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הצעה םיוחזת וםנוי 1993
.מופע אחך של בלט קולברג הבלט הלאומ /של שבך/ה
• שנ /מופע /מחול של להקת בת -ךור

מח/ר מנו30 /ג ש"ח )במקום  186ש"ח בקופות(
.בואו לערב מהנה בהופעות בת -ךור בעונת חצ /ה/ובל
שלה עם רפרטןאר מלה/ב ןמגןןו בר/קןך בו זמננו
ה ישם עכשי ו ]  Iתו להךשם טלפו]  Iת באמצעות כל כךט  10lהאשךא
בלהקת המחול בת -ךוך טל ן 03-6963175 :
כל  Iום ב  Iו השעות  I 9:00-16:00ום ון 9:00-13:00
I

I

בכו יום טויטי מופיעה הוהקה ב-ס  8:3בערב
באו ו ם בת -ז ורת  /א ל ה ז מנת כך ט  10ם טל  3 - 6963 1 75 : /ס
I

מועצה אזורית עמק הירדן

אולפן למחול

,.,ג

דואר נע

Jו

עמק הירדן 151 32
טל06-751838 .

THE REGIONAL
SCHOOL OF DANCE
JORDAN VALLEY 15132
TEL: 06-751838
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מנהלת אומנותית :הדה אורז
בצלאל אלרואי
מנהל אולפנים:
המקצועות הנלמדים :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,תנועה בשיטת פלדנקרייז,
אימפרוביזציה ,רפרטואר ,ריקודי שנות השישים

חבר המורים:

בלט קלאסי  -נתניה רימון ,דליה זיגלמן ,מרינה פילק ,אימי גליקמן
ריקוד מודרני -הדה אורן ,אליס דור נהן ,עודד נפרי ,דיתי תור
מלוות בפסנתר  -גיטה רבינוביץ ,אולגה בקייב ,מילהב ברקוביץ
חוג שנות השישים

חוג פלדנקרייז

-

-

דוד ספונדר ורונית גופר

אורית מזר

לפרטים תוכלו לפכות מזכירות האולפן טלפון06-75 ' 838/9 :
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חיי-המחול בארץ מתפתחימ
במהירות ובמישורימ שונימ:

המחול האמנותי ,העממי והאתני,
במסגרת להקות ובתי-ספר .וכל
הפעילות היוצרת הרב-גונית
הזאת דורשת לעצמה ביטוי
והחלפת דיעות ומידע .אבל ,
למעשה כל יוצר וכמעט כל תחומ
פעילות מצוי במין הסגר מוזר,
מנותק מהנעשה ביתר התחומימ

המחוליי  .מ .אנשי המחול המודרני
והקלאסי כמעט ואינמ מודעימ
לנעשה בתחומ הריקוד העממי או
המחקרי-אתני ,ולהפך .כל
כוריאוגראף עסוק ביצירתו שלו,
כל רקדן בלהקתו ,וכל מורה
בכיתתו .זה מצב מקובל ,אבל לא
רצוי.

ההתייחסות למחול בעיתונות
ובכלי-התקשורת האלקטרוניימ

היא למעשה בשני מישורימ בלבד:
כביקורת שוטפת ,בת הרגע ,או

כבעלת ערך חדשותי ,משמע,
בעיקר ,שערורייתי  .וממש

מתבקשת מסגרת חדשה ,שתטפל
בתופעות לעומקן ,תביא מידע
מעמיק על הנעשה אצלנו -
ובמקומות אחרימ בעולמ  .כי
המחול ,בעצמ מהותו ,אינו יודע
גבולות .יוצרימ מארצות רבות
מגיעימ אלינו ,להקות זרות
מסיירות בישראל ,ישראלימ רבימ
רוקדימ ויוצרימ בחו"ל  -והכל
מושפעימ מהכל .
במשך יותר מ  5-ישנה ניסה

"השנתון למחול בישראל" לתקן
משהו במצב דברימ זה .אבל שנתון
מעצמ טבעו מוגבל בהקפו ,ואינו
יכול להיות אקטואלי ממש .
כוונת העורכימ של "הרבעון
למחול בישראל" היא להביא מידע
מדוייק ומעודכן ,בראש וראשונה

לקראת מופעימ חדשימ ,מקוריימ
או מיובאימ ,לסקור את הנעשה,
בצורת ניתוח מעמיק יותר
מביקורת עיתונאית מובהקת,

לבסס את הידע על העבר ,שהוא,
ככלות הכל ,הבסיס להבנת ההווה
והעתי,ד להרחיב את היריעה
לתחומי מחקר של האסתטיקה

ולתעד את הפעילות הרבגונית
בכל תחומי המחול .
תחומ נוסף ,בו יעסוק הרבעון,
הוא התחומ הבימתי-טכני.

תאורה ,תפאורה ,תלבושות,
הגברת-קול  -כל אלה המ חלק
בלתי נפרד מעולממ של הרקדנימ
והיוצרימ ,ומן הראוי ,שהידע

שלהמ יהיה עדכני ומעמיק .
"הרבעון למחול בישראל" ישתדל
גמ לגשר בין אמנותה של
טרפסיכורה ,מוזת המחול,
ליוצרימ בתחומימ סמוכימ ,כגון
מוסיקה ,תיאטרון ,ספרות

והאמנות הפלסטית ,שכולן
מעורבות במחול והוא בהן  .עיסוק
רב-תחומי שכזה עשוי גמ הוא

לתרומ להרחבת הדעת ולביסוס
רעיונותיהמ של יוצרימ ומבצעימ
כאחד.

אמני מחול ,בדרך כלל ,אינמ אנשי
העט והמלה הכתובה .העדר
המילוליות אולי גמ הוא יתרון,
מבחינה מסויימת .ובכל זאת
מוזמנימ הכל לתרומ מפרי עטמ
לרבעון ,אמ בצורת
מכתב-למערכת ,רשימה או מאמר.
כי ככל שתתרחב הכתף ,וירבו
הכותבימ ,יעשה הרבעון עשיר וחי
יותר.

הצילומ יהיה כמובן אמצעי ראשון
במעלה בתיעוד אמנות המחול.
וגמ כל הצלמימ ,המתעניינימ
במחול ,מוזמנימ בזה להציע את
תוצרתמ ,כדי שתצלומיהמ יופיעו
מעל דפי הרבעון.
במתכוון ,מחירו של כל גליון יהיה
נמוך ככל האפשר .המינוי השנתי

)4

חוברות( יהיה גמ הוא בהישג

כיסו) ,הדל בדרך כלל( של כל
איש-מחול  .ללא ביסוס קהל
קוראימ קבוע וחבר-מנויימ ,יקשה

להפיק את הרבעון .בכך יהיה אולי
צורך לשבור מסורת ,ולהתאימ
את הצריכה שלנו למה שמקובל
בעולמ הרחב ,בו כתב העת
המלווה את המחול הוא חלק בלתי
נפרד ממנו .

צילומי השער:
עידו תדמור )צלם :יורם בוזגלו(
סקיצה לתלבושת באלט מאת ליאון באקסט
באדיבות מוזיאון ישראל ,ירושלים

כתובת המערכת :משמר העמק 19236
ט'ל  04-893493פקס 04-896888
מו"ל :זום הפקות
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ש  Iנו  IIם מהות  IIם מתרחש  Iם

בעולם המחול ה  Iשראלן,
רו .ת אשל משוחחת
עם מנהלן להקות על מצבן
ומה צופן העת  Iד
מאת רות אשל
כשמתבוננימ בהתפתחות המחול האמנותי

בארץ ממעוף הציפור ,אפשר להבח;ן בשתי
תקופות עקריות :זו של המחול החלוצי,
שהחלה ב  1920-וזו שראשיתה בהקמת להקת
בת-שבע ב  .1964-קרוב לודאי שבמבט לאחור
יתברר שבתחילת שנות ה  '90-הסתמן מפנה
נוסף ·

התקופה הראשונה של המחול האומנותי בארץ
היתה זו של חלוצי המחול המודרני האירופי,
אמני מחול יוצרימ ,שהופיעו בתנאימ לא
תנאימ .הקמת להקת בת-שבע ב  '64-בישרה
את התקופה הבאה ,שתחילתה העתק המחול
הגראהמי והמשכה במידה רבה חיקוי הזרמימ
השונימ שהתפתחו בארצות-הברית ומאוחר

יותר גמ באירופה .הדגש באותן שנימ היה על
הכשרת רקדנימ  -מבצעימ ללהקות
מקצועיות ,שכללו יצירות של בכירי
הכוריאוגראפימ בעולמ .מספר היוצרימ
הישראלימ היה מועט .המחיל המקצועי בארץ

ת בת-שבע .רקדנית  :סוניה

-ז'יסט

 -SHEVA DANC E COMPANYזBA
Doncer: Son io D'O rl eonsjusle
ציל ו ם :גדי דגון Photo God i Dogon

היה אז רובו ככולו ממוס.ד רק בסוף שנות
השבעימ נראו שוב ניצנימ ראשונימ של פעילות
מחול חוץ-מימסדית ,ניסיונית באופיה .פעילות
זו החלה לצבור תאוצה לקראת אמצע שנות
ה  .' 80-תחילה הועלו בעיקר מופעי סולו של
אמנימ יוצרימ ואחר כך החלו התאגדויות של
רקדנימ סביב יוצר כלשהו ,לשמ העלאת מופע
משותף .מבלי שהמ יהיו מודעימ לכ,ן המ חזרו
למעשה לדפוסימ ,שהיו נהוגימ בתקופתמ של
חלוצי המחול האמנותי בארץ" ,דור המדברי'.
נוף המחול בארץ ממשיך להשתנות .שנות
ה  ' 90-עומדו'ת בסימן הקמת המרכז למחול
ולתיאטרון ע"ש סוזן דלל ,הגברת הפעילות
החוץ-ממסדית ,העלייה מארצות חבר-העמימ,

התבססות הספריה למחול שבבית אריאלה,
פתיחת עשרות מגמות למחול בבתי:--הספר
ברחבי הארץ והמאבק להרחבת לימודי המחול
במסגרות אקדמיות .המחול הממוסד עבר לא
מעט זעזועימ  -סגירתה של תמ"ר ,המהפך
בענבל ,חוסר הבהירות לגבי עתידה של
בת-דור .במקביל המשיכו הבלט הישראלי
והלהקה הקיבוצית להתפתח ,ובבת-שבע ניכרו
התחדשות ושינוי הסיגנון.

להקות המחול המודרני המרתקות
אינן עוד להקות רפרטואריות ,אלא
דווקא להקות שבראשן עומד
כוריאוגראף בעל חותם אישי
מרכז סוזן דלל הוקמ ב  .1989-לראשונה יש בית
ללהקות בת-שבע וענבל ,וחשוב אף יותר -
המרכז הוא גמ הבית בהא הידיעה למחול
החוץ-ממסדי .המרכז מעודד יצירה מקומית,

אמ באמצעות העמדת המקומ על כל שירותיו
לרשותמ של יוצרימ ואמ במתן אפשרות
להעלות עבודות בודדות .דבר זה התאפשר לפני
כן רק במסגרת המפעל "גוונימ במחול",
המתקיימ אחת לשנה ,ושפעילותו )מ  '( 84-גמ
היא מאותות השינוי שחל בגישה ליצירה
המקומית .לפני כן ,רק יוצרימ חוץ-ממסדיימ
מעטימ היו מסוגלימ לגייס די כספימ כדי
להעלות מופע בתנאימ מקצועיימ .הרוב נאלצו
להופיע על בימות מאולתרות ,ללא חשיפה
תקשורתית .בתוך תקופה קצרה הפך יאיר ורדי,

מנהלו של מרכז סוזן דלל ,את הקומפלקס
היפהפה למקומ חי ותוסס .המופעימ שמ אמנמ
משקפימ לא רק את ההישגי מ ,אלא גמ את
בעיות המחול בישראל ,אך עצמ קיומ המקומ,
על המפגש הכמעט בלתי פוסק שהוא מאפשר
לאנשי המחול ,שפע האירועימ שמתקיימימ בו
ואווירת התמיכה  -כל אלה מספקימ ליוצרימ
המקומיימ תנאימ שלא היו קיימימ בעבר .אולמ
גמ סוזן דלל עוברת בחודשימ האחרונימ
תקופה לא פשוטה.

בת-שבע
לאחרונה אנו עדימ לכ,ן שלהקות המחול
המודרני המרתקות אינן להקות רפרטואריות
כמו אלה שקמו בשנות ה  ' 60-וה', O-ך אלא
דווקא להקות שבראשן עומד כוריאוגרף בעל
חותמ אישי .זו במידה רבה חזרה לתופעה
שרווחה בעולמ המחול המודרני בחצי הראשון
של המאה .תופעה זו מוצאת את ביטויה בארץ
בלהקת בת-שבע ובלהקה הקיבוצית,
שהעבודות המבריקות שלהן הן פרי יצירתמ של
כו ריא וגרפי הבית .במידה לא מעטה ,סוד

~ ההצלחה של הקיבוצית כיומ ,הוא האיזון הנכון
שנוצר בה בין המנהלת האמנותית ,יהודית
ארנון והכוריאוגרף רמי באר ,היוצר עבודות

מצויינות ,עמ חותמ אישי ,שבסיסן נושאימ מן

המציאות הישראלית )"יומן מילואי ",מ "בזמן
אמיתי"" ,מלאכימ שחורימ"(.
ואילו אוהד נהרין ,מנהלה האמנותי של
בת-שבע ,איננו סתמ עוד מנהל אמנותי
ללהקה ,שאולי מתחרה על השיא העולמי
בתחלופת מנהלימ אמנותיימ .בת-שבע הוקמה
על פי חזונה ובכספה של בת-שבע
דה-רוטשיל.ד נקודת הזינוק של הלהקה היתה
גבוהה ,היא זכתה באהדת הקהל והיתה מקור
לגאווה לאומית .היא החלה כלהקה גראהמית
והיתה למעשה הלהקה היחידה בעולמ )מלבד
להקתה של גראהמ עצמה( ,שברפרטואר שלה
נכללו עבודות של היוצרת הגדולה .אבל משנות
ה O-ךי ואיל,ן שוב לא היה ללiiרקה קו אמנותי .
מאז היו אלה דווקא רקדניה ,שהצליחו במידת
מה לשמור משהו מהמוניטין שיצאו ללהקה .

בניגוד לרוב המנהלימ הקודמימ ,נהרין איננו
מנהל-אורח זר ש"הולבש" על הלהקה .הוא
ישראלי ,בעצמו רקדן הלהקה בעבר
וכוריאוגראף מעולה .נהרין הפיח חיימ בלהקת
בת-שבע ,שבקרוב ימלאו לה  30ושלפעמימ כבר
התנהלה כבת  40פלוס .הוא הביא איתו רוח
עכשווית וסטנדרטימ אמנותיימ ,שלא הכרנו
קודמ לכן.
עמ בואו ,דומה שבת-שבע חידשה את נעוריה.

ואולמ ,למרות ההצלחה הגדולה שבה התקבלו
עבודותיו של נהרין" ,קיר" ו"מבול" ,מסתבר
שהפעילות בבת-שבע לא מתנהלת על מי
מנוחות .מספר רקדנימ פרשו מהלהקה בעקבות
חילוקי דעות איתו ,ויש המאשימימ אותו
בהבאת כוריאוגרפימ נחותימ ממנו ובהפיכת

בת-שבע ללהקת נהרין .בטענות אלה אין חדש,
וייתכן שהן בלתי נמנעות .על יירי קיליאן,
למשל ,נכתב לפני שמונה שנימ ,באפריל
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"קיימת תופעה

מסוכנת  ...קיליאן הפך את תיאטרון-המחיל
בנדרלאנד ללהקת קיליאן .יותר ויותר רקדנימ
הולנדימ נאלצימ לעזוב את הלהקה ואת
מקוממ תופסימ רקדנימ זרימ .הגישה של
קיליאן ,הכל או לא כלומ ,עמ המגמה הברורה
להאדרת שמו שלו ,אינה תואמת את רוחו של

תיאטרון הובנחול הנדרלאנדי ואת שאיפותיו .
נוסף על-כך ,באחרונה ניכר בעבודותיו חוסר
העזה  "...לדעתי ,יש ספק רב אמ להקתו היתה
מגיעה למעמדה הנוכחי בעולמ המחול אילו היו
מנהליה פועלימ בהשפעת אותן טענות ,גמ אמ
הן היו נכונות בחלקן ,ומפטרימ את קיליאן .
מצעד כזה היתה יוצאת נשכרת רק הלהקה
הבאה שקיליאן היה בוחר לעבוד איתה.
אין היית רוצה לראות את להקת בת-שבע?
אוהד נהרין" :אני רוצה ליצור מקומ עבורי
ועבור הלהקה ,שאוכל לעבוד בו במיטבי .בעבר

יצרתי עבור הלהקה ככוךיאוגראף אורח והייתי
צריך לעבוד במסגרת ,שלא אני יצרתי
ושהגבילה אותי .עכשיו זו מסגרת שאני יוצר,
וזה נותן לי חופש עבודה לגמרי אחר .הבאתי
איתי את הניסיון והידע שלי ואני עובד
בסטנדרטימ שמוכרימ לי".
מדוע יש לדעתן תחלופה נדולה של רקדנים
בלהקה?

.:נ.א "הלהקה עובדת עכשיו בדרך מסוימת ,ולא
על כולמ זה מקובל .עובדימ כיומ יותר  .אני
דורש משמעת מסוג אחר ,יותר רצינות

והתמסרות לעבודה .הלהקה מורכבת כיומ
מאנשימ ,שמאד רוצימ לעשות את העבודה
שאני רוצה .אני יוצר חממה לאותו סוג עבודה,
ולא גוף שיש בו נוגדנימ מבפנימ".
רווחות שמועות ,שהשיעורים לא מתנהלים
באופן מסודר.

.:נ.א "אני מדגיש את המשמעת העצמית .לא
כופה ,אבל מצפה להכרה מצד הרקדנימ

באחריות שלהמ כלפי גוף הלהקה .בניו-יורק
לא היו שיעורימ מסודרימ ללהקה שלי  ,כ י
הרקדנימ לקחו שיעורימ אצל שפע המורימ
המעולימ  ,שאולי רק ניו-יורק יכולה להציע .
כאן זה אחרת.

"עשיתי ניסיון  :הודעתי שאין חובה להשתתף
בשיעורי הבוקר ,אבל שאני מצפה שכן ישתתפו
בהמ  .הניסיון לא עלה יפה  .היו שניימ-שלושה
רקדנימ ,שניצלו את הפתיחות שלי והגיעו
פחות לשיעורימ .לבסוף החלטנו ,שחובה
לקחת חמישה שיעורימ מתוך השישה שניתנימ
במשך השבוע במסגרת הלהקה".
אתה כוריאונראף מבוקש בעולם ונוסע מד י פעם
לחו"ל  .אין זה משפיע על הלהקה?
.:נ.א "אני מחותן עמ להקת בת-שבע זה
שנתיימ ,אך יש להקות שיש לי קשר איתן כבר
שנימ רבות ,כגון 'הנדרלאנדס דנס תיאטר '
ובלט ז'נווה .אני קשור שמ לרקדנימ ,יש לי
סיפוק מהעבודה שמ ,ואני לא רוצה לחתוך את
הקשרימ איתמ ,וזה עוזר לי גמ בעבודתי
בבת-שבע .בחוזה שלי כתוב ,ששלושה חודשימ

בשנה אוכל לעבוד בחו"ל .אני חייב להגשימ את

עצמי כיוצר ,וזה בא לידי ביטוי בע י קר בעבודתי
בארץ ,אך גמ בעבודתי בחו"ל".
אתה מקבל ניבוי מהוועדה האמנות י ת?
.:נ.א "יש לי דימוי מאד ברור לגבי מה

שבת-שבע יכולה להיות ולאן היא יכולה
להגיע .הוועדה האמנותית ומשרד החינוך
עוסקימ בסטטיסטיקה ובדברימ שקל יותר
לראות .מתפקידי היה לשכנע אותמ  .עכשיו קל
יותר  ,כי המ רואימ שצדקתי".

ע נ בל

לא היה זה סו,ד ששרה לוי-תנאי מתקרבת
לגבורות ,ושבמאוחר או במוקדמ יהיה עליה
לפרוש .גמ לא היה זה סו,ד שבמשך השנימ לא
גידלה לוי-תנאי יורש ,ושבלהקה נותרו רק
קומץ רקדנימ ותיקימ המתקרבימ לגיל , 50
לצד רקדנימ צעירימ שרמתמ חובבנית .
לוי-תנאי מצידה סירבה לפנות את מקומה ,כי
בשבילה ענבל היא מקור היצירה והחיימ ,הב י ת .
היה ברור ,שבענבל נחוץ בדק-בית ,ויפה שעה
אחת קודמ.

ובכל זאת ,כשהחלו להסתנן ידיעות בעיתונימ
על פרישתה של שרה לוי-תנאי  ,עוד לפני
ההכרעה הסופית על כ,ן עורר הדבר מבוכה
רבה ,כאילו דור הבנימ מסלק את האמ הזקנה
מביתה .הוסכמ שיאשרו לה ליצור שתי עבודות
חדשות ללהקה מדי שנה .החלטה שהנהלת
ענבל לא עמדה בה השנה ,ויתכן שביצועה א י נו
אפשרי כלל ,לנוכח היחסימ הרעועימ בין
ההנהלה הנוכחית ללוי-תנא י  ,ואולי גמ לנוכח
הצורך האמיתי לאפשר לרינה שרת ,שמונתה
למנהלת האמנותית ,לנווט את ענבל בדרכה
שלה.
תיאטרון המחול ענבל הוא תופעה ייחודית

בעולמ המחול בארץ .אין זו עוד להקת מחול
מודרני או קלאסי ,האמונה על שפת התנועה
של הרפרטואר העולמי המקובל  .גמ אין זו
להקת פולקלור ,שבה מותאמ החומר האתני
לצורכי הבימה .בענבל לקחה יוצרת גאונית את
חמרי התרבות של עדתה התימנית ,עיבדה
אותמ ויצרה תיאטרון-מחול אמנותי ,שגישתו
הטוטאלית הופכת אותו לעכשווי מא.ד אמ
חולמימ על מחול ישראלי ,שלא יהיה חיקוי של
מה שנעשה מעבר לימ ,אלא ינבע מרבדימ
עמוקימ בתוכנו ,ממסורות עתיקות שלנו -
הרי שלוי-תנאי עשתה זאת עוד בשנות ה '. 50-

לדעתי ,יש לענבל שליחות .לחשוף את העושר
התנועתי של העדות השונות  .אני רואה את
ענבל העתידית לא כלהקת מחול מודרני,
המבצעת חומר תנועתי כלל עולמי עמ ניחוח
מזרחי ,ולא כלהקת פולקלור ,הפוזלת לעבר
המחול האמנותי ,אלא כלהקת מחקר אמנותי .
להקה שתלמד את האגדות ,השירימ ובעיקר
הריקודימ האופייניימ לכל עדה ,תנתח את
החומרימ התנועתיימ ותיצור מילון תנועות,
שעתיד להעשיר את עולמ המחול הישראלי
כולו.

ענבל  -היש חיים אחרי שרה
לוי-תנאי?
אין לנו שרה לוי-תנאי חדשה ,ולכן אין ברירה
אלא להתמודד עמ הבעיה .הפתרון הנראה לי
הוא הקמת הנהלה אמנותית ,שתהיה מורכבת
משלושה או ארבעה אמנימ מובילימ בתחוממ

)מוסיקה ,פיסול ,מחול ,פולקלור וכו'(

המטמיעימ בעבודתמ אלמנטימ שורשיימ.
הפעילות תתקיימ בשני מישורימ :פרויקטימ
שייצרו חברי הלהקה בהנחית ההנהלה
האמנותית ועבודות שייצור כוריאוגראף אורח

בשיתוף עמ הלהקה.

ובלתי מעורערות .הרבה דובר על הרמה
הטכנית של רקדני הלהקה .בינתיימ הרקדנימ
מקבלימ הרבה שיעורי טכניקה והעשרה  .לא

גמ התלבושות היפות לא יכלו לטשטש את
החומר התנועתי הדל ואת הגישה הריאליסטית
המיושנת.

שיעורי כוריאוגרפיה  .אני מתמקדת בשיפור

הטכניקה .הגעתי למסקנה ,שכרגע אני ממשיכה
הלאה ויוצרת שינוי תוך המשכיות .לפני
שעושימ שינויימ ,צריך לדאוג שהמורשת
שנוצרה לא תתבזבז .אנחנו עכשיו במצב של
התהוות ,וככל שנהיה פתוחימ לאמנימ שירצו
להתמוד,ד כך טוב יותר .א י ן לי שרביט קסמ
ואלה תהליכימ ממושכימ.
כעבור שנה ,בתכנית החדשה של ענבל,
שהועלתה בכרמיאל  ', 92לא נכללה ולו עבודה
אחת של לוי-תנאי  .חברי הלהקה
שרקדו אלמנטימ תימניימ
)בעבודותיהן של אילנה כהן
ושרה זארב( וחבאניימ )אצל

סיקי קול( ,רקדו כאילו
הולבש עליהמ בגד זר,
למרות שהרמה הטכנית
השתפרה .שלוש
מהעבודות בתוכנ י ת

בת '111-
הודעתה של בת-שבע דה רוטשילד ב 31.7.91-
על פיטורין נרחבימ בבת-דור ועל סגירת
הלהקה ובית-הספר הפועל על ידה ,אמ אלה
לא יתוקצבו לפחות חלקית מכספי הציבור,
הכתה בתדהמה את עולמ המחול בארץ" .אינני
יודעת כמה זמן עוד נותר לי לחיות ,ולא אומר
ליורשי מה לעשות בכספמ .חייבימ למצוא
מקורות מימון שיבטיחו את המשך פעילותה של
בת-דור" ,היא אמרה.

בשעתה הקימה דה רוטשילד את להקת
בת-שבע כדי שלרקדנימ בארץ תהיה סוף סוף
מסגרת מקצועית  -פריווילגיה ,שקודמיהמ לא
זכו בה .ב ,1967 -שלוש שנימ אחר כ,ך נוספה

היו של רינה שרת.

בת-דור.

והכוריאוגרפיה

בישראל פועלות כיומ מספר להקות מחול
ממוסדות .בקצה האחד להקת הבלט
הישראלי ,ובקצה השני בת-שבע

מאחר

אינה הצד

החזק שלה,

גרעין הרקדנימ של ענבל המקורית לא היה
מקצועי והטכניקה שלו לא היתה מבריקה ,אבל

העכשווית .בת-דור נמצאת בין שני

הקטבימ .את הרפרטואר של בת-דור

אפשר להגדיר כמודרני ,סולידי ופונה
לקהל הרחב .אמ בשנות ה' 70 -
ובתחילת שנות ה-ס  ' 8הלכו

כבני העדה התימנית המ הצטיינו באיכות

התנועה שלהמ .לעומתמ ,רקדני הלהקה היומ
המ גמ חובבנימ וגמ חסרי כל ייחוד תנועתי.
כדי לעמוד באתגרימ החדשימ ,צריך לספק
לרקדנימ כלימ להתמודדות עמ המשימה  .כיומ
יש צורך ברקדנימ בעלי רמה טכנית גבוהה ,ידע
בקומפוזיציה ויצירתיות  .מה שנראה כלא נכון ,
הוא להזמין כוריאוגרף אורח ,שיחבר תנועות

והטשטשו הבדלי הסגנון בין שתי
הלהקות האחיות )ובכלל בין
בת-דור לבין שאר הלהקות(,
ושתיהן העלו יצירות של
אותמ כוריאוגרפימ ,הרי

שהיומ מצאה כל אחת מהן
דרך משלה .ברפרטואר של
בת-דור כלולות
העבודות של יוצרימ
מובילימ בעולמ,

ויכתיב אותן לרקדנימ ,כמקובל בחלק ניכר מן
הלהקות.

לפני שרצימ קדימה ושואלימ "מה יהיה אחרי
שרה לוי-תנאי" ,כדאי להקימ צוות
מצומצמ של אנשי מקצוע ,שירשמו

שעברו את מבחן
האופנה האחרונה.

בכתב-תנועה את החומרימ התנועתיימ

שחשפה לוי-תנאי ועיבדה וייצרו

אמנמ עבודות
דומות מצויות

מערכת שיעורימ שיטתית ,שבה יורו

את שפת התנועה ,שתתבסס על

גמ

אוצר העדה התימנית .כן ישחזרו

ברפרטואר

את עבודות המופת ויצלמו
אותן ,וכל זאת בעוד לוי-תנאי
איתנו.

שוחחנו עמ רינה שרת זמן

מה לפני שנכנסה
לתפקידה כמנהלת
האמנותית החדשה של

ענבל .
איך מתבצע המעבר

מענבל הקודמת
לענבל החדשה?
רינה שרת" :קשה
יותר מכפי שחשבתי .

אלה לא היו חילופי
מנהלימ שגרתיימ .
אני לא נכנסת
לנעליימ של שרה
לוי-תנאי ,אני
מתחילה משהו אחר .
עולמ המחול האתני
הוא כל עולמי  ,ויש
קיומ לסוג כזה של
תיאטרון ,גמ מעבר

לעבודותיה של שרה
לוי-תנאי,
שאיכויותיה ידועות

ענבל -

"אותיות פורחות" כוריאוגראפיה :שרה לוי-תנאי
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בת-דור " :והיה

ככלות"...

)כוריאוגראפיה :ג'יו היל-סאגו(

BAT-DOR; "AND AFTER" IChoreog. Gene Hi ll-Sogonl
צילום :מולה והרמתי PhotoMulo & Horamaty
הישן של בת-שבע ,אך הן לא עולות היום
בקנה אחד עם סגנונה העכשווי .

במשך שנים ,חזרה דה רוטשילד וביקשה
שיסייעו לה לשאת בעול ההוצאות שתפחו,
אבל בקשתה לא נשקלה ברצינות יתרה ,אולי
משום הדימוי של הרוטשילדים כנותנים בלב.ד
היו גם שפיקפקו בנחיצות התמיכה וניסו

להציגה כתרגיל ביחסי ציבור .אבל מי שמכיר
את דה רוטשילד יודע שהיא חושבת ופועלת
בהתאם ,בלי הרבה התחשבויות.

דה רוטשילד אמרה לי :הם מחזירים
אותי לנקודת המוצא .יהיה בית ספר,
שיגדל רקדנים טובים ולא יהיה להם
איפה לרקוד .והם יצטרכו לעזוב את
הארץ .מה יעשו רקדני[;ן ללא מקום
עבודה?
בחלק מן התגובות ניכר גם קורטוב של שמחה
לאי,ד שהיתה בה משום סגירת חשבונות
היסטוריים .ככלות הכל ,פעילותה של דה
רוטשילד עוררה לא פעם הסתייגות :תמיכתה
הבלתי מסויגת בז'נט אורדמן; הזרמת הכספים
לבת-דור ,שהיתה מקור לקנאתם של אלה,

שנאלצו להסתפק בתקציבים ציבוריים רזים .
לכל אלה נתלוותה חרושת שמועות ,השמצות
ורכילויות .יהיו ההשגות על החלטותיה של דה
רוטשילד בעבר אשר יהיו ,כל זה אינו רלוונטי
לגבי הדיון בעתידה של בת-דור.
מעבר לכל הוויכוחים הלוהטים בשאלה "בעד
ונגד בת-דור" ,קיים החוב המוסרי של המדינה
ושל עולם המחול הישראלי כלפי בת-שבע דה
רוטשיל,ד שבחרה להשקיע את הונה במחול

בישראל  .לפני כן ניסו אמנים במשך יותר מ 40-
שנה להקים להקות מקצועיות בארץ ובסופו
של דבר הרימו ידיים ,כי לא זכו בתמיכה כספית.
תיאטראות ,תזמורות ,מפעל ריקודי העם -
לכל אלה הוענקו תקציבים .המחול האמנותי
היה בן חורג ,ולולא דה רוטשיל,ד שהקימה את
בית-הספר למחול ושהביאה לארץ את מיטב
המורים והכוריאוגראפים ,מי יודע מתי

-

ואם

בכלל  -היה הממסד מקציב די כספים להקמת
להקת מחול אמנותי ,ומה היה גורלם של אותם

מורים ויוצרים ,שהם היום מובילי המחול
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בארץ·

וכגודל התרומה

-

בהחלט לגיטימיים ,שמא אפשר היה לנצל את
כספה של דה רוטשילד אחרת ,נכון יותר -
תהיה גם כפיות הטובה ,אם יתעלמו מבקשתה
האחרונה .ובעיני דה רוטשיל,ד להקת בת-דור,
בית הספר בתל-אביב וסניפו בבאר-שבע ,וכן
המרפאה לרקדנים ,כל אלה הם מכלול אח,ד
בלתי ניתן להפרדה.
כך

גם אם מתנהלים ויכוחים

לפני כשנה שוחחתי על כל אלה עם ז'נט אורדמן.

מה המצב כיום בבת-דורך

ז'נט אורדמן" :המצב קשה מאו,ד כי אנו מנסים

להתקיים מההקצבה החודשית של הברונית,
אבל זה לא מספיק .זה שלוש שנים שאנו
מצמצמים בהוצאות ,אבל בקושי הצלחנו לגמור
את השנה שעברה .דה רוטשילד תמשיך גם
השנה להקציב לנו את אותו הסכום .נקודת
האור היחידה היא ,שקבלנו מהמועצה הציבורית
לתרבות ולאמנות  90,000שקל עבור רקדנים
עולים  .כיום ,כתשעה מתוך  20חברי להקת
בת-דור הם מברית המועצות לשעבר".
האם מסתמן הסדרך

.:א'.ז "מסתמנת כוונה לעזור לבית-הספר ,אבל
לא ללהקה  .דה רוטשילד אמרה לי' :הם מחזירים
אותי לנקודת המוצא .יהיה בית ספר ,שיגדל
רקדנים טובים ולא יהיה להם איפה לרקו.ד והם
יצטרכו לעזוב את הארץ .מה יעשו רקדנים ללא
מקום עבודה?'''

נניח שבת-דור תקבל עזרה ממסדית .תקום
מועצה ציבורית ויהיה לה מה לומר בנושא
הניהןל  .תתנגדי לכךך

.א'.ז " :מובן שמי שנותן כסף רוצה גם להשפיע.
אף אחד לא נותן כסף כך סתם .אבל זה עניין
של פרופורציה .אם יתנו עשירית מהסכומ
השנתי שמקציבה לנו הברונית ,גם ההשפעה
תהיה בהתאם .אם יתנו יותר ,כך תהיה גם

מידת ההשפעה".

בינתיים חזרה בת-דור להופיע .בפסטיבל
כרמיאל  ' 92נראתה מגובשת ,למרות מספרם
הרב של הרקדנים העולים שקלטה באחרונה.
היא הגישה תוכנית מגוונת ,בביצוע מעולה.
החלטת המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות
היתה להמליץ על הקצבת כספים לאולפן
בת-דור בלב.ד

הבלט
הישךאלי
העליה מרוסיה הביאה עימה מבחר רקדנים
ברמות שונות ,שגדלו על מסורת הבלט
הקלאסי .מקומם הטבעי הוא בבלט הישראלי,
ואכן בתכניית הלהקה מופיעים שמות רוסיים
רבים ומתמעטים שמות הרקדנים הזרים.

בבת-שבע ובקיבוצים קשה לעולים למצוא את
מקומם ,כי אלה להקות מודרניות עכשוויות
מובהקות ,והפער בין התפיסה האמנותית

וסגנון התנועה שלהן לבין אלה של הרקדנים
העולים גדול מדי .מאותה סיבה ,קשה לרקדנים
אלה להשתלב גם במחול המודרני-ניסיוני
החוץ ממסדי.

הרוסים באים ,הרוסים באים

-

מה מביאים איתם

אמני-המחול מחבר העמים?
הבלט הישראלי ,שייסדו ושמנהלים הלל מרקמן
וברטה ימפולסקי ,חגג השנה  25שנים לקיומו
במופע של בגרות והפגנת יכולת .ללהקה ,כפי
שקבע הסקר למידע ולמחקר של המועצה
הציבורית לתרבות ולאמנות )אפריל  '(, 92קהל
צופי המחול הגדול ביותר בארץ .ללהקת הבלט
הישראלי אין בית משלה ורק אולם אימונים
אחד .לאחרונה מנסה הלהקה להקים בית ספר
הצמוד אליה.
בשנים הראשונות נשאה הלהקה אופי
רפרטוארי והעלתה עבודות באורך קצר עד

בינוני של יוצרימ שונימ ,זרימ וישראלימ ,בין
השאר של ימפולסקי  .בשנים האחרונות ,רוב
העבודות הן של ימפולסקי ,שיצרה מספר
בלטים באורך מלא כמו "היפהפיה הנמה" או
"רומיאו ויוליה"  .עבודות יפות מא,ד בנויות
היטב ,סולידיות באופיין בהשוואה
לאיטרפרטציות עכשוויות לבלטים קלאסיים
כמו ,למשל" ,ג'יזל" ו"אגם הברבורים" של מאץ
אק" ,סינדרלה" של מאגי מארן ואפילו "אילוף
הסוררת" של קרנקו.
מה תכנית הלהקה לעונה הבאהך

ברטה ימפולסקי" :גמרתי עבודה קצרה ל  5-ו
רקדנים ואני מתחילה ליצור עבודה נוספת לכל

הלהקה".
האם אין מקום לכלול ברפרטואר יותר עבודות
של יוצרים מובילים כיום בעולם?
.:י.ב "אנו במשא ומתן עמ האנס ואן מאנן,
שכנראה יגיע

ב .' 93-

אני רוצה רק

את

הכוריאוגרפימ הסובימ ביותר .בעיני ,הסוב

ביותר הוא באלאנשין ,ואת הזכויות להציג את
העבודות שלו אנו מקבלימ בחינמ.
הכוריאוגרפימ מהשורה הראשונה עסוקימ

בלהקות שלהמ והמ לא יסעו להעמיד אצלנו
עבודה .בעבר לקחנו כל מיני כוריאוגרפימ ,אבל
כיומ אין לנו כסף ואין כוח לניסיונות .אנו
עושימ בו זמנית חזרות על חמש עבודות ויש
לנו רק אולמ חזרות אחד".
ומה עם פתיחת הלהקה בפני יוצרים מקןמיים?

"ליצור כוריאוגראפיה סובה לבלס קלאסי זה
מאוד קשה ,ואני לא מכירה יוצרימ מקומיימ
סובימ בתחומ זה .מדי פעמ אני שואלת את
הרקדנימ שלי ,אמ מישהו רוצה לעשות עבודה,
אבל המ עסוקימ בעצממ וכשהמ צעירימ המ
רק רוצימ לרקוד .המ חושבימ שיוכלו לעסוק
בכוריאוגראפיה כשיהיו מבוגרימ יותר .לפני

שלוש שנימ איציק ספיארו ,רקדן הלהקה ,יצר
כוריאוגרפיה סובה .הוא קיבל שבחימ ,ואז נסע
לחו"ל לכבוש את העולמ .כיומ הוא משפץ
בתימ

בניו-יורק "...

דוך

המשך

מרכיב חדש בחיי המחול בארץ הוא קיומן של
מגמות למחול בחסיבות הביניימ ובבתי הספר
העל-יסודיימ .מגמות אלה אמנמ נמצאות
ברובן באזור גוש דן ,אך מספרן גדל והולך
ברחבי הארץ )פרדס חנה ,חיפה ,געתון ,ירושלימ
ואפילו מצפה רמון( .המגמות מקנות לתלמידימ
אפשרות לרקוד בשעות הבוקר ,בדרך כלל
בנוסף לשיעורימ בססודיו פרסי אחר הצהריימ.
אך לא מדובר רק במספר שעות האימונימ
בשבוע .חשובה החשיפה של התלמידימ למגוון
של מורימ ושל סגנונות מחול )בלס קלאסי,
מחול מודרני ,ג'אז ,ריקודי עמ ועדות( ,מגוון
שבדרך כלל לא מוצע בססודיו הפרסי .ואולי
חשובימ אף יותר השיעורימ התיאורסיימ:

תולדות המחול ,המוסיקה ,הכרת גוף האדמ
ובעיקר שעורי הקומפוזיציה ,שבהמ מקבלימ
הצעירימ כלימ בסיסיימ להבנת מדיומ
הכוריאוגראפיה .לפני שהוקמו המגמות למחול,
היו הוראת הקומפוזיציה והנחלת הידע הכללי

במחול מוזנחות .אני רואה חשיבות רבה בשתי
אלה ובשילובן עמ הוראת הסכניקה ,במינון
הנכון·

כיומ ישנה מודעות רבה יותר לחשיבות עידודמ
של יוצרימ מקומיימ .המאגר הסבעי של
כוריאוגרפימ מצוי ,בין השאר ,בלהקות

המקצועיות .סיפוח דור העתיד של יוצרימ גמ

ליצור כוריאוגראפיה טובה לבלט
קלאסי זה מאוד קשה ,ואבי לא

נדחק תחומ זה לפינה ,יש לדרג אותו במקומ

בתחום זה

גבוה בסדר העדיפויות .ניכר חסרונו של קורס
שנתי ,או דו-שנתי ,מרוכז ,לקומפוזיציה,

מכירה יוצרים מקומיים טובים

הוא בתחומ אחריותמ .אחרי שנימ רבות שבהן

שיקנה לרקדנימ ידע בסיסי ביצירה.
אכן ,כדברי ברסה ימפולסקי ,יוצר אח,ד המרכז
סביבו להקה ,הוא דפוס עבודה מקובל גמ
בעולמ הבלס הקלאסי .כך פעל למשל ג'ון
קרנקו .אלא שקרנקו ,בצד העלאת עבודות
שלו ,לא חסך מן הקהל מפגשימ עמ מיסב
היוצרימ בזמנו .בד בבד גמ סיפח עתודת

יוצרימ צעירימ ,שהמ היומ השמות הבולסימ
בתחוממ )יירי קיליאן ,ג'ון נוימאייר ,בילי
פורסייס ואחרימ(.

הבלס הישראלי הוא להקת הבלס הקלאסי

להקת בת-שבע הקימה את אנסמבל בת-שבע,
המעלה עבודות של כוריאוגראפימ מקומיימ
)איציק גלילי ,ענת דניאלי ,אריה בורשסיין(;
בלהקה הקיבוצית מועלות עבודות של יוצרימ
שגדלו בה ובסדנתה )רמי באר ,ניר בן-גל וליאח
דרור ,ענת אסולין ,אריה פססמן ,אורי איבגי(.
בת-דור צריכה לספח יוצרימ מקומיימ בנוסף
לדומי סופר-רייסר ,ולהכניס לתוכנית
הלימודימ בבית ספרה גמ שיעורי קומפוזיציה.
על הבלס הישראלי כבר דנו.

הממוסדת היחידה בארץ ,לעומת ארבע ויותר

דומה ,כי אחרי  40שנה שבהן פרח המחול

להקות מודרניות ממוסדות ,והמונופול מחייב.
מוסל על ימפולסקי ומרקמן לחשוף את הקהל
הישראלי למבחר היוצרימ כיומ בעולמ ובמקביל
לעודד וליצור תנאימ לצמיחת הדור הבא של
יוצרימ צעירימ בלהקה ולפתוח את שעריה בפני

האמנותי בארץ סביב דמויות חוץ-ממסדיות,

יוצרים מקומיימ.

מה דעתך על הרעיון להקים אנסמבל קאמרי
קלאסי רפרטוארי של יוצרים מקומיים עם גוון
יותר עכשווי?

ברטה ימפןלסקי" :מי צריך את זה? אני עושה
עבודות עכשוויות ,למשל יללא שמ' למוסיקה
של מאהלר ,או יהרמוניימ '.לפתוח עוד להקה?
אין מקומ בעולמ עמ כל כך הרבה להקות כמו
כאן ,וכולן מתקיימות בקושי.

שהיצירה והביסוי האישי היו בעיניהן העיקר,

ואילו הצד הסכני היה משני בחשיבותו ולאחר
כ  30-שנה נוספות ,הפעמ של סגידה לסכניקה

ושל ייבוא כוריאוגראפימ אורחימ מחו"ל ,אנו
עומדימ בפתח תקופה ,שבה עתיד להיות מושג
האיזון בין תרומת הלהקות הממוסדות ותרומת

המחול החוץ-ממסדי .איזון בין סכניקה ויצירה,
בין מסורת ואופנה ,בין הסתכלות פנימה

וחיקוי ,בין התכנסות בין ארבעת כותלי
הססודיו והרחבת האופקימ.
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להקת בלט

בלט קלאסי
בכל הרמות

אילנה פסטרנק ,אדמ פסטרנק
גאינה שקריאן ,תמי גבאי ,אורלי בבלי

המופיעה במגווו

מחול ג/אז

שמעון בראון ,רינה ול,ן טובי פרת

סגנונות מחול

מחול מודרני

עדה אורני

מחול ספרדי
פלמנקו

בהנהלת ,סילביה דוראן

מקצועית

ביצירות מקוריות
ומתוך הרפרטואר

הבינלאומי
הלהקה מוכרת ע"י
משרד החינוך והתרבות,

"אמנות לעמ"
ועיריית חיפה

כוללים את כל
מקצועות המחול
בכל הרמות
וע  IIי מבחר מורים

ריקוד אופי

בלה אוז/וגוב

קורסי בוקר

מרכזת :עדה אורני ,צוות המורימ

מהשורה הראשונה

למורים למחול

סדנאות מחול

-

לה

ג  Iאו

פוטים והושמה :סניף ואשי היכל הספווט חיפה ,טל04-344662 ,

םחושות
 t/כטאות מוטיקאליים
בהנהלת LONDON

a

פראג"  ,כותרתה "פחדימ
וגיאומטריה  ",שמ המבטא את
תמצית סגנונו.

CONTEMPORARY DANC E
THEATRE
מאז חדל מיסדו של "תיאטרון
המחול בן-זמננו" הלונדוני,
מיודענו רוברט כוהן ,לשמש
כמנהלו האמנותי לפני כארבע
שנימ ,התחלפו שמ מדי שנה
המנהלימ האמנותיימ .דן ואגונר,
האמריקני ,חזר לארה"ב כעבור
כהונה בת שנה  .גמ נאנסי דונקאן,

שמילאה את התפקיד בעונה
שעברה התפטרה בתפקידה .

ועד שייבחר מנהל אמנותי חדש
ללהקה המודרנית הותיקה ביותר
בבריטניה ,קיבל על עצמו רוברט
כוהן למלא שוב ,זמנית ,את
התפקי.ד

בגליון מס '  2של הרבעון "מחול
בישראל" נביא רשימה מפורטת
עליו ועל יצירתו .

 t/נשרף כליל ארכיון
"באלט המאה ה " 20-
בבריטל
מאז עזב מור י ס בז ' אר את ניהול
להקתו ,שפעלה במשך  20שנה
בתיאטרון "דה לה מוני " בבריסל
וסגר את בית-הספר שלו
"מודרה" שמ ,שוכנו בבניין

בית-הספר ארכיון להקתו וכן זה
של ממשיכו ,מרק מוריס .
הבית שברחוב בארא

- 103

 t/מנהל חדש למחלקה
למחול בבית-הטפר
 JUILLIARDבניו-יורק
מאז יצאה מרתה היל לגמלאות
שימשה מוראיל טופאז כמנהלת
בית-הספר  JUllllARDעכשיו החליף
אותה בתפקידה הכוריאוגראף

הותיק בנימין הרכרבי ,מי שנימנה

עמ מיסדי "תיאטרון המחול

מרבית הארכיונימ ,ועתה מבקשימ

אנשי הבאלט של האופרה של
בריסל לשקמ ככל שניתן את
המסמכימ החשובים שהיו שמורים בו .

 t/בכורות של  IIרי קיליאן
ואיציק גלילי בזינבה
"באלט זינבה" בשוויץ הופיע
בחודש אוקטובר ביצירתו של יירי

הנדרלנדי" בראשית שנות ה , 60-
שעבד גמ בארץ.

ובעבודה חדשה מאת

הכוריאוגראף .PAU LO RIBIERO
ב  8-בינואר 1993

בוצעה עבודתו

נפטר הרקדן

והכוריאוגראף גרהארד בוהנר

בגיל  56הלך לעולמו אחד
היוצרימ המקוריימ ביותר של

המחול המודרני בגרמניה ,גרהארד
בוהנר

) (, GERHARD BOHNER

אחרי

החדשה של איציק גלילי הישראל י ,
" לכלוכית " ומחול חדש מאת
הכוריאוגראף הבריטי ,שעבד לא
אחת בארץ עמ "בת-שבע ",

שלא הלך בדרכימ
מקובלות .בשנימ

ישראלי ללהקה החדשה :אחד
הכוריאוגראפימ שלה ומורה
הלהקה ,הוא הישראלי אבי קייזר,
בוגר בת-דור ,העובד כבר שנימ

לא מעטות בבלגיה ,ושהופיע
באביב שעבר בירושלימ כאחד
מפועלי-המתכת בעבודתה של
סוזנה לינקה" ,המקומ  -רוהר".

t/

בדנמרק התק  IIם

בדנמרק התקיימ פסטיבל
בורנונויל ,הנערך כל עשר שנימ,
לכבוד האיש ,אוגוסט בורנונויל,

) (, 1805-1879

שיצר את סגנון

הבאלט המיוחד של הדנימ.
הבאלט המלכותי הדני ,שבראשו
פרנק אנדרסן ,הזמין לקופנהגן
כ  140-מבקרי מחול מכל העולמ,
לחזות בשלל הבאלטימ של
בורנו נוי ל .המלכה מרגרטה נוכחה
בכל המופעימ ואף עיצבה את
התלבושות והתפאורה לבאלט
"אגדת-עמ".

עבד בהונגריה עד שעבר בשנות

מחולותיו של אוסקר
שלממר ) OSKAR
איש

ה"באוהאוז" ,שביקש ליצור

מחול קוביסטי ,של דמויות
גיאומטריות ,בסוף שנות
יצירתו הידועה

ביותר של שלממר היא
"הבאלט הטריאדי" ,אותה

ב. 1977 -

בוהנר לא רק שיחזר את
המחולות ההמ ,אלא יצר
יצירות משלו ,כגון סולו
ושמו "חתך הזהב"
אסתטיימ גיאומטריימ,

בשטוטגארט ,הידועה בשל להקת
הבאלט שלה ,לא הכל באלט.
בחודש אוקטובר חגג את יומ

הולדתו העשירי אנסמבל מודרני
לא גדול Telos ,שמו ,המנוהל על
ידי אורסולה בישוף-מוסהקה,
בשלושה ימימ של הופעות ,שזכו
לביקורות חיוביות מצד העיתונות

-

ובמרכזן כמה יוצרימ ומבצעימ

ישראליימ דווקא.
כותב ברנד קראוסה ב" Stuttga rter-

" " :Zeitungהמרשימ ביותר היה
המחול ימקבילימ' ,שיצר נתן גרדה
והפרטנרית שלו ,נועה רוזנטאל".
נתן גרדה היה בשעתו רקדן

ב"בת-דור" ,וב"בת-שבע",

ומשמש מנהל חזרות של "טלוס"
כבר זמן רב .נועה רוזנטאל היתה
עד לסיומ העונה הקודמת רקדנית
האנסמבל של "בת-שבע"  .אמנון
דמתי היה הסולן הראשי של "קול
דממה" של משה אפרתי.
אמנון דמתי גמ רקד סולו משלו,

"האיש בצל הציפור" ,שמבקרו של
העיתון " ,"Stuttga rter N ach ri chten
הרטמוט רגיץ ,מוצא "מרשימ".

מכר ישן נוסף של הקהל הישראלי,
שנטל חלק במופעימ וזכה
לביקורות מצויינות ,אינו אלא מי
שהיה מרקדני "בת-שבע" ונעלמ
מנופנו :ברונו דה סיינט-שאפריי .

העולמ הגדול קטן למדי.

 t/בגיל  99נפטרה
בניו-יורק הניה הולם ,הנציגה
הראשונה של המחול המודרני

כל שנתיימ לאמני מחול מישראל

ויגמן ופתחה שמ בית-ספר.

ובשנה האחרת למחוללימ
מהונגריה  .הנהלת הפרס החליטה
להעניק אותו השנה לשני
ישראלימ צעירימ  :לנועה רוזנטל
)לשעבר מאנסמבל בת-שבע(

בנעוריה רקדה בלהקתה של ויגמן
והאמרגן סול יורוק הביא את
הלהקה לאמריקה ב . 1930-הוא
האיץ בויגמן לפתוח בית-ספר
בניו-יורק ,שבו ילמדו את

ולזיו פרנקל )רקדן להקת המחול
הקיבוצית(  .כל אחד מהמ יזכה

שיטתה .ויגמן החליטה להפקיד
תפקיד זה בידי הניה הולמ.
אחרי עלייתו של היטלר לשלטון,

השתלמות או למימון עבודה

נקנה בית-הספר על ידי הולמ

חדשה ,לפי בחירת הזוכימ.

ושמו הוחלף .מאז  1934לימדה

 t/נעדרות לאחרונה
מהבמה  -וונדי לאקינג
גיהאיד בוהני Gerh a rd Bohner

t/

ישראלים בשטוטגארט

שנות ה  ,30-כנציגתה של מרי

צורות וקווימ מופשטימ .

עבודתו הלפני אחרונה של
בוהנר ,עבור להקת
"הבאלט הקאמרי של

המכירות של הלהקה מצפה
לתינוק חדש.

ה  30-לדנמרק ונפטר לפני כשנה,
חולק השנה לראשונה .מנהלי
העזבון החליטו ,שהפרס יחולק
מדי שנה לאמן או שניימ מדנמרק,

בכ  8500-ש"ח ,למטרות

שהתבסס על עקרונות

הבלט הישראלי  .הסיבה :שתי
היוליות רוצות להרחיב את
המשפחה .נעמה מצפה לחסידה
באביב  ,93אח או אחות לאור בן
השלוש .גמ סילבי ויצמן ,מנהלת

עבור הרקדן החירש אמנון דמתי

הפרס על שמו של אלברט
גאובייה ,רקדן יהודי שנולד בפולין,

האחרונות עסק בשיחזור

שיחזר בוהנר

יידיש ,אמ כי אינו יהודי .גמ פן

 t/הפרט על שמו של
אלברט גאוב  IIה

בוהנר היה "זאב בודד",

ה .20-

עצמאית
זו להקה הפועלת בעיר ביטומ
שבשלזיה .מופע הבכורה שלה
התקיימ באפריל .מנהל הלהקה
הוא יאצק לומי נסקי ,שהחל את
דרכו כחוקר והיסטוריון של
המחול ומשמ הגיע שוב אל
היצירה .את תואר המ.א .שלו
מהאוניברסיטה קיבל על עבודתו,
שעסקה במסורת המחול היהודי
בפולין .לצורך זה אפילו למד

כריסטופר ברוס .

שחלה באיידס.

(, SCHlEMMER

 t/לראשונה נוטדה בפולין
להקת מחול מודרני

פטטיבל בורנונויל

קיליאן " " STEPPING STON ES

t/

המוכר

לרקדנימ רבימ  -עלה באש בחודש
מאי שעבר .השריפה כילתה את

חושות

a

חושות

ונעמה
ידלין .שתי הבלרינות הותיקות של

האירופי באמריקה.

הולמ הגיע לניו-יורק בראשית

בקורס-הקיץ במכללת בנינגטון,
קורס שממנו צמח "פסטיבל

המחול האמריקני" ,הפועל עד
היומ הזה.

אחר כך החלה ללמד במכללת

~1

חדשות םחדשות םחדשות
קולוראדו ,מקום שם למדו רבים
מטובי אמני המחול באמריקה ,כגון
אלוין ניקולאיס .היא המשיכה
ללמד שם עד פרישתה ,בשנת

.1983
עיקר יצירתה של הניה הולם היה
עיצוב התנועה במחזמרים כגון

"נשקיני קיית"" ,גבירתי הנאוה"

ו"קאמלוט" .בין היתר עבדה
בישראל בעת החזרות ל"גבירתי
הנאוה" ,שהופק על ידי גיורא
גודיק ,בראשית שנות

ה . 60-

רבות מיצירותיו התבססו על

ברית-המועצות .ראה הרבה

חומר ספרותי ,כגון

"בולשוי באלט" ,התפעל והלהיב

"אנאסטאסיה" ,על אודות ביתו
של הצאר ניקולאי ,שהוצאה
להורג על ידי הבולשוויקים ,
"מאנון" ,לפי הרומן מאת דימה או
"מאיירלינג" ,על אודות טרגדיה
של אהבה בבית-האבסבורג
האוסטרי.

מקמילן היה אדם מופנם ,שתקן,
והכניס מומנטים פסיכולוגיים
לבאלטים שלו .בשנה שעברה
חודשה עבודתו המוקדמת "נסיך

'11

בחודש נובמבר

1992

נפטר בניו-יורק ארז דרור,
מי שהיה מרקדני "הבאלט

הישראלי" ,והוא רק בן  .34ארז,
שגדל בעיירה בית-שמש ,היה

תלמיד מצטיין בבית-הספר
התיכון שם ,בייחוד במדעים

המדוייקים .הוא הגיע לתל-אביב,

ל"באלט הישראלי" בהיותו כבן 16
ובליבו החלטה להיות רקדן.
ברטה ימפולסקי והלל מרקמן

הבחינו מיד בכשרונותיו ,ולא זו
בלבד שהיו מוכנים להתמסר
לחינוכו האמנותי ,אלא גם אימצו
את הנער .אימונים פרטיים
אינטנסיביים מדי יום הפכו אותו

כעבור פחות משנה לרקדן מרתק.
הוא מילא תפקידים מרכזיים
ביצירות רבות שברפרטואר

הלהקה ,ביניהם את זה של המאהב
המצחיק ,אלאן ,ב"הנערה שלא
נשמרה היטב" .היה לארז חוש
הומור  -תכונה נדירה למדי
ברקדני באלט קלאסי .
במשך כשמונה שנים היה

הפאגודות" על ידי ה"רויאל באלט"
הלונדוני .

'11

קפיצות

וסיבובים
מאת שרה ארנון
קצרצרים מאירועים שקרו

וקורים בחיי המחול המקומי .פנים
ובכורות חדשות ,גיחות לחו"ל,
הצלחות וכישלונות ,תוכניות
ותקוות לעתיד .חדשות מן הפזורה
וכל התרחשות מחולית הראויה
לאיזכור.

"אבא שם את הגרעין" היא

מדגישה "ואמא עודדה" .גם לחמש
האחיות מקצועות חופשיים

ובעידוד נמרץ של ההורים.
עתונאית ,ארכיאולוגית,

מקום שני

הרקדנית יעל לויטין בת ה, 21 -
הרוקדת בלהקת המחול
"בת-דור" ,זכתה במקום השני

ובפרס כספי של  15אלף פרנקים
צרפתיים ,בתחרות הבינלאומית
למחול ,שנערכה בפריז ,מטעם
מכון התאטרון הבינלאומי )וזו(.
יעל לויטין ביצעה מחול סולו
שיצר הכוריאוגרף ההולנדי אד
וובה.

בתחרות הנערכת אחת לשנתיי J
והמתקיימת בפעם הרביעית,

השתתפו

35

רקדנים

מ 16-

ארצות :צרפת ,איטליה ,רוסיה,
ארה"ב ,בולגריה ,צ'כיה ,בלגיה,
ברזיל ,קנדה ,יפן ,האיים

הקריביים ,פינלנ,ד יוגסלביה ,פרו,
מכסיקו ,ונצואלה.
ג'נט אורדמן ,המנהלת האומנותית
של להקת "בת-דור" ,הוזמנה
לשמש כשופטת בתחרות ,בתחום
המחול המודרני .זו הפעם
הראשונה ,שנציג ישראלי משמש

הקיבוצית
שחקנית ערביה כבר יש לנו .יש

כשופט בתיירות זו.

עורכות-דין ,אקדמאיות והקצינה

ראבעה מןרקןס

'11

-

הרקדנית הערביה המןדרנית הראשןנה

רקדנית ערביה בלהקה

הזמרת-השחקנית אמאל מורקוס
ושתיים מורות.

מהאמנים המרכזיים של "הבאלט
הישראלי" .הוא גם ניסה את כוחו
בכוריאוגראפיה ,שעה שיצר באלט
מלא דמיון לילדים .
אבל משבגר ,קשה היה לו
להמשיך ולהיות תלוי
במנהלי הלהקה ,שבביתם

הערביה הראשונה ,עם רצון כביר

ובתרגום חופשי

ודרייב אדיר להצליח כמו שלה
נראה ,שבקרוב תגשים את חלום

האשה"( גם שידוכים .בגילה
ובחברה שלה ,רוב הילדות שגדלו

התגורר ,ובשעת סיור

חייה .ראבעה מורקוס ,בת

איתה כבר נשואות ואמהות .

באמריקה עזב וניתק את

הזקונים של ראש מועצת
כפר-יסיף ,עומדת לעשות זאת.

לאחרונה רמזה לה אמה ,כי

הבדואית הראשונה בצה"ל .עכשיו
תורה של הרקדנית המודרנית

"הבאלט הישראלי"
קשריו.

בת  ,20אבל להורים עוד יש אצלה
מלה  .הם לא הסכימו שתיסע
לתל-אביב .נפגשנו בחיפה,

מאז ועד מותו ללא עת
שהה בניו-יורק.

באמצע הדר,ך יעני .כמו שהיא

'11

אומרת במהלך השיחה ,המתנהלת

סיר קנת מקמילו,

בעברית עכשווית רהוטה .יפה,

מי שהיה מהכוריאוגראפים

שטוטגארט.

עורך-דין נאה ממשפחה טובה

מתעניין בה .לאמא מורקוס,
שעודדה את בתה להיות אדם
עצמאי שמגשים את עצמו ,קשה

עכשיו לשכנע את בתה לעשות
אחורה פנה .כי רק נושא אחד

מעניין עכשיו את ראבעה

-

ג'ינס .ההורים ,המוזכרים הרבה

קובעת.

במהלך הפגישה" .הם הראשונים

בגיל  8התחילה לקבל שעורי באלט
קלאסי אצל מורה צ'כית בעכו.
הפסיקה לקראת הבגרות " .אצלנו,
קודם צריך ללמוד טוב ולהצליח
בבגרות" .לפני שנתיים ,לקראת
סיום הבחינות הגיעה לסדנת
המחול האזורית בקיבוץ געתון,

ראבעה" ,וזה היה דווקא באלט
קלאסי" .אביה ,נוצרי ,קומוניסט,
איש חינוך ולי בראל ,העומד זה 13
שנה בראש מועצת הכפר ,מרבה

יעל לויטיו

-

"בשבחי גוף

וגוף דקיק וגבוה של רקדנית בבלו

בחיי שעניינו אותי בריקוד" כך

בחודש אוקטובר  .בשנים

 1966-1969ניהל את להקת
הבאלט של האופרה בברלין.
מקמילן יצר מספר באלטים
חשובים גם עבור באלט

עכשיו ,כשהעיסוק שלה ,שהתחיל
כתחביב ,מתחיל ללבוש צורה
מקצועית ,מתחילים להציע
לראבעה )שם בלתי שיגרתי,

הריקו,ד להיות רקדנית! "יש לי
עתיד ואם אתחתן הכל יגמר" ,היא

עיניים ירוקות ,שיער שחור ארוך

החשובים של ה"רויאל
באלט" הבריטי ובין השנים
 1970ועד  1977מנהלו
האמנותי ,נפטר בלונדון

14

בסיפוריו את הצעירה בשש

בנותיו" .מגיל חמש אני זוכרת
שהיה מביא לי תקליטים על
באלט ,צ'ייקובסקי ,מוצארט,
צילומים ,ספרים ובגדים .הכל
שמור אצלי עד היום .שם זה
התחיל .להם אני חייבת את
אהבתי הגדולה לריקוד".

לנסוע לחו"ל ,בעיקר למה שהיתה

a-

'-חדשות
יהודית ארנון ,המנהלת האמנותית
של "הלהקה הקיבוצית" והסדנה
שלידה ,קיבלה אותה ,אחרי
בחינות מיון קפדניות .שנה שלמה
ראבעה רק החזירה לגוף את כושר
התנועה .עכשיו היא עובדת על
סכניקה ,כמו בסירוף מתמשך.

אבל לראבעה אין תלונות .היא
אוהבת עבודה קשה ועוד יותר
אוהבת את היזע והדמעות ,את

הכאבים ואת הסבל הכרוכים
בעבודת הרקדן .

כדי לממן את הלימודים היא
מלמדת בשעות הפנאי המועסות
בלאס קלאסי לילדות בישובים

'v

חדשות

נרקד לאחרונה

שרה לוי-תנאי ולהקת הסניורים
שלה  :הופעת להקתה החדשה של
שרה לוי-תנאי ,מזכירה לי את
קזואו אונו ,הרקדן היפאני הקשיש

והבלתי נשכח ,שהופיע אצלנו
לפני שנים אחדות .בעולם יש
דברים כאלה  ,סניורים רוקדים.
שם משוכנעים ,כי למרות
העובדה ,שהעולם שייך לצעירים,
הריקוד האמנותי אינו נחלת
ינקות בלב.ד ללהקה ההולנדית
"נדרלנדס דאנס תיאסר" יש,

a-

חדשות

הופעותיה הראשונות של הלהקה

לגירוש יהודי ספר.ד יוזמת

שהתקיימו בארצות-הברית,

ההזמנה היא ויקי ספרא ,מראשי

בפת י חת אירוע בתי אס רון "לה

הקהילה היהודית בסאו-פאולו,

מאמא" הניו-יורקי ובקונגרס

ששהתה בארץ ובחרה ביצירת

שעסק בתרבות יהודי תימן

המחול של מנהל הלהקה ,משה

שהתקיים באוניברסיסת

אפרתי" ,קמינה אי סורנה",

פרינססון ,זכו להצלחה רבה.
מי יודע ,אולי בעתי,ד כאשר

כמייצגת הנאמנה ביותר של
הנושא.

רקדנים ותיקים נוספים יתפנו

הופעה מיוחדת זו מקרבת יצירה זו

מ"ענבל" ,תחזיר הגברת
הזקנה-הצעירה לנצח את הדגש

אל הצגת המאה שלה ,שתצויין
בהופעה חגיגית בתל-אביב.

החזק לתנועה .

'v

סוכנות בונלאומות

חדשה למחול
בלונדון נפתחה לאחרונה סוכנות
בינלאומית ראשונה במינה,
לקידום המחול .עתה יוכלו כל

ערביים בסביבה .כן ,יש דבר כזה.

בכפר-יסיף ,לדוגמה ,לומדות
עשרות ילדות בלס וגם מופיעות

העוסקים באמנות המחול על כל
סוגיה להשתמש במאגר המידע
הגדול ,המצוי ב."DATA PlAC E" -
בכל הנוגע לאינפורמציה על מחול
בבריסניה ובכל העולם יש לפנות
אל Clare l avett / Data Place :
 Hן  7, Dukes Road, l ondon WCן
 9AB, U.Kסלפון071-380 12 68 :

באירועים ובשמחות .

הכוריאוגראף-הרקדן דני עזרלו
"(,וסיא") שפגש בה שעה שלימד
כאורח בסדנה בגעתון התרשם,

לדבריה ,מיכולת ההבעה שלה.
"את רוקדת עם העיניים ,עם

הפנים ועם הגוף ,אבל מדוע אינך
מתייחסת למרחב סביבך?" שאל .
"עדיין לא השתחררתי מההרגל

'v

הזה".

חולופו מנהלום בבאלט

רמי באר ,כוריאוגרף הבית של

האופרה הממלכתות של

הלהקה " :זאת בחורה עם ראש על

וונה

במשך שלוש השנים שעברו ,מאז
עבר המנהל האמנותי גרהארס
ברונר לעיר גראץ ,ניהלה את
להקת הבאלס של האופרה

הכתפיים".

היא רוצה להשתלב בלהקה וכן
לבצע ריקודים משלה" .אני רוצה
להיות כוריאוגראפית ,ליצור
תנועות וקומבינציות בלתי
שיגרתיות .אולי משהו כמו
גראהם ,אבל יותר רך ושייראה

הוינאית הרקדנית הרוסיה

צ'רנישבה .בסתיו הקרוב ) ( 1993
יחליפו אותה אן ווליאמס ,מי
שהיתה במשך שנים רבות מנהלת
החזרות של באלס שסוסגארס
)בימיו של ג'ון קרנקו שם( ואחר
כך עבדה באוססרליה ויאן
ססריפלינג ,כסגנה.
אן וויליאמס היתה במשך שנים
המנהלת של בית-הספר ע"ש

ערבי" .איך? "משהו מהתנועתיות
המזרחית המיוחדת בגוף ,בעיניים,

בפנים ,בידיים ופחות ברגליים" .
לאחרונה החלה להופיע עם
הלהקה ,לפני קהל דוברי ערבית,
בעיקר ילדים ,בכוריאוגראפיות של
רמי באר" ,קרנבל החיות" ,בתפקיד
העכבר-המספר ,שרוצה לשנות

קרנקו בשסוסגארס ,אחר כך

מנהלת אמנותית של "הבאלס
האוססראלי" ובשנים האחרונות
ניהלה בית-ספר לבאלס בצירי,ך

את חייו וב"פסר והזאב" .
"בחזרה הראשונה פחדתי
מהרקדנים ובהופעה התרגשתי
מאו.ד הקסנים אהבו אותי מאוד

ארז דרור ומרשה זוסמו ב"אופוס

" Erez Dror a nd M a rs ha Susman in Hein z Spoerli's "Opus 35
צילום  :ג.רוזאנסקי Photo: G . Rozanski

ושלחו ליעכבר המספרי נשיקות
באוויר".

היא לוקחת את הזמן שלה .רוצה
להתנסות" .אשה בחברה שלנו,
בכפר ,צריכה להשתכר ,אבל

ההורים שלי ליברלים ולא לוחצים
עלי  .בחרתי בדרך הקשה  .אני
אוהבת את הדבר הבלתי שיגרתי
שאני עושה .ימה יצא לך מזה'?
שואלים אותי  .אני רוצה להיות
הרקדנית הערביה הראשונה

בישראל!" לאחרונה השתתפה
ראבעה במופע "אוסובוס ממוזג

לדו-קיום" בפססיבל עכו ', 92
שזכה לציון מיוחד לשבח.

"35

מאת היינץ שפרלי  ,ב"באלס הישראלי"

למשל ,להקת סניורים ,שכל מי
שראה התפעל ממנה  .ואצלנו,
השיבה לא מזמן רנה שינפל,ד

'" vקול דממה"
טסו לברזול

למנגחים את הופעתה ,כי אינה
חושבת לפרוש מן הבמה .לדעתה

משפחת ספרא הסיסה את "קול
דממה" לברזיל להופעה אחת של
"קמינה אי סורנה"" .קול דממה"

"רקדנית סובה אינה בהכרח

השתתפה בהופעה מיוחדת

שכבר חצתה את החמישים,

רקדנית צעירה".

שרה לוי-תנאי קיבצה סביבה
רקדנים וזמרים מיוצאי "ענבל"
והקימה להקה חדשה " -במת
דיוואן"

-

שם זמני .הדגש הוא

עתה על מוסיקה בשילוב תנועה .

בסאו-פאולו .
עשרים ושניים רקדנים וצוות

סכני פלוס כחצי סון ציוד יצאו
בחודש אוגוסס לברזיל להופעה
אחת ויחידה ,במסגרת האירועים

העולמיים המציינים  500שנה

שווייץ .היא אחד המורים הידועים

ביותר בעולם.

בימי נעוריה עבדה עם להקת
הבאלס של קורס יוס ולימדה
בבית-הספר "פולקוואנג" בעיר
אססן ,גרמניה .גם יאן ססריפלינג

רקד בשעתו בלהקתו של קורס
יוס .הוא היה מסולני "באלס
שסוסגארס" בימיו של ג'ון קרנקו.
מאז שנת  1976הוא נשוי לאן
וויליאמס.
בעונה הבאה מתכננים המנהלים
החדשים של הבאלס הוינאי שתי
בכורות; האחת באלס של ערב
שלם ,מהרפרסואר הקלאסי

והשניה שלוש עבודות של יוצרים
עכש וויים.

כ -1

חןשות םחןשות םחןשות
תנאי העבודה בוינה מעולם לא
היו קלים .בלהקה  85רקדנים
ונוסף עליהם מגיעים אמנים
אורחים  -אבל לרשותם רק שני
אולמות-חזרות .בעונת 1993-4
מתוכננות רק  55הופעות באלט,

-

מספר שאינו מספק תעסוקה

מלאה ללהקה.

והצלב ,ובכלל סמלים

הקהל נדהם לראות ,באיזו מהירות

דתיים-נוצרים ,משמשים בו את

תופסים הרקדנים את רעיונותיו

הכוריאוגראפיה.

הבאלט נוצר לפני כשלוש שנים,

ב . 1989-
עצם השימוש בסמלים דתיים
שהיו אסורים בתכלית האיסור
במשך שבעים שנה ברוסיה

-

-

והעמדת סצינות במחנה של

 Vמתנת חג-מולד מוזרה
מאת ויליאם פורסיית
ויליאם פורסיית ,מנהלו המוכשר
של "באלט פרנקפורט" ,שוב
הפתיע ,כדרכו ,את הקהל ערב
חג-המולד שעבר .יצירתו החדשה
נקראת ION " :ז  "AlIE / N A(CIזאת
אומרת מין סלט-מילים ,בו
"ניכור" ו"פעולה" משמשים
בעירבוביה.

"תערובת מצייצת של גיישות ממין
נקבה וממין זכר ,משהו המזכיר את

בלבול הלשונות של מגדל בבל.
אחרי שניה של שקט מתוח מברך
אחד הרקדנים בכל הרצינות את
הצופים ב'חג מולד שמח!' כי
פורסיית הכין לנו הפעם מתנה
מטורפת ממש ,בצבעי

ורוד-ירוק".

-

כותבת המבקרת

מלווה גראדינגר.
התלבושות הן בסגנון יפני .גם
המלחין טום וילמס ,המספק כרגיל
את הליווי הצלילי ליצירות של
פורסיית ,מצוי בעצמו ובכבודו,

לבוש אף הוא כאחת הגיישות ,על
הבימה ומנגן במקלדת.
זהו שעשוע בתנועה ,המעיד על
נסיונותיו של פורסיית להרחיב
את תחומי התנועה שלו לאיזורים
בלתי מוכרים לו עד כה .

V

רומיאו ויוליה

-

במחנה

עבודת-כפיה
מקצת ממה שקורה כיום בתחום

הבאלט ברית-המועצות לשעבר
אפשר ללמוד ממופעי להקת
"הבאלט לקהל צעיר" מקייב,
אוקראינה ,הנמצא בסיור מופעים
במערב אירופה.

בין היתר הופיעה הלהקה
בבאלטים מובהקים לנוער ,ביניהם
"מוגלי" )מ"ספר הג'ונגל" של
קיפלינג( ו"גילגי" )הילדה הג'ינג'ית
בעלת הנמשים ,שכיכבה אצלנו

בטלויזיה( .אבל גם נוסח מקורי
של "רומיאו ויוליה" ,לפי המוסיקה
המוכרת מאת פרוקופייב ,שנועד

"למבוגרים ומתבגרים" ,כדברי
הרקדן ,המגלם את רומיאו ,סרגי
בונדור ,שזכה לתשבחות רבות על
ביצועיו.
הכוריאוגראפיה היא מאת גיאורגי

קאוטון ,מנהלה האמנויות של
להקת הבאלט .בנוסח זה בולטים

ס1

שני הבטים :חלק מהסצינות
מתרחש במחנה עבודת-כפייה,

אסירים על הבימה ,יש בו ביטוי
למחאה" .תחילה קיבל הקהל שלנו
את המופע בתדהמה".

-

מספר

הכוריאוגראף .הצופים פשוט לא
היו מורגלים לסגנון החדש.
לדעתו ,כיוון התפתחותו של
הבאלט באוקראינה יהיה גם להבא
על בסיס הבאלט הקלאסי .אבל
בעבודתו הוא נוטה להשתמש בכל
סוגי המחול ואפילו להכניס
לעבדותיו מרכיבים של
אקרובאטיקה וספורט.

v

לא לגעת ברקדנים!

השופעים של הכוריאוגראף" .זה
ממש מחשמל ,לראות איך עובר
זיק בין היוצר ולמבצעים ,הנענים
בין רגע לדרישותיו ומתרגמים הכל
לתנועתם - ".כותב קוגלר.
הרעיון נראה מצויין .איפה הלהקה
הישראלית ,שתנסה ללכת בדרך זו
של מחול מתוך קרבה?

בשטוטגארט מתקיימים בימים

ורקדני הבאלט המפורסם שבראשו

יריב ,ראש המועצה האזורית

גלבוע ,הבטיח בדבריו ,שיסייע
בהוצאתו לאור של תרגום
לאנגלית של ספרה של רנה שרת
על אודות רבקה שטורמן" ,קומה
אחא" .בשם משרד החינוך
והתרבות בירך דן רונן .אחריו

V

כאגדת רבקה שטורמן
מאת יגאל בן-בון

ביום ',ו ה  22-בינואר  ', 93מלאו
לרבקה שטורמן  90שנה .יום
הולדתה נחוג באולם הספורט של
קיבוץ עין-חרו,ד בו היא
מתגוררת ,בהתכנסות תחת

הכותרת "כאגדת רבקה" .מאות

רוקדים ומרקידים הגיעו מכל רחבי
הארץ  -כל תנועת ריקודי-העם
הישראלים.
האירוע נפתח בארבעה

אלה מפגשים מסוג חדש בין קהל

הישראלי החדש .
לאחר מכן עבר המיקרופון  -ללא
תיווכו של מנחה  -מדובר לדובר
וממרקיד אחד למשנהו .אברהם

ריקודי-ילדים ,בביצוע ילדי
עין-חרו.ד יש בכך משום סמל
היסטורי ,כי שם ,לפני יותר מ 50-

מרסיה היידה.

שנה ,בבית-הילדים ובית-הספר

ב"בימה על בימה" באחד מאולמי
התיאטרון הממלכתי של
וירטמברג ,מזמינים אמני הבאלט
את הקהל לקפה-מחול .שולחנות

של עין-חרוד החלה רבקה ליצור
את המחולות ,שעתידים היו
להוות את ראשית המחול העממי

דיברה תרצה הודס ,שריכזה במשך
שנים ארוכות את המדור

לריקודי-עם במרכז לתרבות של
ההסתדרות.
בשם ההסתדרות בירך כותב

שורות אלה) ,ראה להלן( .תרצה
הודס הזמינה את תלמידי שנה אי
של אולפן תל-אביב לריקודי-עם
לבצע את ריקוד "הגורן"
ו"הרמוניקה" ,מריקודיה

הראשונים של בעלת-השמחה.

שורה ארוכה של מרקידים ויוצרים
הופיעו בזה אחר זה ,הזמינו את

רבקה להצטרף אליהם והרוקדים
שנאספו רקדו את מחולותיהם של
יואב אשריאל ,יעקב לוי ,גיורא
קדמון ,רותי פרדס ,שלמה ממן,
אליהו גמליאל ,צבי פרידהבר,
מושיקו יצחק הלוי ,ישראל שבתאי

קטנים עם פרחים בצנצנת ,קירות
שחורים ופה ושם קטיפה אדומה,

אור עמום של מועדון-לילה ,בצד
באר משקאות

-

ובמרכז רחבת

ריקודים .ממש .Cofe donsonf
שם המופע "מבט אל אחורי
הקלעים" .זהו מפגש אישי קרוב
ממש לגעת בהם  -עם כוכבי
הלהקה .המנהלת ורקדניה יושבים

-

עם צופיהם בכפיפה אחת .תחושת

הצופים שבאו למופע היא של
ביקור אצל ידידים.

"היש עוד להקה בעולם ,המסוגלת
לקירבה כזאת בינה לצופיה?" -
שואל המבקר הורסט קוגלר
בעיתון " ."Sfuffgorfer Zei fung
תחילת התכנית בגירסה מקוצרת
של חימום יומי ליד ה"באר" ,לא זה
של הקוקטיילים  ...אחר כך הדואט
המסיים ,המוכר ,עם הבאלרינה
המונחת על ברכי הפרטנר שלה
"בלי ידיים" מתוך "היפיפיה
הנמה".
ואחרי הפסקת קפה מופיעים

מרסיה היידה וריצ'ארד קרייגון

בקטעים מהבאלט של רנאטו
זאנלה ,כוריאוגראף צעיר ,מרקדני
הלהקה" ,מצבי הנפש" ,שהוא
בעצם תיאור ביוגראפי של
יחסיהם המשתנים של השניים.
חשיפה אמיתית ,הפעם לא מעבר
לרמפה ,אלא בין הצופים ממש.
ואז מגיע תור האילתור .לפי נושא
שנבחר על ידי הצופים ,במקרה זה
"מחאה נגד שינאת זרים" ,מכינים

נאלט שטןטגרט ,מרטיה היידה ןריצירד קרןןגין נ"רקןיאם".
כןריאןגראפיה :קנת מקמילן .מןטיקה :פןרה.

a

a

חדשות

חדשות
למחול עממי .אמ יישארו במחול
העתיד תנועה אחת ,צעד אחד
מריקודינו בהווה ,כי אז השגנו

הרבה".
באומות אחרות ,ריקוד עמ הוא

ריקוד אנונימי .אצלנו לבעלי
הריקודימ אלה יש שמות :רבקה
שסורמן ,שרה לוי-תנאי ,זאב
חבצלת ,יונתן כרמון ועו.ד

מזוהה עמ להקתו של מוריס
בז'אר" ,באלס המאה ה ", 20-
בבריסל .הוא נפסר עתה ,ממחלת

המעשה המהפכני ביותר שנעשה

האיידס הארורה.

ב 90-

השנימ האחרונות

שסורמן  -זה לא גלי העליה ,לא
צבא עברי ומשסרה עברית ,אפילו
לא כור גרעיני לצרכי מחקר ,אלא
מעשה הפלא של הפיכת שפה
ארכאית של סכססימ פולחניימ
לשפה שימושית ,מפליאה
בדינאמיות שלה .היווצרותה של
השפה העברית החדשה היא

היווצרותה של תרבות עברית

יצרה סיגנון ריקודי חדש יש מאין,

סיגנון המסמל את תמצית ההויה
הגאוגראפית ,החברתית והרוחנית

הקיבוץ ,את בני הכיתות משנות

ה ,40-

איתמ עבדה רבקה והמ

ביצעו את אותמ מחלות עתיקימ
כמיסב יכולתמ.
רנה שרת דברה על ספרה על
אודות בעלת יומ-ההולדת
והקרינה את הסרס "הנה הסתיו

עבר" ,שצולמ בשנת ה . 50-
דברין של יגאל בן-נןן:
ליצירות מחול מן העבר נועד גורל
אכזרי  .אין אפשרות לשחזר היומ
מה היתה יצירתו של כוריאוגראף
בעבר .יצירה מוסיקאלית נרשמת

מסיבה זו ,יוצרי מחול רבימ
יכולימ לקנא ברבקה שסורמן .היא
זכתה לא רק לכך שריקודיה
השתמרו ולא נשכחו ,אלא גמ
ממשיכימ לרקוד אותמ עשרות,
אמ לא מאות ואלפי רוקדימ מדי
שבוע .למרות מבול ריקודי העמ
הישראלימ החדשימ ,לא זו בלבד
שלא נס ליחמ ,אלא גמ אף ריקוד
שנוצר היומ אינו מאיימ על
ההגמוניה שלהמ .לא רבימ יוצרי
המחול שזכו לכך.
ביוני

1945

שעה שבז'אר "הפך את השולחן"
ב"בולרו" שלו והעמיד על גביו
גבר ,במקומ הבאלרינה ,ששלושימ

של שנות ה  ,40-הארץ-ישראלית.
ריקודיה של שסורמן המ
השתקפות נוף מולדתנו.

הנשי בנוסח הגברי החדש.

בשנה שעברה הופיע ,יחד עמ
שחקנית יהודיה מארגנסינה,

במופע משולב של שירימ וקסעימ
משוחקימ עמ מחול .חורחה דון
נראה עייף וכבר לא אותו אל זוהר
של פעמ ,נגיפי האיידס הקסלניימ
כבר כרסמו בגופו היפה.

חורחה דון היה ,בלי ספק,
אחד הרקדנימ החשובימ

של המאה.

~

כתבה שסורמן ביומן

באמצעות תווימ מדוייקימ

עוד בלב חיפוש האלמנסימ

וניתנת לביצוע גמ מאות שנימ
לאחר היווצרותה .פסל או ציור
משתמרימ לדורות .כך גמ לגבי
יצירות של סופרימ ,משוררימ

של הריקוד הארץ-ישראלי .משומ
כך אין לראות את הריקודימ
המקובלימ והנהוגימ בארץ כדפוס

ומחזאי מ.

ריקודי מוגמר ,המספק את

ליוצרי ריקודימ נועד גורל אחר.
למרות כתב התנועה ,למרות
הסרס והוידאו ,אי אפשר לשחזר

תביעתנו".

"  ...לא בידנו לקבוע איך נגיע
לריקודימ אלה :אמ יהא זה פרי

במדויק יצירות כוריאוגראפיות מן

יצירת יחי,ד חוג או קבוצה ,אמ

העבר .לצערנו ,כל מה שנותר
מרוב ריקודיו של אגדתי ,מאלה

יהא זה סיכומ תקופה או דורות

מעס אנשימ שחזו במו עיניהמ

מהלר(.

קיבוץ עין חרוד" :אנחנו נמצאימ
הריקודיימ המקוריימ והיסודיימ

של מרגלית אורנשסין או רינה
ניקובה הוא זכרונמ המעומעמ של

לפי "שירי השוליה הנודד" )מאת

כתוצאה ממהפכה תרבותית

תודעתה האידאית-חברתית

ועו.ד

כרקדן·

היה זה חורחה דון ,שעליו נוצר
התפקיד הראשי של "ניז'ינסקי,
הליצן של האל" והדואס המצויין

בחורים מקיפים אותה ,כמובן היה

אמנות ישראלית מקורית .היא

לכבוד האירוע החגיגי אירגנה איה
הלוי ,האחראית לאירוע מסעמ

דמותו ושיערו הזהוב המ

שהשפיעו על הצופימ ,אלא גמ
האינסנסיביות הרגשית שלו

זה חורחה דון ,שעיצב את התפקיד

מקורית כזאת.

בשעתו.

היה בהופעתו משהו זוהר .לא רק

ישראלית מקורית .תרבות
ישראלית ,היא מחול ישראלי ,ציור
ישראלי ,מוסיקה ישראלית.
מעסות המדינות בעולמ שנוצרו

לרבקה שסורמן מקומ כבוד
במהפכה שהתחוללה בארץ הזאת.
היא יצרה במו רגליה ובזכות

ביצירות אלה בזמן ביצוען,

עוד קורבן של "איידס"
חורחה דון ,נצר למשפחה יהודית
ארגנסינית ,שנולד בשנת , 1951

בארץ

צילום :ויקי כהן

' Vחורחה דון

-

במשך עשרימ שנה היה הרקדן

החופפות את קורות חייה של

רבקה שטורמן  990ן

a

חדשות

רבימ

-

את זאת יחרצו

החיימ ...

רוב הריקודימ אשר נוצרו עתה

עוד יעברו גילגולימ רבימ וישנו
צורתמ עד שיתגבשו וילוסשו

חודחה דון

ך -1

האקדמיה למוסיקה ולמחול כיוושלים ע"ש ווכיו
Iv'\.USIC A.ND DA.NCE

בית
הטפן

למחול

c Fכ

THE JERUSA.LEIv'\. RUBIN A.CA.DEIv'\.Y

בית הספר למחול כולל את:
הפקולטה למחול

דיקאן הגב' רינה גלוק
מגמת המחול של ביה"ס התיכון
הגב' טליה פרלשטיין
כתות המחול בקונסרבטוריון
פרופ' חסיה לוי-אגרון

הפקולטה למחול
הפקולטה למחול מעניקה תואר בוגר במחול  B. DANCEותעודת הוראה
של משרד החינוך לסטודנט שסיים ארבע שנות לימוד באחד משני
החוגים :החוג למחול והחוג לתנועה וכתב תנועה.
החוג למחול ) -מרכזת החוג ,הגב' בתיה כהן( ,מכשיר רקדנים ומורים
למחול תוך התנסות אישית רחבה במחול מודרני ובבלט קלאסי  .בשנה
השלישית והרביעית ללימודיהם מתמחים הסטודנטים בשטח ההוראה
של הבלט הקלאסי או המחול המודרני.
המקצועות הנלמדים בחוג :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,ריקוד אופי ,ג'אז,
מחולות עתיקים ,מורשת המחול במסורות ישראל ,סדנאות רפרטואר,
מתודיקה של הוראת המחול ,כוריאוגרפיה ,אימפרוביזציה ,עיצוב,
תפאורה ותאורה.

החוג לתנועה וכתב תנועה ) -ראש החוג ,מר עמוס חץ( ,מכשיר רקדנים
ומורים לתנועה תוך התנסות תנועתית רחבה וידע בכתב תנועה
אשכול-וכמן .הלימודים כוללים :קריאה וביצוע מהכתב ,רישום ושימור
תהליכי תנועה ,חיבור ריקודים וביצועם ,הרחבת הדימיון התנועתי של
הרוקד ואפשרויות התנועה בשיטות שונות של "שיכלול היכולת"
)פלדנקרייז ,אידוקינזיס ,ב .במברידג' ,כהן ואחרים( ויישומם בסגנונות
ריקוד של המאה ה ,20 -בדיסציפלינות תנועתיות חוץ אירופיות,
בתנועתו של היחי.ד
בשני החוגים נלמדים הקורסים :תולדות המחול ,יסודות המוסיקה
והאזנה ,מחול במאה העשרים ,הערכת יצירות ,שימוש בכלי נקישה.
קורסים עיוניים והכשרה להוראה יינתנו כחלק מהלימודים הכלליים
בפקולטה למחול.
כ

~
הופעת בכורה

של קב' המחול
"קרש קפיצה"
מאי

1992

בתיאטרוו

ירושליס.
מתוך הריקוד:

"קונצ'רטו
גרוסו".

כוריאוגרפיה :
פול בלוס

קבוצת מחול נבחרת" ,קרש קפיצה" ,הוקמה ב 1991 -ליד
האקדמיה במטרה לעודד רקדנים מוכשרים מבוגרי האקדמיה
ותלמידיה להופיע במסגרת להקה מקצועית ייחודית ירושלמית.
הקבוצה הופיעה בארץ ובחו"ל.
המנהלת האמנותית של הלהקה :פרופ' חסיה לוי-אגרון.

המגמה למחול של ביה"ס התיכון שליד האקדמיה,
התלמידים במגמה למחול ניגשים לבחינות בגרות במחול.
תכנית הלימודים כוללת את הסגנונות הבאים :בלט קלאסי ,מחול
מודרני ,אימפרוביזציה ,תולדות המחול ,ג'אז ,מוסיקה ,ריקודי עם ועדות

ועו.ד תלמידי המגמה מופיעים באירועים אמנותיים בארץ ובחו"ל
בהצלחה רבה .רבים מבוגרי ביה"ס ממשיכים לימודיהם לאחר שירותם
הצבאי בפקולטה למחול באקדמיה הגבוהה וחלק מהם מתקבלים ללהקות
מחול בארץ.
סדנת רפרטואר בבלט קלאסי הוקמה ב  1992-ליד ביה"ס התיכון  .הסדנא
מנוהלת ע"י הגב' נינה טימופייבה ,הפרימה בלרינה של הבולשוי בלט .
הקבוצה מופיעה באקדמיה ומחוצה לה.

המחול בקונסרבטוריון שליד האקדמיה
מטרת שעורי המחול בקונסרבטוריון היא להכשיר תלמידים מהגיל הרך
לקראת המשך לימודיהם במגמה למחול בביה"ס התיכון שליד האקדמיה
ובפקולטה למחול באקדמיה ,ומתן אפשרות לתלמידים מרחבי ירושלים
לקבל חינוך ריקודי-אמנותי בצורה מסודרת ועל פי תכנית לימודים
מוגדרת.

הלימודים בקונסרבטוריון מתקיימים בשעות אחה"צ.
אחוז גבוה מתלמידי הקונסרבטוריון מתקבל להמשך לימודים בחטיבת
הביניים ובביה"ס התיכון שליד האקדמיה.
קורסי קיץ

למן , 1959מקיימת האקדמיה ,בשיתוף עם המועצה הציבורית לתרבות
ולאמנות" ,קורס קיץ ארצי למחול".
הקורס הראשון זכה להדרכתה של האמנית הדגולה מרתה גראהם ומאז
כיהנו כמורים בקורסי הקיץ אמנים בעלי שם מרחבי העולם ומהארץ,
ביניהם :מרתה היל ,מרס קנינגהם ,אנה סוקולוב ,ג'יין דדלי ,נטשה
קלפובסקה ,וולטר ניקס ועו.ד קורס הקיץ באקדמיה קנה לעצמו מוניטין
בינלאומיים .בממוצע משתתפים בו מדי שנה כ 150 -רקדנים ותלמידים
מתקדמים מרחבי הארץ ומוח"ל .הקורס מתקיים בחודש יולי במשך
שבועיים עד שלושה.
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הקפיצות ,הכיוונימ ,השימוש בתפאורה

לחוש את המבנימ ברגליה ממש.

והתלבושות לא התאחו גמ אחרי שעות על
שעות של עבודה  .המרכיבימ לא נדבקו.
התזמורת  -בניצוחו של גארי ברתיני  -חזרה

ואני חששתי ,שלא תפצע חס וחלילה את רגליה
היחפות במסמר או קיסמ.

וניגנה את הקטעימ שוב ושוב  .נתן מישורי חזר

והשמיע את המוסיקה בפסנתר .ולפתע ,כמו
בנס ,כאילו למגעו של מטה-קסמ ,הפך הכל
למקשה אחת של תיאטרון טוטאלי  ,לגוף נושמ.
לידה  -נחל ,ימ  ,רוח ,אור .

והנה כאן ,בנגריה של שמן בתל-אביב ,היא
רוקדת מר ו ב התלהבות יחפה על חלקי תפאורה,
הפזורימ בין הדיקטימ ולוחות העץ.

בשעת הבכורה של "יהודית" הקהל מחא כפיימ
בהתלהבות .רק עיתונאי אחד שעמד לפני צעק
!".זוב" אבל קולו נבלע בתוך קריאות
ההתלהבות ומחיאות הכפיימ .

העמידו את התפאורה באולמ החזרות של
"ענבל"  .ואני פחדתי להיות נוכח במפגש
הראשון בין רקדניה לתפאורה שלי .אני מציץ
לאולמ ולהפתעתי הרקדנימ מתחברימ עמ
התפאורות ,כאילו אלה נגזרו לפי מידותיהמ .

כשיצאתי ,שאלו אותי ידידימ :ומה אתה עשית?
האמ היא לא נתנה לך "הוראות מדוייקות"? כי
הכל נראה כל כך שלה והיא השתמשה בכל רמז
בתפאורה ,בכל צורה ,צליל ומקצ ב  " .אני גנבת,

אני אוהבת לגנוב ,אבל רק את הטוב ביותר!"
היא אמרה לי פעמ.

בשנת

' 960

-

התקיימה באולמ "אהל  -שמ"

פרמיירה של "תיאטרון מחול ענבל"  .התפאורה
ל"מגילת רות" של שרה לוי-תנאי )למוסיקה
מאת עובדיה טוביה( היתה התפאורה השניה

מאת דני קרין
זכות גדולה נתגלגלה לידי ,לתכנן ולעצב
תפאורות לאחת מגאוני היצירה של המאה
העשרימ ,לרקדנית והכוריאוגראפית מרתה
גראהמ .במשך השנימ עיצבתי עבורה וללהקתה
שלש תפאורות ועוד אחת ליצירה שהיא בנתה
על להקת "בת-שבע"") ,החלומ"( ,שהיא
לבסוף אסרה את ביצועה .כך נחשפתי ליצירתה
וליכולתה לצקת את רעיונותיה לתוך
המוסיקה ,התפאורה והתאורה ,ולהפוך את
המפגש הזה בכוח התנועה של רקדניה ליצירת
תיאטרון טוטאלי; למקשה אחת ,ליצירה שכל
חלקיה נעשימ לגוף אח,ד של מסר ,לחוויה
אמנותית.

חוויה כזאת עברנו ,המלחין מרדכי סתר ואני,
בעת החזרות על המחול "סיפור יהודית"
שנערכו על בימת תיאטרון "הבימה"
בתל-אביב .במשך שעות ארוכות ומעייפות
ישבנו וצפינו בהתלבטויותיה של הגברת
הגדולה של המחול ורקדניה בדיאלוג יצירתי

~O

מרתק ומזיע.

התנועות חזרו וחזרו עד לעייפה ,כי הצעדימ,

שאפה את השראתה  .היא חזרה והדגישה

עדיין אני זוכר את ההתרגשות שאחזה בכולנו .
הבכורה העולמית של "יהודית" התקיימה
באולמ "הבימה"  .בתכניה נדפס :מוסיקה  :מרדכי
סתר; תפאורה  :דני קרון; תלבושות  :מרתה
גראהמ; תאורה  :ג'ין רוזנטאל .ונזכרתי ,איך
שנימ מעטות לפני כן התפלחתי לאותו אולמ
ממש ,כדי לראות את להקתה של גראהמ ,שעה
שהגיעה לסיור מופעימ בישראל  .כמובן שלא
חלמתי אז  ,שפחות מעשר שנימ מאוחר יותר
אצור עבורה תפאורה ואעבוד איתה .

דני קרוו ,פסל ותפאורו בעל
שם בינלאומי ,על עבודתו
כמעצב של מרתה גראהם

ושעה שהריקוד שלה על אודות יהודית
והולופרנס הבשיל ,היא שלחה את "הסיפור"
למרדכי סתר ולי ומיד פינקה אותנו במשלוחי
מתנות של ספרי-אמנות ,חפצימ ,פיסלוני
לוריסטן ,רמחימ עתיקימ וראשי-חץ ,מהמ

שעיצבתי עבור תיאטרון מקצועני והראשונה

למחול .ואני מאחורי הקלעימ ,נרגש ומאוכזב
מתפעול התפאורה .בעיני היה הכל גרוע .ידעתי
שמרתה הגדולה ישבה ליד הברונית בת-שבע
דה רוטשילד באולמ והצטערתי ,שהדברימ לא
זרמו כפי שרציתי .

עד שלפתע מגיעה האשה הקטנה ,מרתה
הגדולה ,אל מאחורי הקלעימ ,מברכת אותי,
ואני מתגונן והיא אומרת לי " :עשית תיאטרון
גדול .ואני רוצה יומ אחד לרקוד בתיאטרון
שלך" " .אני אומרת לך!"  -היא חזרה ואמרה,
כשראתה שאני מטיל ספק בכנות בדבריה .ה"אני
אומרת" שלה היה כל כך סמכותי .
זו באמת לא היתה אמירה של סתמ .כי מקץ
פחות משנתיימ אחרי אותה בכורה של "מגילת
רות" היא הגיע ישר משדה-התעופה

לבית-המלאכה של "שמן" ,בונה התפאורות
הותיק ,שהיה אז בצפון תל-אביב ,ב"מגרשי

התערוכה" ,חלצה את נעליה והחלה לרקוד
יחפה על גבי חלקי התפאורה שלי ,שניבנו שמ.
מסתבר ,שהמודלימ ,מאות הרישומימ
והתצלומימ ששלחתי לה במהלך העבודה לא
נתנו לה מושג מלא על התפאורה  .היא רצתה

במכתביה "תעשה מה שיעלה על רוח,ך ואני
אשתמש בזה" .

וזה היה קשה לי ,לא פחות מהעובדה ,שהמעצב
הקבוע שלה היה איסאמו נוגוצ'י .איזה לחץ,
איזו תחרות חסרת כל סיכוי!

הסגנון והנסיון הגראהמי הפכו את המבנימ

הפיסוליימ שלי לחלק בלתי נפרד מהתנועה
ומהגוף  .המפגש בין הסטאטי לדינאמי היה
מדהימ .

התפאורה השניה שמרתה הזמינה אצלי נועדה

ליצירה שלה "  ". Po rt Reol - Port Dr eomאת
התפאורה למחול זה בנינו בתל-אביב ושלחנו
מוכנה לניו-יורק  .גמ הפעמ חזר התהליך על
עצמו.

היא שלחה את "הסיפור" של הריקוד לסתר
ואלי ובעקבותיו הגיעו הספרימ והחפצימ.
הפעמ מיניאטורות ותכשיטימ הודיימ " .תעשה

מה שעולה על רוח,ך כל מה שרצית לעשות ולא
עשית"  -היא כתבה לי .ואני זקוק למסגרות,
לגבולות ,למגבלות ,כדי לצאת מהן ולפרוץ
אותן·

ושוב מודלימ ,מאות רישומימ נשלחימ אליה,
ומכתבימ וטלפונימ .היא מעודדת אותי ולבסוף
מזמינה אותי לחזרות האחרונות ולפרמיירה
בניו-יורק ,בברודוויי  .היא התגברה על החוקימ
הקשימ ,המגבילימ בארה"ב הזמנת יוצרימ
שאינמ חברי איגוד המעצבימ האמריקני ,ושמי

מופיע בתכניה ועל הפלקטי מ.
הבכורה של הריקו,ד ומרתה עולה על הבימה ,
לקידה  .והיא כבר אינה באותו כושר שידענו.
היא מעבירה חלק מתפקידיה לרקדניות צעירות
ממנה  .היא אהבה את יצירותיה ומקנאה

ברקדניות שנתנה להמ את תפקידיה ,שהפכו
מכ ב ר לקלאסיקה של המחול המודרני .

היא יושבת באולמ החשו,ך מכורבלת במעיל
פרווה  .אתל וינטר רוקדת את תפקיד ה-
 Pioneer Womonב"אביב בהרי האפאלאצ'ימ"

)למוסיקה מאת ארון קופלנ,ד בתפאורה של
נאגוצ'י( הנפלא .מרתה בורחת לחדר-האיפור,
ונגד רצונה פוגשת באתל" .מרתה ,יש לך
הערות?"  -שואלת וינסר" .היית סובה,
למרות שזה מכאיב לי " .

-

משיבה מרתה ,

נעלמת בחדרה ומשכיחה את כאבה בבקבוק

וגיזרתה ,על פי יכולתה שלה ,כשהיא גם
מעצבת את הלבוש והתופרת הכושית שלה
יושבת מאחורי הקלעים ותוך כדי הריקוד

מוסיפה ,מתקנת ומשנה את התלבושות.
אפשר כמובן לספר עוד ועוד .אין לי ספק,
שהעבודה עם מרתה גראהם היתה החוויה

ויטקי·

הגדולה ביותר שלי בתיאסרון

בפרמיירה של המחול החדש"Part Real - Part ,

תמיד היתה זו חוויה נעימה ומחמיאה .

-

אם כי לא

" ,Drea mהיא מגבילה את תנועותיה

לאפשרויותיה המצומצמות ]בשל אילוצי הגיל[ .
הקהל יוצא מכליו ,מריע לה ,עומד על רגליו .
היא מוקפת בחנופה ,בהערצה ובאהבה  .כל כך
הרבה שנים סבלה ,כשרק קומץ קסן של
מאמינים היו באים להופעותיה והיום ,מאוחר
במקצת ,האולמות מלאים ,מעניקים לה אותות
כבוד והיא אמנית לאומית ,בינלאומית!
ז'אן קוקסו כתב פעם " :פיקאסו באמנות

הפלססית ,ססראבינסקי במוטיקה  ,גראהם
במחול  -אלה שלושת הדמויות של אמנות
המאה

ה ." 20-

בשנת  ' 973היא שוב הזמינה אותי לעצב עבורה
תפאורה .הפעם למחול ושמו " ."Haly Jungle
ובאותה העונה ,בברודווי ,היא עשתה

רסרוספקסיבה של יצירותיה  .זאת היתה חוויה

בלתי נשכחת  .יכולת לתאר לעצמ,ך איך נראו
ריקודים אלה ,שעה שהיא עצמה ה ו פיעה בהם .
כי היא יצרה אותם בשביל עצמה ,לפי א ו פיה

רוסשיל  iוז'נס אורדמן.

נחוץ יהיה יום אחד לספר את כל אלה ,למי
שאינו יודע שיש עבר ,שיש היססוריה ,שיש

שורשים למחול העכשווי הישראלי ואיך נבנה
הקהל למחול בארץ .
לפני '  35שנים בלבד יצאה מרתה באגרוף קפוץ
מול הקהל בפירנצה ,איסליה ,ששרק ורקע
ברגליו וצעק בוז ,כשהופיעה עם להקתה -שם
במסגרת מופעי ה .Maggia Musicale -כעשרים

"פיקאסו באמנ ו ת הפלסטית,
סטךאבינסקי במוסיקה ,גךאהם

במחול",

-

ז'או קוקטו

צריך יהיה יום אחד לספר איך עזרה בהקמת
להקת "בת-שבע" .יום לפני הבכורה ,בדצמבר
שנת  ', 964בססודיו של מיה ארבאסו ב ה,
כשלידה בת-שבע דה רוסשיל,ד גארי ברתיני,
רנה גלוק ,פרנסואה שפירא ]המנכ"ל הראשון
של "בת-שבע" [ ואני  .חזרה אחרונה לפני
שלראשונה בחייה ,להקה שאינה להקתה שלה,
תבצע את יצירותיה .ולתאר את הלילה הארוך
של החזרה הגנראלית בקולנוע בהרצליה  .היה
לה ,למרתה ,קשה לקבל את העובדה ,שלהקה
אחרת רוקדת את "הרודיאד" ,את "אל תוך
המבוך" ,כשם שקשה היה לה להשלים עם

שנה אחר כך היא שוב הוזמנה לפירנצה ,הפעם
במין מחווה ובקשת מחילה  -על אותה בימה
עצמה .הפעם הכל קיבלו אותה בתשואות
רמות.

באמצע שנות ה  80-נוכחתי באולם
בית-האופרה של פריז .בקודש הקודשים של
הבאלס הקלאסי הופיעה להקתה של גראהם.
בסיום המופע העלו את מרתה אל הבימה,
ושר-התרבות של צרפת ,ז'אק לאנג ,העניק לה
את אות לגיון-הכבו.ד הקהל השמרני אינו מניח
לה לרדת מן הבימה ,אשה קסנה ,זקנה,

הנתמכת על ידי רקדניה .זו היתה גולת
הכותרת.

אך היא המשיכה ליצור ולנהל את להקתה .היו

שחשבו ,שעליה להפסיק ולהשאיר את עברה
לזכרונות ולאגדות .היא עשתה אחרת  ,כי
ט
רצתה "למות על הבימה"  -וכך עשתה .

..r

הידידות שנוצרה בין ידידתה בת-שבע דה

_~1
תפאורה של דני קרון לDon i Korovon' s design fo r "Po rt Reo l - Port Dreom " :

מאת מיכאיל פןקיו

בהסבירה את השקפותיה היא הצביעה לעיתימ

כאשר הגיעה מרגריסה ואלמאן מגרמניה

II

לאמריקה לעשות נפשות לאמנזתה של מרי
ויגמאן ,היא כינתה את מורתה "נפש אפלה".
היא הסבירה ,שאמנות זו מבטאת את הדכאון

של גרמניה שהפסידה במלחמה] .מלחמת  ,העולמ
הראשונה[ .כאשר המבקר ססוארס פאלמר דן
"דאנס" ,השתמש גמ הוא בביטוי זה

-

אפלה.

אולמ יש עימי הסבר נוסף .כדי לבטא עצבות
במחול אינך זקוק אלא לתנועה מעטה .זה נראה
קל מאו.ד ביטוי שמחה ,מאידך גיסא ,דורש
תנועה רבה .זה קשה יותר .ככל שנרגיש עליזימ
יותר ,כן נחוש צורך בתנועה רבה יותר.

המחול הוא בעיקרו ביסוי לשמחה ולאור
השמש ,ולא לאפלה .בלי ספק העצבון ,ככל רגש
אחר ,עשוי לשמש נושא לביטוי ריקודי ,אולמ
לא העצב אלא השמחה היא שיצרה את המחול,
והעליצות היא שתוביל אותו בהתפתחותו.
פבלובה רקדה ריקודי שמחה מהירימ רבימ.

מעטימ ניסו ללכת בדרכיה דווקא בעניין זה,
שעה שרבימ המ אלה שניסו לבצע ,בעקבותיה,
את "הברבור הגווע" ,כי זה היה נראה קל כל כך.
היה זמן בו לא היה רקדן ,או ילד מחולל ,שלא
ניסה לרקוד את "הברבור".
איזדורה דאנקן הגדולה נתנה במחולותיה ביסוי
לכל הקשת הרחבה של רגשות אנוש ,אולמ

מישהו רוצה לעזור לי על ידי שאלות?"
החלטתי שלא לשאול דבר ,אף כי הכל היה בעיני
בגדר שאלה.

מפגש סוער ב  Iו שנן כור  Iאוגראפ  Iם

גדול  Iם של המאה ה .20-
 Iוצר "הברבור הגווע" מכנה את

רקדנ  Iות  Iה של גראהם "נערות
נובחות"

הדגמות המחול נמשכו .הנערות ישבו ,שכבו על
הרצפה ,הלכו על מלוא כף רגליהן ו  ...זה הכל.
הידיימ היו תלויות לצדי הגוף או הורמו בכוח
כשהמרפקימ כלפי מעלה .החזה ,או שהובלס
בהגזמה או היה נפול פנימה ,לתוך עצמו .בשתי
תנועות אלה התמצה עיקרו של המחול .הכל
נעשה בקצב איטי .על פי רוב היה זה ביסוי
לעצבות ולרוע .אגרופימ קפוצימ .תנועת
הראש והגוו שיש בה מן הנביחה .נערות

נובחות!  ...לפנינו פולחן העצבות ואפילו פולחן
הרשע  .ריחמתי על הבנות שמעוותות כך את

גופן ,ומה שחשוב יותר ,מעוותות את נפשן .כל
מה שראיתי היה מפלצתי בצורתו והתגלמות
הרוע במהותו .כפות הרגליימ כוונו ביודעין
כלפי פנימ.
התבוננתי בקהל .הכל ישבו בצורה סבעית
ופשוסה .כל אשה ,ללא הבדל גיל ,נראתה
סבעית ,יפה ואמיתית בהשוואה למה שהתרחש

נדרכתי .מיס גראהמ ענתה ,שהיא מכירה באלס
כאחת מצורות המחול ,ושהיא אוהבת ,למשל,
את פבלובה ,בייחוד כאשר פבלובה מחווה קידה
עמ סיומ הופעתה" .היא ידעה להשתחוות

המתרגמ[ .ביקורי האחרון שמ נערך בחודש

היטב "...

מיס גראהמ הרצתה שעה שנכנסתי .מאחוריה

~~_ מן המאמר:

רבות הפסיקה את דבריה באומרה" :שמא

בחושבי על תלמידיה ,אני רואה בעיני רוחי
בתולה ,שידה על קדקודה בסגנון הדמויות
מתהלוכות-האבל שעל הכדימ היוניימ
העתיקי מ .החובבימ ממהרימ לקחת לעצממ כל
דבר שקל לבצעו והמ הולכימ בקו ההתנגדות
הקלה .מחשבה זו נראתה לי נכונה במיוחד שעה
שביקרתי בכמה הרצאות של ג'ון מרסין ]ראשון
מבקרי המחול המודרני בניו-יורק .הערת
פברואר ועל כך ברצוני לספר.

של הבאלט הקלאסי ,מאמר
על אודות פגישתו עם
מרתה גראהם .להלן קטעים

מרכזה וסודה של אמנותה "החדשה" .פעמימ

במחולותיה של מרתה גראהמ בכתב העת
נפש

אמריקה לא הפסידה במלחמה ועל כן איני יודע
איך להסביר את עצבונה של העלמה גראהמ,
שעל אודותיה אומר הכותב "לפנימ היתה
בחורה רגילה ונעימה" .יתכן שיש כאן פשוס,
השפעה זרה ,חיקוי .זו השתלת האמנות
הגרמנית החולנית לתוך אמריקה הבריאה.

בחודש מארס שנת 1931
פירסם מיכאיל פוקין ,אחד
מגדולי המחדשים והיוצרים

קרובות על חזה או בסנה והיסקתי ששמ מצוי

ישבו על הארץ שתי שורות של נערות באפודות
סרוגות .במרכז החדר היה הפודיומ ששימש

להדגמות וסביבו הקהל .מיס  ,גראהמ נראתה
כנביאה קנאית .חיצוניותה נדמה שסותרת כל
סימן של נשיות ,הצסעצעות או יופי :סוניקה
ארוכה ,שיער חלק סרוק לאחור ,עמוד שדרה
מעוקמ ,מרפקימ מתוחימ לצדדימ ,כתפימ
נוסות קדימה ,אגרופימ קמוצימ או אצבעות

פשוסות  ...הכל אומר שהיא מעל למושגימ
הישנימ של יופי ואצילות ,שהיא שוללת אותמ
מן היסו.ד

במרכז החדר.

אחת הנשימ שבקהל שאלה" :מה דעתה של מיס
גראהמ על הבאלס?"

אמרה.

לא יקשה לתאר מה שהרגשתי אחרי אמירה זו
על אודות אחת מן הרקדניות שהיתה יקרה
לכולנו ,פבלובה!  ...הדבר הטוב ביותר שפבלובה
עשתה מעודה היה להחוות קידה ...
והמרצה המשיכה .כאשר הבאלט מתקרב
לאותמ מחולות "יווניימ" )כך אמרה( הוא
נעשה "מחריד" .היא לא הסבירה מדוע הוא
"מחריד" והקהל קיבל זאת כעובדה ואפילו מחא
כף .לא אוכל לשתוק עו,ד אמרתי לעצמי ,אבל
המשכתי לשתוק .האחרימ המשיכו בשאלותיהמ
ואני החרשתי .נראה שפני הביעו יותר

משהתכוונתי ,כי מיס גראהמ פנתה אלי.

"דומני שרצית לשאול

משהו ?" ..

"כן"  -אמרתי" .התוכלי להסביר לי האמ כאשר
את עובדת עמ הנערות שלך את חושבת על
תנועה טבעית ,או שאת מתעלמת מהטבעיות
באמנותך?"
שתיקה ארוכה

ארוכה ...

לכל השאלות האחרות התשובה באה מיד וללא
היסוס.

סיבת המבוכה היתה ברורה .כל מה שהוצג
בפנינו היה כה בלתי-טבעי ,כל כך מנוגד לטבע,
עד שלא היתה כלל אפשרות לקשר בין החיימ
עצממ לסוג זה של "אמנות" .אחרי השתיקה בא
ויכוח מעורפל ביותר.
חזרתי על שאלתי וביקשתי רשות להסביר את
דברי בתנועות אחדות.

"נראה לי שנערותי,ך כאשר בדעתן להרימ את
ידן ,מרימות תחילה את הכתף ,אחר כך את
המרפק ורק לבסוף את הזרוע כולה .בחיימ
התהליך הוא שונה .אמ בדעתי להסיר את
מגבעתי מן הקולב ,איני מרימ תחילה את כתפי,
אחר את מרפקי  ...לא ,אני פשוט מרימ את כל
זרועי ולוקח את החפץ .לפי שיטתך צריך הדבר
להעשות במהופך" .הראיתי איך תנועה פשוטה
זו תתבצע לפי שיטתה של מיס גראהמ .זה היה

עניתי לקומפלימנט כזה מפיה של רקדנית
צעירה ,שאני עוסק בשאלה זו יותר מארבעימ
שנה ,וביקשתי רשות לשאול שאלה נוספת.
"האמ הבינותי נכון את דברי,ך שאת מחלקת
את כל התנועות לכאלה הנעשות כשהחזה
נדחף החוצה וכאלה שבשעת ביצוען החזה

לדעתי יהיה זה בלתי נכון לכנות את כל אלה
מחולות .הבאלט ,כמו המוסיקה או הציור,
הוא אמנות ,והמודרניזמ אינו אלא תקופה

שקוע?"

חולפת בהתפתחות האמנות .אחדימ מן

"נכון"·

המחולות האחרונימ של דיאגילב או של הבאלט
השבדי היו כה מודרניי מ ,שחדשנימ כאמנימ
הגרמניימ או גראהמ נשארו הרחק מאחוריהמ.

מבלו לענות על שאלתו בדבך

אולמ ,כפי הנראה ,אין מיס גראהמ יודעת דבר

התנועה הטבעות אמךה מוס

גךאהם לפתע" :אוו לך כל מושג על
תנועת הגוף"
"האמ נכון הדבר שבעיניך החזה מבטא כעס

ושנאה?".

·"ןכ"

הרהרתי באופן בו אנו קרבימ למיטת שכיב
מרע .אנו מכווצימ את החזה בפנימה וזה מבטא

את כאבנו ,ולא שנאה.

"האוכל לשאול שאלה נוספת?"

מצחיק .הנוכחימ צחקו ,וכן עשתה גמ מיס

".אל" אמרה מיס גראהמ " -לעולמ לא נבין
איש את רעהו .מלבד זאת ,אין זה נאה מצדך

היא חזרה והצביעה על המקומ המצוי בין החזה

להפסיק את הרצאתי בשאלותיך".

לבטן" .זהו המקומ ממנו באות התנועות כולן".

זו היתה המחמאה השנייה לה

גראהמ

-

וגמ אני.

ובכן ,גמ אני שמתי את ידי על אותו חלק בגופי
כדי להיווכח ששומ דבר יוצא דופן לא אירע שמ
שעה שלקחתי ספר מן האצטבה.
"אולמ אתה נושמ ,נכון?"

-

היא אמרה.

"אני תמיד נושמ"  -אמרתי בהחלטיות ,לקול
צחוקמ של הנוכחימ .חזרתי על שאלתי
הראשונה .עמדתי על כ,ך ששאלה זו תישאר
במרכז ההתעניינות ,כי אין לך דרך טובה יותר
להצביע על ההבדל בין תנועות יפות
ומכוערות ,בין חוסר-זריזות לאצילות ,מאשר
בעזרת תנועות יומ-יומיות דווקא:

אמ על אדמ לנענע את כל גופו כדי לצעוד צעד
אחד קדימה ,אנחנו מכנימ אותו לא-זריז .אמ
עליו לאמץ את שרירי צווארו ועוד שרירימ
שאינמ נחוצימ לביצוע תנועה מסויימת ,אנו
חשימ שאינו מאומן .שגופו אינו מפותח די

הצורך .אמ עליו להרימ את כתפו ומרפקו כדי
להושיט לנו את ידו ,בלי ספק נתייחס לכך כאל
גסות ,הוא ייראה בלתי מהוקצע .תנועות
נעשות יפות יותר בה במידה שהמתח הנחוץ

לביצוען נראה פחות לעין .זו האסתטיקה של
הבאלט ,ושל כל מחול .לימוד המחול מבוסס
בעיקרו על ביטול מתיחות מיותרת זו.
התיאוריות של ויגמאן וגראהמ מנוגדות לכך
ניגוד גמור .נדמה שהן אומרות :הייה מתוח ככל
האפשר .מבלי לענות על שאלתי בדבר התנועה
הטבעית אמרה מיס גראהמ לפתע" :אין לך כל
מושג על תנועת הגוף".

בעיניך הבאלט נעשה 'מחריד' ,שעה שהוא
עוטק בנושא יווני ,מדוע המחול בסגנון היווני
חייב להיות נחלת החובבים בלבד?"

על אודות המודרניזמ בבאלט ,או על המחולות
בטגנון היווני .איני יכול לתפוס איך רקדנית
"אינטלקטואלית" ,המדברת יותר משהיא
רוקדת ,לא טרחה ללמוד ביסודיות את תולדות
המחול ,את כל מה שקדמ לה ,והיא טבורה שכל
הבאלט אינו אלא "חמש הפוזיציות" ורגליימ
מסובבות כלפי חוץ.
בנקודה זו רמז מישהו למיס גראהמ על זהותי
והיא אמרה" :לא ידעתי שאני מדברת עמ מר
פוקין .לעולמ לא נבין איש את רעהו".
אני מבין ואוהב את אמנותמ של כל העמימ,
ואין זה משנה עד כמה יהיו אלה רחוקימ ממני
במקומ או בזמן .מוזר הדבר ,שלא אוכל להבין
את התיאוריות והאמנות של מיס גראהמ.

"כונויה רוסקויה סלונו" ,מארט ~ 1931

זכיתי מן הרקדנית.

"מדוע הבאלט איומ בעיניך?"
שאלתי בכל זאת.
היה עלי לחזור על השאלה
שנית .מיס גראהמ נעמדה
בפוזיציה החמישית ,כסבורה

היתה שזה נראה באלטי עד
מאו,ד ואמרה" :איך יוכל אדמ
לרקוד במצב כזה מחולות
'יווניימ'?"

ת~" יודעת מעט מאוד על
אודות הבאלט" .אמרתי "אינך
יודעת שמחולות באלט
מקסימימ רבימ אינמ בנויימ

כלל סביב חמש הפוזיציות,

אלא מבוטטימ על ביטוי טבעי,
בקווימ ובסגנון יווניימ
טהורימ .את מותחת ביקורת

על הבאלט מבלי

להכירו ...

אני

עצמי יצרתי כוריאוגראפיה

לחמישה או שבעה באלטימ
ורבימ מהמ בסגנון היווני,

למשל 'דפניס וכלואה'' ,נרקיס
ואכו' וכו' .ניז'ינסקי יצר את

'אחר-הצהריימ של פאון'
ופבלובה את הבאכחנאליה
המפורסמת שלה .האמ כל זה
אינו מצדיק את שאלתי ,מדוע
רינה שיינפלד ומשה אפרתי ב"אל תוך המב ו ך"
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מאת גיןרא מנןר

שנה לאחר מותה של מרתה גראהם ראו אור
שני ספרים על אודותיה :

האחד HE llFE :ז  HA -ז AG NE S DE MlllE MAR
 HA G RAHAMזAND WORK O F MAR
והשני BlOOD M EMORIES - AN :
 HA G RAHAMז OBIOGRAPH Y BY MARז" AU
שני מבטים מנקודות ראות מנוגדות על נושא
אח.ד טפרה של דה מיל  -שהיא בעצמה
כוריאוגראפית חשובה  -הוא תיעוד רציני של
חייה ופועלה של מ.ג', 510 ) .ע בהוצאת
CHINSONז (. HUדה מיל הכירה היטב את נושא
ספרה ,אבל מעולם לא השתייכה ללהקתה של
גראהם .היא נמצאת בדיוק בנקודת הקירבה

הנחוצה להבנה עמוקה של האמנות והחיים
הפרטיים של האישיות שהיא מתארת ,אבל גם
אינה שייכת לחוג הצר של מעריצים ותלמידים,
כך שהיא משוחררת מהרבה דיעות קדומות

ואינה חייבת להתחשב במיני רגישויות אישיות
של האנשים שהיא מצטטת או מתארת.

דה מיל' מתארת את מרתה כאדם מאוד מבוד,ד
על אף החיים הפרטיים הסוערים שלה והעבודה
האמנותית ,שנמשכה יותר

מ 70-

שנה .והיא

רואה אותה בתמונת הסיום של המחול שלה
"מכתבים לעולם" ,לפי שיריה של אמילי
דיקינסון ,שגם היא היתה נפש מבודדדת

מהעולם שלה ,יושבת לבדה על ספסל ,מחכה
למישהו שלא יבוא לעולם.

הכותל החוצץ בינה לעולם.
הדמות העולה מהספר יש בה סתירות רבות,
כפי שזה בחיים ,בניגוד לרומנים ,שנכתבו לפי
תכניתו של סופר .מרתה היתה מסוגלת
לאכזריות ,אבל אמרה בהחלטיות" :לעולם אל
תגידי לאיש ,שאין לו כשרון!"

I
שמואל כץ :גראהם בתפקיד "מדיאה";
ברקע "דו-שיח של שרפים" ,מחול על אודות
יוהנה הקדושה

אחד האנשים המרכזיים בחייה של גראהם היה
לואי הורסט ,מוסיקאי ,מאהב ,שדה מיל מכנה
אותו "הקיר של מרתה" ,דימוי רב-משמעי ,כי
הוא היה החומה המגינה ,הקיר שעליו ניסתה
מרתה את כדורי-הנסיון של רעיונותיה ,וגם

I
גראהם ,שעסקה במיתוסים הגדולים ובדמויות
תנ"כיות ומהדראמות היווניות ,ובכל זאת
עולם "אינה מספרת לרקדנים מה מיצגות
הדמויות ,שעליהם לגלם".
דה מיל גם אינה חוסכת את שבטה מדמויות
כגון רון פרוטאס ,הצלם ועורך-הדין ,שטיפל
במרתה בתקופה הקשה ביותר של חייה,
בראשית שנות ה ,70 -כשהכל סברו שמרתה
סיימה את חיי היצירה שלה .פרוטאס הוא זה,
שהחזיר אותה מארץ האלכוהול והזיקנה
למחוזות היצירה .למרות מסירותו ,המתוארת
בספר ,סבורה דה מיל ,שהוא עשה חשבון קר
ותועלתני למדי והיה לזה שירש את האוצר
הגדול של גראהם .שותפתו למאמצים "להציל "
כביכול את מרתה ואת יצירותיה משכחה וניצול
על ידי אחרים ,לינדה הודס ,מי שהיתה בעבר
אשתו של אהוד בן-דוד וממנהלי להקת
"בת-שבע" ,לפני ששבה לניו-יורק וללהקתה
ובית-ספרה של גראהם ,משום מה כמעט
ואינה נזכרת בספר  .וזאת למרות שללא עזרתה
לא יכול היה רון פרוטאס לנהל את הלהקה
מבחינה אמנותית .וכפי שאמרה לי פעם לינדה
בעצמה ,היא תמכה תמיכה מוחלטת במאמצים
למנוע מרקדניה ותלמידיה הרבים של גראהם
להשתמש בשמה ומלהקות אחרות ,כגון
"בת-שבע"  -מלבד להקתה שלה ,מלרקוד את
היצירות.

l4

היא גם אינה נמנעת מביקורת על תפקידו של
מעצב האופנה ה אלסטון ,שבשנים האחרונות
שמואל כץ :מרתה גראהם כ"-מדיאה" כמחול "מאורת הלכ" -ברקע :מראה חזיון המחול על ז'אן-דארק
"דו שיח שרפים"

של חיי מרתה עיצב תלבושות לריקודיה בטעם
קיטשי למדי .בקיצור ,אין זה ספר של מעריצה,

אלא של ידידה וקולגית  .ספר מעולה לכל
הדיעות.

כיצד קרה ,שפחות משנה לאחר מותה ,הופיעה
ביוגראפיה מפורטת ,מתועדת ומתוחקרת

היטב? הסוד הוא פשוט  :אגנס דה מיל עסקה
בכתיבת הספר שנים רבות ,אבל מרתה גראהם
ביקשה אותה שלא יפורסם כל עוד היא בחיים.
וכ,ך לכבוד יום השנה למותה של הכוהנת
הגדולה של המחול המודרני האמריקני ,נמצא

בידנו המחקר הדפיניטיווי ,המסכם ,של פועלה.

זכרונותיה של מרתה גראהםIBlOOD ,
 OBIOGRAPHYjז ,MEMORIES . AN AU

שאף הם

ראו אור פחות משנה למותה ,הם עדות
מרתקת .הספר אינו כתוב בסדר כרונולוגי,

אלא כאסוציאציות ,המוליכות מעניין לעניין
בחופשיות .הכל נכתב במין הווה מתמש,ך
הכולל גם את העבר .לגראהם גישה אישית
ויצ י רתית לשפה האנגלית ,היא נוהגת
בחופשיות בתחביר ומצליחה לנסח דקויות
בעזרת מבנים לשוניים מפתיעים ,כגון בפסוק
המגדיר את ההווה המתמשך של
האוטוביוגראפיה שלה באומרה his is the very :ז"
 OW of my life ".ח  .יש בו בספר הרבה אנקדוטות

מוכרות ,כגון זו על הילדה ,שאביה הרופא אמר
לה "הגוף לעולם אינו משקר" ,אבל גם
הפתעות .למשל ,מרתה מתארת את פגישותיה

שמואל כץ" :קליטמנסטרה"

I
עם זמרת הפזמונ י ם השערורייתיים מאדונה,

שהיתה בנעור י ה מתלמידותיה בבית-הספר
למחול של גראהם .והיא מוצאת שפה משותפת
עם הדמות הנערצת על הדור הצעיר.
מרתה היתה אמן הציטוטים הקולעים .כל חייה
אספה ורשמה לעצמה דימויים ורעיונות
מיצירות ספרותיות .התנ"ך היה קרוב ללבה
מכל ספר אחר .היא מצטטת את הפסוק
המסיים את ספר חבקוק  .. ." :אדני חילי וישם

רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח
בנגינותי " ומיחסת זאת לעצמה ,לבימותיה
וצעדיה עליהן .

-

הפרולוג

I
כמישהו ,שניצב מחוץ ,או מעל
לחוק" :מרכז הבימה הוא במקום
שבו אני נמצאת".
חייה הפרטיים הסוערים אינם

עומדים במרכזו של הספר
האוטוביוגראפי המרתק הזה.

גראהם מספרת פה ושם פרטים

אינטימיים ,מגלה טפח ומכסה
טפחיים .היא מודעת לכך ,שרבים
חשבו אותה למתפרפרת  .והיא
כותבת :

" ever p rom iscuous ...ח " 1 wos

-

למרות שהיו לא מעט גברים בחייה

כיצד קרה ,שפחות משנה לאחר
מ ו תה ,הופיעה ביוגראפיה מפורטת,

מתועדת ומת ו חקרת היטבו הסוד

הוא פשוט :אגנס דה מיל עסקה
בכתיבה הספר שנים רבות ,אבל
מרתה גראהם ביקשה אותה שלא
יפורסם כל עוד היא בחיים

הסוערים" .שעה שאהבתי אותם,

אהבתי אותם .כשלא אהבתי,
עזבתי .כל כך פשוט זה היה .ואני
מניחה ,שלא תמיד הייתי נחמדה".
הספר מתחיל בזרם אדיר של
מחשבות ,תחושות ורעיונות ,אבל
כאילו רפה המתח בקפיץ הפנימי
המפעיל את הכותבת ,המרץ הנפשי
מתפוגג וכמו בפטיפון ידני עתיק,

על דוריס האמפרי ,שאין ספק שהיתה יוצרת
מקורית וחדשנית לא פחות ממרתה עצמה ,היא
אומרת " :היא ידעה את כל החוקים נשל הבימה
והכוריאוגראפיה[ ויצרה מחולות  -ללא
תפרים" .משמע היתה בעיני מרתה מין אדריכל
מושלם  .לעומת זאת ראתה גראהם את עצמה

התקליט האוטוביוגראפי סובב
לאט יותר ויותר.

הביוגרפיה של דה מיל .
והאוטוביוגרפיה של גראהם הם
ספרים ,המשלימים זה את זה.

ט

~-ס

בפאריס ,פנה

נור  IIב,

רקיו

הבלט הנויע,
שה  Iה חלוץ המחול הגברן

במאה ה  , 20-נפטר בג  Iל 54

למשטרה הצרפתית
וקיבל מקלט מדיני.
בריחתו של נורייב הכתה גלים.
הוא לן אצל ידידים וחיפש עבודה .הוא
החל לרקוד בלהקתו של המרקיז דה קואוואס.
את רקדנית הבלט המפורסמת מרגוט פונטיין,
שכבר היתה בסיום הקריירה שלה כבאלרינה,
פגש כמעט במקרה .פונטיין ,המבוגרת ממנו

מאת גיורא מנור

מאז כבש ניז'ינסקי את אירופה בראשית המאה,
בקפיצותיו המדהימות וביישותו הבימתית

המיוחדת במינה ,לא היה רקדן-גבר ,שהפך
לשם דבר ,כמו רודולף נורייב .נורייב נפטר בגיל
 54לאחר שחלה באיידס.
הוא נולד בסיביר ,ליד חופי אגם בייקל ,שעה
שהוריו נסעו ברכבת לאירקוטסק .אולי גם
לידה זו תוך כדי נסיעה היא שנטעה בו את
כשרון התנועה ואת אי-השקט שלו .המוצא
הטאטרי שלו ניכר היטב בעצמות לחייו
הבולטות .כמו רוב רקדני הבלט המצטיינים -
ניז'ינסקי או בארישניקוב  -נורייב היה בעל גוף
מוצק ,שרירי ולא גבה-קומה.

הוריו ,חברי מפלגה צייתנים ,לא
התנגדו שבנם יצטרף ללהקה של
ריקודי-עם ,אבל לא היו מוכנים לכן
שילמד בלט .כשמלאו לו בקושי 16
שנה הגיע בכוחות עצמו ללנינגר,ד
ובניגוד לכל כללי הביורוקרטיה
הסובייטית ,הצליח להתקבל
לבית-הספר הטוב ביותר לבלט
ברוסיה

דרכו אל בימת הבלט לא היתה קלה .הוריו,
חברי מפלגה צייתנים ,לא התנגדו שבנם יצטרף
ללהקה של ריקודי-עם ,אבל לא היו מוכנים
לכך שילמד בלט .כשמלאו לו בקושי  16שנה
הגיע בכוחות עצמו ללנינגר,ד ובניגוד לכל כללי
הביורוקרטיה הסובייטית ,הצליח להתקבל
לבית-הספר הטוב ביותר לבלט ברוסיה .משם,
דרכו ללהקת "קירוב" היתה כבר המשך טבעי.
בתוכניה של "קירוב" לקראת סיורה במערב
אירופה בשנת , 1961מופיע תצלום לא גדול,
המראה את נורייב בחדר האיפור ובכיתוב נאמר

"אחד הכוחות הצעי·1ים והמבטיחים של
הלהקה".

השניים.

שלש סיבות הביאו את נורייב לוותר על
משכורת מצויינת ,תנאי עבודה מובטחים

ותפקידים ראשיים ברוסיה לטובת
אי-הוודאות של העולם המערבי .ראשית ,עצם
השאיפה לחופש ,לחיים ללא פיקוח של
המשטרה החשאית .שנית ,הרצון לחרוג ממגוון
התפקידים המוגבל של הבלט הסובייטי השמרני
והשאיפה להכיר את עולם המחול המודרני
המערבי ,עליו שמע ,אבל אותו לא יכול היה
לחוות .שלישית ,העובדה שבברית-המועצות
הכביכול-מתקדמת היתה ההומוסקסואליות
בגדר עבירה פלילית ,ונורייב לא היה מוכן
לחיות כל חייו במחתרת ,תוך הסתרת זהותו
המינית.
אחרי שרקד במשך שנים
מספר תפקידים ראשיים

בכל הבלטים הידועים,
במיטב להקות אירופה,
החליט שעליו להתנסות
במחול מודרני .בשנת
 1969הופיע לראשונה
ביצירה מודרנית,

ב"מצבה לנער שמת",
מאת הכוריאוגראף

ההולנדי רודי
ואן-דנציג .בשנות

ה  70-המשיך נורייב להעמיק את
הקשרים שלו עם המחול
המודרני ,רקד כאורח בלהקתו
של פול טיילור ,ומרתה גראהם
אף יצרה עבורו מחול מיוח,ד
"לוסיפר".
אבל בכל אלה לא הצטיין נורייב,
כי למרות השאיפה שלו לחידושים

באותו סיור זכה נורייב לשבחים נלהבים ,שעה
שרקד בפאריס את תפקיד הנסיך ב"היפיפיה

הבלט הקלאסי .הוא ניסה את כוחו גם

אותו חזרה הביתה ,כי בעת שהותם בפאריס,

לא שעה לקול אנשי הק.ג.ב .שליוו את האמנים,
ונפגש עם רקדנים צרפתיים ,טייל בעיר
האורות לבדו בלילות ובכלל גילה עצמאות
שלא מצאה חן בעיני השלטונות והנהלת
הלהקה.
בו-במקום ,בנמל התעופה לה בורז'ה ,ממש

tנ ף רגעים מעטים לפני העליה למטוס ,החליט

ס 1.

היתה דרישה מחוצפת בעיניה והיא סרבה.

למרות זאת נורייב הגיע ללונדון ,רקד במופע
החגיגי ,וכך החל שיתוף פעולה הדוק בין

ומודרניזם ,הוא נשאר בנפשו במסגרת

הנמה" .כשעמדה הלהקה לטוס ללונדון,
להמשך סיורה ,חש נורייב שמשהו לא טוב
מתרחש סביבו .הוא חשש שעומדים לשלוח

--

ב  19-שנה ,אירגנה מופע גאלה למטרות
התרמה ובשל אילוצים של הרגע האחרון
הזמינה את הצעיר הבלתי ידוע להופיע בלונדון.
נורייב דרש שהיא תהיה הפרטנרית שלו .זו

נורייב לא להמשיך ללונדון· בעזרת ידידה שפגש

בסוגי תיאטרון אחרים ,כגון בתפקיד הגברי

הראשי במחזה "המלך ואני".
אחרי שרקד שנים ארוכות עם מרגוט

פונטיין ובכך העניק לה ,בעצם ,כמעט 20
שנות קריירה מחודשת ,פנה אל
הכוריאוגראפיה .נורייב לא יצר בלטים
חדשים משלו ,אבל הצטיין בבימוי בלטים
מוכרים ,מן הרפרטואר הקלאסי.

בשנים האחרונות היה מנהל להקת הבלט
של האופרה של פאריס .זו היתה תקופה
מלאת סקנדלים ושערוריות .אבל אין ספק,

שבזכות

מדיניותו

חזרה להקה
זו לשורה הראשונה של
להקות בלט בעולם.
מי שהכיר את אורח חייו ,לא
הופתע לשמוע לפני חודשים
אחדים ,שנורייב חלה באיידס.
הוא הופיע מספר פעמים בישראל ,לראשונה
עם פונטיין

בשנת

1963

ושוב

10

שנים

לאחר-מכן ,עם רקדני הבלט המלכותי הבריטי,
כשהפרטנרית שלו לין סימור .בסיור זה רקד
לראשונה את התפקיד הראשי ב"הבן האובד"
)של באלאנשין( ואת סצנת המרפסת מתוך

"רומאו ויוליה".

למרות השאיפה שלו לחידושים
ומודרניזם ,הוא נשאר בנפשו

במסגרת הבלט הקלאסי
במופע שנערך באמפתיאטרון קיסריה ,תחת

כיפת השמיים ,הרטיב טל הלילה את
הלינוליאום שעל ריצפת הבימה .שעה שביצע
סיבוב מהיר ,החליק נורייב ונפל על אחוריו
לעיני הצופים הנדהמים .אבל נורייב היה
מקצוען מושלם .הוא קם כאילו לא אירע דבר,
הקהל מחא כף ,הוא החווה קידה קטנה של
הכרת תודה והמשיך לרקו.ד

המחלה הקטלנית אולי חסכה ממנו שנים של
זיקנה ודעיכה איטית .הסתלק אמן ,שבכשרונו
ובאישיותו המיוחדת שימש חלוץ

המחול הגברי במאה ה .20-

~

,ינה

מ  Iון

שחם

I

ב -בווך

רקדנית ,כוריאוגראפית ,מורה למחול

RINA
SHAHAM
DANCER, CHOREOGRAPHER, DANCE TEACHER

כור  Iאוגרפ  Iת

וסדנאות

מחול
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03-6421878
03-730602
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לתלבושת

אצ"ל  ,27הרצליה פיתוח  ,46752טל 52-573663 .ס 27, Etzel St. Herzelia Pituach 46752 Tel .

~

o
קורסים:

לילדים,
למבוגרים
למתחילים ולמתקדמים
#

Lו
להופעות:
הלהקה של סילביה דוראן טל/פקס 03-5233805

להשכרה

ד ש ! '"ייי גיאז ,סטפס ועוד ועוד

}J

בן יהודה  ,53תל אביב טל03-5233805 .
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I
I
מאת גיורא מנור
הוא מכנה את להקתו ואת סגנון היצירות
המדהימות שהוא יוצר מזה שש שנים בלונדון

"תיאסרון גופני"  -להבדיל מתיאסרון-מחול,
תיאסרון כוריאוגראפי או סתם מחול חדיש.
הוא לא נראה כרקדן סיפוסי; ראש מגולח,
קומה ממוצעת ,גוף הבנוי כמו זה של מתאבק,
מוצק ,שרירי .מבסו ,יש בו משהו אינסנסיבי,

כאילו רדוף  -וכל האוירה שהוא יוצר סביבו
סעונה חשמל של מי שממהר להגיע למסרתו.
לויד ניוסון  -כיום אחד הכוריאוגראפים
החשובים ביותר באירופה  -הגיע ללונדון לפני
כעשר שנים כרקדן בלתי מוכר והצסרף ללהקה
קסנה ,שנלחמה על זכות קיומה ,להקת

x EMPORARYז.E

הוא היה אז כבן

,25

בוגר

אוניברסיסה במקצוע הפסיכולוגיה ,שעזב את
מולדתו ,אוססראליה ,בחיפוש אחרי עצמו -
והאמנות שלו.

ראש מגולח ,קומה ממוצעת,
גוף הבנוי כמו זה של
מתאבק ,מוצק ,שרירי,

מבטו ,יש בו משהו

אינטנסיבי ,כאילו רדוף

-

וכל

האוירה שהוא יוצר סביבו

טעונה חשמ'ל של מי
שממהר להגיע למטרתו
מהרגע הראשון שראיתי אותו על הבימה ,שמתי

לב לנוכחותו המיוחדת במינה .הוא היה אז

~l

מודאג ,שמא לא יוכל להמשיך ולרקוד
בבריסניה ,כי השלסונות סרבו להעניק לו

רשיון-עבודה" .יש
מספיק רקדנים בריסיים

מ ובסלים ,ולא נחוץ
לייבא אותם
וםאוססראליה - ".אמרו

ממש כמו אנשי ה"סנפלינג" ,התעופפו באויר,

חודשים יעבדו ובזה העניין נגמר .ואז ,כשיש לו

וכל אלה מול סצינות ענוגות ,ליריות ,של
עננים לבנים  ,החולפים בחלון הגבוה .צירוף
חלומי )בשני המובנים של תיבה זו( של

רעיון חדש ,הוא שוב אוסף סביבו קבוצה ויוצא

טו במשרדים

אניגמאסיות ,ניתנות לפרשנות אישית.

הממשלתיים.

EXTEMPORARY
משהתחלפה שם ההנהלה
הואמנותית ,וניצב על

אבל מכל העבודות נעשו צילומי סלויזיה,
שאינם בגדר תיעו,ד אלא למעשה יצירות בזכות
עצמן .נחוצה נחישות רבה ,לא להכנע לפיתוי
ההצלחה הקופתית ,ולשוב בכל פעם אל
אי-הודאות של יצירה

אסוציאציות וסצינות ברורות ובו בזמן

פגשתי את לויד ולהקתו כשהופיעו בפססיבל
בליסבון ,פורסוגל  .הצעתי לו לדבר עם מנהלי
"פססיבל ישראל" ,להזמין את המופע המהמם
הזה ארצה" .זה לא יילך - " .אמר לויד " -כי

ניוסון עזב את

להרפתקה אמנותית חדשה.

נוספת.

לקראת התערוכה
הבינלאומית " ", EXPO 92
שנפתחה בעיר סביליה

בעוד שבועיים אנחנו מסיימים את שורת

המופעים ,וזהו זה".

פרשת דרכים .מתוך

המצוקה הפרסית נולדו
עבודותיו הראשונות .

בשנת

986

ו יצא עם

" ,SEX, OUR DANCE

"MY
מופע

שכותרתו מציינת את שני

ההבסים המרכזיים של
עבודותיו .הוא קרא

ללהקתו הקסנה ,DV 8
שם שהוא משחק מילים,
כי  DEVIATEבאנגלית
פירושו "לססות" .לויד
ביקש לרמוז בשם זה לכ,ן

שהוא הומוסקסואל ,שמעולם לא מצא לנחוץ
להסתיר את נסי ותיו .אבל גם להצהיר ,שדרכיו
אינן הדרכים הסלולות של המחול העכשווי,
אלא דרכי עקלתון ,מפותלות ,מתחכמות ,כי
למלה האנגלית  DEVIATEיש גם משמעות כזאת.
אלא שדווקא היושר והבוסות

-

האינסלקסואלית והאמנותית  -של לויד
ניוסון ,הם שהקנו לו הכרה והצלחה  .יצירתו
הראשונה שזכתה להכרה כללית היתה "חלומות
מתים של גברים חד-גווניים" שעיצב לויד
בשנת

 988ו .

זו עבודה ,הדנה בבדידות האיומה

של גברים הומוסקסואליים ,במונחים
דמיוניים  ,חלומיים .מין חלום בלהות
של מין.
עבודה זו עובדה מחדש כתכנית

סלויזיה ,וכך זכתה לחשיפה מירבית.
לויד ניוסון היה לפתע מיוצר של
מחול-שוליים לדמות מוכרת ומרכזית,
שנה אחר כ,ן ב  990-ו ,שוב אסף
סביבו קבוצת אמנים ,ועימם יצר את

המופע "לו

בספדר בחודש מאי

שעבר ,יצר ניוסון מופע

כשהאור עלה על הבימה,
נראו קירות בתים ,חלוו
בגובה שלושה מטרים
מריצפת הבימה ,חבלים
תלויים וסולם .בהמשך
המופע הרקדנים טיפסו על

חדש" .דגים מוזרים"

") "( STRANGE FISH

שבו

הוא מספל בנושאים
המעסיקים אותו:
המצבים הקיצוניים,
המסוכנים ,שהכמיהה

לקירבה בינאישית,
מינית ,מביאה עימה.

הקירות ,ממש כמו אנשי

שוב יש בדידות תהומית,

ה  IIסנפלינגןן ,התעופפו באויר

ובו בזמן גם אותו אימון

הכרחי ,מוחלס ,כשל

אקרובאסים לעמיתיהם,
הבעתי את תמיהתי ,מדוע לא להמשיך בסיור
המופעים עם יצירה כל כך מעולה .אז הסביר לי
לויד את דרכי עבודתו ,שגם הן חלק
מה"אידיאולוגיה" האמנותית והאישית שלו  .אין
למעשה מלבדו  -ועוד שני אנשים ,העובדים
איתו כבר שנים מספר

-

חברים קובעים

בקבוצה שלו  .לכל הפקה הוא משתדל לקבץ

את המפרקת.

כותבת ג'אן פארי,

מבקרת המחול של
ה"אובסרבר" הלונדוני:
יותר ממזרי )מעבודותיו
הקודמות( ,כי תגובתנו

הקובע את הצורה הסופית

היא של צחוק ,שנחנק

של התנועה והמוסיקה ,של

-

ושניים אלה מהווים מרכיב
נכבד בסגנונו הבימתי .הוא

רוצה להמנע מהשיגרה של
עוד ועוד מופעים ,על מנת
לנצל את ההצלחה .הוא קובע
מראש עם המשתתפים כמה

באויר ,שבלעדיו הם
עלולים לשבור לעצמם

'"דגים מוזרים' הוא עוד

משתתפים מתאימים ,לאו דווקא רקדנים .
העבודה משותפת ,אבל לויד הוא בכל זאת

התפאורה והאקרובאסיקה

שעה שהם מתעופפים

מיד בגרון .אנו מגחכים

למראה משחקי-הזיווג של מתבגרים ,שייצר
המין שולס בהם ונרתעים מהנודניק ,הנדחק
לכל שיחה בשעת מסיבה ובלבד שיגע במישהו.
אנחנו ,ממש כמו המשתתפים ,איננו חשים אלא
כשכבר מאוחר מדי ,שחיפוש המגע הגופני בכל
מחיר הינו מסוכן וממית".

רק ", ...

עימו הופיע

בפססיבלים רבים.
עוד הצלחה אמנותית

ולהיס בינלאומי .
תמונת הפתיחה של

"לו רק  "...אופיינית
לדרכו הבימתית של
ניוסון  .המסך נפתח

בחוש,ן על סרפז
בגובה רב ניצבת אשה

צעירה  .ללא הכנה היא
עוזבת את אחיזתה

בחבלים הנושאים את
הסרפז  -וצונחת אל
החושך שמתחתיה .זה
היה עוצר נשימה,

הלם-קהל כבר
בשניות הראשונות

של המופע.
כשהאור עלה על
הבימה ,נראו קירות

בתים ,חלון בגובה
שלושה מסרים
מריצפת הבימה,

חבלים תלויים
וסולם .בהמשך
המופע הרקדנים

סיפסו על הקירות,

L

1

-

איו למעשה מלבדו

ועוד

שני אנשים ,העובדים איתו

-

כבר שנים מספר

חברים

קבועים בקבוצה שלו .לכל
הפקה הוא משתדל לקבץ
משתתפים מתאימים ,לא
דווקא רקדנום .העבודה

משותפת ,אבל לווד הוא בכל
זאת הקובע

הסופית של התנועה
והמוסיקה ,של התפאורה
והאקרובאטיקה

ושניים

אלה מהווום מרכיב נכבד
בסגנונו

אחד הרקדנים נערה,

וכתמורה למעשה הטוב
שלו ,מדביקים לכתפיו
שתי נוצות

-

שמא

כנפיים של מלאך?
בלהקה משתתפת הפעם
גם אישה קשישה ,בת

יותר משישים .וזמרת,

ששרה ,תקועה על
הצלב.
עכשיו הסתיימו מופעי

את הצוךה

-

בתמונה נוספת מציל

הבומתו

המשולש הבסיסי כל כך של מין ,מחול ומוות
מקושר הפעם עם עולם סמלים דתי ,נוצרי.
המופע נפתח בדמותה של אשה עירומה,
התלויה על הצלב .המוסיקה המלווה רגע זה

"דגים מוזרים" ולויד
ניוסון וחברי הלהקה
עסוקים בצילומי היצירה
שלהם כתכנית טלויזיה.
אחרי סיום עבודת

הצילומים ייטול לויד
פסק-זמן ,לחיפוש אחרי
נושא שידליק שוב את
דמיונו ותהליך העיצוב,
החזרות וההכנות למופע
נוסף יתחדש.

לויד ניוסון הוא בעצמו
מין דג מוזר באגם התיאטרון התנועתי

היא כנסייתית  .בסצינה אחרת "גופות עירומים

העכשווי ,אומן המעז להגשים ,מה שאחרים רק
חולמים עליו.

'יום-הדין''' ,מתארת ז'אן פארי את הנעשה.

נודע לנו ,שהשנה )  ( 1993תוזמן להקת DV 8
לישראל על ידי האמרגן פנחס פוסטל ,כך שיש

מתפתלים על ריצפת הבימה ,כמו בתמונה של

מתחת לרצפה מציץ מעין חדר-מתים
וכשלבסוף נפתחת הרצפה מתגלה בריכת מים.

~

סיכוי שנראה אותה ,סוף סוף ,בארץ.

)מקווה טהרה?(

a-

פרסומי

מהמנבש
מחול

מדרון למחקר וחוקרום

חדשימ
EURorEAN

הד"ר גדעון דיאנש הוציא בבודפשט ,הונגריה ,קטלוג מעודכן של כל מוסדות DANCE RE~ EARCH
המחקר בתחום המחול באיזור האירופי ,בו נכללת גם ישראל .החוברת
ION NET\~ORKזINfOR~1A
מביאה את כתובותיהם של ארכיונים ,מוסדות וחוקרים ומציינת את תחומי --j,ljll:--
ההתמחות שלהם .זהו כלי-עזר חשוב ,העשוי להקל על קשרים בינלאומיים.
~'(j1.0
נ;\fl>.fס
ניתן לעיין ב" EUROPEAN DANC:E RE SEARCH INFORMATION NETWORK

•

 "DIRECTORYבספריה למחול בבית-אריאלה בתל אביב וכן לרכוש עותקים.
מחיר העותק:
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ש"ח

התנ"ן במחול
מזה שנתיים מופיע בלונדון כתב-עת עיוני ,העוסק באמנות המחול ,שעורכו
הראשי הוא רוברט כהן .שם כתב-העת

" " CHOREOGRAPHY AND DANCE

והוא רואה אור פעמיים-שלוש בשנה .כל חוברת מוקדשת לנושא אחד.
השנה הופיעה חוברת המוקדשת לתנ"ך במחול ובה מאמרים מאת ,בין היתר,
מרתה היל ,ג'נבייב אוסוואל,ד סלמה-ג'ין כהן וחוקרים חשובים אחרים.
עורכו של גליון מיוחד זה היה גיורא מנור.

ספרו מחול חדשום בעברות
סיפור מחולות העם בדליה

-

מאת רותי אשכנזי ,בהוצאת "תמר" ,הוא

תיעוד וניתוח בתופעה המיוחדת במינה ושמה כנסי המחול בקיבוץ דליה,

שהחלו בשנות ה  40-ונמשנו עד שנות ה .60-
הספר מוקדש לגורית קדמן" ,האדריכלית של כנסי דליה.' 184 ".ע
המחול הבלתי תלוי  -מאת נפתלי עירוני וירון מרגולין ,המתארים בספר
את התיאוריות שהם פיתחו על אודות המחול ,דעות מקוריות ,הבאות
לידי ביטוי אמנותי מעשי בעבודתו של מרגולין כרקדן וכוריאוגראף של
להקתו הירושלמית .הספר מלווה תצלומים רבים ונאים מאת אלדד ברון.

~
Aזג

מכללה
לחינוך
סמונר

הקובוצום

תל אבוב
המסלול
למחול
ותנועה

קומפוזיציה במטלול למחול המכללה לחינור טמינר הקיבוצים ת"א'

המכון לתנועה :מרכז עמיצור בר
הםסלול לםורים לםחול ולתנועה :ראש הםסלול נעםי בהט-רצון.
תכנית הלומודום של המסלול למורום למחול נועדה להכשור מורים
למחול והוא בנווה בהתאם לצרכום המו וחדים של חינוך למחול
ולתנועה בגול הריי בבות הספר היסודו ,בחטובת הבוניים ובבות
הספר התוכון.

מכינה להכשרת מורים לתנועה ולמחול
לימודי מכינה מיועדום למועמדום ללומודום ,אשר נגשו לבחונות
למסלול למחול ונמצא כו נדרש מהם לימוד מעשי נוסף לפני שוגשו
לבחינות שנות.
רק במודה וישארו מקומות פנויים ותקבלו מועמדום נוספום.

מטרה נוספת היא להכשיר מורים האמונים על יסודות הטכניקות
הקלאסוות והמודרנוות המקובלות במחול ופתוחים לקלוטת מגמות
ושיטות חדשות של בוצוע והוראת מחול ותנועה.

מטרת המכינה לאפשר ללומדים בה לימוד מרוכז של מקצועות הבלט
הקלאסי ,המחול המודרני ויסודות מוסיקה .לימודי המכינה
מתקיימים שלוש פעמים בשבוע ,בשעות אחה"צ.

התנועה ,המחול והפעילות האמנותית ,בשולוב מקצועות ההוראה
האחרים ,מהווים סביבת הכשרה נאותה לתלמודים ,מתוך מטרה
לפתח את הרגישות ואת ההבנה האסתטית והפדגוגות שלהם,
ולהעמיק בהם את המןדעות העצמית והיכולת המקצועית.

הקבלה למכינה מותנית בהתאמה שתקבע עפ"ו ראיון ובחינה מעשית

התכנות מקנה לתלמיד המסלול ידע במקצועות החינוך ובמדעו גוף

האדם תוך כדו התמחות בתנועה ובמחול לפי האופוונום הבאים:

בתנועה ובמחול .און התחייבות לקבל כל מועמד למכונה ,וכן און

התחייבות לקבלו למסלול לאחר סיום לימודוו במכינה.
לאחר סוום הלימודום במכינה ,המעוניינים להתקבל ללומודום
בהכשרה למורום למחול ולתנועה חייבים לעמוד בכל תהליכי הקבלה,
ככל מועמד אחר.

ן .וצורת קשר רצוף ומעשי בין הטכנוקות השונות הנלמדים
בהכשרת מורום למחול ולתנועה.
 .2שופור הוכולת הטכנית של הלומד מבוססת על ודע
אנטומי-פוזוולוגי ,תוך שומוש נכון במושגום האנטומיים בהוראה
ותוך התחשבות בצרכום הנפשיים-חונוכיים של התלמי.ד

תכנית

ההכשרה

מטרת התכנות להרחיב את הודע ואת האפשרווות לוצור מערכת

גירויים לפותוח החשובה ולעודוד התלמודים לעיון בחומר רקע

הנוגע להשקפתנו החינוכות ,לגושתנו הוצירתות ולעבודתנו
המקצועות.

א .לומוד תנועה ומחול כדיטצופלונות בפני עצמן ,הן בהיבטים
העווניים )מדעי גוף האדם ,תולדות המחול ,מחול אתני ,מוסיקה
וכו'( והן בהובטום המעשיים-מקצועיים )תנועה יסודות ,בלט
קלאסי ,מחול מודרנו ,קומפוזוציה וכוי(.
ב .לומוד שוטות הוראה וחונוך המשמשות בפעולות האמנותית
לפותוח הכלום הקוגנוטוביים של הולד ושל המתבגר ולפיתוח

השתלמויות למורים לתנועה ולמחול
במסגרת המכללה מתקיימות השתלמויות המיועדות למסיימי
מכללות למורים למחול בתנועה ובעלי נסיון בעבודה .בוגרי בתי ספר
מקצועיים בארץ ובחו"ל ובעלי ניסוון בעבודה ותקבלו לאחר ראיון
אישי ובחינת כניסה .המשתתפים ווכלו לצרף את מקצועות הלומוד
לפי התמחותם ובחירתם מתוך הנושאים הבאום:
שיטת מרתה גראהם

-

המורה :דודה מנס,

עקרונות ושיטות של אומפרובוזצוה במחול
המורה אריה בורשטיין

2

-

~

מחול בסגנון הג'אז  2 -ש"ש.
שוטות וגושות בהוראת מחול

טכנוקות במחול מודרני

-

הרמונו של אושיותו ,וכולתו הגופנות ורמת מוומנותו המקצועות.

ג .לומוד מקצועות התנועה והמחול ודרכו הוראתם יהיו בהיקף
וברמה של חוג אקדמו.

שופור היכולת התנועתית

במהלך הרצוף של העבודה.

2

ש"ש.

בלט קלאסי

אנו נותנום תשומת-לב מווחדת לעבודות תלמודום ,וכו עורכום
סדנאות מיוחדות ושועורום משותפום לשולוב המקצועות השונום

ש"ש.

-

-

המורה צופוה נהרין 2 ,ש"ש.

המורה אריה בורשטיין 2 ,ש"ש.

ש"ש.

-

המורה והודה לבנה 2 ,ש"ש.

כתב תנועה בשיטת אשכול-ווכמן
רחלו נול 4 ,ש"ש.
ווגה

-

-

המורות תרצה ספיר,

המורה שולה קמחו 2 ,ש"ש.

פרסים והרשמה בסל03-6902351 , 03-6902325 .
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האקדמיה המלכותית למחול היא הנוף

הבינלאומי הנדול ביותר בעולם להוראת

שילמדו באלט בבית הספר שלך ,אנא כתוב/כתבי אלינו
ושלח  /י תאור התפקי,ד פרוט תנאי שכר ותנאי מגורימ:

יש לשלוח את המידע לפי הכתובת:

המחול.
האקדמיה מקיימת בחינות

MISS LAURA ANDERSON,
GRADES

ו-

MAJORS

לילדימ

OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGER

ונוער שלומדימ באלט קלאסי.

ROY AL ACADEMY OF DANCING
36 BATTERSEA SQUARE

האקדמיה המלכותית למחול גמ מכשירה מורימ להוראת שיטת
הבאלט הקלאסי של האקדמיה לילדימ ונוער.

האקדמיה מציעה עתה מרכז תעסוקה למורימ מורשימ

LONDON SW11 3RA
FAX: 0044-71-924-3129 TEL: 0044-71-223-0091

ומורימ-אסיסטנטימ קדמ-מורשימ שמחפש י מ תעסוקה בבתי

ספר למחול בחו"ל.
אם את/ה

מרכז התעסוקה של האקדמיה המלכותית למחול פועל כיחידת
קישור בין המעסיק למועסק ואינו נוטל כל אחריות שהיא לגבי

חוזימ שעשויימ להחתמ בין הצדדימ.

מורה שהוכשר  /ה על ידי האקדמיה המלכותית למחול או

לקבלת פרטימ בנושא השתלמויות למורימ ומסלול לתעודת

תלמיד/ה-מורה שמעוניינימ במקומ עבודה בבית ספר למחול ,

הוראה של האקדמיה המלכותית למחול ,הנערכימ בישראל נא

אנא שלחו פרטימ באנגלית שיכללו קורות חיימ תוך ציון סוג

לפנות אל :

בית הספר ומדינות או אזורימ בהמ הינכמ מעוניינימ לעבוד:

ריקי בן שימול רחוב אבן שמואל 20/6
ירושלי ם  97230טל'02-867789 :

(1

(2

מורה המחפש  /ת אסיסטנט קדמ-מורשה או מורה מורשה

גם אם
ניו-יורק

א .ינה עוד
הבירה

~~~~OO

העולמית של
המחול כשם שהיתה
לפני  20שנה ,היא
מרכז תוסס של מופעים,
להקות ויוצרים ,מאירה

~~.,

אליאש-צ'יין היא כתבתנו
ב"תפוח הגדול" וזה הדיווח הראשון
שלה מהחוף המזרחי של ארה"ב

מאת מאירה אליאש-צ'יין

~;א

;

,

הבנימ נהרגימ באופן סראגי,

מאז הגעתי לניו-יורק ,לפני כשנה ,הלכה

תפיסתי את עולמ המחול המקומי והשתנה.

למוניסין שיצאו לעיר בשלושימ השנימ
האחרונות ,כמרכז המחול העולמי ,כמקור בלתי
נדלה לחידושימ  -שוב אין ,לדעתי ,אחיזה של
ממש במציאות .במקומ אווירה מרגשת של
יצירת מקורית ,של תעוזה ופריצת דר,ך נחשפת
תחושה כללית של שממון ,רפיון ,אפילו הרמת
ידיימ .כוריאוגרפימ שהתפרסמו בעבר בשל
חידושימ ,חוזרימ ומבססימ את הסגנונות

המזוהימ איתמ .עולמ המחול המקומי -
כוריאוגרפימ ,מפיקימ ומבקרי מחול  -משתתף
לאחרונה בגל של התרפקות נוססלגית ,של
מחוות-הצדעה לאמני מחול קשישימ שכבשו
לעצממ) ,בצדק!( ,מקומ של כבוד בתולדות
המחול האמריקני.
שתי להקות הבלס הקלאסי המקומיות,
"איי.בי.סי" ") "( American Ballet Theatre
"ניו-יורק סיסי בלס" מקפידות לכלול
ברפרסואר עבודות )אמ כי בכמות סמלית
ו-

בלבד( של ענקי מחול כויליאמ פורסיית או
כוריאוגרפימ צעירימ ובוסימ כיוליסס דאב
)  (, Ulysses Doveשיצירתו "תענוגות רציניימ"
תועלה בבכורה עולמית ב"איי.בי.סי" .ברוח
דומה ,נמשכת מגמת בתי האופרה להזמין
כוריאוגרפימ נועזימ ,כדי ליצור את התנועה או
אפילו את הבימוי של אופרות חדשות .כך יצר

מרק מוריס את הכוריאוגרפיה לאופרה "מות
קלינגהופר" )מלחין :ג'והן אדאמס( ,שהועלתה

בזה אחר זה ולבסוף נוקמ
הנהר באשה המושחתת .הזמרת
רובי הינדס ,בתפקיד האמ ,המופיעה

על הבמה ,בעוד רקדני להקתו של ג'ונס
מבסאימ את דמויותיהמ באמצעות

המחול .המוסיקה נכתבה בידי המלחין ונגן
הג'אז לרוי ג'נקינס בסגנון המשלב מסורת
מוסיקלית אפרו  -אמריקנית ,מוסיקה קלאסית
וג'אז .נוסף לתזמורת בית האופרה ולהקת ג'אז
מבוצעת המוסיקה גמ בידי נגן כלי הקשה
אפריקני מעולה וכן המלחין עצמו ,המאלתר
בכנורו ,בכל אחת מההופעות .כצפוי,
הכוריאוגרפיה משלבת יסודות אפריקניימ
מסורתיימ עמ תנועה עכשווית ,התפאורה

והתלבושות עשירות בצבע וסממנימ
פולקלוריססיימ.

ג'ונס "אופרת בלוז שחורה ,שתציג קונפליקסימ

עכשוויימ בהקשר מיתי ".ואכן ,העלילה
)ליברסו :אן ס .גרין( ,המספלת במאבקי
המינימ ,מבוססת על אגדות פולקלור מאיזור
הסהרה .זהו סיפורה של אשה ,ששאיפתה

הנואשת לבנימ זכרימ הובילה לשורה של
אסונות .ראשית ,הרגה האשה את בתה

התינוקת ונעשתה למאהבת הנהר )בביצוע ביל
ס .ג'ונס( ,שהבסיח לה בנימ .שלושת הבנימ,
המיוצרימ מסין הנהר ,נולדימ פגומימ .האמ,
רודפת שלמות וחסרת לב ,עוזבת את האב -
הנהר והבנימ הרכימ ,לסובת העיר הגדולה.

פלרמו"
מ , 1990-
ו"בנדוניאון"

") "( Bondoneon
פריחת האמנות האתנית אינה

מגמה טבעית ,שצמחה מתוך עולם
האמנות ,אלא מגמה מלאכותית,
תוצאה של מדיניות מוכתבת מטעם
השלטוו המרכז  ..זוהי מדיניות
המעודדת אפליה חיובית של בני
המיעוטים הגדולים בארצות-הברית
)שחורים והיספאנים( ,ותומכת

בביטויים שונים של שפתם ,תרבותם
ומסורותיהם

ב"ברוקלין אקדמי אוף מיוסיק" ,בספסמבר .' 91

כך גמ הופקדו הבימוי והכוריאוגרפיה לאופרת
המחול "אמ לשלושה בנימ" ) "Mother of Three
"  (Sonsשהועלתה ב"ניו-יורק סיסי אופרה"
באוקסובר  ,' 91בידי הכוריאוגרף ביל ס .ג'ונס,
והיא נחשבת במידה רבה ליצירתו שלו .הבכורה
העולמית של היצירה התקיימה בביאנלה של
מינכן ,ב . 1 990-הנהלת הביאנלה הזמינה אצל

-

"פלרמו,

מ , 1980-

אמור היה להוות את גולת
הכותרת של הפססיבל .בכל
אחת מהיצירות היו קסעימ

בודדימ בעלי עוצמה תיאסרלית
)בעיקר זכורה פתיחת "פלרמו ,פלרמו",
כאשר קיר לבנימ ענק ,שבנוי לרוחב
הבמה ,התמוסס בצורה ריאליססית
מרשימה( ,או רגעימ של ביסוי אמיתותיה של
באוש ,בנושאימ כמו היחסימ בין המינימ

)"פלרמו ,פלרמו"( או מהות אמנות המחול
)"בנדוניאון"( .אולמ קסעימ אחרימ התארכו,
ללא הצדקה בימתית ,ומכלול הפרסימ
המרכיבימ כל אחת מהעבודות לא התלכד לכלל
חוויה אחת מגובשת וסוחפת.

השממון ,שהוזכר בפתיחת המאמר ,בלס במיוחד
בפססיבל מקומי ותיק ויוקרתי לאמנויות במה
עכשוויות "הגל הבא" ")  "( Next Waveהמתקיימ

מדי סתיו ב"ברוקלין אקדמי אוף מיוסיק".
הפססיבל ,המגדיר את עצמו כ"קוסמופוליסי
והרפתקני ",נע בעונה שעברה )ספסמבר

-

דצמבר  '( 91בדרכימ סלולות ,ללא תעוזה
ונסילת סיכונימ וכמעס כל מה שהציג היה
פשוס משעממ  .נראה שתפריס המחול נרקח לפי
מתכון פשוס  -שני כוריאוגרפימ בינלאומיימ
)ווימ ואנדהקיבוס ופינה באוש( ,שכבר הופיעו

בניו-יורק לפחות פעמיימ בעבר וכמה להקות
ויוצרימ מקומיימ )גארת פאגאן" ,ארבן בוש

ווימן" ,איקו וקומה( ,שכולמ נכנסימ לקסגוריה
של "אמנות מיעוסימ" או "אמנות אתנית".
הפססיבל לא חשף דמויות חדשות בעולמ
המחול ואף לא הפיק תכניות מרגשות של
אמנימ מוכרימ.

תיאסרון המחול של פינה באוש ,בשתי עבודות

האורח האירופאי השני בפססיבל ,ווימ
ואנדהקיבוס )  ( Wim Vandekeybusהבלגי
ולהקתו "Vez

," Ultima

העלו את יצירתו" ,תמיד

אותמ השקרימ" ,שהיתה ,לסעמי ,התכנית
המגרה היחידה בפססיבל .עבודתו הבוסה
והאלימה ,הניזונה מ"מתח גבוה ",הסומנת
סכנה מתמדת לגופות הרקדנימ  -קרובה
בריכוז האנרגיה שלה לעבודת אמני מחול

אחרימ משנות ה  - ' 80-כאדוארד לוק הקנדי
או מייקל קלארק הבריסי  .יש המכנימ את
הנסיה היצירתית הזו בכינוי "כוריאוגרפית

אדרנלין".
באשר ליוצרימ המקומיימ שהשתתפו בפססיבל,
הללו ,כאמור ,מיצגימ נסיה אפנתית שלסת
בשנימ האחרונות ,של חזרה לשרשימ וגאוה
אתנית .פריחת האמנות האתנית אינה מגמה

סבעית ,שצמחה מתוך עולמ האמנות ,אלא
מגמה מלאכותית ,תוצאה של מדיניות מוכתבת
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תנועות המזוהה עם מסורת הריקוד השחור.

גיזת הזהב

הדמויות ריאליססיות ואגדתיות  -לקוחות
מהווי חיי-משפחה ,אמונה דתית וחלומות .

ובמשפחתה .היא נישאה ליאסון ,ילדה לו שני
בנים ולבסוף ננסשה על ידו לסובת נסיכה

העבודה ,שמקורות השראתה הם אורחות

צעירה ,בת יוון התרבותית  .כנקמה איומה

החיים בדרום השחור של ארצות-הברית,
מוקדשת למיני אוואנס  ,ציירת מראשית המאה .

בבעל הבוגדני ,רצחה מדיאה את הכלה הצעירה
ואת שני בניה שלה .המופע כולל סקססים -
מדוקלמים או מושרים בגרמנית ובאנגלית -
מאת המחזאי הגרמני היינר מילר  .המרכז
המוסיקלי של המופע נשען על חמישה שירים
מתון "  "Londsco pe With Argonoutsשל מילר,
שהולחנו במיוחד בידי המוסיקאי האמריקני
ג'והן קינג .יתר המוסיקה הוא קולאגי ,מורכב

מסעם

השלסון המרכזי.

זוהי מדיניות

המעודדת אפליה חיובית

של בני המיעוסים הגדולים
בארצות-הברית )שחורים

בהזרקקותם

הנואשת

לתמוכה כספות ,משתפום
האמנום פעולה עם המגמה
האתנות

והיספאנים( תומכת בביסויים

שונים של שפתם ,תרבותם
ומסורותיהם .תקציבים מיוחדים

הוקצו להפקת יצירות בעלות גוון אתני.
בהזדקקותם הנואשת לתמיכה כספית,
משתפים האמנים פעולה עם המגמה האתנית,
אן בו בזמן מגלים ביסויי עלבון .ביל ס .ג'ונס
התבסא בראיון עיתונאי ,ב"ניוסדיי"

הניו-יורקי ,בהקשר להעלאת "אם לשלושה
בנים" ב"סיסי אופרה" ,במלים אלה" :בעידן זה
של רבגוניות תרבותית וכשרות פוליסית ,זה די
משפיל לחוש שאנו בסן הכל עונים על צורן
אפנתי של מישהו".

"בית תהילה" ")  "( Proise Houseשל "נשות הסבן
העירוני" )"  ( "Urbon Bush Womenמזכיר לי את
האסתטיקה של להקת "ענבל" .נראה שהוא
הופק ,בראש ובראשונה ,למען קהל רחב ופשוס,
של קהילות שחורות ברחבי ארצות הברית
ופחות למען קהל עירוני של שוחרי מחול.
הבמה צבעונית ,התלבושות ססגוניות .שימוש
נרחב נעשה בכלי נגינה עממיים )כמו
תוף-מרים( ,מנגינות אפריקאיות ואוצר

אפילו צמד היוצרים היפאניים איקו וקומה לא
הסתפקו במקורות השראתם המוכרים  ,פולחני
פריון ותופעות סבע .את ההשראה לעבודתם
"אדמה" ,שאבו מעולם האינדיאנים של
ניו-מכסיקו .המופע לווה במוסיקה חיה,
בביצוע שני נגנים אינדיאנים ,וכלל התייחדות
גופנית ורוחנית מתמשכת עם האדמה ,תון

נסיון עקשני להתמזג עימה ,וגירסה של שני
האמנים ל "ריקוד הבאפאלו" האינדיאני הנודע.
מיזוג התרבויות לא עלה יפה ,התוצאה הסופית
בלתי אמינה ומייגעת .נראה כי איקו וקומה
נתקעו באסתסיקה המינימליססית-פולחנית
שלהם ,כבדרן ללא מוצא ,ואינם מצליחים,
בשלב זה ,לרענן את יצירתם או לשנות את
כיוונה.

אחד ממופעי המחול הבודדים המרגשים באמת
שראינו בניו-יורק היה מופע יחיד של

-

במחיר בגידה במולדתה

ממוסיקה עממית רוסית ויוגוסלבית ,כרוביני,
אמא סומאק ולייבאן  .אן פאפוליס מכנה את
סגנון עבודתה "תיאסרון גופני" ,להבדיל
מתיאטרון-מחול .הופעתה מרשימה ביותר  .על
מיבנה גוף רחוק מהאידיאל הקלאסי )היא קסנת
קומה ,מוצקה ומקומרת ,ורבים משווים אותה

לבס מידלר או למרדית מונק( היא מפצה
בנוכחות בימתית מחשמלת ,אנרגיה פראית,
כוח פיסי והתמדה מרשימים וסכניקה מעוררת

הערכה  .פאפוליס מיומנת בבלס קלאסי ,מחול
מודרני

-

היא אחת המורות העיקריות בבית

ספרו של מרס קאנינגהם ביו-יורק

-

בתיאסרון ושירה( .חזק ומקורי במיוחד היה
קסע בן כשבע שמונה דקות  ,בו מנתרת

פאפוליס ומניפה את זרועותיה וראשה,
בתנועות קצביות וסקסיות  ,ההולכות ונעשות
מהירות וסעונות יותר ויותר ,עד הגעתה

לשיא ,כמו בטראנס .התנועה מתבצעת תון
השמעת סקססים בלתי פוסקת ,אן למרות
המאמץ המתמש,ך אין הרקדנית מאבדת

כוריאוגרפית  /רקדנית /שחקנית בשם אן

לחלוסין את נשימתה .נוסף לכ,ך פאפוליס אינה

פאפוליס  .המופע" ,מדיאה" ,מבוסס על דמותה
המיתית של הגיבורה הברברית ,הקוסמת
מדיאה ,שעזרה לאהובה היווני יאסון להשיג את

חוששת מביטוי רגשות ועושה זאת בצורה

אקספרסיבית ,לעתים בתנועה מלאה ומחוות
"גדולות"  ,אן כמעס תמיד ללא הגזמה או
ביל טי  .ג'ונס ב"אס לשלושה בנים"

" Bill T. Jones in "Mother of Three Sons

'1

גלישה מביכה לרגשנות.

דקיקה של שיעמומ .מסיבה זו גמ ברור מדוע

אכן ,לאחר אין ספור מופעימ מסוגננימ ,שהיו

התמורה התכנית הנוכחית ביצירת קאנינגהמ

כה נפוצימ בשנות ה O-וי

וה ', 80-

בהמ הרמה

הצורנית-פורמאליססית ,הגדרת השפה
התנועתית ובחינת יחסיה עמ החלל ,עמ
חומרימ ואמצעימ סכניימ ותקשורתיימ
מגוונימ ,עמדו במרכז החוויה האמנותית,

וביסוי רגשות על בימת המחול העכשווי היה
חסר כמעס לחלוסין  -היה זה מרענן לצפות
בזיקית זו ,פאפוליס ,העוברת בסבעיות מרגש
אחד למשנהו ,מאהבה לשנאה ,מנקמ לנוחמ,
מקנאה לאשמ ,מזעמ לחושניות ,מפגיעות
מוחלסת לשליסה בגורלה" .מדיאה" הוא מופע
נועז ,אנושי ,מבריק ,מופע עמ נשמה.

בכלל ,נראה כי מגמה נוספת המאפיינת את
המחול המקומי של שנות ה  ' 90-המוקדמות
קרוב לוודאי שלא מתוך מודעות מלאה ,עדיין
 היא החזרה לביסוי רגשי אצל אמני מחול,שעד עתה התרכזו בביסוי צורני .הפתעה זומנה

לקהל ה"סיסי סנסר" ,שבא לצפות בעבודות
חדשות של מרס קאנינגהמ ,הכוהן הגדול של
המחול הפורמאליססי ,וגילה כי הללו נגועות
ביותר משמץ של ביסוי רגשי .שתיימ משלוש
העבודות שנכללו בתכנית )"  " Looseslr ileו-
"  ("Cho nge 01Addressחשפו משהו מנפש
הכוריאוגרף :פחדי מוות ,בגידת הגוף ,זקנה,

בדידות ,חריגות .יתכן כי גילו המתקדמ )  3ו(
ומחלת השגרון המנוונת של קנינגהמ שימשו
כמאיצימ לשינוי יצירתי זה ,אך תהיינה הסיבות
אשר תהיינה ,זוהי ססיה משמעותית.

הפתעה זומנה לקהל
שבא לצפות בעבודות החדשות
של מרס קאנ  Iנגהם
אצל קאנינגהס ,תמיד קורה משהו מבחינה
חזותית או תנועתית :חיבורימ ויחסי גומלין
מעניינימ בין הרקדנימ ,עיצוב במה מקורי או

מוסיקה ,שקשה להתעלמ מנוכחותה ,לסוב
ולרע) .לאורך כל הקריירה שלו ,עבד קאנינגהמ
עמ אמנימ ויזואליימ חשובימ כרוברס
ראושנברג ,אנדי וורהול וג'ספר ג'ונס ועמ
מלחינימ כגו'הן קייג' ודייויד סיודור( .רובמ
המכריע של רקדני הלהקה צעירימ ,יפימ ובעלי
סכניקה ללא דופי .מבחינה תכנית ,קאנינגהמ
קרוב ,במידה רבה ,לאמנות מושגית ,זרמ חשוב
באמנות הפלססית ,שפרח בשנות ה.' O-ו הוא
עוסק בצד הצורני של המחול ,תקירת התנועה
האנושית הסהורה )אחד מריקודיו הידועימ,

מ  ,1965-נקרא " How 10 Poss, Ki ck, Fo ll o nd
"  , Runבחינת גופות הרקדנימ כגורמ פיסולי
בחלל ,החוקיות והמקצבימ שבתופעות סבע
ואקלימ  .כמו כן ,בעבר הרבה קאנינגהמ לשתף
יסודות של מקריות ואילתור על הבמה .במובן
זה  ,הוא קרוב מאוד למלחין ג'והן קייג ',ומאחורי
השניימ שיתוף-פעולה הנמשך עשרות שנימ.
עד כה התרחק קאנינגהמ מיסודות עלילתיי מ,

כה מפתיעה ומלהיבה.

הבמה.

בשל ח  Iדוש  Iם ,חוזר  Iם ומבסס  Iם

אין ספק כי הסיבה העיקרית לדשדוש ולמבוכה
של אמנות המחול היא כלכלית .החברה
האמריקנית) ,בעיקר תחת מימשל רפובליקני,

את הס  Iגנונות המזוה  Iם א  Iתם

בשתימ-עשרה השנימ האחרונות( ,אינה

כור  Iאוגרפ  Iם שהתפרסמו בעבר

תופסת את התמיכה באמנויות כחובה של
השינוי מתבסא כבר בבחירת שמות העבודות.

לריקודיו משנות

ה ,' 80-

"  oneן  "Native Green ", "C oo stו-

"",Channels/ lnserts

שהמ בעלי גוון אובייקסיבי

מובהק ,בעוד שריקודימ מן השנתיימ

האחרונות נושאימ שמות בעלי מימד יותר אישי
ואנושי ,כגון". l oosestrife"1 "Chonge of Address " :
ביסוי משמעותי אחר הוא שינוי הדגש המושמ

על השתתפות קאניגהמ כרקדן .הופעת
הכוריאוגראף על הבמה ,בריקוד המסיימ את
התכנית ,הפכה למסורת .צפיה בכמה וכמה
מתכניותיו ,לאורך העשור האחרון ,מצביעה על
הדרדרות עקבית במצבו הגופני .הוא נע בקושי

ניכר ותנועותיו הולכות ומצסמצמות להנפות,
סיבובי זרועות וחצית הבמה לכיוונימ
שונימ ,בהליכה איסית.

האמריקנימ מקבלימ את הופעתו
בהתלהבות גדולה .המ אוהבימ מחוות
של כבוד לאמני במה מזדקנימ )זהו ,קרוב
לודאי ,צידו השני של פולחן הנעורימ
שלהמ!( .לי אישית ,צרמה הופעתו עד כה
והצסיירה כגחמה פאתסית וכגימיק

מסחרי .לא כן הפעמ ,עת הופיעה ב-

" ". l oosestr ife

כאן שינה קאנינגהמ את

מרכז הכובד של הופעתו והתאימו
לעיסוקו החדש בחומרימ שברגש .כ,ן
בעוד שבריקודימ קודמימ התמקמ,

לעתימ קרובות ,במרכז הבמה ויצר
קומפוזיציות ומגע

פיסי בינו לבין
רקדניו )הוא הזיז
אותמ ,רקד איתמ,

הפגין את מעמדו

כמנהיגמ ומורמ(
הרי שהפעמ ,נע
קאנינגהמ מאחור,

לגמרי בנפרד
מרקדניו הצעירימ

והללו התעלמו
מנוכחותו לאורך
כל הריקוד כמעס.
הוא פעל לבדו,
מעין יחיד הדחוי
בידי הקבוצה וניגוד
זה בין הגופות

הצעירימ והיפימ

לגוף הזקן והנכה
נראה פתאומ אנושי

מעיסוק בנושאימ אגושיימ ומחשיפת מעורבות

ואולמ ,כל היסודות הללו ,שהפכו להיות
סביעת האצבע האסתסית של קאנינגהמ ,המ
המ גמ מיגבלותיו; המילון התנועתי סהור
ומוגבל ,העולמ הבימתי מסוגנן ונקי ,מחקרי,

תחושותיו נוצרה

מנוכר וחף מביסוי אנושי  .מסיבה זו ,צפיתי עד

היומ בעבודותיו מתוך גירוי אינסלקסואלי,
עניין היססורי והערכה עמוקה למקומו בשורה
הראשונה של יוצרי המחול בן-זמננו ,אך תמיד
בחוסר מעורבות אישית מוחלסת ובתחושה

קרא הכוריאוגרף

בשמות כמו"Po ints in Space", "August Pace ," " :

ועצוב ולא פאתסי.
השלכה בימתית של

רגשית על הבמה.

הקבוצה ,היתה עמ רקדנית בדמות ליצן ,וגמ
בכך היתה איזו אמירה עצמית אמיצה של
קאנינגהמ ,ראיה מפוכחת של מצבו בחיימ ועל

כאשר קבוצת
רקדנימ נשאו
והניפו בצורה
סקסית רקדנית
דוממת ונוקשה,
כגוויה.

האינסראקציה

היחידה שהיתה לו
עמ אחד מחברי

אן פאפוליס ב"מדיאה"
" Ann Papoulis as "Medea
 Photo Pi et Goetha lsצילום :פיט ג'טאלס

המימס,ד אפילו בעיתות שפע .אין זה מפתיע,
איפוא ,שעתה ,בעיצומה של תקופת מיתון,
מהחריפות בתולדות ארצות-הברית ,קוצצו
תקציבי האמנות בכל הדרגימ  -הפדראלי,
הארצי והעירוני

-

בצורה חריפה ביותר .בעוד

האמנויות ברחבי ארצות הברית כולה נאבקות
על עצמ קיומן ועתידן וגל הקיצוצימ לא פסח
עליהן ,הרי שהאמנויות בניו-יורק חשות בכובד
הגזירות כפל כפליימ .הדבר נובע משתי סיבות
עיקריות :האחת

-

הריכוז העצומ ,חסר

הפרופורציות ,של אמנימ ואמנויות בעיר זו,
הגורמ לתחרות פרועה על משאבימ מוגבלימ;
השניה  -מצבן הכלכלי הרעוע של מדינת
 ,ועירית ניו-יורק ,שקיצצו את תקציבי התרבות

שלהן בצורה קיבוצית במיוח.ד
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ארוכה של תמיכה נדיבה

.L.-

באמנויות )בתמורה לפירסום

-,

I

רבים מקרב האמנים .מדובר ברקדנים

אם אמנות בכלל נחשבת ברוב החברות

וכוריאוגרפים בדרגות בשלות ופירסום שונות,

למותרות ,הרי שצורות אמנות נסיוניות

-

שהיעלמם מן המפה הותיר חלל ריק ,שעדיין לא

תובעניות ,קשות לעיכול ,מביכות את הקהל

נתמלא ביוצרים חדשים בעלי שיעור קומה זומה .

נחשבות לשיא המותרות .בתקופות צנע הן

צפיה במופעי מחול רבים מובילה אותי למסקנה
כי אנו מצויים בעיצומה של תקופת שינויים
והגדרה מחדש של כיוון אמנות המחול .נראה כי
המגמה הדומיננטית המסתמנת כאן היא חזרה

אל צורות ההבעה השמרניות ,הקלאסיות .זו
תגובה טבעית למשבר כלכלי וחברתי מתמשך.

-

נדחקות לקרן זווית ,גם מנקודת מבטם של
הגורמים המסבסדים וגם מנקודת מבטו של
הקהל ,העייף מתלאות היומיום ,נוטה למצוא
נוחם בערכים בדוקים ובטוחים ומבקש מכל
דבר גם בבילוייו  -פורקן קל ,מבדר,

ם

נגיש.

ותדמית חיוביים וניכוי סכומי

התמיכה ממס הכנסה( פחתו בתקופת
המיתון במידה ניכרת.
מקור כספי נוסף ,התומך באמנויות ,הן
הקרנות הציבוריות והפרטיות ,הצצות פה

כפטריות לאחר הגשם .קרנות אלה מוצפות
לאחרונה בזרם גואה של פניות נואשות
למענקים ,ואין הן מסוגלות להיענות לכולן,
אלא למיעוטן בלב.ד
בתגובה למצב הקשה ,נקטו מוסדות תרבות
מקומיים רבים בצעדי חירום; פיטרו רבים

מעובדיהם ,סגרו מחלקות שלמות ועלולים
להגיע בעתיד הקרוב למצב של קיצוץ בפעילות,
שהיא ,כמובן ,הסיבה וההצדקה לעצם קיומם.
בנוסף לכ,ן מגיעות לידיעתי יותר ויותר
עדויות על מוסדות תרבות ,שמועצות
המנהלים שלהם דורשות במפגיע לקצץ
בפעילות נסיונית או מתקדמת ,ולהציע לציבור
יותר אמנות מוכרת ,קלאסית ,בטוחה,
המושכת קהל.

סיבה נוספת )אם כי מישנית בהשוואה לשפל
הכלכלי( ,לדכדוך ואיבוד הדרך של עולם
המחול ,היא מגיפת האיידס ,שהפילה חללים

אם לשלושה בנים"

" "Mother of Three Sons

ון ה I

פרוז'קטור
מאת גיורא מנור

זה עתה יצא לאור
ספרו של דן רדלר,
מעצב תאורה ותיק

והבעלים של

חמישה

הישראלי .ספרו של דני רדלר מתאר בצורה

"בייבי-ספוטס"  .התפאורה היתה מבוססת על

תמציתית את התפתחות התאורה הבימתית

"דנאור" ,אחת

החברות הגדולות
לייצור וביצוע

הקרנת רישומים מאת אריה נבון .גם תפאורה

בהיסטוריה של התיאטרון ,את הצד הפיסיולוגי

מוקרנת היתה בארץ בגדר חידוש מהפכני.
באירופה ובאמריקה שיטות משוכללות של

של הראיה ולבסוף עוסק בצך הטכנולוגי של
המכשירים החדישים .

תאורה בימתית

תאורה והקרנה היו אז כבר מפותחות הרבה

הפרקים החשובים למי שאינו חשמלאי ותאורן

יותר.

מקצועי ,אלא אמן בימה ,כוריאוגראף או במא י,

שעה שאני מתבונן בתאורן ,המנהל בעזרת
מחשב ומקלדת מערכת מורכבת כיום ונזכר

הם אלה הדנים בעיצוב התאורה ובאפשרויות
הגלומות במערכת' המשוכללת ,החדישה,

תפקיד התאורה

באותם "דימרים" )עמעמים( של פעם ,שהיה

העומדת לרשות המעצב.

בתיאטרון המודרני נעשה מרכזי יותר ויותר
מאז ראשית המאה ה  , 20-שעה שהחלו

נחוץ לסובב ידנית את ידיותיהם ,עמעמים

הניסוח בהיר ,אופן הכתיבה תמציתי  .חבל שיש

בארץ" ,תאורת

במה" בהוצאת
"כנרת".

להשתמש בחשמל .כלי התאורה השתכללו לאין
שיעור ,השימוש בזרקורים ובמכונות-הקרנה

נעשה מורכב ומתוחכם יותר ויותר .ספרו של
דן רדלר בא למלא חלל ,להאיר את אפלת
הבורות  -אם להשתמש במטאפורה תאורנית
 -בכל הנוגע לאמנות האור בתיאטרון ,בשפה

שלהטו בשעת פעולה ,אפשר להתפעל
מההתקדמות הטכנית המרשימה.

לא מעט שיבושים בכתיב השמות הלועזיים
)העיוורון הצברי המסורתי לאות הלטינית נותן

אבל חידושים מרחיקי לכת קרו בשנים

שוב את אותותיו המוכרים(  .השימוש בסוגי

האחרונות  .לא רק במיכשור ,אלא בעצם הגישה
האסתטית לתאורה.

האותיות בלתי אחיד ומקרי  .מוזר ,שלא מצאתי
בספר את שמה של ג/ין רוזנטאל  ,מעצבת
של

והמופעים של זמרי רוק ופופ למיניהם .לא עוד

התאו ה הב

אני זוכר את דני ,כשהיה נער רזה וגבה קומה,
משוליותיו של אריה שטייניץ ,בשנות ה  .60-זו

הדמויות המופיעות ,ליצור את האוירה על

המוארים )מהצדדים ,ומזוית תלותה מאוד(

בארץ · קשה להאמין ,אבל עד להצגת "הוא הלך
בשדות" בתיאטרון הקאמרי בשנת  , 1948לא
היה על הבימות בארץ ולו פרוז/קטור אח,ד

והתיאטרון החדיש ,הלא-ריאליסטי .פס י אור
חותכים את החוש,ן מאירים את הנעשה )או
בעצם מסתירים לעיתים את ההתרחשות( מצד

לגבי צופים רבים ,ולא פחות לאנשי  -בימה
מקצוענים ,טכניקת התאורה ודרכי עיצובה הם
בגדר מיסתורין  ,מפחיד במקצת  .ספרו של דני

בעזרת "רמפות" ,משמע שורות של נורות

להתאכזרות ,הכרוכה בסינוור עיני הצופה .

שניתן לכוון את אלומת האור שלו  .הכל נעשה

התאורה המאוזנת ,שתפקידה להאיר את
הבימה  .כיום האור הוא שחקן ראשי _ דמות
דומיננטית בפני עצמו  .בייחוד בתחום המחול

אחד בלב,ד או מאחורי המופיעים .עד

ר

מרתה

נתה את עיצוב
גראהם  ,שש י
I
1

המהפכה האחרונה באה בעקבות הקונצרטים

היתה ראשית התפתחות מלאכת התאורה

-

ואריה

שטייניץ,

במו

ידיהם,

התאורה

העברית.

ס~

קטנות ,בשלושה מעגלים צבעוניים ו"פחיות",
קופסאות כשל מלפפונים כבושים ,שבקצה אחד
שלהן נורה בת  500או  1000וואט ,ובשני מין
משפ,ן שצימצם בצורה גסה את אלומת האור
לשטח כלשהו .לקראת אותה הפקה בנו
החשמלאים של "הקאמרי" דאז ,יצחק קופרמן

כשם שהרמקולים מחרישים את האזניים ,כך
האור האלים מקומם ,לעיתים ,את רגישותנו.
דן רדלר אינו עוסק בספרו בהתפתחות אמנות
תאורת הבמה בארץ  .אבל יש להזכיר בהקשר זה
של חידושים אחרונים את המעצב במבי ,שהגיע
למחול מהרוק ורישומו ניכר היטב בתיאטרון

ימתית והי
I

תה למעשה הראשונה
I

I

I

I

שהצליחה לבודד לחלוטין את גופות הרקדנים

מרקע הבימה הכהה .אבל אלה פגמים זעירים
בספר מצויין .

רדלר עשוי לשפוך אור על ליקוי זה בהשכלתם .
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אולפן  :ק יבוץ געתון 25130
.ד נ  ,מעלה הגל י ל טל 04-858437 :
משרז  :רח' זובנוב 10
תל אב י ב  61400ת . ,ד 40014
טל  03-5452 688 / 9 .פקס 03-5452689 ,
ברית התנועה הקיבוצית

Sludio: Go'olon
Mo'le Hogolil 25130 Isroel
Tel. (972 ) 4·858437
Office ' 10 Dubnov Slreel
Tel-Aviv 61400, POB 40014, Isroel
Tel. (972) 3-5452688/9 Fox (972 ) 3-5452689
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הפסטיבל

להקת מחול בת-שבען
בניהולו האמנותי של אוהן נהויו.

הלהקה הבינלאומית שביצועיה זנו לתשבחות בוחבי העולם,
על המקצועיות ,על המקוויות ועל הייחוך.
הופעות במוכז סוזן ולל:

~
~
~

בשיתוף עם אנסמבל בת שבע  5 -במוץ ,שעה 22:00
 18באפויל ,שעה 21 :00
"מבול " -

~
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מחו

מחוך

מנשה
בהנהלת עדה לויט
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.מבוא למחול

.בלט קלאטי

.מחול מודרני
.ג'אז

~

• פלדנקרייז

ץנ \ \

.מחלקה לטיפול דרך

.אמנות היצירה

.בגרות במחול

•
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תונניות העשרה

תנועה ומחול

.קורט למוריס ותראפיטטיס

•

טדנת מחול להופעות

.קורט קיץ
צוות המורים:

-

חפציבה אברהמ ,פיט אברהמי ,טליה אשל ,מריס ורובל,
דבורה הופמן ,עדה לויט ,ליונה טטרטברג ,אמירה קדמ
טוזי קדמ ,אמיר קולבן ,ניני קלקין ,איריט ראובני ,לילך שמיר.
מורים וכוריאוגרפים אורחים:

ויקטוריה גרין ,טל הרן ,שרה הלמן ,נירה נאמן ,הלל קראוט

מזכירת האולפו :ציפי נטג'י עוזרת למנהלה :קלר איבקר

~
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נות לחןבבים ,קוס

תוכניןת שלו עתיד מקצועי
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הישראלים בחו"ל אינה מסתיימת בזה .ברור
שזה אומר משהו :הרקדנים שלנו סובים מאוד .
ושמא עוד משהו.

לא מהבחינה הסכנית ,כמובן .הרקדנים שלנו
מתחילים על פי רוב את לימודיהם בגיל הרבה
יותר מבוגר מעמיתיהם בארצות אחרות .מה

שאין לרקדן הישראלי כסכנאי ,הוא מאזן
בעוצמת הביסוי שהוא מביא עימו לבימה ,
בשפע הרגש שלו ,החסר כל כך לרקדנים

הרקדנים שלנו מתחילים על פי רוב
את לימודיהם בגיל הרבה יותר מבוגר
מעמיתיהם בארצות אחרות .מה

שאין לרקדן הישראלי כטכנאי ,הוא
מאזן בעוצמת הביטוי שהוא מביא

מאת ראדן קלאפר
מאז ומעולם לא הכיר המחול בגבולות מדיניים.
שושלת הרקדנים האיסלקים ,משפחת וססריס,
היו במאות

ה  18-וה 19-

הפנינים שבכתר

הבאלס הצרפתי .מריה סאליוני ,הבאלרינה
הגדולה ,בת לאב איסלקי ואם שוודית ,נחשבה
לרקדנית צרפתיה ,שכיכבה בשמי סנס
פסרבורג .בראשית המאה שלנו הפכה מרים
רמב"ם ,הנערה היהודיה מווארשה ,לדיים מרי
ראמבר ,מיסדת הבאלס בבריסניה .באלס
שסוסגארס חייב את תהילתו לכוריאוגראף
דרום-אפריקני )ג'ון קרנקו( ולרקדנית שנולדה
בברזיל ,היא מרסיה היידה .והכוריאוגראף

החשוב ביותר של הולנד היום אינו אלא יירי
קיליאן ,יליד פראג.

מה פירוש הדבר ,שהפרט הראשון

לרקדנית בתחרות שנערכה ב " טוזן
דלל" ניתן לרקדנית הישראלית טליה
פז ,הרוקדת למעשה "תחת הדגל
של הולנד"?
ואפשר היה להמשיך את הרשימה הנוצצת
הזאת לאין סוף .כל אחד מהיוצרים והמבצעים
הללו נדד מארץ מולדתו ,כל אחד מסיבות שלו.
בסופו של דבר ,לא נודעת חשיבות למניעים,
שהביאו אותם לחפש הזדמנויות במרחקים או
לחמוק מקשיים ביתיים או מדיניים ,רק
התרומה שהם תרמו מחוץ לגבולות מולדתם
להתפתחות האמנות היתה משמעותית .

עימו לבימה ,בשפע הרגש שלו,
החטר כל כך לרקדנים אירופיים
רבים

דברים פשוסים למדי אלה נעשים סבוכים ,שעה
שהפרספקסיבה ההיססורית מתקצרת לעכשיו

והיום ,ולכאן .כי בססודיות ועל הבימות שלנו
אתה יכול לספור את הנפקדים  ...כמובן שאפשר
לפרש את העובדות בצורות שונות .למשל ,מה
פירוש הדבר ,שהפרס הראשון לרקדנית
בתחרות שנערכה ב"סוזן דלל" ניתן לרקדנית
הישראלית סליה פז ,הרוקדת למעשה "תחת
הדגל של הולנד?" הגאווה הלאומית שלנו
תופחת ,שעה שאתה רואה בשורות "באלס
קולברג" השוודי המצויין את בועז כהן ,לשעבר
מרקדני להקת המחול הקיבוצית ,ומעונה זו
ואילך גם את סליה פז ,שסיימה שלוש עונות
כרקדנית "באלס סקאפינו" הנדרלנדי .בלהקה
הולנדית זו רוקד גם הרקדן ליאור לב ,פליס
להקת "בת-דור" .

תחת שמי הולנד רוקדים גם איתן סיבק וליאת
שסיינר ,המתחילה גם קאריירה של

כוריאוגראפית .בכך היא הולכת בעקבות איציק
גלילי ,היוצר המבריק ,שהוזמן ליצור השנה
עבור הלהקה הצעירה של ה"נדרלנדס דנס
תיאסר".

איציק גלילי יעבוד השנה גם עבור להקת
הבאלס של האופרה של ג'נבה ,מקום שם רוקד
ישראלי נוסף ,הלא הוא רפי סעידי ,שיש לו כבר
ותק מכובד בלהקה השו ויצית .רשימת הרקדנים

אירופיים רבים.
ממה נובע היתרון הזה ,הוא סיפור ארוך ושונה

לגמרי  .מה שחשוב היא "התפשסות" התופעה
בעולם והעובדה ,שמקבלים אותם בזרועות
פתוחות ,כי הם ממלאים כפי הנראה חסר
ממשי  .בעיתית יותר היא השאלה ,מה מביא את
הרקדנים הישראלים לנדוד על פני העולם.
מדוע הם חשים צורך לנסוע לארצות אחרות.
כי אין מדובר בשנות-הנדודים ההכרח י ות

להתפתחותו של כל אמן צעיר ,שממש חייב
להרחיב את אופקיו ולהתנסות במרחקים.
במקרים הבולסים ביותר  -אותם ציינתי
איש מהרקדנים לא ממהר לארוז את המזוודות

-

ולשוב הביתה .כנראה יש בליבם חשש ופחדים
מהשיבה .

בעיתית יותר היא השאלה ,מה מביא
את הרקדנים הישראלים לנדוד על
פני העולם .מדוע הם חשים צורך
לנטוע לארצות אחרות .כי אין מדובר
בשנות -הנדודים ההכרחיות

להתפתחותו של כל אמן צעיר,
שממש חייב להרחיב את אופקיו
ולהתנטות במרחקים
התשובה ,לדעתי ,די ברורה ,אבל הכל מעדיפים
לעבור על כך בשתיקה .למעשה ,לא נעשים
מאמצים חיוביים להחזיר את הבנים והבנות
הביתה .איש אינו מנסה לפתות אותם לשוב.
לכן ,יחד עם השמחה על ההצלחה של אמני
מחול ישראלים בעולם ,אנחנו חייבים להיות
מודעים גם לתולעת בתפוח .בתקווה ,שביום
מן הימים נזכה לקבל בחזרה את
הרקדנים המבריקים שאיבדנו.
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נני אלדור
צילומים :אלדד ברון
המופע "הערב רוקדימ"

מתייחס לשמונה תקופות
העוברות על בית-קפה ביפו ,כפי שהן
משתקפות במערכות היחסימ בין המבקרימ

הקבועימ של המקומ .הדמויות אינן מזדקנות,
לפחות לא למראית עין ,אך רצף המאורעות
משנה ומעצב אותן ,ומשפיע על גורלן.
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שמונה תקופות עוברות על
בית-קפה ביפו  -השתקפויות של
התפתחות הארץ בראי המחול

נשמעת .זו צעקתו של החייל הישראלי ,אשר
מתעוור במלחמת יומ-הכיפורימ בשנת , 1973
ומגיע אל בית-הקפה בשנת  ,1977ערב

החברתי

הבחירות.

מסמנימ זה לזה את מאוויהמ בשפה מוסכמת

קול נוסף הוא זה של הערבי ,אבו ווהיב ,בעליו

ואינמ משתמשימ בחפצימ מדומימ :בית-הקפה

המחזה נפתח בפרולוג ,עובר לשנת , 1919
ומסתיימ בשנת . 199 1
בהצגה זו לא נאמרת אף מלה ,אך זעקה אחת

הראשון של בית-הקפה ,בקינה שלו על מות
בתו המושרת בערבית ,בתמונה המסימת.

אין זה מחזה-פנטומימה .השחקנימ אינמ

הוא מקומ ממשי  ,שבו כסאות ,שולחנות ובאר .
הכוסות הן מזכוכית והכלימ מותאמימ
לתקופות השונות  .התלבושות בגוונימ שונימ

של אפרסק ,הן רכות ,על-תקופת י ות ,עמ

אביזרים משתנים ,המציינים תקופה או מצב,

אל המעגל ,אך הקסם פג .הם יורדים מן הבמה.

לבוש שנעים לנוע בו ויש בו רמז לרומנטיקה,

היתר הוא ,בעצם ,אינוונטאר של התנהגויות.
וככל שהקצנו את המחוות הקטנים האופיינים

לכל דמות ,כך גדלה אמינותם.
ההורה האמיתית ,זו שרקדו אותה
באסמים ,ברחובות העיר ,ובשדות
ובצריפי תנועת הנוער היא חוויה

סובייקטיבית כמעט ,לא ייצוגית.
כוחה במשן שלה ,באיבוד הפרט
בתוכה ,בהתלהבות בה נרקדה,
כשעוד היה לה תוקף עממי ,היום יש
מעטים היודעים לרקוד את ההורה
ההיא .לא מבחינת הצעדים ,שהם
בסיסיים וקלים לביצוע ,אלא

מבח.ינת אחיזת הגוף ,קלות הרגלים,
ההתמכרות ל"יחד"
כאשר נכנס הקהל ,יושבים כבר השחקנים
במקומותיהם ,נראה כאילו הם יושבים כך מאז
ומתמי,ד בלי נוע ,בציפיה ,בית-קפה הוא עולם
דינאמי ,מקום מפגש ,נייטרלי במהותו ,מין עיר
מקלט" ,בית לרגע" ,מקום בו מתאספים אנשים
שונים ,השומרים על ייחודם ,תוך הקפדה על
הכללים הספורים החלים עליהם שם ,הכל
עשו י להתרחש בבית-הקפה; מן המופלא עד
לנורא מכל ,תכנס אשה שיופיה הוא הקללה
שתרדוף אותך כל חיי,ן טרוריסט ישלוף
כלי  -נשק ויהפוך את מושב הליצים לאזור
אסון ,לזירה פוליטית  ,מריבות עתיקות
והתפייסויות נרגשות יהיו שם ,ומעל לכל
הציפיה לרגע הזה המיוח,ד שיאיר את חייך באור
של חס.ד
כאשר הקהל יושב והאור באולם יור,ד נעים
השחקנים וקמים זה לקראת זה בדממה ,הם

משלבים ידיהם ונעים במעגל ,שהוא תמצית
המחול ,הצורה הפשוטה ביותר וגם
רבת-המשמעות ביותר ,מריקודי ילדים ועד
טקסים מיסטיים בכל הדתות ,וזו גם מין הורה,
שקולפה מן הרעש והאבק והמוסיקה ,הורה
"שק ו פה" כביכול ,
ההורה האמיתית  ,זו שרקדו אותה באסמים,
ברחובות העיר ,בשדות ובצריפי תנועת הנוער

היא חוויה סובייקטיבית כמעט ,לא ייצוגית ,
כוחה במשך שלה ,באיבוד הפרט בתוכה,
בהתלהבות בה נרקדה ,כשעוד היה לה תוקף
עממי ,היום יש מעטים היודעים לרקוד את
ההורה ההיא .לא מבחינת הצעדים ,שהם

בסיסיים וקלים לביצוע ,אלא מבחינת אחיזת
הגוף ,קלות הרגלים ,ההתמכרות ל"יחד"  .פה
ושם עוד אפשר לראות את ריקוד ההורה אצל
קבוצות חדורות אמונה ,כמו המתנחלים למשל,
אבל זו הורה כבדת רגלים ,מתריסה ןבעטנית
ולפתע נראים גבות הרקדנים כמי שהוציאו את
עצמם מן הכלל .יתכן ,שההורה נראתה כך גם
אז ,רק שאנו ראינו אותה מבפנים ופניה היו
אחרות .

אצל ותיקי הקיבוצים וזקני הפלמ"ח עוד נותר
משהו מן הפוזה הזו של "כאילו כלום",
ההתעלמות המכוונת מפעולות הרגלים
והזקיפות המבוישת,

ולזכר ההורה ההיא ,האבודה  ,אנו נעים לאט
במעגל מתוך תקווה ,שאולי ההורה האמיתית
תופיע ,אך המעגל מתפרק ואנשים מחפשים את
בני-זוגם ,כדי לטעום את חטא הואלס  .כולם
על הרחבה והריקוד נע מזוג לזוג ,רפרוף של
ריקו,ד צע,ד שנייס ודי  ,החבורה מנסה לחזור

רזנית אלקבץ בתפקיד לולה  ,האמנית

Roni t A lkobetz os Lo lo , th e orti st
צ י לזם  :אלדד ברזן Photo Eldo d Bo ron

הקשר העיקרי בין הדמויות מתרחש על
רחבת-הריקודים ודרך הריקו.ד אלו הם
ריקודי-חברה מוכרים כגון הואלס ,שנחשב
בראשית המאה ה  19-לחטא ,שבו זוגות
רוקדים זה מול זה "בסחרור העלול לגרום
לעלמה לאבד את ראשה ולגרום לה ריגושים
חושניים מתמשכים" ,המהווים סכנה

לצניעותה  ,זהו המחול החברתי הראשון ,שצמח
מתוך ריקודי החצר של המאה ה-ך ,1בעיקר
מתוך הגאליאר,ד ואשר עיקר החידוש שבו היה
ששני בני הזוג אוחזים זה בזו בשתי זרועותיהם,
בחיבוק מסוגנן.

לואלס הנרקד היום יש אוירה של אלגנטיות.
הגוף מוחזק בצורה זקופה ,פעולת הרגלים
מהירה וקלה .יש תחושה של מהירות וריחוף.
הגבר הוא התומך והאשה היא המתמסרת לכוח
הסיבובי ,ראשה מוטה בחינניות לכיוון הסיבוב,
שמלתה מתנפנפת.
עם כניסת הקצין
הבריטי נשמעת

מנגינת הואלס.
הופעתו היא הניחוח

הזר ,האירופי  .הוא

נציג השלטון
לחילוקי-דעות
פוליטיים באשר
למשמעותו -

-

מעבר

שליסתו נאורה ,חייליו מגולחימ ונאימ למראה
וכוחמ הוא כוח האימפריה בעלת הגינונימ
ה אציליי מ .בשביל פליסת-השואה הנקלעת
לבית-הקפה בחיפוש אחר קרובימ ,ואין איש
שמ ליבו אליה )בשנת  (, 1944הואלס אותו
תרקוד מאוחר יותר עמ הרביזיוניסס הוא זכרון

של עבר רחוק ,נקודת מפגש רגעית של פליסימ
שצמחו במקומ אחר.

הואלס והטאנגו הם ר  Iקוד  Iם ,בהם
הגבר מוב  Iל בשב  Iל הדור הצע  Iר זו
תפ  Iסה זרה ומשונה של זוג  Iות .בזמן
החזרות הקדשנו זמן רב לא  Iמון בסוג
של  Iחס  Iם שעבור הור  Iנו ה  Iו הדבר
הטבען בעולם  .לא רק שלנש  Iם ה  Iה
קשה לה  Iות מובלות ,גם הגבר  Iם

התקשו בתח  Iלה להקל על עצמם
את תפק  Iד המוב  Iל והתומך

בתמונת שנת

1944

מנסה איש-המחתרת

להתנקש בחיי הקצין הבריסי ,שבינתיימ מפתח
רומן עמ לולה ,פאמ-פאסאל ואמנית,
המסובבת את ראשי כולמ והגורמת לברגר
הסוחר התקפי זעמ של חוסר אונימ על בגידתה
עמ ה"פולש הזר"  .המוסיקה הנשמעת היא

"הערב רוקדימ"

) "Tonight We Do nce" (Choreog. Goby Eldor
צילום :אלדד בדוו Photo E!dod Boron
סאנגו .תחילה מעל גבי תקליס ,אחר כך על ידי
התזמורת ,הנמצאת כל הזמן על הבמה .הסאנגו,
שמקורו בארגנסינה ,הוא דרמאסי .יש בו מן

הכוח של המחול הספרדי ,הלהס והאיפוק מלא
הגאווה .כל סיבוב ראש הוא סימן קריאה ,כל
עצירה היא עצירת נשימה.

כמו בואלס ,גמ בריקוד זה אוחזימ בני הזוג זה
בזו ,אך החיבוק הלוהס של הסאנגו הוא גמ
מאבק; ה"ביחד" הארמוני רק למראית עין.

גלבלומ ,שפורסמ ב"הארץ" באותמ ימימ כדי
להבין ולהיזכר עד כמה הרגישה האוכלוסיה
הותיקה של אותמ ימימ נעלה על פני הבאימ ,
כמה הצדיקה את היחס המתנשא כלפי
"הפרימסיבי" ואת הרתיעה מכל מה ששונה.
במופע מביע בן הרוש את עלבונו וזעמו ברקו,ד
המתחיל כשעשוע והופך להתרסה אלימה.
המוסיקה והמחול המזרחי ,שהיומ המ חלק

מחיינו ,היו אז זרימ ונדחו על ' הסף כ"לא יאימ"
ולא אסתסיימ .אך המזרחי מפלס לו את דרכו
ובהמשך הופך להיות לאיש החזק.

במופע מב  Iע בן הרוש את עלבונו
וזעמו ברקוד ,המתח  Iל )שעשוע,
והופך להתרסה אל  Iמה .המוס  Iקה
והמחול המזרחן ,שה  Iום הם חלק
מח"נו ,ה  Iו אז זר  Iם ,ונדחו על הסף
)"לא  Iא  Iם" ולא אסתט  IIם.

הואלס והסאנגו המ ריקודימ ,בהמ הגבר מוביל.
כדאי לציין ,שבשביל הדור הצעיר זו תפיסה זרה
ומשונה של זוגיות .בזמן החזרות הקדשנו זמן
רב לאימון בסוג של יחסימ שעבור הורינו היו
הדבר הסבעי בעולמ .לא רק שלנשימ היה קשה
להיות מובלות ,גמ הגברימ התקשו בתחילה
לקבל על עצממ את תפקיד המוביל והתומך.
כמובן ,שגמ ביחס הכביכול חד-כיווני הזה,
ההדדיות הכרחית ,הקשב ההדדי תנאי.

בתמונת שנת

1952

מופיע בפתח בית-הקפה

כאשר מענסזת לולה האומנית בשנת 1967
בריקוד המחאה שלה ,משמשת אותה הרסיה

הדיינית השחורה על עינה לאקס ארוסי של
מועדון לילה והמזרחי עולץ .השפה התנועתית
שלו קיבלה לגיסימציה.
ככל שהזמן קרב לתקופה הנוכחית ,כך נעשה
המחול משולח רסן וחסר חוקימ .השייק,
הדיסקו ודומיהמ עדיין דורשימ לימוד .זה
ריקוד של בודדימ ללא מוביל וללא מובל,
והזוגיות שבו מיקרית וחסרת משמעות.

אמ בתחילת הערב ובהתרחשויות הראשונות
יש תקוה; אמ הואלס היה התגלמות רגעית של
חלומ רומנסי והסאנגו ביסוי לתשוקה ,הרי
עתה ב ,1991 -רוקדימ כולמ כרובוסימ.
מאחורי המ ,על גבי הבאר ,שרידת השואה
שנשתקמה ועולה שפילס לעצמו מקומ בחברה

הישראלית ,עומד עכשיו החייל האמריקני ,סמל
לשלסון החדש.

עולה חדש ,מזרחי .המסיבה בעיצומה .הסוחר
עכשיו מעורב בעסקות השוק השחור ומצליח
למכור ויסקי תוצרת-חוץ לבעלת בית-הקפה.
כולמ רוקדימ ריקוד משולח רסן .בתקופה זו
נולדימ ריקודימ חדשימ לבקרימ ולמרות המצב
הכלכלי הקשה ,הצנע ,העלייה ההמונית

הש"ק ,הד  Iסקוודומ  Iהם עד"ן דורש  Iם

ל  Iמוד .זה ר  Iקוד של בודד  Iם ללא מוב  Iל
וללא מובל ,והזוג  Iות שבו מ  Iקר  Iת וחסרת
משמעות

והמצוקה ,בבית-הקפה ובמקומות דומימ בארץ

רוקדימ ריקודימ סלוניימ! המזרחי )בן הרוש(,

המגיע בתקווה גדולה ובזרועות פשוסות,
מתקבל בבוז ובסלידה .באי בית-הקפה נרתעימ
ממנו ,מצורתו וממנהגיו.

נחוץ לחזור ולקרוא את מאמרו של אריה

הפתרון הוא כפוי ,ההרמוניה מדומה .כאיש אחד

רוקדימ כולמ את המוסיב ההתחלתי ,כאילו
שכפאמ ש.ד הגורל הפוליסי ,בסופו של דבר,
הוא גמ גורלו האישי של כל אח.ד

rr

הערב

רוקדום

כתיבה :סיני פתר ויגאל עזרתי
בימוי :יגאל עזרתי וגבי אלדור
עיצוב תפאורה :אלי סיני
עיצוב תלבושות :עתליה בן-מנחם
עיצוב ,ניהול מוסיקלי והלחנה :אלדר לידור
הלחנה ,עיבודים ושירה :רפי תורן

מאת ואדו קלאפו

תאורה :שי יהודאי
הדמויות:

אבו-ווהיב ,בעל המקום  -חליפה נאטור
סמירה בתו ,מהפכנית  -אסנת יקותיאלי/רחלי הניג
הרשל ,רויזיוניסט  -קלוד אבירם
ברנר ,סוחר  -דורון גולן
לולה ,אומנית  -רונית אלקבץ
רונובסקי ,עסקן

;

-

אשר רותם

החלוצים:
מימי ,פועלת  -נלי עמר
ישראל ,פועל ,בהמשן לוחם  -יהונדב פרלמן
בתיה ,חלוצה עירונית  -נגה פרת
מיינ'ור דלנליש ,בריטי  -דוד שמול
רבקה ,פליטת שואה ,בהמשן בעלת המקום  -סמדר גנזי
בן-שמחון ,עולה מזרחי )החל מ  - ( 19S2-דור שמול
עולה )מזרחית

ב ,19S2-

רוסיה

ב - ( 1991-

יקותיאלי/רחלי הניג
ננרל אמריקני )  - ( 1991יהונדס פרלמן

בכורה :פסטיבל עכו 1991

אסנת

תמי,ד המקרה עדיף על תכנון
מראש.

העובדה,

אחר זה שתי תערוכות העוסקות

בעבודתו של הצייר ליאון באקסט,
מכריחה לפחות את העולם
המצומצם של אמני ישראל לחדש
את

ההכרות

התופעה

עם

המופלאה של ראשית המאה שלנו,
זו של "הבאלטים הרוסיים" של
סרגיי דיאגילב .
הממושכת
לעבודתה
הודות
והמעמיקה של האוצרת ,חוה
שניידרמן,

~

ששני

המוסיאונים הגדולים ,מוסיאון
ומוסיאון
ישראל בירושלים
תל-אביב לאמנות מציגים בזה

הוצאו

ממחסניו

האפלים של מוסיאון ישר~ל רוב
ציוריו של האמן היהודי-הרוסי
באקסט,

שנמצאו

שם.

באקסט

הוא מקרה מיוחד של יוצר ,שלו
היה נשאר בתחום הציור בלב,ד
ללא המפגש עם דיאגילב ולהקתו,
היה נותר בגדר שורה או שתיים

עיצוב תלבושת מחול
מאת ליאון באקסט
Costu me design by Leon Bakst
צילום :אברהם חי Photo: Avraham Hay

באנציקלופדיות של האמנות
הפלסטית .אגב ,אין הוא הצייר
היחידי ,שזכה להכנס להיסטוריה בזכות עבודתו עם דיאגילב .כגון אלכסנדר

בנואה וניקולאי רורי,ן למשל .פגישתו של באקסט עם אמנות הבאלט גילתה בו
כוחות וכשרונות שלא היה יכול לממש ללא פגישה ברוכה זו .באקסט ,ממש כמו
השניים הנזכרים לעיל ,ויתר המעצבים שעבדו עם דיאגילב ,לא הסתפק  -כנהוג
בימינו  -בציור סקיצות .כולם היו מעורבים מעורבות ממשית בעצם יצירת
המחול ,ב"תסריט" או "תמליל" למחול ואפילו בתכנון ובניין הכוריאוגראפיה
עצמה .דוגמה בולטת לכך היא מעורבותו בבאלט המהפכני של ניז'ינסקי" ,אחרי
הצהריים של הפאון" .דרך עבודותיו לבימת הבאלט היה באקסט לאחד מאלה
שהשפיעו על עיצוב העולם בשנות ה  ,20-החל בגישה האסתטית הכללית ועד
לעיצוב האופנה ואדריכלות הפנים .
התערוכה במוסיאון תל-אביב מתמקדת בעבודה אחת ויחידה של באקסט.
מדובר בעיצוב הבאלט "היפיפיה הנמה" בלונדון ,בשנת . 1921בעזרת מוצגים
רבים וחכמת-אוצרות רבה )של חביבה כרמי ודורון לוריא( מגלה התצוגה את

סודו הפסיכולוגי של באקסט .היהודי הג'ינגיי ,שנולד בשנת  1866בעיירה קטנה
בשם לייב סמואלוביץ' רוזנברג ,שמר בליבו את הגעגועים לעולם צבעוני ,יפה,
עשיר וגראנדיוזי ,עולם שלא היה קיים במציאות .כל ההפקות הבימתיות שהיה
שותף להן לא היו אלא מאמצים ונסיונות ליצור במציאות  -ולו של אשליה
בימתית  -פירורים של עולם מופלא זה.

שעה שדיאגילב החליט להפיק את "היפיפיה הנמה"  -לא רק כדרך להכניס קצת
מזומנים לקופתו ,אלא גם כמחווה לבאלט הקלאסי המסורתי  -היה באקסט
שקוע באגדה של שארל פרו כבר שנים רבות.
עוד לפני מלחמת העולם הראשונה הזמין אצלו ג'יימס דה רוטשילד )בנו של
"הנדיב הידוע"( פאנלים לקישוט טרקלין-הסעודה שבביתו הלונדוני .באקסט
בחר בנושא האגדי של הנערה הישנה מאה שנים ועסק בו שנים רבות  .באקסט
ביקש לעצב את האגדה בסגנון ימי-הביניים דמיוני .שעה שהבאלט עמד להיות
מבוצע ,נוסף לציורים מימד שלישי של עומק ממשי.
התלבושות המקוריות ,המוצגות בתל-אביב הן הוכחה לכך :במקום להשתמש
בחומרים היוצרים אשליה בימתית עשירה ,בחר באקסט להשתמש בבדים כבדים,

בפרוות וקטיפת-משי אמיתית .אין פלא ,שהפקה זו של "הבאלטים הרוסיים"
פשטה את הרגל.

לאור שתי התערוכות ,אני מגיע להנחה ההיפותיטית ,שאילו היה באקסט חי
בימינו ,היה בודאי מתעסק במייצגים ,באירוע האמנותי העכשווי ,המנסה לערבב
את כל האמנויות על מנת ליצור משהו ההופך לחלק מעצם החיים .
הודות למקרה ,מוזמן הקהל הישראלי לפגוש בהרפתקה של דיאגילב ועמיתיו;
הזמנה המופנית ישר אל אמני המחול הישראלים .אולי בהשפעת תצוגות אלה
הם היו מניחים למינימליזם ,העוסק יותר בתודעה ועוני מחשבתי ,מאשר במסר
אסתטי .

i- 4:i

הלהקה

הת  Iמנ  Iת עמקה

מהם השינויים שחלו
במסוות המחול
התימני מאו שנותיה

"/

44-

הואשונות של מוינת
ישואל ,נפי שהובו
התבטא בלהקה,
 .המתמיוה בפעולתה
במשך עשוות שנים

הממשיכים ' ,על כך אין לשלומי תשובות .שאלה
זו יש להפנות ,לדעתו ,לסוציולוגים,
לאנתרופולוגים ולפולקלוריסטים.
השינוי הגיאוגרפי וההתרחקות מבחינת הזמן

ממקורות המסורות העתיקות ,כפי שנתקיימו

בארץ המוצא ,בתימן ,יש להם השפעה רבה על
התפתחות' הפולקלור האתני של העדות
בישראל.

ביסוד רוב מחקרי הפולקלור האתני מונחת
התפיסה ש"האתניות" הינו מושג שאפשר

שנות

ה 70-

בישרו את רנסנס התרבויות

האתניות בישראל.

בשנות ה  ,50-ועד אמצע שנות ה  ,60-שלטה
בישראל מדיניות "כור ההיתוך" .מדיניות זו

הטיפה להטמעת תרבות העדות בכלל,
והפולקלור האתני בפרט ,בתוך התרבות

הישראלית השלטת .מדיניות זו נכשלה

לחלוטין ,ובשנות ה  70-ה;ה הפלוךליזם
התרבותי למדיניות השלטת .מדיניות שהטיפה
לשימור ,להחיאה ולטיפוח הפולקלור האתני
בישראל ,ובעקבותיה הוקם "המפעל לטיפוח
ריקודי עדות".

"המפעל" ,על פי גורית ,שם לו
למטרה ... " :איסוף ודוקומנטציה של
אוצרות פולקלור עדותינו  -במיוחד
ריקודיהן  -לשם שימורם וגניזתם
כערך היסטורי  ...וכנסיון לשמור
אותם בחיים ,כלומר עידוד אנשי
העדות ,ובמיוחד הנוער ,להמשיך
לרקוד ריקודיהם המגוונים בשמחות
ובחגים".

גורית קדמן הגיעה לעמקה בראשית
שנת

1973

והתיישבה בבית משפחת

שלומי .היא שהתה במקום כשבוע
מאת רותי אשכנזי

ימים ובפרק זמן זה למדה והשתתפה בטקסים

"תארו לכם ,יצאנו לכבוש את אירופה עם "פח"
 ולא תאמינו ,הצלחנו לעשות זאת!" משפטזה ביטא את הרגשתם הנפלאה של חברי הלהקה
התימנית ממושב עמקה ,לאחר הצלחתם
בפסטיבל ליידן ,בהולנ,ד בשנת  . 1978זו היתה
גיחתם הראשונה לחו"ל .

ובחגיגות .היא דיר.בנה את תושבי עמקה,

ובמיוחד את הצעירים ,להתייחס לפולקלור
שלהם כאל משהו מיוח.ד "חיידק הפולקלור"
דבק בשלומי מאז ולא הירפה ממנו עד היום.
הוא למד מגורית לכבד את מורשת אבותיו,
שבראשית שנות ה  70-היתה זרה ,עדיין ,לחלק
גדול של החברה הישראלית האשכנזית.

להסתייע בו כדי לזהות קבוצות ולהבדיל ביניהן
מבחינה תרבותית ,תוך מעקב אחר כל שלב
בתהליך השינוי.
הבה ניקח את תושבי עמקה כדוגמא להמחשת
דבריו של ג'ורג'ס ,ונתאר את השלבים השונים
של תהליכי השינוי ,שעברו על המהגרים
התימנים שהתיישבו בעמקה ,וכן ננסה לתאר
את תהליכי השינוי שחלו בתרבותם הייחודית,

באמצעות הרפרטואר של להקת עמקה.
בראשית התהליך בשנות ה  ,50-היחסים בין

הדור הראשון של המבוגרים שהתיישבו בעמקה,
לבין החברה הקולטת בישראל ,היו משיקים.
למשל ,הוריו של שלומי ציון שמרו על ייחודם
התרבותי ,והתרבות הישראלית עדיין לא
הושפעה מתרבותה של העלייה התימנית
הגדולה של שנות ה . 50-
בהמשך התהלי,ן באמצע שנות ה  ,60-בדור

השני ,דורו של שלומי ציון ,התחיל תהליך
ההיטמעות וההתמזגות אשר הלך והעמיק.
עם הזמן ,במהלך שנות ה  70-וה  ,80-הלכה
קבוצת המהגרים ,בני העדה התימנית ,נטמעה

והתמזגה בחברה הקולטת.
הצעירים בני הדור השני והצעירים יותר ,בני

הדור השלישי ,סיגלו לעצמם לחלוטין את
אורחות החיים הנהוגים בישראל .נוצר פרדוקס
מסוים :מצד אח,ד הסתגלו בני העדה התימנית
לאורחות החיים הישראליים ומצד שני ,במשך
שנים ,המשיכו לשמור על ייחודם התרבותי.
הדבר התבטא בדרך בה נהגו לחוג את אירועי
השמחה הקהילתיים והמשפחתיים ,בעיקר את
טקסי החתונה .אירועים אלה נערכו ברוח
המסורת של בית אבא ובית סבא מתימן.

בשמונה פסטיבלים בינלאומיים :בפורטוגל,
באירלנ,ד בארגנטינה ,בברזיל ,בספר,ד

גורית קדמן יזמה את האירוע הפולקלורי הגדול
"בואי תימן" ,שהתקיים בספטמבר

הלהקה מעמקה מציגה בתכניותיה את
הפולקלור האתני של העדה התימנית בישראל,
בראי תהליכי השינוי שעברו עליה.

במקסיקו ,בארה"ב ובצרפת.

בפארק הירקון בת"א .היא היתה מעוניינת

פסטיבל "בואי תימן" ,שהתקיים בשנת , 1973

הלהקה התימנית עמקה-אושרת היא סיפור
הצלחה  .סיפור הצלחה הקשור בסיפורו האישי
של שלומי ציון ,מנהל הלהקה ,ובמושב עמקה.

שהתימנים מאזור אח'דוף שבתימן ,היושבים

היה הצגה מרהיבה של הפולקלור
התימני-האתני ,כפי שהוצג על ידי להקות

עד היום הם הספיקו להשתתף ולהופיע

הלהקה מעמקה לא יכולה היתה להצליח ללא
אידיאולוגיה חברתית ששמה פלורליזם תרבותי,
העומדת מאחורי שימור ,טיפוח והחיאה של
הפולקלור האתני בישראל.
מושב עמקה שבגליל המערבי הוקם בראשית
שנות

ה .50-

כיום מונה המושב

700

תושבים.

, 1973

בעמקה ,יציגו את הפולקלור האתני של אזורם
באותו פסטיבל.

"  ...הבמאי בני פורת ,הרכיב מהמופעים השונים

הלהקה מעמקה מציגה
בתוכניתה את הפולקלור האתני
של העדה התימנית בראי
תהליכי השינוי שעברו עליה

בעת היווסדו הגיעו לעמקה ,בעליית "מרבד
הקסמים",

80

משפחות ראשונות ,ובמשך הזמן

ניתוספו עוד  40משפחות ,כולן יוצאות תימן.
שלומי ציון נולד בשנת

. 1950

אביו של ציון

היה הטרקטוריסט הראשון במושב .רוב תושבי

עמקה התפרנסו אז מרפתנות ומגידול ירקות.
כאשר גדלו הבנים ,יזם שלומי ציון את הקמתו
של ישוב הבנים ,אושרת ,השוכן מרחק  10דקות
הליכה מישוב-האם .אושרת מאוכלסת ב50 -
משפחות בני העדה התימנית ,דור שני ושלישי
בארץ ,ו  54-משפחות עולים מרוסיה ,שאך זה
עלו לישראל.
שלומי ציון הקים את ביתו באושרת .בשנת
, 1972לאחר שהשתחרר מהצבא ,היה עובד
קהילתי במושב ,ובתפקידו זה פעל להקמת
הלהקה.

דוגמת עמקה.

בעת היווסדה של הלהקה ,היו כל חבורה
רווקים/ות צעירים/ות .כיום כולם בעלי
משפחות ויש ביניהם כבר שלוש סבתות.
הלהקה היא קבוצה חברתית לכל דבר .חבריה
מעורים היטב בחיי שני הישובים ,עמקה

הצגה מרהיבה סביב הנושא יחיינו בתימןי .כ,ן

למשל ,הופיעה להקת אלישיב בקטע בשם
יהיולדת' ,להקת מושב ירחיב ב'ברית מילה',
להקת עמקה ב'שמחת חצר' ,להקת שער אפרים
נושאים אחרים היו יסריקת

ב'השואבות' .נ [...
כלהי ,יחינת החתןי ,ימוצאי שבת' ,יהכנת חתן
וכלה' ,יהשושבינים' ,תמונות אשר הצטרפו
לפסיפס פולקלורי מרשים אשר המחיש
אספקטים שונים בחיי היהודים בתימן".

בעוד שבראשית שנות ה  70-הדגישה כל להקה

פרק בפולקלור האתני של העדה ,הרי שבעשור
האחרון מתרכזת תכניתה של להקת עמקה

ואושרת .הם נוהגים להתכנס בחגים ובשמחות
לחוג יחד כל אירוע משפחתי וקהילתי.

בהצגת מסכת החתונה בלב.ד בתכניתה מציגה

כדי להכשיר דור המש,ן הוקמו בשנה האחרונה
שתי קבוצות נוספות .אחת של ילדים  /ות בני
 ,12-7והשנייה של בני נוער ,בגילאים . 18-12
המטרה המוצהרת היא להמשיך לשמר ולטפח
את הפולקלור האתני של בני העדה התימנית

מוצאם של רוב תושבי עמקה ,וכן ריקודים
מאזורים אחרים בתימן .אנו עדים לתהליך
השינוי שחל בתרבות הייחודית של יוצאי חבל
אח'דוף .לא עוד הסתגרות ב-ד' אמות של
האזור ,כי אם הצגה של אזורים שונים,
כתוצאה של השפעות תרבותיות הדדיות שחלו
בישראל .יש לשער ,שהפולקלור האתני התימני,

בעמקה.

מה יהיה ה"תוצר הפולקלורי" של הדורות

הלהקה ריקודים שמקורם באזור אח'זוף ,אזור

~_4

אשר היה חשוף גמ להשפעת עדות אחרות
בעלות פולקלור ייחודי משלהן ,הושפע ועבר
תהליכי שינוי מגוונימ נוספימ .

הלהקה התימנית עמקה-אושרת מציגה כיומ

מסכת של חתונה בתימן .החתונה בתימן
נמשכה מספר ימימ ,והלהקה מעלה על הבמה
שירימ וריקודימ אופייניימ לימי החתונה:

•

"זפה" לכלה ו"זפה" לחתן

-

תהלוכות

חגיגיות  ,בהן מובילימ את החתן ואת הכלה;

התהלוכות מלוות בשירה ובריקודימ.

•
•

טקס ה"ח י נה"
טקס הייחוד

-

לחתן ולכלה .

במסגרות של להקות פולקלור אתניות .נכון
לומר ,כי המחול המסורתי של קבוצות אתניות
)יהודיות ולא יהודיות( ,ממשיך להתקיימ
בישראל של שנות ה  ,90-כחלק אינטגרלי בחיי

משפחות וקהילות ,ומשפיע על חיי התרבות
בישראל.

כיצד ייראו הדברים בעתידו
קיימות אפשרויות התפתחות
במספר כיוונים

•

שירת החתונה
וריקודי גברימ

ריקודי הנשימ מלווימ בשירה הייחודית לנשימ,
המושרת בעגה ערבית-תימנית .נושאי השירימ

לקוחימ מחיי היומ-יומ של האישה בתימן
ודומימ לנושאימ המקובלימ בחברה הסובבת,
הלא יהודית.
ריקודי הגברימ נרקדימ לחלק משירי ה"דיוואן".

ריקודימ אלה מוכרימ בציבור הישראלי

והשפיעו על המחול הישראלי.
הריקוד התימני ,בעיקר ריקודי הגברים ,הוא
יחיד במינו ומרשים ביופיו ובעדינותו .זהו

ריקוד פונקציונלי :רוקדים אותו במסגרת
אירועים משפחתיים או דתיים ,כחלק מהאירוע
הכללי הוא ריקוד מצווה  .הריקוד הוא קאמרי,
שכן נהגו לרקוד במקומות סגורים .מספר
הרקדנים מצומצם ,צמד או שני צמדים  .ליהודי
תימן אין מוסיקה כלית והליווי למחול הם
השירים עצמם והתיפוף על תוף ".חפ" בישראל
תווסף גמ תוף הכ.ד הריקוד הוא בלתי נפרד
מהשירה המלווה אותו ,הלקוחה ,רובה ככולה,
מה"דיוואן" ,טפר שהוא קובץ שירים ,רובם

משל ר' שלומ שבזי ,גדול משוררי תימן.

ס

הצעירים והזמנים המשתנים .
כיצד ייראו הדברימ בעתיד? קיימות אפשרויות
התפתחות במספר כיוונים.

האח,ד המשך היטמעותן והתמזגותן של
קבוצות המהגרים לשעבר בחברה הקולטת

והיעלמותם של הטממנים התרבותיים

-

האתניים המאפיינים אותן;

השני ,המשך ההתמזגות ,אבל חרף השינויים
בצורות התרבות ,יוסיפו הקבוצות האתניות

להיות שונות מבחינה תרבותית ,והתוצאה
תהיה דומה למה שקורה היום ,כלומר ,החברה
הישראלית תמשיך להיות חברה רב-גונית
מבחינה תרבותית ,מעין "פטיפט תרבותי",

בלשונו של ג'ורג'ס ,מה שאנו מכנים פלורליזם
תרבותי .

יתרה מכ,ך המציאות הישראלית מוכיחה
שצורות התרבות של הקבוצות האתניות
משפיעות זו על זו וביחד משפיעות ויוצרות את
התרבות הישראלית.

והאילתור :דגמי היטוד של צעדי הרגליים
ידועים לכל רוקד ונלמדים תוך חיקוי
והטתכלות  -הריקוד מתחיל ,תמיד ,בתיאום

-

מן הפשוט ,הידוע ו הבטוח אל

הלהקה התימנית עמקה-אושרת) ,יחד עם

הפולקלור האתני של העדה התימנית שהפ,ך

הידיים ,הראש והגב מאולתרות ומבוצעות בו

במרוצת השנים ,ליהלום שבכתר ה"פסיפס
התרבותי" של העדות המרכיבות את הפולקלור
הישראלי .ה"פח" התימני כבש את אירופה ואת

לעצמו כיצד לבצען ומתי" .

אמריקה .אך בעיקר הוא כבש אותנו,

יוצאי תימן בארץ המשיכו לשיר ולרקוד
במטגרות משפחתיות וקהילתיות ,ו כן

.438-415

יהודי ,בהוצאת מאגנס  ,י-ם  ,תשמ"ג  ,ע'

.25-7

הישראלים.

 ( 3ורדה צ'צייק" ,פעמי מחול  -פעמ י
המפעל לטיפוח ריקודי עדות ,ת"א ,ינואר

. 1975
 ( 4תמר וינסר )עורכת( ,ריקוד א ת נ י בישראל,
המפעל לטיפוח ריקודי עדות ,ת"א ,מאי . 1 977

 ( 5המפעל לטיפוח ריקודי עדות  ,ת"א. 1 976 ,

(6

שלוש תוכניות של להקת עמקה-אושרת,

. 1992,1982,1978
 (7ריקוד אתני בישראל ,מאי . 1977

להקת עמקה התימנית

בפטטיבל האמנויות באקדמיה למוסיקה
בברוקלין ,ניו-יורק ,ארה"ב ,בינואר . 1992בפני
למעלה מ 2000 -צופים נלהבים הם הציגו את

זמנית עם צעדי הרגליימ ,וכל רקדן בוחר

tב

התימניים .גם המחול וגם הלחן עברו תהליכי
שינוי התואמים את טעמם של הדורות

הזמרת עופרה חזה( ,ייצגו את מדינת ישראל

צעדים

4

ה ,50-

אך בעיקר בשנות

ה 60-

וה  ,70-חדרו צעדימ של המחול התימני אל
מחול  -העמ הישראלי ,יחד עמ הלחנימ

נעמי בהט-רצון ,חוקרת מחול של יהודי תימן,
אומרת שאחד המאפיינים המרכזיים של הריקוד
התימני הגברי הוא  ...שילוב של דגמי היטוד

תנועות יותר עשירות ומורכבות .תנועות

מאה שנות עשייה ומחקר" ,סעי יונה

-

תימן בישראל .הוצאת עם עוב,ד  ,1983ע '

גאולה".

כבר בשנות

-

"המוסיקה והמחול של יהודי תימן בישרא ל

-

יהודי

R.A Georges: "Research Perspec tives in
" •Ethnic Folklore Studies

המלווה בשיר הקורא לכלה לגלות את
שירי וריקודי נשימ; שירי

(1

נעמי בהט-רצון

 ( 2רוברט א' ג'ורג'ס" ,היבסי מחקר בפולקל ו ר
האתני" ,מתוך  :מחקרי ירושלים בפולקלור

טקס מיוחד לאזור אח'דוף,

יופיה.

רשימה ביבליוגרפית:

/

ד"ר אבנר בהט ,
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רכז חינון איזורי -עמוס טל

קבוץ געתוו ,י,נ ,מעלה הגליל 25130
טל04-858437 ,
רבעון לעונוונו מחול
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המקציעית הנלמדים

ציית המירים

באלס קלאסי
מחרל מרדרני

יהרדית ארנרז
גסנר דררית

גרפנית

ליבז אילנה
כנעני יעל
חסרז מיכל

יצירה

פראז חנקה

תרלדרת המחרל

בז בסס אררלי

אמנרת

רחמים

תנרעה
הכרה

כתב-תנרעה )אשכרל רכמז(
קרמפרזיציה.

רבעון לעונוונו מחול

וי-

ררז
נעמה

מרסיקה

גינצברג

אנסרמיה

תרר דיתי

דרמה

דרדאי ערפר

כדררי סלי
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רבעון לעונוונו מחול

קינז

Jjמדיס ילדייב רורי

~~

אררית

פסח ליארר
שקד ירבל
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מורה
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אורחת:

ג'ני סרלאז
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במטגרת האולפן פועלת טדנת מחול
במשן כל ימות השבוע כהכנה לריקוד מקצועי,
מתקבלים תלמידים לטדנת המחול לשנתיים,
לאחר לימוד קודם במחול
מזנירת האולפן :לשד נורית ,אם בית :דבורה אבשלום

~,

תיאטרון מחול

DANCE THEATRE

נ J1\ D~CBro [Iנ~ooכmג
"בית ענבל" רח' יחיאלי , 6נווה צדק ,תל אביב 65149
סל 03-5173711,5172758 .פקס03-5172704 .
תיאסרוו מחול ענבל מייצג תרבות מקורית וייחודית
ענבל מציע חווית מחול עשירה ואסרקסיבית
אנו

בוכבצע

פותחים

"סע לענבל"
יום בילוי

ותרבות בתל-אביב

אתם

בקבוצה

אם

וכתארגנים

של  50איש ,אתם בוכבצע:
*אוסובוס צמוד
*ביקור במוזיאון

*

סיור מודרן בנווה צדק

* צפיה במופע ענבל
והכל

ש"ח

-.ב 4 0

לאיש

ליד ענבל פועלת סדנא

למתחילי  Oולמתקדמי O
כל יו  Oראשון ורביעי בשבוע
וכבצע וכנויים לעונת 1993
ארבע

הצגות

+

הצגה

חינם

והכל -.ב  85ש"ח ,וב  2 -תשלווכים

~

~

.ז~\~
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לוטה גוטלר ,גרטרוך קראוט
ואירנה גטרי היו בין 125
המתחרים

בוארשה

בשנת

 1933במפגן של מחול
מוךרני
מאת גיורא מנור

תחרויות מחול אינן תופעה חדשה .בתחומ
הבאלס הקלאסי הפכו תחרויות בוארנה,
בולגריה ,בסוקיו שביפן ,במוסקווה,
ובג'קסונוויל ,ארה"ב ,למיני-אולימפיאדות.
אבל לא כן במחול המודרני ,שמאז תחילתו
בראשית המאה ה  20-חרס על דגלו את
האינדיווידואליזמ .כל יוצר וכל מבצע -

ולעיתימ קרובות יש איחוד פרסונאלי בין שתי
פונקציות אלה  -ומדובר באמן אחד המבסא
את עצמו ,וככל שהביסוי שונה מכל השאר,
אישי ככל האפשר ,כך ייסב .ואיך על השופסימ
להשוות בין יצירות כה רחוקות זו מזו בסגנונן,

ומסורתיי מ .על השופסימ לחזות במשך מספר

תוכנן והכלימ האמנותיימ שלהן?

ימימ בכך וכך ברבורימ שחורימ ,לבנימ או

בשנת  1933נערכה בוארשה ,בירת פולין,
התחרות הבינלאומית הראשונה למחול אמנותי

בבאלס הקלאסי יש קנה-מידה כמעס
אובייק סיבי למוד בו את הביצוע .רוב קסעי
הסולו והדואסימ המובאימ לתחרות מוכרימ

גוועימ ,באין ספור "יפהפיות נמות",

} PIERWSZY M IEDZYNARODOWY KONKURS
 YCZNEGOז (, ANCA ARTYSז בה השתתפו לא
פחות מ  )!( 125-אמנימ .רק  23מהמ היו גברימ,

ג'אורג גרוק במחול טפרדי

אולגה טלאבטקה רוקדת שופיו

"שודדי-ימ" אציליימ ובאינסוף דואסימ
מסיימימ מ"דון קישוס" .והמדליות מוענקות
על ביצוע ולא על מקוריות.

אין על השופטים להשוות ביו יצירות
כה רחוקות זו מזו בטגנונוו ,תוכנו

והכלים האמנות  IIם שלהו?
לא כן במחול המודרני .כאן כוונת המארגנימ
של התחרות לעודד גמ ביצוע מבריק וגמ
מקוריות כוריאוגרפית .בשני המקרימ אין לקנא

בשופסימ ...
ראשית שנות

ה 30-

במרכז אירופה ובמערבה

היו תקופה ,בה נוסדו מספר תחרויות במחול
מודרני דווקא .בשנת

1932

זכה קורס יוס בפרס

הראשון בתחרות שנערכה בפריס ,על יצירתו

~!----,
....

'-

ח

"השולחן הירוק" ,באלס מודרני ,המבוצע עד
ימינו בלהקות רבות .אבל לעיתימ קרובות
נעלמימ הזוכימ בפרסימ ובמדליות הזהב מיד
עמ תומ התחרות מבימת המחול.

אפריקה דרינג

והיתר נשימ ,ויחס זה אינו מפתיע.

המעניין בתכנייה של אותה תחרות ימצא שמ
שורה של שמות מוכרימ גמ כיומ .למשל את

להקתה של גרסרוד קראוס )שאומנמ לא ברור,
אמ באמת הופיעה לבסוף בתחרות ,כי שמה
אינו נזכר כלל בביקורות שהתפרסמו( ; לוסה
גוסלר ,שהיתה אז רקדנית צעירה ,שהצסיינה
במחולות קריקאסוריססיימ-גרוססקיימ ,שלא
זכתה בפרס או ציון לשבח ,ועורכו של
כתב-העת "  ANZז  ", DERיוסף לויסן ,שהיה גמ
ביו שופסי התחרות ,התרעמ על כ,ן כי בעיניו
היתה אומן חשוב; מורתה של גרסרוד קראוס,
אלינור סורדיס מוינה ורקדנית נוספת
מאוססריה ,רוזליה חלאדק ,החיה ומלמדת עד
עצמ היומ הזה ,שהיתה באותה תחרות רשומה

כנציגת צ'כוסלובקיה דווקא) .כפי שאמרה לי,
משומ שנולדה במורביה ,ועד אחרי מלחמת
העולמ השנייה לא היתה לה אזרחות
אוססרית( .חלאדק קיבלה את המקומ השני
בתחרות הוא רשאית.

בפרט הראשוו זכתה רות

טורל-אברמוביץ' ,מברליו ,על טולו
שלה "שלומית" ,שהכל צ  IIנו את
עיצובו התנועתי המעולה ואת
החושניות שלו
בפרס הראשון זכתה רות סורל-אברמוביץ',
מברלין ,על הסולו שלה "שלומית ",שהכל ציינו
את ע .יצובו התנועתי המעולה ואת החושניות
שלו .כאמנית יהודיה התקשתה לשוב לגרמניה,
כי הלא הנאצימ היו כבר בשלסון ומשרתה
כבאל רינה של באלס האופרה של ברלין נשללה
ממנה .היא נשארה בפולין ,הצליחה לברוח לפני
מלחמת העולמ השנייה מאירופה ,סיירה
והופיעה במקומות שונימ ,ביניהמ גמ בארץ,

4~-

ולבסוף התיישבה בקנדה .היא שבה לפוליו אחרי
נצחוו בנות-הברית ולימדה שם עד מותה
בשנת

.1974

יש משהו מהאירוניה המרה בכ,ן שאחד

השושבינים החשובים של התחרות היה דווקא
שגריר גרמניה בוארשה ,שאף ערר קבלת פנים
למשתתפים ולזוכים ,ובראשם יהודיה ,שגורשה
מברליו ,רות אברמוביץ.. '.

המשתתפים באו מתחומי מחול מגוונים; במרכז
עמדו יוצרי המחול החדיש ,האקספרסיוניסטי,

אבל היו גם מספר רקדנים מאינדונסיה ,שזכו
ל"ציוו מיוחד" ,כי אי אפשר היה לכלול אותם
בדרוג הכללי .והיו גם נציגי הבאלט הקלאסי,
שנדחקו למעשה הצידה .הרקדניות הפולניות
מריה פדרו והבאלרינה ,שמאוחר יותר
התפרסמה בעולם ,פולה נירנסקה ,שנפטרה
לפני חודשיים בארה"ב והיא בת  ,82ורקדנית
פולניה נוספת ,אולגה סלאבסקה ,זכו רק
במקומות ה  ,6-ה  7-וה  - 8-החלטה ,שעוררה
ביקורת בעיתונות הפולנית ,שליוותה את
התחרות במאמרים נרחבים  .כי ההתכנסות

הבינלאומית עוררה ענייו ,גם מעבר לציבור
אנשי המחול המקצוענים .

התחרות ,שהתקיימה ביו ה  9-ל 16-ביוני , 1933
היתה תוצאה של יוזמתו של עורר כתב-העת
הפולני "מוזיקה" ,מ .גלי נסקי ,ותחת חסות

ליאוו שילר והמלחיו אלכסנדר טאנסמאו.
בקיצור ,מיטב השמות הידועים של המחול
האירופאי .

מיניסטריוו החוץ הפולני  .בולט מספרם של

שנות ה  30-היו תקופה של כנסים
ותחרויות-מחול בינלאומיים .כ,ן בעקבות

והמארגנים כאחת .מלבד שמות שכבר הזכרנו,
הופיעו בתחרות גם הילדה מוסיה דייכס,
שהיתה אז ילדת-פלא ,באלרינה בת , 11

התחרות בוארשה ,נערכה בוינה תחרות דומה

האמנים היהודים ביו המשתפים ,השופטים

שהופיעה ביו היתר גם בסיורי מופעים

בארץ-ישראל ,עלתה אחרי המלחמה ארצה
ושבתה חיה בתל-אביב .ויהודית ברגר ,החיה
כיום בניו-יורק ,ומוכרת יחד עם בעלה פליקס
פיביר כמומחית למחול יהודי.
חבר השופטים כלל שמות מפורסמים באותם
ימים .היו שם גרטרוד בודנוויזר מוינה )מי

שהיתה מנהלת המחלקה למחול מודרני
באקדמיה הממלכתית ומורתה של גרטרוד
קראוס(; אליזבת דנקאו ,אחותה של איזאדורה;
רודולף פו; לאבאו ,אחד ממייסדי האסכולה
הגרמנית במחול המודרני ויוסף לויטו ,עורכו
של כתב-העת " ANZז  "DERהברלינאי; רולף דה
מארה ,שוודי אמי,ד ממייסדי להקת "הבאלט
השוודי ",וביו נציגי פוליו הרבים גם הבמאי

בעצם ,חשיבותה של תחרות
בתחומי האמנות אינה חלוקת
פרטום ותארים ,אלא הפניית
תשומת -הלב הציבורית לאמנות

בשנת

.1934

בגרמניה התקיימו מאז

1928

עד .

קונגרסים בינלאומיים למחול מדי שנתיים,
שהנאצים עלו לשלטוו וגם מסגרות אלה איבדו
את משמעותו האמיתית והפכו לכלי שרת בידי
מיניסטרי וו התעמולה של גבלס.
לויטו מסכם את התחרות )בגליוו חודש יולי
 1933של "  ANZז " "(: DERתכנית הכנס בוצעה
במלואה בהתאם לתכנית ,בצורה מרתקת".
)כנראה רומזת המלה "מרתקת" לתקלות
טכניות רבות ולאי-סדרים מובנים באירגוו
מפגש כה מורכב ורב-משתתפים ,כפי שמספרת

אירנה גטרי( .לויטו מסכם" :בזכות התחרות

הופנה זרקור אל מצבה של אמנות המחול
העכשווי".

וזו ,בעצם ,חשיבותה של כל תחרות בתחומי
האמנות :לא חלוקת פרסים ותארים ,אלא
הפניית תשומת-הלב הציבורית
לאמנות חדישה ומתפתחת .
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תודתנו ליהודית ברגר-פיביך )ניו-יורק( ,ל"ארכיון
המחול הגרמני" )קלן( וליאצק לומי נסקי )וארשה(

על עזרתם באיסוף החומר התיעודי .

י~ -

חדישה ומתפתחת

ביו הילדות הללו היתה גם אירנה גטרי ,החיה
עד היום בתל-אביב .אירנה מספרת ,שהמופע
שלה כלל שלושה מחולות" ,ואלס וינאי"

..........1י.

למוסיקה מאת י .שטראוס" ,חזיוו" לפי מוסיקה
מאת גריג וב"סימו הזמו" ,המוגדר בתכנייה

כ"מחול אקסצנטרי" .כל שלושת המחולות
שביצעה היו פרי יצירתה העצמית ,כי שמו של
הכוריאוגראף  ,DEVILIERהרשום בתכניה ,לא היה
גם הוא אלא המצאה של אירנה ,בת ה . 1 2 -היא
רקדה עם פרטנרית ,ידויגה סמוסורסקה,

שהיתה אחר כר לשחקנית קולנוע .לתחרות
הביאה אותה מורתה של אירנה ,מנהלת
הקונסרבאטוריוו בעיר קראקוב ,ויקטוריה

דולינסקה ,שרבות מתלמידותיה לקחו חלק
בתחרות.

בייחוד זכה למחיאות כפיים המחול שלה "בסימו
הזמו" ,שהיה פארודיה על מחול אמריקני
אופנתי של אותו זמו ,הOM -ח ,BlACK BO
למקצבי הצ'רלסטוו .אבל "לא קיבלתי פרס ,כי
השופטים טענו ,שאומנם אני ילדה מוכשרת
בת , 12אבל רוקדת בסגנוו 'מבוגר ',כמקצוענית
לכל דבר  ...בתור פרס-נחמה קיבלתי לבסוף

רות סורל-אברמוביץ' במחול "שלומית" ,שזיכה
אותה בפרס הראשון

p

בובה".
אירנה זוכרת ,שבעיניה היתה נירנסקה "רקדנית

ללא טכניקה ,אבל בעלת אישיות בימתית
חזקה" .ולדעתה ,המחול של רות סורל ,שזכה

בפרס הראשוו" ,שלומית" התנ"כי ,היה פחות
מענייו מהסולו השני שלה" ,האם"" :זה היה
מקורי ,כי רות עמדה רוב הזמו ב'עמידה שנייה'

רחבה ,כמעט ללא תנועה ,ובכל זאת יצרה
ריקוד מושלם".
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רשימה חלקית של מופעי מחול ומחומרים אשר אותם תפעלה דנאור:

_ "7

נו,\tיי

 ..גי)( ~~)

I

בגואה

~'

באז'ר

r:::

לינדסי קמפ
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פול טיילור
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שיקגו בלט
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אייסו

~

מרתה גרהם

Cו

r

בלט אנטוניו גדס

~

שיער

~

גארט פאגו

...
דנאור מעמידה לרשות להקות המחול
את התפעול המקצועי שלה שהינו

r

שם דבר בעולם המחול.
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זרקורים ממונעים ,מחליפי צבעים ממוחשבים,

 . .ומעל הנל  -השרות הנאמן של דנאור.

ונאוו מעונות תאטוו Iואולפנ  DJבע"מ טל 03-5401266/7 :פקס:
קט

לנברים ונשים

לגיל הדן
תנועה יצירתית

לבנים ובנות ) (7-21
בלט קלאטי

בשיטת  R.A.Dלונדון

טטפט

ר בעוו לעובויב Jמחול

הבלט ההולנרי המלכותי

~

לינוליאום ,מערנות קול

הנוף לנשים המדריכה מויננייט

בלט פרנקפורט

~

מערנות פיקוד משונללות ,מטנים,

אווה

חכמן

03-5490757

בלט הרלם

.
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 . .החברה מעמידה לרשותו של מעצב התאורה:
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עלובי החיים
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ראשית המחו

-ייי"'"גנ','ifיו;' ·Q

האומנותי בארץ ישרא

1920-1964

מאת :רית אשל
"כתיבתה של אשל מצטיינת בתמציתיות ובנניעה

ברורה בשורשי הדברים"

-

צבי נורן" ,על המשמר" .

"אנציקולופדיה זוטא שיש בה לא מעט מידע מאלף" -
חזי לטקלי" ,העיר"" .חיכינו לטפר זה בכיליון עיניים"-
שלום חרמון ז"ל ,המפקח על המחול במשרד החינון
והתרבות.

leora
Hacnme

"אני מקוה שאינד רואה בטפר זה טוף פטוק וכי עוד

ידך נטויה  ...לרקוד עם החלום מוטר מידע מקיף ,מן
הראוי שטפר זה ישמש חומר לימוד בטיטי לכל בתי
הטפר למחול"  -פרופי חטיה לוי-אנרון ,ראש ביה"ט
למחול ,האקדמיה למוטיקה ולמחול ע"ש רובין,
ירושלים.

להזמנית :רית אשל ,ת.ד 820 .היד הכרמל
חיפה  ,34987לט04-246093 .
המחיר 45 :ש"ח כילל משליח

לאחרונה הפך תיאטרון "הבמה" בירושלים
למרכז היוזם ומארח מופעי מחול ותיאטרון
מחול  .מריו קוטליאר ,מנהל תיאטרון "הבמה"
ושרונה קרפל ,מרכזת המחול שם )לשעבר
רקדנית בלהקתו של עמוס חץ( ,הגיעו
למסקנה ,שיש צורך להקים אגוד של
כוריאוגראפים  .הם שלחו למעלה ממאה הזמנות
לכנס שהתקיים בירושלים ב  18-בדצמבר . 1992
למרות המאמץ שהושקע באירגונו ,הגיעו לכנס
רק כ  35-אנשי מחול ,ולא כולם כוריאוגראפים .
אמנם המארגנים ייעדו את הכנס

לכוריאוגראפים "עצמאיים" ,אבל לדעתי ,אין
מקום להפרדה בינם לבין אלה שיוצרים
במסגרת הלהקות .הכוריאוגראפים המקצועיים

הפועלים בישראל מספרם קטן ,לכולם קשה,
ורמת הציפיות והצרכים שלהם משתנים בשלבי
התפתחותם כאמנים יוצרים .לא ניתן כיום
לעשות הפרדה כזו ,בין "עצמאיים"
ל"ממסדיים"  ,כי יוצרים צעירים לא מעטים
מעלים עבודות ב"אנסמבל בת-שבע" וב"להקה
הקיבוצית" וזה עדיין לא הופך אותם
לכוריאוגראפים ממוסדים.
מכאן ,שבלטו בחסרונם כוריאוגראפים כמו רמי
באר  ,אוהד נהרין ואחרים ,הקשורים למסגרת

להקה ממוסדת  .חבל שלא הגיעו כוריאוגראפים
ותיקים עם רקע חוץ-מימסדי עשיר ,כמו רות

זיו-אייל ,אשרה אלקיים או נאווה צוקרמן .אבל
מפליא ב י ותר הוא שלא הגיעו הכוריאגראפים
הצעירים כגון ענת אסולין ,ניר בן-גל וליאת
דרור  ,ענת דניאלי ,חפציבה אברהם ,איריס
פרנקל ,אריה בורשטיין ואחרים ,המהווים את
הגרעין של היוצרים הצעירים.
מי שהגיע לכנס היו בעיקר קומץ כוריאוגראפים
ירושלמים ותיקים  ,כאמיר קולבן ,תמרה
מיאלניק ויוצרים צעירים יותר כמו ענת שמגר,
קבוצת "סינפסה"  ,עדי שעל ואיריס גורן  .הגיעו
גם מספר מורים ורקדנים .

הכוריאוגראפים המקצועיים

הפועלים בישראל מספרם קטן,
לכולם קשה ,ורמת הציפיות
והצרכים שלהם משתנים בשלבי
התפתחותם כאמנים יוצרים ,לא ניתן
כיום לעשות הפרדה כזו ,בין
"עצמאיים" ל"ממסדים"
לדברי גורה ברגר ,היח"צנית של "הבמה",
"הכוריאוגראפ י ם התל-אביבים לא הגיעו,
מכיוון שחששו ,שאם ישמיעו דברם ,לא יקבלו
יותר תמיכה מהממסד" .טענה זו תמוהה בעיני ,

היות ובתחקיר שערכתי לכתבה "מחול ללא
מימון" )"הארץ"

( 30.9.92

שוחחתי עם מספר

יוצרים צעירים ,שלא זו בלבד שלא חששו לדבר
בחופשיות ולומר דברים קשים ,אלא גם עמדו

על כ,ך שאציין את שמם .יתכן שהיעדרותם
נבעה מכ,ך שגונב לאזניהם ,שכוריאוגראפים
חובבנים רבים הוזמנו לכנס ולא רצו להשתתף
באיגוד שאיננו

מקצועני.

חסיה לוי אגרון פתחה את הכנס וסיפרה כיצד
דורות המייסדים ,שהיא נמנית עליהם ,עבדו
ללא תנאים ותמיכה" .גם אז נלחמו היוצרים,
כל אחד עשה כמיטבו .ליקטו אנשים ועבדו ללא
תמיכה ציבורית  .כלב לא עזר להם  .הדברים לא

השתנו  .ומדוע? כל עוד קיימות מספר להקות

I

I

מאת רות אשל

כלום לא השתנה".
על משפטה האחרון של
חסיה לוי אני חולקת.
לדעתי ,הרבה מאד
השתנה וזה בא לידי

I

ביטוי ,בין השאר ,בייסוד

מפעל "גוונים במחול"
והקמת המרכז למחול
סוזן דלל ,המציע
ליוצרים מסגרות שונות
ותנאים שלא היו קיימים
בעבר  .ובכל זאת ,יש
חשיבות באיתור בעיות,
בקביעת סדר עדיפויות

של מטרות ,כדי
שהכספים המעטים לא
יתבזבזו על צרכים בעלי
חשיבות משנית ,אלא

•I

I

יתמקדו בעיקר .

בין הבעיות הבוערות ,שהועלו בפני יוצרים
צעירים לקראת הכתבה שהכנתי בנושא "מחול
במימון עצמי" ,נטען שרוב המופעים זוכים

להצגת בכורה בלבד .יש צורך בהקמת גוף
תפעולי ארצי ,בשיתוף משרד החינו,ך "אמנות
לעם" ומרכז סוזן דלל ,כדי למנוע את התסכול
והבזבוז שנגרם על ידי כ,ך שגם אחרי בכורה
מוצלחת ,גם תככיות טובות נעלמות .נושא
שהעלו יוצרים רבים ,הוא הצורך בתחלופה
בוועדות המקצועיות )כמו למשל ,זו של
"גוונים במחול"( ,כדי שיהיה בהן ייצוג גדול
יותר של אמני מחול המוכרים בפתיחותם לחדש
ולניסיוני  .קושי נוסף הוא הסכום הגבוה שעל
האומנים לשלם כדי לשכור סטודיו לחזרות .
אחרי דברי הפתיחה סיפרה הכוריאוגראפית

מירליה שרון) ,שהייתה יושב הראש של איגוד
הכוריאוגראפים שהוקם בשנת

(, 198 1

על

העקרונות שהינחו את הקמת אותו איגו,ד
המצוי שנים רבות בתרדמה עמוקה.

בכנס התפתח דיון על האפשרות להקים
התאחדות כללית למחול ,שתכלול בתוכה
כוריאוגראפים ,רקדנים ומורים ,שהוא יוכל
לקחת חלק כל מי שקשור בדרך כלשהי למחול,
ללא קריטריונים של קבלה ,מבלי לבדוק מה
כישוריו המקצועיים  .שאיפה זו ללכת לכיוון
הפלוראליסטי נבעה אצל הדוברים מהשיקול
שלגוף גדול ,ובו חברים רבים ,המשלמים דמי
חבר ,תהיה השפעה גדולה יותר  -מעין לובי של
אנשי מחול ושוחריו .

לעומתם ,היו דוברים שטענו  ,שאי אפשר ,מכל
מקום לא בשלב ראשון ,להתפזר על פני כל כך
הרבה מגזרים של מחול ,כשלכל אחד צרכים
שונים  .מאחר ובעית הכוריאוגראפים היא

הבוערת ביותר ,עדיף להתרכז בה .דיעה זו
התקבלה ,אך לצערי ,הוחלט להשאיר את
אופציית הרחבת האיגוד למגזרים נוספים
פתוחה להחלטה לשלב מאוחר יותר.
חסיה לו י ומירליה שרון אמרו עוד שיש צורך
להגדיר מהן התכונות וההישגים המינימאליים
של איש מקצוע על מנת להיות חבר בעמותה,
"כי הרי לא כל אחד יכול להצטרף"  .אבל היו
כאלה שהכריזו "שכל מי שמרגיש שהוא

ממוסדות המתקיימות מכח האינרציה ,עם

כוריאוגראף ,הוא כוריאוגראף" .בשיחה פרטית

תקציב קבוע שעולה עם המד,ד לא נשאר
תקציב לטיפוח יוצרים חוץ ממסדיים  .בעצם,

עם אחד ממשתתפי הכנס אמרתי ,שללא
קריטריונים ,האמנים הטובים לא ירצו להיות

חברים באיגוד .הדבר יביא לכך ,שגם הלהקות
והממסד לא יתיחסו אליו ברצינות .התשובה

שלו ,המלווה בטעם של יוצר מתוסכל היתה:
"מי צריך את כל השמות המפורסמים האלה!"
הוחלט להעביר את הנושא לטיפול בשלב הכנת
תקנון האיגו.ד )הועלתה האפשרות להתבסס
על תקנון העמותה משנת  , 198 1שיותאם
לצרכים עכשוויים(.
בינתיים עזבו חלק מהאנשים את הכנס ובחדר
נשאר קומץ של כ  15-איש .ובכל זאת הוחלט
על "בחירת נציגים לאיגוד" .המארגנים ביקשו
מתנדבים .חמש ידיים הורמו וחמישה שמות

נרשמו בפרוטוקול כאנשים שייצגו את איגוד
הכוריאוגראפים בפני המוסדות ,בפני הלהקות,
ובפני אירגונים בינלאומיים .

כמה מילים על "הנציגים"  .שתי צעירות )יעל
ארני ומרתה ענבר( שחזרו מחו"ל ,ושיתכן
שבעתיד יסתבר שמדובר בכוריאוגראפיות

מוכשרות ,אבל לפי שעה ,לא העלו כל עבודה
בפני הקהל בארץ .מיכה נס ,הזכור לי כרקדן
בשנות השישים ובהמשך כמורה ,את הפן

הכוריאוגראפי שלו אינני מכירה .החיפנית,
שושנה בן-דב ,מורה ותיקה לריקו,ד שהעלתה
מספר תכניות ,שבעיני מצביעות על חוסר
הבנה בסיסי במדיום הכוריאוגראפי .ולבסוף,
סמדר עמור מקבוצת "סינפסה" ,שהוכיחה

בשנים האחרונות רצינות ,התמדה ויכולת  .וכן

אמיר קולבן

-

שהוא באמת כוריאוגראף

מנוסה .

בדיעבד הסתבר ,שהמארגנים ,וגם חלק
מהנאספים ,לא הכירו כלל את הרקע של
הנבחרים  .חסיה לוי ,שקלטה במהלך הכנס מה

קורה ,מיהרה להכריז ,שמדובר בנציגות זמנית,
שהמנדט היחידי שלה הוא להכין הצעות
לתקנון .

לדעתי ,מה שדחוף אינה ההתעסקות בתקנון,
כי אם הצורך להגיש למוסדות נייר עבודה

מסודר לפי סדר עדיפויות על הצרכים
האמיתיים וההצעות לפתרון .המארגנים של
"הבמה" יכולים לפנות לכוריאוגראפים צעירים
וותיקים כאח,ד שאיכות עבודתם מוכרת ,כדי

שיעלו בכתב את הצרכים ,ואת זאת להביא
לדיון בכנס כוריאוגראפיס נוסף שיתקיים
בהקדם .לאור השמועות על חלוקה
חדשה של משאבי המחול ,הזמן דוחק .
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אמנים מובילים בתחומי המוסיקה והאמנות
החזותית; היצירות האוטוביוגראפיות בסגנון

תיאטרון-המחול של אמנים רבים ,העיוות
המודע של אוצר התנועות הקלאסי על ידי
קארול ארמיטז' )  AGEז  (, KAROlE ARMIהעלייה
המטאורית של מרק מוריס ולאחרונה ההשפעה
הבולטת  -אם כי לעיתים ללא הבנה אמיתית
 -של אמנותה של פינה באוש מצד אח,ד וה-

OHז BU

היפני מצד שני.

כפי שניסחו זאת בבהירות רבה מארגני כינוס

מאת רוג'ר קופלנז
פרופ' קופלנד הוא מרצה לתולדות המחול
ולאסתטיקה ב"אוברלין קולנ''' ,אוהיו,
ארה"ב; להלן תמצית דבריו ,כפי שהושמעו
בכנס התאחדות מבקרי המחול בארה"ב,
שהתקיים בסן-פרנסיסקו בשנת

הכל משתמש  Iם במונח
"מחול פוסט-מוךרני" ,
אבל מהו באמת תוכנו

של המושג הגמיש הזה?

. 1990

אין זו משימה קלה לעשות צדק עם הפנורמה
הענקית של המחול ,ב"תקופת ג'אדסון" של
שנות ה  (, 1 ) ' 60-דרך נסיונותיה של טווילה
תארפ )  HARPז  (TWYlAלאחד את הבאלט
הקלאסי עם שפת התנועה היום-יומית בשנות
ה  ,70-ובשנות ה  80-שיתוף הפעולה ההולך
וגובר של טרישה בראון )  RISHA BROWNז( עם

זה של מבקרי-מחול" :העיקרון של 'אמירת לא!'
נודעת לן חשיבות רבה בתולדות המחול
המודרני .אם כי השאלה לאן פני המחול
המודרני פתוחה לדיון רחב ,אין ספק שהשאלה

מהיכן הוא בא חייבת להתיחס ל")חסרה מילה

באנגלית(" ולמניפסט 'הלא' של איוון ריינר

משנת ' : 1965לא לתצוגות ראווה ,לא
לויטואוזיקה ,לא לקסם ולאשליה
לא לפיתוי הצופה על ידי גחמות האמן המופיע,
לא למוזרויות ,לא לרצון לרגש ולהתרגש'' ',כפי

]הבימתית[ ...

שכתבה איוון ריינר בהצהרה ,שתחמה את

השטח החדש אז של המחול המודרני.
אין ספק ,שדברים אלה הגדירו את מה שאנו
רגילים להבין תחת הכותרת של

I

I
I

I

I

"פוסס-מודרני" במחול .עבודותיהם של

וכיסויים סגנוניים שונים ,שאבן תראה כאבן,

סרישה בראון ,איוון ריינר ,לוסינדה צ'יילדס

בסון כבסון ועץ כמו שהוא ,שהביאו לויתור על

) ( LUCINDA CHILDS

או דיויד גורדון ,כולם כאחד

הם ארגון של תנועות רגילות ,יום-יומיות,
שאינן דורשות מיומנות סכנית-וירסואוזית,

פסוקי תנועה המבוצעים לעיתים ללא ליווי
מוסיקאלי ,ללא תאורה בימתית אלא

צביעת שסחים והשארת תמיכות גלויות לעין,
מזכירה את ההכרזות נגד אשליה ]בימתית[

שהשמיעה איוון ריינר .או למשל ,את סרישה
בראון ,שעה שהיא הציבה לעצמה כמסרה
לספס על קירות .היא ביצעה זאת על קירות

באור-עבודה ומעס מאוד קישוסים

"מוסיאון ויסני" בניו-יורק בשנת  1971מבלי

תיאסרוניים .תחושת האיפוק והעדר הקישוס

להסתיר את האמצעים הסכניים ,שאיפשרו לה
לבצע זאת .לא מין פיסר פן מעופף ,אלא סרישה

הניגו .דים בין יצירות אלה ליצירותיהם של
נציגיו המובהקים של המחול המודרני הצדיקו
בהחלס לכנות אותם "פוסס-מודרניים" .ללא
ספק ,ניכרים שינויים מהותיים בין עבודות אלה
ומה שמקובל היה לחשוב עליו כעל מחול
מודרני ,לפחות לשלילתו של מרס קאנינגהם
את העקרונות של גראהם והסגנון
האקספרסיוניססי שקדם לו.

בראון עצמה.

מציינים את כולם.

אני מוצא הקבלה מעניינת בין דיעותיהם של
יוצרי המחול הפוסס-מודרני לבין דיעותיהם
של אדריכלים חדשניים ,שאף הם ,כדבריו של
רוברס שסרן" ,מבקשים לחרוג מעבר לתיק"ו
של המודרניות העכשווית ,על ידי שאיפה
נחרצת לשלילת הסמליות ,ההפשסה הקיצונית
וצימצום האמצעים עד למינימאליזם".
אחת מסיסמאות האדריכלות המודרנית היתה
זו ,ש"הפונקציה בתפקוד תקבע את הצורה".

וזה מזכיר מאוד כמה עבודות של המחול
הפוסס-מודרני .למשל את "ריצה עד כלות
הנשימה" מאת סום ג'ונסון וקאתי אנקן ,שבה

אבל יש לזכור ,שבשנת  ,1971שעה שסרישה
בראון סיפסה לראשונה על אותם קירות
תלולים ,הופיעה סווילה תארפ ביצירתה
" ( 2) ,"THE BIX PIECESיצירה מלאה בתזכורות
חביבות לצורות פופולאריות כגון תעלולי מקל
הניצוח של ה"מעודדת" ]במגרש הספורס[,
צעדי רקוד הסספס והנפות הרגליים של נערות
"שורת המקהלה".

בשעת ריצה .

גם הסיסמה של האדריכלות החדישה שתבעה
"אמת בחומרים" ,ז.א .שחומרי הבנייה צריכים

להיות גלויים ולא מוסתרים תחת קישוסים

המים" ) ( 1978 - WATER MOTORליצירה אחת,
ניכר בה בהחלס המעבר בין תקופת ג'אדסון לזו
שאחריה .ההצבר העיקבי של תנועות
בלתי-אישיות ,מדוייקות דיוק מתימאסי ממש,
שהופסקו בכל פעם בתנועה הרבה פחות
"אובייקסיבית" ,מוזרה במתכוון ,החורגת מחוץ

למסגרת הצורנית המוגדרת ,האישית יותר.

בשל הסיסמה "מעבר לצורניות" ,ז  .א .לנכונות
לקבל את תנועת הרקדנים כמסרה בפני עצמה,
שאינה זקוקה לשום "הצדקה" ,ההסתפקות
בתלבושת-עבודה והויתור על תפאורה ,הפכה
 לצערי  -לחסא כב,ד בייחוד בחוגיםאקדמיים.

כך ,למשל ,יצירתו ה"עירומה" ,המבוצעת
בבגדי-עבודה ,על רקע מסך אחורי שחור ,של

באלאנשין" ,אגון" ,או ה " "TRIO Aשל איוון
ריינר ,המבוצע בבגדי רחוב ,כביכול כלאחר י,ד

וללא תאורה וליווי מוסיקאלי ,האהובים עלי,
נראו דלים ורזים מדי לבני שנות ה . 80-

ציטוט מעיתוו ניו-יורקי ,בו

הנה ציססה מעיתון ניו-יורקי ,בו להקה
מבקשת הצעות ליצירות "ללא מלים )כתובות,
מושמעות או מושו"ות(; ללא אביזרים ,תפאורה,

)כתובות או מושרות( ,ללא

תלבושות בימתיות ,ליווי צלילי או מוסיקה" .זו
דוגמה מובהקת על צד השלילה ,המתארת את
השינוי שחל באוונגרד המחולי .בימינו ממש
קשה למצוא יצירות מאותו סוג המצמצם הכל
לתנועה עצמה ,שהיה נפוץ אז.

להקה מבקשת הצעות
ליצירות "ללא מילים
אביזרים ,תפאורה ,תלבושות
בימתיות ,ליווי צלילי או
מוסיקה"

התנועה נקבעה בלעדית על ידי המסרה,

להכביד על נשימתם של הרקדנים ,שעה שהם
מדקלמים סקסס העוסק בחוסר אויר לנשימה

I

ניתן ,לדעתי ,לחלק את המחול האמריקני
הפוסס-מודרני לתקופת ג'ארסון ולמה שבא
אחריה .למשל ,שעה שסרישה בראון איחדה
בשנת  1978את שלושת יצירותיה" ,הצסברות"
"עם דיבור"

) (, ACCUMULATION - 1971
)  ( 1973 - WITH TALKINGועם

המחול "מנוע

כמובן ,השאיפה לחרוג מעבר לפורמאליזם אינה
מוגבלת לתחום הקישוס הבימתי  .למשל,
עבודתו של אלוין ניקולאיס ,שלמרות העושר
הבימתי ]של אמצעי תאורה מורכבים והקרנת
שקפים[ נשארת לעיתים קרובות פורמאלית
מאו,ד כולה מבנים צורניים בחלל
וארכיסקסורה של קבוצות אנשים .השאיפה אל
מעבר לצורניות התבסאה בראש וראשונה
בהחזרת תפארת אותו מושג נמעס מיושן,
"התוכן" ,לקדמותו .פרשנות עלילתית או
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פסיכולוגית לתנועות מופשטות נעשתה
מותרת ,אפילו נדרשת אצל יוצרים רבים .
על מנת להדגים זאת ,הנה קטע מהביקורת של
דבורה גיוויט

)ח( DEBO RAH JOWI

על מופע של

מרס קאנינגהם" :ושוב זה קורה לי ,אני יושבת

בתיאטרון ,ולפתע אני חשה כאותה מרגרט
בספרו של א.מ .פורסטר ,המדמיינת לעצמה,
שעה שהיא מאזינה לסימפוניה מאת בטהובן,
תסריט שלם על אודות מיני יצורים זעירים,
שדונים ,המנסים להשתלט על העולם .ואין זה
נחשב לנאה ,שעה שמתבוננים בעבודה מאת
מרס קאנינגהם )לשקוע בדמיונות( .זכור לי,
איך הנדנו ראש למקרא ביקורת אחת על
'ז 'RAINFORESשלו ,שנתפרסמה בשנת 1969
ובה נאמר :יהסיפור הוא ,כנראה ,על אודות
גבר ,המנסה לפתות את נערתו של בחור אחר
ואחר כך עוד גבר ,ה'גונב' את הבחור לעצמו,
וכך הלאה '.טיפשי להלביש סיפורים כאלה על
עבודה של קאנינגהם ,שאמר שוב ושוב,
שהתוכן הוא רק התנועה עצמה".

"עכשיו אני יודעת ,שגם אם התוכן הוא

התנועה עצמה בלב,ד תנועה אנושית היא תמיד
אקספרסיבית .עצם השקיפות של המחול של
קאנינגהם מאפשרת לנו לראות בה מה שנרצה:
עלילה חידתית; משחק מורכב של כוחות
וצורות; אקט וירטואוזי של אתלטים נועזים
או פרוסת חיים".

נראה לי ,שסוג זה של השלכה או הפעלה
]אלגוריזציה ,מלשון סמל[ ועצם הרצון לראות
תנועה מופשטת כמייצגת מציאות ,הוא סימן

ברור של רוח הזמן .ההתנגדות אינה רק ליצירת
יצירות מופשטות ,אלא אף לפירוש

פורמאליסטי של יצירות צורניות קיימות.
אני מאמין ,שכל אמנות יש בה הבטים
"פוליטיים" ,ז  .א .המתייחסים למצבים שמעבר
לתחומי האולפנה  .אבל הרקדנים ביצירה
הצורנית המובהקת אינם מייצגים מציאות
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שהיא מעבר לגופם שלהם .הפורמאליזם הוא
למעשה תרגיל בהבחנה ,מה באמת מצוי לנגד
עינינו .עלינו ללמוד שלא להכניס ליצירות
כאלה את מאוויינו שלנו ,את הביוגראפיה שלנו,
את "סדר-היום" )האישי או הפוליטי( שלך
לתוך היצירה .כי אין זה "מבחן רורשאך ".ואני
מאמין ,שהצורניות עשויה ללמד אותנו לחרוג
מעבר לאני האישי שלנו .כפי שביטא זאת
הפילוסוף אורטגה אי גאסט ) EGA YזO R
ח (GASSEבספרו שכבר היה לקלאסיקה,
"הדה-הומניזציה של האמנות" " :מהו הקשר בין
יפיה של המוסיקה ,שהיא משהו המצוי לחלוטין
מחוץ לעצמי וכולו בממלכת הצלילים ,מה ליופי
זה ולתחושה הרכה ,הנמסה ,של מצב-הרוח
שהיא מעוררת בי? האין כאן בלבול יסודי? תחת

להנות מהאובייקט האסתטי ,אנו נהנים
מרגשותינו שלנו".

הרבה מהמחול
הפוסט-מודרני

היה למעשה
פוסט-מחול
אני סבור ,שפסוק זה מתאים לתיאור
יצירותיהם של כוריאוגראפים כבאלאנשין או
ריינר  .לדידי ,יצירותיו הפורמאליסטיות של
באלאנשין מוציאות אותנו לעיתים קרובות

מתחום האני הפרטי שלנו ,אל מעבר להרגלי
המחשבה שלנו.
והנה ,כיצד הצדיק באלאנשין את בחירתו
במוסיקה מאת אנטון וברן ליצירתו
" אפיסודות"" :וברן מותיר אותנו חופשיים

להתבונן במחול עצמו .שעה שמאזינים
למלחינים כגון בטהובן או ברהמס ,כל מאזין יש
לו בראשו רעיונות משלו והוא מצייר לעצמו

"יהיו לאחדים" ,כוריאוגראפיה :תומר שרעבי; רקדנים :מיה שטרו ותזמר שרעבי

: Sharobiז O ~()rז ~  anףo mer Sharabi; dancers: MO )/(1 .')!p rז  hey W ere O ne", choreog . :ז "And
Photo: Shosh Kormu sh
צילום :שוש קורמוש

בדמיונו תמונה משלו ,המתייחסת למה
שהמוסיקה מייצגת עבורו  .איך אוכל אני,
הכוריאוגראף ,לדחוף גוף-אדם רוקד לתוך
התמונה ,שכבר מצויה במוחו של הצופה? זה

פשוט לא עובד .אבל אפשר לעשות זאת
במוסיקה של וברן  .גם מוצארט וסטראבינסקי

כתבו מוסיקה שהיא כמו ורד  :אתה יוכל
להתפעל ממנה ,אבל אינך יכול להחדיר לתוכה
את הרגשות שלך".
בראיון מפורסם אמר פעם באלאנשין" :אנשים
רבים הולכים לתיאטרון ,על מנת לחזות
בחייהם שלהם ,לראות את הנסיון שלהם מוצג
על הבימה ,ואיננו מאפשרים להם זאת בבאלטי'.
ובאלאנשין ממשיך ומצדיק את הטון ה"קריר" ,
הבלתי אישי של יצירותיו ,כשהוא מתווכח עם
ההזדהות עם דמויות דראמאטיות  ,הזדהות

שלרוב אינה אלא התפלשות ברגשותיך שלך.

יש אנשים הסבורים ,שעליך לבכות ,כדי
שתחוש רגשות  .ונניח שאינך עושה כך .אז

יאמינו האנשים ,שאתה קר ועצור ,חסר-לב.

לאמיתו של דבר  ,שעה שאנשים בוכים
]בתיאטרון[ הם חושבים רק על עצמם .ולכן
מוסיקה עצובה או מצבים בימתיים מרגשים

מתחברים לפתע עם חייך האישיים וגורמים לך
להזיל דמעה .
אף על פי כן ,אני תמיד בוכה ,שעה שאני רואה
את "סרנדה" שלו .נכון שיש מתחת לתנועה
ביצירה זו ,או ב"אגון" שלו ,תת-טקסט עלילתי
כלשהו ,אבל אני סבור ,שהבכי שלי נובע מכ,ן

שרק ביצירות אלה ,על בימה זו ,חזיון היופי
הצורני מגיע אלי בצורה כה אינטנסיבית .
אמר פעם אסתטיקן ידוע " :הבעיה עם יופי

אמיתי אינה איך להבין אותו ,אלא איך לסבול
אותו ,כי הוא יפה כל כך " .
ההתנגדות העכשווית לצורניות הצרופה
נובעת ,לדעתי ,גם מהנסיגה מאחד ההבטים

כרמו רוקית
עם סיגר גפיה
מאץ אק,

הכוריאוגראף
השוודי ,ממשיך

בטיפול"':השורש

הפטיכולוגי שלו
בבאלטים מוכרים.
אחרי שהכניט את

ג'יזל לבית-
משוגעים בגרטתו

לבאלט הרומנטי
בה"א הידיעה והפך
את אגם-

הברבורים למשהו
המזכיר את לבטיו של הנטיך המלט ,הגיע
תורה של גיבורה מטורתית נוספת לעבור
דרך המערבל המרתק של דמיונו  :הפעם זו
כרמן ·

המחול החדש ,שבוצע לראשונה על ידי באלט
קולברג במאי  ', 92פותח ביריות-רובה  .דון
חוטה מוצא להורג על רצח כרמן .כפי שהדבר
נרמז באופרה של ביזה ובסיפור הקצר של
פרוטפר מרימה ,ששימש השראה לליבריט
האופרה ,אימו של דון חוטה גוטטת ,אי שם

בכפר נידח .על הצעיר להחליט בין אימו
לעולם הגדול .אגב ,ממש כך מציב מאץ אק
את הנטיך ב"אגם הברבורים" שלו.
אולי יש בכך יותר משמץ אוטוביוגראפיה.
מאץ הוא בנה של בירגיט קולברג ,מיטדת
ומנהלת להקת באלט קולברג ,והוא החליט
לא מכבר לעזוב את הלהקה-האם שלו ולא
לשמש עוד כמנהלה האמנותי .הוא יהיה
מעתה כוריאוגראף "חופשי" ,בלתי קשור
ללהקה מטויימת) .אולי נזכה שוב בזכות זאת
לעבודה שלו עם הקיבוצית ,המרבה להופיע
בשתי עבודות שלו .קשריו האמיצים עם
תיאטרון המח ו ל הנדרלנדי בודאי עוד
יוגברו(.

להקת "תמר" במופע בתל  -חי ' 83
The "Tamar" group performing at Tel-Hai ' 83
המובהקים של המינימליזם  -מטו~ר המדיום.
השאיפה להפרדה ,לטוהר האמצעים ,הגיעה
לשיאה באמריקה בשנות ה  60-וה O-ך .ועצם
המונח "טוהר" הפכה לכמעט קללה בחברה
הרב-לאומית ,מגוונת התרבויות ,המלאה
עירבובים ותערובות ,בה אנו חיים .בתחום

המחול ,השאיפה לטהרת המדיום הביאה
לשלילת כל דבר שמחוץ לגוף הרוקד עצמו,
אפילו לשלילת המוסיקה  .בשנות ה 60-
המינימלסטיות כמעט ולא היה שיתוף פעולה
בי ן יוצרים ,כי עבודה משותפת משמעותה

אני טבור ,שתנועת המטוטלת לכיוון הנגדי
היא פשוט חזרה לאטתטיקה של
האחרונות של יוצרים מינימליטטיים כגון
לאורה דין ,המוטיפה לעיתים לטיבובים סביב
עצמה  ,cha ines en pain teוהקפיצות השטוחות,
המנתרות ,של לוטינדה צ'יילדס ,שאיפיינו את
עבודותיה הישנות ,הפכו יותר ויותר לplie -
 .arabesquesואת כל אלה ניתן לגלות
כבר בעבודותיה הראשונות של טווילה
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היתה הכנסת יוצריס מתחומי אמנות אחרים

עובדת תוך שיתוף פעולה הדוק עם ציירים
כגון רוברט רואשנברג או מוסיקאים כגון לורי
אנדרטון או רוברט אשלי ,חלק בלתי נפרד
מהגישה שלה.
היתה סכנה ,שהמינימליזם הקיצוני במחול יביא
ל"טיהור עצמי" עד כדי ביטול המחול בכלל .
למעשה ,הרבה מהמחול הפוסט-מודרני מימי
ג'אדסון ואחדיו היה למעשה פוסט-מחול  .ולכן

אותו מעצב הרקדן איבאן אוזלי כ"אישה
גורלית ממין זכר" לדעת המבקרת בודיל
פרטון·

דון חוטה הוא אצל אק רק נער כפרי תמים,
קורבו תאוותה של כרמן .הכוריאוגראף מוטיף
לדמויות תפקיד נשי נוטף ,שהוא מכנה אותו
"  ",Mאות היכולה לייצג גם את המילה "אם"
)  (, MADREאבל בו בזמן גם את המוות
) Eז  (. MUERלדעת המבקרת הכותבת בירחון

 IONAlז  ERN Aז  INח ) ,BAllEגליון  -92ך (, 8 I

לתוך היצירה המחולית .בניגוד לימינו ,בהם

שיגרתי לראות שיתוף פעולה שכזה .ב"גל
החדש" )  ( 3בו אפשר לראות את טרישה בראון

חושני ,מיני מאוד ,בין כרמן ואסקאמיליו,

הוירטואוזיקה .דבר זה ניכר היטב בעבודותיהם

תארפ .

את תפקיד כרמן רוקדת אנה לאגונה ,רקדנית
נפלאה ,אישתו של מאץ בחייהס הפרטיים,
כדמות אשה-גבר חזקה ,שתלטנית ,שסיגר
גדול דולק בין שפתיה החושניות  .בשיר
ה"האבנרה" המפורסם כל כך היא ניצבת
בתוך מעגל של גברים ,שגם הם מעשנים
טיגרים .מצב ,המזכיר את ה"בולרו"
המפורסם של מוריט בז'אר.
את האריה של הטוריאדור הופך אק לדו-קרב

ך( "כנטיית ג'ודטון" בניו-יורק שימשה מאז
ראשית שנות

ה 60-

מקום בו הופיעו

בעבודותיהם הכוריאוגראפים איוון ריינר,

טטיב פאקטטון ,ג'יימט וארינג ,ג'ודית דאן
ויתר יוצרי הטגנון ,המכונה פוטט-מודרני.

(2

על שמו של המלחין Bix Beiderbecker

 ,New Wave ( 3סדרות מופעי מחול עכשווי
חדיש ,המתקיימות באולם הBrooklyn -
 ,Academy of Musicשבניו-יורק.

מציב הכוריאוגראף טימן שאלה ,האם חוטה
באמת

מאוהב

בכרמן

עד

איבוד

השיפוט

השפוי ,או שזו בעיניו דרך להשתחרר
משליטתה של אימו  -שהיא גם המוות.
אק משתמש בעיקר בגירטתו של המלחין
הרוסי רודיון שצ'דרין ,בעלה של מיה
פליסצקיה ,שלמענה כתב את הסויטה "כרמן"
שלו .לדעת המבקרת מדגיש אק "את
המרכיבים המטורפים ,השליליים שביצירה,
בצורה מוזרה ,גרוטטקית ותיאטראלית".
ג.מ.

ככ-

Germon ombossodor to Polond wos one
of the sponsors of the compe titi on ond he
held 0 reception to honour the winners ,
including the Jewish bo ll erino who wos
expelled from his country by the Nozi
government he represented .
The porticiponts were exponents of mony
kinds ond styles of donce, but they
belonged mOinly to the expressionist
modern donce movement. But there wos
o lso 0 contingent of doncers from
Indonesio, who received "speciol
mention", since the judges were ot 0
loss, os to whot cotegory they belonged .
There were o lso exponents ot closs icol
bollet but they were overshodowed by
the mony impressive, well-known
modern doncers .
The lorge Polish contingent received only
the 6th, 7th ond 8th ploce obout which
Pol ish newsf20pers commented
extensively. T0 bolonce the delicote
relotionship between the closs icol ond the
modern components ond to oppeose the
wounded notionol fee li ngs of the hosts , 0
spec io l oword for closs icol doncers
(donoted by Rolf de Mo re) wos g iven to
the French bollerino Lycette Dorsonvol
ond onoth er to the best Polish porticipont ,
Olgo Slowsko .
The Germon ond Aus tri on contingent
come out w ith flying colours, which is
not surprising, os in those doys modern
donce wos sti ll colled 'Germon donce '
by mony .
The ronge of oge ond ort istic moturity
between the competitors wos very wide .
Moture performonces by well known
ortists, such os von Swoine, Ch lodek ,
Sorel or soon to become fomous, for
exomple Afriko Doering (from Germony )
or Bertho Trumpy (from Sw itzerlond )
were followed by teenoge students ,
moin ly from Polond .
Among the young students porticipoting
wos Irene Getry, who todoy lives ond
still works in Tel-Aviv. She wos then  ן2
yeors old, the pupil of Viktorio Dul insko ,
who emtered severol of her students in
the compet iti on. Li ke most porticiponts ,
Getry performed th ree works ; 0
"Viennese Volse" to music by J Strouss ,
"Vision" to mus ic by E. Grieg ,
choreogroFhy by one "Devi lier", (0 nome
she hersel invented, os 0 11 three donces
were her own creotion) ond "Signum
temporis" to music by 1. Gold, the lotter
decribed in the progrom os "on eccen tri c
donce", 0 fomi li or term meoning
extremely stylized or Cub istic .
Getry's "Signum temporis" ("Under the
Sign of the Ti mes") wos very wel l
received by the oudience. It wos 0
~ orody of the then foshionoble Americon
'Block Bottom", donced to the rhythm of
o Chorleston. "But 1 d idn't get 0 prize ,
becouse the judge5 lound thot though 1
wos only 0  ן2 yeor old g irl , 1donced 'Iike
o grown up doncer ... In t ורe end 1got 0
doll os 0 consolotion prize ".
Irene Getry's chief recollection of the
events is the pondemon iu m ond vying for
reheorsol time before eoch performonce ,
which took ploce twice dO ily. She
remembers how impressed she wos by
the poli sh doncer Poulo Nirensko, who
"hod no remorkoble technique, but 0 very
strong stoge eersonolity" In her opinion ,
Ruth Sorel's 'Solome", which wos very

sensuol, wos inferior to her other donce ,
"Moth er", wh ich wos "very origino l."
There wos very littl e movement in thot
donce, Ruth stoyed most of the time on
one spot, in 0 w ide 'second positon' ond
in spite of this limitotion succeeded in
creoting 0 very moving donce .
The competition, which took ploce Irom
June 9-  ן6, wos initioted ond orgonized by
the publisher of the periodico l "Muf):'ko ,"
M. Go linski, under the ouspices of the
Polish government .

rrDue to the competition the
contemporory situotion of
the ort of donce wos
illuminoted by powerful
lights, r
A remorkedly lorge number of Jewish
ortists porticipoted in the competition .
Aport trom those olreody mentioned ,
there wos th e very young g irl Mussio
Doiches, 0 chi ld prodig)/ bollerino, who
hod olso performed in Tel-Aviv. She wos
loter orrested by the Germons, interned
in 0 concentrotion comp, where, ofter
she refused to donce for her coptors hod
her onkles broken by them, to moke sure
she wou ld never donce ogoin. After the
wor she wen t to the U.S.A. ond lo ter
lived in Isroel until her deoth in  ן980 .
Another wos Judith Berg, who is on

The  ן930s wos 0 period of internotionol
donce congresses ond competitions .
Aport from those in Poris ond Worsow ,
there wos 0 simi lor one held in Vienno in
 ן934. In Germony, every other yeor
since  ן928, 0 lorge congress hod token
ploce until th e Nozi M inister of
Propogondo, Goebbels took over ond
turned the event into 0 tool of Foscist
in doctrin otion .
Lewiton summorizes the Worsow
competition in the "Der Tonz", July ,  ן933
issue: "Th e entire omb itioUS!rOgrom of
the competition wos reolize in 0
foscinotin g foshion. The phrose "wenn
ouch sponnend", wh ich he uses is 0
gentle hint ot the turmoil ond g litches
occomponying the complicotea logistics
ond technicol problems of the lorge
gothering. He odds thot "due to the
competiti on the contemporory si tu otion of
the ort of donce wos illuminoted by
powerful li ghts ."
Lewiton's lost remork points out whot is,
olter 0 11 , the reol tosk ond purpose 01 ony
ortistic competiton; not bes towing titles
ond distributin g prizes, but rother
providing on opportu nity to moke th e
wider public owore 01 the problems ond
och ievements 01 conteporory ort .
[ W e wish to thon k Judith Berg-Fibich (New York ן,
the "Germon Donce Archive (Koeln ן, Jocek luminiski
(Worsow  ןond Rosolio Chlodek (Vienno  ןfor their
help in gothering together the documents concerning
the Worsow Competition of  ן933 .

Olgo Slovsko

Afriko Doering

~

George Groke

o.  ץp  <דrt of Jewish donce ond lives in New
York with her husbond Feli x Fibich .
(TI-ronks to her the progrom ond other
moteriols obout the Worsow Competition
ore now in the o rchives of th e Isroel
Donc" Librory in Tel-Aviv )
The li st 01 [urors included mony fomous
nomes Rudoldf von Lobon, Elisobeth
Duncc ף, the younger sister of the pioneer
of moJern donce Gertrud Bodenwieser ,
th e then heod of t e modern donce
deportm ent of the Stote Acodemy in
Vienno, Vo lerio Krotino, losef Lewiton, Rolf
de More, (the founder  דסthe "Bo llets
Suedois",) the doncer Mox Terpis ond
mony Polish ortists, including
stoge-director Leon Schi ller ond composer
A leksonder Tonsmon .

h
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The First International
Artistic Dance
Competition, Warsaw,
Poland, 1933
by

Giora Manor

 ןnlernolionol donce compelili ons
ore nol 0 new phenomenon .  ןn

_

c lo ssicol bollet, such competiti ons
os those held 01 Vorno, Bulgorio or
Tokio, jopon, in Moscow, Russio or
jocksonville, U.S.A. hove become
mini-olympics 01 sorts. Bul Ih e
si luolion concerning modern donce
is comp letely dilleren t. Since Ih e
beginning 0 Ih e 20th century, modern
donce hos o lwoys been Frimorily
concerned w ilh ind ividuo express ion ond
originolity, not technicol brillionce. Eo ch
choreog roph er ond doncer - ond in mony
coses this meons th e some ortist - is
expected 10 creo le donces w hi ch defy
compor ison w ilh Ih e work 01 olhers ond
Ih e more originol th e beller. How ore Ihe
jurors in sucn compelili ons 10 od jud icote
ond decid e w hich is best ?
 ןn clossico l bollet, th ere ore o t leost
ob jecti ve ond normolive cr ilerio to go by ,
wh ile personol toste ond prelerence is
th e moin (pe rh ops only) yordslick in
modern donce .

Technique os such is neorly irrelenonl in
modern donce, but imporlonl in closicol
bollet. Therelore, the jurors 01 bollet
compelitons hove 10 wolch on endless
progress ion 01 While, Block or Dying
Swons, Sleep ing Beoulies, innumeroble
go lonl Corsoires ond neverend ing linol
pos de deux Irom "Don Q "  ןn ony cose ,
Ihe losk 01 Ihe jurors is nol to be
envied .
Shou ld one Ihink Ihere ore mony
(perhops 100 mony) donce
competi tions lodoy, 0 look 01
whol look ploce in Europe in the
 ן930s cou ld provide us with on
inleresting compor ison .
The  ן930s sow 0 number 01
inlerno ti ono l modern donce
compelit ions  ןn  ן932 Kurl joos
wos Ihe recipient 01 Ihe lirst prize
lor his "Green Toble", 0 modern
bollet which become 0 clossic work 01
orl, ot Ih e competition held in Poris.
Oflen, however, the pri ze w in ners
vonish into obliv ion soon oller Ihe
bollyhoo 01 publi c relotions is over .
No less Ihon  ן25 orlists porti cipoled in
Ihe "First Internotionol Concourse in
Artislic Donce" held in Worsow, Polond ,
in june 01  ן933. unsurprising ly, 01 these ,
only 23 were men .
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One linds in Ihe lisl such well-known
nomes os Gerlrud Krous from Vienno ,
who become the doyenne 01 modern
donce in  ןsroel .  ןn Ih e progrom her nome
is mispe ll ed wi lh 0 double "ss" ond she is
nol mentioned o t 011 by Ihe cr itics ond
reviewers, so perhops her compony d id
not moke it to the competit ion ofler 011 .
Lotle Gos  ןor, todoy Ih e heod of her
"Ponlom ime Ci rcus" bosed in New York
wos in  ן933 wos 0 young tolenled
doncer of solirico l, grolesque donces, bul
did not even gel on honouroble mention .
Thi s coused josel Lewilon, the ed ilor of

Rulh Sorel-Abromo';"ilz - "Solome"

the inlluentio l Germon donce monthly
'Der Tonz", who wos himsell olso one 01
the jurors, to comploin in his occount 01
the events in Worsow. Ellinor Tordis
Irom Vienno, the teocher 01 Gertrud
Krous olso porticipoted. Another
im portont ortist Irom Vienno, Rosolio
Chlodek, who received second prize, is
sti ll oc ti ve in teoching. According to the
compe titi on progrom she represented
Czechos lovokio, becouse Ihough she
become Ihe heod 01 Ihe Donce
Deporlmenl 01 the Slole Acodemy 01
Auslrio, wos born in Morovio ond held
Czechoslovok wos ci lizenship , until oller
Ihe Second World Wor.

 ן25 ortists porticipoted unsurprisingly only 23 of
them were men _
The first prize wen t to Ruth
Abromow itch-Sore l, 0
Jewish bolleri no from
Berlin, who hod to leove
Germony becouse of
Nozi persecution
Well known mo le doncers such os
Alexonder von Swoin ond Roll A rco Irom
Germony olso look porl
The lirst prize wenl 10 Rulh
Abrobowilch-Sorel, 0 bollerino 01 Ihe
Berlin Opero Bollel, lor her solo
"Solome', which 011 critics lound gripping
ond sensu.ol As on orlisl 01 jewish
extroction, she lound it impossible to
conlinue working in Germony under Ihe
new Nozi regime. She sloyed on in
Worsow, ona Ihen wenl on lour 011 over
Ihe world, oppeoring 0150 in Tel Aviv .
She sellled in Condo, bul relurned 10
Polond oller Ihe wor where she loughl
unlil her deolh in  ן974 .
There is

0

bi ller irony in Ihe focl Ihol Ihe

Let us toke this principle ond implement it
os it is observed in the exomple of the
Amko group. The originol culture of the
immigronts from Yemen who settled in
Amko underwent severol stoges of
chonge, thot ore opporent in the
progromming of the group '~
performonces.
.,1
/

At the beginning of this process, in the
1950s, the relotion between the settlers,
such os She lomi 's porents ond the
surrounding generol Isroeli cu lture wos
tongentiol, i .e. touching but not
ir,terreloted His porents kept their
seporote culturol heritoge, while the
generol Isroeli culture wos stil l not
influenced by it.
The 1960s sow 0 growing tendency of
integrotion, mOinly of the second
generotion of which Shelomi is 0
member, into the genero l culturol
otmosphere, ot the expense of their own
Yemenite culturol volues.
This tendency grew even more
pronounced in the following yeors, until
the third generotion become completely
obsorbed in the generol Isroeli culture in
th e 1970s ond 1980s. Porodoxicolly
however, they preserved their own
ortistic troditions intoct. They celebrote
the rites of possoge , such os birth,
bor-mitzvo ond especiolly morrioge just
os their grondporents used to do in
Yemen.
The Amko-Oshrot compony shows the
ethnic moteriols in their performonces os
they ore reflected in the chonging
circumstonces of Isroeli culture.
The "Boi'i Teimon" festivol in 1973 (ot
Hoyorkon Porkl wos 0 mognificent
pogeont of the ethnic jewish-Yemenite
tolk:lore, presented by componies such os
thot of Amko.
" ... the producer Benni Poroth stoged 0
splendid show depicting the life of jews in
Yemen, composed from scenes such os
"Giving Birth' by the donce compony of
Moshov Elyoshiv; the compony from
Yrchiv pertorming "Circumcision"; the
Amko compony presenting 0 scene
coll ed "Festivity in the Yord"; the Sho'or
Ephroim group, "Women ot the Well"; the
other ports deoling with "Grooming the
Bride", "The Bridegrooom's Henno
Ceremony", "Ending of Sobboth",
"preporing the Bride ond Groom",
"Members of the Wedding" -- 011 joined
tog ether in on impressive folklore portroit
of different ospects of the life of jews in
Yemen. " (31
While in the 1970s eoch compony
depicted severol ospects of troditionol
life, in the 1980s the Amko compony
concentroted on moteriols connected
with wedding ceremonies. The Amko
compony presents the troditionol donces
of the Achduf reg ion (from where most
of the found ing members of the moshov
hoiledl but olso shows donces from other
oreos in Yemen. Thus we ore w itnessing
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the chonge Yemenite donce trodition
underwent in Isroel os the doncers
leorned donces from other regions oport
from their notive Achduf, which one moy
ossume, they were not fomilior with
before orriving in Isroel .
The influence of other etnic troditions, os
wel l os modern stoge proctices ore
evident in other compon ies - such os
using instruments other thon the
troditionol tin-drum or mixing men ond
women in joined doncing - ore obsent
from the Amko-Oshrot compony. Its
leoder, Shelomi Zion prefers to be foithful
to trodition; the only concession to
chonge is the use of the eorthwore drum
in oddition to hond clopping, singing ond
striking the tin-drum .
The Yemenitejewish wedding losts
severol doys ond the Amko compony
presents typicol songs ond donces ot
different stoges of the ceremony ,
occording to the doys of the wedding
 יThe "Zoffo" of the bride ond thot of the

groom - 0 festive procession in wh ich
they o re token from their respective
homes, ocompon ied by song ond
donce .
 יThe "Henno" ceremony .

 יThe ceremony of the first privote
meeting of the groom ond his bride , 0
speciol occosion typicol of the jews of
Achduf, occomponied by 0 song colling
the bride to uncover her loveliness .
 יMoritol songs ond donces of men ond
women ore performed seporotely: the
women occomponied by 0 femole singer
who improvises omusing verses (in
Arobicl deo lin g with everydoy li fe ond
romonce; the men doncing moinly to
poetry from the "Diwon", in Hebrew .
These ore well known in Isroel ond hove
exerted g reot influence on Isroeli folk
doncing .

The jewish-Yemenite troditionol donce especiolly thot of men - is unique ond
most impressive. It is functionol, being on
integrol port of religious celebrotions
pertormed in the fomily circle. As it is
olwoys donced indoors, in close
quorters, its style is intimote. There ore
only one or two poirs of men doncing .

ethinc donce componies. It would be
correct to stote, thot the outhentic
troditions of jewish ond nonjewish ethnic
communities hove influenced cu lturo l life
in Isroel.
Since the 1950s, ond even more so in
the 1960s ond 1970s Yemenite steps
hove become intergroted in Isroeli folk
donce. Both the donce ond the
occomponying songs hove been odopted
to the chonging tostes of the younger
generotion
Whot forms wi ll Yemenite donce toke in
th e future? There ore severo l
possibi liti es. Perhops the descendonts of
the immigronts will be more ond more
integroted in the generol culture of Isroeli
society ond th e unique chorocteristics of
ethnic cultures wi ll disoppeor Another
possibility is the continuotion of the
present situot ion, where in spite of
growing integrotion , ethnic groups keep
their speciol ort forms intoct ond Isroeli
society becomes culturolly multifoceted,
o "culturol mosoic", os R.A. Georges
puts it ond where culturo l plurolism
prevoils.
In reolity, different ethnic groups
influence eoch o th er ond together they
form whot constitutes Isroel i culture.
The Amko-Oshrot compony (together
with the singer Ofro Hozol recently
represented Isroel ot 0 festivol ot the
Brooklyn Acodemy of Music. This
presented their Yemenite
heritoge before on
enthusiostic oudience of
two thousond people . This
heritoge hod become the
iewel in the crown of the
culturo l mosoic" of ethnic
Isroeli folk lore. The
Yemenite tin-drum hos
conquered the heorts of
Europe ond Americo
- but most of 011 our
own.
(For list of sources
see the Hebrew
version of this
ortic lel.

~~
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As N. Bohot-Rotzon stotes thot one of the
centrol chorocteristics of Yemenite mole
doncing is "0 combinotion of bosic moves
[ ond steps] ond improvisotion. The bosic
steps ore well known to eoch doncer ond
ore leorned bX wOlching other doncers 01
on eorly oge.'(ll
The Yemenites in Isroel continue to donce
the trodltlonol donces ond slng the onclent
songs ot fomlly
got  חerings os well os in
public performonces of
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troditions - espec iolly donces - of the
ethnic groups os historicol evidence, but
to insure th eir survivo l, i.e. encouroging
the young generotion to con tinue dancing
them ot test ivities ond ceremon ies [such
os weddings, "brith millo" (rite of
circumcision)J ond thus keeping them
0I ive.(7)

Paradoxically they
preserved the' re own
traditions intact, though the
third generation became
completely absorbed in the
general Israeli culture.

by Ruth Ashkenazy
'Jus  זim  טgine: we Sנc t out 10 conquer
Europe wilh the 'tin drum' ond perhops
you sho ll not believe Ihis, but we
succeeded l" Thi s wos the Iriumphonl
feeling Ihe doncers of Ih e Amko Group
return ed with ofter their perfomonces ot
the Leyden Festivol in Hollond in  ן978 ,
Iheir first tour obrood. Unli l now, Ihe')
hove porticipoted in eight internoliono !
fesl ivo ls in Portugo l, Irelond , Argentine ,
Broz il , Spo in , Mexico, th e U.S.A. ond
Fronce .
The slory of the Amko group is 0
success sto ry; the slory of the group os
well os thot of its d irector , Shelomi Zion .
The group could nol exist w ilhou t th e
from ewo rk of 0 soc iol ideo , nomely tho l
of culturol plurolism. Thot is Ihe bosis
behind the preservolion , revivol ond the
en honcing of ethnic culturo l troditions in
Isroel .

Ethnicity and cultural
integration as reflected in
the work of a Yemenite
dance group.
Moshov Amko, siluo ted in Ih e Weslern
Gol ilee reg ion in the northern r: כo rl of
Isroel wostounded in th e  ן950s. Todoy
the moshov hos 700 inhobilonls. The
first 80 fomil ies were 011 immigron ls
from Yemen, who orr ived in Isroel w ilh
Ihe greot wove of o liyo soon ofler th e
founaolion of th e Slote of Isroe l. They
were loter \Oined by on odditionol 40
fomili es, a so from Yemen .
Shelomi Zion wos born in  ן950; his
fOlher wos the first troctor driver of the

moshov. In those yeo rs mosl inho bito nls
of Amko \,'/ere former; growir 9
vegetobles ond roising cottle. When the
young generotion become odu lts, Shelomi
inilioted the founding of 0 new moshov,
Oshrot, for the sons ond doughters of
Amko, locoted nol for from the
porenl-moshov, only oboul len minutes
on foot from the older settlemen t. In
Oshrot todoy, obout 50 fomilies of
second ond third generotion Yemen ite
Jews live tO.gether with 54 new
im migront tomilies from Russio. Afler
completing his stinl in the ormy, Shelomi
built his home in Oshrol in  ן972 ,
becoming th e socio l worker of th e
moshov ond in this copocily he founded
the donce group .
The  ן970s were 0 period of reno isson ce
of ethnic cu lture in Isroel. Since the
 ן950s ond well into Ihe  ן960s, Ihe
dominont ollitude towords ethnic
Iroditions brought by vorious groups of
immigronts wos Ihot of the "melting pot ."
This wos 0 policy encouroging inlegrotion
of seporote ethnic groups into Ihe
dominont Isroeli cul  דure, moking
folkloristic ond ethnic troditions disoppeor
in the generol culturol from ework. This
policy toiled lololly. Since Ihe beginning
of the  ן970s, cu lturol plurolism become
Ihe occepted doctrine. In the wo ke of
new ideos of preserving ond en honcing
elhnic trodil ions, th e "Insli tule for the
Development of Elhni c Donce" wos
founded in  ן97  ן.
Th is wos the work of 'Ihe pioneer of the
preservolion ond recording of ethnic
donce in Isroel, Guril Kodmon. (5) [for
references consult the source list ot the
end of the Hebrew version of
Ashkenozy's orticle  ןTh e institute's o im
wos, occording to Gu rit Kodmon, not
only "to document ond gother ethnic
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Gurit Kodmon orrived in Amko for the
first time in  ן973, stoy ing w ith the Zion
fomily for obout one week ond
כf ort icipoting in severol festive occos ion s.
She tried to persuode the younger
generotion to rego rd the ir Irodi tion os
something very specio l. The "folklore
bug" tooK hold of Shelomi ond hosn't left
him since. He leo rn ed from Gurit ta
re spect his ethnic tro d itions, w hich o t
thot time were still unfomilior to th e
moj o rily of Ashkenozi sociely in th e
country .
In  ן973, Kodmon orgonized the lorge
publi c festivol of Yemenite music ond
donce ot Hoyorkon Pork in Tel-Aviv. She
wos eoger for the doncers from Amko ,
who hoiled from the Achduf region in
Yemen, to show their speciol voriely of
folk donce ot the ferst ivol .
At first, 011 the doncers in the
Amko-Osh ro t group were young, single
persons. Todoy 011 hove fomilies, ond
three of the doncers ore grondmothers .
The group is not on ly 0 compony, but 0
sociol group. Ils members o re 01 1
involved in the life of the two moshovim ,
Amko ond Oshrot. They ce lebrole fomily
events ond holidoys toge ther .
T0 educote 0 young generotion of
performers, two new groups were
storted one for children oged 7 -  ן2 ond
onother for odolescents oged  ן2-  ן8 .
Shelomi is not su re whot shope the
folklore moteriol will toke in the fulure .
This question is to be oddressed by
soc iolog ists, on thropologists ond folklore
reseocners .
The chonges th ot hove token ploce - the
growing dis tonce between the
performers ond the roots of the ir
troditions in time ond geog rophi c
distonce, os these were in Yemen - hove
influenced the developmen t of eth nic
cu lture in Isroel .
Most reseorchers of folklore moteriol
bose their work on the princ iple of
"ethnic ily", which moy serve os 0
yords ti ck to define ethnic groups ond
differentiote between th eir respective
cultures (. 2 )
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monoged to finish lost yeor. De
Rothschild will continue to give us the
some gront this yeor .  זhe only source of
light lotely hos been the 90 thousond
snekels gront we've received from the
Council  זor Culture ond the Arts ,
- eormorked for solories of new immigront
doncers .
זodoy, nine of the 20 compony members
of Bot-Dor ore from Russio .

Is there any solution in sight ?
J.O  זhere is 0 tendency now to help
the school, but not the compony. De
Rothschild told me " זhey're putting me
bock righ where 1 storted .  זhere will be 0
school thot will educote good doncers ,
but they won 't hove onywhere to donce ,
ond they'll hove to leove the country .
creoted Botshevo so thot doncers
wouldn't leove the country. 1 creoted
Bot-Dor for doncers with different
quolities, so thot they too wouldn 't hove
to leove. And now the school will be left ,
ond whot will become of 011 the fine
doncers groduoting from it ?
1

Suppose Bat-Dor does get
establishment support. A public board
of directors will be set up and it would
have its say in the running of the
company. Would you accept that ?
J.O Of course. Anyone who gives
money wonts to hove some influence .
Nobody just gives owoy money. But it's
o motter of proportion. If 0 tenth of whot
the Boroness ollots us is given by them ,
their influence will be proportionol. If they
give more, so will their influence
 ןncreose .
In th e meontime, Bot-Dor resumed its
performonces. At the Kormiel Festivol
the compony looked well troined ond
cohesive, in spite of it hoving recently
obsorbed severol new immigronts from
the former Soviet Union.

THE ISRAEL
BALLET
Among the mony new immigronts from
Russio there orrived doncers on vorious
levels of ortistic profiCienc)!h 011 of them
troined in clossicol bollet .  זeir noturol
ploce is omong the doncers of the Isroel
Bollet. Indeed, severol Russion sounding
nomes oppeor on the progrom list .
Obviously, bollet troined aoncers who
join the Kibbutz Compony or Botshevo ,
would hove to moke on effort to bridge
the gop between their occustomed style
ond the modern, contemporory
movement of these groups .  זhot is olso
the reoson these new immigronts hove
not yet found their woy into the
non-estoblishment experimentol groups .
 זhe Isroel Bollet, which wos founded ond
is directed· by Hillel Morkmon ond Berto
Yompolsky, hos recently celebroted its
25th oniversory in 0 golo performonce .
 זhe compony looked moture ond
proficient .

As

0

recent (April '92) officiol stotisticol

report showed, the Isroel Bollet hod more
spectotors ottending its performondces in
the post yeors thon ony other Isroeli
do.nce compony .  זhe compony hos no
stoge of its own ond only one studio to
reheorse in. Lotel)!, the compony is trying
to estoblish on offilioted bollet school .
During its first yeors, the Isroel Bollet
wos 0 rer::ertory compony performing
works by foreign os well os Isroeli
choreogrophers, omong them Berto
Yompolsky. In recent yeors, most of the
works ore by Yompolsky, who hos olso
stoged 0 number of full -Iength bollets ,
such os "Sleeping Beouty" or "Romeo ond
juliet" in 0 rother solidly troditionol style .
 זhese were well constructed ond
consevotive compored to the
experimentol treotment choreogrophers
such os Mots Ek hod occorded to
"Giselle" ond "Swon Loke" or Moguy
Morin in stoging her "Cinderello ."
What are the plans for the coming
season ?
Berta Yampolsky: 1 hove finished 0 new
short work for  ן5 doncers, ond 1 plon to
do 0 new bollet for the whole compony .
Isn't there place for more works by
leading choreographers from abroad ?
B.Y.: We ore engoged in negotiotions
with Hons von Monen, who is due to
come ond work with us in  ן993. 1wish
to hove works only by the best, ond in
my view Bolonchine is still the best .
Indeed, we get the rights for his works
free of chorge. Most 01 the good
choreogrophers in the world ore busy
working for their own componies ond ore
not prepored to come ond stoge their
works for us. Anyhow, we don't hove
the necessory funds nor the inclinotion
for experiments. We hove to reheorse up
to five different works simultoneously in
only one reheorsol room .
What about opening the company to
Israeli choreographers ?
B.Y .  זo choreogroph 0 clossicol bollet is
very difficult, ond 1do not know ony good
locol ortists. From time to time, 1 osk my
doncers whether one of them would like
to creote 0 new work, but young doncers
tend to be busy with their doncing ond
just wont to donce .  זhey tend to think
thot they'll hove time enough to
choreogroph when they ore older .  זhree
yeors ogo, Itzik זopiero, then 0 doncer in
our compony, creoted 0 good new work .
He received excellent reviews, went
obrood to conquer the world, ond todoy
he is eorning his living refurbishing
oportments in New York .
Of course, os Yompolky soys, there ore
mony exomples of one choreogropher
providing 0 compony with most of its
repertory. One such choreogropher wos
john Cronko in Stuttgort. But he olso
provided his oudience with opportunities
to wotch the best creotors of his time
ond gove chonces to young
choreogrophers to try their tolents. Some
of these, such os jiri Kylion, john
Neumeier or Billy Forsythe, hove
'become the leoding choreogrophers of
todoy .
 זhe Isroel Bollet is the only permonent ,
estoblished clossicol bollet compony in
the lond, os opposed to obout four

modern donce componies Such 0
monopoly corries with it certoin
obligotions. In my opinion, it is
Morkmon's ond Yompolsky's duty to
offer the Isroeli bollet oudience the best
new work by foreign choreogrophers
while encourogeing Isroeli donce creotors
by putting the compony ot their disposol .
What is your opinion about the idea of
o new cnamber ensemble for ballet
with 0 more contemporary outlook by
Israeli choreographers ?
B.Y.: Who needs such 0 thing? 1 do
contemporor)! works, such my "Untitled "
to music by Gustov Mohler or
"Hormonium ".  זo found onother
compony ?  זhere is no ploce in the world
with so mony donce componies, ond
most of them con hordly monoge to exist
ot 011 .

THE NEXT
GENERATION
A new element in donce life in Isroel is
the existence of donce progroms in  ן4
junior high schools ond  ן2 institutes of
higher educotion, ottended by obout 0
thousond students. Most of these
progroms ore found in the centrol  זel
Aviv oreo, but ore on the rise throughout
the country (Pordess Honnoh, Hoifo ,
Go'oton, Jerusolem ond even Mitzpe
Romon .)  זhese progroms enoble students
to toke 0 morning closs, usuolly in
oddition to privote studio closses. But it's
not just the increose in hours of proctice .
 זhe youngsters ore exposed to 0 voriety
of teochers ond donce styles Ibollet ,
modern donce, ethnic donce, folk
doncing) within the school, on importont
ospect thot usuolly does not exist in 0
privote setting .
And moybe even more importont ore the
theoreticol closses -  ןn donce history ,
music, onotomy, ond composition, where
these young people ocquire tools to
understond the choreogrophic medium .
It is now possible even for students who
ore not enrolled in 0 school do.nce
progrom to submit 0 motriculotion poper
on ony donce-reloted subject, or to
creote on originol donce os port of their
"Bogrut" exominotion. Before donce
progroms were inouguroted, composition
studies, ond generol donce educotion for
young students wos neglected. 1 see
primory importonce in these two
subjects, ond their combinotion with
technique closses in correct proportion .
For obout 40 yeors stoge donce in Isroel
before stotehood grew oround
non-estoblishment figures for whom
creotivity ond self-expression were
poromount ond the technicol ospect
secondory. After 30 more yeors, since
the  ן960s, 0 time of odorotion of
technique ond imported guest
choreogrophers, we ore now ot the
down of o. new oro. Perhops now 0
bolonce is to be ocheived between the
contribution of estoblished componies onQכ
thot of fringe donce, 0 bolonce between
technique ond creotivity, between the
confinement within studio wolls
ם
ond the broodening of vision .
ט ט
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Soroh Levi-Tono i clung w ith 0 11 her might
to th e compony ond hos refused to be
reploced since for her, Inbol is th e
source 01 her creo ti vity ond life - her
home. It wos ploin for 011 to see, tho L
Inbo l wos in sore need of 0 thorough
self-exominotion ond th e sooner the
better.

isn't simply replocing one director by
onotf ןer. 1 om not slipping into the shoes
of Soro Levi-Tonoi . 1 om storting
something completely new. My world is
thot of ethnic donce. There certoin ly is 0
ploce for such 0 donce theoter, oport
trom the works of So ro , whose quolities
ore well known ond unchollenged .

And yet, when rumours begon to spreo d
in the newspopers of her coming
resignotion os ortistic director, even
before the finol decision hod been mode,
it wos couse for dismoy. It seemed os
though th e second generotion wos
ousting the veneroble mother from home,
whi le th ere were still mony things she
cou ld occomp li sh. It wos ogreed thot she
would be oble to moke two new pieces
for th e compony every yeo r, 0 decision
thot the boord of directors hos not
honoured so for.

The techni co l level of th e doncers wos
often discussed in the post. Now
technicol instruction for the doncers hos
been intensified, ond they ore
progressing. 1 decided to toke w hot there
is ond to proceed from there. Before one
mokes chonges( the ossets one hos hove
to be preserved .

This moy not be feosibi le, given the
precorious relotions between the cu rrent
boord ond Levi-Tonoi. Perhops thi s is olso
due to the reo l need to enoble Reno
Shorett, the newly oppointed ortistic
d irecto r, to steer Inbol in her own
di recti on.
Inbol Donce Theoter is 0 unique
phenomenon in the Isro eli donce scene. It
is not just onother modern donce
compony, wherein ethnic moteriols ore
odopted to th e stoge . At Inbol , on
ingenious doncemoker hos to ken the
tro d iti onol moteriols of her ethnic culture,
tronsformed them ond creoted on o rtistic
donce theoter whose totol method is
very contemporo ry. If one hos dreomt of
Isroeli donce thot is not merely
o reflect ion of whot is done obrood , but is
d rown from the depth s of our own
troditions, Soroh Levi-Tonoi wos certoin ly
the one who hos occomplished exoctly
thot.
,
just 0 few yeors o fter the compony's
inception in 1949, the press wos ol reody
osking "Where is Inbol heoded?" In my
opinion, Inbol hos 0 mi ssion: to bring out
the ri ch movement moteriols found in
ethnic g roups. 1 see the future of Inbol not
os 0 modern donce compony, performing
genero l contemporory move men t w ith on
odded orien tol flovor, nor os 0 folk donce
compony w ith ortisti c ospi rotions, but
rother os 0 reseorch group th ot stud ies
the legends, songs, ond especio lly the
indigenous donces of eoch ethni c group,
onoryzes the movement moteriols ond
creotes 0 movement vocobulory wh ich
enriches the entire Isroeli donce.
And before oskin~ "Whot is to follow
Soroh Levi-Tonoi"2", it wou ld be wise to
form 0 select g roup of profess ionols,
who could toke down in move men t
nototion the movement moteriols
discovered ond developed by Levi-Tonoi,
ond produce 0 systemo tic set of lessons
where the Yemen ite bosed
movement-Ionguoge is to ught .
Furthermore, th ey should reconstruct the
mosterpieces ond videotope them while
Levi-T ono i is still w ith us .
1 spoke w ith Reno Shorett 0 few months
ofter she took office os the new ortistic
di recto r.
How is the transition from the old to
the new Inbal progressing :
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Rina Sharett Horder thon 1 expected. It

We ore in 0 process of tronsi tion, ond
ortists wishing to porticipote ore
welcome .
A yeor loter, w hen Inbol premiered its
new progrom ot the 1992 Kormiel
Festivol , not even 0 single work by Soro
Levi-Tonoi wos included. When th e
doncers hod to deol w ith movement
bosed on Yemen ite trodition (in the works
of Ilono Cohen, Sikki Kol ond Soro
Zo rev). they looked like people weoring
clooth s not their own, in spite of th eir
improved tec hn ico l level .
Three of the new works were by Rino
Shorett . As choreog rophi c inven ti on is
not her strong poin t, even th e beoutiful
cos tumes were unoble to hide th e
relotive poverty of th e
movement-moteriol ond her ro th er
oldfosh ioned reolistic opprooch .

BAT-DOR
Botshevo de Rothschild 's onnouncement
of july 3 1, 1991 , obout the forthcoming
extensive loyoffs o t Bot-Dor, ond of
clos ing the compony ond school ottoched
to it, unless public funding is forthcoming,
come os 0 shock to the donce community
in Isroel. "1don't know how long 1hove
left to live, ond 1 won' t tell my lheirs whot
they should do w ith their money. Fun d ing
sources must be found thot would
guo rontee the continued octivity of
Bot-Dor", she stoted.
She founded th e Botshevo compony, to
provide Isroel i doncers wi th 0
professionol setti ng in w hi ch to work - 0
privilege not en joyed by th eir
predecessors . As moy be recolled , in
the first yeo rs of its existence, on ly
doncers troined in Grohom donce
technique cou ld join Botshevo. According
to Rothschild, one of the reosons for her
dec ision to creote Bot-Dor on ly four
yeors ofter the estob li shment of
Botshevo , wos the wish to provide 0
workingploce for youg doncers whose
style wos neoclossicol ond wou ld not fit
Botshevo, such os Shelly Sheer,
Yehudoh Moor, Miri Zomi r ond jeonnette
Ordmon. There wos 0 possibility ot th ot
time thot, locking 0 proper ploce, these
doncers wou ld leove the country.
However dubious her post decisions
moy hove been, 0 11 this is irrelevont to
th e questi on of the future of Bot-Dor.
In September '9 1, despite everything,
clo sses recommenced ot the Bot-Dor
school. The monthly oppropriotion by the

Boroness is bore ly sufficien t for
mointoining school octivities ond for
keep ing on the mojority of the doncers in
the compony. There is no money for new
pieces, so now only closses ore given
ond reheorsols go over the existi ng
repetory. The ottice floor is empty. There
is no public relotion s budget. The torget is
not to reoch too high 0 deticit. The
doncers ore hoving 0 hord time, ond
there is no solution in sight. Meonwhi le,
de Roth sch il d's heolth con tinues to
deterioro te ond everyone is on stondby.
Above ond beyond ortistic o rg um en ts for
ond ogoinst Bo t-Dor, there ex ists 0 moro l
obligotion by the Stote of Isroel ond the
locol donce scene to Botshevo de
Rothschild, who hod chosen to inves t her
fortune in Isroeli donce.
Before thot, for over 40 yeors, ortists
hod been trying to creote professionol
componies here, ond hove hod to give
up, due to lock of finoncio l support.
Theoters, orchestros, folk doncing - 011
were budgeted. Stoge donce wos on
upstort, ond but for ae Rothschild, who
founded Botshevo Bot-Dor ond its
school, ond who 6rought to this country
the best teochers ond choreogrophers,
who knows when the estoblishment
would olloco te enough money to build 0
stoge donce compony, ond whot wou ld
hove becom e of the teochers ond
doncemokers who now leod Isroeli
donce 2
Throughout the yeors, de Ro thschild hos
repeo ted ly osked for public ossistonce in
coverin g the growing expenditures of
Bot-Dor, demonds tnot were never
serious ly cons idered, perhops becouse
of Rothschild's reputo ti on os 0 constont
benefoctor. There were o lso those w ho
doubted the necessity of this Oid ond
tried to show it os merely 0 pub lic
relotions stunt. Anyone ocquointed with
de Rothschi ld knows thot she is fronk ond
stroightforword. She soys whot she
feels, ond octs occordingly.
Some of the reoc tions to her dromotic
onnouncement showed 0 certoin
sotisfoct ion, ste mming from th e clos ing
of on historicol occount. After 011, de
Rothschi ld 's octivities hove .9iven rise to
frequent misgivings. Her untlogging
support of jeonnette Ordmon, ner
preterence for the younge r com po ny
over the publicly ond criticol ly occloimed
Botshevo compony; her ottempt to fuse
both componies, under Ordmon; her
0Fen hcnd toword Bot-Dor wos 0 source
o envy for 011 those who hod to moke do
with meogre public funds. T0 01 1 these
wos odded 0 greot deol of rumour,
gossip ond detomotion.
As greot os th is contribut ion wos, given
the legitimote controversies over
whether de Rothschild's mon ey cou ld be
used d ifferently ond perhops more
wise ly, so would the ingroti tude be, if her
fino l request is ignored.
About 0 yeor 090 1spoke obout 011 this
with jeonnette Ordmon.
What is the situation now at Bot-Dor?
Jeannette Ordman The situotion is very
hord, since we ore trying to monge on
the Boroness' monthly gront, but thot is
not enough. For three yeors now , we 've
been cuttin g expenditures but we borely

I
perfo rm onces.Since  ן984 this octivity
ind icoted the chonge in ollitude towords
loco l creo ti on. Formerly only 0 hondful of
non-estobl ishment cho reog rophers where
oble to roise enough mon ey ror 0
professiono l product ion Most creotors
were forced to oppeor on mokesh ift
stoges, wi th no medio exposure. It took
Yoir Vordi, the director or the Del lol
Cen ter, only 0 short tim e to moke this
beoutiful complex into 0 vibront, bustling
institut ion .  זhe performonces there
refl ect not on ly the och ievements , but
olso mony of the problems of Isroeli
donce. Nevertheless, the ex istence of
thi s inst itution , w ith the ongo ing con toct it
o ll ows omong donce ortists, t חe mony
events toking ploce, ond the otmosphere
of support - 011 these furnish locol
choreog rop hers wi th unprecendented
conditions .
But th e Suzonne Dellol center itself hos
foce grove prob lems in recent mon th s .
Lo lely th e more in teres ting ond lively
Isroeli modern donce compon les o re not
ju st the repertor צcomponies of th e
 ן960s ond  ן970s o ny more, b ut those
with 0 choreogropher in re sid ence w ho
impresses his ortistic signoture o.n th e
compony .  זhis is Iypicol of the Klbbutz
Donce Compomy os wel l os of
Botshevo  זhe success of the Kibbu tz
Donce Compony is due primory to the
coope rot ion ond ropport of its o rtisti c
director, Yehud it Arnon, with its chief
choreogropher , Romi Be'er whose
excellen l work is o lm ost o lwoys
connected to the reo li ly of life in Isroel .
Ohod Nohorin, ortis ti c director of
Botshevo, is, for me, more thon lust
onother one in the long procession of
ortist ic direclors of the compony, wh ich
moy be vy ing fo r the worl d reco rd in
ortisti c d irector tu rnover. Botshevo wos
founded through the vision ond the
fund ing of Betsobee (Botshevo) de
ROlhschild  זhe compony storted on 0
high ort istic leve l, ond q uickly reoched
populo r occloim , becomi ng 0 sou rce of
notiono l pride .

BAT SHEVA
11 storted out os 0 Grohom style

compo ny, th e only compony in th e world
(except ror Grohom's own) whose
repertoire inc luded mosterpieces by the
g reot choreogropher. In the eo rly  ן970s ,
th e compony stopped fo llowing ony
distinc t ortistic line. Since then, the
doncers themselves uphold 0 port o f th e
reputotion the compony ho d ocqu ired .

Unl ike mosl plevious orlistic directors,
Nohorin is no stronger forced on th e
compony . He is on Isroeli , ex-Bolshevo
doncer  חimself, ond 0 foslidiou s
choreog roph er. Nohorin breothed new
life in lo the soon-Io-be 30 yeor old
com pony, whic h o lreody hod Ihe look of 0
ve tero n in its forties. He brought wi th
him 0 conlemporory spiril, ortistic
stond o rd s, movemenl moleriols ond
quo lities hitherto unknown to ils doncers .
Nohorin's worl d wide fom e bestowed
esleem on Ihe compony ond enhonced its
eminence eve rywhere. Botshevo ho s
been rejuvenoted .
In spite of th e generol occloim of his
recent works, such os "Kyr" or "Arbos ,"
there is 0 feeling of unrest or resentmenl
in the compony. Severol good doncers
hove left ond there o re others w ho object
to Ohod's policy of inviting minor
choreogroph ers from obrood to work
wi th the compony . Some feor he is
turning Botshevo into 0 "Noh ri n
compony ."
 זhi s si tuoti on recolls the first yeors of Jiri
Kylion in Hollond. W hen he become the
ortistic director of the Nerderl onds Don s
 זheo tre simil or strictures we re voiced .
But undoubted ly w ithout Kylio n ond his
mony works the Dutch compony would
not  חove reoched its present
undisputedly high level .

1spoke to Ohod Nohorin obout th e
problems Botshevo is focing .
Ohad, How would you like to see
Batsheva donce company ?
Ohad Nohorin 1wo uld like 10 creo te 0
ploce for me ond the compony; 0 ploce
where 1 cou ld work to my best ob ilily. In
the post, 1 worked here os 0 guest
choreog roph er. 1 hod to work with in 0
selling 1 didn't form, ond there were
limitotions . N ow 1om in cho rg e, ond th is
gives me 0 totolly d ifferent freedom to
work. 1 hove brought wi th me my
experience ond knowledge, ond I'm
working in stondords occeptoble to me .

an orderly fashion .
O .N 1 stress self-discipline. 1 do not
force onyone, but expect the doncers to
recogn ize th eir respon si bility to the
compo ny os 0 whole. 1 mode on
experimen t: 1 onnounced th.ot there. wos
no obligotion to toke the dOl ly mornlng
closs, 5ut thot doncers ore eX כt ected to
do them . It d idn' t go off well. Bock in
N ew York, there were no regulor
clo sses for my compony, since th e
doncers were toking closses with mony
fine teochers thot perhops on ly New
York Cily con offer. Here it's different .
 זhere we re two or three doncers who
obused th e freedom, ond took less
clo sses. We finolly reoched 0 dec ision
thot it is mondotory to toke five out of the
six reg ulor com pony closses eoch week .
You are in demond throughout the
world, and are obliged to travel
abroad several times a year. How does
this affect the comapany ?
O .N 1 hove been "mo rried " to Bo tshevo
for two yeors now bUI I've been in
contoct for severo ! yeo rs with the
Nederl onds Dons  זheoter ond the
Genevo Bo llel. 1 om olloched to doncers
Ihere, 1 like working there , ond 1 don'l
wis h to sever my connec ti ons Ihere. It
o lso helps my work wi lh BO lshevo. My
conlro cl spec ifi es th ol for Ihree monlhs
eoch yeor 1 moy work obrood. 1 musl
reo lize my compoc ily os 0 creolor .  זhis
is expressed mO inly, but nol exclusive ly ,
by my work here, bul o lso obrood . 1
hove now trons fered some 25 minu tes
from "Kyr" 10 Ihese Iwo componies, bUI
not th e whole donce, becouse 1
underslon d the possessiveness Ihe
BO lshevo doncers feel loword Ihis piece
Do you enjoy the supp'ort of the
management boord of Botsheva ?
O .N .: 1 hove 0 very cleor vision of who t
BOlshevo con be, ond where il co n go .
 זhe ortislic boord ond Ihe Min islry of
Educolion deo l w ilh slolisl ics , ond things
Ihol o re more longi ble. My role wos 10
convice Ih em. Now it's eos ier, since
they see 1 om righl in my opprooch .

Why, in your opinion, is there such 0
greo! turnover of dancers in the
company ?
O.N :.  זhe compony works in 0 certoin
woy now, which isn't occeptoble to
everyone We work more todoy 1
demond 0 different sort of d lsc lplln e ;
greo ter seriousness ond devolion to
work .  זhe compony is todoy composed
of people who very much like to do the
work 1 do. 1 try to creote 0 wo rm home
for this kind of work, ond 0 body without
opposition from w ithin .
 זhere are rumours closses are no! run in

INBAL
11 is no secrel Ihol Soroh Levi -  זonoi is

reoch in g ripe old oge ond w ill soon hove
10 relire. 11 is o lso no secrel Ihot
Ihroughoul Ihe yeors, Levi-  זonoi did not
cul livole 0 successor ond tho t only 0
hondful of ve teron doncers hos remoined
with Ihe compony, 011 of Ihem neo ring Ihe ~ ט
oge of 50 or thol Ihe techn ico l level of
the younger doncers is omo teu ri sh .

I

The development of stoge donce in Isroel
folls into two moin periods: thot of the
poineers beginnin.9 in 1920 ond thot
storting with the founding of Botshevo
donce compony in 1964 . Th e  ן990s
moy yet prove to .be the beginning of
onother stoge of developement wh ich wil l
toke the o rt of donce in ou r coun try in 0
new d irection .
Th e initiol F!eriod of stoge donce in Isroel
wos thot of th e pioneers of th e mod ern
Europeon donce school;
creotor-pe rform er donce ort ists
perservered in th eir creo ti ve efforts in
extreme ly hor·sh cond iti ons. The
estobli shment of the Botshevo donce
compony in 1964 herolded th e next
~ eriod It I כegon by copying the Morth o
Grohom style ond continued lorgely by
im itoting donce developments in the
USA, ond lo ter olso in Europe .
Th e emphosis during those yeo rs wos on
troining performing o rtists, suitob le for
professionol compon ies, which were th en
producing works by some of the most
renowned choreogrophers in the world .
There were very few origino l Isroel i
choreogrophers. Professionol donce in
Isro el wos olmost solely in th e honds of
estobli shed in sti tuti ons. On ly in the lo te
 ן970s, did the first works of
non-estoblishment do nce ,
choroc terist ico lly experimen to l octuo lly
oppeo r ..This octi vity would pic up
towo rd the mid- 1980s . At first
performonces were mostly so lo
evenings by creotor-ort ists. Loter groups
of doncers formed oround porticulor
choreogrophers. Unknowingly, they
returned to potternsprevo lentduring the
pioneering ero of orti stic donce in Isroel ,
the so-co ll ed 'desert genero ti on .'
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"Botshevo" doncer Sonio D'orleons:!uste

by Ruth Eshel

-...,..-6~

Tremendous changes have taken
place in Israeli dance during the
past year - Ruth Eshel talked
with some of the .Ieading
personalities to find out how they
see the situation and the future.
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The donce scene in Isroel continued to
chonge. The beginning of the  ן990s
morked severo l im f?orton t develol?men ts:
the estoblish ment of the Suzonne Dellol
Center for Donce ond Theoter; th e
turmoil in Inbol, the style chonge of
Botshevo , the uncerto in future of Bot-Dor
ond the estoblishment of donce progroms
in dozens of schools ocross the coun try .
The Suzonne Dellol Center for Donce ond
Theoter wos founded in 1989. For the
first time, the Botshevo donce compony
ond the Inbol Donce Theoter ocqu ired 0
f?ern וonent home. More importont, the
Suzo  חne Del lol Center is the home for
non-estoblishment donce. The center
encouroges or igino l creotion, by
providing spoce ond foc ilities for
choreogrophers , ond by ollowing the
production of sin gle pieces Previously ,
this wos possible only in the fromework
of "Gevonim Bemochol" ("Hues of
Donce") the onnuo l showcose series of
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 זhe art of donce in Isroel in 011

its forms artistic, folkdonce
ond ethnic, is developing ond
chonging. constantly .  זhis
variety of creotive activity
demonds an exchonge of
informotion, os wel l as 0
plotform for differences of
opinion and, in general , 0
periodical wh ich con give
expression and voice to
dance act ivity, in Isroel .
Most ortists , creotors ,
teochers ond scholors do
their admiroble work in
relotive isolation, sometimes
hardly aware of wha t is going
on in spheres of octiv ity
oulside Iheir own .  זhe Isroel
Donce Quarterly wi ll convey
such informoli on beyond the
closed confines of orli sl ic
sec tors, spec ifi c compan ies ,
studios ond donce schools.
 זhe mass media ond the dOily
press treot the art of dance
ei lh er os 'news', mOinly
when somelhing goes wrong
or a scandol brews, or os 0
motter for qUick cri ti cism .
Hence, there is 0 defin itive
need for in·deplh reporting ,
for information beyond Ihe
tri via aboul visiting arlisls
ond componies, os well os
obou t the work of Ihe
choreographers ond dancers
of Isroeli compon ies  זhe
ID Q wi ll supply informoti on
in th e form of inlerviews ond
orlicles, deal in g wilh aesthetic
ond hislorica l motlers in Ihe
conlext of lopicoi events ond
issues. Ils corresponden ls
obroad w ill regularly wri le
aboul recent developmen ts in
th e co pilol cilies of Ihe dance
world .

For about  ן5 years the Israel
Dance An nual has done this
job to the best of its abilities .
However, to be up-to-date , 0
period ical requires more
frequent publication .
 זhe Isroel Donce Quorterly

/"' ill poy close o ttention to
techn icol ond stogecroft
aspects of donce ond try to
link the ort of  זerpsichore
wi th those of music, design ,
literoture ond oesthet ics in on
effort to present 0 genuine
interdisciplinory outlook .
Photogrophy will ploy on
importont role in our
publicotion .
Photogrophers ore hereby
invited to offer their work fo r
publicotion .
Dance artists ore seldom
people of the wr itten word .
Perhops th is "silence" is one
of the strong points of th eir
ort .
N eve rth eless, their
con tributions, "Letters to the
Editor", orticles or any o th er
forms of expression are most
welcome .
 זhe price of eoch issue, as
well os th ot of on onnua l
subscr iption , w ill be os low os
possible, so os to meet th e
modest meons avoi loble to
most dance artists. We hore
to overcome the traditi ono
Israeli attitude toword th e
purchose of dance periodicals
and make the I DQ the voice
of the ort of dance in our
country .
 זhe Editors .

~

Royal
Academy
oj
Dancing

'"

THEROYAL
ACADEMYOF
DANCING
JOB SEARCH
FILE
,

The Royal Academy of Dancing is the biggest
International Dance Training body in the world.

Please send all information to:

It holds Grades and Majors examinations for
children and students who are training in Classical
Ballet.

Miss Laura Anderson,

It also trains dance teachers towards teaching the
Academy ballet system to children and students.

Overseas Development Manager,
Royal Academy of Dancing,
36 Battersea Square,

The Academy has now set up a Job Search File for
Registered Teachers and Pre-Registered Assistant
Teachers who are looking for employment in a
dance school overseas.

London SW11 3RA

If you are:

The Academy Job Search acts as a contact point
between employer and employee and takes no
responsibility for contracts that might be entered
into by either party.

Fax: 0044-71-924-3129

a) a Royal Academy of Dancing trained teacher or
student teacher looking for a vacancy in a dance
school, please write enclosing a full Curriculum
Vitae and indicating what type of school and in
which countries or areas you would be interested in
working.

For information on the Teaching Certificate
Programmes offered in Israel by the Royal
Academy of Dancing please contact our local
representive:

b) a teacher looking for a Registered Teacher or a
Pre-Registered Assistant to teach ballet in your
school, please write enclosing a full job description,
details of salary, accommodation, etc provided.

Ricky Ben Shimol,
Rechov Even Shmuel 20/6
Jerusalem 97230 Tel: 02-867789

אם יש ברשותך ,בבית או בעבודה ,בר של ומ Dד - Iאתה חבר במועדון ומ DדI

וחברי מועדון ומ Dד - Iנהנים ממעייו שופע של הטבות והנחות למופעים הבאים:

ראווי שאנקר

האנטמבל יניי נשיפה ממתנת

מטרופוייט

 12הנשפנים שי ברליז

חתונת טקריטי

טולני ברליז

התןמורת הפייהרמונית היש ראיית
מתיאוס פסיון

יוהאנס פסיון

בריגיטה פאטבנךך )אלט( ברטיטי

איוו פוגורייז' )פסנתר( ברטיטי

הפייהרמונית של ברייז
12

הצ'לנים של ברליז

טולני נלי המיתר של ברייז
החמישיה לנלי נשיפה מעז
הרביעיה הפילהרמונית של ברליז
התןמורת הפילהרמונית הצעירה
הרקוויאם של ברהםס

פרטיס ןכרטיסים בטלפןו 03-6458888

מיעדו

השמפניה של הטבע

