה הטכנית מדהימה ,שוב

הבהראטנאטיאם

-

"מילון" קבוע וידוע של

ושוב חוזרים ביצירה המון סיבובים ,מעין

הבעות פנים ומחוות שמעבירים את הרגש

פירואטים ,שמבוצעים במהירות מסחררת .גם

והעלילה )  (, Bhavaהמלודיה ) (, Raga
והמקצבים ) (.Tala

עבודת הרגליים זריזה ומבריקה ,אבל
הנושאים מתיימרים להביא תמונות מן

תנוחת המפתח כאן היא גו זקוף ,רגליים

החיים  :בריאת העולם ,גרמי השמים ,צמחים,

כפופות בברכיים פונות כלפי חוץ ,כפות

בתוספת של מעט פלמנקו ולהטוטי

קרקס.

הרגליים צמודות ופונות החוצה כמניפה.

הכוריאוגרפיה פשטנית ,על גבול הקיטש,

פדמיני ראווי היא רקדנית נהדרת .היא גבוהת

חילופי התלבושות והתאורה תכופים ,והכול

קומה ,מלאת גוף ומחוטבת ויש לה נוכחות

מאוד ראוותני ,מוחצן ונוצץ .חבל שיכולת

במה מהפנטת שנובעת מריכוז ,שלווה וכוח

טכנית כה מדהימה משרתת אמירה בנאלית.

פנימי ,הקורנים ומוקרנים ממנה אל הקהל.

ובנוסף ,המופע ארו,ך ארוך מדי .מופע זה היה

המיומנות והשליטה של ראווי בכל תג של

בעיני דוגמה לבעייתיות העקרונית שבעיבוד

הסגנון מושלמות .היא רוקדת בהדר שמשלב

מסורת ריקוד קלאסית ומגובשת לכיוון של

קלילות ועוצמה .הקו התנועתי שלה בגו

מודרניות וחדשנות .לא תמיד זה עולה יפה.

ובזרועות נקי ומדויק להפליא ,ובו בזמן כפות

נקןדת חסד במןפע ,שהיה מבחינתי מאכזב

הרגליים מפיקות בזריזות מפליאה את

ןמייגע ,היתה הלהקה הכלית שליןןתה את

המקצבים המורכבים של ה.tala -

הופעה

מפליאה  ,מקסימה ןשובת עין ולב .הריקוד

הריקןדים ןבראשה נגן טאבלה )אחד ממיני
התןפים של המןסיקה ההןדית הקלאסית(

השני היה תפילה לאל שיןןה ,שבין מןפעיו

שכישף את הקהל בזכןת המןסיקליןת ,זריזןת

ןתפקידין הרבים בעןלם הןא גם אל הריקןד .

האצבעןת העל-אנןשית שלן ,ןהיכןלת

זה היה ריקןד צןרני מעיקרן  .בריקןד השלישי

הריתמית במקצבים מןרכבים לאין שיעןר.

סיפרה הרקדנית סיפןר על האלים קרישנה

את האירןע חתם מןפע דרמה-מחןל בסגנןן

ןשיןוה ,ןעל גןפי נ  [,Gopiנערה רןעת פרות,

היקשאגנה נ  . [Yakshaganaהיקשאגנה היא

שמפתה את קרישנה .זהן סיפןר שבסיסן

צןרה אמנןתית עממית עתיקה ,הרןוחת

מסןרתי ,אך ראןןי הןסיפה לן נןפך מןדרני

באזןרים כפריים במדינת קרנטקה ,ןהיא

בכך שהציגה בן חילןפי תפקידים ,שאינם

מבןססת על סיפןרים מחיי המלכים ןהאלים,

קיימים בגרסה המסןרתית .כמן כן הןסיפה

בפןרמט קבןע :מלך טןב מןל יריב רע .

ל  IIמילןן II

ןלצןרה הקל אסיים מחןןת

!/מןדרניןת .II

הריקןד הרביעי" ,שמחת

אירןעים מאיימים ןאכזריים מתרחשים ,ןיש
החיים II

גם אתנחתןת מבדחןת .סןפן של הטןב לנצח

נשא מסר שהןסבר לקהל לפני הריקןד :אנחנו

ןשל הרע להיכחד .החן ןהקסם הם בצןרה.

רצים כל הזמן אחרי האןשר ,ןהאןשר בןרח

התלבןשןת עשירןת ,צבעןניןת ןמרהיבןת .יש

מאיתנן .הפסק לרדןף  ,ןתר על מאןןי,ך ןאז

מספר שגם שר ,ןגם בא בשיח עם הגיבןרים.

תמצא את האןשר האמיתי ,שהןא השקט

המספר ןההתרחשןת מלןןים בנגינה .הגיבןרים

הפנימי.

גם הם מציגים ,רןקדים ןשרים .כל זאת

מןפע נןסף היה ריקןד בסגנןן הקאטאק

למצהלןת הקהל ,הלןקח חלק פעיל ביןתר

נ [Kathakבביצןע הסןלנית אדיטי מנגלדאס

בקריאןת עידןד אן מחאה ,על פי העניין .יןפי

 [,Aditiעם חברי הלהקה שלה,

נMangaldas
להקת דרישטיקןן [Drishtikon Dance
נ  .Foundationהקאטאק הןא מזיגה של

-

של אמנןת עממית .היקשאגנה רןןחת עדיין
במקןמןת שןנים בקרנטקה ןראיתי אןתה גם

באירןעים אחרים .

אמנןת ריקןד הינדית ןאמנןת ריקןד מןסלמית
שמקןרה בצפןן הןדן .בבסיס הקאטאק

פסטיבל האביב

עןמדים התזמןן המדויק  ,ןהמקצבים

נפלאה ...

Vasantahabba

היה חןןיה

כל התמונות מכפר ופסט'בל המחול נר'ט'אגראס ] '~ [, Nrityagramלוס :סונ'ה מאנשאנדה ,חברת הת"רות הממשלת'ת ההוד'ת

AII picturess from Nrityagram village and Dance Festival, photos: Sonia Manchanda, India Tourist Office
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רז רונז

מחזה לשרה לזי-תגאי
גיזרא מכזר :זרכה הכזריאזגרפית

של שרה לזי-תכאי

הזצאת תיאטרזו מחזל עכבל
מיטזזה של שרה ל זי -תכאי ,מרכז
אתכי בי ו-תחזמי תשט"ב

2002

ראןיה שרה לןי-תנאי ,יןצרת ברןכת
כשרןנןת  ,לרןב תןדןת על שהעשירה את

חיינן התרבןתיים ןעל שפת המחןל
המקןרית-שןרשית-ישראלית שהיא
אחראית להיןןצרןתה .זכןת ןגם חןבה

להציג מיצירןתיה היןם  ,ליהנןת מהו  ,לדןו
בהו ןללמןד מהו.
גיןרא מנן,ר המלןןה את המחןל בישראל
במחקר  ,בתיען,ד במאמר ןבביקןרת ,
באהבה ןבמסירןת זה שנים רבןת  ,מביא

לציבןר )בסיןע תיאטרןו מחןל ענבל  ,משרד
המדע התרבןת ןהספןרט  ,המחלקה למחןל
ןמרכז ההדרכה לספריןת( ספר מעןצב
בקפידה  ,בפןרמט של אלבןם  ,מעןטר
בתצלןמים ןבן כתבןת  ,תעןדןת ןדןחןת .

הספר  IIדרכה הכןריאןגרפית של שרה לןי-
תנאי II

אינן ביןגרפיה  .הןא מעיו מחןןת

תןדה ןהערכה לשרה לןי-תנאי על גןדל
תרןמתה ; בנןסף  ,פןתח הספר שער למי
שרןצה להכיר את לןי-תנאי ןאת עןלמה
האמנןת י ; במבןא שהעמיד לספר כתב
גיןרא מנןר " :ביקשתי לעקןב אחרי
פעילןתה היןצרת של שרה לןי-תנאי  ,לפענח
ןלן במקצת את הצןפו האמנןתי שלה " .
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באשר לצןפן אמנןת י זה  :מאז ןמתמיד ה י ן היחס י ם בין שלןשת

מרכ י ב י ה הבסיסיים של האמנןת

-

האמן  ,היצירה

ןמ רת ק ים  .בס פ ר ן ! 'תןלדןת ה א מ נן ת !ו

)(1950

ןהקהל -

מןרכבים

פס ק הי סטן רי ןן הא מ נןת

גיןרא  -מנןר

פרןפ ' ארנסט גןמבריך  II :ל א קיים המןשג אמנןת  ,קיימ י ם אמנים ".
קיצןני ממנן היה אןסקר ןיילד בהכר י זן כי " תכליתה של האמנןת היא
להסתיר את האמן ;" אןלם ההיפך הןא הנכןן לגבי שרה לןי-תנאי ,
באשר היא עצמה יצירת האמנןת.

במקרה של לןי-תנאי  ,האדם ןה י צי ר ה האמנןתית מהןןים שלמןת אחת

תש נו ה ד י,7 Jנאות עכשוויים

ייחןדית ; שפתה היא שפה אמנןתית מקןרית של מחןל ישראלי ,

Helmut Ploebst: No Wind No Word,
Kieser, Munich, 2001,285 pp .

השןאבת מן המסןרת העתיקה של יהןדי תימן  ,אך אינה  IIפןלקלןר
לבמה II

אלא אמנןת .

בהקשר זה מביא גיןרא מנןר מדברין של הכןריאןגרף ג ' רןם רןבינס ,

שהןזמן ארצה ב1951-

כדי לחבר דןח על המחןל הישראלי הצעיר

מטבע הדברים ,

 IIמפגרת II

ספרןת המחןל אחר ההתפתחןת הממשית  .רק

מבקרי יןמןפים ןאמצעי התקשןרת האלקטרןניים מגיבים מיד בבןקר

ןלהציע דרכי פעןלה לעידןדן .רןבינס השכיל להבחין כבר אז כי  IIענבל

שאחרי על מןפע י ם ןיצירןת .לרןב  ,עד שרןאה אןר ספר תיאןרטי הדן

ןסגנןנה של שרה אינם בגדר ביטןי של מסןרת עממית  ,אתנית  .זהן

בעבןדתם של יןצרים  ,מתבגרים אלה בכמה שנים טןבןת.

תיאטרןן מחןל שאינן מןזיאןן

לפןלקלןר II

)עמ '

(. 18

לכן יש משהן מיוחד בספרן של הלמןט פלבסט  ,מבקר וינאי חרןץ ,

הספר סןקר את תןלדןת חייה של שרה לןי-תנאי  ,אם כי המחבר אינן

ששרטט תשעה דיןקנאןת של כןריאןגרפים מהדןר הצעיר  .אמנם השמןת

מתיימר להציג את כל המרכיבים בשילןב המןפלא ןהייחןדי של

אינם אנןנימיים ,כןלם של יןצרים  ,שעבןדןתיהם מבןצעןת ןשמם נקשר

האמנית רבת הגןןנים  ,יצירתה ןהמק ~ רןת מהם שאבה .

ללהקןת פעילןת  .עם זאת  ,הם בגדר תחןם שעדיין לא נחקר .

הספר מעניק הזדמנןת להתבשם מאישיןתה של היןצרת ,מכשרןנה

כאמןר  ,אלה תשעה דיןקנאןת של יןצרים

הגדןל  ,ממקןריןתה ביצירןתיה במחןל  ,בשירה  ,במןסיקה ,בכתיבת

בתןך כדי תחליך עבןדתם .הבעיה היא  ,שאנשי מחןל בימינן מדברים

טקסטים ,ןמשפתה העשירה ןהציןרית  iהקןרא מתןןדע גם אל הקשיים

על אמנןתם בשפה

הרבים בהם נאבקה לןי-תנאי ,על שלב י ייסןדה ,עלייתה ןירידתה של

למןשגי תנןעה אנןשית

!' להקת

ענבל II

ןבמידה מסןימת  ,על השתקמןתה של הלהקה.

במשך שלןשים שנה אסף גיןרא מנןר את החומרים לספר ןכלל בן

-

 IIחיים II

ןפעילים  ,כלןמר ,

שבני תמןתה רגילים מסןגלים רק בקןשי לתרגם

-

שהיא שפת המחןל הבימתי .הכןל דנים במיני

תפיסןת מןפשטןת של חלל ןזמן ,ממדים ןשאר מןשגים שבאןפנה
הפילןסןפית ,ןכמעט אין אחיזה לכל אלה בעןבדןת הקשןת ןהמןחשיןת

כתבןת ןמחקרים פרי עטן  ,מאמרים של עמיתים  ,מבחר מדברים

של במה ןתנןעה  .כפי שמעידה כןתרת המשנה על גבי העטיפה:

שכתבה ןאמרה שרה לןי-תנאי עצמה  ,תכתןבת  ,דןחןת על להקת

כןריאןגרפיה חדשה בחברת המןפע .

 IIענבל II

שכתבן אנה סןקןלןב ןג ' רןם רןבינס  ,שעמדן על הגאןנןת

ביצירןתיה ; תחקיר של גילה טןלדנן )מנהלת להקת ענבל שנים רבןת(
על הרפרטןאר שיצרה לןי-תנאי עבןר ענבל ,ןעןד .

חידןש מעניין נןסף בספרן של פלבסט הןא בהיןתן דן-לשןני  :כל עמןד

מחןלק

-

מחציתן אנגלית ןמחציתן גרמנית  .יש בכך הכרה בעןבדה ,

שאנשי המחןל  ,גם אם לא למדן במש ך שנןת לימןדיהם לרקןה יןדעים

ג אמןר  ,מגןןן החןמדים בספר מאפשר לקבל מןשג על עןלמה של שרה

לבסןף אנגלית במידה זן אן

לןי-תנאי  ,על יצירתה ןעל להקת ענבל  ,לבד מהסתייגןת :המגןןן גןרם

חןג הקןראים .

אחרת...

הדן-לשןניןת אמןרה להרחיב את

לפיזןר של תשןמת הלב  ,מה שמקשה על מעקב שיטתי ןהערכה

היןצרים שבהם מדןבר הם:

מעמיקה ןמסןדרת של י צירתה של לן י -תנאי על מרכיביה השןנים .
סיכןמן של דבר  ,ספר זה  ,על תמןנןתין הרבןת  ,שנןעד לקרב ליצירתה

Meg Stuart, Vera Mantero, Xavier Le Roy, Benoit Lachambre ,
Raimund Hoghe, Emio Greco, Joao Fiadeiro, Boris Charmatz ,
Jerome Bel .

חשןב לכל חןבב מחןל ןתלמיד של התרבןת הישראלית.

רשימה בהחלט מרשימה.

של לןי-תנאי ןלתרןם להכרןת עימה

-

עתיד לשמש גם מקןר השראה
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וגלעד מטבירות ,שהצעד הוא היחידה הבטיטית של התקדמות

משפחה נוטפת של תנועה בטיטית ,המקדמת את הגוף במרחב ,היא הקפיצה.

במרחב ,המבתצעת תוך העברת המשקל מרגל אחת לשנייה .ההכנה לצעד

או האצ'ינטוו נ  [Hutchinsonמטבירה בטפרה " (1989) "Labanotation

מתחילה עם שחרור הרגל הפעילה מהצרפה על מנת שתוכל לנוע לכיוון

שהקפיצה היא צעד באויר או ,בעצם ,תנועה ללא תמיכת הבטיט שעליו מצוי

המתאים .תחלית הצעד היא ברגע נגיעתה של הרגל הצועדת ברצפה ,אז גם

או מתנ ו עע הרקדו )רצפה או קרקע( .מטתבר כי למרות שבתחום תנועתי זה

מתחליה העברת

יש שמות רבים לקפיצות שונות ,איו בשפה העברית ובאמתחתה של

המשקל.

צורות נוטפות של התקדמות במרחב ,המבוטטות על הצעד הן:

 .1ריצה -
 . 2דליוג -

הליכה תוך הינתקות לפקר זמן מהצרפה.
צעד שאליו נלווה ניתור ,או ניתור שאליו נלווה צע.ד לדילוג קצב

האקדמיה ללשוו עברית מונחים עבריים "רשמיים" לכל הקפיצות .האצ'ינטוו
ממיינת את הקפיצות לחמישה טוגים בטיטיים:

- Jump .1

'קפ י צה' שבה הגוף מתרומם ושוהה באויר ,כשנקודת המוצא

היא ניתור בשתי הרגליים ונחיתה בטוף הקפיצה על שתיהו )במקרה זה

לא שווה.
צעד שאליו נלווית 'קפיצת-צעד' )הרחבה בטעיף הקפיצות(,

משמש המונח 'קפיצה' גם כמונח פרטי לטוג קפציה זה בתוך מכללו הקפציות(.

בקבצ לא שווה .אותה רגל מבצעת את הצעד בכל פעם ,והנחיתה היא תמיד

- Hop . 2

או 'ני 11ור' בעברית ,מתאר התרוממות באויר מרנל אחת ,שהייה

על הרלב השנייה.

ונחיתה על אותה רגל.

 . 3דהרה

 .4ניעה

-

-

 . 5כפיפה

כפיפה קלה ויישור מיידי של ברך או ברכיים.

לנבי שלוש הקפיצות הבאות ,לא קיימים מונחים בשימוש יומיומי בשפה

כפיפת ברך או ברכיים ,ללא יישור מיידי.

העברית .בתנובה לפנייה לאקדמיה ללשוו עברית ,הציע מר בקר דו ,מזכיר

-

 . 6דריכה -
.ד טפיפה -
 . 8קריעה
 •9שיוף

-

-

הרמת והרגל והורדתה במקום.

האקדמיה ,מונחים חדשים .למונחים שהוצעו יש זיקה למרכיבים הייחודיים

נגיעה קלה ברצפה בכרית כף הרגל.

של כל קפיצה וקפיצה .כל מונח מורכב משתי מילים שונות ,המאוחדות על

דריכה נמצרת על כל כף

הרגל.

החקלת כף הרגל המלווה במגע עם פני הקקרע.

ידי מקף היוצר ביניהו קשר ותלות לכדי מושג חדש .המייחד את המונחים
של שתי הקפיצות האחרונות ,קפיצות הקיימות בכל טננונות הרקיוד ,הוא

מליים בחפות צלעד :אשור ,דריכה ,הליוך ,מדר,ן מהלך ,מפטע ,עקב,

היותם לקוחים ממילוו התנועות של הבלט בשפה הצרפתית ,והעדרם נם

פסיעה ,פטע ,פעמה צעידה ,שעל.

מהשפה האננלית.

- Leap .3

'קפיצת-הצעד' היא ריצה שכיוונה קדימה ולמעלה ,המועצמת,

עד כמה שאפשר ,לכדי קפיצה .קפיצת-הצעד מבוצעת ביציאה מרגל אחת
ונחיתה על הרנל השנייה.

- Assemble .4

או 'ניתור-איטוף' היא התרוממות באויר מרנל אחת ונחיתה

על שתי רנלייס .תחילתה כניתור וטופה באיטוף הרנליים.

- Sissonne . 5

'קפיצת-ניתור' מבוצעת מהתרוממות משתי רנלייס ונחיתה

על רנל אחת  .תחילתה כקפיצה משתי רנליים וטופה כניתור.

המונחיס המוצעים בזה ,צריכים להיות פשוטים ,לא מטורבלים ומעשיים,
לשימוש יומיומי .נשמח לתגובות או הצעות בנושא.

הניה רוטנברג
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ה 'ונ'  -או .ו ס
1001

יוני

25 .6

מרכז טוז  Iדלל

 1.6שבת 21:00

תיאטרןן מחןל רנה שינפלד

להקת המחול הקיובצית

 2.6א '  21:00תיאטרןן מחןל רנה שינפלד

 1.6שבת 11:30

תמר בןרר ,ממי שימאזקי ןלי

 5.6ד' 21:00

ינןר ייחלןמה של לני "
קבןצת מחןל נעה דר

 6.6ה ' 21:00

-

7.6

ןן

8.6

שבת

חןלןן

בתערןכה It

8.6

 Itבית"

קבןצת מחןל נעה דר

 7.6ן' 22:00

-

מןצ  Itש

חןלןן

להקת קןמבינע

 11.6ג ' 17:00

יסמין גןדר

21:00

ייריקןדיקן It

 Itאןלם It

מסך It

יימדריך

בית האןפרה במשכן

לתזמןרת It

יישןמר

21:00

14-.6

ן'

15.6

שבת

22:00

compas 11:30

דן

יי פטר ןהזאב" ן  Itקרנבל

17:30

החיןת It

מרכז הבמה גני תקןה

)ראה גם מרכז סןזן דלל(

הישראלית יי כרמן

בן

22 .6

מןפע משןלב לציןן

20 :30

5

שנים

להקת המחןל ןרטיגן

28.6

ןן

compas 22:00

הישראלית  Itמי אלמה"
 29.6שבת  21:00להקת הפלמנקן של סילביה
דןראן  Itפיאסטה It

תיאםרו  Iמחול ענבל

 5.6דן 17:00

 Itשלמה המלך ןמלכת שבא"

מתנ"ס אןפקים

-

 17 .6בן  12:00ןב 19:30-
צפת

18.6

גן

מתן

-

1001

להקת הבלם הישראלי

1.6

שבת

21:00

 Itאןנייגין It

המשכן לאמנןיןת

הבמה בית האןפרה תל-אביב

3.6

בן

20 :30

ייבאך

דיןןיז ן ן It

היכל התרבןת

8.6

שבת יי באך

דיןןיז ' ן It

מחןלאחר

 1.7ב ן 21:00

להקת מחןל בת-שבע בכןרה

 12 .8ב ן 21 :00

2.7

גן

21 :00

להקת מחןל בת-שבע בכןרה

 13 .8גן 21 :00

3.7

דן

21:00

להקת מחןל בת-שבע בכןרה

4-.7

הן

22 :00

להקת המחןל בת-שבע בכןרה

5.7

ןן

22 :00

על

14-.8

להקת המחןל בת-שבע בכןרה

 6.7שבת 12 :30 111 :00

אנסמבל בת-שבע

שבת

11:30

שבת

15.8

19.7

אן

22.7

בן

עמנןאל גת ןניב שינפלד

19.8

להקת מחןל מןזע יי הרהןרים על

עמנןאל גת ןניב שינפלד

תיאטרןן השחןר  Itפראג"

להקת קןמבינע

22 .7

בן

21:30

יןרם כרמי

25.7

הן

21 :00

26.7

ןן

27.7

להקת הפלמנקן

11:30

1

21:00

 20 .8גן 21 :00

יסמין גןדר ייאןלם"

סאלי אן בכןרה

יסמין גןדר ייאןלם"

21.8

דן

21:00

קבןצת מחןל נעה דר-חןלןן

22.8

הן

21:00

קבןצת מחןל נעה דר-חןלןן

23.8

ןן

22:00

עידן תדמןר  ,הלהקה בכןרה

 24-.8שבת 21 :00

עידן תדמןרן הלהקה בכןרה

27.8

ג ן  Itהיפהפייה הנמה " אןדיטןריןם חיפה

30.8

ן ן  Itהיפהפייה הנמה" המשכן לאמנןיןת

בלט ריגה  /בכןרה

עמנןאל גת ןניב שינפלד
• •• 1t

בן

21:00

עמנןאל גת  Itרסיטל מקןמי"

 Itחמשןש It

טליה פז בכןרה

 27.7שבת 17:00
שבת

להקת הפלמנקן

להקת הבלם הישראלי

טליה פז בכןרה

22:00

הן

compas 21 :00

 17.8שבת 21:00

לחיים " ...

21:00

compas 21 :00

להקת המחןל בת-שבע בכןרה

לחיים " ...

21:00

הריסןת It

 16.8ןן 22:00

11 :30

 Itמחכים

21 :00

בקסם הטנגן

הישראלית בכןרה

 6.7שבת 21:00
 Itמחכים

דן

21:30

בקסם הטנגן

הישראלית בכןרה

ייזאצןצןה It

יי מחכים לחיים

נהריה

22 :00

יןסי יןנגמן

 Itאנגזןה It

נטע שיזף ןאלינה פיצ ' רסקי

ג ן שרןן אייל בכןרהן היכל התרבןת ,
קרית שמןנה

9.8

ןן

21:00

להקת המחןל מןזע  Itהרהןרים

טוז I

מרכז

13.7

)ראה גם מרכז סןזן דלל(

8.8

הן

יןסי יןנגמן ייאנגז ' ה"

דלל

הריסןת It

25.6

21 :00

ינןר  Itחלןמה של

לני It

11.8

 18.7הן 21 :00

להקת מחול בת-שבע

תמר בןרר ן ממי שימאזקי ןלי

10.8

נשים במסןרת היהןדיתן מתנ"ס

קיבןץ החןרש

רןת תמיר ייאןשר"

אן

8.7

21:30

4-.8

אן

21 :30

תיאטרןן מחןל רנה שינפלד

שבת

אןפקים

עדןתן היכל התרבןתן

3.8

8.8-10.8
יולי

להקת הפלמנקן

21 :00

שבת

לקן מבי נע מרכז ז ן ראר בכרן ירןשלים

 15.6שבת  21:00עמנןאל גת יירסיטל מקןמי"

 26.6ד' 21 :00

הן

נטע שיזף ןאלינה פיצןרסקי

 3.8שבת 21 :00

להקת הפלמנקן

 Itאסתריה It

אונוטם 1001
מחולוהם 1001
1.8

)ראה גם מרכז סןזן דלל(

It

כרמיאל

בית האןפרה

 13.6ה'  21:00להקת המחןל הקיבןצית

יןסי יןנגמן  Itאנגז'ה "

יישןמר

מסך It

פסטיבל

)ראה לןח מרכז סןזן דלל(

בית האןפרה במשכן
מסך It

 23 .7גן 24-:00 119:00

ן  Itתמןנןת

להקת קומבינע

 Itפרפרים"

31 .7

דן בן

21:00

ענבל פינטן

במשכן

10.6

 Itבית It

21:30

30.7

גן

21 :00

ענבל פינטן

ייאןיסטר It
 Itאןיסטר It

 Itפטר ןהזאב" ן " קרנבל החיןת"

 Itשןמר

11:30

29.7

בן

21 :00

ענבל פינטן  Itאןיסטר"

להקת המחול הקיובצית

מןזיאןן תל-אביב לאמנןת

 Itקרןב It

12.6

20 :00

אשקלןן

ייקרןב It

ד'

גן

 Itבאך דיןןיזןן " היכל התרבןת

 27.7שבת 21:30

אנסמבל אמנסר  Itאמנסר"

הבמה בית האןפרה  ,תל-אביב

31.8

שבת  Itהיפהפייה

הנמה It

המשכן

לאמנןיןת הבמה בית האןפרהן תל-אביב

היכל התרבןת עין ג ד י
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1 speak of a school rather than an academy, as it is called in
t hese new times. My understanding and belief is that a build ing is built from below, from the foundations, and not from
above, from its top. Only then will dance as an art obtain fo r
us its rightful place as 'the mother of all arts .'  זhese days ,
dance in Israel is still 'the stepdaughter in the family', which
saddens me greatly.
Let me quote an ancient Chinese saying : ' זhe greatness of a
king is measured by the development and level of dance in his
~~_

1956 ,אנטון דול'ן עס תלמ'דות'ה של ארכ'פובה גרוטמן
 אוטקר טאובר:צ'לוס

Anton Dolin with Arcipova Grossman's students , 1956
photo: Oscar Tauber
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times'. 50 much depth and wisdom are evident in this popular
philosophy, so much respect, admiration and comprehension
of dance. 1 am firm in my belief that no profession can develop
unless its reserves have studied self-education and discipline
in action; unless these reserves have been prepared to serve,
purely and reverently, their chosen profession. But this touches
upon a new issue, which is not part of my lecture tonight .
 זhank you for your attention. 1 am also grateful for the
opportunity you have given me to present and share with you
the problems of the profession that 1 love so much .
 זhank you .
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R.A.D. demonstration class in Haifa , 1969
photo: Oscar Tauber
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chiLd; who runs after it in t he street with a 'banana'; who
Loo ks fo r a job and works ha rd outside t he home as weLL, so
that she can buy her chiLd an 'appLe'; who exhausts herseLf in
order to give her chiLd every possibLe t hing, aLso sending him
to study dance, which is an expense - But when she buys the
'banana' or the 'appLe' she examines t he fruit from aLL directions, choosing the nicest, best one ... and when choosing a
dance teacher, it is the 'address' that matters to her rather
tha n who is that teacher she entrusts with the future and
weLL-being of her chiLd! The chiLd's deveLopment, physicaL and spirituaL, depends upon who takes care of him, who
guides him. She chooses the kindergarten teacher, she criticizes the schooL,
but when it comes to a dance teacher,
aLL she cares about is that he shouLd be
at a convenient 'address'!!!
In some cases parents brought me babies, practicaLLy in diapers. My advice
to parents was one: instead of dance
Lessons, find yourseLves a good nanny.
Come to me Later. ALthough , economicaLLy speaking, they are the easiest to
take advantage of. Mothers - and, more
dangerousLy, fathers - are gLadLy wiLLing to pay in order to see how their chiLdren are being amused. It is sad and
distressing that they cannot see how
their chiLdren are being broken, in the
physicaL sense, and poisoned, in the
mo raL sense.
My roLe, then, is to provide my student with joy in his work and satisfaction in his seLf-organization, to deveLop in him an abiLity to
concentrate and cooperation between his actions and his mind,
and to teach him that it is not quantity that matters but quaLity. How their eyes shine when they reach seLf-correction achievement through understanding.
Often they wouLd bring to me the 'prodigies' or the 'stars'
who have done wonderfuL things at home - a 'spLit' or a 'bridge'
[back arches] - thus supposedLy proving their dancing taLents. This attitude to the art of dance wouLd bring me to the
verge of actuaL murder. This might seem strange to you today,
but these used to be the facts and I had experienced it more
than once.

iLtl~
,.. ,. J
sary and most urgent. After many strenuous searches, with the
help of my late husband, may he rest in peace, the place where
1 still work was found - 37, Massada St., for which 1 will be
eternally grateful to him .  סnce 1 had found a place for the
eight students registered with me, 1 approached the matter of
teaching with great passion .
At the same time, 1 started searching for the authority that
would give me a permit to teach dance. 1 looked for the au thority that could examine my knowledge and give me permis sion and a permit for teaching . Wherever 1 took this matter,
people looked at me without understanding - what do 1 really
want?! - and gave me a very simple answer: 'Just get on with
it and work!' 1 couldn't understand it. 'How can this be '? 1
thought, 'when it is possible that a teacher's knowledge might
not be at the level required for teaching'. 1 thought: 'Whoever
wishes - teaches?!' The whole thing was 50 strange to me .
1 believe - and upon that belief 1 construct my educational
work: First of all familiarity with movement; then, understanding
movement in its anatomical action; then, perception and knowledge of movement through actions related to its understand ing and familiarity; after going through this cycle, comes the
expression of movement in the field, in the trainee's own personal way. And only after complete cooperation which is sub jugated to rhythm, the quenching of emotional thirst and its
experience. Not the other way round! Because there is no true ,
perfect emotional experience prior to understanding the stages
that bring about that experience .  סn the contrary, the move ment would be empty and artificial, and that is just a horror
and a disgrace .
For me, classes are always filled with secrets and mysteries
about how consciousness evolves in the individual, about forms
of expression that reveal the person's personality in its three
main aspects: intellectual, moral-spiritual and physical .
Through physical movement 1 get to know the nature of the
student; through movement 1 see the person inside him and
his internal world; movement cannot cheat and lie! Movement
may be compared to the best radar, responding and conveying
all of man's inner fluctuations - intellectual and emotional all of his deviations from the truth. Through intellectual criti cism of bodily movement 1 lead to criticism of the trainee's
emotions. And the whole process is subjugated to rhythm ,
since it is clear and proven that the whole universe and its
processes submit to it .
From the first lesson, 1 explain the contents of the things
to be learned. The student must prove to me that he accepts
full responsibility - through free will and understanding, which
will bring him to dance lessons. A sort of bond is created
between us, and a friendship born of joint work and mutual
actions .
At times 1 was really astounded, thinking: how could it be
that the same mother who exhausts herself taking care of her
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Jerome Robbins visits the studio in Haifa ,
1964, from right to left: Katya Michaeli ,
Judith Gottlieb (representative of American Israel Cultural Foundation), Jerome Robbins ,
photo: Oscar Tauber
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'on point' [Shpitzim]. She stands already! Incidentally, the truth
is that in Israel it was common practice to use point shoes
from the very first lesson .
After the girl's dance - short and awful - ended with a
'split', 1 told her in all simplicity and honesty: Don't dare to
dance or even to get on your toes, not if you ever want to
dance or if you really do like dancing. 1 explained that until
the age of 10-12 it is forbidden to get on your toes at all,
since the toes are the ending of the slow evolution of the
human body; of the human back's strength .  זhey are the result
of that evolution into strong uprightness and overcoming gravity; the next stage after standing on your toes is standing in
the air. After many doubts and hesitations, many indeed would she be able to face up to the demands 1 put to her - she
became my first student in Israel, once 1 was convinced that
her decision was made in full understanding and awareness .
 זhis was actually the first step - the beginning of my ac -

1953 , י'ס טרנטלהj7  למ'י'ס רוn

Students dancing the Tarantella ,  ך953

tivities in Israel. After a while, other parents started to show
up, asking me to accept their children .  זhey convinced me to
accept their children despite my claim that 1 had no room and
couldn't work at home with several students, although at the
time this was the norm: whoever taught dance at the time did
so in their own private apartment, in a small room, totally
unsuitable for the purpose .
1 came to know more and more how inexperienced were
these parents, and how simply they could be taken advantage
of for material gain while harming their children and their
future. It was crystal clear to me that 1 must not give in to the
conditions prevalent in the teaching of dance; that they should
be shattered and changed, and aggressively combated .
It was clear to me that, first of all, students should be
taught to realize that they were not studying dance just like
that, for fun and enjoyment, but were being educated in the
art of dance .  זhe issue of place became tangible to me, neces -

 'פהn ט'נל הפרח נO למ'י ' ס נפn  מופע, 1963 :'"ולס הפרח'ס
 ר טאונרj70  או:צ'לוס

"Waltz of the Flowers ,"  ך963, Student performance in
Haifa,students
photo: Oscar Tauber
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In 1936, Valentina Archipova Grossman opened
the dance studio on 37, Massada St., Hai/a. Until
the mid-1960s, she was the only pro/essional ballet teacher in the north 0/ Israel. Already in the
1950s, she started sending advanced students /or
studies at the Sadler's Wells School in London, and
later to the Royal Academy 0/ Dance, thus creating
her jirst contacts with the R.A.D. In 1967, an exam iner זfom the R.A.D. jirst arnved in Israel. A year
later, the opening 0/ an R.A.D. branch in Israel was
approved, with Valentina Archipova as its representa tive. She died in 19770/ an illness .
Following is a (verbatim) lecture by Archipova,
which 1 heard several times as a child, and believe
to have been wntten in the mid-1950s .
Ruth Eshel

1945 ,(מר'ם צ'כט'נגר )ל'מ'ם עופר

Miriam Zichtinger (Offer,) 1945

lmpre<s<sion<s and ProbLem<s
o~ a BaLLet Teacher in l<sraeL
My Work - Its Aims and Functions
I began my pedagogicaL activity in IsraeL thanks to an
acquaintance with a dancing-shoes cobbLer. NaturaLLy, when I
arrived in IsraeL [1933] I wanted, first of aLL, to become famiLiar with what was being done here in the fieLd of dance. I
Looked for the Opera, for baLLet schooLs. My impressions whiLe
visiting those and a few dance studios were of utter and totaL
disa ppoi ntment.
In the fieLd of music I found many taLents here: the musicaL
terminoLogy, the accompLishments and education were notabLe; I saw and feLt a musicaL cuLture and tradition. But dance!
Ahah! ALL I saw here twenty years ago was depressing. Pettiness and diLettantism were common, and mainLy there was an
enormous presumption to present aLL that as art.
Over time, I aLso understood my own roLe, my duty, and my
goaLs in dance education became cLear. Time proved and justified to me aLL that I have found, Lived and received before, aLL
I aspired to in a former period of my Life, in art and in my
actions in it; first as a student of the ImperiaL BaLLet SchooL in
St. Petersburg and then as a professionaL artist and educator.
Later, I reaLized as a certainty that in art there is onLy one
truth, which Lies beyond the boundaries of time, situation or
pLace; what matters is not the 'what', but 'how', 'why', 'wherefore' and 'what for'. DiscipLine - nameLy, seLf-criticism, seLfeducation - is the point. From which, once more, stems the
hoLy concept - nameLy, that the principLe is 'how', not 'what'!
I remember how Miss. Martha Graham presented a demonstration dance. She commented: 'In dance, I aLways take the
advice of my father, who was a doctor. He said: "Movement
does not cheat!'~ I bow to her for that comment.
As I mentioned before, I began my educationaL activities as
a dance teacher in IsraeL thanks to a cobbLer. I Learned that
this expert of baLLet shoes works in TeL Aviv, and wished to
order a pair of shoes for myseLf - so that I couLd at Least
practice my profession from time to time. When I came to him
in TeL Aviv, I saw these horribLe dance shoes - strong, awkward, heavy. Not dance shoes but wood Logs. After hearing
and absorbing aLL my guidance and comments, he promised me
that he wouLd make shoes according to my requirements and
bring them to Haifa.
Two weeks Later, his wife appeared together with another
Lady accompanied by a girL aged 9-11 [Natanya BiaListock
(Ramon). R.E.], with two pairs of shoes of the same pattern for me and for the girL. It turned out that the girL had aLready
studied baLLet here, in Haifa, and her mother wished to show
me her daughter's accompLishments and her abiLity to stand
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 למ'ד'ס בפסט'בלn  מופע, 1956 ,""אב'ב בגו
 ר טאוברj7  אוס: הפרת בת'פה צ'לוס

"Spring in the Garden ", 1956, Student
performance in Haifa Flower
Fest ivalphoto: Oscar Taube
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מכללת סמינר הקיבוצים
בית הספר לאומנויות הבמה
החוג למחול ותנועה

מיאערו - Iת  nול

תוכנית ליתודים ארבע-שנתית לתואר B.Ed .
ותעודת הוראה
מכללת טמינר הקיבוצים פותחת לראשונה תוכנית לימודים

להכשרת מורים למחול ולתאטרוו .תוכנית ייחודית המשלבת את שני
תחומים בולטים של אומנויות הבמה ,ומכשירה בוגרים המטוגלים
ללמד ולשלב ביו שתי דיטציפלינות שונות .בתוכנית מושם דגש על
פיתוח כישורי יצירה בתחומי התיאטרוווהמחול והקניית ידע רב

בתחומים האומנותיים ,המעשיים והעיוניים ,המרכיבים את התשלובת.

מענייו אותן לשמוע עוד?
לפרטים גןםפים גיתן לפגןת למםלןל מחןל ןתגןעה:

 03-6901279אן למםלןל תיאטרןן03-6902375 :
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מכללת סמינר הקיבוצים
בית הספר לאומנויות הבמה

החוג למחול ותנועה

בית הםפר לליתודים תתקדתים
סדנאות וקורסים ]מחול ותנועה
במכללה מתקיימים השנה  14קורטים שונים בתנועה ומחול ביניהם:
קומפוזיציה במחול ,מחול עכשווי ,בלט קלאטי ברמה מתקדמת,
כתב תנועה ,טדנה מתקדמת במחול אימפרוביזציה ועוד

לקבלת ערכת הרשמה  -מעגה קןלי03-6902372 :
דרי גמיר  149תל אביב 62507

,-..

זב.
עיריית

תל-אביב

-

יפו

אגף קהילה גןוע ןספןךט המחלקה למןיסקה ןאמנןיןח הנמה

הסוכז לסחלו ניכווי העי}\ים

o

-
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אולפו לתחול וםדנת התחול
תתנ"ם

תטה אשר בקבוY

געתוו

תנהלת אותנותימ :יהודימ ארנוו
באלט קלאסי

', 4
.

מחול מודרני
פילטיס

ציית המירךם

קומפוזיציה

אילאיל גינצבורג

בלס קלאסי

מודעות גופנית

אורה גלמו

מחול מודרני

כתב תנועה

שרה וייסנברג

ג'אז

.-:0

מחול גואז

אליזבס גולדוויו
משחקי תנועה

',.

רפרטואר

אפרת לינצקי

פלדנקרייז

אייל נחום

מוסיקה וכלי הקשה

רותי פרץ

תולדות המחול
מוסיקה

אירוח כנסים ארציים

באולפו לומד'ס 'לד'ס מכ'תה א' ומ  lJלה ,וכו ק"מת מגמת בגרות .במטגרת
האולפו פו  lJלת טדנת המחול במשר כל 'מות השבו  , 1Jכהכנה לר'קוד מקצו '. lJ
מתקבל'ס תלמ'ד'ס לטדנת המחול לשנת"ס או שלוש לאחר ל'מוד קודס
במחול .טדנת המחול מק"מת מפגש'ס לקבוצות שונות ,ס'דל') תלמ'ד'ס,

אפשרות להשכרת המקום לסדנאות וחזרות
במשך השבוע או בסופי-שבוע:

מור'ס ,ו  lJוד( .תלמ'ד' הטדנא נחשפ'ס להופ  lJות בפנ' קהל.

o

רכזת מגמת מחול לבגרות :אילנה ליבו רכזת טדנה :עינב לוי

אולמות גדולים ,נוחים וממוזגים.

חדרי אירוח זולים בישובי הסביבה.

קובוץ געתון . 1ג .מעלה הגלול 25130
טל 04-9859868/8437 .פקס04-9859852 :

מתא"- Iמ  YOל תרבות ואמנות לנו  Yר בשיתוף המרכז למחול ביכורי ה  Yתי D

גיאן ,ל Oגגוגותיו השוגימ
י'ם המורים:

 Kוגה הולברו -Pג'אז מודרני וג'אז אפריקאי )ישראל(
גילס ו  Kו דר  Oסו-היפ הופ )הולכד(
בין התאריכיס

 Oדנאות

למורימ
לממול
קיי

25.7.02-21.7.02

2002

ממול ,כשווי

-

טכגיקה ותגו,ה

עמ המורה והכור  Kוגרף טיסר גוס )צרפת(
בתמיכת משרד החוץ המחלחה להסכמי תרבות ומדע
שגרירות צרפת בישראל ,המכון הצרפתי

בין תאריכים

1.8.02-28.7.02

I
פיטר גוט " -ממייסדי

רחדנית מורה וכוראוגרפית בסגנונות

אונה הולברוק -
ה.Afro Jazz ,Hip Hop ,Modern Jazz -
התחנכה בבית הספר למ  nול של הבלט הלאומי

הצרפתי החדש" .ב  1973-יסד את להחת פיטר גוס ועימה ס"ר
ברחבי העולם  .כמו כן נשלך ע"י משרד החוץ הצרפתי כשגריר
אמנותי של צרפת במרכזי אמנות שונים בעולם .נאמר עליו כי הוא

בחנדה ,בביה"ס בת דור .בוגרת האחדמיה למוסיחה
ומחול ע"ש רובין ירושלים.
השתלמה בניו יורח ,וינה ופריז .כיום מופיעה וחברה
בהרכב המחורי של חבוצת "מיומנה"
נ'לט ואו דר טטו  -נולד בהולנד .נחשף לראשונה לריחוד ההיפ
הופ ברחובות אמסטרדם ,מאז התמחצע בתחום וכיום מעלה
פרויקטים רבים ומעביר סדנאות ברחבי העולם.
ההשתלמןת מיןעדת למןרים לג'אז

?סי

l:)·o

"אחד המורים בעלי ההשפעה הרבה ביותר על רחדני המחול
העכשווי" .ב  1981-החים את ביה"ס למחול עכשווי " פיטר גוס " .
הטכניחה של גוס מבוססת על אלטרנציה בין החזחה לבין שחרור,

מחורה במסורת ארוכה של מחול מודרני שראשיתה בתחופת
דוריס המפרי והמשכה בחוזה לימון ,הטכניחה משלבת גם אלמנטים
מהבלט החלאסי ,יוגה ושיטת פלדנחרייז .כיום מלמד בחונסרבטוריון
הלאומי של פריס ומוזמן ללמד בבתי הספר הטובים בעולם.
ההשתלמןת מיןעדת למןרים לממןל ןכןראןגרפים

ההשתלמןת תתקיים במרכז לממןל ביכןרי העיתים,

תל אביב בין השעןת 13:30-10:00

ה caise -ח  se fraח da

 eוו  ouveח " "-הרקוד

ים

)::.. O I .פ"חiו::ו:ו~ib

ברמה טכגית טןבה

ההשתלמןת תתקיים במרכז לממןל ביכןרי העיתים,
תל אביב בין

השעןת 14:30-10:00

אמנות

הה - IוOr

תל-אבוב ר  Iזנגוף סנטר ,שער  2טלי03-5251255 :
ורושלום בנ  IIו שערן הע  Iר טלי02-5002822 :

ק

ושת םתנ'' Oס קו'ת םבעוו rב רVi

בי"ס למחול-מרכז אומנויות הבמה קרית טבעוו

~  ERSזא  Y(Eזוא  MMUס( Nס Vוז ז ! YAוK

קורם קי- Yממול 2002

f
בחודש וולו ותקיים קורס קוץ למחול לכותות ז'-י"ב ומעלה.

הקורס ותקיים בתארוכום 1-5.7.02
בון השעות  .15:00-9:30ותקיימו 3

ומום 'ו'-ב )כולל(
שועורום בנו שעה

וחצו כל אחד .בון השועורום תהוה הפסקה קצרה.

תלמידי מחול מכתה ז' ומעלה המעוגיגים להירשם

מתבקשים לפגות לבי"ם למחול בטלפוו מם'04-9931194 :
הקורם מתקיים בבית הםפר למחול ,קרימ טבעיו רחיב כצנלםיו •35

התןרים שילתדן בקןרם:
רןז סןבל

-

מחןל קלאסי

נעמי פרלןב

-

מחןל עכשןןי

התשלום יעשה מראש בתאריכים  20.6.02-. 1.5.02עלות הקורם 600

דני רחןם

-

ג'אז

ש"ח.

הזכות לשיגויים שמורה.

0

פקם:

04-6288798

rap-insr@zahav.net.il

.
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מחיר מגוי )כולל משלוח(

 135ש"ח )  3גליוגות(

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

לפוטים:

ברצונ י להזמ י ו נליונ ו ת

03-6887505
054-798499

ק ו דמ ' : o

מחיר כל )ילי וו )כולל משלוח(  45ש"ח

נ11&flt:ii

IIו" : nר'יד  · nמרכז אלמבות חזותית ת"א

~ . 1תל אביב.

.64377

טלפקס:

03-5254191

 e@netvision .net.ilו rake

בי n

המפר

לשירה

הליקוו

של

מר גות חי]מ ר]בחרימ מבין המועמדימ
בית הספר פועל מאז  , 1993ומטרתו היא להעשיר את תיבת הכלים הפואטית של יוצרים מוכשרים ,ולעודד דיאלוג פואטי .מתגונת הלימודים:

שישה חודשים של עבודה אישית שוטפת הכוללת מפגשים יחידניים עם המנחים ,וסדרת סדנאות קבוצתיות בשישה סופי שבוע מלאים )כולל
לינה( .תחומי הלימוד :תרגול וכתיבה יוצרת ,יסודות הפואטיקה ,משוב ועריכה ,תרגום שירה ,קריאת שירה על הבמה ועו.ד פיסומי הינייות:

בסיומו של כל מחזור יוצא לאור גיליון מיוחד ,המוקדש לשירים ותרגומים מפרי עטם של בו גריו .הגשת מועמדות :כיתות השירה מיודעות למי
שטרם פרסמו ספרי שירה ,או שפרסםו לא יותר םספר אח.ד יש לשלוח שישה שירים מודפסים ,קורות חיים ,םעטפה מבוילת לשולח ,המחאה

ע"ס  50ש"ח לפקודת ייהליקון" כדמי טיפול שלא יוחזרו .הגתובת :כיתת השירה למשוררים בראשית דרכם  -או -
הליקון ,ת"ד  , 6056תל אביב •61060

כיתת השירה הערבית-ערבית

כיתת השירה רמשורריס בראשית דרכמ
נוות המנחיס :ד"ר ויויאן אדן ,אםיר אור ,שרון אס ,ד"ר אריאל הירשפלד ,אגי משעול ,אירית סלע וליאת קפלן .מועדים להנגת מועמדות לשנת
 2סס :2דע  15יבול י  .2001תשובות לפונים יינתנו עד  3חודשים םן הםועד הנקוב .בייויים ושאלות בובלפו  3!1Iסוו  3-S2ס.

כיתת השירה העברית-ערבית
ליוצרים בגל אחת מן השפות :ידיעת השפה השנייה אינה נדרשת .בנוסף לסדנאות הרגילות בםסרגת זו גם דגש על דיאלוג

תרובתי ,

ובסיוםה םתפרסם גיליון דו-לשוני של בוגריה  .נוות המנחים :ד"ר ויויאן אדן ,שרון אס ,ד"ר זלי גורבי',ץ סיהאם דאו,ך
ג'ורג' חליפה ,אגי םשעול ,סלםאן נטור ,אירית סלע ,ליאת קפלן ,ופרופ' ששון סומך .מועדים להנגת מועמדות לשנת
 2סס :2עד  30ב אוק ט ו רב  .2001תשוובת לפונים יינתנו דע  3חודשים מן המועד הנקוב .בייורים ושאלות בובלפון ו  3BBי'&  3-Sם.
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~דך~ II Wך~ I

I

ינררש לתבועה ולינחול

,

וול מודרנן

ב~ת ינררש ~וצר אקולוג~
 .חקלא ו ת אורגנ ' ת רב ג ו נ  Iת

•

פרמקלצ'ר ' :חט' גומל'ן ב ' ן אדם
לטב  Iבתו

•

חוו  Iה ב  Iער )תצפ  Iות ,הטוואה  ,ה  Iשרד ו ת ,

ה'כרות עם בעלן ח"ם ,דמ  Iוו מ ו דרך(

ו:פרוב  Iזצ  Iה

 .מלאכות כפ"ם )מ  Iחזור נ"ר ,קל  Iעת

'  Iאוגרפ  Iה

:וד תנועת' מתוך המקור ו ת

ש'ו ק  Iט"יי
רעות בתנועה
:טקט א  Iמפרוב  Iזצ  Iה
ועה אותנט  Iת

טל  Iם  ,טוו  Iה  ,צב  Iעה טבע  Iת ,אר  Iגה(

 .קרוב למקור  -טוג'ות באקולוג  Iה ו  Iהדות

•

פ  Iטול טב'בת'  ,אמנו  Iות ל ח  Iמה רכ ו ת,

תנועה ,מקצב וקול

•

ינהקול הפב~ינ~

אבש~ הצוות

לתפ~לה הא~ש~ת

צחי אבן אור ,ג'וסלין אודנהיימר ,רחל

"עבודה שבלב זו תפ  Iלה" :קשב

-

פנ  Iם

וחוץ  ,השקטה ומד  Iטצ  Iה  ,תהל  Iכ  Iם
בבק  Iעת חט  Iמ ו ת ,מאוו"ם כמוט  Iם

-

אשרף ,אדי בכור ,דיאן בלומפידל ,טובה

Eו
Cכ

בן גבריאל ,ברור ברנר ,ארז דורון ,אורלי
הופמן ,רות וידר מגן ,תמיר יערי ,אילשבע

מ  Iמדן עומק וז  Iהון הקול הפנ'מ' ,תפ  Iלה

נוב )מנהלת( ,עליזה עליון-ישראלי ,עירית

מ"ק'רות הלב"  ,התבוננות והתבודדות ,

עמאר ,אסתי קינן עפרי ,אהובה

לחש ,דממה ,וזעקה ,נב  Iעה פנ  Iמ  Iת

פרידקס  -קורן ,אילת צוקרמן ,יונית

קריסטל ,עמליה שחל ,עירית שלג נריה,
הדס שמידע ,ליאת שמיט ,טליה שניידר,
שרה יהודית שניידר.

~צ~רה כררך בבב~ת זהות

;

העשרה לאבש~ ח~בוך וס~פול

ינררש ~וצר רב תחוינ~

מה

-

ח'בור  Iוצר לתכנ  Iם  Iהוד"ם כקונטקטט

משחק  ,ב'מו'  ,מונולוג  Iם

משמע ו תן בבנ  Iת זהות א  Iש  Iת  ,העצמת

אלוג  Iם

ר-

ר Iשום  ,עבודה בצבע  ,קומפוז  Iצ  Iה

 Cול  -בחמר  Iם שונ  Iם
זוד

-

]  Iבה

ט'קה

א  Iמפרוב  Iזצ  Iה ור'קוד  Iצ  Iרתן

-

ש  Iרה וכת  Iבה לבמה

-

עבודה קול  Iת ונג  Iנה

רבוקות

המקורות

-

מבט  Iהודן על העבודה

!נ  Iמ  Iת ה  Iוצרת

~דנ~ Iת נ~נIד~ ~נ I~ Iת

הל  Iמוד  Iם מתקיימ  Iם ב  Iרושל  Iם ,במרכז
ובצפוו במתכונת של  Iום מרוכז בשבוע ,
קורטן ק'ץ ,ש  Iעורן בוקר וערב ,התוועדו  Iות

ראש חודש ו  Iמ  Iם אקולוג"ם,

ה  Iצ  Iרת  Iות בח  Iנוך ,ל  Iמוד חוו'ת'  ,דרכן

תוכנ'ות מ  Iוחדות לבעלן רקע מקצוען,

ק'שור ב'ו ל  Iמוד ע  Iונן לעבודה ה  Iוצרת

לנוער ולדוברות אנגל  Iת,

כדרך בע  Iבוד והפנמה א  Iש  Iת של הנלמד,

תוכנ'ות נפרדות לגבר  Iם ולנש  Iם ,

דרכ  Iם לפ  Iתוח שפת  Iצ  Iרה המעוגנת

ב  Iת מדרש  Iוצר אקולוגן מתק"ם בשומרה

בתת  -מודע הקולקט  Iבן ,ה  Iצ  Iרת  Iות

בש  Iתוף הועד לא  Iכות הח"ם הר נוף,

כמשל  Iכה אור על הרלוונט  Iות של תכנ  Iם

בתן מדרש  Iוצ ר  Iם בצפוו בש  Iתוף מכללת

'הוד"ם,

שאנו ,מטפר המק ו מות מ וג בל ,

ש  Iלוב של ל  Iמוד מעמ'ק במקורות ה  Iהדות

ם י הרא )ע "ר  (:בת' מדרש  Iוצר  Iם,

הגוף כינרכבה לרוח
ררכ~ם באבחון .פ~רוש וס~פול

אקולוג"ם ,חומרן ל  Iמו,ד יעוץ והדרכה

פס~כולוג~ה ~הור~ת

כל  Iם להבנת החוק  Iות הפנ  Iמ  Iת של

לפרסים ולהרשמה

התנועה והד ' נמ'קה הפט  Iכופ  Iט  Iת  ,מרכזן

א  Iזוו והרמונ  Iה  ,זהות ואותנט  Iות  ,מבנה

כוח וצ  Iר אנכן אנרגט' ,מ  Iצב גופנ  Iו  Iע  Iלות

02-6223363

מפוז  Iצ  Iה

הנפש וד'נאמ'קות פנ  Iם-א  Iש  Iות  ,שב  Iרה

תנועת  Iת  ,ה  Iבט  Iם התפתחות"ם ב  Iחטן

עם תרגול וע  Iבוד באמצע  Iם  Iצ  Iרת"ם:

 1ינררש לינוס~קה.
צב ותבועה
ו ף ככלן מוט  Iקל ן
' נת קצב

-

ת  Iפוף ור'קוד

כת  Iבה  Iוצרת  ,אמנות פלטט  Iת  ,תנועה ,
עב ו דה קול  Iת  ,מד  Iטצ  Iה ודמ  Iו ו מודרך,

ז:וד  Iוצר של מקורות

ודרכ' ת'קוו  ,העלאת הכוחות לשרשם ,

גוף-נפש-רוח ,תלכ ' ד'ם אנרגט"ם

 :ודה קול  Iת

מודע ולא מודע  ,כוחה של פרטפקט  Iבה ,

ומעבר  Iות  ,העשרת המרקם התנועת' ,

 fול ומקצב

מעבר  Iם וא  Iנטגראצ  Iה  ,קבעונות

טוג' התערבות בט  Iפול תומך ו בט  Iפול

; שונ'ות בתנועה

והתחדשות  ,ד  Iאלוג  ,ז'קה וקבלה  ,עצמאות

ד ' נאמ  ',ב'ו תאור  Iה לפרקט  Iקה הט  Iפול  Iת ,

יתור ד  Iאלוגן במום'קה ובמחול

ו נת'נה  ,דרכ  Iם בהפנמה ,

ש'קוף  ,שק  Iפות ונוכחות ,

;1:
Q

אילון ,הילה אלמועלם ,תרצה אמן ,אבי

כגן  -מירוויס ,חגית מימון ,אילן נוב ,דבורה

ר  Iפון אדם ואדמה ,אנרג  Iה אלטרנט Iב  Iת

ם

r-

ב'ר ו ר והעלאה  ,ז  Iכוך  ,כוונה והכוונה ,

וד'אלוג ',ח תפ  Iלה כדרך ח"ם ,

(ר

.!'-

טדנאות בעבודה פנ  Iמ  Iת ,א  Iרוע  Iם
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