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הפו:יולטה לוכחול באםדוכיה
הפקולטה עמניקה תואר בוגר

במחול B.Dance

-

o2 - 652 7 713

מ"מ דיקאן הפקולטה גב' בתיה כהן

ןתעןדת הןראה של משרד החינןך.

החוג למחול  -ראש החוג גבי בתיה כהן
תלמידי החוג למחול מקבלים הכשרה בתחומי המחול השןנים במטרה לטפח רקדנים יוצרים ומורים
• בתחום הביצוע :קלאסי ,מודרני ,אופי ,ספרדי ,ג'אז ,רפרטואר ,סדנאות • .בתחום היצירה :אימפרוביזציה ,תנועה,
כוריאוגרפיה • .בתחום ההוראה :הכוונה והתנסות בהוראת הבלט הקלאסי והמחול המודרני לשכבות הגיל

השונןת.

החוג לתנועה וכתב תנועה  -ראש החוג פרופ' עמוס חץ
ההחוג מכשיר רקדנים ומורים לתנועה תןך התנסות תנועתית רחבה וידע בכתב תנועה אשכול-וכמן.

הלימודים כוללים. :קריאה ןביצעו מהכתב .רישום ושימור תהליכי תנועה • חיבור ריקודים וביצועם
• ההסטוריה של כתב תנועה .הכרת עקרונות התנועה בשיטות שונות של יישכלול היכולת"
)פלדנקרייז ,אידוקנזיס /ב .במברידג' ,כהן ואחרים( .יישום לסגנונות ריקוד של המאה ה. ZO -

מקצועות אקדמיים נוספים הנלמדים ב 2 -החוגים
.אנטומיה .תולדןת המחןל .הערכת יצירות .אנגלית .פסיכולוגיה .מחול במאה הZO -
.יסודות המוסיקה ןהאזנה .שימוש בכלי נקישה .מורשת המחול במסורת ישראל .ספנות

ייקרש קפיצה"  -מנהלת אמנותית פרופ' חסיה לוי-אגרוו
קבוצת מחול נבחרת שליד האקדמיה.
ייקומבינע II

-

קבוצת מחול ,מנהל אמנותי

-

אמיר קולבן.

בחינןת כניסה לפקןלטה למחןל:

מןעד ':א

מחןל  , 16.4.97-תנןעה ,17.4.97-

טורסי טי

מןעד ':ב

- 6-7.7.97

בפו:יולטה לוכחול

פרטים בטל:

•02-6759910

 -בתאריכים 25.7.97-13.7.97

בשיתוף המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות
מנהלת הקורס

-

גב' בתיה כהן

הקורסים מיועדים למורים ,רקדנים ,פסנתרנים ולתלמידים מתקדמים.
קןרס אילתןר בלןןי מןסיקלי לשיעןרי מחןל בהדרכתה של הפסנתרנית רןדיקה

פןיגלמן.

קןרס קיץ מיןחד לכןריאןגרפיה באמצעןת מחשב בהדרכת הכןריאןגרף יעקב שריר
קןרסי קיץ לקןמפןזיציה בהדרכת סןזאן רטהןרסט )ארה"ב(

אן בכתב לייקןרסי קיץ במחןל"

פרטים ןהרשמה לקןרסי קיץ בטל 02-6759910 :בפקס02-6527713 :
אקדמיה למןסיקה ןלמחןל ע"ש רןבין ,קאמפןס גבעת-רם ,ירןשלים •91904

-

המגמה למחןל בביה"ס התיכןן שלי .,האקדמיה
מרכזות המגמה :טליה פרלשטיין כדורי וגב' לאה בן-צבי ,בחינות בגרות ברמה של  5יח"ל במחול
תכנית הלימודים כוללת :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,אימפרןביזציה ,סדנאות רפרסואר בבלס קלאסי ןבמחול מודרני,
תולדות המחול ,ג/אז ,מוסיקה ,ריקודי עם ועדות ועוד .

סדנת הבלט הקלאסי של ביה"ס התיכןן שליד האקדמיה

~

מנהלת אמנותית נינה טימופייבה .

פרטים ןהרשמה לביה"ס התיכןן בטל.

•02-5666198,02-5669114

"'
המחןל בקונסרבטןריןן שליד האקדמיה
מנהלת אמניתית

-

פרופ' חסיה לוי אגרוו ,מרכזת :גב' בינה שילוח .הקונסרבסוריוו מעניק חינוך

ריקודי-אמנותי לצעירים החל מגיל

,5

המובסס על התנסות יצירתית.

פרטים ןהרשמה לקןנסבטןריןן בטלפןנים:

•02-5618881,02-5619443
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הגיליןן העשירי של הרבעןן מחןל בישראל יןצא לדרך .עשרה ג י ליןנןת של כתב-עת אינם אןלי סיבה
מספקת להכריז על חגיגןת יןבל  ,אבל עשרה גיליןנןת הם לא זןטי דברים  ,לפחןת לא בעיני מי שעןסקים

במלאכת הכתיבה ,העריכה  ,ההגהה ןהעיצןב של הרבעןן.
עיריית תל אביב-יפן החליטה לעשןת מעשה נאה :על הבתים בהם נןלדן ,מתן ןבעיקר יצרן מאה

מגיבןרי התרבןת של העיר  ,ייקבען יישלטי גיבןרים"  ,כנאמר בשיר השירים ,שיישאן את שמם ןאת
תאריך הןלדתם ןמןתם .כל מי שהסתןבב באירןפה ןגם במקןמןת אחרים בחן " ל מכיר סןג זה של

הנצחה בסגנןן של יי כאן נןלד ןעבד

המלחין - "...

שלטים שמןסיפ י ם לשיטןטין של המטייל ברחןב ממד

היסטןרי .כעשרה מראשןני אמנ י המחןל הארץ-ישראלית ייכללן ברשימה נכבדה זן של בעלי שלטי
גיבןרים  .יי הרבעןן למחןל " יתעד מפעל נאה זה במשך השנה  ,תןך שיתןף פעןלה עם מחלקת האמנןיןת

של העירייה האחראית להצבת השלטים  ,ןיקדיש לכל אחד מהאמנ י ם רשימה ביןגראפית ןתצלןם של
מקןם פעילןתן.

המןסף לריקןדי-עם המצןרף לגיליןן זה יישא אןפי מיןחד .לכבןד

100

שנןת ציןנןת  ,תאריך שהכל

חןגגים בשנה זן ,יןקדש המןסף כןלן למאמר מקיף של צבי פרידהבר בנןשא.
אנחנן העןרכים מקבלים לא מעט תגןבןת בעל פה של קןראים

-

נ; \(J r.בחים ןעד ביקןרת חריפה .אנחנן

מןדעים לכך שרןב אמני המחןל אינם אנשי כתיבה מןבהקים  ,אבל היה טןב לן כל אלה שמעןניינים
להגיב ,להציע שיפןרים  ,לבקר אן לשבח  ,הין כןתבים לנן את הגיגיהם ןשןלחים אןתם למערכת .
צילום

העורכים

השער:

יי ה חקי רה  ",כור  ':לי את דרור ו כיר בו גל ,ר?,דניס  :נו ר שיינפלד

רגליים

חוכמת

שלמה פלס נר  ,סוגל ו בלונסק ו ,צ ו לו  ,Dורדו כהנ א

ON THE COVER:

 Iאמרה רקדנית ןתיקה מאןד לבן שיחה שעה

, CHOR.: LIAT DROR & NIR BEN GALייץ "THE ENQUIR

שנשאלה אם היא מרבה לראןת מןפעי מחןל :

& DANCERS: NIR SHEINFELD, SHLOMO PLA SNER

" לא  ,אף פעם .איני הןלכת למןפעי

מחןל ." ...

יי אני מקנאה

I

ABLONSKIץ SIGAL
PHOTO: VARDI KAHANA

יי מדןע  ?",שאל אןתה.

בהן ", ...

I

השיבה .

יי הריקןד הןא האמנןת הנשגבה  ,המרגשת  ,היפה

באמנןיןת  .היא איננה תרגןם אן הפשטה של

גיליןן  ;10מרץ 1997

החיים  .היא החיים עצמם ".

הבלוק

אליס Havelock Ellis

, 1939-1859

מראשןני חןקרי חיי המין של האדם ,מחברן של

הספר

" ."The Dance of Life

עורכים :גיןרא מנןר ןרןת אשל
מו  IIל :זןם הפקןת

מנכ  IIל :ליאןר ןיינטראןב
כתובת :רח ' שןהם

 " Iלדידי  ,המחןל מייצג את החיים  .ןמשןם שהחיים
הם מקצב  ,ןקצב פעימןת הלב  ,אין מחןל י כןל
להתקיים ללא מקצבים ".
מוריס בז  /אר

,39

חיפה

34679

טל04-8344051 ,8254990 :/
פקס04-8344051 :/
מחן שיווק ומנוי י ם04-8344051 :
מחן מודעות 04-8344051 :
עריכה גרפית  . :זןם הפקןת

 Iיי צליבתן ה י ןמית של הרקדן על ידי הזיעה ".

עיצוב גרפי :חיים לןי

לינקולן קירסטיין (1996-1907 ) ,האיש שהביא

ביצוע גרפי :גאןלה ארצ ' קןב

את באלאנשין לאמריקה .

עריכה לשונית )עברית( :ברןך יעקבי

 Iיי ערכן של המחןל  ,ערכן הגדןל ביןתר  ,טמןן

 .בתמיכת המןעצה הציבןרית לתרבןת

בתחןם הבלתי ניתן למדידה .אי אפשר למדןד

ןאמנןת

-

המדןר למחןל

אןתן בסרגל  ,לשקןל במאזניים אן למדןד בעזרת

משתתפי הגיליון:

שעןו-עצר ".

טד שון ,

,Ted Shawn

המןדרני בארה " ב
יי רק ד נ ו ת בת

"", 1

מחלןצי המחןל

) (. 19 72-1891

גבי אלדןר  ,רןת אשל  ,אן ג ' ן-פינג  ,זאבה כהן ,

גיןרא מנןר  ,ג ' ןן פרסיבל  ,שי שטיינברג  ,י ן ס י תבןר

פס ל ש ל אד גר ד ג ה  ,עשו ו א רד מוסלו) וס א ט)

EAR OLD DANCER", BRONZE, MUSLIN AND SATIN SCULPTURE,ץ " 14
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מחיר הגיליון 20 :ש " ח

III I I
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מחול פוליטי

גיורא מנור

לרקוד עם רוח הזמו
הסכסוך הישראלי/ערכי כמחול הישראלי .רות אשל

ברבורים בלונדוו
ג'ון פרסיבל ויוסי תבור

התחרות הבינלאומית השלישית לכוריאוגרפיה
שי שטיינברג שוחח עם שניים מהיוצרים הזוכים כתחרות

אחד-העם

42

משפחת אורנשטייו הרוקדת .גבי אלדור

מצבו של המחול הישראלי ב  1995-במספרים

שתי דמויות ,שתי נשים ,שתי רקדניות
זאבה כהן

חדשות

-

חדשות

-

חדשות

מבט חדש על אוסטרליה
או ג'ן-פינג

ספךים מרקדים

פסיפס אירופי

_

-

סתיו

' 96

גיורא מנור

14

22
26
30
34

36
38
44

46
48

D6ן:liIM,'il,JD,ג,VQfiי 56
בוריס אייפמוו"ג'יזל האדומה"
יוסי תבור

מפנקסו של מבקר
גיורא מנור

אדם קופר בתפקיד הברבור ,מתוך ייאגס

58

62

הנרבורים !, 1

כור' ,מתוו בור) ,צולוס ,הו)ו )לנדונונ)

ADAM COOPER REPRESENTING THE SWAN
IN "SWAN LAKE", CHOR.: MATTHEW BOURNE,
PHOTO: HUGO GLENDINNING

הסןפר נכנס הביתה  ,תןלה את
כןבען על הקןלב ןאןמר לאשתן :

 IIנגמרן המלחמןת בעןלם!

כתבתי מאמר למען השלןם

. II

לעזןב את גרמניה

ב ,1933-

משןם שנדרש לסלק

מלהקתן את רקדנין היהןדים ,למשל רןת

הסןלן הדיפלןמט :לבןשה במעין מדים

האריס  ,לימים מנהלת החזרןת של להקת בת-

ייצןגיים ןכפפןת לבנןת לכפות ידיה  ,היא גררה

שבע  ,ןהמוסיקאי שלן  ,פריץ כהן .

איתה תןתח  .בסןפן של המחןל ישבה עלין ,
כשלוען מכןןן לעבר הצןפים .

הסופר הצ  /כי קארל צ/פק

שנןת ה 20-

בגרמניה הין שנים של מןדעןת

פוליטית מןגברת בתחןמי האמנןת  .בתיאטרון,

ניסן ל י צןר אמנןת בימתית

כמעין נס של מרד .בשיתןף עם להקתה היא

פן ליטית  .בתחןם המחןל המןדרני אפשר לציין

השתתפה כסגניתן של פןן לאבאן  ,בתהלןכה

)(Erwin Piscator
את הרקדן ז ' אן

ן י ידט ) ,(Jean Weidt
.1904

שנןלד

הרןקדת של האיגןדים המקצןעיים בןינה ,

האם נ י תן לי צ ןק משמ ע ןת פןל י ט י ת

בהמבןרג בשנת

בפל י ה ? שמא נ י תן לקשןר ב י ן ערבסק

פרולטרים אמיתיים בעל י השקפןת שמאלניןת ,

י פה למשא  -ןמתן עם הפלסט י נים  ,ל מ ש ל ?

בסולן אחר שלה היא יצרה דמןת של פןעלת,

שיש לה  ,כביכןל  ,רק זרןע אחת ,המורמת

ברטולט ברכט ןבייחןד ארןין פיסק אטור

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

ה , 20-

יצרה קראןס מחןלןת כאלה  .למשל  ,את

הןא היה צאצא של

באחד במאי .מחןל פןליטי  ,לא באןפי התנןעןת ,

ןניסה את כןחן במחןל מןדרני בעל צביןן

כ י אם בכד שהר י קודים בןצעו כחלק של
תהלןכה פןליטית

במשמעןתה.

פןליטי מןבהק ,במקרה זה קןמןנ י סטי  .הןא

יסלח לי הקןרא על המןט ן הא י רןנ י בן ה חלטתי

רתם את ההבעה החןפשית בתנןעה לנןשאים

בימי מלחמת העןלם הראשןנה ןביתר שאת

לפתןח רש י מה בנןשא כה בעייתי כמן המחןל

פןליטיים ,במסגרת להקתן  IIהרקדנים

אחריה  ,עם ניצחןן מהפכת אןקטןבר שהעלתה

בעל המןדעןת הפןליטית .מחןל מעצם טבעו

האדןמים"  ,שהרבתה להןפיע באספןת המפלגה

לשלטןן את הקןמןניזם  ,התפתח ברןסיה מחןל

א י נן כל י נןח לניסןח דעןת מדיניןת ןהשקפןת

הקןמןניסטית .הןא נאלץ  ,כמןבן  ,לברןח

חדשנ י ,שגם הןא היה כרןד בניסיןנןת ליצןר

חברת י ןת  ,ב י ן אם הן מבןססןת על מחשבןת

מגרמנ י ה עם עליית ה י טלר לשלטןן .אחרי

קןנקרטיןת וב י ן אם על מחשבןת מןפשטןת.

מלחמת העןלם השנייה שב לארצן  ,ופעל שנים

חברתית  .ניקןלאי

א ף מהפכה ל א החלה בגלל מןפ ע באלט .אף

רבןת כמנהל להקת מחןל במזרח-גרמניה.

למשל  ,יצר עבןר להקתן עבןדה שהןקדשה

מלחמה לא הסת יי מ ה ב של י צי רה

ממחינת הסגנן ן התנןעתי שלן  ,עבןדןת י ן

לתיאטרןן  -תנןעה תעמןלתי .בסטןד י ן שלן ,

כןר י אןגראפית  .ןבכל זאת  ,היןת ןלרבים מאנש י

השתייכן לאקספרסיןניזם  ,ל  IIמחןל ההבעתי " .

שנקרא

המחןל מןדעןת חברת י ת ןפןליטית גבןהה ,

ןיידט עסק בפרןלטריןן  ,החלק העני ןהמדןכא

פרןלטריןן ןתרבןת  ,יצר שיטת תנןעה שלמה

ממילא הם מ~  lעים על י די הצןרד להביע את

של האןכלןסייה ,במןבטלים למשל ,באןפן

משלן .יצירתן הנןדעת ביןתר  ,שהשפיעה על

שא י פןתיהם אן את חששןתיהם בכלי הביטוי

המזכיר את עבןדותיה של האמנית קטה

העןמד לרשןתם  ,אמנןת המחןל .

קולביץ ) (, Kiithe Kollwitz

אמנןת בעלת זיקה פוליטית ןמשמעןת

שנןת

א מנ ן ת המחןל מצל י חה להשפיע כאשר היא

מעב י רה מסר רגשי  ,ןבלת י יעילה כשה י א מנסה
למסןר אינפןרמ צ יה עןבדת י ת .לכן  ,רןב

ה , 30-

היתה " מחןל המכןנןת !' מןפע

תנןעתי שבו כל רקדן מגלם גלגל אן בןכנה,

הרעבים ןהאנשים המדןכאים  .ציןריה כמן

יצירןת הנןבעןת מרגש ןהזדהןת  ,ן~נ; r.מצפןן

 IIפרןלטקןלט ,II

משמע צי ר ןף של

אמני מחול רבים בעןלם ,ןגם בארץ-ישראל של

ציירת הילדים

המחןל של ןיידט עןררן השתתפןת ןאמפתיה

פ ו רגר ),(Nikolai Foregger

ןהקבןצה כןלה יןצרת תנןעה שלמה של מכןנה

-

ענקית .

איש י ,ןלא מתןקף צן המפלגה .

ה י צ י רןת שנןצרןת בהשפעת א י רןעים פןליט י ים ,

פןרגר היה קרןב בתפיסתן להערצת הקדמה

א ן כאלה שמבקש ן ת להשפיע על התפתחןת

הקשר שנןצר בין המחןל ההבעתי ל י צ י רןת

הטכנןלןג י ת של הפןטןריסטים האיטלקים ,

חב ר ת י ת-פןליט י ת  ,תןרמןת לד י ןן הפוליטי את

בעלות גןןן חברתי-פןליטי רגש י היה קשר

שהיו מתומכיו ש ל הדיקטטןר הפשיסט י

ה פן הרגש י ,את הזעזןע  ,את המחאה נגד

הגיןנ י  .הזדהןתם של יוצרי מחול ההבעה עם

מןסןליני .התנועה שעיצב ותלבןשןת רקדנין

תופעןת מסוימןת ד ר ד ההזדהןת האישית  ,ןלא

רעיןנןת חברתי י ם מהפכניים ןמתקדמ י ם דחפה

האקרןבטים השתייכן לזרם הקןביסטי

באמצעןת הרצאת דעןת ןעמדות בהצגת משנה

אמנים כמו גרטרןד קראןס לכיןןן היצירה

באמנןת החדישה  ,שביקש לתאר כל דבר

מ פ ל ג ת י ת  ,הצגה מטעם.

הפןל י טית  .בימי גדןלתה בןינה  ,באמצע שנות

בצןרןת גיאןמטריןת.

הה י סטןר י ה מלמדת שבתקןפןת של מהפכןת
סןע ר ןת ןמלחמןת עקןבןת מדם נןצרן י צירןת

כןר יא ןגראפ י ןת בעלןת מס ר פןל י ט י רגשי .
א פ ש ר ג ם לט עןן ,שבמ צ ב י ם מסן י מ י ם  ,ה י מנעןת

מה בע ת ד ע ה  ,א ף הי א אקט פןליט י ןמצפןנ י.
למשל  ,כנ י עתם של אחדים מגדןל י המחןל
המןדרנ י בש נ ן ת

ה 30-

ז צ ז ר ת  Iעז ל ק  Iר  Uז  Iמ .יי העז  Iלמ ו הזר ". Iק הכ נ ז מ ה א  Iת  Iלרעז ז תת
ה ת  U Iת דז מ להזעז ל מ לתמנ  Iת

ה רזכ .I I

עזה  Iקת  Iתזד א מ ר ז

.

עזה ז  Uל ר הפר לקנצלר  II .מ המלן  Uל  IIUב א ת גר תנ ז ה ב  ..בב!iנ י
ת עז  Iמ עזנדרעז ל מל ק תלהקתן א ת ר ק ד נן  Iה זה  Iד  Iמ

ב ג ר מני ה .הללן נתנן יד

ל סיל ןקם של ר ק דנ ים ומ ןרי ם יהןדים מבת י -
ה ס פר ן מהלהק ןת של מרי ןיגמן ןגר ט פ אל ן קה

)(, Gret Palucca

לפי דרישןת ח וקי הגזע,

אחרי עלות היטלר לשל טן ן .אכן ,גם כניעה
לתכתיב היא נקיטת עמדה .ןכד גם עבןדתם

של אמנים כמן הראלד

(Kreutzberg

קרןיצברג )Harald

אן פ ן ן לאבאן ,שהסכימו לעצב

את טקסי הפתיחה ןהסיןם של המש ח קים

האן לי מפי ים שנערכן בברלין בש נ ת .1936
החלטתם לשתף פעןלה עם השלטןן הנאצי
היתה גם אקט פןליטי ,בלתי מןסרי בעליל.
ןדןגמה הפןכה :יצירתן של ק ן רט יןס II ,השןל ח ן

הירןק" ,המחןל האנטי-מלחמתי המובהק
ביןתר בתקןפה של עליית הנאציזם .היצירה
זכתה בפרס הראשןן בתחרןת כןריאןגראפית

שנערכה בפריז

ב.1932-

מחןל אנטי-מלחמתי

זה ,בן נעשה שימןש בצןרה העתיקה של מחןל

המןןת מימי-הביניים ,הכניס א ת י ן ס לרשימ ת
המןעמ ד י ם להישלח למ חנ ןת ה ר יכןז ,שה ן קמן

מיד א ח רי שהיט ל ר ה פ ד לק נ צ ל ר  .יןס ה ח לי ט
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עידן חופש היצירה ועידוד הניסיוניות באמנות ,

ממבקרי המחול המוסקוואים של אותם ימים,

שאיפיין את השנים הראשונות של המשטר

שהבעיה היתה דווקא הפוכה :המטאפורה של

הסובייטי  ,בעיקר בזכות התערבותו של

גולייזובסקי  ,של הרס פירמידת השלטון על ידי

קומיסר התרבות הנאור לונאצ'ארסקי,

הסתיים באמצע שנות

ה ,20-

עם עלייתו של

אי-כניעתו של היחיד והתנגדותו המוסרית של
יוסף ,היתה ברורה מדי .כי מי שישב אז בראש

סטלין לשלטון כמחליפו של אבי המהפכה,

הפירמידה השלטונית היה יוסף אחר ,יוסף

לנין .מיד אחרי המהפכה הקומוניסטית נעשו

ואסאריונוביץ' סטלין .מכל מקום ,גולייזובסקי

ניסיונות כושלים לשוות לבאלט הקלאסי-

לא נאסר ,אבל נשלח לעבוד בלהקות באלט

החצרוני פן ריאליסטי ,פרולטרי כביכול .אחד

רחוקות מהמרכז.

מגדולי הכוריאוגראפים הרוסים הצעירים,

קאסיאן גולייזובסקי ) Kassian
(, Goleizovsky

כשפרצה מלחמת העולם הראשונה  ,הופיעה

יצר בשנת  1925באלט של

שתי מערכות ,שהוצג על בימת תיאטרון

באירופה חלוצת המחול החדיש ,איזאדורה

דאנקאן· היות והיא רקדה למעשה רק את

בולשוי במוסקווה  ,והיה בעל משמעות

מחולות הסולו שלה ,לא קשה היה לה ליצור

פוליטית של ממש .הכוונה לבאלט התנ"כי

מחול מאולתר לכבוד המאורע ההיסטורי .היא

יייוסף היפה"  ,שעניינו מכירת יוסף למצרים

בחרה בהמנון הצרפתי ורקדה לצליליו מחול

ותולדותיו שם ,כאיש חצרו של פרעה.

שהפך לחלק מהרפרטואר שלה ,לאות תמיכה
בצרפת ובכוחות הקדמה .בסיום המלחמה ,עם

המערכה הראשונה היא אידיליה פסטורלית

מהפכת אוקטובר הבולשביקית ,שוב יצרה

בכנען· בין חידושיו של גולייזובסקי היה

מחול פוליטי אישי .הפעם היה זה ייהמארש

השימוש ברצפת הבימה .הוא היה איש באלט

הסלאבי " מאת צ'ייקובסקי ,שדאנקאן הפכה

קלאסי מובהק ,אבל בימותיו היו מחולקות

לריקודו של העבד

המשתחרר.

לפודיומים ומישורים מוגבהים בגבהים שונים

הנו  Uאפ Iרה של ג Iלייז Iבםק:

של הרD

u

פירנוידת השל  IUו

ל ידי אי-כנ'  Uת  Iשל הימיד

 Iהתנגד IתI

הנו Iםרית של '  DIף,

היתה
שישב אז

בר  Iרה
בראש

נודי.

כי נוי

הפירנוידה

השל  IUנית היה '  DIף אמר,

'  DIף

 Iאםאר' Iנ Iב''Y

ם  Uליו

בארה"ב היו שנות המשבר הכלכלי

ורקדניו היו לבושים ,על פי רוב ,סליפ

שנות ה 30-

והרקדניות חזייה בלבד .דבר מקובל מאוד

הגדול שלאחר נפילת הבורסה בניו-יורק בשנת

בימינו ,אך בשעתו עורר שערורייה .הוא

 .1929המוני מחוסרי עבודה עקב פשיטות רגל

התייחס לקרקע )הבימה( כמרכיב חשוב

של מפעלים ,עוני מחפיר ,העדר תמיכה רשמית

בעיצוב התנועה ,ממש כפי שעשו יוצרי המחול

ממשלתית במובטלים ובאיכרים המנושלים

המודרני ,ובייחוד מרתה גראהם  .ב"יוסף

מאדמתם בשל חובותיהם לבנקים ,רעב ממש.

היפה" היו אלה הרי ארץ ישראל הקדומה,

תהלוכות המובטלים הן שיצרו את הלחצים

בדמות במות וגבעות ומעברים תלויים ביניהן,

שהביאו לבחירתו של הנשיא רוזוולט וה-

שלו .זו היתה תקופה בה

שעליהם רקדו הרקדנים .ובתמונה השנייה,

" "New Deal

המתרחשת במצרים ,הבימה כולה היתה

הורגשה במחול המודרני באמריקה השפעתם

פירמידה של מדרגות המתנשאת לגובה רב,

של אמני מחול שהיגרו מאירופה ,בעיקר

מאוכלסת אנשי חצר וחיילים ,ובראש

-

יהודים אבל גם אחרים שנאלצו לברוח

הפירמידה של פרעה .לבסוף ,אחרי סיפור אשת

מהנאצים .מודעותם הפוליטית של מהגרים

פוטיפר ,צעד יוסף הצעיר לבדו מול המבנה

אלה השפיעה גם על יוצרים אמריקאים ,כמו

המאסיבי של חצר השליט ,ומשקרב ,נסוגו

מרתה גראהם ואנה סוקולוב ,ליצור מחולות

וברחו היושבים בפירמידת העריצות ,וזו כאילו

בעלי מסר פוליטי .גראהם יצרה אז את המחול

התפוררה.

שלה ייהמהגר" )  (, 1928שעסק בנושא חברתי
אקטואלי ,ובאותה שנה גם את יי שירי ", 1917

הביקורת הרשמית כתבה שהמופע ייבל תי

היא השנה בה הצטרפה ארה " ב למלחמת

מובן"  ,אבל מקץ שנים רבות הודו אחדים

העולם הראשונה נגד גרמניה.

אחד הניסיונות הנדירים בבאלט הקלאסי
למחול להשתמש בנושא היסטורי-פוליטי נעשה

על ידי ג'ורג' וייט והכוריאוגראף ואלרי פאנוב.
למרות שנבחרו שותפים בעלי שם עולמי

המוסיקה מאת אלפרד

-

שניטקה ) Alfred

התפאורה והתאורה מאת יוזף

,(Schnittke
סבובודה הצ'כי )(, Josef Svoboda
התלבושות על ידי יולנדה

- (Sonnabend

עיצוב

סונאבנד )Yolanda

זכה הבאלט לביקורות

שליליות ביותר ,כי שפת הבאלט השמרנית של
פאנוב לא היתה יכולה להתמודד עם הנושא
הדרמטי.

 1Iהנאשם  ",נאיט על פרשת דרוופוס ,

כור  ',וא7ר י פאנוכ  ,ויכרית ,ג' ורג' כ .וי'ט,

יי כאוט העיר כו) . 1994 ",
"THE ACCUSEO", A BALLET ABOUT THE TREASON TRfAL OF ALFREO
; PANOV, LfBRETTO: GEORGE B. WHYTEץ OREfFUS; CHOR.' VALER
 1994 .ץ BONN, GERMAN
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בתיאטרןן המארח רבים ממןפעי המחןל

הןא נידןן לתקןפת מאסר ,ןמשריצה את עןנשן,

לקנןת ,למכןר!" ןהמקהלה עןנה לן בקצב .הם

החדשניים בנין-יןרק ,הלא הןא אןלם

שב ןהיה לאחד מאנשי הכספים המצליחים

תןלשים את שפןפרןת הטלפןן מתןשבןתיהן

האקדמיה למןסיקה בברןקלין )Brooklyn
 (, Academy of Musicהמןכר לכל אנשי
המחןל כ ,BAM -העלתה בשנה שעברה
הכןריאןגראפית קארןל ארמיטאז' ) Karole
 (Armitageמןפע של מחןל מןדרני .נןשאן ,לא

ביןתר בארה"ב.

כמצוות הבוס ןצןעקים את הפקןדןת אל כל

פחןת ,חיין של אל המניןת מיכאל מילקן,
שעמד בשנת

1990

במרכזה של שערןרייה :הןא

אולמןת הבורסה שבעולם.

שם היצירה יינשף חיות הטרף"

"(, Ball

") Predator's

והיא כוללת מוסיקת טכנו קולנית

וזמרי ראפ .בתמונת הפתיחה ניצב מילקן ,ראש

מעבר לנהר נוצצים אןרות אמיתיים של הוןל-
סטריט ,שעה שהרקדן המגלם את מילקן

הטורפים ,מאחורי שולחן ארו,ך בחבורת

קןרא :ייאל תאמינו בגורל ,תקבעו אותו

ברוקרים ,לבושים מדי קרב שלהם :חולצה

בעצמכם!'!

הרןןיח ןהפסיד עשרןת ןמאןת מיליןני דןלרים.

לבנה ,חליפה אפורה .הוא צורח" :למכור,

גראהם גם עשתה מעשה פןליטי אמיץ ,כאשר

בעצם ,גם יצירותיה המוכרות והמושלמות

סירבה בפןמבי לקבל את הזמנת משרד

ביותר ,למשל ייחדרים"

התעמןלה הגרמני של גבלס ,להןפיע עם

ו"חלומות"

") "( Rooms

") "(, Dreams

מעוגנות במציאות

עמיתיה  iהם מתחלפים בעוד היא מתקדמת
עוד ועוד לקראת הקהל .זה תיאור מזעזע של
בריחה ,של נפש המבקשת להימלט מגיהנום.

להקתה במסגרת האןלימפיאדה של ברלין.

החברתית-המדינית .ב"חדרים" יושבת קבוצת

ועוד סצנה ,לא פחות חזקה :שלוש נערות-זונות

במכתב התשןבה שלה היא מןדיעה שלא תןפיע

אנשים )שש דמויות של בודדים( ,כל אחד על

סוגרות ופותחות את כפות ידיהן ,שבהן פרח

בארץ בה שןלט הפשיזם .היא אף הןסיפה

כסאו המייצג את חדרו .הבדידות של האדם

אדום .נערות שהנאצים הוכרחו לשמש זונות

בהערת אגב סרקסטית ,שממילא לא תןכל

בכרך המודרני היא הנושא הבא לידי ביטוי

לחיילי הרייך השלישי .הפרחים בכפותיהן הן

להןפיע על אדמת הרייך השלישי ,כי רבןת

חזק כל כך בעבודה זו של סוקולוב .זהו דיוקן

כמו הסטיגמטה ,פצעי המסמרים של ישוע

מרקדניןתיה לא יןרשן להןפיע שם .נכןן ,הן

הניכור בעיר המודרנית ,מושג שטבע מרקס .

הצלוב.

ייחלומות" היא היצירה המחולית היחידה,

בסוף שנות

הין יהןדיןת.

ה 60-

יצרה סוקולוב מחול נוסף

בין הכןריאןגראפים המןדרנים באמריקה בלטן

אולי ,שמצליחה להביע משהו מהזוועות של

בעל מסר פוליטי ברור .ייצעדי הדממה" הוא

בנןשאים החברתיים של ריקןדיהם קןדם כל

השואה ,ללא גלישה למלודרמטיות .המחול

מחול שנועד לתאר את מצב היהדות בברית-

אנה סןקןלןב ,ןמאןחר יןתר צ'ארלס ןיידמן

פןתח ברקדנית המטפסת על כתפיהם של

המועצות ,בתקןפה שציונות נחשבה לפשע

) (. Charles Weidman

סןקןלןב ,אחת

הרקדניןת בלהקתה הראשןנה של גראהם,

גדלה בשכןנת מהגרים ענייה,

Side

בLower East -

של נין-יןרק ,ןעבדה במתפרןת הנצלניןת

בד בבד עם לימןדיה .היא הקדישה לנןשאים
של מצןקה ןעןני ,בייחןד לסבלן של האדם
הבןד,ד את מרב ריקןדיה החשןבים .מחןלןת

הבעתיים ,שאפשר לכנןתם מברקים בהןלים
לעןלם ,תשדןרןת של זעקה ןהתראה .כמה

גראהם .עשתה ת.עשה פ  Iליטי אתיץי כאשר מירבה בפ  Iתבי

לקבל את הזתנת תשרד הת.עת  Iלה הגרתני של גבלמי לה  Iפי.ע
.עם להקתה בתמגרת הא  Iליתפיאדה של ברליו .בתכתב
התש  Iבה שלה היא ת  Iדי.עה שלא ת  Iפי.ע בארץ בה ש  Iלט
הפשיזםי כי רב  Iת תרקדני  Iתיה היה  Iדי  Iת לא י  Iרשן לה  Iפי.ע שם

ןכמה מיצירןתיה המןקדמןת כמן " לןןיה

אמריקאית מןזרה"

"(, Puneral

") Strange American

עסקן בגןרלם של פןעלים ,במקרה

זה מןתן המזןןיע של פןעל בבית-יציקה לפלדה,

הנןפל אל תןך מכל מתכת מןתכת.
הסןלן יי מקרה מס '

" (, No . --

"Case History ) ,, ---

מתחילת הקריירה שלה כיןצרת ,הןא

סיפןרה של נערה שנקלעה לקשיים .האדם

ההןפך ל יי מקרה  ",כשהדגש הןא על הפן של
העןבד הסןציאלי .בשנת

1937

היא יצרה

כןר י אןגראפיה סאטירית  ,אנטי-פשיסטית ,

כתגןבה על תערןכה שנערכה על ידי ממשלתן
של מןסןליני באיטליה .כןריאןגראפיה זן
תיארה את האשה ןאת הערצת הגןף המןשלם
כחלק מהמדיניןת הפשיסטית .סןקןלןב קראה
למחןל הקבןצתי שלה

"". Pacade - Espositione Italiana

'9

פלילי וליהודים אסור היה לבקש להגר  .בייחוד
מרשימה התמונה המסיימת את ייצעדי

הדממהיי :הרקדנים מעורטלים ,רק סחבות

לגופותיהם ,נערמים לערימה של גופות ,
כשמאוורר ענק מעיף עליהם עיתונים ישנים.
תמונה מרשימה ביותר של שיכחה היסטורית

-

שאסור להניח לה לקרות.
יי הכסאותיי של סוקולוב הוא מחול לשש

דמויות  ,כל אחת שבויה בחדר שלה בעיר
הגדולה  ,מחול של בדידות והיאוש ,תיאור חזק
ביותר לניכור והעדר תקשורת בחברה
המודרנית .ולא פחות מכך ייחלומותיי ,אולי
המחול המעולה ביותר בנושא השואה .שתי

היצירות הועלו בארץ על ידי ייהתיאטרון

הלירייי של סוקולוב בראשית שנות ה .60-
תקופת המשבר הכלכלי הגדול באמריקה

בשנות

ה  30-וה,"New Deal "-

הלא היא

המדיניות היזומה של הנשיא רוזוולט ליצירת
מקומות עבודה במימון ממשלתי  ,היתה גם
התקופה היחידה בתולדות האמנות בארה יי ב ,
בה מעורבות ממשלתית תרמה תרומה ממשית

למימון הפקות בכל תחומי האמנות  ,כולל
מחול  .כך קרה שהממסד מימן ,במקרה זה ,גם
את אמנות המחאה .

ללא תמורה ממשלתית  ,קמו בשנות ה ,30-
בעיקר בניו-יורק  ,אירגונים של רקדנים עם

דעות שמאלניות .למשלThe New Dance ,
 Groupובעיקר The Workers Dance
 ,Leagueששימש סטודיו ובית ספר )עד שנות
ה (60-

לקבוצה נכבדה של יוצרים ,ביניהם ג י יין

דאדלי ,אנה סוקולוב ,סופי מאסלאו ,דונאלד

מק-קייל ,פרל פריימוס ,הלן תמיריס  ,גיין
ארדמן ,דניאל נאגרין וציארלס ויידמן .רבים

מתוך הבאלט ייהסערהי ',אודות המהפבה הבולשביקית ,
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מהם עבדו מאוחר יותר גם בישראל .ההזדהות

הפוליטית שלהם באה לידי ביטוי לא רק
בנושאי יצירותיהם ,אלא ואולי קודם כל,

גר  Uכו ד  Iצוקה ,אלתנת  Iשל
תנהיג

ה  IUDדנ  IUם

בגרתנ Iה

של  IDף שנ Iת ה"ם , Eiר Iדי
ד  Iצוקה ,תתארת בבי  Iגרפיה

של ב  Uלה ,איר ה  IIג הצ  Uיר
הלר  Uרב אמד בשנת ר  9Eiו

לרא Iת את להקת Iשל ת IריD
ב  Iואר,

באלu

התאה

ה"ם , z

שהתארמה בברליו

ייקיבלנו מקומות טובים ,בשורה הראשונה של

בשאיפתם להפוך את לימוד המחול האמנותי

היציע .אורות האולם עומעמו ,ובתוך חמש

לנגיש גם לבני דלת העם .

דקות רודי נרדם ושקע בשינה עמוקה .אבל זה

לא היה עוד ירומיאו ויוליהי כמקובל .לא

בשנת

1934

כתב מבקר המחול עמנואל

תיאורו של מאבק בין שתי משפחות ,אלא

אייזנברג על מופעי הפסטיבל למחול ועל

מלחמת מעמדות ,הרקדנים נעו כחיילים בקרב.

התחרות השנייה שערכה הליגה למחול

לפתע הם החלו לצעוק  :יתחי המהפכה! תחי

הפועלים בניו-יורק:

המהפכה!'.

ייהתבנית היתה בדרך כלל זו :שש או עשר
יירודי התעורר מיד .הוע קפץ על רגליו ,נעמד

נשים צעירות ,לבושות גלימות שחורות

ליד המעקה ,הרים את ידו השמאלית מאוגרפת

ארוכות ,שכבו להן בתחילת המחול על רצפת

והחל גם הוא לצעוק :יתחי המהפכה! תחי

הבימה במצבים שונים של קריסה .ואז ,לצלילי

המהפכה! '.האנשים שישבו סביבנו השמיעו

מוסיקה קודרת ומונוטונית ,הן היו מתחילות

קולות מחאה ומילמולים של אי שביעות רצון.

לנוע בתנועות שונות של יאוש ,מסכנות ואובדן.

הסתבובתי לאחור וראיתי את הפנים

הצופה המשתאה נאלץ להכיר בכ,ן שהן

המבוהלות ואת קמטי התמיהה על מצחיהם ,

מייצגות את הפרולטריון המדוכא  .ואז הגיע

אבל פה ושם הבחנתי גם בחיוכים ,רודי

רגע של התגלות ,של התקוממות ומהפכה.

המשיך לקפץ ,המוסיקה סחפה אותו עימה

לעיתים בדמות אור נגוהות חזק מהצדדים,

ייבעצם הימים הסוערים של קיץ מרגש זה

והשמחה על הבימה היתה מידבקת .מישהו

לעיתים כדמות דינמית עטופה בבגד אדום,

יצאנו ,רודי ואני ,לבלות .זה היה ערב ראשון

משכננו ליציע התאושש ,וסינן דרך שיניים

זה שבועות רבים ,שהיה לנו מעט פנאי לעצמנו.

הדוקות :ישב ותשתוק! '.רודי התנצל וישב

בעלי החזות

במקומו.

כנואם באסיפה המונית ,ותמיד נענו הדמויות

להקתו של מוריס בזיאר הופיעה בבאלט
ירומיאו ויוליה '.זה היה ממש משעשע ,לשבת
באולם בין הצופים .נשים מאופרות בשמלות

הפורצת בסערה אל בין הרקדנים המבוהלים,

הטראגית ...

הדמות התגלתה

לקריאה למר,ד ושוב היתה להם
ייאבל הוא לא נרדם שוב .אחרי המופע רשם

המהפכה הגיע!"

שחורות ,הדוקות עד לכדי פיצוץ ,גברים

ביומנו :יהרוב נגד המלחמה ובעד האהבה.

יולי

תקווה ...

עת

)הירחון " ", New Theatre

(. 1934

בחליפות אפורות ,שהסתירו את כרסותיהם.

תמונת הסיום עובדת במישורים שונים,

לכבוד המאורע גם אני לבשתי שמלה .רודי

יהעולם השלישיי ניצב לעינינו .האהבה והחיים

לקראת סוף התקופה ,בשנת

התגלח ,אבל שערו הארוך גלש על פניו.

מנצחים את המוותי'.

האיגודים המקצועיים של הפועלים מחזמר,
שרשם הצלחה ניכרת ובוצע מאות פעמים -

10

,1937

הפיקו

יי סיכןת

ןמחטים " )" ,("Pins & Needles

על

חייהו הקשים של עןבדןת במתפרןת הנצלניןת.
בהפקה זן הןקצה חלק ניכר למחןל שנןצר על

כל מתתני התיא  Uר Iו של פינה
בא  Iש תשתשים א  Iתה

 Iאת

יי תןכו" בכל משמעןת שהיא  ,ןיןתר מכל
בביטןין החברתי-הפןליטי  .המחןל ביקש
להתייחס לתנןעה לכשעצמה ןתן לא.

הבאים אחריה ליצירת

ידי הכןריאןגראף בנימיו צמח )שחי כיןם

הפןסט-מןדרני  ,דחקה הצידה את המןשג

בירןשלים( ןאמו מחןל יהןדי נןסף ,שאנדןר

גלןק ) (, Sandor Gluck

שהיה אחראי לבימןי

המחןלןת בהפקה .בשנןת

לבימןי מןפעי ענק

ה 40-

היה צמח שןתף

ב,Hollywood Bowl -

ד Uת I

מההיסטןריה האמריקאית ,אן מהאירןעים

באתצ  Uים

כןלן.

המחןל בעל המןדעןת הפןליטית עסק הרבה גם

בבעיית השחןרים  .בתחןם זה הצטיינן לא רק
יןצרים ןרקדנים שהין בעצמם

של

האדם בחברה הת  Iדרנית ,של
מ ' Iו התאה

שחןמי -עןר,

המשמעןת חברתית היחיד שהןפיע על הבימה

מ Iריאלימ  Uיים  Uל תצבI

בהם ניסן להביע רעיןנןת על נןשאים

הגדןלים שעברן אז על העןלם

תיא  Uר  Iו תנ  UIתי,

התבי U

את

כמן

פרל פרימןס ןדןנלד מק-קייל ,אלא אמנים
יהןדים כמן הלו תמיריס ,שהתמחתה במחןלןת
לפי שירי דת כןשיים ,שירי עבדןת ןשירי חןפש

ה-ם . z

זה I

תיא  Uר  Iו ב  Uל ת  Iד  IUת
חברתית ת  Iבהקת

-

אבל ללא

התרכיב הת  Uת  Iלתי א I
התפלגתי הפש  Uני

ןגעגןעים לשחרןר ןשןןיןו זכןיןת .קשה

להאמיו ,אבל אפליה משפילה של כןשים היתה

מאז ןעןד סןף שנןת

ה ,80-

המחןל בעל

היה המחןל שניסה להילחם כביכןל באיידס
באמצעןת האמנןת .למשל ,מןפעים של ביל טי

ג ' ןנס ןארני זייו .אבל כל המןפעים הללן,
שכאילן עסקן בנןשא חברתי

-

מןתם של

חברים ןאןהבים מקרב הקהילה

ההןמןסקסןאלית

-

משמעןתם הפן ליטית

היתה בסןפן של דבר עקיפה ןרדןדה  .אלה הין
לרןב מחןןת אנןשיןת ,לפעמים נןגעןת ללב,

לפעמים פשןט סנטימנטליןת ,שהקשר שלהו
למסר ציבןרי-חברתי היה רק במןדעןת הציבןר
לכך שאןבדו ןשכןל אלה כרןכים בבעיה
רפןאית מןגדרת.

הראשן נה ,בזכןת כןתרת חדשה  ,מבלי שהמחןל
עצמן ישתנה בצןרה ניכרת ,למחאה נגד

בשל אילןצי צן הפן לי טי קלי קןרקט ןאנינןת

העיסןק באןכלןסייה הלא-לבנה מחןץ למסגרת

הגנרליסימן פרנקן אן נגד הדיקטטןר מןסןליני .

הטעם של המבקרים בארה " ב ,נחןצים הין

של בידןר היה בן משןם אמירה פןליטית .ביו

חןקית בדרןם ארה " ב עד שנןת

ה .60-

עצם

תןפעה זן של שינןי כתןבת אפשר לראןת גם

לעיתים גשרים של נייר ביו התנןעה שעל

האמנים שביטאן אמירה פוליטית ברןרה זן

אצל גרטרןד קראןס  ,למשל במחןל המרשים

הבימה לתמיכה ברעיןנןת החברתיים שמאחןרי

אפשר לצייו את להקתן של אלןןיו איילי ןאת

ןהמרגש שלה ייהחייל האלמןני" ,בן לןחם בןדד

המחןל  .קןדם כל ,משןם שמחלה גןרמת לאי-
תנןעה .ןשנית ,משןם שאפילן מבקרת רגישה

הרקדו הכןשי המצןיו ארתןר מיצ ' ל ,שהפך

כלןא בתאן ,מצפה להןצאתן להןרג  .המלחמןת

לכןכב הנין-יןרק סיטי באלט ןרקד את

השתנן ,המסר נןתר כשהיה ,רק הנמעו היה

כמן ארליו

הנסיכים למיניהם בבאלטים הרןסיים

חדש .מחייל אלמןני במלחמת עןלם הןא הפך

באבסןרד תגןבתה הנזעמת ליצירתה של להקת

הקלאסיים.

לחייל ספרדי ,ןבסןף ללןחם מחתרת נגד

ארני זייו ןביל טי ג'ןנס ,לזכרן של ארני שמת

הכיבןש הנאצי.

מאיידס  .היא אמרה אז שעניינים כמן חןלי ,

שנןת הארבעים ןבעיקר פרןץ מלחמת העןלם

השנייה שינן את המצב מו הקצה אל הקצה.

מןמים ןצער אישי אינם ראןיים לטיפןל
בשנןת

ה 70-

הפכה אמנןת המחןל האמנןתי

בשנים שאחרי מלחמת העןלם הראשןנה ,

המןדרני על כל גןןנין מתענןג של קןמץ יןדעי

ןביתר שאת בימי מלחמת האזרחים בספרד

ח"ו אניני טעם לתנןעה רחבה  ,שהכל מכירים

ןבמלחמת הכיבןש של מןסןליני באתיןפיה

קרןצ ' ה )(Arlene Croce

לא חשה

אמנןתי .תגןבה זן עןררה כמצןפה גל של
תגןבןת רגשיןת סןערןת ןמחאןת.

ןמתעניינים בה; לאמנןת צעירה ןדינמית ,

אבל דןןקא בשנןת

בעיקר באמריקה  ,אבל גם בהןלנד .השפעתן

בגרמניה המערבית )צריך לזכןר שעברן רק

ריקןדים יי נגד המלחמה! " .אגב ,לעיתים

ההןלכת ןגדלה של מרס קנינגהם  ,ןמאןחר

שבע שנים מאז קרסה החןמה ביו מזרח

קרןבןת הפך מחןל מחאה נגד מלחמת העןלם

יןתר גם השפעתם הסגנןנית של יןצרי המחןל

למערב ברליו(  ,בעיר אססו ,בבית-הספר

)באמצע שנןת

יי ר ופנש ט א",7

ה ,(30-

נתחברן ןבןצען הרבה

כור  ':ה אגס  j7רסכ ' j7
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ה 70-

באירן פה ,ליתר דיןק

Folkwang

שייסד ןניהל שם קןרט יןס

-

נןלד

תיאטרןן-המחןל  ,שנציגתן המןבהקת היא פינה
באןש .את הסגנןן שפינה באןש גיבשה בשנןת

עבןדתה בןןפרטאל  ,אפשר אןלי לכנןת

סןריאליזם חברתי .בראשיתן של תיאטרןן-

מחןל זה ניצבת יצירתה ,שכבר הפכה
לקלאסיקה של ממש ,ייקפה מילר "  .כשם
שמחזה האבסןרד הראשןן של בקט ,יי מחכים
לגןדן  ",כבר כלל את כל ההישגים החדשניים
של סגנןן ב י מתי ןדרמטןרגי זה  ,יי קפה מילר "
של באןש נראה היןם כמין אנתןלןגיה של
תיאטרןן  -המחןל  .במחזה זה  ,באןתן בית-קפה

עצןב  ,היא השתמשה לראשןנה באמצעים
תנןעתיים ןבימתיים  ,שהפכן בינתיים

למןסכמןת המשמשןת את הכל.

חיבןקים המסתיימים בצניחת המחןבק ארצה,

חבטןת חןזרןת ןנשנןת בקירןת ,ןבכלל חזרה

עיקשת על מןטיבים תנןעתיים  ,אכזריןת

ביחסים הבינאישיים על הבימה  ,נשים
בקןמביניזןן אן כתןנת לילה  ,גבר י ם בחצאית.

כל סממני התיאטרןן של פינה באןש משמשים
אןתה ןאת הבאים אחריה ליצירת תיאטרןן
תנןעתי  ,המביע את דעתן באמצעים

סןריאליסטיים על מצבן של האדם בחברה

המןדרנית ,של סןף המאה ה .20-
בעל מןדעות חברתית מןבהקת -

זהן תיאטרןן
אבל ללא

המרכיב התעמןלתי אן המפלגתי הפשטני.
בזכןת הסןריאליזם נתאפשר ליןצרי תיאטרןן-
המחןל הגרמני החדיש לדןן בשאלןת פןליטיןת ,
ללא הטפת מןסר ןשימןש בתעמןלה מפלגתית .
 IIר ו פנשט אל ןן ,כזך  ':האנס קרסנ)ק

כשם שקןרט יןס השתמש בריקןדים סלןניים

 K, PHOTO: KLAUS LEFEBVREוEFENSTAHL ·, CHOR.: HANS KRESNו"R

אן עממיים כבסמלים של מעמדןת  ,גם פינה
באןש הלכה בדרך זן  .המחןל חברתי  ,הסלןני ,

הד  Iשד  Iש בנוק  Iם  Iהשינו  Iש בנוז  IIד  Iת ,שבבר נעשה לנד  Iש

ליצירת אןןירה של הכרך המןדרני ,למשל על

נור  Iב ש  Iנו  Iש בן ,ה  IIב  Iד  Iה של נואגי נואר  Iו לנו  Uאפ  Iרה חזקה

ידי הניגןד בין ןאלס לטנגן ,בבאלט שלן יי העיר

 Iתנ  Iעת  Iת של תליש  Iת נוקרקע הנוצ  Iא  Iת  Iלנד  Iדים ההנו  Iנ  Iים,

לנשף אן למסיבה חברתית אצל פינה ,למשל

הנואפ'  Iנ  Iם את התק  Iפה שלנן

כראי החברה שימש את יןס בשנןת

ה 30 -

הגדןלה" ממש כך מןפיעים ריקןדים השייכים
ביצירתה

" ". 1980
העןלם השנייה  .אחרי שנים מעטןת של עבןדה

גם בשנים האחרןנןת הןא ממשיך בדרכן

כרקדן מן המניין בלהקןת באלט שןנןת ,

הפרןבןקטיבית .למשל  ,הןא יצר בעיר ברמן

שיחרר את המחזאים ןהבמאים מהעלילה

החליט שהגיע הזמן לןמר משהן על המציאןת

מןפע ,שעסק במנהיגת הטרןריסטים שפעלן

הסדןרה )שחרןר שהיה האידיאל של ברטןלט

החברתית  ,ןבדרכו שלו .

פסיכןלןגי של דמןיןת ,כך הסירה פינה באןש

תיאטרןנן ,הןא אןמר ,אינן תיאטרון  -מחןל

ןהבאים בעקבןתיה את המחסןם בפני מחןל

)(Tanztheater

כשם שתיאטרןן האבסןרד של בקט ןיןנסקן

בשנןת

ברכט( ומהצןרך לפעןל באמצעןת איפיןן

ה  70-ןה ,80-

אןלריקה מיינהןף .זה

מןפע מהמרשימים שראיתי מימי .כתב אישןם

נגד החברה לא פחןת מאשר נגד אנשי הטרןר.

כנהןג אצל פינה באןש

המופע מתחיל מכך שעל קצה הבימה נעים

מןדרני מןפשט שבד בבד קשןר לתכנים

ןעמיתיה ןתלמידיה  ,אלא תיאטרןן

אנשים יי מן הרחןב"  ,ןזןללים ג'אנק-פן,ד

ןמציאןת  ,ללא המניירות של העלילה בבאלט

כןריאןגראפי  .עבןדתן מראשיתה לןןתה

ןמשליכים את העטיפןת של ההמבןרגר ןאת

ןבמחןל הבימתי בכלל.

בסקנדלים קןלניים  .כי כבר הבאלטים
הראשןנים של קרסניק

-

פחיןת הקןקה-קןלה על רצפת הב י מה  ,עד

כמן יי חברת המניןת

שנןצר גל שלם של אשפה .ןאז מןפיעים פןעלי

אגם-הברבןרים  ",שאינן אלא קריקטןרה

ניקיןן בסרבלים כחןלים ןמטאטאים גדןלים

המןדעןת החברתית היא מאגי מארין

אכזרית של הבאלט הרגשני של פטיפה I

בידיהם .ןהם מטאטאים את האשפה

הצרפתייה .אין זה מקרה שאחת מיצירןתיה

איןןאנןב  ,בן מעשנןת ארובןת בתי-חרןשת

המגעילה הישר  ,לא פחןת  ,על הצןפים

ןהנסיך מקבל כמתנה ליןם הןלדתן טנק-צעצןע

היןשבים באןלם.

בין היןצרים הבןלטים בתחןם המחןל בעל

המגןבשןת ביןתר היא

" ", May B

מחול

העוסק בפליטים נצחיים .הדישדןש במקום

המןנע בשלט רחןק ,אן עבןדתן ייישן בע"מ"

ןהשימןש במזוןדןת  ,שכבר נעשה לנדןש מרןב

הראן לכל את קיצןניןתן ,היןתן הילד הרע של

סצנה מזעזעת ממש היא זן ,בה הרקדנית

תיאטרןן-התנןעה הגרמני בן זמננן.

המגלמת את אןלריקה מיינהןף )אגב ,דמןת

שימןש בן  ,הין בידיה של מאגי מארין

-

הנרקדת ןמשןחקת על ידי ארבע רקדניןת

למטאפןרה חזקה ןתנןעתית של תלישןת

כשהיה מנהל הלהקה בעיר היידלברג  ,יצר את

מקרקע המציאןת ןלנדןדים ההמןניים,

יי דן-שיח

המאפיינים את התקןפה שלנן .

משפחתי" )"(,Familiendialog

המתחלפןת בסצנןת השןנןת( נתלית ערןמה על
מבנה מברזל  ,כאילן היתה בהמה שחןטה .

העןסק באח ןאחןת ,המגלים בעליית הגג את

ןבסצנה אחרת מפשיטים יי שןטרים"

אבל בלי ספק  ,הכןריאןגראף שיןתר מכל

מדי האס-אס של אביהם .הם מביאים לן את

סןריאליסטיים כמה מהרקדנים ,ןמקלחים

מזןהה עם תיאטרןן-מחןל בעל הצביןן הפןליטי

ההןכחה לעברן הנאצי כמתנה לסעןדה

אןתם במים צבןעים בצהןב  .מה שבטןח זה

הןא האנס

קרסניק ) (. Hans Kresnik

הןא

החגיגית לכבוד יום הןלדתן

ה .60-

זה היה,

נולד באןסטריה ,ןהתייתם מאבין לאחר שנהרג

כמןבן ,בגדר נגיעה בפצע מכאיב של החברה

לנגד עינין ,כשהיה רק בן שבע ,בסןף מל ח מת

הגרמנית ,הבעת דעה נחרצת ןאמיצה.

12

שבגישתן אל הטרןריסטים ,לא הפך קרסניק

לחביב הממסד.

האמצעיס שלו הס של התאכזרות ,דס ועירוס.

הוא אינו חושש להשתמש בגועל כבאמצעי

ל  IIרומיאו ויוליה" ,יכול לשרת מחול פוליטי.

גס בארץ תמיד נמצאו אמני מחול שביקשו

ואכן ,כך מוכיח קטע מיומנה של אשת מנהיג

להביע את דעתס ,לתמוך בחיובי ולהילחס

בימתי .ובכל אלה הוא למעשה ממשיכו של

הס טוד נטיס של סוף שנות

ממציא  IIתיאטרון האכזריות" ,הצרפתי אנטונין

)ראה מסגרת בעמוד

ארטו ) (, Antonin Artaud

ולאו דווקא בשל

השימוש בדס ואש ,בעינוייס ועירוס ,אלא בשל
האכזריות האמיתית אליה התכוון ארטו,
משמע אי-התפשרות על האמת העירומה ,באי-
התחשבות במוסכמות הנימוס שעה שמדובר
באמת אנושית עמוקה

-

זאת האכזריות

האמיתית של ארטו ושל קרסניק.
המופע הטרי ביותר של קרסניק בוצע לראשונה
בסוף אוקטובר

1996

בעיר קלן .הוא בחר לו

הפעס נושא מאוד קרסניקי :דמותה השנויה

במחלוקת של הצלמת לני

(. Riefensthal

ריפנשטאל ) Leni

ריפנשטאל היתה בנעורי

רקדנית מודרנית בברלין ,אשה יפה מאו,ד אבל
עיקר תהילתה באה לה מכך שצילמה סרטיס
דוקומנטרייס נהדריס מבחינה אסתטית,

שתיעדו את כנס המפלגה נאצית שנערך
ב נירנברג ,וכן הסרט התיעודי שהיא צילמה
עבור מיניסטריון התעמולה של גבלס על
אולימפיאדת ברלין שנערכה

ב .1936-

קרסניק עסק לא פעס בכורי אוגר אפיה של

דיוקנאות של אישיס ואמניס ידועי-שס .בין
יצירותיו החשובות ביותר מחזה-מחול על

המשוררת סילביה פלאת ) (, Sylvia Plath
הצייר פרנסיס בייקון ) (Prancis Baconאו
במאי הסרטיס פאזוליני.
אפשר היה לצפות שהוא לא ירחס לא על
 IIהצלמת של

היטלר II

ולא עלינו ,הצופיס.

בבואי לבכורה ניחשתי בליבי שהוא יעמיד
אלה מול אלה את הדמויות הנהדרות של
אתלטיס צעיריס ,מול הזוועות של הנאציס.
גוויות בוכנוואלד מול הקפיצות למיס .אבל

טעיתי .המופע כלל הרבה טקסט שלא תמיד
הובן ושפע סמליס :אקרובטיס שטיפסו על
תקרת התיאטרון מעל ראשינו ,וקיר לבן ,ענקי,
שמולו מישור תלול ,עליו החליקו ונחבטו בו
הרקדניס .חייס על מישור משופע ,מסוכן,
המוליך להתנגשות ,ממש כמו האקרובטיס

שמעל לראשי הצופיס ,שאולי אמוריס היו
להזכיר את סרטי טיפוס בהרי האלפיס ,שבהס
החלה הקריירה של לני ריפנשטאל כשחקנית.
אבל הצלמת יצאה מעימות זה עס עברה
הנאצי כמעט כגיבורה .היא כיוס בת

93

שנה.

קרסניק הזמין אותה לבכורה ,אבל היא לא
הגיעה.

אינני סבור שהאנס קרסניק התמתן או פשוט
התבגר .דעותיו עדיין נחרצות ופרוגרסיביות.

אלא שקשה מאוד לעסוק בביוגרפיה שלו מבלי
להתחיל לחבב אותו ,עד שהוא הופך למעין
מכר ותיק .וכך מעשה בלעס ,קרסניק העמיד
מעין דיוקן של גברת זקנה ומיוחדת ,הטוענת
עד היוס שלא היתה נאצית ,לא היתה אהובתו

של היטלר ובעצס לא עשתה דבר רע ,אלא
צילמה סרטיס נהדריס על אנשיס יפיס .יהיו
אלה אתלטיס שרירייס ,או בני שבט נובה
האפריקני ,בשנות

ה 60-

וה O-ד ,שגס הס בעלי

גופות נהדריס.

המחול בעל המודעות הפוליטית הוא תופעה

נדירה יחסית ,אבל מופיע בכל תקופה ומקוס.
הרי אפילו שקספיר ,למשל בעיבודו של בז'אר

(. 10

ה ,60-

רודי דוצ'קה

בשלילי

-

לפי ראות עיניהס כבני אדס .אבל

בכך עוסק מאמרה הסמוך של רות אשל.

ם

לרקיד  .uם
ריח ה  rננו
הטנטיך ה  Jlי ב' 'שיאל' בתח,ל
מאת רית אשל

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

רק עבודות מחול בודדות נוצרו בארץ

בהשראת הסכסוך הישראלי-ערבי

פלסטיני  ,אף על פי שההשלכות הקשות של
סכסוך זה מלוות כל ישראלי מרגע לידתו.

בארץ שבה דומיננטי המחול המודרני ,ניתו
לתהות על התרחקות כה בולטת מנגיעה
בנושא .ייתכן שאמו המחול בארץ עסוק בשפה
התנועתית ובחומרי המחול יותר מאשר
במסרים שהנגיעה בהם אינה זוכה בקונסנזוס

לאומי .ואולי אמו המחול דווקא מודע למצב

הרוח הלאומי ומבקש להעניק שעה של
אסקפיזם לישראלי  ,שמכבה את מכשיר
הטלוויזיה כדי לא לצפות עוד ב  IIמבט

לחדשות  ".אבל ,דומני שהסיבה העיקרית
להתעלמות מהסכסוך נעוצה בהסתגרות

קהילת המחול בתוך עצמה ,בפעילות בתוך
כותלי הסטודיו ,בעיסוק במירוץ נגד שעון
החול של הגיל .נדמה שרוב הרקדנים אינם
אנשי ספר ואינם מעורבים חברתית או

פוליטית במה שקורה בארץ.

המצב היה שונה בשנות העשרים והשלושים ,
כשרקדניות  IIמחול ההבעה  ",נשים משכילות
שגילו ענייו במדיה השונים של האמנות ,הגיעו
לארץ מאירופה .הו היו קשובות ל  IIרוח הזמו"
והריקודים שיצרו התייחסו לנוף הארץ,
לדמויות מהתנ"ך ולחלוצים .רגישות פוליטית
גבוהה במיוחד היתה לגרטרוד קראוס ,הדמות
המרכזית במחול האמנותי בארץ  .היא יצרה

כמה ריקודי סולו אנטי מלחמתיים בתגובה
למלחמת העולם הראשונה ולעליית הפאשיזם
בספרד ובגרמניה בשנות השלושים .ביו
הריקודים ,מחול  IIהמוות העייף"  ,בו מתואר
המוות  IIאורב לקורבנותיו  ,שקט ומכונס

בפינתו ...

עייף מההרג  ,והוא מסרב להמשיך

במלאכתו II

)מנור(. 1978:64 :

ו' ויה דולורוזה  ",כור  ':אמור ולולבו ,
כהקת מ nוכ

תמ" ר , 1983 ,

ציכוס  ,דוד מאסטרו
• LBENס  R.: AMIR Kס SA". CHס Rס Lס" VJA D
 MPANYס TAMAR DANCE C

ההתייחסןת לערבים באמנןת בארץ ישראל של
שנןת העשרים ןהשלןשים היתה נאיבית
ןרןמנטית  .חןקר התיאטרןן דן אןריין :יי אצילןת

שעסק במסרים וחרת על דגלו  ,לפחות

חודשים ,ליצירה בעמק שבין קיבןץ מצר לכפר

אידיאולוגית  ,את ההתייחסות ל יי רוח הזמן !'

הערבי מסר ,זה היה מפגש נדיר בין אמנות,

עם הקמת להקת בת-שבע

ב , 1964-

שהתבססה

אדמה ופוליטיקה  .מיכה אולמן יצר במסגרת זו

קסןמה מהןלה בפרימיטיביןת דןחה שןתפן

על המחול המודרני בהשפעת גראהם  ,החלה

בעיצןב דמןת הערבי באמנןת הציןר העברי של

נהירה לישראל של מיטב האמנים האמריקאים

במרכז הכפר הערבי ןהקיבוץ ,והאדמה

התקןפה ,שנןצרה על ידי עןלים שבאן בעיקר

שיצרו בשיטה זו ,ואחר כך בסגנון הג'אז של

שהוצאה מהם הןחלפה בין שני המקומות,

ממזרח אירןפה .הערבי הןא פן מפניה של

טאלי ביאטי ,אלווין איילי ותלמידין  ,ובסוף

מבצע מצר גרם לשינוי מכריע בעולמם של

הארץ החדשה ןשל נןפיה האגדתיים

שנות השבעים ,באיחור של עשרים שנה  ,הגיע

מרבית המשתתפים  :זניחת עולם האמנןת

ןהקסןמים ,ןגם אחד הקשיים ןהסכנןת

לארץ גם המחול הפןסט מודרני האמריקאי ,

ופנייה לעשייה ישירה בתחומי החינוך

בהשראת מרס קניניגהם וג'ון קייג!

ןהפוליטיקה ,

שמקדמים את המהגר האירןפי  .לפעמים

את יי החלפת אדמות"

-

שני בורות נחפרו

הערב י הןא מעין אבזר בנןף קדןם ןלפעמים
הןא אחד מתלאןת המקןם  ,כמן חןם מתיש ,

מחלות ןפיגןר "

התבוננות ברפרטואר הלהקות החל

)אןריין(. 1996:21 :

מ 1964-

)כי

מחןל השוליים ורסיטלים נעלמו יחד עם
יימחול ההבעה" מנוף המחול בארץ עד

אמני יי מחול ההבעה" ראו בחזות הערבי את

(1977

ובתיאטרון  ,חנוך לוין יצר את יי מלכת
האמבטיה"

) (1970

) ,(1970

והועלו ההצגות יי דו-קיום "

מאת מוחמד ותד בבימויה של נולה

מלמדת שעיקר העיסוק היה ב"נופים פנימיים "

צ'לטון ו " השיבה "

היהודי עובד האדמה מתקופת המקרא,

בנוסח גראהם ,קןמפוזיציות מופשטות של

אוריין :יי בעבר היתה זו ]הסכסןך ישראלי-

ודמותו ,לפחות ביצירות של ברןך אגדתי,

מחול מודרני בהשפעת הבלט הניאו-קלאסי,

ערבי[ תמטיקה מודחקת ,אך החל משנות ה-

-

ירדנה כהן ,האחיןת אורנשיין ,רינה ניקובה

הוצגה כקסומה ומהולה בפרימיטיביות.
בסוף שנןת העשרים ,בעקבות פרוץ המאורעות

) 1929

ןבעיקר שיפןר היכולת הטכנית ,הטיפול

,80

בנושאים מקומיים לא היו באופנה המחולית

התייחסותן של האמנןיות אל הסכסןך עם

הישראלית  ,על אחת כמה וכמה לא היה מקום

הערבים אינה בהכרח משקפות את המציאות

לנןשא רגיש כמו הסכסוך ערבי-ישראלי,

החוץ-אמנותית ועל פי רןב הן אינן מתכון נות

ואילך( בהם קיפחו ישראלים את

אחרי מלחמת העצמאות  ,רוב הישראלים ראו

הירושלמי בנאצים  ,התפוגגה הנאיביות

במיעוט הערבי החי בישראל גיס חמישי ,

הרומנטית .דמות הערבי נעלמה מעולם המחול
בארץ  ,ואף נדחקה הצידה בציור ובתיאטרון.

מכאן ואיל,ך במשך קרוב לחמש עשרה שנה

-

תקופה שכללה את מלחמת העולם השנייה,
מלחמת העצמאות והצנע של ראשית שנות
החמישים

היא תמה מרכזית בכל האמנויות,

לכך  ,ההתייחסות לערבי באמנויות ביטאה

חייהם בידי ערבים ,ותמיכת המופתי

-

) (1973

של מרים קיני ,דן

יידימןי של אויב

מסוכן ...

פחד וחוסר אמון

ביטוי באסקפיזם  ,בבריחה מן המציאןת

המסוכסכת  ,תחילה ברמיזה ומאוחר יותר

מסבירים את מדיניות ההפרדה המכןונת בין

בגלוי " )אוריין (. 1996:9 :לדבריו  ,בשנים -1982
 ,1994הוצגו יותר ממאה הצגות תיאטרון

יהודים לערבים בישראל" )אוריין(, 1996:33 :

ישראלי ,בהן נמצאה דמות ערבית שמייצגת

לדבריו ,התפנית ביחס לערבי הישראלי חלה

את הצד הפלסטיני שבסכסוך,

אחרי מלחמת ששת הימים

יי רוח הזמן " במחול באה לידי

משאלות ופחדים המלווים את המציאות

) ,(1967

תחושת

הביטחון העצמית החדשה אצל הישראלים

אבל בשנות השבעים  ,להקות המחול המודרני

באה לידי ביטןי  ,לדעתו  ,בהערכה שאחרי

המןבילות ,בת-שבע ובת-דור  ,היו עסוקןת

הקשה .יוצא דופן היה המחול יי אש בהרים ",

הניצחון יחליטן הערבים החיים בישראל

ביריבות ביניהן  ,בתחרןת על הזמנת

שיצר הכוריאוגראף האמריקאי האורח טאלי

לקשור את גורלם בגורל המדינה  ,הממשל

כוריאוגראפים בעלי שם מחו " ל ובמלחמה על

ביאטי

ב 1951-

עבור להקתה של גרטרוד

הצבאי בוטל והחלה השתלבות מואצת של

אהדת הקהל  ,הרקדנים היו עסוקים במאמץ

קראוס  ,מחול שתיאר התקפה ערבית על

הערבים בחברה ,על רקע שינויים פוליטיים

המפרך היומיומי של אימוני הגוף  ,ובהוראה

יישןב חדש .

אלה ניתן להסביר את התפנית שחלה בתחילת

בכל שעה פנויה כדי להשלים את שכרם הזעום ,

שנןת השבעים בגישה של חלק משמעותי

כוריאוגראפים ישראלים כמעט לא היו

בשנות החמישים רק בודדים יכלו לנסוע

מהציירים ,הפסלים ואנשי התיאטרון לעיסוק

בנמצא ,והמאבק של הבודדים )כמו אשרה

לחן"ל  ,לעקוב אחר החידושים בעולם האמנןת.

בנושא הסכסוך הערבי-ישראלי,

אלקיים ומירלה שרון( היה על עצם הזכות

הציירים והפסלים המקומיים ניזונו מז ' ורנלים .
כנקודת מפנה סמלית ניתן לראות את

גדעון עפרת ,חוקר התיאטרון והאמנות

הפלסטית בישראל  :ייייתכן שדווקא ניתוק זה
מפני השפעה מהירה מדי נתן בידם זמן לעכל
יחד עם השפעות החוץ

-

ההתכנסות

-

זו היא שיצרה את מה שקראו לימים בשם

כיפור( של קבוצת אמנים לתקופה של ארבעה

קולדממה  ,שמשה אפרתי היה כןר יא וגראף
יחיד שלה  ,לא עסקה בנושא זה(,

' המופשט הלירי ' )עפרת ,לויטה ,

.(1980:159

הוא מופשט חופשי ואקספרסיבי,

של תח  Iל המתייחק לקכקן ,עדבי  ..ישדאל.י אלה עב  Iד  Iת תיא  Uדלי  Iת

מעודן ...

תא , Iד  Iאת ד  Iבו ניתו לשיי ,לתקגדת של תיא  Uד  Iו תח  Iל

והוא שומר על מידה מסוימת של גמגום
ןחספןס וסןלד מקלילות אלגנטית.

הןא מתעלם לחלוטין מהמרכיב הצןרני "
ראו י לציין שהיו בין

הציירים יוצרים חשובים  ,למשל דני קרוואן או
יוחנן סימון ,שקשרו בין אמנותם לפוליטיקה

ובין פעילותם בשני התחומים.
אמני המחול זכו לראות כבר

ב 1956-

את

להקת מרתה גראהם בארץ .המחול המודרני
האמריקאי שטף את קהילת המחול בעוצמה
ובמהירות ,ודחה כמיושן את יימ חול ההבעה" ,

!' טוב  ,תודה ,מתר כיום "  ,כזר '  :אמיר קולבו ,

להקת מחול תמ" ר  ,צ'לוס' ,ורס לחמו
" T ,ן  NG USED TOןOU ARE GETTץ OU,ץ THANK

דק בתחילת שנ  Iת השת  Iנים .באיח  Iד תשתע  Iתי של י  Iתד תעש  Iד
בהש  IIאה לתיא  Uד  Iו .לפיק  Iל  Iלצי  Iד .החלן לפד  Iח ניצנין הדאש  Iנים

מסביר המבקר רן שחורי" :ייהמופשט הלירי'

)מושג מס ·'

ב 1972-

)שנה לפני מלחמת יןם

הקיבוצית היתה בתחילת דרכה  ,ולהקת

חוויות שמקורן

בקליטה מסביבתם הרוחנית והפיזית .אווירה

.(1976:159 ,9

לעבוד עם הלהקות המקצועיות )להקת המחול

ES,ץ"

ץ  R KOL8EN, TAMAR DANCE COMPANןCHOR.' AM

רק בתחילת שנות השמוניס  ,באיחור משמעותי

של יותר מעשור בהשוואה לתיאטרון ,לפיסול
ולציור  ,החלו לפרוח ניצניו הראשוניס של מחול
המתייחס לסכסוך ערבי-ישראלי ,אלה עבודות
תיאטרליות מאו,ד ואת רובן ניתן לשייך
למסגרת של תיאטרון מחול ,הסכסוך איננו
מתואר באמצעות מלחמות וזוועות ,או בפריטה
על רגשות כדי לסחוט דמעות ,הוא גס לא נוצר

על ידי ציור פלקטי של שני הצדדיס
המסוכסכיס ,העבודות הצביעו בדרך כלל על
התחבטות מוסרית פנימית של הישראלי,
מלווה בתוגה של אין מוצא,
מחולות אלה מביעיס הבנה וסימפתיה לצד
הפלסטיני ,באמצעות שימוש בסמליס

והקשריס המעורריס אסוציאציות להיסטוריה
שלנו :אנו היינו פליטיס

-

הס פליטיס; הילדיס

שלנו רוקדיס עס דגלוניס ביוס העצמאות

-

הילדיס הפלסטיניס רוקדיס עס דגלוניס
משלהס ; אותנו עינו בגולה אלפי שניס

-

הס

מעוניס ,אוריין II :כאומה של פליטיס ,ראו
היהודיס-ישראליס לעיתיס כאוהדיס את
הפליטיס הערבייס בצרתס  ,אך כאומה נצורה,

שמלחמה מאיימת עליה  ,התעלמו בדרך כלל
מהבעיה ,משוס כך מעטיס הס הביטוייס

התרבותייס לטרגדיה של אלה שאיבדו את
ביתס ואת אדמתס כתוצאה מהקמתה של
מדינת

ישראל II

)אוריין(, 1996:126 :

מוטיביס של חרדה הניזוניס מזיכרון השואה,
מהתחושה של ארץ מבודדת בתוך  IIיס של

ערביס" ,והחשש שהעתיד טומן בתוכו מלחמות
נוספות

-

כל אלה שזוריס במקצת מהעבודות,

למשל  ,החשש שתתאמת שבועתס של הפליטיס
לחזור ליפו ולתל אביב ,לעומת תופעת הירידה
מהארץ ונטישת האדמה ,אוריין II :הערבי מופיע

בשניס האחרונות ] שלהי שנות השבעיס

בתיאטרון[ כמי שבניגוד ליהודי קושר קשר של
אמת לאדמת

) ,(1978

ארץ-ישראל ,II

מסה הפרעונית

מזהיר מתי רגב מהשינוייס שחלו

ביישוב העברי בארץ-ישראל II ,אדס יכול לחיות
את כל חייו בלי לגעת בקרקע

ב 1982-

, II

נוצר המחול הפוליטי הראשון " ,סיפור

כמו בדיה  ",על ידי שני רקדני להקת בת-שבע
לשעבר  ,אמיר קולבן ועופרה דודאי ,הריקוד

נוצר על רקע מלחמת לבנון ,מלחמ ת היש
ברירה הראשונה ,שעוררה חילוקי דעות
חריפיס ופילגה את דעת הקהל בישראל ,

עןלם המחןל בארץ היה יןתר מבשל למרידה

ה Dכ  IDר

א IננI

גנת Iאר

נגד גראהם ,ןעבןדןת ראשןנןת בסגנןן  IIמחןל
אחר

II

באגנצ.ע Iת גנלחגנ Iת . IIIIע Iת,

אן  IIמחןל ניסיןני" כבר החלן להיןןצר

מ .1977-

החל עידן הפרינג! רעיןנןת הפןסט

אI

מןדרניזם האמריקאי ,שהגיען לארץ בסןף

בפר  Iטה .על רגש  Iת כדן

שנןת השבעים ,תרןמתם העיקרית היתה במתן

ל Dח Iט דגננו Iת .ה Iא גם לא

לגיטימציה לנטןש את גראהם לטןבת
הסתכלןת פנימה .רןב אמני המחןל המןדרני

נ Iצר .על

בארץ גילן מחדש את השןרשים של  IIמחןל

ההבעה

II

צ  IIר פלקטן של

 IדI

שהמשיכן לחלחל בסתר ,ןבתחילת

שנןת השמןנים החלן ליצןר בסגנןן תיאטרןן

הגנ  IDכI D

I

כ ם.

שנן הצדד ם

מחןל ,שאחד מהמאפיינים שלן הןא מסרים
ןהתייחסןת ל  IIרןח

הזמן .II

ה.עב Iד Iת הצב. IעI

אבל ,בעבןדןת

בדרר כלל

ראשןנןת אלה של  IIהמחןל האחר" ,התגלית

היתה השפה התנןעתית החדשה האישית של

.על התחבט  Iת גנ  DIר Iת פנ Iגנ Iת

הין צרים ,ללא נגיעה בנןשאים פןליטיים.

של ה Iשראלן ,גנל  IIה בת Iגה
עןד בהיןתן נער הין לקןלבן דעןת שמאלניןת
קיצןניןת ,ןבמשך השנים אף אימץ לעצמן

של א  Iו גנ  Iצא

דעןת מרקסיסטיןת .הןא היה בחבןרה שעזבה

את קיבןץ כרם שלןם

ב 1977-

מכיןןן שהקיבןץ,

לדעת הפןרשים ,לא היה מספיק מעןרב

~ יי הערב רוjלייס  ",כור  ':גב) אכדור , 1991 ,

פןליטית .קןלבן ןחברין הקימן קןמןנה בתל

צ' 7וס  ,א7דד ברון

אביב ,שהחזיקה מעמד שנה .באןתה שנה

•  ELDOR• 1991ץ "TONfGHT WE DANCE". CHOR.: GAB

הןקמה להקת בת-שבע  ,2ןקןלבן הצטרף

PHOTO: ELDAD BARON

כרקדן מתחיל .שם פגשתי אןתן לראשןנה .אני

זןכרת איך ביןם שהגיע סאדאת לירןשלים

ייויה דולורוזה  ",כור '  :אמור ולולבו

ישבנן לאחר חזרה ןשןחחנן בהתרגשןת גדןלה.

7הקת מחו  7תמ" ר , 1983 ,

I

צ' 7וס ,ב7 .ר')

לפתע ,החל הבחןר השקט ןהנחבא אל הכלים

•"VfA DOLOROSA ". CHOR.: AMfR KOLBEN

לדבר בזכןת הקמת מדינה פלסטינית  .דעה זן,

ץ TAMAR DANCE COMPAN

שכיןם מקןבלת על ידי חלק לא מבןטל של

~

הציבןר הישראלי  ,נחשבה אז לקיצןנית  ,על סף
בגידה .מיד לאחר דברין השתתק .מסביר

קןלבן " :הייתי רדןף פראנןיה ןהעדפתי שלא
לדבר על דעןתי הפןליטיןת

בלהקה II

)קןלבן (. 1996 ,
אחר כך רקד תקןפה קצרה בלהקת בת-שבע
בניהןלן של פןל סנס ארדן ,ןכשהלהקה יצאה
לסיןר לארה"ב ,נשאר שם שלןש שנים

(. 1981

) -1978

חןדשים ספןרים לאחר שחזר לארץ

ןללהקת בת-שבע ,פרצה מלחמת לבנןן  ,ןשןב

מבלי שמישהן מהלהקה ידע על כ,ך היה בין
אלה שיצאן לרחןבןת להפגין ןלחלק כרןזים .

על הריקןד שלן "סיפןר כמן בדיה "  ,מספר
קןלבן II :משה רןמנן ]המנהל האמנןתי[ יזם

הקמת סדנת יצירה במסגרת הלהקה .עןפרה
דןדאי ניסתה ליצןר ריקןד בהקשר פןליטי.
היא נתקעה ןביקשה שנמשיך ביחד .תןך כדי

תהליך היצירה גיליתי את היכןלת שלי

כיןצר,

עד אז חשבתי על עצמי רק במןנחים של
רקדן . II

הדןאט מתבסס על שיר  IIהטאיירה

II

של זמר

לבנןני-פלסטיני ,מרסל חליפה שמן .במןפע
מבצע את השיר הזמר אחמר מסרי ,כשהןא

התנןעתי ,אף על פי שהיה עדיין מןשפע

אלה הין אז חידןש במחןל .הדןאט זכה

מלןןה עצמן בעןד .הריקןד מתאר ילד ןילדה

מגראהם ,היה אלים מהמקןבל; לראשןנה נןצר

בביקןרןת טןבןת ,קיבל את פרס שפירא

בתנןעה הקיבןצית ,אבל לא התקבל לרפרטןאר

בכפר לבנןני המשחקים ב  IIכאילן אני מת",

גשר בין הבמה לקהל

ןפתאןם מגיח מטןס ישראלי להפציץ יעדי

התחיל את הריקןד כשהןא מסתןבב בקהל עם

-

הנגן אחמד מסרי

מחבלים .הילד חןשב שהמטןס צעצןע ןרץ

כלי הנגינה שלן ןשר ,עןלה לבמה ןכמן

לקראתן וצןעק "טאיארה ,טאיארה"  ,שפירושן

טרןבדןר ממשיך לספר על הטרגדיה .בסןף

של להקת בת-שבע.

קןלבן II :היה לי ברור שלהקת בת שבע תיזהר

בערבית עפיפןן .המטןס מפציץ ,הילד נהרג .

הריקן,ד כשהילדה )דןדאי( מגלה שהחבר שלה

מכל אמירה חברתית אן פןליטית בתקןפה

הילדה חןשבת שזה חלק מהמשחק  ,ןמיד

נהרג  ,היא יןרדת מהבמה ןמשליכה בהיסטריה

ההיא .הם רצן ריקןדים צמחןניים ןחיבןטי

מתברר לה שהןא מת.

שןב ןשןב את הגןף שלה באכזריןת אל הבמה

הנפש ,ןלא התייחסןת למציאןת ,ןבטח לא

המןגבהת .ייצןג הסבל הערבי בצד הסכסן,ך

לאקטןאליה .בארץ כבר פעלה קבןצת

בהשןןאה למה שהיה מקןבל בזמנן בארץ ,כלל
דןאט זה מספר אלמנטים חדשניים  :החןמר

המןסיקה הערבית ,הטקסט הפלסטיני ןמשחק
של אמנים יהןדים ןערבים על אןתה במה

-

כל

הפרןיקט של נןלה צ'לטןן בקרית שמןנה,
שהגיבה בהצגןת על אירןעים ןמצבים
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חברתיים .הבנתי שלא אןכל להתפתח בלהקת

באמנןת .מבקרת המחןל תקןה חןטר-ישי:

ביטחןניים ,ןבתחנה האחרןנה יצרן תמןנה

בת-שבע ככןריאןגראף עם הקשרים פןליטיים

יינכןן ,לתמ"ר יש מעןרבןת פןליטית חזקה ,

מתןך ייהסעןד ה האחרןנה".

חברתיים'!

ניסיןן למחןת ,לזעזע ,בעיקר בעבןדןת של
אמיר קןלבן  ,המנהל האמנןתי  ,ןאם אתה

באןתה שנה עזבן את להקת בת-שבע קבןצה

של רקדנים ,רןבם יןצאי קיבןצים ןבתןכם

יצירה נןספת של קןלבו יי אט לאט לןמדים

מזדהה עם הקן הפןליטי שלן טבעי שתתמן,ך

הילדים לשנןא"

אבל חייבים להפריד בין מחאה פןליטית לבין

אילןף ,שמפעילןת המשפחה ןהחברה על ילדים

) (1988

עןסקת בתהליכי

קןלבן ןדןדאי ,שיחד עם רקדנים ישראלים בנין

אמנןת " )ידיעןת אחרןנןת,

להקמת הלהקה היתה של הרקדן ןהמןרה צבי

קןלבן מעיד על עצמן :ייהעןלם שלי היה מאןד

העבןדה על רקע שאלןת ןתהיןת איך לחנך את

גןטהיימר ,לשעבר רקדן בת-שבע ןלהקת

פןליטי  ,ןבניגןד לרןב הרקדנים זה העסיק אןתי

ילדין בדרך שבן הןא מאמין.

יי אליןט פלד בלט" ,ןהמנכ"לית מאירה אליאש.

בקריאה בהרבה משעןת היןם שלי .בשבילי,

(. 4.4.1989

יןרק הקימן את להקת תמ"ר )רמלה( .היןזמה

רכים ,כדי להכינם לשמש אזרחים ההןלכים
בתלם .קןלבן ,אב לבתן דניאל  ,יצר את

מחןל היה אמצעי תקשןרת כדי לןמר מה שאני

בתקןפת האינתיפאדה יצר רמי באר את יייןמן

רןצה לןמר .אבל כנראה שזה היה גם מעבר

מילןאים "

שבע כדי להקים מסגרת חלןפית .קןלבן:

לזה ,כי כיןם הצןרך לןמר דברים פןליטיים

באר התנסה בשירןת מילןאים ב "י הןדה

יימקןבל בלהקןת שרקדנים עןזבים .אבל כאשר

הלך ןיר,ד ןבכל זאת החיבןר שלי עם היצירה

ןשןמרןן " אן יי השטחים הכבןשים"  .השם הןא

קבןצת רקדנים עןזבת ביחד בשביל להקים

במחןל הןא חזק מאןד .בדיעב,ד אני יכןל לןמר

פןנקציה לעמדה הפןליטית של האמן ,ימני אן

להקה אחרת ,זה כבר סיפןר אחר .היתה קצת

שהקשר שלי עם היצירה המחןלית הןא יןתר

שמאלני .העבןדה מתארת את התחבטןיןת

תחןשה של לעזןב את הקיבןץ .של בןגדים .אנן

מאשר רק פןליטי ".

הנפש של החייל על רקע הסכנה הממשית

בפעם הראשןנה עזבה קבןצת רקדנים את בת-

מזריקת האבנים של ילדים ןנערןת  ,ןמאידך

היינן הבןגדים"  .בתןכנית רדין ששןדרה ביןלי

,1986

אמרה מאירה אליאש-צ'יין  .. .. " :חברי

תמ"ר הין מןכנים להתנסןת ןהיה בהם גם

) (1989

עם להקת המחןל הקיבןצית.

בין העבןדןת היןתר טןבןת שהןעלן במסגרת

תחןשת התיסכןל ןהדחייה מרדיפה אחריהם .

תמ " ר היה המחןל-מיצג יי ןיה דןלןרןזה ",

המןפע  ,הבנןי כמחרןזת סצנןת  ,נןצר בהשראת

משהן מאןד מאןד ישראלי .הם לא התמקדן

שהןעלה באירןעי תל חי

בהבאת כןריאןגראפים שהתפרסמן בנין יןרק

לתיאטרןן אחר בעכן .העבןדה תיארה מסע של

מי הרןדף ןמי הנרדף  ,ןהריצה שןלטת בכל" ,

לפני זמן קצר אן ארן,ך אלא באמת התמןדדן

שיירת פליטים דן-לאןמייים  ,לבןשים בצבעי

קןרא אהןד לייבנר  ,היןשב בצד הבמה  ,ליד

בחןמרים מקןמיים ,בבעיןת שמעסיקןת אןתנן

הדגל הישראלי ןהפלסטיני גם יחד .מסע

שןלחן ןמיקרןפןן  ,ןמדןןח על האירןעים כמנחה

כאן כילידי הארץ

הזאת ". ...

ב 1983-

ןבפסטיבל

הפליטים התקדם בחצר הישנה של תל חי ,

שירין של המשןרר צביקה שטרנפלד" .לא ברןר

בתןכנית יימבט לחדשןת "

סמל ההקרבה ןהגבןרה הישראלית ,ןנעצר ב-

תמ"ר )רמלה( פעלה בין השנים , 1984-1982
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התפרקה ןשןב הןקמה מחדש  ,ןהפעם

עצמם כלי אןכל ןכיסא מתקפל קטן .השיירה
פילסה לה דרך בתןך הקהל :בתחנה אחת

לראשן ןכתןנת ארןכה לבנה לגןפן .התנןעןת

הכןריאןגראף המרכזי ןבהמשך המנהל

אספה אבנים ןקשרה למצח ןליד כמן בהנחת

שלן מעןגלןת  ,מתפתלןת  ,של אדם מתענה,

האמנןתי של הלהקה .תמ"ר ,יןתר מכל להקה

בירןשלים

) (. 1992-1987

קןלבן היה

תחנןת .הרקדנים  ,הפליטים  ,נשאן על

מסך קדמי עשןי רשת ברזל הןפך את הבמה

למכלאה .בקדמת הבמה חייל ישראלי ,קסדה

תפילין ,במקןם שבן נפל יןסף טרןמפלדןר

חצןי ברגשןתין .לעןמת זאת ,הנשים

אחרת בארץ ,העלתה תןכניןת עם היבטים

ןאמר ייטןב למןת בעד ארצנן" טמנן עלי עץ זית

הפלסטיניןת עם טןרסן מןחזק גבןה  ,מכןת

חברתיים ןפןליטיים .עם זאת ,ברןב העבןדןת ,

באדמה .בתחנה אחרת נצמדן לקיר ןערכן

בשןט  .עןלם של ניגןדים ןאבסןרד .אסיר רןקד

הרצןן להעביר מסר פןליטי פגם לא פעם

חיפןש על הגןף כמן שעןשים לעצירים

כבןל ידיים למןסיקה מזןככת של באך .ראשן
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של האסיר מכןסה במטפחת ,בתןך ריבןע
שיןצריס פנסי התאןרה .בקטע אחר זןרקןת

נשיס לעבר הקהל אבניס ןאלה נתקלןת בגדר
המגינה על הצןפיס  .הריקןד של הפלסטיניןת
מלא עןצמה ןכןח פרימיטיבי .קצב הריקןדיס

מהיר

-

אלגרן מתמיד של מצןקה בשני

הצדדיס הלןחמיס .האיפןק הנדרש מן

החייליס הישר אליס החשןפיס לליגלןג
ןלהתגרןיןת מצד האןכלןסייה המקןמית מןצא

את ביטןין במחןל של גידמיס  ,שבן היד
השמאלית של כל רקדן מחןברת לגןפן ןקשןרה

בחבל עבה לטןרסן .ילדיס פלסטיניס יןצאיס

במחןל עס דגלןניס כמן ילד י ס ישראליס ביןס
העצמאןת שלנן  .המחןל מסתייס בש י ר של

ש א ןל טשרניחןבסקי  ,יי שחקי  ,שחקי על
החלןמןת  ",ןהןא נשמע מנןכר ןמןזר בעיבןד

המנגינה ןתרגןס המליס למןסיקה ערבית.

ההצלחה של באר היתה בהעברת המסר מבלי
לרדת למדרגה של מחןל תעמןלתי .בניגןד
לעבןדןת של קןלבן שהקדימן את זמנן ,
האןןירה בארץ בתקןפת הא י נתיפאדה היתה

בשלה ליצירה מסןג זה ןהיא הןצגה בפני

קהליס רחביס.
גב י אלדןר ןיגאל עזרתי ביימן את יי הערב

רןקדיס "

) (1991

לפי ליברית של סיני פתר

ןיגאל עזרתי .זה תיאטרןן-תנןעה המתאר

שמןנה תקןפןת בין

,1991-1919

העןברןת על

בית קפה ביפן  ,כפי שהן משתקפןת במערכןת

היחסיס בין המבקריס הקבןעיס שבן על רקע
הרגעיס ןהתקןפןת המכריעןת בחיי היישןב

בארץ ,מתקןפת החלןציס של העליה השנייה
ןעד ימיס אלה .המחןל החברתי על כל גלגןלין,

כפי שנרקד בבית הקפה  ,משמש גס הןא ככלי
ביטןי  ,מבטא נןרמןת של תקןפה  ,נימןסיס
ןסגנןן .לא מדןבר במחןל מןפשט  ,אלא
בריקןד שכןלנן מכיריס ,ןשכןלנן ,יש להניח,

ייפ  Iל  IUIקה א  Iנה דק הה  Dכת  Iת  Iהתחל  Iק  Iת ש  Uל  Iהו אנן
ק  Iדא  Iם

ב  IUת  Iו.

ה Iא

הת  Dגדת

בת  Iכה

אנן

ת  Uצב  Iם

את

ח  IIנ , I

את ד  Iק  Iדינן ,את הש  Iדים שאנן שד  Iם .אנן ת  Iב  Iל  Iם א  Iתה

בת  Uשינן ,ה  Iאי ת  Iבילה א  Iתנן ,ל  IUב  Iלד - " Uגב' אלדור

התנסינן בן.

אחד הקטעיס החזקיס במןפע הןא הקטע שבן

ריקןדינן,

את השיריס שאנן שריס  .אנן

חצץ אלא גס את משא עלבןן חמןריןתך.

מןביליס אןתה במעשינן ,היא מןבילה אןתנן ,

כלןמר ,לשאת משהן פנימי ןחיצןני

לטןב ןלרע" )אלדןר בראיןן לאשל ,ינןאר

כאחד ....

ההצבעה ,שפירןשה ההחלטה לחלןקת הארץ

.(1997

הןא מין אדס חמורי ,שצריך להיןת בכןשר כל

הערבי ןמשפחתן את ביתס  .הס עןזביס תןך

מתחילת דרכס כיןצריס בשלהי שנןת

יןשבי בית הקפה מקשיביס דרןכיס להצבעה
הגןרלית באן"ס

ב .1948-

כשמתבררת תןצאת

האדס הןא מין רקדן חמןרי אן הרקדן

הזמן " )יייןפי של זיעה "  ,העיר .(4.11 .1988 ,

בין ערביס ןיהןדיס  ,עןזביס בעל בית הקפה
ריקןד דבקה מסןרתי  ,מחןל שיש בן עןצמה ,

השמןניס ,הין ליאת דרןר ןניר בן גל קשןביס

אבל דןמני שליצירה זן גס רןבד של אמירה

שןרשיןת ןגאןןה ,תכןנןת שנןתבן לאנרגיה של

למתרחש בארץ ןשאבן חןמריס ןאנרגיה

פןליטית .כי בנןף הארצישראלי החמןריס ,כמן

שנאה  ,למחןל של קללה  ,כרמז על הגןרל של

התנןעתית מהחייס כאן .ניר בן גל :יי משפיעיס

הסןסיס האצילייס  ,מעןרריס אסןציאציןת של

המלחמןת הצפןיןת לנן ןלהס .ןלמה הס

עלינן הריח ,הצליליס ,הצבעיס  ,האנרגיה ,

האןכלןסייה הערבית .זכןריס החמןריס

רןקדיס?

האקטןאליה .אס הי י נן עןבדיס באירןפה  ,היינן

שהסתןבבן בכפריס הערבייס  ,כשהס נןשאיס

שןניס" )בראיןן לאשל ,ספטמבר

(. 1996

ןילדיס ערביס רןכביס ןמכיס אןתס במקלןת

יי בהצגה זן לא נאמרת אף מלה  ,אךזעקה

אחת נשמעת .זן זעקתן של החייל הישראלי ,
אשר מתעןןר במלחמת יןס הכיפןריס בשנת

ןמגיע אל בית הקפה בשנת

,1973
בחירןת...

,1977

ערב

קןל נןסף הןא של הערבי אבן ןןהיב ,

בעלין הראשןן של בית הקפה  ,בקינה שלן על

על גבס משאןת כבדיס ממשקל הגןף שלהס ,

הדןאט שלהס ייחמןריס"

) (1988

מתאר עבןדה

תוך כדי צעקןת יייאלה אןדרוב" )זןז כבר(.

סיזיפית של גבר ןאשה  ,שכל הזמן סןחביס-

החמןר ,אצל הישראליס כמן אצל הערביס ,

נןשאיס-כןרעיס תחת משא שתי שמיכןת ענק

משמש גס מלת גנאי  ,מלה נרדפת לטיפש,

מגןלגלןת .זן עבןדת פרך לכל החייס  ,כמן

עקשן אן אדס לא רגיש .ביצ י רה גס שילןב של

חמןריס .הס לבןשיס בגד חאקי בהיר )בגד

מןסיקה ערבית ,עבןדת אגן שמזכירה את

מןת בתן המןשרת בערבית ,בתמןנה

החאקי הצנןע ,הפרקטי ןהחזק כמן של בית

המחןל המזרחי ,ןאפילן סטריאןטיפ של סכין

המסיימת" )מחול בישראל  ,אפריל (. 1993

חרןשת אתא ,שרןב האןכלןסייה היהןדית

שיכןלה לשמש לביתןר אבטיח מרןןה צמא של

בארץ לבשה בשנןת הארבעיס ןהחמישיס(

בני הזןג העייפיס מהמסע החמןרי ,אך גס

ןברזנט בצבע זהה המשמש כרקע ןגס ככיסןי

מעןררת אסןציאציןת לשחיטה פרימיטיבית של

מחןל של הפתיחה ,מין הורה מתומצתת,

לבמה בצבעיס של הנןף הארצישראלי הצחיח.

חיה אן אדס .

רגןעה ,חלןמית ,רק שעתה המחןל הזה פגןס

הין כאלה שהעבןדה הסיזיפית של החמןר

ןמקןטע .ייכל אחד מן המבקריס הקבןעיס של

בסןף המחזה חןזריס השחקניס על תנןעןת

עןררה אצלס אסן ציא ציה לעבןדת הרקדן.

ב 1993-

בית הקפה נןשא עלין את משא השניס ,את

העיתןנאי אריה יאס :יימסכניס ,עןבדיס כמן

שבןחנת מזןןיןת שןנןת את משמעןתן של

תןלדןת הזמניס .פןליטיקה אינה רק ההסכמןת

חמןריס המשןגעיס האלה" )מעריב ,

המןשג טריטןריה עס הפרשנןת המיידית

ןהמחלןקןת שעליהן אנן קןראיס בעיתןן  .היא
המסגרת בתןכה אנן מעצביס את

חיינן,

את

(, 2.10.1988

אן המבקר חזי לסקלי " :להיןת

אדס פירןשן להיןת חמןר .לא רק לסחןב שקי

יצרן ניר ןליאת את יי תאניס"  ,עבןדה

האקטןאלית של טריטןריה

-

אדמה  ,פיסת

קרקע ,ןגס בהקשר של המאבק בין המיניס

19

ולובשים בלהט עוד ועוד בגדים ואינם

פלשתינאי) ".אוריין

מהססים להפשיט ולקחת את לבוש הבחורה

יי האנלוגיות בין השואה לבין הסכסוך עם

ושמירת העצמאות .אבל יי עיקרון הגבולות"
אישיים ,לאומיים וקבוצתיים .גבולות האישי,

החלשה יותר  .היא נשארת רק עם חולצה,

הפלשתינאים הן האסטרטגיה החריפה ביותר

הוא גם רחב יותר

-

הרי כולנו חיים בגבולות

.(1996:132

ועו:ד

העצמאי ,הפרטי לעומת רצון האחר או

מתחננת שישאירו לה אותה ,אבל הם לא

שנוקט התיאטרון הישראלי לשם הצגת

החברה .

מוותרים ,לוקחים את החולצה והיא נשארת

תפישותיו ,הסתיגותיו ופחדיו בהקשר ייהשאלה

עירומה .החולצה נזרקת מרקדן לרקדן,

הערבית"  .חריפותה המוגזמת של האנלוגיה

שחף עשוי מתכת נוצצת ,ולא יונה עם עלה זית,

מותירה את הרקדנית חשופה ומושפלת .פורץ

מכוונת דווקא בכדי להסיר חרדות ולדחות את

נישא לאיטו לרוחב הבימה החשופה כשדה

מאבק ,פורצת מלחמה ,והמחול מסתיים

ייתרבות החרדה" ,משום שזיכרון ההשמדה על

טרשים ,ללא כל ייפיוף .קירות שחורים

כששלושה רקדנים נושאים משא על גבם ,אלא

ידי הנאצים אינו נתפס בתיאטרון כאנלוגיה

תוחמים את שטחה ,ושפע של פנסים כמו שמש

שלא כמו בתחילת הריקו,ד הפעם המשא הוא

מתאימה לאיום שיוצר הערבי כלפי יהודים-

חזקה מדי  ,מאירים אותה לעיתים באהבה ,

של שלוש גוויותיהם העירומות כמעט של

ישראלים  ,הטקסטים התיאטרוניים דוחים את

חבריהם  ,כמו בלוויה.

הניסיון להצדיק מדיניות תוקפנית כלפי

לעיתים באכזריות .שלושה גברים נושאים
משא על כתפיהם  ,מעבירים משקל מרגל לרגל,

מזכירים את הריקוד ייחמורים"

-

אלא שהפעם

מיהרו להוריד את המשא מכתפיהם ,פרשו

הערבים כלקחי שואה " )אוריין:
עבודתם החדשה ,ייחקירה"

) (, 1996

(. 1996:145

עוסקת

בנושא הקשה של חקירות ועינויים ומתבססת

ייחקירות " ייהיא עבודה בעלת עוצמה ,יצירתם

אותו על הבמה ויצרו מעין רצפת ברזנט לבנה.

על חומר תיעודי של ניצולת שואה ודו"ח

התנועתית ,פיסית והווירטואוזית ביותר שיצרו

בכל אשר הלכו ,הם נשאו את הטריטוריה ,ולו

ייבצלם" בנושא עינויםי בחקירה בתקופת

בני הזוג עד כה .וכך כתבתי על העבודה:

גם מקופלת ,על גבם.

האינתיפאדה.

"למרות הנושא האלים ,אין תמונות זוועה או
פריטה על נימים של רגשנות מוגזמת .יותר

זו טריטוריה שנאבקים עליה והיא רחוקה

אוריין" :לתיאטרון הישראלי הגיעה השואה

מאשר בעבר  ,יש עניין בתנועה ,עיבוד ופיתוח

מלהיות אידיאלית .הרקדנית מסרבת לרקוד

כתימטיקה במאוחר .המחזות ,שעסקו בשואה

ג ' סטות חדשות העשירו את מילון התנועה של

עליה בטענות המוכרות מעולם המחול

לפני שנות

)ייהרצפה חלקה מדי ,הרצפה מחוספסת מדי"(,

לניצולי השואה במדינה ה חדשה ובהתמודדות

מוכרים מעבודות קודמות ,בעיקר תנועת האגן

אבל זו גם הטריטוריה של עולם התנ"ך )ייאיש

עם זיכרונות האסון  ....עשר מההצגות שעלו על

המעגלית מזרחית של ליאת דרור ,שרומזת על

תחת גפנו ותאנתו"( או עולם המזרח ,יושבים

ה ,80-

התלבטו בבעיות קליטתם של

הבמה הישראלית ,החל ממחצית שנות

ה 80-

בקיץ בסוכה וזוללים ענבים .יש שאיפה

עוסקות בקשרים נסיבתיים ,סיבתיים או

להרחבת הטריטוריה ,והרקדנים אוגרים

אנלוגיים בין השואה ובין הקונפליקט היהודי-

היוצרים בחומרים חדשים ,בנוסף למוטיבים

ההקשר היותר מזרח תיכוני בנושא העינויים.

ייישנם קטעים תנועתיים אלימים בין קורבן
לחוקר כמעט ללא כל מגע פיסי ,וכאשר יש

 Iש שא  Iפה להרחבת ה  Uר  U Iור  Iה .והרקדנ  Iם אוגר  Iם ולובש  Iם

בלה

U

 IUד ו  Uוד בגד  Iם וא  Iנם תהממ  Iם להפשן

U

ולקחת את

לבוש הבחורה החלשה  lותר .ה  Iא נשארת רק  uם חולצה.
תתחננת ש  Iשא  Iרו לה אותה .אבל הם לא תוותר  Iם .לוקח  Iם את

החולצה וה  Iא נשארת  IUרותה .חשופה ותושפלת

מגע

-

הוא נע על התפר שבין מגע מלטף ,ר,ן

וחושני שהופך במהירות למאיים
ולדורסני  .....תנועות של מסאז' של רקדן לחברו

משמשים חומר תנועתי לסצנה מבריקה ,כאשר
הטפיחות ,המכות ,הליטופים והמתיחות

שלפעמים מזכירים מניפולציות בשיטות
פלדנקרייז ואלכסנדר ,הופכים לאינקויזיציה
של מגע) ".רות אשל ,הארץ,

(. 17.12.1996

הסכם אוסלו הוריד משהו מהאקוטיות
שבסכסוך בין ישראלים וערבים ופתח פתח
לתקווה של שלום .יש לצפות ולראות כיצד

הדבר יבא לידי ביטוי במחול .

מ
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. 1984

עופרת גדעון  ,לגעת  ,הוצאת יי אמנות ישראל . 1988 ",

Gideon Ofrat, Here, Israel Art, 1984
Orial1 Dan, The Arab in Israeli Theatre ,
Or Am , 1996 .
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הברבורים

1I

עזבה הפקת  1Iאגם

של מתיו בורן את תיאטרון

פיקאדילי בלונדון ,והתחילה במסע הופעות
בעולם ,עיבודו של בורן הועלה במשך כחמישה
חודשים רצופים ,שמונה פעמים בשבוע ,בפני

אולמות · מלאים .תקופה ממושכת כל כך היא
שיא בתחום מופעי הבאלט בלונדון .הפקת

"היפהפייה הנמה ,/למשל ,שהעלה דיאגילב
שנים ,הועלתה במשך שלושה חודשים.

לפני 75

אבל אין זה הדבר המדהים היחיד שבולט
בעיבוד החדש .אצל בורן לא תראה "טי-טי"
אחד ואף לא זוג נעלי בהונות .כל ברבוריו הם
ממין זכר ,נרקדים על ידי גברים.

.נמאה שנה שטים להם הבובווים באנם שיצו צ'ייקובסקי ,בבאלט המונו יותו מנל

אחז אחו .לפני חוזשים אחזים הועלתה בלונזון ניוסה מיוחזת של היציוה ,שמושנת
קהל של אלפים .היא מוצנת זווקא בתיאטוון המסחוי ,המוונל במחזמוים
אמויקאיים ולא בבאלט קלאסי.
• עיבוזים מוזוניים של באלטים קלאסיים הפנו נמעט לאופנה .זומני שאת
הבובווים הואשונים ממין זנו הנניס לאנם הנוויאונואף מאטס אק ,שנם הפן את
"נ'יזל" לסיפוו על בית חולים לחולי ווח ,וזנווים נם עיבוזיה של מאני מאוין
ל"סינזולה" ו"קופליה" .אנב ,עיבוזים אלה בוצעו בהצלחה נם באוץ.
• מהו סוז הצלחתו של הנוויאונואף מתיו בוון )  1(Matthew Boumeעל נן מנסים
לענות נתבנו בלונזון נ'ון פוסיבאל )  (John Percivalונתבנו היוושלמי יוסי תבוו,
שצפה במופע באננליה.
הנסיך  ,המככה ,ורנסיך הצעיר
THE PRfNCE, THE QUEEN, THE YOUNG PRfNCE
PHOTO: HUGO GLENDfNNfNG

בורן עומד על כך שהעיבוד שלו איננו  1Iאגם
ברבורים

הומוסקסואלי .הוא שיכתב את כל

1I

העלילה ,אם כי שמר על מקבילות לסיפור
המקורי ,בדיוק כפי שעשה הכוריאוגראף ג'ון
נוי מאייר בהמבורג .נוימאייר הפך את הנסיך

למלך לודוויג השני מבאוואריה ,שהיה בן
תקופתו של צ'ייקובסקי ותומך נלהב בריכארד
ואגנר  ,והדגיש את המניעים ההומוסקסואליים
בעיצוב הדמות .בורן ,לעומת זאת ,מציג את
הנסיך

-

הבאלט

לפחות בסצינות הקומיות שבתחילת

-

כקריקטורה של הנסיך מוויילס.

בהפקתו מככבים גם דמויות נוספות מקרב

המשפחה המלכותית הבריטית ,הבולטת שבהן
היא הדוכסית מיורק .אין צורך לפענח את כל
הרמזים :העלילה ברורה למדי  ,לפחות בקוויה

הראשיים.
בהיותו נער סובל הנסיך של בורן מהזנחה מצד
אמו האגוצנטרית .הוא מתנחם בחלומותיו
בברבור-בר חזק ובוטח בעצמו  ,שמגן עליו .הוא
גדל בחצר שכולה נתונה לטקסים חסרי
משמעות ,ואחרי שהוא נוכח במופע באלט

איום ,הוא בורח אל מועדון לילה מפוקפק.
מאוחר יותר הוא מנסה לשים קץ לחייו ליד
האגם.

ואז ,מגיעה להקת הברבורים

-

וביניהם גם

הברבור שניחם אותו בחלומו .הם נפגשים
בשעת נשף בחצר .הברבור מהחלום רוקד אורח

סקסי בלתי קרוא ,לבוש בגד עור שחור ,שוט
בידו ,המצליח לפתות כל מי שנמצא בסביבה,
כולל המלכה  .הנסיך יוצא מדעתו .תאונה

בשעת ציד משמשת עילה לאישפוזו במוסד
רפואי .הברבורים מגלים את מקום הימצאו,

ניצבים סביב מיטתו ומאיימים עליו .הברבור
האהוב מותקף שעה שהוא מנסה לגונן על
הנסיך .הבאלט מסתיים במותו של הנסיך.
גבוה ,מעל לבימה ,מחזיק הברבור את הנער
בזרועותיו.

בעזרת עיצוב מתוחכם ומלא שיק של לז

ברוזרסטון ) (Lez Brotherston
הברבורים

1I

הופך  1Iאגם

הזה למופע משעשע .מאז

הפרמיירה בסתיו

,1995

עובדה גירסה זו

לטלוויזיה ואף הפכה להיט וידיאו מסחרי.
לאחר שקיבלו ביקורות מצוינות ונרשמה

הצלחה קופתית ,הוחלט לא להופיע יותר

באולמות שנועדו לאופרה ובאלט  ,אלא להציג
בתיאטרונים מסחריים רגילים .הלהקות
הגדולות  ,מסביר בורן ,מקבלות את התמיכה
הממשלתית שלהן  ,וללהקות הניסיוניות לא
נותר כמעט דבר .לא ,הוא אינו נוטה ליצור
עבור להקות קטנות ,ובכלל ,יש לו אמביציות
גדולות .לכן ,הוא אומר ,עליו לדאוג לכך

22

שההכנסות ממכירת הכרטיסים יממנו את

יצירותיו .לפיכ,ך הוא פונה גם לקהל של
התיאטורן רגיל  ,ולא רק לאוהבי באלט קלאסי.
הוא נעזר בצוות רקדנ י ם מרשים .את תפקיד

הברבור המרכזי הוא יצר עבור רקדן הבאלט

המלכותי אדם קופר ) (, Adam Cooper

אחד

האמנים החשובים ביותר של להקה זו  ,בעל
א י שיות בולטת ומשמש בדרך כלל פרנטנר של

הבלרינה סילבי

ג יי אם ) (. Sylvie Guillem

הוא מוסיף לגלם את תפקיד הברבור בכל ערב
פנוי  ,ובשאר הפעמים עושה זאת רקדן צעיר

מאו,ד ויליאם קמפ ) ,(William Kemp

שקיבל

את התפקיד מיד כשסיים את חוק לימודיו ב-

,1995

בבית הספר המלכותי למחול .קמפ אינו

בוטה כל כך כמו קופר מבחינת המיניות שהוא
מקרין ,בסצינת הנשף למשל  ,אבל הוא גמיש

יותר ממנו בתנועה ובכל הנוגע להבעת רגשות ,
כך שבכל מקרה הצופה לא מפסיד.
שתי הופעות אורח נוספות ראויות לציון :פיונה

צ'אדוויק )(Fiona Chadwick

קיבלה את

תפקיד המלכה-האם  ,מיד אחרי שסולקה
מסיבות בלתי ברורות מהבאלט המלכותי ,שבו
היתה אחת הרקדניות הפופולריות ביותר.

אפה  ,ואולי גופה  ,כבר לא מצאו חן בעיני סר
אנתוני דוואל ,מנהלו האמנותי של הבאלט
המלכותי .היא עיצבה את המלכה כדמות
קפדנית וקנטרנית

הפירוש של לין

-

איפיון מרתק  ,שרק

סימור ),(Lynn Seymour

רקדנית ותיקה למדי שביצעה את התפקיד
מספר פעמים ,עלה עליו בעוצמתו .סימור אף
הוסיפה לדמות המלכה משהו קומי ונוגע ללב.

אגב  ,בספרים מצוין שלין סימור בת

.57

אולי

מוטב לומר שהיא חסרת גיל .
למרבה הצער ,החוליה החלשה במופע היא
דווקא הכוריאוגראפיה .בורן הוא בוגר מרכז

לאבאן )(Laban Centre
שם סיים ב (. 1987-

הלונדוני )את לימודיו

הוא הוכיח שיש לו כשרון

בתחום ההמצאות הבימתיות המבריקות,

בורן מציג את הנטין כקריקטורה של הנסין מ וויילס .בהפקתו

בעיקר בכל הנוגע לבניית מופעים של ערב
שלם .למשל ,מחווה בשתי מערכות לכבוד

מככבים גם דמויות נוספות מקרב המשפחה המלכותית הבריטית,

היצ'קוק ,או מופע בסגנון הסרטים

המוסיקליים של הוליוו,ד שהכין

ב 1992-

עבור

פסטיבל אדינבורג .לאחר מכן יצר גירסה
חדשה ל"ג ' יזל" ,שבה העביר את העלילה
לשכונת עוני בסקוטלנד .עתה הוא עומד להכין
גירסה חדשה של

 IIלכלוכית ,II

שגם היא תהיה

בוודאי עיבוד רדיקלי לבאלט המקורי .

בורן בולט בין הכוריאוגראפים הבריטים
הצעירים ביכולתו להניע קבוצות רבות של

מבצעים על הבימה ,בחוש ההומור המפתיע
שלו  ,ובכשרונו לעבור בצורה מדהימה מצחוק
לפאתוס  ,מקלות דעת לרצינות .עיצוב הברבור
כדמות פראית ועדינה בו זמנית ,מפתה וזועמת

כאחד

-

מקורי ומשכנע .חבל שההמצאות

התנועתיות אינן מעניינות במידה מספקת ,

בעיקר בכל הקשור לעצם הצעדים וביחס

שלהם למוסיקה  .למעשה  ,זהו ליקוי נפוץ אצל

בנ י דורו .לבורן לפחות יש כשרון דרמטי בולט.
הוא הוכיח שלהקת באלט מסוגלת לשכור
אולם מרכזי בלונדון  ,להעלות ערב ערב באלט
של צ ' ייקובסקי ולשבור קופות

-

וגם לזכות

במחיאות כפיים סוערות.

ג'ין פרסיבאל

הבולטת שבהן היא הדוכסית מיורק

על אף הגישה המסןגננת ןהבןטה ,לעיתים עד
כדי גרןטסקה  ,ןעל אף התיאטרליןת
הראןןתנית

-

תחןשת המחןל אינה נזנחת ןלן

לרגע .המחןל מהןןה את היסןד המןצק ןהבלתי

..........

מי ששןאף לשילןב מןשלם בין מחןל

~

קלאסי ןתיאטרןן  ,יןכל להגשים את

צפיתי פעמים רבןת בעיבןדים לייאגם
הברבןרים"  ,אבל הפעם לא היה ספק בכך
שאןדט ןאןדיל הן שני צדדיה של אישיןת
אחת .הצד האפל ןהצד המןאר שבנפשן של כל

מתפשר של המןפע .טכניקת הבימןי היא

אחד מאיתנן ,הברבןר השחןר ןהברבןר הלבן

האמצעי שדרכן מןשגת המטרה העיקרית.

שנמצא בכןלנן.

כשהצןפה רןןה מהשפע הבימתי ,מההןמןר

פלןיד

השחןר ,ממצבים משעשעים המעןררים גלי

תפקיד כפןל זה במןפע בן צפיתי  ,עשה מה

צחןק באןלם

-

מגיע רגע האמת :סצינת

הנדריקס ) (, Floyd Hendricks

שרקד

שתמיד איחלתי למבצעןת של התפקיד הכפןל

חלןמן כשיצפה בלהקתן של מתין בןרן

הברבןרים-הגברים .כהרף עין שןקעת

" "Adventures in Motion Pictures

המציאןת המדןמה ןהמבדרת במבןכי הנשמה

הזה -
בן רייט ) ,(Ben Wright

)ייהרפתקאןת בתמןנןת נעןת"(  ,מבצעת את

ןבמעמקי תת-ההכרה .זהן ניגןד מןחלט לגישה

את תפקיד הנסיך .הןא בנה דמןת מגןבשת

הבאלט של צ ' ייקןבסקי ייא גם הברבןרים  ".שם

הקןדמת ,ןהסצינה מהממת ןמהפנטת .מכאן

מאן,ד אך גם פגיעה ןחןלמנית .גם איזבל

זהןת ניגןדים מןשלמת .עלי לציין גם את

שרקד במןפע שראיתי

הלהקה אןמר הכל .הןא מבטיח מסע מלא

ןאילך שןלט הןד מלכןתן המחןל; כל תנןעה

מןרטמר ,בתפקיד המלכה  ,הרשימה בטכניקה

הפתעןת מרתקןת לארץ מןכרת-בלתי מןכרת;

בדןקה ןמחןשבת בקפדנןת ,מבןצעת בדייקנןת

המקצבית שלה  .התזמןרת ,שביצעה בנאמנןת

תמןנןת עןצרןת נשימה ביןפיין ,תנןעה סןחפת

מעןררת התפעלןת .ןאןלי הפרדןקס הןא בכ,ך

את המןסיקה  ,הןסיפה לא מעט למעמד

ןרעיןנןת מבריקים ,המגיעים לידי מימןש ללא

שבממלכת הרגשןת הזאת הכל מציאןתי יןתר,

המיןחד.

היסןס ןללא סייג.

מןחשי  ,טראגי ןמפחיד .

בתןכנייה מןבא בפירןט רב סיפןר כתיבת

פגישתן הראשןנה של הנסיך עם הברבןרים

סןף המןפע טראגי  ,כפי שהןא אמןר להיןת .אין

המןסיקה לבאלט זה בידי צ'ייקןבסקי

-

מןסיקה המשאירה לא מעט מרחב לפרשנןת
הדמןיןת ןלמעןף

כןריאןגראפי .ןאכן,

מרכיבים אלה ניכרים בהפקה החדשה ,

אגדןת ,אין ניסים במעבר שבין חןשך לאןר ,אך

הלבנים מתקיימת ברחבה שליד שפת האגם.

יש נפלאןת

כשבעה ברבןרים מצילים אןתן בעדנה

צ'ייקןבסקי ,בכןריאןגראפיה של מתין בןרן.

-

ייאגם הברבןרים " מאת

ןבעקשנןת מהתאבדןת .מנעד הרגשןת שבןרן

מעביר בתנןעה בןדדת כפןל ממה שמילים

בין היתר ברמזים שקןפים למדי למשפחת

מסןגלןת לבטא .הןא הדין לגבי הברבןרים

המלןכה הבריטית ןכן לשלל דמןיןת עסיסיןת

השחןרים  ,המןפיעים בסצינת הנשף .גל של

אחרןת.

אימה ןאלימןת בלתי מרןסנת כןבש את האןלם

יוסי תבור

~

ןלא מאפשר לצןפה לנשןם אן לחשןב .זהן גל
הפן הפרןבןקטיבי ביןתר הןא ,כמןבן ,ריקןד

משתק· אין זה רק תיאןר הרשע  ,זן תמצית

הגברים .למי שגדל על ברכי המסןרת

הרשע עצמן .רשע מגןבש ןמרןכז ,שדבר לא

הקלאסית ,ןאפילן מןכן לסטיןת קטנןת לכיןןן

יעמןד בפנין.

זה אן אחר ,צפןי זעזןע מעצם הרעיןן שאת כל

הברבןרים רןקדים רק גברים .הדבר יכןל
להיחשב בעיני הצןפה השמרן כניתןץ קןדש
הקןדשים של היצירה ןכהקרבת ליבן של

בורן מצליח לבנות מופע באלטי משננע ואמין ביותר .נל אפקט בו

הבאלט על מזבח המןדרניןת ,אן מה שמכןנה
יי תרבןת הגייז'!

אבל תהיה זן מסקנה פזיזה ,ההיפך הןא הנכןן.
בןרן מצליח לבנןת מןפע באלטי משכנע ןאמין
ביןתר .כל אפקט בן מצטרף לפסיפס ססגןני,
משעשע ןמבדר ,מהמם בעןמק המחשבה

ןבעןצמת הכאב ,בניפןץ האידיאלים  ,בסערת

ההתלבטןיןת ,בתןגתן העמןקה  .יש בעיבןד זה
ראייה רעננה ןמלאת תעןזה של יצירה כה
מןכרת ,שנדמה היה שהיא בלתי ניתנת

לשינןיים מרחיקי לכת.
במרכז העלילה חיי הנסי,ך נער רגיש ןפגיע,

הנשלט מצד אחד על ידי גינןני הטקס
ןהמסגרת החצרןנית הסןגרים עלין ,ןמצד שני
על ידי אמן המלכה  ,אשה חמדנית ןבעלת
תאןןת .כל תמןנת הארמןן מןצגת בסגנןן
המימןס הקןמי-גרןטסקי  ,ןיש בה ןיזןאליןת

תיאטרלית מבריקה.
על הבימה ,המעןצבת בקפדנןת ןאמינןת
ריאליסטית ,עןברת גלריה שלמה של דמןיןת

יימ ן החיים'! לכל דמןת יש בגירסה המקןרית

כפיל משלה .תןשבי המקןם ,הכפריים ,נסיכןת
מארצןת שןנןת ,חיילים ןקציניהם  .ןכמןבן
רןטבארט ,המשמש גם שר-החצר ןגם המזכיר

הראשי של המלכה .יש סצינןת בבית-בןשת,
בחניןת ןבבית-המטבחיים ,בתיאטרןן ןברחןב ,

ןהן מתחלפןת בקצב מסחרר ןבשפע המצאןת
בימתיןת.

24

מצטרף לפסיפס ססגוני ,משעשע ומבדר ,מהמם בעומק המחשבה

ובעוצמת הנאב ,בניפוץ האידיאלים ,בסערת ההתלבטויות

..........

באוקטובר  (23 -16 ) ' 96הופיעו

 """11IIIIIIIIבמרכז סוזן דלל משתתפי התחרות
הבינלאומית לכוריאוגראפיה ,המתקיימת מדי
שנתיים  ,זו הפעם השלישית .בתחרות השתתפו
להקות מישראל ,צרפת ,ארגנטינה ,ספר,ד

ברזיל ,בלגיה ,סלובניה וארה"ב.
ניסיון השנים הקודמות נלמ,ד והתחרות היתה
מאורגנת היטב .בראש חבר השופטים עמד

גדעון פז  ,ואיתו שפטו ז'אן-פול מונטאנרי
)צרפת(  ,סמואל וירסטן )הולנד( ,שלי שיר
)ישראל(  ,ניר בן  -גל )ישראל( ,אווה אליזבת
פישר )גרמניה( ונילס כריסטה )הולנד(.

הועלו 13

יצירות  ,שש מהן מהן הגיעו לגמר.

הזוכים היו :ג ' ון ג'אספרס ) (John Jasperse
מארה"ב  iרוקסאנה גרינשטיין )Roxana
 (Grinsteinמארגנטינה  iאיצטוק קובאץ'
)  (Iztok Kovacמסלובניה .הפרס לכל אחד
מהזוכים 10,000 :דולר .קהל הצופים ,שמילא
בנאמנות את האולמות ,העניק בהצבעה את

פרס הקהל 2500 ,דולר ,להנריקה רודובלהו

) (Henrique Rodovalho

מברזיל.

התחרות הבאה תתקיים בסתיו
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למעלה:
יי מסדר זיורוי  ",כור '  :אודי אינגי ; ,והולת ורמחו ;:הקיבוצית ,
צ' 7וס ,גדי דגו)

למטה:
יי אהבה ב חלקיס  ",כור '  :פדרו ברד"ס  Iלהולת דואז דיאז
UP:
·'PARADE·'. CHOR. : URf fVGf. THE KfBBUTZ DANCE COMPANY,
PHOTO: GADf DAGON
DOWN:
"LOVE fN PfECES", CHOR.: PEDRO BERDAYES,
DfEZ & DfEZ COMPANY

צןרפה סלןבניה אל הרייך השלישי ,ןבן בזמן

לעיני הקהל המןפתע ,הנןעזןת השתלמה :ראש

נלחמן בה הפרטיזניס מלחמת שחרןר הרןאית,

עיריית טרןבןיל העניק לן פרס ,שאיפשר לן

אןתה מלחמה גררה אחריה כמה שניס אחר

להמשיך את פעילןתן האמנןתית ןליצןר את

מכן את כל יןגןסלביה אל ' הקןמןניזס ןאל

עבןדתן הבאה,

פןלחן האישיןת של טיטן ,כל התהפןכןת הללן

השפיען רבןת על לןבליאנה  ,שהפכה לאחר

שוחח )!םג ש~יים

את העבןדה המפןרסמת ןהמצליחה ביןתר

ב ', 94-

מלחמת העןלס השנייה לאחד ממרכזי התרבןת

שלהס 1I ,עןקץ ןמיתר ,/יצר קןבאץ'

של סלןבניה בפרט ,ןשל המדינה שנקראה פעס

עבד עליה במשך שנה ןחצי בצמןד עס

יןגןסלביה,

הרקדניס  ,ןלא פחןת צמןד עס אחין,

הןא

המןסיקאי בןריס קןבאץ  ',מלחין קלאסי-

סווגי ח"חד\ו"

בשנת  1993עברן לעיר גס חברי להקת

,Knap

התגבש צןןת קבןע של חמישה רקדניס ,צןןת
טכני ןמנהל להקה,

יJלאוסי" ~ 9.6

להקת המחןל

En Knap

הסלןבנית היתה

אחת ההפתעןת המשמחןת בפסטיבל

הבינלאןמי שנערך בסןזן דלל ,המןפע  1Iעןקץ
ןמיתר

-

נגיעה ראשןנה  /,שזכה בפרס הראשןן

בתחרןת ,ריגש גס את הקהל ,שזכה לצפןת
במחןל פיןטי ןנןגה לצלילי מןסיקה נפלאה ןבן
בזמן במחןל קשןח

הלהקה

En Knap

ן  1Iמלןכלך ,1I

הכןריאןגרף של

ןהרקדן איזןק קןבאץ '

משןחח על החייס הקשיס בלןבליאנה  ,על
החלל ןתהליך היצירה ןעל הצןרך להיןת גןלה ,
אחרי שהתבשר על זכייתן )במשןתף( בפרס
הראשןן בתחרןת המחןל ,חי י ך איזןק קןבאץ '

חייך חיןך צידי קטן  ,עלה על הבמה  ,אמר יפה
תןדה למארגניס ןלקהל" :נה נינן לבןא לכאן
לראןת מחןל מכל מיני מקןמןת בעןלס ,אמנס
זן היתה תחרןת ןבכל תחרןת יש משהן טריקי,

למשל ,הפשרה הגדןלה מבחינתנן לרקןד הערב ,
)כשליש בלבד מהמןפע השלס  ,לפי דרישת חבר
השןפטיס(  ,אבל אני שמח שעשינן את
הפשרה , 1I

קןבאץ  ',הכןריאןגרף של הלהקה

En Knap

הסלןבנית ,ירד מהבמה  ,התחבק עס אשתן ,
אחת מרקדניןת הלהקה  ,ןנישק את בנס
התינןק שהיה חבןק בזרןעןתיה,

הדןאליןת

הזן של מעין נחמדןת מסןימת המלןןה
בביקןרתיןת מחןיכת ,

יאמר קןבאץ' מאןחר

יןתר ,אןפיינית לטרןבןיל ,עיר מכרןת ןתעשייה
בצפןן מזרח סלן בניה ,שס נןלדן הןא ןשני
רקדניס נןספיס בלהקה,
להקת מןסיקה ידןעה,

בטרןבןיל צמחה גס

 1Iלייבאך ,1I

הרכב טכנן-

רןק תעשייתי חשןב ,שפןעל כיןס ממקןמןת
שןניס במרכז אירןפה ,

 1Iלייבאך

1I

לכדתי

פלקןן ,1I

גס היה הכינןי של הגרמניס

ללןבליאנה ,בירת סלןבניה  ,עיר שידעה
בהיסטןריה שלה מלחמןת רבןת ןזןןעןת
אחרןת ,במשך מאןת שניס שימשה צןמת
דרכיס ןשדה קרב בין גןרמי השפעה מערבייס

)גרמניה ןאןסטריס( ןמזרחייס )סרב יס (  ,בין

דתןת )נןצריס אןרתןדןכסיס ןקתןליס( ןבין

הגןש המזרחי אלין היתה שייכת ןהמערב
הקפיטליסטי שקרץ מקרןב ,מעבר לגבןל,
הקרב הקשה ביןתר בן היתה נתןנה לןבליאנה

אירע בתקןפת מלחמת העןלס השנייה  ,עת

91

',

בן הביע את דעןתין

לכלי מיתר ,המןסיקה ,הרמןנית ןמלאת

תשןקה  ,מזכירה באןרח פלאי כמה מרגעי
הקסס בסימפןניןת של שןברט,

 1Iכיצד

נחשבה למניפסט פןליטי חשןב,
בשפתן האינדיןןידןאלית

סדרת הדימןייס הןןיזןאלייס מהס שאב
קןבאץ' בעבןדתן נלקחן מעיירת כןרי הפחס

בתחןס המחןל ,בערב הפרימיירה הזמין

בה נןלד ןממבני תעשיית הטקסטיל העצןמיס

קןבאץ' את ראש העיר לרקןד איתן בדןאט

שהקיפן את מראןת ילדןתן " ,האיקןנןגראפיה

קונא·Y

iונסiו .גם

המחןל

קןבאץ ' כבר היה די מןכר

אז ,עבןדת הסןלן שלן משנת

א~ל

 Yקוצה  OלובJ.ו,ח
)ואף מלה yל המלחמה(

En

אחרי שלןש שנןת  ,פעילןת ,באןתה שנה

מןדרני  ,שהלחין במיןחד למחןל זה רביעייה

איו ינן כזiו ש jקןא סאחוןי iוקל  yיםi .וכל yל

אחד סא jשי iואניזןים

שיופיY

סאוחן יו.חן נשין

נלוז ק~ן יושנ כסו כולם וסקשינ לסו  oיקiו .ס.חחילiו .ח jוi Yו של
iוןקי jים. .ח jוi Yו יוסיוסי.ח פשו . Dו iכפןי.ח סשiוו .שלוש jשים וש jי
גנןים סנ~ Yים א.ח iוסחול  yם קןנiו א jושי.ח jייןiו זiו לזו

של הכןרים ,העןני ,החיים הקשים של העיירה
הקטנה בה כמעט כל הגברים עבדן במכרי

לנתק את הבמה מהקןנןטציןת שיש לצןפים

איך עברה ההןפעה המקןצרת!

לגביה ,הן קןנןטציןת היסטןריןת ןהן

פחם ןהנשים כפןעלןת טקסטיל ,אלן המראןת

ארכיטקטןניןת .התפאןרה הןפכת

להיןת שלנן

יימב חינה נפשית ,ןזה הכי חשןב בשבילי ,היה

שהשאירן בי את הרןשם החזק ביןתר .מראןת

לחלןטין ,מבלי שננצל את יתרןנןתיה

פחןת טןב.

כאלן יןצרים אצלך אמפתיה חזקה ,אך גם

האןבייקטיבים .בכל מקרה ,התפאןרה אמןרה

שהיינן צריכים לדלג על קטעים .בחצי הגמר

מרדנןת חזקה ןסןג של ציניןת כלפי העןלם.

להיןת מכרה פחם ,ןמסביב עיירה ,מקןם סגןר

הרגשתי מצןין ,היה בהןפעה משהן קסןם".

אתה יכןל להרגיש במקןם כזה עד כמה העןלם

ןתעשייתי ,אבל בן בזמן גם משפחתי".

לא חייב כלןם לאנשים שחיים בן".

האם נהנית מהתחרןת!
המיזןג עם המןסיקה מתפתח סגנןנית יחד עם

כשהמסך נפתח ,התפאןרה הכביכןל בלתי
מןקפדת ,המחןספסת  ,קןפצת ישר

היינן פחןת קרןבים זה לזה כיןןן

לעינין של

הצןפה .מנןרןת מתכת המשמשןת את הכןרים

האם נהנית מהלהקןת הישראליןת!

קטע מצןלם בןןידיאן של רביעייה לכלי מיתר ,
המןקרן על מסך תןך כדי המןפע .האנאלןגיה

ייהרמה היתה גבןהה מאןד בעיני .על כמה

המתבקשת בין המןסיקה הדיאגטית )מןסיקה

מהלהקןת ,בת-שבע במיןח,ד שמעתי כבר

בסלן בניה .התרשמתי מאןד מ'כלי בן-בליעל'

בעבןדתם בתןך המנהרןת ,משתלשלןת

שבןקעת מהבמה( ןבין מןסיקת הסרט רק

מהתקרה .לידן חליפןת הצלה בלןיןת תלןיןת

מעצימה את יןפין של הטיפןל המןסיקלי.

של פןל נןרטןן  ,ןמןזר היה בעיני שהעבןדה לא

למעשה  ,התכןןנן האןרחים מסלןבניה שזן

עלתה לגמר .גם הקבןצה האמריקאית )ג'ןן

תהיה רביעיית נגנים בנגינה חיה ,אבל הדבר

ג ' ספרס( היתה מעניינת .עשיתי אןדישן

במהןפ,ך מעין כתמים אפןרים ,מהן יןצאןת

חגןרןת נפןלןת .

הרקדנים יןשבים על כיסאןת

בצד הבימה ,גם הם לבןשים בגדים אפןרים

לא נסתייע  ,מסיבןת של תקציב .קןבאץ ' :

לרקדנים ישראלים  ,אןלי מישהן ישתלב

דהןיים ,קצת זרןקים .התאןרה עמןמה ,כהה

יי המןסיקה היתה כל-כך חשןבה בשבילי ,שעד

בלהקה שלנן בעתיד .נןכחתי לדעת שהמחןל

למדי ,הכל ביחד נןתן תחןשה של כל מה

שהכרתי אןתה בעל-פה על כל הניןאנסים שלה,

כאן מפןתח ןיש פה הרבה כשרןנןת " .

שהןא ההיפך מנחמד ןמסןדר.

כמעט לא יכןלתי לעבןד על הכןריאןגרפיה".

אצל קןבאץ' אין דבר כזה שנקרא מאחןרי

באמצע המחןל ,ברגע מסןים בן הרקדנים

מהו התןכניןת שלכם
הקלעים ,הכל על הבמה .גם

אחד מאנשי

האביזרים שיןפיע מאןחר יןתר בשיר בלןז קצר
יןשב כמן כןלם ןמקשיב למןסיקה  .מתחילה

לעתדי !

מחליפים בגדים ,עןלה על הבמה גבר גבה

ייבסןף אפריל

קןמה  ,ממןשקף  ,שמזכיר את שןטה הכפר

פסטיבל האביב באמסטרדם .על היצירה

מ"כפר קטן שלי  ",סרטן הצ'כי של יירז'י מנזל.

החדשה נתחיל לעבןד בדצמבר .מעשית90 ,

יי מדןע לא

תנןעה של הרקדנים ,תנןעה יןמיןמית פשןטה,

הגבר שר את שיר הבלןז הנןדע

כפרית משהן .שלןש נשים ןשני גברים מבצעים

תבןאי איתי אל המיסיסיפי  ",תןך כדי רקיעןת
הרקיעןת ,אגב ,חןשפןת מןגבלןת
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יש לנן פרמיירה במסגרת

אחןז מההןפעןת שלנן

הן מחןץ לסלןבניה ,שם

המחןל לא כל-כך מפןתח .אנשים מעדיפים
לשחק שם כדןרסל .אןלי בתקןפה הקרןבה

את המחןל עם קרבה אנןשית נדירה זה לזן.

רגליים.

הקשר בין הרקדנים בןלט במיןחד ןהמןרכבןת

תנןעתית מסןימת ,ןדןןקא השילןב בינה ןבין

נעתיק את מקןמנן למרכז אירןפה ,שם יהיה

הרגשית-אנןשית בינם לבין עצמם הןפכת את

החינניןת של קןלן הבריטןני הןא זה שכןבש

לנן קל יןתר ליצןר ,להחלי ף רעיןנןת ןידע

התנןעןת הסןפר-רגילןת לפיןטיןת .קןבאץ'

את הקהל .בסןף העבןדה מתגבשים קטעי

מקצןעי .יש לנן צןרך להיןת גןלים לפרק זמן

מתנגד למחןל שמפריד בבירןר בין הבמה

הסןלן ןהזןגיים של המחןל לכדי סצנה

כלשהן ,למרןת שלסלןבניה יש ןתהיה תמיד

לקהל .להיפ,ך בתחילת דרכם הןפיעה הלהקה

קבןצתית  ,החןזרת על כל המןטיבים שעלן

השפעה גדןלה על המחןל שלנן".

על משטח לא מןגבה ,שלא מןקם פרןנטלית

קןדם ,ןהמחןל מסתיים דןןקא באלןמת אןר

לכיןןן הצןפים .ייאנחנן מנסים להפןך כל במה

על אןתן יי שןטה הכפר" ,שמתרחק באיטיןת אל

שאנחנן מןפיעים בה לבמה ניטרלית .מנסים

הקלעים אן יןתר נכןן אל האין-קלעים.
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ןמהיר  ,אפילן העצלןת מהירה.
לפני שמןנה שנים ,בסןף

, 1988

קןןיזר הןקמה
ןמאז ההרכב

פןעל יחד כמעט בלא שינןיים תחת שרביטן
של רןדןבלהן  .הקבןצה עןבדת בעיירה

כשהם מאמינים בסגןלןתין לרפא ןלחזק
אןתם.

קטנה

ליד עיר הבירה הרשמית ,ברזיליה ,ןלמרןת

גם הקרנבל הברזילאי המפןרסם מןפיע בכמה

שזכן בפרסים בתחרןיןת בינלאןמיןת ,הם

מהתמןנןת .באחת מהן מנסה

עדיין לא הצליחן בארצם ןלא הןפיען בערים

להקים רקדנית המןטלת פרקדן על הרצפה,

גדןלןת כמן רין דה ז'נרן ,סאן -פאןלן

ןסנטןס.

כשהיא נראית

אחד הרקדנים

ללא רןח החיים .הניסיןנןת

הנןאשים שלן מצליחים באןרח מאגי להשיב
על הכןריאןגרפיה של ייןרסןס "  ,שאןרכן המלא
הןא

כ 80-

דקןת ,עבד רן דן בלהן כמעט שלןש

שנים  .השנה הראשןנה הןקדשה לחיפןש אחר

"ון  Oוס"

מציירים אןתן על איברים כןאבים אן פגןעים,

לתחייה את הרקדנית לכמה רגעים ןהיא
משתפת איתן פעןלה  ,כשרק אחת מידיה זזה
אן ליתר דיןק קןפצת לכל הכיןןנים .היד

לiוק)\ קוויזן : .בןזיל

התנןעה בצןןתא עם הרקדנים ,עדיין ללא

פןעלת בניתןק מןשלם מהגןף המת ןהיא מעין

כוןיאוגןפיiוi :וJןיקiו ןודו:בלiוו

מןסיקה  .רק לאחר שנה הצטרף מןסיקאי,

עצב חי הזז כאחןז תזזית .המשמעןת של הרגע

-

במןפע של להקת קןןיזר הברזילאית יש סצנןת

רבןת שמקןרן

בפאבלה )(, Favela

שכןנת העןני

שהלחין קטעים מיןחדים עבןר הלהקה ןגם

הזה ברןרה; לרגע מסןים חןזרת הרקדנית אל

הלביש עליהם שירי עם ברזילאיים מןכרים.

מה שאירע מספר שעןת קןדם לכן :מחןל

לאלן שצפן במןפע עןבדה זן תישמע ןדאי

הטירןף של הקרנבל שברגע מסןים שלן היא

בערים הגדןלןת של ברזיל .אןרח החיים של

תמןהה,

האנשים שגרים בפאבלןת טןמן בחןבן רעב,

ןהמחןל מאןד מדןיק .אין רגע במחןל שאין בן

הקאשאסה  ,אןלי בגלל שהןתקפה ןנרצחה  ,אן

אלכןהןליזם  ,מחסןר ןפשע ,אך גם הרבה

מןסיקה .אפשר אפילן לןמר ,שהמןסיקה היא

אןלי בגלל ריקןד יתר ,אחת הסיבןת למספר

שמחת חיים ןהנאןת יןמיןמיןת פשןטןת.

זן שפןתחת את הסיפןר שמאחןרי תמןנןת

ההרןגים הגבןה בכל שנה בקרנבל.

למשל  ,עצלןת של אחר הצהריים .השמש

מכיןןן שהתיאןם בין המןסיקה

המחןל הקצרןת ןהיא גם זן שסןגרת אןתן.

היןקדת גןרמת לעייפןת ןברזילאים רבים נחים
בשעןת בהן עןמס החןם כב,ד בדןמה לסייסטה

התמןטטה ןמתה .אןלי בגלל שתיית יתר של

הקריצה שבתמןנת המחןל הזן מתבטאת
החןמרים מהם שאב רןדןבלהן לבניית המחןל

ברקדן שעןמד נדהם מןל היד ןמנסה שןב

הספרדית  .אןלי אןתה סייסטה ברזילאית היא

הם אינטרפרטציןת אישיןת שלן ןשל חברי

ןשןב להחזיר אןתה למקןמה ,בלי להבין

אחת הסיבןת לכך שלכיסאןת יש תפקיד מרכזי

הלהקה על חיי הרחןב ,קשר בין אנשים,

שעדיין יש נשמת חיים בגןף הזה .רק לבסןף,

ב"ןרסןס" .בתמןנה הפןתחת רןקדים שני

סקרנןת בין-מינית ןגם

רקדנים  ,בחןר ןבחןרה ,כשעיקר המחןל מתבצע

ברזילאים מסןרתיים כמן ריקןד הקאפןארה ,

תןך כדי הזזת שרירי הצןןאר ןהפנים .גם לאחר

ריקןד זןגי

קצת מריקןדים

אן מעגלי אןתן רקדן העבדים

שהשניים מןתחים לפתע את איבריהם  ,קמים

השחןרים הברזילאים השבןיים כתחליף לדבר

ןמבצעים כמה פיסןת מחןל פיזיןת ,הם חןזרים

אןתן רצן יןתר מכל :לצאת לחןפשי .ב " ןרסןס",

כשהיד נרגעת ,מןטלת על הרצפה ,מרים הרקדן
את גןף הרקדנית כמן שק של מלט ןיןצא לעבר
הקלעים  .את גןפןת האנשים שמתן בקרנבל
מפנים ןממשיכים לרקןד.

שןב ןשןב לתנןחת המןצא ,מןטלים על

הקאפןארה מתרחשת בין שני רקדנים בתןך

ןכך גם רןדןבלהן בןנה את התמןנןת של

הכןרסאןת  ,משקפי שמש לפניהם ,בתנןחןת

שטח קטן המןגבל על ידי תאןרה.

יי ןרסןס " .עם לא מעט מהעצב של חיי הרחןב

מתרפקןת כאילן הם משתזפים על חןף הים,

הברזילאי הקשים כל-כ,ך אך עם נחמה גדןלה

ידן של האחד מפשפשת במכנסין של השני.

עןד מנהג מסןרתי שחברי להקת קןןיזר עןשים

בריקןד הססגןני היצרי

ברקע מןסיקת סלסה קצבית.

בן שימןש :ציןר ןכתןבת שכל אחד מהרקדנים

כל הזמן רק להמשיך הלאה.

ןתאב החיים ,ששןאף

מצייר על גןפן לפני ההןפעה .המנהג שאןל מן

ייןרסןס" ,שזכה בתחרןת בפרס הקהל ,הןא

המסןרת האינדיאנית .לפני שאנשי השבט

מחןל קליל ןמלא חןש הןמןר .הנריקה

יןצאים לצי,ד הם חןרטים על עצמם קעקןע

רןדןבלהן ,הכןריאןגראף ,בנה את היצירה

כלשהן למזל טןב ,כי לקעקןע יש אצל

מתמןנןת קצרןת בנןת כחמש דקןת כל אחת,

האינדיאנים סגןלןת מיסטיןת ןאסתטיןת

כאןרכן של שיר עם ברזילאי שמלןןה אןתן.

כאחד .כדי לא לסבןל מכאבי חריטת המחטים

התמןנןת רןדפןת זן את זן כמן שירים על גבי

על העןר ,מעדיפים הרקדנים להסתפק בציןר,

דיסק ,כשבכל אחת מהן נמצא איזשהן עןקץ,

כשכל רקדן מצייר אןתן במקןם שחשןב לן:

איזןשהי פןאנטה אן מןסר-השכל .רןדןבלהן

מפשעה ,זרןע ,ישבן אן חזה .לציןר זה ,שכבר

בנה מןפע שהןא רצף של סיפןרים ,בדיחןת

הפך למסןרת קטנה בת שמןנה שנים אצל

ןהןןי ברזילאי ,ןהכל מןסיקלי מאן,ד קצ" בי

הרקדנים ,משמעןת רבה בעיניהם .לעיתים הם

~
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החודש מלאו לשושנה ויהודית
אורנשטיין שמונים וחמש שנה,

ושתיהן ,כל אחת במקום אחר ,לשם הוליכו

אותן חייהן  ,רוצות מאוד להמשיך ליצור .ייחבל
שאת לא נשארת  ,הייתי עובדת איתך על
ריקוד" ,אומרת יהודית בדירתה בברוקלין ניו-
יור ק  ,מול פסל החירות ועל רקע שקיעה
חורפית מרהיבה .ייאיזה מהם?  ",אני שואלת
בתקווה להוציא עוד אינפורמציה ממחסן

הזיכרון" .לא ,לא מהישנים  ",עונה יהודית,
ייריקוד חדש ".

ובתל-אביב ,מוקפת עציצי רקפות סגולות ,
אומרת שושנה ,יימה זה אומר להיות מבוגרים
יותר? אין לי מעצורים  ,אני מרגישה עשירה ,יש

לי המון רעיונות מטורפים ,ובסופו של דבר הם
לא קשים ,אבל לא קשה זה לא כל כך פשוט".
ומה שלא פשוט  ,מסתבר  ,הוא המבט לעבר
העבר .במשפחה שסירבה לכבוש טריטוריות
פיזיות ,שתמיד היתה עסוקה אך ורק בעשייה,

הנוסטלגיה המפנקת היא מחוץ לתחום  ,והמבט

לעבר העבר הוא ביקורתי וטעון  ,לא מטבעו של
המחול ,ולא מטבעה של החיוניות שדחפה את
כל בני ובנות ובני הבנות ובנותיהן של
המשפחה לעבר העשייה האמנותית.

התערוכה של ארנון בן דוד )במוזיאון תל-אביב
לאמנות ,ביתן הלנה רובינשטיין( בנה של
יהודית אורנשטיין  ,מוציאה לאור את
ההקשרים המשפחתיים .אלמלא הקשר ההדוק
שלהם לתרבות הארץ הזו ,הם היו נותרים

כסיפור מרתק נוסף על משוגעי העלייה
השלישית  ,שבאו הנה כציונים המחפשים
ייתחייה רוחנית" בשנות העשרים למאה זו.
אבל ,הקשר לתיאטרון  ,לארכיטקטורה ,

לצילום ,ולמחול  ,ובהמשך לציור ולשירה ,
הופכים את החשיפה המשפחתית למחווה
כמעט הכרחית במאבק על קיומה של תרבות,
שכתנאי ראשון אינה יכולה למחוק את עברה

כאילו לא היה ,אלא להתייחס אליו בתהליך
דיאלקטי של בחינה מחדש ו"מחיקת המוות".
יעקב אורנשטיין היה אדריכל ומהנדס  ,שעלה

ארצה בשנת

.1920

יייש בתערוכה צילום נפלא

בבניין ברחוב אחד העם  , 42לא רחוק מאלנבי ,גרו
הסבים ,ובקומה העליונה היה הסטודיו ששימש את
משפחת אורנשטיין במשך עשרות שנים ,עד אשר נמכר

בשנות השישים המאוחרות .בסטודיו לימדו מרגלית

שלו עם מרגלית  ,במין תנועת משיכה נגדית .כף

בשעות הבוקר ,שושנה אחר הצהריים ,ויהודית בערב

וההבעה כולה של מסירות והתלהבות ,גם אם

מרגלית ,יהודית ושושנה ,אשר החלו להופיע

התקופה  ,אך הקיום בארץ ,בתוליות העשייה

היד שלו בהמשך לזרוע ישרה  ,מדויקת ,
אין זה אלא תרגיל התעמלות ".בין שאר

לראשונה בוינה כ"ילדות פלא"  ,ולאחר עלייתן

האמנותית  ,המזג האנושי והאקלימי והקושי

המבנים בנה גם את תא " י )תיאטרון ארץ

ארצה הפכו לחלוצות הרקדניות בארץ ישראל

הגדול להתקיים ,השפיעו על ההוראה והיצירה.

ישראל( בשדרות רוטשיל,ד תיאטרון שהקדים

היא פלסטינה )א " (.י

בדברי הפתיחה שנשאה בכנס של מורים

פרטיים לתרבות הגוף ,היא ציינה כמה קשה

את ה "א הל " ו"הבימה ".
מרגלית אורנשטיין הביאה לארץ את הרעיונות

ה י ה לשכנע את התלמידות ללבוש בגדי ספורט,

שנתיים אחרי עלייתם ארצה הקימה מרגלית

המהפכניים של התקופה ,אשר תמכו בחקר

וכמה קשה היה לשנות את התפיסה השמרנית

אורנשטיין ,רעייתו ,את ביה " ס הראשון בעיר

התנועה ובמשמעות המחווה האנושית על כל

לגבי הגוף והתנועה כפעילויות לא חטאות שיש

גווניה  .במרכז שהקים רודולף פון לאבאן

עימן גם הנאה וגם בריאות.

למחול מודרני .כדי להפיס את דעתם של

באסקונה שבשווייץ  ,בשנים שקדמו

הצעירים שבקוראים :יי מודרני  ",כלומר חדש

)(Ascona

של היום ,הוא כינוי אשר ניתן על ידי מבקר

למלחמת העולם הראשונה  ,הצליח לשלב בין

הוראת המחול של מרגלית החלה בביה " ס

מחול אמריקאי למחול של מרתה גראהם

רעיונות של קומונה ,עבודה יצרנית )מאפיה ,

למוסיקה של מרים לוית כמקור פרנסה ,

בשנות החמישים  .אך הוא גם ניתן ,ארבעים

מתפרה  ,עבודת אדמה( ,פיתוח האישיות

ותמורת השתתפות בנותיה בלימודי המוסיקה

שנה קודם לכ,ך למחול הגרמני של לאבאן.

והמודעות ,לבין רעיונות חדשים על מחול

)יהודית ניגנה בכינור בהצלחה רבה ,ושושנה

מעבר לכינוי ,המודרניות עליה מדובר היא זו

שוויוני ,לא וירטואוזי ,הנובע ממרכז פנימי

פורטת על הפסנתר עד היום בחריצות וכשרון

של התקופה  ,וזו שהגדירה את האמנות בכל

רוחני .הוא יצר מקהלות מרקדות בחוות

בלתי נלאים(  .בספרה של רות אשל ,שערכה

התחומים ,עד שנס ליחה .בתוכניות התיאטרון

המחול ,מין אורטוריות מחול  ,אשר אפשר

מחקר ראשוני וחשוב ביותר על תחילת המחול

הישנות מכונה ביה " ס יי סטודיו אורנשטיין",

לראותן כמודל של היצירות הקיבוציות בחגים.

בארץ ישראל ,היא מצטטת מתוך דבריה של

ולמדו בו ריתמיקה ,גימנסטיקה ומחול

המסכתות והמחול האמנותי שהתקיים בשדות

מרגלית אורנשטיין על הקושי שבהןראת

אמנותי .במודעות המכריזות על הופעות נכתב

ובמקומות מאולתרים ,לאו דווקא על הבמה,

תנועה ,באין אפילו שפה משותפת  ,מילולית ,

ה  30-וה 40-

בארץ .ללא ספק  ,עבודתה

יי הצגת ריקוד של האחיות אורנשטיין

בשנות

וקבוצתן ".האחיות היו הבנות התאומות של

של מרגלית אורנשטיין הושפעה מרוח

ועל המקבץ המגוון של תלמידים שנאספו

לשיעורים .
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זכןר לי הסטןדין ששימש את משפחת

מןמנט של גאןןה לאןמית ,התנןעןת רחבןת

הללן ,בסגנןן שלא ראן עד אז כמןהן בארץ

אןרנשטיין במשך עשרןת שנים ,עד אשר נמכר

ןגדןלןת ןפתןחןת ,נבדלןת ,קןנטרסיןת ,ןהיינן

הפרןעה הזן .העןבדה ,שרןב צילןמי המחןל של

בשנןת השישים המאןחרןת .בסטןדין לימדן

גאןת על המשי

מרגלית בשעןת הבןקר ,שןשנה אחר הצהריים,

הזה ,ןכ,ך כל האלמנטים יכןלים להיןת בתןך

ןיהןדית בערב .הבניין ברחןב אחד העם

הדגל

42

נמצא בקרבת רחןב אלנבי ,שהיה אז הרחןב

-

היפה ...

יש חגיגיןת בריקןד

שנאה ,אהבה ,קנאה .חשבנן על

הדברים שאהבנן ,כל זה היה רגשי".

האחיןת נעשן בחןץ ,באןר היןם ,על שפת הים
אן על גג ביתן ,ןמעט מאןד נעשן בתנאי

סטןדין אן במה ,תןמכת בטיעןן של ארנןן בן
דן,ד כפי שהןא מןפיע בקטלןג התערןכה,

שריקןדה של אמן ,ןמכאן גם ריקןדה של אמי,

הסןאן של העיר הצעירה .בבית גרן הסבים,
ןבקןמה העליןנה היה הסטןדין .לידן גרן

בצילןמים שעל קירןת המןזיאןן נראןת

היה  IIניאן פאגאני" ,חזרה לטבע במשמעןת

יהןדית ןבני משפחתה .הרצפה היתה מכןסה

הרקדניןת הצעירןת בריקןדיהן השןנים .רןב

הדקדנטית המערבית של התקןפה ,ןלא כביטןי

במעין ציפןי שחןר דמןי זפת ,ןשני מןטןת ברזל

הצילן מים נעשן על ידי א .הימלריי,ך צלם

של ה  IIחברה המתחדשת בארצה" .עם זאת ,אין

לאןרך הקירןת שימשן לאימןני הבר מןל

שעלה מגרמניה ןנשאר ידיד המשפחה ,בעיקר

ספק שבאןתם ימים ,אןתה תפיסת מרחב

החלןנןת ,שהין תמיד פתןחים .לאןרך קיר

של שןשנה  ,עד מןתן לפני שנים מספר .רןב

נלהבת  ,שימןש בנןשאים תנ  IIכיים ,ריקןדי

הצילן מים נעשן על גג הבית ,על רקע השמים.

ביכןרים ןחלןציים

כארגז תלבןשןת .אחת לשנה ,כאשר היה נערך

אפשר להבחין בשילןבים המפןתלים של שני

ןאןפייניים לראשןניןת שבמעשה האמנןתי

אח,ד היה  IIספסל

II

מעץ מבריק ,אשר שימש גם

הנשף השנתי של הסטןדין על בימת תיאטרןן

הגןפןת הרןקדים ,ברחבןת הצעד ןגןדל

"מןגרבי" ,אן לרגל חג החנןכה אן פןרים ,הין

התנןעה ,בעןצמה שקרנה מהן ,בכמןיןת

פןתחים את ארגז הפלאים הזה אשר היה בן

הזעירןת של שינןי זןית הראש ביחס ל~ן,

-

כל אלה הין תמימים

בחברה המתהןןה.

*ג כ ' אלדור הוא כתה של שושנה אורנשטוו ו .

בקפיצןת ןהגבןהןת  ,בפרטים המדןיקים של כף

כל מה שהלב חןמ,ד ןבןחרים תלבןשןת

הרגל ןכפןת הידיים ,ביןפי שקרן

להןפעה .הין שם חלקי תלבןשןת שלבשן

~

מהן.
מקורות:

האחיןת בריקןדיהן המפןרסמים ,ןכה טןבה

היתה התפירה ,שבגד שנןתר עמי עד היןם,

כמה חדש היה כל זה ,ןבלתי צפןי  ,ןכמה אןמץ

מתןך מחןל  IIהיריבןת" ,הןא ללא כל פגם ,כאז

צריך היה כדי לרקןד יחפןת ,חשןפןת מןתן ,

.1
.2

כן עתה.

את הנןשאים התנ  IIכיים ןהארץ ישראליים

לאמנות

יהןדית טןענת שההצלחה החלה כמין קןריןז,
של תאןמןת דןמןת ,הלןבשןת אןתה תלבןשת
ןרןקדןת יפה .ההמשך מראה שהקןריןז פינה

את מקןמן לעבןדה יסןדית ןבעיקר מקןרית.

רות אשל II ,לרקוד עם החלום"  ,ספרית פועלים.
ארנון בן דוד ,עבודות חדשות ,מוזיאון תל-אביב

יהודית טוענת שההצלחה החלה כמין קוריוז ,של
תאומות דומות ,הלובשות אותה תלבושת ורוקדות יפה.
ההמשך מראה שהקוריוז פינה את מקומו לעבודה

העןבדה ששתי האחיןת כה שןנןת באןפיין

נתנה לריקןדן המשןתף עןצמה ןמתח II .שני
אנשים עןשים אןתן הדבר ןזה אחר" ,אןמרת

יסודית ובעיקר מקורית .העובדה ששתי האחיות כה

שןשנה .ןיהןדית ממשיכה" :אני הרגשתי תמיד
את הצד הגברי ,ןסןזי הרגישה האשה הקטנה,

היינן שןןת ,אך בכל זאת שןנןת".
המתח בין התאןמןת קיים עד עצם היןם הזה,

אך בשני קצןןת העןלם הן אןמרןת ,בסןפן של

דבר ,את אןתם הדברים :על הצןרך בדחף
הרגשי כדי ליצןר תנןעה ,ןעל ההבדלים
המהןתיים שגרמן לכל אחת מהן להזדהןת

בצןרה מןחלטת עם תפקידי "קין ןהבל",
שהיתה אחת היצירןת המפןרסמןת שלהן·
 IIבמחןל זה" ,משחזרת יהןדית" ,הכניסה היתה
די בנאלית ,סןזי מצד אחד ןאני מצד שני,

בתנןעןת בנייה

-

זה היה אבסטרקטי למדי,

אם כי לא אימפרןביזציה .כל אחת בנתה מזבח

שכבר גילה מה התפקיד שלה .אני עשיתי גם
את התלבןשןת ,היה לי צןןארןן גזןר

במשןלשים ,חןם ןבז' ,ןחןם זה צבע לא סלחני.
ןסןזי

-

הבל ,רקדה תמיד לגןבה ,היה בה משהן

חיןבי .היא היתה הקלה ןהנשית ,אני הגבר
הרע ןהכןעס .המחןל היה זןןיתי ,עם הדגשןת
רבןת ,ןאת המןסיקה הזמינן אצל רןזןבסקי,
שהיה מןרה ןקןמפןזיטןר שחי בארץ.

כשהרמתי את האבן ,סןזי פחדה .ןבאמת

רציתי להרןג אןתה .הבל היה נער צעיר
שמדןרתן לא נדלקה בתחילה ,ןאחר כך הןא

הצליח .אני לא הצלחתי להדליק ,אז יכןלתי
להרןג .היא ידעה לשאת כישלןן ,ןלא הין לה
הרבה ,ןאני לא ידעתי להתמןדד עם כישלןן

. II

הנןשאים שרקדן האחיןת אןרנשטיין עלן
כנראה במשןתף ,אך הרןח שמאחןרי הדברים,

היתה במשך השנים האם ,מרגלית .היא,
שרקדה רק לפני סבא ,אך מעןלם לא הןפיעה
בעצמה ,היתה הכןריאןגראפית ,המןרה,

 IIההשראה

המטבח

-

. II

 IIסבתא עם הכף בישןל צןעקת מן

יש לי רעיןן ל'דגלים' ,מספרת

יהןדית" ,היה נהדר איתה .ב ' דגלים' היה
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שונות באופיין נתנה לריקודן המשותף עוצמה ומתח

לפועל ,שבאו לגבות חובות שאותו אמן גדול

בפרויקט שלטי הגיבורים .ואכן ,אנו פותחים

לא היה מוסגל לפרוע בעוד מועד .

בשלוש דמויות מראשית המחול בתל אביב,
משפחת

אורנשטיין.

אם ביתו הפרטי של יוצר או אמן מבצע מעניק

I

I
I

סיפוק של קרבה היסטורית רגעית ,ציון כזה

נתן מישורי ערד את רשימת האישים שיצוינו

לאולפנה או לבית ספר ,חשוב רגשית עוד יותר.

בשלטים השנה .הרשימה כוללת את מרגלית

לפתע מתברר ל,ן שזה המקום בו נוצרו

אורנשטיין )ואת בנותיה ,שושנה ויהודית(;

יצירות ,בו גדלו אמנים ,בית יוצר לתרבות .

רינה נקובה ,הבאלרינה הרוסית שייסדה את

וכאילו אתה שומע את הפסנתר המלווה את

הבאלט התנ  IIכי שלה; ברוד אגדתי ,ראשון

השיעור ,את קולם וקולן של מורים ומורות

האקספרסיוניסטים במחול בארץ ; מיה

לבאלט או למחול מודרני ,שכאילו נספגו

אר בטובה ,שהסטודיו שלה שימש בית-ועד לכל

בקירות הללו  .אפילו אם הבית בית רגיל

אנשי הבאלט הקלאסי בעיר עשררת בשנים ;

ביותר ,לא מטופח ,סתמי להחרי,ד נדמה לד

גורית קדמן ,האישיות המרכזית בחיי התנועה

שאתה יכול לרגע להריח את ריח הזיעה

לריקודי-העם הישראליים; תהילה רסלר,

הנצחית של הרקדנים.

הרקדנית שעלתה ארצה מגרמניה; גרטרוד
קראוס ,הגברת הראשונה של המחול האמנותי

..........

כל מי שמטייל לו ברחובות או

~

בסמטאות ערים באירופה ,נתקל בהם.

הזמן חמקן ,העבר נידזן להתפוגגות .השלט

המודרני בארץ בשנות

שעל הבית עוצר את מהלן המחשבות של

לוי-תנאי ,מייסדת והרוח היוצרת של ענבל; וכן

ה  30-וה ;40-

את שרה

המבקר רק לשניות .אבל גם זה חשוב  .מי

שני אישים השייכים לעולם המחול הישראלי,

ששוכח את העבר אין לו עתי,ד יש לו ,אולי ,רק

אם כי לא רקדו ולא יצרו כוריאוגראפיות ולא

הווה דל חוויה.

גידלו דורות של רקדנים :משה פלדנקרייז,
שתרם תרומה עצומה להבנת התנועה האנושית

על בית שאולי כלל לא היית שם ליבן אליו ,כי

יפה עשה האגף לאמנויות הבמה של עיריית תל

ושמו מוכר כיום בעולם כולו ,והאיש שהיה

אביב-יפו ,שהחליט לקבוע שלטים בחוצות

צלם המחול והתיאטרון המובהק ביותר,

כמוהו מוצבים שם מאות ואלפים ,קבוע שלט,

העיר ,במקומות בהם חיו ,עבדו ונפטרו אמניה

יעקב אגור .

עשוי ארד או אמייל ,ועליו נכתב שבשנים אלה

של העיר  .בין אלה שיזכו לשלט גיבורים כזה

ואלה חי ויצר כאן אמן זה וזה .מישהו ,ששמו

גם עשרה מוותיקי אמנות המחול ,מהם החיים

מוכר ל,ן שאת יצירותיו אתה אוהב ,יוצר או

וכאלה שכבר אינם בין החיים.

המופשטת ,העלומה ,הבלתי אישית ,נעשית

שוש אביגל ,ראש אגף אמנויות הבימה של

אחריהם יגיע תורם של אישים נוספים .

מבצע נערץ  .ולפתע ,האישיות ההיסטורית

גיורא מנור

קרובה וממשית .כי בשער זה נהג האיש לבוא

העירייה ,פנתה למערכת  IIהרבעון למחול

ולצאת ,לכאן נהרו תלמידים ומעריצים לפגישה

בישראל" ,והציעה להקדיש בגיליונות שנה זו

מרגשת .ואולי בדלת זו נדחקו אנשי ההוצאה

מקום לכל אחד מעשרת אמני המחול שנכללו

~
~
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Dir'ector: Ada Levitt

מנהל מוזיקלי -דוד עורי

מבוא למחול
בלט קלאסי

בפיקוח משרז החינון

;')מורים:

מחול מודרני

ג----

ג'אז

ו-..

יצירה

t:::ב::::

תוכניות העשרה

עבודות גמר לבגרות במחול

J

מופעי תלמידים

L<::

מפגשי תנועה להוריס וילדיס

~

ארוח כנסיס ארצייס

ם

ייעוץ מקצועי בכל תחומי
בי"ס למחול אמנותי

~

אליזבט גולדווין

!.s::

אורה גלמן

פ

-.וו

• מבוא למחול
• בלט קלאטי
• מחול מוזרני

שאול גלעד
שרה וייסנברג

אפרת לינצקי
שירלי נובק-בורשטיין

ג'אז אמנות

•
• היצירה
• מוטיקה במחול
• תולזות המחול
• רפרטואר

חיותה עז-גד
רותי פרץ

ענת צוק

גלינה צ'רניאק

לסדנאות וחזרות במשד
השבוע או בסופי-שבוע:

נורית שטרן

וממוזגים ,חדרי-ארוח

.c
....f':

~ גלית בלחסן

רימונה קורן

אולמות גדולים ,נוחים

!.s::

התרבות והאמנות

טובי פרת

אפשרות להשכרת המקום

'"....J

=.r
• פלזנקרייז
• מחלקה לטיפול
בתנועה ומחול

•

תוננית העשרה

למורים ותראפיטטים

•
•

קורט קיץ
טזנת מופעים

צוות המורים:

חפציבה אברהם .פיט אברהמי .טליה אשל • זבורה הופמן
מרים ורובל .ליסה נהן .עזה לויט • רבקה עז
אמירה קזם .סוזן קזם .אסנת רוטהולץ .לילן שמיר
מלווה על הפסנתר :סאשה זלטקובסקי

~

זולים בישובי הסביבה

~

"

~

'ב)ר\ת מלאה כמחול בשיתוף עם המוסך החינוני זננ\~\ז\ ,\\ 'Yרי

האולפן למוזיקה ומחול  -מועצה אזוךית בקעת בית שאן 11710
טל 06-6588343 ,פקס06-6587847 ,

לתוננית העשרה לקורסי קיץ ,מצטרפים מורים מן הארץ ומחו"ל.
מזכירת האולפו :ציפי נסגי עיזרת למנהלה :קלר איבקר

סל_

•06-6370816
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מצבו של המחול
הישואלי ב 1995-

אלף איש .ההכנסה הכוללת של הלהקות

400
יחד הסתכמה ביותר מ7.5 -

מיליון שקל.

הרכב הקהל 41 :אחוז מבוגריס ,לעומת 59
אחוז נוער )עד גיל (. 19

במטפיים

מספר הצופיס הגדול

יחסית לעומת בירת המחול תל  -אביב ,הוא
בתנועה הקיבוצית וביישוביס בפריפריה

מנהיג המהפכה הרוסית ,לנין ,אמר

דווקא .אפשר להניח שנתון מפתיע זה הוא פרי

..........
 ..........פעס שסטטיסטיקה היא הזונה של

פעילות של  IIאומנות לעס

II

ו  IIסל תרבות",

המדעיס .היא עושה מה שמבקשיס ממנה

שמצליחיס להביא מופעיס גס ליישוביס

לעשות .ובכל זאת ,נתוניס מספרייס מחכימיס

קטניס בעזרת מחלקות התרבות של המועצות

יכוליס לתאר בצורה מוחשית את מצבו של

האזוריות .

תחוס מסויס בחיינו ואת התפתחותו .מדי

שנה ,מאז

,1989

מכלל  103היצירות שנרקדו ,כשני שליש מהן

שוקד המרכז למידע ולמחקר

של המועצה הציבורית לתרבות ואמנות לחקור

היו יצירות ישראליות ,השאר יצירות מיובאות.

את הנעשה באמנויות הבימה בישראל .מנהלת

הופעות הבכורה של כשליש מהעבודות
התקיימו

המרכז היא שוש וייץ.

ב ', 95-

והיתר שייכות לרפרטואר

העונות הקודמות .את המספר הגדול ביותר של

בתחוס המחול האמנותי ,המצב מצטייר כ:ך ב-

יצירות חדשות העלתה להקת בת-שבע, 26 ,

 ' 95פעלו בארץ  7להקות מחול ,שהופיעו ב 103-
יצירות ,שרצו  621פעמיס  ,וראו אותן כמעט

והמספר כולל גס את עבודות הסדנה של

טבלה :1

כלל הפעילות השנתית בארץ ובחו  IIל

יצירm

הופעות

צופים

טה"כ הכנטות

רהקת ה מח ו ר בת-שבע

26

151

106,033

3,100,926

רהקת המחור הקיבוצית

15

188

99,081

1,759,804

הברט ה ישרארי

15

103

65,956

2,162,627

רהקת קורדממה

9

75

41,450

311,447

תיאטרון מחור ענבר

8

45

8,324

76,476

רהקת בת -ד ור

16

32

10,054

161,464

תיאטרון מחור רנה שינפרד

14

27

8,920

93,942

103

621

339,818

7,666,686

הלהקה

טה"כ

טבלה :2

עשרת המופעיס הפופולרייס ביותר למבוגריס

הציררה

הופע

ר הקת המחור בת-שבע

א והד נהרין

17

מפצח האגוזיס

הב רט הישר ארי

ברטה ימפורסקי

15

19,160

סינדררה

הברט הישר אר י

ברטה ימפורסקי

22

16,798

ר הקת המחור הקיבוצית

רמי באר

28

17,425

 NAןZ

רהקת המחו ר בת-שבע

א והד נהרין

12

9,727

מבור

רהקת המחור בת-שבע

או הד נהרין

22

13,324

הברט הישר אר י

ברטה ימפורסקי

17

7,120

או הד נהרין

11

5,120

רהקת המחור הקיב וצי ת

רמי באר

12

6,114

תי א טרון מחור רנה שינפרד

רנה שינפרד

12

6,870

זכרון דברים

נש q

טיוס-מבוא

קיר

מקומשהו

34

I

הלהקה

הכןךא'וגרף

I1

Im
36,225

אנאפאז ה

איור ,ח" ? Dוי

האנסמבל.

שם מיס

רהקת המחור בת -שבע

~

טבלה

:3

חמשת המופעים הפופולריים לילדים
הלהקה

ה'צירה

פטר והזאב /קרנבל הח'ות
מס'בת ר'קוד'ס

להקת המחול הק'בוצ'ת

רמ' באר

111

57,609

להקת מחול בת-שבע

אוהד נהר'ן

51

21,659

הבלט ה'שראל'

אמ'ר קולבן

23

9,370

להקת קולדממה

משה אפרת'

52

25,750

הבלט ה'שראל'

ברטה 'מפולסק'

שלנ'ה
פרד'ננד השור והברווזון המכוער

-

I

הכוריאוגרף

I

ס'נדרלה

. 3

2,281

מקורות המימון של הלהקות:

בעיקר הסיבסוד הציבורי  ,שהוא כשני שליש מכלל התקציבים ,
והשאר

-

הכנסה עצמית.

טבלה  :4התפלגות מקורות מימון ההוצאות

ימצעm

טיבטדו

עדוף/

טה -כ

ציבויר

גירעןן

האצרות

להקת המחול בת-שבע

49°,{,

49'7'0

-2'7'0

9,392,005

להקת המחול הק'בוצ'ת

20%

80'7'0

-0%

5,874,490

הבלמ ה'שראל'

36'7'0

63%

-1 %

6,171,166

להקת קולדממה

18%

80'7'0

-2'7'0

2,080,628

8°,{,

99%

7%

2,361,420

ת'אטרון מחול רנה ש'נפלד

22%

75'7'0

-3%

404,154

טה"כ

•'33'7

66%

-1%

26,283,863

הכנטות

הלהקה

ת'אטרון המחול ענבל

בשבע הלהקות שהשתתפו בסקר הועסקו  277עובדים .

חלקם של העובדים בתקציבי הלהקות היה כדלקמן:

טבלה :5

חלקם של עובדי הלהקות בתקציב הלהקה

להקת המחול בת-שבע

66,878

להקת המחול הק'בוצ'ת

*

20%

3%

65

42,823

הבלט ה'שראל'

68%

7%

7%

59

55,769

להקת קולדממה

76%

14%

3%

29

35,090

ת'אטרון המחול ענבל

82%

0%

9°,{,

9%

15

100,753

להקת בת-דור .

76%

6%

12%

6%

52

ת'אטרון מחול רנה ש'נפלד

53%

11%

16%

20%

5

טה"כ באחךזיס

68%

15%

12%

5%

100%

טה"כ במטפריס

187

42

33

15

277

להקת בת-דור לא הג'שה את הדוחות הכספ"ס לשנת

. 1995

12,084

43,859
איור ,חיים לוי
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שתי ומויות
שתי נשים

שתי יPוניןת
זאבה נהו

מאת

זאב

ה

כ

ה

ן

כשנןלד ישמעאל ,שיכנעה שרה את בעלה לגרש
את השפחה המצרית ןאת תינןקה למדבר .יחד
קראנן את התרגןם האנגלי לפרשה .

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

יצרתי את הדןאט

בקיץ שנת 1996
יי משא ןמתן יי )"  (, "Negotiationsשעה

שאליטה הייז ןאני שהינן במסגרת מלגה

במכללת

,Swarthmore

שבמדינת פנסילבניה .

חילןקי הדעןת בינינן הין בעיקר ביחס
לרגשןתיה של הגר ,שעה שנבחרה להיןת אם

לצאצאי אברהם  .אני אמרתי שבחברה שבה

המחןל מתבסס על הסיפןר התנייכי אןדןת

ריבןי הנשים היה מקןבל ןשכיח  ,הגר אןלי

שרה ןהגר  ,אמהןת העם היהןדי ןהערבי.

הרגישה כמי שזןכה בחסד מיןח,ד כשנבחרה

להיןת האשה השנייה לפני נערןת רבןת
עסקנן במשד שבןעיים בחיפןש משןתף אחרי

ששירתן בביתם של שרה ןאברהם  .אליטה

חןמרי תנןעה הןלמים ,ןמצאנן צןרה

ראתה את דמןתה של הגר מנקןדת ראןת שןנה

כן ריאן גראפית מתאימה .מלבד זאת בישלנן

מאןד  .לדעתה  ,הגר לא יכלה שלא לחןש

ביחד ארןחןת מרשימןת  ,טיילנן טיןלים

שתימרנן אןתה ןהתעמרן בה ,מבלי לשאןל

ארןכים ביערןת הנהדרים שבסביבת המכללה,

לדעתה ןלרצןנה .

ןשןחחנן ארןכןת על חיינן.

היה לי קשה לקבל עמדה זן  ,אבל לבסןף

ואליטה הייז

האידיליה הןפרה רק פעם אחת  ,כשעברה על

הסכמתי  .היסןד הדן-ערכי בנפשה של הגר

פנינן מכןנית ןבה כמה חבר י ה צעירים שצעקן

מצד אחד המשמעת שנכפתה עליה ןמצד שני

לעברנן :יי כןשי ,כאן לא מחןז צ י סטר " !.איני

תחןשתה הפנימית של יי אינני זן שאתם

-

סבןרה שזה כןןן כלפי ,אם כי עןרי שחןם

סבןרים שאני יי

למדי ,אלא כלפי אליטה ,שעןרה שחןר ממש.

שתי הנשים ,מתח המצןי בתשתית המחול לכל

-

הפכה למפתח המתח שביו

אןרכו.

בהיןתי בת למשפחה תימנית  ,שהתגןררה

יוצרות ומבצעות

דואט על

בשכןנה מאןד אשכנזית בתל אביב  ,אני מןדעת

מראש היה ברןר לנן שאני אגלם את דמןתה

מאז ילדןתי לבעיה של "להיןת אחר '.י אליטה

של שרה ןאליטה את זן של הגר  ,בשל הבדלי

היא אשה אמיצה ןנחרצת  ,אבל האירןע הגזעני

הגיל שבינינן ,ןגם בשל היןתה של אליטה

עשה עליה רןשם קשה  .היא סיפרה על כד

שייכת לדןר אחר  .אבל לא רק בגלל הבדלי

לאחדים מתןשבי המקןם  ,ןהם כתבן מכתב

צבע העןר שבינינן היתה לחלןקת התפקידים

מערכת נזעם להנהלת העיתןו המקןמי.

הזאת משמעןת לגבי החיים העכשןןיים

באמריקה ,ןלמעשה גם בישראל  ,בה מתנהל
המשכנן לעבןד על סיפןרו של שרה ןהגר .

מאכק מתמיד כין כני שרה לבני הגר.

קראתי את העלילה ,על שרה שלא יכלה ללדת

שרה והגר
 rאבה כהו ואליטה ה" rב"משא זמתו "
•"N "NEGOCIATIONSו ZE'EVA COHEN & ALETA HAYES
.BRAZIt.זסM
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ילדים ןעל כו הביאה לבעלה אברהם את

החיפןש אחרי חןמר תנןעתי ספציפי לכל אחת

הפילגש המצרית הגר  ,שתלד לן בו  .הקראתי

משתי הדמןיןת ןע י צןכ המכנה הכן ריאן גראפי

לאליטה את הטקסט העברי  .סיפרתי לה אי,ן

של המחןל היה החלק הקל של העכןדה  .כדי

למצוא את התנועה של שרה  ,האזנתי למוסיקה
מאת פיטר ג'ונס ,המזכירה מצלול מזרח-תיכוני

זאבה כורו ואכ)טה היוז ב"משא ומתו "

או אפריקני .הנחתי הפעס לאינסטינקט

·ONS ,וATו N "NEGOCו ZE'EVA COHEN & ALETA HAYES

התנועה התימנית שבי לפרוץ החוצה  .הנאה

 LוPHOTO: TOM BRAZ

מאימפולסיס תנועתייס של החזה ; משקל הגוף
הצונח לאיטו לרצפה  ,כאילו הקרקע אינה אלא

חול; שיחרור פתאומי של הגוף היורד לאיטו
לתנועת אגן סיבובית  ,ואחריו פתיחה פתאומית
של המרפקיס ,שעה שפיסת היד נעה בעדי נ ות.

כדי למצוא את התנועה שתהלוס את דמותה
של הגר ,הלכתי לכיוון החזותי /קינטי  .קודס

כל ביקשתי את תגובתה הטבעית של אליטה
למוסיקה ,במסגרת אילתור מקדיס  ,בטרס

החלו החזרות  .הגוף בשלמותו  ,הצונח
ומתרומס כולו אל הרצפה וממנה כמקשה

אחת; זרועות ורגלייס ,המועפות לאוויר
מהכתפייס והמות נייס; הנאה גדולה
מהגופניות  ,יחד עס איפוק בכל הנוגע להבעה
דרמטית של הפנ י ס.

המבנה הדרמטי של הדואט שלנו מתחיל מכך
שהוא מתרחש  l1בתחוס השיפוט

l1

של שרה.

היא זו שמנחה את הגר בדרכיס בהן עליה
לספק את אברהס ,ומשלחת אותה לאוהלו.
ומכאן לטיפול שהגר מעניקה לתינוקה  ,תוך
התעלמות כמעט מוחלטת מדרישותיה של
שרה .קטע זה מסתייס כששרה כאילו פונה
להגר  ,ומבקשת למצוא עימה שפה משותפת
כלשהי.

התכוונתי ליצור צורך עמוק ,נפשי  l1 ,מן הבטן ",
בשתי הדמויות לדיאלוג  .זו קודס כל שרה
הזקוקה לתקשורת  ,כי היא זו שאיבדה

לחלוטין ,אחרי לידת ישמעאל ,את שליטתה

היסוד הדו-ערני בנפשה של

הגר -

מצד אחד המשמעת שננפתה עליה

בהגר השפחה .היא זו המחפשת איזון של
כוחות

ביניהן.

ומצד שני תחושתה הפנימות של "אינני  Iו שאחס סבוריס

שאני" -

הפנה

הנחתי שהגר דוברת את שפתה של שרה אבל
לא להיפ,ך איפשרה ליצור כוריאוגראפית את
תחושת עליונותה של הגר .היא מסרבת ללכת
בעקבות שרה  ,ומבקשת לה דרכיס משלה על

למפתח המתח שביו שתי הנשיס ,מתח המצוי בתשתית המחול לנל אורנו

פני הבימה  .עצמאותה התנועתית של הגר
מביאה את שרה למצב של חוסר אוניס .

מבודדת עד כאב  ,בתוגה של איבוד חלק

ז אבה כהן ,רקדני ת ישראלית ילידת תל

מעצמיותה התלויה כולה בכוחה  ,שרה מתחננת

אביב ,בת למשפחה תימנית  ,יצאה בשנות

ה 60-

לדו-שיח עס הגר.

להשתלמות בניו יורק ,ביוזמתה של

אנה סוקולוב .היא סיימה את לימודיה
על אף שלא שוחחנו על כך בגלוי  ,אני חשה

בג'וליארד ורקדה בלהקות שונות  .בשנות ה-

החלה להופיע בהצלחה רבה בתוכניות

שזה היה קשה לאליטה ולי  ,בשל הידידות

70

והאמון ההדדי שבינינו ,ש לא להזדהות עס שתי

היחיד שלה .בערבי סולו אלה כהן רקדה לא

הדמויות שהיה עלינו לגלס ,מעבר למה שנדרש

רק עס כוריאוגראפיות משלה ,אלא פנתה

על ידי המקצוענות והאמנות .הדיס ליחסי

לרקדניות וליוצריס מהדור הקודס שהצטיין

אדון ועב,ד שחור ולבן ,הנובעיס מהיסטוריה

במחולות יחיד הבעתייס ,וביקשה מהס

ארוכה שמעבר לשתינו ,נת נו בלי ספק את

להרשות לה לשחזר את אותס מחולות

אותותיה ס בתהליך היצירה ובשעת הביצו ע

שכמעט נשכחו .היצירות הקטנות הללו של

הבימתי.

רקדנית יחידה היו פניניס יקרות ,שזכו

לתחייה בעקבות תגובות קהל חמות
האס הרווחנו משהו מנכונות זו לצלול לתוך

וביקורות נלהבות .חלפו שניס וכהן החלה

התהומות של התודעה ההיסטורית ולגעת

ללמד

בפצעיס שבנפש אבותינו? כל מה שאני יכ ולה

אוניברסיטת פריסטון

לומר בשלב זה הוא שאני חשה הקלה ,קלילות

רבות  ,לעיתיס גס להקה שאספה סביבה.

-

היא ראש תוכנית המחול של

-

וליצור עבור להקות

מסוימת ,כתוצאה מכך שעוד שכבה נשרה

בעונת

ממני.

בגלגולה החדש .לפניכס תקציר מאמר

ם

' 97 - ' 96

תגיע לארץ ותעבוד ב  l1ענבל

, l1

שהיא כתבה על יצירתה המשותפת עס

הרקדנית אליטה

הייז ) (, Aleta Hayes

שבכורתה נערכה בסתיו אשתקד.
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' Vואלה

שהלכו

לעולמם ...

ךש I
.הלכה לעןלמה ,בגיל

תם n
,87

ךש  Iתם

אחת הרקדניןת

מהאסכןלה האקספרסיןניסטית של המחןל

המןדרני

הגרמני.Fe Alf ,

היא היתה

תלמידתם של פןן לאבאן ןמרי ןיגמאן .בשנןת

•

בנין-יןרק נפטר ממחלה הכרןכה באיידס

הרקדן ברט

טרבןרג ) (, Bert Terborgh

שהיה

ה 30-

הגיעה לנין-יןרק ,היתה אסיסטנטית של

הניה הןלם ןהשתתפה במסגרןת המחןל

במשך שנים ארןכןת מרקדני להקת בת-דןר .

הפןליטי ןלהקןת המחןל של השמאל

הןא נןלד בהןלנד .רקד עם באלט סקאפינן ,עם

באמריקה.

תיאטרןן המחןל הנדרלנדי .אחרי שסיים את
עבןדתן בארץ ,יצא לארה"ב ,ןהיה תחילה
רקדן ןאחר כך מנהל חזרןת ןמןרה הלהקה של

מרתה גראהם .בשנים האחרןנןת לימד

באןניברסיטת נין-יןרק
בן

51

ב.Purchase -

הןא היה

•

בינןאר הלכה לעןלמה שרה יןחאי ,אחת

הדמןיןת האנןשיןת היפןת בעןלם המחןל

הישראלי .מאז מלחמת ששת הימים ,כשעלתה
ארצה ,ניהלה סטןדין לבאלט קלאסי בנתניה.

במןתן.

היא נןלדה בספרד לאב יהןדי ןלאם נןצרייה,
מי שראה את להקת אלןןין איילי בשנןתיה

בעיצןמה של מלחמת האזרחים שם .כשהיתה

הטןבןת ,לא יןכל לשכןח את הסןלן של מיגןאל

בת חןדשים מעטים עברה המשפחה להתגןרר

•

גןדרן ) (, Miguel Godreau

רקדן קטן קןמה

אך אדיר בכל קנה מידה אחר,

,Sinnerman

ביןןן .שרה גדלה כקאתןלית ,ןרק כשבגרה

התברר לה שאמה התגיירה למען אביה.

ןסיימה בהצטיינןת .השלב הבא היה

כלןמר ,לפי ההלכה היא יהןדייה .בתקןפת

" "RAD

מלחמת העןלם השנייה כבשן הגרמנים את

ריקןד בשןרןתיהן של להקןת מקצןעניןת.

הכל התפלאן ,כאשר נישא לרקדנית התמירה

יןןן ,אך המשפחה ניצלה מהגירןש למחנןת

מאןחר יןתר פגשה את בעלה ,יהןדי מסןרתי,

ג'ןדית ג'יימיסןן  .ןבאמת נישןאיהם בןטלן

ההשמדה .אביה שב מהמקןם בן הסתתר.

השניים נישאן ,נןלד להם בן ,ןשלןשתם עלן

ייהחןטא".

ארצה.

אחרי זמן קצר.

בגיל ההתבגרןת החל הבאלט למשןך את ליבה .
גם הןא נפטר מסיבןכים הכרןכים באיידס,

ןהןא רק בן

49

במןתן.

היא היתה ילדה מאןד אנרגטית ,ןהמחןל
שימש מןצא למרץ שלה .לבסןף ,בגיל

,17

שרה היתה בין המןרים הראשןנים בארץ שהין

נסעה

ללןנדןן ,למדה באקדמיה המלכןתית למחןל

-

מןסמכים ללמד לפי שיטת

"-ה ."RAD

תמיד

נהגה לדבר בהתפעלןת על מןרתה ,הרקדנית

הבריטית פיליס בדל.
היתה בה נכןנןת לעזןר לכל מי שקשןר למחןל,
לתרןם לכל מפעל חיןבי .נפש טןבה ,שאין
רבןת כמןה.

חדשים

' Vכללים
בתחרות

ג'קסון,

ארה"ב
אחת מתחרןיןת הבאלט היןקרתיןת ןהןןתיקןת
ביןתר ,המתקיימת בעיר ג'קסןן ,שבמדינת

מיסיסיפי ארה"ב ,שינתה כמה מכלליה לקראת
התחרןת של שנת

,1998

שתתקיים בחןדש יןלי.

החידןשים בנקןדןת הבאןת:

*

פרטנרים ,שאינם בעצמם מתחרים ,לא יןכלן

להשתתף·

*

נקבען קטעי מחןל חןבה נפרדים לקבןצןת

הגיל

*

 ,18-15ן . 25-19-

סיבןב התחרןת המקדים ,שכלל עד כה כ-

100

מןעמדים ,מתבטל ,ןבמקןמן יהיה על

המבקשים ליטןל חלק בתחרןת ,לשלןח סרטי-

ןידיאן ,שלפיהם יןחלט מי רשאי להשתתף
בתחרןת עצמה )זה אמןר לחסןך ממשתתפים

שנפסלים כבר בסיבןב זה את ההןצאה הניכרת

של נסיעה למיסיסיפי  ,ןגם יקל על השיפןט ןעל
הצןפים כאחד(.

לפרטים נןספים אפשר להתקשר למשרדי
התחרןת לפי הכתןבת הבאה:

International Ballet Competition
--------------------------------יJackson, Mississipi I----POB 3696
Miss . 3907-3696
Tel : 001-601-355 ~ 9853
Fax : 355-5253
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ךאנסניקי של קפזיו

"הנוחות של נעל התעמלות הביצוע של נעל מחול"

~
להשיג רק ברשת חנויות ישראדנס

~וI :AIc
חיפה ,שד' הנשיא  , 121טל ;04-8385193 ,תל אביב ,אבו גבירול  ,45טל ;03-6916466 ,ירושלים ,רח' הלל  ,23טל 02-6248182 ,
נתניה ,רח ' שטמפפר  ,13טל  ;09-861B764 ,באר שבע ,הרצל  ,82טל ;07-62314B8 ,ראשל"צ ,רח' רוטשילד  ,97טל03-9661183 ,
אילת ,מרנז שלוס החדש ,טל ;07-6340258 ,פתח-תקוה ,רח' ההגנה  ,2טל ;03-9346274 ,רעננה ,רח' אחוזה , 146רחבת המשביר ,טל 09-7430095 ,

ובחנויות טפורט מובחרות

•

ישראינט עויפים

-

רחי לישינטקי  8א,ת ,ראשל"צ ,טל03-9616916 ,

ש  Iוום חוש I
v

חוש  Iוום

ווW

בהשתתפותם של:

תאריכים

מקומות

-

מפגשים

כפי שמצוין בראש כל

ברית ריקוד עולמית -
הודעות ה,WORLD DANCEALLIANCE -

·Joann Kealiinohomoku, .Rogel
Copeland, Linda Yudin, Stephanie
Jordan, Tran Quang Hai, Simha Arom ,
Andrew Tracey.

וגם

באותיות עבריות ,תקיים כנס כללי של נציגי
ארצות היבשת של אמריקה בקיץ הקרוב,

פסטיבל בינלאומי של אקדמיות למחול

לפרטים אפשר לפנות לנשיאת הברית בעולם

בהונג קונג ,שאז כבר תהיה חלק מסין,

בוואנקובר ,קנדה,

ב 15-12-

ביוני.

החדשRuth K. Abrahams ,
Tel :. 001-718-960-8766

ביוני ) (22-19

יתקיים הכנס השנתי של חוקרי

המחול .הנושא השנה :ייהשתקפות העבר היא
השתקפות העתיד ".הכנס יתקיים ב-

Barnard College
NewYork, NY
המעוניינים יוכלו להתקשר לכתובת זו:

Rebecca Harris-Warrick
Lincoln Hall, Cornell Uni
Ithaka, NY 14853-4101
USA
Tel : 001-607 255 7141
Fax : 607 254 2877

ב 14-1-

באוגוסט יתקיים הפסטיבל:

Dance on '97 International
Dance Conference/
International Festival of
Dance Academies
The Hong Kong Academy for the
Perfolming Arts School of Dance
1 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong
Fax : 852 2522 7942
E-mail: tombro@mail.hkapa.edu

כנס .עולמי באוסטרליה
ממשלת אוסטרליה המערבית היא היוזמת
והמממנת של כנס עולמי בענייני מחול,

שיתקיים הקיץ )  (13-15.8.1997בעיר

איך תכיו את

הCD -

שלך

מי שמעונייו ללמוד איך להכין את הקומפקט

 Vחסיה

לוי-אגרון

קיבלה

פרס

שר

את

החיבור

והתרבות
מפעל

על

חייה

במשך עשרות שנים לא היה כארץ אירוע

מחולי ,שעם יוזמיו ומשתתפיו לא נמנתה חסיה
לוי-אגרון .דמותה התמירה היתה תמיד חלק
בלתי נפרד מכל בכורה .לא היתה כמעט ועדה

דיסק מעבודותיו במו מחשבו ,יוכל לעשות
זאת כיוני ,בעיר קולומבוס ,מדינת אוהיו,
ארה"ב .מרכז הסדנה הוא חוקר ידוע של
תולדות המחול ואיש מדע המחשבים,

A. William Smith
ניתן להתקשר איתו בכתובת הבאה:

בנובמבר 1996

Dept. of Dance, Ohio State Uni
1813 North High Street
Colu.mbus, OH 43210
USA
Tel : 001 614 2927977
E-mail: smith.1952 @osu.edu
השפעות הדדיות של מוסיקה ומחול

החינוך והתרבות על מפעל חייה .גם הוענק לה
התואר יייקירת ירושלים".

הכנס יתקיים בדרום אפריקה

ב 19-16-
לוי-אגרון נולדה בירושלים ,דור שכיעי בארץ,
תלמידתה של אלזה דוכלון ,גרטרוד קראוס,
מרתה גראהם ומשה פלדנקרייז .בשנות
הארבעים התפרסמה בהופעותיה בערבי סולו

כמחול .ב  1960-ייסדה את המחלקה להכשרת
רקדנים ומורים למחול במסגרת האקדמיה

לפרטים אפשר להתקשר ל:

World Dance Congress
The Secretariat
Leve11
175 Main St
Osborne Park
Western Australia 6071, Australia
Tel : 61 93453103
Fax: 61 93453108 or 3112

' 97 Multimedia Workshop

שעסקה בענייני מחול ,שהיא לא השתתפה בה.
זכתה חסיה לוי-אגרון בפרס שר

Perth

ביולי

Confluences: Cross Cultural Fusions in
Music and Dance
University of Cape Town
Capetown, South Africa
WWW: http//www.uct.ac.za/depts/
music/ballet/confluen.hmt

הכנס השנתי של החברה לחקר המחול
מתקיים השנה

ב 2.11-31.10-

Congress on Research in Dance
The University of Arizona,
Tucson,AZ
John M. Wilson, CORD Conference
Chair
Dance Division, School of Music
andDance
College of Fine Arts
121 Ina Gittings Building
The University of Arizona
Tucson, AZ 85721
Tel : 520 621 4698
Fax : 520621 6981
E-mail: wilsonjo@u.arizona.edu

למוסיקה ומחול ע"ש רוכין בירושלים ,אותה
ניהלה עד

.1990

במקביל ,ייסדה וניהלה את

להקת ייירושלים למחול בין זמננו" ,שפעלה בין
השנים

1962

עד

 ,1977וב 1993-

להקת ייקרש קפיצה".

ייסדה את

ONDIALE DELADANSE - Vv9..TTANZ.ALl.JANZי'" WORLD DANC& ALLIANCIi 8A1..l.LAJ'.CE
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.ישראכרט E8 MaslerCard
כרטיס שני במתנה תמורת 100

כוכביס במשרדי הלהקה

ש  Iםת חוש ~ Iן jחוש ~ Iןj
במסגרת תיאטרןן זה פןעלת בנפרד מאז אמצע

שנןת

ה 60-

להקה ,שתפקידה להביא לקהל

תיאטרןן-מחןל .למעשה ,זהן כינןי אחר למחןל

מןדרני ,שהיחס אלין במשטר הקןמןניסטי של

ןכבדהן,

מזרח גרמניה היה יחס של חשדהן

אלבן ברג ןכןריאןגראפיס כמן גאלןטה
הצרפתי ,למןפע תנןעתי דרמטי בשתי תמןנןת,

על ידי בירגית שרצר )(, Birgit Scherzer
למןסיקה מאת היינר גרנצלנד )Heiner
(enzlandז.G

בסדר הזה ןלא כמקןבל.
אגב ,את תפקידן של ןןיצק מגלמיס לסירןגין
בספטמבר

', 66

זמן קצר אחרי שבית האןפרה

הקןמית נבנה מחדש

-

הןא נהרס בסןף מלחמת

העןלס השנייה בקרבןת על ברלין

נערכה בן

-

בכןרת המןפע הראשןן של קבןצת תיאטרןן-
המחןל שלן .היה זה הבאלט

) (, I1Abraxas 11

 11אבראקסס 11

שאינן אלא מחןל דרמטי

שני רקדניס ,האחד הןא תןמס פןלמר

ןהשני גרגןר סייפרט

)(Thomas Vollmer
) (. Gregol" Seyffertסייפרט

הןא בנן של אחד

הכןריאןגראפיס המצליחיס בימי המשטר
הקומןניסטי ,דיטמאר סייפרט

)(;Dietmar Seyffert

הןא היה מזןהה עס

המבןסס על סיפןרן של הדןקטןר פאןסט

המשטר ןבין היןצריס המעטיס שהןרשן לעבןד

ןהחןזה שהןא חןתס עס השטן .הכןריאןגראף

גס במערב .בנן גרגןר היה רקדן באלט מצטיין

היה טןס

שילינג )(, Tom Schilling

יןצר

הבאלטיס המןדרנייס החשןב ביןתר בזמנן

בנעןרין ,ןזכה במדליןת זהב בתחרןיןת באלט
בינלאןמיןת רבןת.

בגרמניה המזרחית.

' Vיובל

מאז עברה הקבןצה גילגןליס רביס .לפני
כשנתייס קיבלן את ניהןל הקבןצה זןג יןצרי

'30 V

מחןל מןדרני הןלנדיס

שנות

תיאטרון-מחול
באופרה

של

הקומית

בר"לין

(,Linkens

-

יאן

לינקנס ) Jan

הכןריאןגראף שגס עבד בארץ עס

הבאלט הישראלי ,ןעמיתן מרק

(. Jonkers

בפרס

יןנקרס ) Marc

ןאכן ,הקבןצה עברה שינןייס

פיק

זכה

הראשון

בתחרות

בינלאומית

בפריז

מהןתייס.

לא בכל שנה זוכה אמן מחול ישראלי בפרס
לכבןד חגיגןת יןס הןלדת

ה 30-

של קבןצת

ראשון בתחרןת בינ לאן מית יןקרתית .השנה זה

ברלין מבןרכת בשלןשה בתי אןפרה גדןליס.

תיאטרןן-המחןל ,בןצעה הבכןרה של "ןןיצק'!

קרה .יןבל פיק ,מי שרקד עד העןנה הקודמת

אחד מהס נןשא את השס המטעה במקצת

זהן מןפע מחןל חדיש ,המבןסס על המחזה של

בבת-שבע ,זכה השנה בפרס הגדןל של התחרןת

 11האןפרה הקןמית" .הכןןנה היא לקןמדיה

ביכנר מתז:וילת המאה ה  ,19-המספר על חייל

הבינלאןמית למחןל שהתקיימה בפריז,

כשס כללי למחזה עלילתי ,ןלא למהתלה

פשןט שרןצח את אהןבתן ןאס בנן .הפעס

בימתית.

עןבד החןמר ,שכבר שימש מלחיני אןפרה כמן

בנןבמבר

.1996

פיק השתתף בתחרןת במחלקת המחןל
המןדרני ,ןביצע שלןשה ריקןדי סולן; אחד

'V

קורסי-קיץ

' 97

פסטיבל המחןל המתקייס

בJacob's Pillow -

שבארה  11ב בכל קיץ זה 65

שנה ,כןלל כתמיד

חןבה ,מאת הצרפתי קלןד ברןמשןן ,שני שיצר

St. Strandsraede 21
1021 Copenhagen
Denmark
Tel: 00 45 399 00436

עבןרן טרו סאריננן ,ןהשלישי מאת אןהד

נהרין.
זהו פרס העיר פריז ,הכןלל מדליית-זהב וסכןס

גס קןרסיס לרקדניס .הקןרסיס השןניס
נערכיס בחודשיס

לאלה ,המעונייניס בהשתלמןת במחןל

יןני -יןלי -אןגוסט.

לפרטיס אפשר לפנןת ל;

מתקייס קןרס בעיר

Lesley Farlow
Jacob's Pillow
POB 287
Lee, MA 01238, USA
Tel : 001-413 637 1322
Fax : 413 243 4744

בהדרכתן של מןרה מפורסס מאן:ד

,Wiesbaden

הג'ז,

גרמניה,

Gus

 .Giordanoהקןרס נערך ב  30-ביןלי ןעד 3
באןגןסט.

פרטיס אצל;

קורס קיץ לא פחןת עמןס מסןרת נערך
בקןפנהגן  ,דנמרק  ,מדי קיץ .הןא מיןעד בייחןד

Martha Harlam
Auelstrasse 2a
53925 Kall
Germany
Tel : 00492441 6314

לאלה שמעןנייניס בבאלט קלאסי ,בהתמחןת
בסגנון בןרנןנןויל ,אס כי יש שס גס שיעןריס

יןכל לעשןת זאת בחןדשיס יןני-אוגןסט

בשיטת גראהס.

מרכזת הסמינר השנה היא

,Vivi Flindt

רקדנית מרכזית בבאלט הדני בשנןת

ה .80-

6

ביןלי.

הקןרס יתקייס השנה בין

17

ביןני

לבירןר פרטיס יש לפנןת ל;

Bartholin International Ballet Seminar
POB 3018

42

ומי שמבקש ללמןד מחןל עממי יןןני אותנטי,

', 97

באתןנה.

לפרטיס יש לפנןת לGeorge Mavropoulos -
Greek Folk Dance and Culture
8, Schoiliou St
Plaka, Athens
10558 Greece
Tel : 3313244395

של

40,000

פרנק צרפתי.

להקת מחול גת -זוו
· DOR DANCE COMPANYז BA
מנהלת אמנותית :ג'נט אורדמן

Artistic Director: Jeannette Ordman

הלהקה מופיעה בנל יום שלישי
בשעה  8:30בער ב באולם בת -זור
אבו גבירול

,30

תל-אביב; ובנוטף

באולמות אחרים בתל-אביב ומחוץ לעיר

לפרטים ולרנישת נרטיטים

במשרזי בת-זור; אבו

גבירול ,30

תל-אביב

טל03-6963175 ,

אולפו גת -זוו לאמנות המחול

פרטים :אולפו בת-זור; אבו גבירול  ,30תל-אביב ,טל03-6963175 ,

מנט חוש על אוסטוליה
דיווח על כנס

בכנס השתתפו גם 350

סטודנטים למחול

מאוסטרליה ,ניו זילנ,ד טייוואן והונג קונג .הם
לקחו חלק בפסטיבל אולפנים למחול ,שכלל
מלבד מופעים ושיעורי תנועה ,גם סמינר

World Dance Alliance

 heז

לכתיבת ביקורת מחול ,בהדרכת דברה ג'ואיט.

משתתפי הכינוס צפו ב 13-

מופעים של להקות

מארצות האזור .כמה מלים על הבולטים

שבהם .להקתו של הכוריאוגראף

ש Jערן במלבורו

Wright

Douglas

מניו זילנד פקחה את עינינו במופע

הדינאמי שלה ,ייונוס הקבורה"

"(. Yenus

") Buried

גבר ואשה מעורטלים למחצה,

תלויים על חבלים גבוה מעל הבימה ,ראשיהם
למטה .הם מתעלסים מעל לחבריהם ללהקה,

מאת
..........
..........

Jian-ping

 Quן בייגןינג

המגזר האזורי של איגוד המחול

העולמי ,הכולל את כל מדינות דרום-

מזרח אסיה ,מארגן מדי שנה ,מאז

, 1986

כנסים המוקדשים למחקרים על מחול בכל
היבטיו .הכנס הראשון התקיים בהונג-קונג ב-

 , 1986והמשיך להתכנס שם מדי קיץ ,עד .1990
מאז נערך הכנס בערי האזור ,בין היתר

במנילה ,טוקיו ובייג'ינג ,והשנה התקיים

במלבורן ,אוסטרליה.

חדש ממקורות עתיקים" .בין הדיונים

העיקריים :ייהמשכיות ושינויים במחול
האתני" ,יימ הפכה או התפתחות הדרגתית" ,
ייכיוונים בשינויים תר בותיים".

רשימת המשתתפים כללה 65
מ 11-

מרצים ומרצות

ארצות האזור ואורחים מאירופה

וארה"ב .בין באי הכנס ,מלבד כותב שורות

אלה ,

Lin Hwai-min

מטייוואן ,וכן נציגים

ממלזיה ,תאילנ,ד הונג-קונג והוואי .בלטו
משמאל ל>מ>ן'
•LOUJSE ADLER. JOCHEN SCHMJDT, OU JJAN·PJNG. SHJRLEY McKECHNJE
MERYL TANKARD & STEPHANJE JORDAN
בשורה העל>ונה,

LJN HWAJ·MJN

של אורפיאוס ואורידיקה  ,והוא מתמקד
במלחמת המינים .הרקדנים הרשימו בתנועתם
המעוצבת היטב

על פני הקרקע

-

ובאוויר.

תיאטרון המחול של וייטנאם מהאנוי הופיע
בשני מחולות אתניים עתיקים ,מעובדים

לבימה .האחד נושאו תפילה לגשם ולשמש ,
ואילו במרכזו של השני עמד טקס חניכה
והתבגרות של נערים .הלהקה ביצעה את
המחול ,שנקרא ייארץ הנפשות המצפות"

הנושא שעמד השנה במרכז הכנס היה יי מחול

OU JJAN·PJNG. SYDNEY '96

כולם רקדנים מאומנים היטב  .במופע נעשה

שימוש במיתולוגיה היוונית ,בעיקר בסיפורם

בנוכחותם גם מבקרת "-ה "Yillage Yoice
הניו יורקי  ,Debora Jowittהכוריאוגראף
האמריקאי Janet Lansdale ,Garth Fagan
מאנגליה ,המבקר הגרמני ,Jochen Schmidt
ונציג מוזיאון המחול של סטוק הולםPeter ,
.Bohlin

") "(, Land of Waiting Souls

בסגנון תנועה

מודרני .מלווה אותה הכוריאוגראף האוסטרלי

,Cheryl Stock

שעסק במשך שלוש שנים

בהוראת מחול מודרני בוייטנאם .היה ברור
שיש משהו תמים בתנועתן של הרקדניות

הוייטנאמיות ,ושהטכניקה שלהן עדיין זקוקה
לשיפור ניכר ,כדי להגיע לרמה בינלאומית.

יימופעם של הסולנים הבינלאומיים" ,שכלל

רקדנים בני 30

פלוס מדרום-קוריאה ,

אינדונזיה ויפן ,הציג רמה גבוהה יותר של
ריקוד .מופעי הרקדנים היו רבגוניים והאירו

זויות שונות של אמנות המחול .היו אלה

עבודות קצרות יחסית 10 ,עד 17
אחת  ,שיצרו יחד עולם

דקות כל

חלומי.

ראוי לציין גם את הופעתם של סטודנטים
מארבע אקדמיות אוסטרליות ,ביניהן האיגוד
לפיתוח המיומנויות האמנותיות של תושבי

אוסטרליה המקוריים ,האבאוריג'ינים .שתי
להקות של סטודנטים למחול מודרני ,מהונג-
קונג ומטייוואן ,הוכי חו שיש למחול הבימתי

המודרני בדרום-מזרח אסיה סיכוי טוב להגיע
לרמה גבוהה של מיומנות.

המופע המקורי והמרתק ביותר היה של

תיאטרון המחול של

(. Dance Theatre
) (Stephen Page

בנגארה )Bangarra

הכוריאוגראף סטיבן פייג'

עיצב עם רקדניו

האבאוריג'ינים סוויטה של ערב שלם,
שנקראית

" ,.' Ochres

השילוב בין טכניקה

מערבית-מודרנית ובין סגנון המחו~ המקורי
האוסטרלי היה מוצלח ביותר.

ם
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אולפו אזווי למחול

ס

עמק היוזן
של הדה

בהכהלתה

אדרז

באולפן מתקיימים שעורים לילזים ולמבוגרים .אנו
מגישים תלמיזים לבבחינות בגרות חיצוניות במחול.
אנו מלמזים בלט בשיטת ,RAD

כךך ,למתג"ס'ס
1')),

מועצה אזורית

.דכ.

'0

עמק הירדן 15132
טל06-6751838 .

מכחני נניסה לתוננית שנתית
תשנ"ח

ביה"ס ויצ"ו ,חנה סנש

אזור צפון :יום גי 15/4/97
אזור דרום :יום זי  16/4/97מרכז אמנויות מתא"ו ,קיבוץ כפר מנחם
אזור מרכז :יום הי  17/4/97ויום אי  20/4/97ביה"ס ע"ש תלמה יליו,
בורוכוב  ,5גבעתיים

חונים למבונרים:
בהזרנת חן הרשקוביץי

,12

חיפה

מיועד לתלמידי מחול בכתות חי-יאי בעלי רקע של שלוש שנים בבלט

בהזרנת אורית מזר

קלאסי ושנתיים בטכניקה

חבר המורים הם:
.הזה אורן ,זיתי תור

-

/8

ו ~ 99

אולת :יום אי  6/4/97ביה"ס למחול ,מתנ"ס קולייר

ובנוסף סזנאות יצירה וחוגי ג'אז.

•
•

~

~

אימפרוביזציה ויצירה ,ג'אז ופנטומימה.

ריקוז מזרחי

ח

>5

r-

נמו נן מלמזים רקוז מוזרני ,רפרטואר

תנועה בנוסח פלזנקרייז

~>''6

עמק הירזן
אולפן למחול

ובשיטה רוסית :

-

",0

~

THE REGIONAL
SCHOOL OF DANCE

-

מrat"aמ

'{ Ic]lo
....

•

,,,,"),,,גו

נוספת.

התוכנית השנתית כוללת ;

רקוז מוזרני רפרטואר

.מחנה אמנויות בקיץ )שלושה שבועות לכל המשתתפים(

אימפרוביזציה ויצירה

.מחנה חנוכה

 .מרינה פילק ,גלינה צירניאק ,מירב בן-ארי,
מרים ורובל  -בלט קלאסי
 .אנה ולאסוף  -פנטומימה

.סופשבוע מחול במרכז סוזן דלל
.יום מחול באנסמבל בת שבע
.יום מחול בבלט הישראלי

~

מלווים בפסנתר:
יפים גלמין ,ג'ניה גולזין ,אולגה בקייב ,אלה סמולר

.יום הפוך בשיתוף המרכז למחול ביכורי העיתים
לפרטים והרשמה:

_ _ _ _• • • • • • 02-6738140

בואו "םון אצונו ב-

אוופ אזווי וםחוו חו הנוםו

בהנהלתה האמנותות של שוש גלעד

• בלט קלאסי
.מחול מודרני

-

מבחני R.A.D

• מחול יצירתי
.ריקודים סלוניים
.ג'אז

•

ריקוד מזרחי

הלימודים
בכל הרמות
מגיל גן ומעלה

.הנחיית עבודות גמר לבגרות

•

מפגשים עם רקדנים וכוריאוגרפים

צוות תמורים:

שוש גלע,ד רבקה נתן ,ניסים יזי,ד אלישע ליסק ,יעל נתיב,
אוטר בריזזה ,גרונר שירלי ,זור ריקי ,פאני ואנזריי
האגף לתרברת כרער רספררט
טל .האןלפן למחול-בשעות אחה"צ

, 04-9840785

מרכז קהילתי ע"ש יצחק רבין חרף הכרמל

שוש גלעד בשעות הערב המאוחרות 06-6372004

>
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קטלוג תערוכת תלבושות של להקת הבאלט

הרוסי במוזיאון למחול של שוודיה,

ז BAKS

בהוצאת המוזיאון  ,סטוקהולס , 1996
 184עמודיס
אריק

נאסלונד )(, Erik Naslund

 ARIONOVו.

מנהלו

הוותיק של המוזיאון למחול של שוודיה ,
מצליח מדי שנה לאצור תצוגה בעלת ממד
היסטורי ייחודי  ,שמלווה בקטלוג מרתק
המהווה ספר בזכות עצמו .הפעס מדובר

בקטלוג המכיל תיעוד עשיר של הקשריס

אפריקה

היפה

Revue Noire
רבעון לענייני אפריקה
פריז  ,חוברת מס '

106

,14

סתיו

1994

עמודיס

ההדוקיס ביו הצייריס של ראשית המאה

שעבדו עס דיאגילב  ,למשל ליאון בקסט ) Leon
 ,(Bakstנטאליה גונצ ' ארובה )Natalia
 ,(Gontcharovaהנרי מאטיס ) Henri
 (. Matisseחלק נכבד של הקטלוג מוקדש גס

גיליון מס' 14

של הרבעון מוקדש למחול

ביוגרפיות של אמני מחול שחוריס )מלה

לצייריס המודרניסטייס  ,בעיקר אלה של
צרפת  ,פיקאסו למשל.

(, Roerich

רריך ) Nikolas

הקטלוג כולל הקדמה על ייתקופת הפאר

שהיה לו חלק חשוב ביצירה

האקסטראוואגנטית " של הלהקה  ,וכו מאמריס

המהפכנית של ניז 'ינ סקי יי פולחן האביב ".

על כל באלט שתלבושותיו מוצגות בתערוכה .

מלא צילומיס נהדריס  ,המכיל לא רק הסבריס
על מחולות אפריקנייס שבטייס  ,אלא גס

דיאגילב  ,גברו הקשריס ביו הבאלט הרוס י

לקשר ביו דיאגילב ליוצר התפאורה

והתלבושות מיקולאי
האפריקני על כל צורותיו .זהו ספר יפה ביותר ,

בפעילות הלהקה מאז ועד

, 1929

מותו של

הקטלוג נדפס בשוודית ובאנגלית  ,והתצלומ י ס
הקטלוג מתעד את תקופת פעילותה של להקת

הצבעונייס מדבריס בעד עצמס .

די אגי לב  ,עד מלחמת העולס הראשונה.

אסורה בארה " ב  ,נא להיזהר( וסקירות על

עבודתס של פרל פריימוס ,קתרין דונהס
ולהקת הבאלט של הארלס  .יש בו גס תיאוריס

יירושתם

של להקות שחורות מאמריקה הדרומית

של

יוצרים

המחול  ,שמלאות מאמריס מלומדיס מאוד

גדולים

ואזוריס אחריס .

שלעיתיס איו בהס דבר המאיר על אמנות

האיגוד האמריקאי של חוקרי-מחול ,

הטקסטיס מובאיס בצרפתית ואנגלית  .צירוף
נדיר של צילוס מרהיב ואינפורמציה חשובה .

,Congress on Research in Dance
המוכר לרב י ס תחת השס ,CORD

אירגון

מפרסס

פעמייס בשנה ביטאון משלו ,

Dance Research J ournal
כותרתו .החוברת האחרונה

) ,28 / 2

בניגוד לחוברות רבות של הקונגרס לחקר

סתיו

(1996

מוקדשת כולה כמעט להרצאות שניתנו בכנס
מיוחד על אמנותה של דוריס האמפרי.

המחול

-

הפעס החומר קריא  ,ענייני ומרתק .

בניתוחיס המבריקיס של מרסיה סיגל

) (Marcia Siegelאו מבקרת הYillage " -
 ", Yoiceדברה ג ' וויט ) (Deborah Jowitt
מצויה מחשבה רבה וגישה מקורית .

מענייו גס מאמר שנושאו הוא הזיכרונות

מפסטיבל המחול האמריקאי  ,שהיה מתקייס

בשנות ה 50-

במכללה במדינת קונטיקט .זה

היה המפגש השנתי החשוב ביותר של אנשי
השפעתה של האמפרי על התפתחות המחול

המחול המודרני  ,ודוריס האמפרי עמדה

המודרני בארה " ב לא היתה פחותה מזו של

במרכזו .

אישיות כה דומיננטית  .היא נפטרה בגיל צעיר

ועוד מאמר  :מאמר היסטורי על בית התאחדות

יחסית ממחלה ונדחקה הצידה מבימת

הצעירות היהודיות  ,משהו המקביל לימק"א ,

ההיסטוריה .

שברחוב  92של ניו-יורק ,הידוע בכינוי

מרתה גראהס  ,אלא שהאמפרי לא היתה

" .',y

ברחוב זה התרחש חלק מרכזי של פעילות
ככמה מחשובי המבקריס וההיסטוריוניס של

המחול המודרני בשניס שסביב למלחמת

המחול באמריקה מאיריס בגיליון שלפנינו

העולס השנייה  .כמעט איו רקדו מאותס ימיס

פניס שוניס בחייה ויצירתה של האמפרי.
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שלא התחיל את דרכו

"-ב ", Y

ורשימתה של

בעקבות צעדוו
סר

של

פרד

Ashton's Legacy

Following
Sir Fred's Steps

<lreo Grauח an .. Jordan & AוEd,ted I>y Ste pI

Follow-ing Sir Fred's
Steps
ההרצאןת שניתנן בכנס מיןחד במסגרת

Roehampton Institute
ללןנדןן נןבמבר

בהןצאת

1994

Dance Books

ללןנדןן ,

229

עמןדים

פרד אשטןן  ,האנגלי שבכןריאןגראפים

הבריטים  ,האיש שעמד ליד עריסתן של
הבאלט הבריטי בשנןת העשרים של המאה
שלנן ,ןהמשיך ליצןר עד מןתן בשנת

, 1988

קבע

יןתר מאחרים את הסגנןן הבאלטי המיןחד של
הממלכה המאןחדת .
הההרצאןת השןנןת המןבאןת בקןבץ מקיפןת

את עבןדתן ככןריאןגראף מכל זןןית אפשרית.

מניתןח צןרני  ,ןעד לזיכרןנןת אישיים של
רקדנים עימם עבד .הספר מהןןה מדריך

לעןמק של יצירןתין של אשטןן.
קןבץ זה מאפשר לקןרא למצןא אספקטים

המעניינים אןתן ביצירתן הענפה של סר פר,ד

והס

המשוכו

לרקוד-_.

"מחול תחת צלב-הקרט"
מאת ליליאן קארינה ןמריןן קאנט

מנהלן האמנןתי של הבאלט המלכןתי הבריטי
בשנים

.' 90- ' 63

למעשה הןא היה כןח משפיע

Tanz unterlll Hakenkreuz

על עיצןב להקה זן הרבה ממה שנכלל בתקןפת

Lilian Karina - Marion Kant
הןצאת Henschel Verlag, Berlin

מיןחד במינן ,מאןד אנגלי באיפןק ןבאלגנטיןת

1996

כהןנתן כמנהל אמנןתי .הןא היה למןסד .איש
שבן ןבתנןעה שלן.

מה עלה בגןרלם של גדןלי המחןל המןדרני ,
ממןמלץ לכל מי שאינן מכיר היטב את תןלדןת

ההבעתי  ,בגרמניה בשנןת שלטןנן של היטלר,

הבאלט באנגליה ,ןלכל מי שמעןניין להתעמק

ןכיצד הגיבן לנןכח השינןיים בארצם

בנןשא מיןחד זה.

שאלה שאינה יןרדת בשנים האחרןנןת מסדר

-

זן

היןם  ,ןלא רק בגרמניה .את הניתןח המעמיק
ןהמרתק ביןתר בעניין זה כתבה דןןקא מבקרת

ןחןקרת אמריקאית  ,סןזן

,(Manning

מאנינג ) Susan

בספרה על הרקדנית מארי ןיגמן

ןכניעתה לתכתיבין של שר התעמןלה
ןהאמנןיןת הנאצי  ,גבלס .גם הדןןיג מילר

גיןאן

פינקלשטיין )(Joan Finkelstein

מתארת בצןרה בהירה ןמןחשית את תפקידה

של דןריס האמפרי במןסד נכבד זה.

)(Hedwig Mi.iller

כתבה ספרים בנןשא ,ןאף

אצרה תערןכה גדןלה על המחןל בגרמניה

במחצית הראשןנה של המאה

ה .20-

על כל

אלה כבר דןןח ביירבעןן למחןל בישראל יי

לקט של תעןדןת .למעשה ,זהן חןמר היסטןרי
ראשןני ןגןלמי  ,המןכיח בעקביןת איך השתנן

בספר החדש

שלפנינן,

ןבן שני חלקים ,אין

ההןראןת ןהחןקים בכל הנןגע למןפעים מאז

חידןשים של ממש .חלקן הראשןן ,שנכתב בידי

עליית היטלר לשלטןן ןעד המפלה בסןף

ליליאן קארינה  ,הןא מעין אןטןביןגרפיה של

מלחמת העןלם השנייה.

מתןארים בנימה אישית אך לא מעמיקה  ,ללא

זהן שילןב מיןחד במינן של חןמר אישי,

רקדנית גרמנייה ,שנמלטה לשןןדיה  .חייה
יןמרה ספרןתית ,אבל בניסיןן תמים למדי

אןטןביןגרפי ,ןשל תיעןד מזכרים רשמיים ,

לןמר את האמת ,לתאר את קןרןתיה באןתה

מלאי תככים של ביןרןקרטים ,המתארים רןע

תקןפה איןמה.

לב מטעם .ןהעיקר

-

האמנים שבהם מדןבר

אינם נבדלים מאןתם פקידי מנגנןן התעמןלה

את חלקן השני של הספר כתבה מריןן קאנט,

ןהדיכןי הנאצי  .מי שחשב אחרת ,ניסה לצאת

היסטןריןנית ןמי שהיתה אישיןת מרכזית בחיי

לחן יי ל מבעןד מןעד .אחרים ,פןן לאבאן ןקןרט

התרבןת של גרמניה המזרחית  .אגב ,היא

יןס למשל ,ניסן להסתגל לאדןנים החדשים,

נשןאה לראש אגןדת הסןפרים לשעבר של

ןחיכן עד שיגרשן אןתם.

גרמניה המזרחית  ,אחד מעמןדי התןןך של
מנגנין דיכןי חןפש הביטןי שם.
קאנט נברה בצןרה יסןדית בארכיןנים שנןתרן

מהתקןפה הנאצית ,ןחלקה בספר הןא בעיקר

הפרט המעניין במחקר זה שהןא נערך ןנכתב

בידי מי שהיתה חלק ממנגנןן דיכןי חןפש
הביטןי בשם הקןמןניזם.
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Eכ

c:

-

ו.ם
םיו
-..

גשס של מיס ושל שינת בנינוות ובפאוקיס ,אבל באולמי המחול חס ותוםם .שפע של
יוצויס ,ותיקיס וצעיויס .דוייח מנםיעתו של גיווא מנוו בעקבות הריקוד שקווה ענשיו

..........

באמריקה של ארה " ב עסןקים

נער ממש  .אבל ,אם הדןאט של סאנןן ןבןרן

~

המבקרים ןחןקרי המחןל בכתיבה על

היה מרגש ןמעןצב היטב  ,כןריאןגראפית

אתנןצנטריןת ןרב-לאןמיןת במחןל .במקןם

ןרגשית  ,הדןאט של חכים מייצ ' י ןדןד ןאלנטין

) (Hakim Maiche - David Valentine

להתעניין במחןל כתנןעה אנןשית ממשית,
בימתית

-

היה

מתחכם  ,יןמרני ללא הצדקה ,יצירת בןסר.

הם עןסקים בן כתנןעה חברתית.

בפריז  ,לעןמת זאת  ,מנסים לשלב בין

למרבה המזל הןא נמשך רק כעשר דקןת .

המשמעןיןת השןנןת של המחןל  .צפיתי שם

במןפעים שיש בהם מסימנ י הניסיןן ליצןר

המרכז למחןל בן-זמננן פןעל כבר

תנןעה אמנןתית תןך התייחסןת למןצא אתני .

ןבמסגרתן הןפיען להקןתיהם של יןצרים ידןעי

תרבןת יי שחןרה "  ,יןתר נכןן להגדיר זאת כ,ך

שם ,למשל מגי מארין ןלהקתן של גאלןטה.

אם נתעלם לרגע מתרבןת הפןליטיקלי קןרקט.

אןלם לא גדןל זה שימש אכסניה לרבים

וכ

פסיפס אירופי -
c::

Lם
םד

גב ויס Wח Iויס בפוין

12

שנה ,

מיןצרי המחןל העכשןןי בצרפת  .ברשימת

במרכז למחןל בן  -זמננן )Theatre
 (, Contemporain de la Danseהממןקם

צפןן-אפריקאים רבים  .האמריקאים מרצים על

ב " עיר האמנןיןת  ",מןרשת שר התרבןת ז ' אק

שיתןף בין-עדתי ןבין-גזעי ,אבל גם הצרפתים

לאנג )מקןם המזכיר קצת את סןזן דלל שלנן(

היןצרים ןהמבצעים במרכז בןלטים שמןת

-

ראיתי במסגרת סדרת מנןיים ערב שכלל שני

עןשים משהן בנידןן  ,ןלא מןןתרים על רמה
אמנן תית .

דןאטים .שניהם נןצרן ןנרקדן על ידי ארבעה
רקדנים שחןרים  .היה זה ניסיןן נןעז ןמרתק

להשתמש בחןמר התנןעתי של ריקןד הרחןב ,

שכןנה פעם

ברייקדאנס )(Breakdance

ןנדד

משכןנןת נין-יןרק ןערים אחרןת לאירןפה

במשך יןתר מעשןר שנים ,ליצירת שפה
תנןעתית אישית ,אמנןתית ןכנה .

גם מןפע שהתקיים במעין מרכז קהילתי בעיר
לןןיין של פריז  ,קןלןמב

שמה ),(Colombes

עןסק בהשפעת מחןל אתני על עיצןב מןפע
אישי ןאמנןתי עכשןןי  .כןןנתי למןפע שהציגה

שם להקתה של בלאנקה

המןפע " ,"Salome

לי ) .(Blanca Li

שם

משמע שלןמית בת המלך

הןרדןס  ,זן בעלת שבעת הצעיפים  ,האחראית
בניגןד למה שראינן  ,למשל  ,במסגרת פסטיבל
ישראל

בגיליןן

]ראה מאמרן של ירןן מרגןלין

1996
מס ' ,[9

הצליחן הכןריאןגראף סאליה

סאנןן )(Salia Sanon
סיידן

ןעמיתן לדןאט המהמם

בןרן )(Seydoux Boro

ליצןר שיתןף

פעןלה ביניהם  ,שעןמד בסתירה למהןת מחןל

לכריתת ראשן של יןחנן המטביל .
ל י היא יןצרת מספר,ד ןהמןפע שלה מןגדר
בתןכנייה יי מןפע כןריאןגראפי ןמןסיקלי
לשמןנה רקדניןת  ,שני אןמני טרפז  ,שחקן אח,ד

זמרת לירית ןחמישה מןסיקאים  ".במןפע זה
ניכר היטב המןצא האתני של היןצרת  .עם

הרחןב  ,שהיא אינדיןןידןאליסטית באןפן

זאת  ,הבימה ,התלבןשןת ןבעצם כל מה

קיצןני .אןלי זן תןלדה של הניכןר ןמלחמת

שמסביב למןפע הין מעניינים יןתר מהמחןל

הקיןם של הנערים ברחןבןת הכרך המןדרני

עצמן  ,שניכרים בן סימני ההיכר של הפלמנקן.

מאפריקה ןח י ים זמן ממןשך בפריז  ,כבר אינם

בכל מקרה  ,זהן ניסיןן עכשןןי נןסף לרתןם

נערים  .יש בהם בגרןת  .בתנןעה האקרןבטית

לסיפןר מהבר י ת החדשה ,שהעסיק לא מעט

האלים  .מכל מקןם  ,שני הרקדנים שמןצאם

המסןכנת ןהבלתי מתפשרת שלהם יש גם

כןר י אןגראפים  ,אמצעים סגנןניים אתנ י ים.

פיןטיןת  ,המאפשרת לשניהם להפגין רגעים של

כלאן של יןחנן הןא מין כלןב התלןי מעל

רןך ןיחס כן ןאמית י .

לבימה  ,ןשני האקרןבטים עןשים את עבןדתם

מבלי שהדבר ישתלב ממש בעלילה  .מןפע
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חלקן הראשןן של המןפע  ,אף הןא דןאט בין

מבןלבל משהן  ,שיש בן רגעים מרתקים

שני רקדנים לא אירןפאים  ,האחד מבןגר ןהשני

ןרקדניןת מעןלןת.

Cכ

פסיפס אירןפי --
c::
Lם
םד

~תאס זוגי
..........

במופע נוסף של רקדנים מצרפת צפיתי

""'IIIIIIIIIII

במסגרת פסטיבל מחול בעיר ברמן

שבגרמנ י ה .שוב דואט  ,כשעה אורכו  ,מאת הלה

פאטומי ואריק לאמורה Hela Fattoumi )-
 .(Eric Lamoureuxשם ה י צירה " ", Solstice
היום שבו משך היום ומשך הלילה שווים .
השניים עובדים כבר יותר מעשר שנים ביח,ד

והם זוג גם מחוץ למחול .את שיתוף הפעולה
ביניהם החלו עוד בהיותם סטודנטים .הוא גבר
צרפתי גבה קומה  ,והיא שחומת עור  ,ממוצא

אפריק נ י  .תנועתם משתלבת בשלמות ומעבירה
תחושת יחד משפחתית  ,זוגיות מובהקת  .הם

נוהגים כשני אקרובטים המתעופפים להם
באוויר מעל לזירה  ,ותלויים לחלוטין בכך
שהאחד יתפוס את הפרטנר שלו באמצע המעוף.
התנועה של פאטומי ולאמורה אינה נעדרת

סיכונים ,ולא תמיד מעשיהם על הבימה
מובנים .תחילה הם מזיזים מיני מחיצות מצד
אחד של הבימה לעברה השני ,מבלי שיש לכ,ך
בעיני לפחות  ,משמעות כלשהי .אבל ככל
שהדואט המשפחתי מתפתח  ,מתברר הקשר

ההדוק בין הגבר לאשה  ,והמחול נעשה מרתק
יותר ויותר .זהו דואט מצוין  ,בוגר.

Cכ

פסיפס אירןפי --
c::

Lם
םד

סיפווי בויס -

הסתיו של בומו

 ..........אם לוופרטאל ,שם החלה את דרכה
 ""'IIIIIIIIIIIפינה באוש ולמעשה עדיין עובדת בה ,
היא קכה של תיאטרון המחול העכשווי -

ברמן  ,אחת מערי איגוד ערי

Hansa

העתיק ,

היא מרכז חשוב מאוד של תיאטרון המחול
הגרמני .כאן פעלו בעבר יוצרים חשובים  ,כמו
ריינהילד הופמן ויוהאן קרסניק )שבבכורה שלו

שהתקיימה בקלן  ,עסקנו במסגרת הדיון שלנו
במחול בעל הזיקה הפוליטית  ,עמ'

,(13-12

וזה

שנתיים מנהלת את הלהקה העירונית סוזנה
לינקה.
הסתיו האירופי צבעוני מאו,ד למרות השמיים
האפורים .שלכת עצי הערמונים צובעים
בנופלם את המדרכות והכבישים בצהוב ואדום
מרהיבים  .המחול החדש של ל י נקה צבעונ י לא

פחות .יצירתה  ,ששמה יי אוויר

",(Luft

חם " )"Heisse

כולה בד י ם צבעונ י ים  ,וכל מה שאפשר

לעשות בהם  .בכלל  ,היה זה מופע טקסטיל י
מובהק  :לפני היצירה החדשה ביצע תיאטרון
המחול של ברמן את עבודתה של לינקה ,
המוכרת ממופעיה של להקת המחול הקיבוצית

יי באלט נשים  ",שגם בו ממלאים הבדים תפקיד
מרכזי .היצירה החדשה היא מעין בת זוג

ל יי באלט נשים " .
את התנועה יוצרים הבדים המרהיבים .ניכר

שהצבעוניות והנשיות של החומר הארוג הן
שגירו את דמיון היוצרת .מורגש ,שהכנתה של
יצירה זו הסתיימה רק עתה .עדיין תקועות בה

סיכות והיא זקוקה למדידה נוספת וגימור.
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וכ

פסיפס אירופי

c:
Lם
םד

משחק של צבעים
 ..........בתיאטרון העירוני של העיר הגרמנית
~ סארבריקן )  (Saarbriickenהתקיימה

חלל הבימה של סארבריקן  ,שאינו נפרד

היה רגע נאה של מחול בזהוב ,היתה פתיחה

ממקוס הצופיס )שהיו צעיר>ס ונלהביס(  ,עשוי

בכחול עס דמויות מוזרות במרומי החלל

כולו לבן .לבימה בהירה זו נכנס הרקדן ,שגילס

הבימתי  ,והכל הסתייס בתמונה של אפור.

את הצייר קליין .בתוכנייה קראתי שהקירות

מבחינת הכוריאוגראפיה וטיב הביצוע ,תמונה

ואפילו האנשיס ייצבעו תוך תנועה בלבן ,יופי

מסיימת זו של אפוריס במחול שנקרא <;!"", Pר

של רעיון .אלא שבמציאות הבימתית המברשת

היתה המושלמת ביותר .המוסיקה המלווה

הלבנה לא ממש נטפה צבע ,וגס האיש

היתה מין סלט שלס של קטעיס שוניס מאוד

שכביכול היה עליו להלבין לעינינו המשתאות,

זה מזה .וכך מרוב גווניס ,שלט בריקוד זה

ואף להיעלס ברקע הלבן ,נותר כשהיה לפני

הצבע

האפור.

תחילת המופע.

בכורה של מחול חדש מאת יוצרת צעירה
משטוטגארט  ,שמזמן שמתי לב לעבודותיה

עבור להקת הבאלט של ש טוט גארט וללהקתה

שלה .דניאלה

קורץ ) (Daniela Kurz

עבדה עס

להקת המחול המודרני של סארבריקן על
מחול ,שכנהוג בימינו נמשך כשעה ,ללא

הפסקה ,ושמו

" ." Monochrome

משמע:

חד-גוון·

בלי ספק  ,קורץ היא יוצ רת מחול מוכשרת,
המחפשת עדיין את שפת התנועה הייחודית

שלה .ראיתי יצירות שלה שהן בימתיות ואפילו
תיאטרליות מאו,ד בצד עבודה המסתפקת

בתנועה לשמה  .גס אלו וגס אלו היו יצירות
נאות ובנויות היטב .

הפעס בחרה קורץ לעסוק בגווניס; כל קטע
במופע מוקדש לצבע אחר .יצירתה קשורה

ביצירתו של הצייר הצרפתי איב קליין ) -1928
 (. 1962קליין עורר סקנדליס שעה ש " צייר "
בעזרת דוגמניות עירומות ,מרוחות בכחול
המיוחד שלו שרקח לעצמו  ,כשהן מתפלשות
לפי הוראותיו על בדיס המונחיס על הרצפה ,
וכך יוצרות רישומי תנועה .שימושו בגוון אחד

ויחיד העמיד לבירור את עצס השימוש בצבע
באמנות החזותית.
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" )",ב) מרקוס הק) בתפק'ד א'ב )")ק
·' WHfTE". MARKUS HECKEL AS YVES KLEfN. PHQTQ: UWE MERKEL

Iכ

פסיפס אירופי -
c:::

Lם
םד

התחול באתנות התוןןנית

~

בעיר הלא גדולה

~מדו )(Emden

שבצפוו גרמניה נמצא מוזיאוו שייסד

מי שהיה מייסדו ועורכו במשד עשרות שניס

של השבועוו יישטרו" ) ,(Stern
אוקטובר ועד ינואר ' 97

הנרי נאנו .מסוף

מוצגת שס תערוכה,

שנושאה המחול ביצירות הצייריס המודרנייס

של המחצית הראשונה של המאה ה, ZO -
ייממאטיס ועד של'! p.ר
הקשריס ביו הצייריס החדשניס של ראשית

מי אינו מכיר את הציור המלא תנועה של

המאה ואמנות המחול היו רביס .מעצבי

חמש הרקדניות מאת מאטיס? אבל באמדו

תלבושות ותפאורות נודעיס כפיקאסו למשל

ניתו לפגוש לא רק באוריגינל עצמו  ,אלא

מצד אח,ד וצייריס ופסליס כארכיפנקו הרוסי

בשלביס שוניס של תיכנונו על קיר .וישנס

מצד שני  ,נמשכו אחר המחול והרקדניות

גס פסליס ורישומיס מאת ארכיפנקו ,

לKunsthalle -

של ~מדו על ידי

והרקדניס כנושאיס לרישוס וציור .אמניס

שהושאלו

אלה מיוצגיס בתצוגה שנאספה בשקדנות מכל

המוזיאוו לאמנות של תל  -אביב ,שס מצוי

העולס.

האוסף הגדול ביותר של יצירות ארכיפנקו,
אחד הקוביסטיס הרוסיס החשו ביס.

בתערוכה מוצגות

כ 170-

יצירות  ,כלומר

היא מקיפה אבל איננה מהתצוגות הענקיות

מאט)ס

MATISSE

המעייפות את הצופה  .מקוס נכבד בה
תופסיס ציירי המודרנה הגרמנית מראשית

קשריס אישייס רביס עס יוצרי המחול

המאה  ,מהקבוצות שנקראו ייהפרש הכחול "

המודרני  ,והס ציירו אותס בדיוקנאות

ו " הגשר"  ,כמו

) (.Nolde

קירכנר )(Kirchner

ונולדה

וברישומיס.

צייריס מקבוצה זו יצרו גס

הקשר ביו אנשי הבאוהאוס ) (, Bauhaus
ובראשס אוסקאר שלמר ),(Schlemmer

יוצר

ה"באלט הטרי אדי" ,מתועד כאו על ידי כמה
מהדמויות הכביכול מכניות שהוא יצר ,

בתלבושות ומסכות שהו יצירות אמנות בפני
עצמו ·
התצוגה המרתקת מציגה בדרן משכנעת את

ההשפעה ההדדית ביו המחול המודרני
והאמנויות החזותיות .הקטלוג הנלווה
לתערוכה מספק תיעוד עשיר ליחסיס

המיוחדיס ביו בימת המחול וביו הציור
והפיסול המודרנייס.

ארכ) פ נק I
ARCHIPENKO
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Cכ

פסיפס אירופי --
=c
Lם
םר

שלטון הומן וטןמפולינה

..........

איציק גלילי  ,היןצר הישראלי היןשב

"""1IIIIIIII

בהןלנד ןמצליח להפתיע אןתי מפעם

לפעם ,עשה זאת שןב ,ןבגדןל  .הפעם הןא לא

הסתפק בעבןדה קאמרית צנןעה ,אלא עיצב

יצירה בתנןעה ןבצליל ל 14-

(!ו רקדנים ,

שגס מנגנים  ,מי פחןת ןמי יןתר ,בלא פחןת
משבעה (!ו פסנתרים  ,המקיפים כחןמה את

הטרמפןלינה הענקית המשתרעת על פני
הבימה כןלה.

שם ה י צירה ",,, Chronocratie

משמע שלטןו

הזמו  .מה שמיןחד בה  ,מלבד ממדיה  ,היא
תנןעה כאילן איטית  ,רכה ןחלןמית  ,הנןצרת

בשל השימןש בכרית הענקית  ,מהסןג המשמש
לנחיתה של קןפצים לגןבה .המזרן מקפיץ את
הרקדנים והמצןינים( אבל גם עןצר אןתם  ,בן
זמנית  .מצב זה משןןה למחןל משהן חלןמ י,
כאילן נען האנשים מתחת לפני מימין של ים.
המןסיקה  ,שחיבר עבןר החבןרה ג ' ין קארל

ו (, Gene Carl

מןתאמת ליכןלתם של הרקדנים

לנגן בפסנתר  ,ןזה מגביל למדי .אחד הרקדנים ,

ג'ןאקים סאבטה ו(,Joaquim Sabate

שהןא

גם זמר קןנטראטנןר מעןלה ,שר תןך כדי
המןפע ןיש גם כנרית המנגנת במהלכן .כל אלה
משןןים למןפע תחןשה של מןלטימדיה ,שילןב
אמנןיןת .אבל יןתר מתחןשת הזמו השןלט
חשתי באןןירה של שייכןת קבןצתית ,של

יחידים בתןך קןלקטיב  ,בעצם שלטןו
הטרמפןלינה  ,כגןרם משפיע על אןפי התנןעה .
המןפע כבר בןצע

כ 25-

פעמים בהןלנ,ד בלגיה

ןבגרמניה  ,ןנעשים מאמצים להביאן ארצה,
אןלי במסגרת פסטביל כרמיאל בקיץ הקרןב.
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פסיפס אירופי

Iכ

c

Lם
aו

על נשוס ופוות
.........
..........

הנשים הן חמש רקדניןת מעןלןת,

הפרןת מספרן דןמה :גןןיןת ענקיןת ,

כארבעה מטר גןבהן ,של בנןת בקר שחןטןת,
תלןיןת בצד הבימה על אנקןלים ,כמן בבית-
מטבחיים  .הכןריאןגראפית היא כריסטינה דה

שאטל )(, Krisztina de Chatel

יןצרת

הןלנדית מצןינת בעלת שם צרפתי ,שכבר נכתב

עליה בגיליןן מס' .9
המןפע החדש שלה נקרא

" ", Vanitas

משמע

יי הבל הבלים  ",כפי שהתבטא בשעתן החכם
מכל אדם .אין ביכןלתי להסביר הגיןנית את
הקשר בין הכןתרת ליצירה המחןלית ,אבל מה
זה משנה .העבןדה עצמה מעןלה ממש ,מדןיקת
בתיאןר היחסים ב י ן חמש הפןעלןת בבית-
המטבחיים )מכל מקןם ,כך הן נראןת

בחלןקים נקיים אבל בצבע שאינן ניתן
להגדרה( .התנןעה פעמים רבןת בנןיה כקאנןן ,
מתפתחת בניגןד לזן של היתר  ,אבל תמיד תןך
קשר פנימי .הדמןיןת לא מעןצבןת על פי
מחןןת של אןפי ,אלא כל אחת מהרקדניןת

הנהדרןת מעניקה פירןש אישי לחןמר התנןעתי
של דה שאטל.
אם מןכרחים לערב גם משמעןיןת פילןסןפיןת,
הפרןת השחןטןת הן אןלי הסןף הסתמי ,הצפןי
ןחסר המשמעןת של חיינן ,אןתן הבל הבלים

של קןהלת .הן הןפכןת לסמל של חייהן

הסתמיים של הנשים .כך אן כ,ך זהן מןפע
מלא כןח ביטןי ,בנןי בצןרה קפדנית ןמקןרית ,

כדרכה של הכןריאןגראפית דה שאטל.
להקתה של דה שאטל טרם הןפיעה בארץ,
ןחבל שכך .היא אחת היןצרןת המקןריןת
ןהחשןבןת ביןתר במחןל ההןלנדי ,ןהגיע הזמן
שגם בארץ יכירן אןתה ןאת עבןדתה.
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פסיפס אירופי --
c:
Lם

םד

ווקויס את מפת העיו
יימיפו' ורעיר  ",כור  ':תום סטוארט

BERT BENSCHOPס"CITY MAPPING", CHOR,: THOM STUART, PHOTO: R

..........

מדי שנתיים מתקיים בעיר האג ,הלא היא בירת ממלכת הןלנ,ד פסטיבל שנןעד לעןדד את

IIIIIIIי'""" עבןדתם של יןצרים צעירים ןחדשניים ,שם הפסטיבאל ,CaDance
מהמןפעים שראיתי המעניין ביןתר היה יימיפןי העיר",

,City-mapping

המןפע מןרכב מקטעים

רבים של מןסיקה ןמחןל ,טקסטים ןמיני התרחשןיןת בימתיןת ,שנןעדן לצייר מעין דיןקן של העיר

האג ,כפי שהדבר נראה בעיני הכןריאןגראף תןם

סטןארט )(,Thom Stuart

התןצאה :מפה

צבעןנית ןלבבית ביןתר של האג ,אגב ,לא יכןלתי להיןת נןכח במןפע של כןריאןגראף נןסף ,דןנלד

פלמינג )(,Donald Fleming

שעלין הןטלה אןתה המשימה ,ןבןןדאי רןאה את עירן בצןרה שןנה ,

לפני שהצןפים הןרשן להיכנס לאןלם התיאטרןן ,הןפיע רקדן מהאי יאןןה ,לבןש בתלבןשת
מסןרתית ,ןהצית נר קטןרת שאפף בריחן המשכר את האכסדרה ,הןא בירך אןתנן בתנןעתן ןהןביל

אל האןלם ,זה היה קטע סמלי שהןקדש לתןשבים הרבים של העיר שמןצאם מאיי דרןם-מזרח
אסיה ,כידןע ,ההןלנדים שלטן באיים אלן עד אחרי מלחמת העןלם השנייה,
על מסך גדןל הןפיען תצלןמי סרט אילם של תנןעה ברחןבןת האג ,פעם ןהיןם ,זה היה מעין מןטיב
חןזר של המןפע כןלן,

מפת העיר של תןם סטןארט החלה בבןקר של ג'ןגינג ,נער ,פלג גןפן העליןן עירןם ,רץ סביב משטח
הבימה ,שעה שהכןריאןגראף עצמן ,לבןש ז'קט ןעניבה ,עדיין ללא מכנסיים  ,אןלי כמי שמתעתד
לצאת למקןם עבןדתן  ,הקיף בריצה את מןשבי הצןפים ,בינן לנער נןצר תיאןם משעשע  ,מין רישןם

של בןקר עירןני,

בהמשך המןפע  ,שהיה אפןף שמחת חיים  ,רקדן ןשרן אמנים ןתיקים ,למשל ,יןב

(Sanders

שרקד טנגן נןסטלגי ,ןג'יני

סןלן )(, Jeanne Solan

סאנדרס ) Job

מןןתיקי הנדרלנדס דנס תיאטר,

המלמדת לעיתים קרןבןת אצלנן בקיבןץ געתןן ,לעןמתם הןפיען אמנים צעירים יןתר ,אחד מבןגרי
הקןנסרבטןריןם העירןני העלה דןןקא קטע רציני מ"אגם הברבןרים",
שןב ןשןב הןקרנן תמןנןת רחןב מןסרטןת של העיר משנןת

ה ,30-

בד בבד עם קיןמן של קרנבל

עממי ,מןדרני ןקלאסי של מחןל ,מןסיקה ןזמרה ,אין ספק ,סטןארט הגיש זר פרחים צבעןני לעירן,

ן",~,ןrn" ,
תחרות  ) ),!Jה אר~ ' Iו~,ה לבלט

~

היי~;~~;~:'~:;:~:;;''~,ב~~;~~~ת;;~;;אשל
מאת :רית
ו~ן  j1ון
ואשית המחו האמנותי נאו ישוא

•• A",,

L/U

~ם

ת~ך Iת ~ו~ ~ךנ~ Iנ~ נננ~

כנ ~ג~ך

W
~ ~ Iיי

W

נו~.~.ן נ~~:~~ ~~ W

~ךנז ~ Iזו ןננ ~~נ Iנ  Iנ~ Iך~~ Iו
ך~י ~ I~ Iנ  ~,נן~ ~,ן~ ~נ נ~ I-נ
תחרות מיה ארבטובה לבלט נוסדה למען עידוד

ותמיכה ברקדנים בתחום הבלט הקלאסי

~
&-

החיים

1920-1964

"אנציקלופדיה זוטא שיש בה לא מעט מידע מאלף"
חזי לטקל ,ז"ל", ,ר'עה" "חיכינו לספר זה בכיליון עיניים"-

-

שלום חרמון ז"ל ,המפקח על המחול במשרד החינוך ותרבות,

"אני מקוה שאינן רואה בספר זה סוף וכי עוד

ידן נטויה  ...לרקוד עם החלום מוסר מידע מקיף ,מן
הראוי שספר זה ישמש חומר לימוד בסיסי לכל בתי
הספר למחול"  -פרופ' חטיה לוי-ארגון
להזמנןת :רית אשל ,ת.ד 820 .היד הכרמל
חיפה

המחיר:

, 34987

טל04-8246093 .
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· DOR Beer-ShevaזBA

ולהנציח את פעילותה החשובה ורבת שנים של

MUNICIPAL DANCE CENTER

מיה ארבטובה בתחום הבלט בישראל

י ך וש 16 Oב Nף שבע  84111טד 07-6275577 ,6231521 ,פ 07-6275577 ,OD
. 07·6275577, 6231521 Fax . 07•6275577ו 16 Yad Vashem Str, Beer·Sheva 84111 P.O.B.1220 Te

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

מדי שנה מארח מרכז סןזן דלל את

מןפעי ייהרמ ת מסך" ,מסגרת שנןעדה

להעמיד במה לרשןת יןצרים צעירים ןיןצרים
מנןסים .למןפעים אלה ,שהתקיימן בדצמבר

) (, 21-10

הןזמנן גם מספר מנהלי תיאטרןן

ןפסטיבלים בעיקר מאירןפה ,מתןך כןןנה שהם

יהיו גם קנייני מחול .מה ייצא מכ,ך מןקדם
לדעת .

צירומים :גדי דגון

 24המופעים ,כמעט כל אחד מהם מורכב
משלןש יצירןת ,היןן חלןן ראןוה רבגוני

לאמנות המחול הטרייה בישראל :הרבה
יצירות רעננות ,ורמת ביצוע גבןהה ביותר

בקרב הרקדנים הצעירים .בלטן מןפעיהם של

הצעירים נועה דר ,ענבל פינטו וברק מארשל.
לצד היןצרים הצעירים ,ביניהם כאלו שעבדן
עם רקדני אנסמבל בת-שבע אן הכינן עבןדןת

עצמאיות ,התקיימו גם מןפעים של תיאטרון-
מחול ענבל; רנה שינפלד הביאה תוכנית חדשה
הכוללת גם עבודןת מוכרות משלה; וכן מופע
של קולדממה ,של משה אפרתי.
והיו גם מופעים של הרכבים מוכרים .ורטיגו
הירושלמית והלהקה של ליאת דרור ןניר בן-גל
ביצעו בכורות; עידו תדמור הופיע ביצירתו

ייתא"; סאלי-אן פרידלנד ביצעה את ייאוספים"
שלה; קבוצתו של אמיר קולבן רקדה את

גירסתו לייג'יזל ". 2
המנהל האמנותי השנה ,ערן בניאל ,הצליח
להציג מבחר מייצג ורבגוני של כוריאוגראפיה
ישראלית צעירה ,ןשפע רקדנים מצוינים.

~

:56 עפדו
? ברק מרש, ' " בור,  יי ארץ ש? תפוז' ם עצוב' ם:ר:ופעו
' כעה דר: " כור,וא: יי א>נו א:למטה

:5 עפוד ן
? נעה ורטה))ם ועד' שע, '  כור, " יי בורדומ'נו:ר:ופעו

' '?ש גונו, " כור, ?' יי עס ק' ם כרג:ר:ופט
PAGE 56 :
UP: "LAND OF SAD ORANGES", CHOR .. BARAK MARSHALL
DO WN: "NOTHING BUT", CHOR .. NOAH DAR
PAGE 57 :
UP: "BORDOMINO", CHOR .. NOAH WERTHEIM & ADI SHA'AL
OO WN: "BUSINESS AS USUAL", CHOR. : SHELLEY GONEN
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ציייקובסקי
של

בוריט

אייפמז

בראשית חודש אפריל

אמורה להניע לישראל
להקתו של בוריט אייפמז
 ........אייפמן נולד בסיביר ,להורים שהוגלו
 """'1IIIIIIIIלשם מאוקראינה במסע הטיהורים נגד

זו עבודה עמןקה  ,מלאת ניגודים פסיכולוגיים.

שלי על צ'ייקובסקי? סיפןר חייו מופיע בו ,

אייפמן מדגיש שזו בעצם המחשת המוסיקה.

אבל בצורה מאןד ערטילאית .יש קווי דמיון

 IIאנחנו ,אנשי הבאלט ,קשורים בטבורינו

שמשיקים לחייו של צ'ייקןבסקי ,למשל אשתו,

למוסיקה של צ'ייקובסקי .אני זוכר את עצמי

אנטונינה מיליוקובה ,או הברונית ופן מק,

כנער בקישנייב ,רץ לתיאטרון כדי לשמוע את

שתמכה בו כלכלית .אבל העיקר הוא בכפיל

המוסיקה בסוף המערכה השלישית של 'אג ם

של צ'ייקובסקי ,האלטר אגן שלן .זהו פרטנר

הברבורים! היא כל כך טראגית! ישבתי אחר

שאיתו שוחח והתווכח כל הזמן .הוא גם

כך בבית,

בכיתי ,התייסרתי ,דמיינתי.

רק

הג'ןקר במשחק הקלפים ,הוא גם נסיך וגם נער

היהודים בימי שלטונו של סטאלין .לאחר מות

עכשין הגעתי להבנת דמותו של צ'ייקובסקי,

רקדן  ,הוא כל הדמויות העוברןת במוסיקה של

הרודן חזרה המשפחה מערבה והתיישבה בעיר

שלפי הביוגרפיות הרשמיות היה עטור עלי

צ'ייקובסקי .אבל ,הגיבןר האמיתי בבאלט שלי

קישנייב .שם ,בהיותו יל,ד הוא התחיל לרקוד.

דפנה ורב תהילה .איך אדם כזה יוצר מוסיקה

היא המוסיקה'!

תמיד חש צורך להביע את עצמו בתנןעה,

כה טראגית? מהכפילות הזאת יצאתי למסע

בריקוד .בוריס אייפמן ,אחד הכוריאןגראפים

ח יפושי ם משלי .ניסיתי לגלות גם לעצמי ,גם

הבולטים של רוסיה היום ,יש הסבןרים גם

לצופים ,דרך הטראגיות של המוס יקה את

בעולם ,מצא לא מזמן רשימות ,יומנים שניהל

הטרגדיה של האיש .האם יש עלילה בבאלט

בגיל

,13

הקו הברור העובר דרך כל הבאלטים של
אייפמן הוא הקו הספרותי .בין אם זה
ב  IIאידיוט II

ו  IIהאחים

מאת

קאראמזוב II

ושם לתדהמתו קרא את המשפט

הבא II :אני מתחיל את הרשימות האלה ,כדי
לעזור בעתיד למבקרי המחול להבין את

מקורןת היצירה שלי".
בגיל

13

כבר יצר מעין כוריאוגראפיה ראשונה

שלו .בנימה חייכנית הוא מסביר II :אולי זו
היתה שאיפתו של ילד אמביציוזי
מהפרובינציה  ,ואולי תחושת ייעוד כמו של
אותו ילד בסיפןרו של שלום עליכם 'עלי

ה 15-

כינור"! בקישינייב פגש בוריס אייפמן בן

את הכוריאוגראף הדגול ליאוניד יעקובסןן
ושאל אותן" :איך אוכל אני להיןת
כוריאוגראף?" .התשןבה שקיבל היתה:
"כוריאוגראפים לא נעשים ,כוריאוגראפים
נןלדים . II

ואכן ,הוא נולד כוריאןגראף  ,אך הדרך היתה
ארוכה .היא עברה דרך קונסרבטוריון

בלני נגר,ד שם למד אייפמן בפקולטה למחול,
גם את תולדות המוסיקה ותיאוריה .שנתיים
לפני סיןם לימודיו בקונסרבטוריון התקבל
כמורה כוריאוגראף באקדמיה למחול על שם

"העיקר הוא בכפיל של

ככוריאוגראף לאקדמיה הזאת" .בי ן התלמידות

ציייקובסקי ,האלטר אנו שלו.

ןןאגאנןבה .זה היה כבוד עצום להתקבל

שלי היו כאלה שבבןא הזמן הפכו לפרימה
בלרינות של אופרת קירוב ושל בולשוי" .
העבודות הראשונןת של אייפמן II ,גאיינה

והתווכח כל הזמן .הוא נם

II

ו  IIציפור האש" ,בוצעו גם בקירוב וגם

בתיאטרון מאלנהלי בלנינגרד.

ב , 1977-

לאחר

ושבר את כללי הביורוקרטיה הסובייטית :הןא
הקים את  IIתיאטרןן

הניוקר במשחק הקלפים,
הוא נם נסיר ונם נער

שבע שנים באקדמיה ,הוא יצא להרפתקה

המחול ,II

זהו פרטנר שאיתו שוחח

להקה משלו,

רקדן ,

הוא כל הדמויות העוברות

דוסטויבסקי ,ובין אם זה  IIמסטר

)  IIהשטן

ממןסקווה (II

ומרגריטה II

מאת בולגקוב .מבקרי

באלט רבים הדגישו את משיכתו של אייפמן
למקורןת ספרןתיים" .אי ן זיקה אדןקה כל כך
לספר עצמו .בשבילי ,גיבןרי הספרים הם רק

סימנים או סמלים ,חןקי המשחק ביני לבין
הצופים .אני נותן לקהל איזןשהי נקודת מוצא
לאסוציאציןת שלו ,להתנסות שלו .לאחר מכן

אני מראה לו הצגה עצמאית לחלוטין ,שלא
כבןלה בכבלי היצירה הספרותית

-

יצירה

כוריאוגראפית ,לפי כל חוקי המחול .היצירה
הספרותית היא רק עטיפה :שם ,תפקידים ,

ןאיתה הוא יצא נגד האקדמיזם השולט.

במוסיקה של ציייקובסקי.

בסגנונו הרבגוני הוא ניסה לשלב טכניקה

אבל  ,הניבור האמיתי בבאלט

ולהבנתו הוא של היצירה שלי'!

שלי היא המוסיקה"

הגישה הזאת יכןלה להוביל אןתו רחוק רחוק

קלאסית עם פילןסופיה עמוקה ,תנןעה
מודרנית עם אקספרסיביות עצומה וראייה

תיאטרלית .כיום ,יש בלהקתו כשישים
רקדנים ,עבןרם הןא יצר

כ 40-

ניסיון לסמן איזןשהי עלילה כדי שתהווה קרש
קפיצה לדמיונו של הצופה ,לתפיסת עןלמו

מהתפיסה המקובלת והמסורתית של הדמויןת
הספרותיות ,וזאת כוונתו :לצאת למסע

יצירות

מרהיבות .הוא הופיע איתם בכל העולם וקצר

הרפתקני משלו על גלי דמיונו .למשל" ,הא חים

הצלחה מסחררת.

קרמזוב'! החלק הראשון של הבאלט בהחלט
בנוי על היצירה הספרותית המוכרת אך בחלק

נפגשנו לאחר שלהקתו הופיעה בארץ ,ביצירה
לא כל כך מייצגת

-

גרסתן ל  IIדון קישוט

II

של

השני אייפמן מתבסס על רןמן שלא נכתב ,אלא

היה קיים רק בדמיןנו של דןסטויבסקי.

מינקוס  II .זו היתה בחירתו של האמרגן" ,

מצטדק אייפמן II ,כל כך רציתי להופיע כאן ,

"אני" ,אומר אייפמן II ,המשכתי את הרומן

שבאיזשהו מקום לא היה חשוב לי עם איזו

ויצרתי גרסה עצמאית משלי ,הצגה משלי ,בה

עבודה אני אופיע".

הגיבור הראשי הוא אלכסיי )דמות משנית
בסיפור( ,העובר דרך ייסורים ארוכה ,דרך

עכשיו הוא מגיע עם יצירה שבהחלט מייצגת

טרור וחטא ,ורק בסוף חייו הןא חוזר לאהבה

את הקו האמנותי שלו ,הבאלט "צ'ייקובסקי".

ןלהוקרת הטוב שבאדם'!
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העתיד הכלכלי פחות מטריד

בעבודותיו הוא ממשיך להתבסס על טכניקה

הרגשות המיידייס  ,את מצבי הרוח הרגעייס.

קלאסית ,אבל ממלא אותה בתוכן חדש  ,כמו

בזה החידוש שלי ככוריאוגראף .כשאני כותב

למשל ב  11דון קישוט "  .דמות אביר היגון

כוריאוגראפיה אני רוקד הרבה .כורי אוגר אף זה

המוכרת מקבלת תדמית מחודשת לחלוטין,

מקצוע נפלא ומופלא שאת מהותו עוד לא

כשאייפמן מעביר את העלילה לבית משוגעיס.

הבינו עד היוס ,אולי יבינו בעתיד .תראו ,כולנו

אותו .הוא חושב יותר על

מתנועעיס ,כולנו יוצריס אך רק יצירות של
כשאני מצביע על הדמיון המפליא בין  11דון

העתיד האמנותי של להקתו.

הכוריאוגראפיס הגדוליס ,המרגשות את רבבות

קישוט" שלו ו"ג'יזל" של מאצאק ,שגס הוא

הצופיס ,כי יש בכוריאוגראפיות אלה כוח

הכניס ,במערכה השנייה ,את גיבורת הבאלט

מאגי ,המכריח מאסות של אנשיס לחוש אותס

שלו לבית המשוגעיס  ,אייפמן משתתק לרגע

רגשות .בגלל זה מקצוע הכוריאוגראף הוא

ואחר כך בזהירות רבה מציין שהדמיון הוא

ייחודי  ,כי מאחוריו עומדת ההבנה

חיצוני בלבד .דון קישוט שלו חי בעולס

האמוציונלית של העולס".

האשליות  ,ואילו ג'יזל נמצאת שס כתוצאה
מסיבות טראגיות  ,אך זו הארה שולית בלבד.

הוא מייחל להתפתחות בלתי

צפויה ,כדי שהתיאטרוז שלו

 11לכל תקופה הצורה המייצגת אותה .וכמובן,

לחקור את אחד ההיבטיס הרגישיס אך

הבאלט המודרני הוא בבואה של העולס

החשוביס להבנת אישיותו של צ'יקובסקי

-

הפנימי של אדס בן זמננו  .רצונו של

ההומוסקסואליות שלו .מהביוגראפיות

הכוריאוגראף או כל אמן אחר להביע את עצמו

הרשמיות בהחלט מצטיירת דמות אפופת

באמצעיס המוכריס לסביבתו ,מביא ליצירה

תהילה והערצה  ,שהמוסיקה שלה היוותה ניגוד

צורה חדשה  ,עכשווית בבאלט .זו פלסטיקה

גמור לחייה האישייס .איסור זה היווה בסיס

חדשה  .בוודאי  ,כל כוריאוגראף יוצר עולס

להרבה שמועות ,רכילויות והשערות .אחת מהן

פרטי שלו שהיא השתקפות של אישיותו ,וזה

היא ש הטראגיות הלירית במוסיקה של

היופי שבזמניס שלנו  .במאה

יפתיע בכל פעם ,נם את

כאן מתחייב הסבר  .לאחר שנת 1940

חל

איסור מוחלט על המוסיקולוגיס הסובייטיס

ה 19-

נוצרו

צ'ייקובסקי מבטאת את הכאב העצוס הטמון

קאנו ניס  ,סטריאוטיפיס  ,שלפיהס עבדו רוב

במאבק הפנימי שלו  ,להתעלס מרגשותיו

הכוריאוגראפיס בעולס .היוס  ,קיימת

האמיתייס.

בכוריאוגראפיה ובפלסטיקה ,המשקפיס את

עניין זה גס היה הבסיס לשמועות העקשניות

היוצריס אחד אחד • 11

שנפוצו על התאבדותו של צ'ייקובסקי .לפי

רבגוניות ,ריבוי פניס ,שוני מוחלט

הצופים ונם את עצמו .והוא

הביוגראפיה הרשמית ,הוא מת במגפת

אייפמן כונה לא פעס יורשו וממשיך דרכו של

ישתדל להפוך כל יצירה

הכולירה שפקדה את סנט פטרבורג בשנת

אין זה סו,ד נישואיו של צ ' ייקובסקי

ליאוניד יעקובסון  ,האמן שראה בצורה ערך

.1893

עליון .אייפמן בהחלט ממשיך לחפש בתחוס

הסתיימו בכישלון טוטאלי .משעריס שהקרע

הצורה הכוריאוגראפית  ,אך מרחיב את ממדיה

בינו לבין ידידתו שתמכה בו כלכלית הרבה

לעומת יעקובסון ומעמיק לתהומי הפילוסופיה

שניס ,נדז ' דה פון מק ,גס הוא היה על רקע

והפסיכולוגיה .אייפמן מחפש ממדיס

גילוייה על דבר ההומוסקסואליות של ידידה.

תיאטרלייס יותר .הוא טוען ל  11מחשבה_

עתידית לשונה מקודמותיה,

אמוציונלית" .צירוף מעניין 11 .המטרה

לקראת  ,1993לציון 100

העיקרית  ,הרעיון שלי ,תמיד היה למצוא את

המלחין ,ראו אור לא מעט מחקריס חדשיס

הדרך הקצרה ביותר ,את הסימן הפלסטי

ונכתבו לא פחות ספריס שעסקו בדמותו

המדויק ביותר  ,שמייצג את הרגש .אני לא
מדבר על

סמליס ,11

מדגיש אייפמן 11 ,אלא על

קשר בלתי אמצעי בין רגש והבעתו .שימו לב ,

נם בתוכז ונם בצורה .רק כך

הוא רואה את הדרך להצלחה
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שנה למותו של

הטראגית של צ'יקובסקי .באחד מהס ,
 11התאבדותו של צ ' יקובסקי

-

מיתוס

ומציאות "  ,מפריך החוקר אלכסנדר פוזננסקי

כשלאדס חסרות מליס ,הוא מתחיל להתנועע.

כמעט את כל השמועות על כך שהמלחין שס

גודש רגשי חייב למצוא ביטוי בתנועה  ,בריקוד.

קץ לחייו .בהסתמך על מסמכיס וכתוביס

כאן עיקר הסגנון שלי :חיפוש אחרי מאסה

אחריס ,הוא מוכיח שחייו

קריטית של אמוציות המתפרצות לתנועה.

צ'ייקובסקי לא היו כה סודייס ,ואס סבל

ה  11כפוליס 11

של

האמנות שלי פונה לפרט ,לאדס כבוד,ד

מנטייתו ,לא היה בכך דבר שהו ביל לביטוי כה

ולעיתיס קרובות היא בלתי צפויה ומביעה את

טראגי.

ג'ורג' בלנשין ,שהעריץ את צ'ייקובסקי ,מציין
בספרו ייצ'ייקובסקי שלי" )שהכתיב לסלומון

התרבות הגדולה שאני נושא בדמי והתרבות

העתיד הכלכלי פחות מטריד אותו .הוא חושב

הרוסית ,עזרו לי להפוך למי שאני היום".

יותר על העתיד האמנותי של להקתו  .הוא

וולקוב( ,שאחת הטרגדיות הגדולות בחייו של

מייחל להתפתחות בלתי צפויה ,כדי
כבר  20שנה יש לאייפמן להקה משלו .בכך יש,

שהתיאטרון שלו יפתיע בכל פעם ,גם את

בשכבות רחבות בקרב העם .אין זה סוד

לדבריו ,לא מעט יתרונות .הדבר מאפשר לבוא

הצופים וגם את עצמו  .והוא ישתדל להפוך כל

שצ ' ייקובסקי סבל לא מעט מביקורת הרסנית

בכל בוקר לאולם החזרות ,לעבוד עם אנשים

יצירה עתידית לשונה מקודמותיה ,גם בתוכן

של המבקרים המוסיקליים של רוסיה באותם

מוכרים שמוקירים אותו ומכירים את דרך

וגם בצורה .רק כך הוא רואה את הדרך

ימים ,שהאשימו את המוסיקה שלו בגסות

עבודתו .הוא משבח את המקצוענות של

להצלחה.

וחיספוס .בין מעריציו היו קודם כל חוגי

רקדניו ואת הייחודיות של כל אחד מהם .אך

האצולה.

יש לכך גם מחיר .דווקא בגלל הקשר ההדוק

בסוף ינואר הוא יצא עם כוריאוגראפיה חדשה

עם להקתו ,הוא נאלץ לוותר על הזמנות רבות

בשם ייג'זל האדומה" ,במרכזה הבלרינה

המלחין היתה העובדה שלא חש די אהדה

לדעת אייפמן ,לא רבים הותירו את חותמם

מקצווי תבל ,כולל ארה"ב ,לבוא וליצור .גם

הגדולה אולגה ספסיבצבה ,שרקדה בסנט

במחול העכשווי .והוא מתחיל למנות ומדגיש

הבולשוי המוסקבאי ותיאטרון ומארינסקי של

פטרבורג ,אחר כך בבאלט האופרה של פריז,

מיד שזו רשימה פרטית משלו :פוקין ,ניז'ינסקי

סנט פטרבורג הזמינו אותו ,אבל קשה לו

האחרונות בבית חולים לחולי רוח ,לא הרחק

ושורה של כוריאוגראפים שעבדו ליד דיאגילב.

להתפנות .ייזה מאוד מחמיא לי" ,אומר

כמובן ,בז'אר )בלי להתחשב במה שהוא עושה

ייאך אני לא יכול להיענות ,כי אני מרגיש שאני

מניו יורק .לדעתו של אייפמן ,הביוגראפיה של

חייב להיות בכל יום עם הרקדנים שלי".

ספסיבצבה היא השתקפות של כל דרכה

היום( ,שגילה דרכים חדשות ואפשרויות

אייפמן,

שעבדה עם דיאגילב ובילתה את  20שנות חייה

וגורלה הטראגי של ההגירה הרוסית מתחילת

בריקוד המודרני .היום ,הוא אומר ,יש שורה

שלמה של אנשים מבריקים ,שהקימו להקות

האין זו  /בריחה מהמציאות ורצון לעבוד ביותר

משלהם עם סגנון ייחודי  .הוא מכיר את

נוחות ,בלי הצורך להסביר את עצמו יותר מדיך

עבודותיהם היטב ונוקב בשמם של יירי

יי נכון" ,אומר אייפמן ,יייש תחושת אי נוחות

היה זה הכוריאוגראף השוודי מאץ אק,

קיליאן ,ג'ון נוימאייר ,פינה באוש ,ביל

בעבודה עם אחרים ,אך העיקר הוא בדבר

שהכניס את ג'יזל לכתונת המשוגעים בגרסתו

פורסייט ואוהד נהרין שלנו ,שאייפמן שמע

אחר .בכל תיאטרון יש אנשי מקצוע  ,שאיתם

שלו לבאלט הרומנטי  .והנה גם אייפמן יצר

עליו הרבה ,ראה את עבודותיו ,אך לדאבונו

אתה מגיע להבנה בחזרה שלישית

עדיין לא נפגש איתו.

מגיע לעולם .אבל אני יוצר מרבדים

הספרות" ,צוחק אייפמן .אך הוא עצמו חזר

כוריאוגראפיים ענקיים .זה תהליך מייסר,

לספרות ולספרות הגדולה ,התנ",ך שמרגש

-

או לא

המאה.

וריאציה שונה .ייכפי שאתה רואה ,עזבנו את

האם ניתן היום להגדיר כורי אוגר אפיה בהגדרה

קשה ,ממושך .התהליך הופך לחלק מחיי .זו

אותו עד מאוד .ייאלה לא יהיו דמויות תנ"כיות

לאומית ,או שאין כל קשרך ייאני יהודי במלוא

לא עבודה ,זו דרך יצירה  ,ובתקופה הזאת אני

קונקרטיות ,והבאלט שלי לא יהיה צמוד

חייב לעבור עם הלהקה שלי כמו במשפחה".

לטקסט התנ " כי  .יצירה זו תהיה חייבת להיות

מובן המלה ,לפי ההלכה .נולדתי בסיביר
וקיבלתי את חינוכי בלני נגר,ד שם גם עוצבה

ספוגה באנרגיה העצומה שקיימת בתנ",ך

אישיותי .שילוב זה של שתי תרבויות שונות

למרות התמיכה העירונית המשמעותית ותנאי

המהווה השראה בשבילי .אני עדיין לא רואה

עזר לי מאוד ברגעים קשים ,ועוזר לי גם היום

עבודה מצוינים בסנט פטרבורג ,אין זה מספיק

אי,ך אבל כבר חש משהו .יבוא רגע וזה

בהשגת ייחודיות ועצמאיות בחיפושי הסגנון

לקיים את חיי הלהקה בצורה נאותה

שלי באמנות .מהדם לא בורחים  ,והוא הנותן

והתיאטרון של אייפמן נאלץ לסייר הרבה

את הנימה המסוימת לאותה תרבות רוסית.

בעולם .לכל הלהקות המפורסמות ברוסיה,

עליה גדלתי וממנה שאבי .הצירוף הזה ,של

היוםזו הדרך הטובה ביותר להשיג מימון

נתונים גנטיים שלי ,של הזיכרון שלי ,של

ותמיכה .אייפמן רואה בזה דבר טבעי ביותר.

יתפרץ".

ם
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את המבנה המעניק לעבןדה חזןתית מרשימה

אןרי איבגי  ,מהקיבןצית ,יצר הפעם קטע

זן את העןמק האסטרטגי שלה  .הפיגןם,

משעשע למדי  ,בן גבר בחליפה )היןצר עצמן(

המספק עןמק ןגןבה למחןל ,הןעמד באיזה

נכנס לחדר בן רןקדןת חמש נשים .הו נןתרןת

האנגר תעשייתי .זה מעשה נכןו  ,חבל שהיא לא

בחזייה ןתחתןנים  ,ןמנסןת לרצןת את בעל

ניצלה את הגיאןגרפיה החדשה הזאת

ההרמןו ,התגלמןת המאצ'ן הצ'חצ ' חי .הו ממש

למטרןתיה .הכל התנהל כמעט תמיד חזיתית,

מטפסןת על הקירןת ןהןא  ,כמן פאשא טןרקי ,

כמן על בימה.

יןשב לן בקצה הבימה; הבנןת יןשבןת על
ברכין ןמחליקןת מרןב חמדה על רגלין ןגןלשןת

ןאף על פי כו ,רןח העבןדה נמסרה היטב.

יי..aיל

מהבימה אל האןלם .זה משעשע לרגע ,אירןני

הרקדנים הצטיינן במיןחד בקטעי סןלן

כדבעי  ,אבל אינן מפרנס מחןל שלם .ןנזכיר גם

ןבדןאטים הנפלאים ,שרמי באר מןמחה בהם.

את להקתן של עידן תדמןר ,שהןפיעה עם
יי תא " .

הבמאית השתמשה באמצעי טלןןיזיןני מןבהק:
קיטןע תןך מעבר למרקע שחןר לשניןת מעטןת.

בסןפן של דבר ,אף אחד מהמשתתפים

בדרך כלל שמןר החןשך הרגעי הזה להכנסת

הישראלים לא הגיע לגמר ,ןבצדק .לא משןם

פרסןמןת .הפעם הןא שימש כסמו של זמו אן

שהיצירןת המקןמיןת שלנן הין גרןעןת ,אלא

מעבר מסצנה לסצנה .קיטןע זה הכניס  ,לטעמי,

משןם שהתחרןת היתה ממש קשה .אם אני

ליצירה עצבנןת כלשהי  ,שאינה הכרחית.

הייתי אחראי לחלןקת הפרסים  ,הייתי מעניק
פרס קןדם כל ללהקןת מסלן בניה ןמברזיל.
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וכחולוTו וכשוחזרים

פרט להסתייגןיןת אלה ,גם יי מקן משהן" ןגם

איטצןק קןבאץ' הסלןבני יצר תנןעה מבריקה,

ייאנא פאזה " ייעבר ן את הראמפה"  ,כפי

י פה מאן,ד מבנים משמעןתיים ןמעןצבים

שאןמרים בתיאטרןו ,משמע ירדן אלינן מו

היטב בצןרןת כאילן לקןחןת מהרחןב .ביתר

המרקע ,חיןת ןרןטטןת.

דיןק ,ממכרה פחם .בגדים התלןיים על
שרשראןת ,כנהןג בחדרי ההלבשה של כןרי

הטלןןיזיה הישראלית התעשתה ןעשתה מעשה

פחם  ,גןפיןת עבןדה א פןרןת  ,שמלןת קצרןת ,די

יןצא דןפו מבחינתה :בתןך פחןת מחןדש

וכיהי

ישראליןת מעןלןת  ,ןלא במסגרת אחד מגטאןת

יש בי התנגדןת ישנה ןעמןקה לתחרןיןת

הרקדנים הנפלאים של קןבאץ'  ,כןלל הןא

)אןקטןבר

'( 96

היפה

וככולו?

מסמןרטטןת.

שןדרן שתי יצירןת מחןל

השידןר השמןרים לאמנןת  ,אלא כתןכנית

בתחןמי האמנןת .אלן תחרןיןת ביו בלתי

עצמן ,ןזמר בדמןת טיפש הכפר ,משרים

עצמאית .כןןנתי לשידןר יימקן משהן" מאת רמי

שןןים  ,שאיו כל דרך לדרג אןתו ,אלא

תחןשה של אנןשיןת חמה ןאמיתית ,ןמעניקים

באר בביצןע הלהקה הקיבןצית ן"אנאפאזה"

באמצעןת הטעם האישי .איך מכמתים מבלי

ברק ןירטאןזי לתנןעה השאןבה מה י ןם-יןם .

מאת אןהד נהרין ,בביצןע להקת בת-שבע .נןדע

לקמט יצירןת אמנןתן כןלו יפןת  ,כןלו נאןת

הישג אמנןתי ןאנןשי מעןלה .

לי ייממקןרןת מןסמכים"  ,שהרייטינג של
ייאנאפאזה" היה

כ 6-

ןחסןדןת

-

ןכד י לא להגזים :כמעט כןלו.

אבל השןפטים הנכבדים העניקן את הפרס לא

אחןזים ,מה שנחשב

להצלחה בןלטת ביחס לתןכנית אמנןת.

עם כל השןני ביו שני שידןרי הטלןןיזיה

הללן,

לקראת התחרןת הבינלאןמית השלישית

רק לרקדני סלן בניה  ,אלא גם לשלןשה בחןרים

לכןריאןגראפיה  ,שנערכה באןקטןבר במרכז

ןשתי נשים מארה"ב ,ללהקתן של ג'ןו ג'ספרס.

סןזו דלל  ,חששתי מהרמה הכללית של

המןפע שלהם התחיל כמן יי תיאטרןו שחןר" ,

הצד השןןה הןא שלא נעשה בהם ניסיןו לתעד

הלהקןת המתחרןת .חששתי שהתחרןת לא

כשרק זרןעןת המבצעים באןר עפןת מעלה

מחןל בימתי ,אלא לצקת את התנןעה

תהיה באמת בינלאןמית  ,אלא מבחינה

ןמחליקןת חזרה אל החןשך .זה יפה אבל מאןד

ןהכןריאןגראפיה בכלים טלןןיזיןניים

גיאןגראפית בלבד .ןאני שמח להןדןת שטעיתי .

לא חדש .ןמיד נפסק קטע צןרני אסתטי זה ,

עצמאיים .כשצפיתי ב"אנאפאזה" ,שביים לןי

הנבחרת היתה מרשימה מכל בחינה שהיא .

ןמתחיל כביכןל העיקר  ,שאינן אלא יי מחןל

מהימים בהם כתבן על קלף ,חןמר יקר שנשמר

ןנתחיל מהמשתתפים מישראל .אנסנבל בת-

זיני ןצילם נילי אצלו ,נזכרתי במןנח עתיק

היטב:

פאלימפססט ),(palimpsest

שפירןשן

קלף .מה שנכתב עלין נמחק כדי לפנןת מקןם

לטקסט חדש ,אבל אפשר עדייו להבחין
בשרידי שכבת האןתיןת הישנה .ייאנאפאזה"

לציצים ןלזיו  ".סליחה על ההגדרה  ,אבל
המשחק של החבןרה באיברי המיו שלהם אינן

שבע העלה את המחןל של נןעה דר

אןמר דבר  ,אינן מגלה משהן חדש  ,ןכןלן

"לקרימןזה" ,למןסיקה מאת הנרי פרסל .זהן

בבחינת ילדים האןמרים מלים גסןת כדי

קןןארטט  ,שנראה הפעם
בכןרתן

-

-

כשנה ןיןתר אחרי

הרבה יןתר מגןבש ןמשמעןתי מאשר

להרגיז את ההןרים .ןאיו לי דבר נגד עירןם .לא

בכלל  ,ןלא על הבימה  ,להיפך .גם מחןל,

הבימתית כאילן נמחקה ןנכתבה מחדש

בשעתן .שני גרנןת ,פניה פלדרר )ששבה ארצה(,

שעיקרן חשיפת הגןף ןבעיקר אזןר המןתניים,

בשידןר הטלןןיזיןני .השתנן דגשים ,זןןיןת

ןבייחןד יןסי ברג ןאלעד לבנת ,ידען להפיח רןח

כפי שהראתה הלהקה מארגנטינה ,לגיטימי

ראייה ,תאןרה ןרקע.

חיים בתנןעה הקפריזית לעיתים ,שהמסרים

ןיכןל להיןת נאה ןמסקרו.

שלה לא תמיד מחןדדים ממש .אפילן

שינןיים הכרחיים אלה אינם מןרידים מערך

התלבןשןת האקלקטיןת  ,שלא לןמר מאןסף

ייהמחשןף" של רןקסנה גרינשטיין כןלן בנןי על

היצירה של אןהד נהרין .בסןפן של דבר ,בנןסח

הגלריה אן מארגז השמאטעס של סבתא ,נראן

חשיפה ןהעלמה .שלןש דמןיןת שגבו מןפנה

טלןןיזיןני זה נשמרת רןח היצירה .רק אנשים

נאןת.

אלינן יןשבןת על ספסל ןדמןת נןספת ניצבת

בלתי מןכשרים שןמרים בקנאןת על כל תג

בעןמק הבימה .יש רק בחןר מסכו  ,היןשב על

ןתג ,כל תן ןתן ןכל תנןעה ןצןרה  ,שהם

גם עבןדתן של האנגלי פןל סלןןיו נןרטןו ,ייכלי

דרגש בקדמת הבימה  ,לבןש מכנסיים רגילים ,

סןחטים בזיעת רןחם מנפשם .אמנים פןריים

בו בליעל"  ,בביצןע רקדני בת-שבע  ,אף היא

ןמראש ברןר שזה גבר .אגב  ,איו לן בכלל מה

ןמןכשרים כמן נהרין יכןלים להסתגל לתנאים

יצירה מןכרת  ,זכתה לביצןע מרתק .יי מכשירי

לעשןת במחןל  ,ןחבל שהןא מבןזבז ככה.

משתנים ,למדיןם שןנה ,ןהיצירה שלהם ,גם

העינןיים הגינקןלןגיים  ",שעליהם נתלים

הראשים מןרדים ןהגןןים החשןפים נמשכים

אם שןנתה מהמקןר ,חיה ןקיימת.

הרקדנים בגפיהם  ,קיבלן משמעןת מיןחדת ,

עד למחצית הישבנים ,ןזה בהחלט מסקרו

אןלי גם בזכןת העןבדה שהפעם אפשר היה

לגלןת מי רקדנית ןמי לא .אגב ,זהן קטע

גם רמי באר ,המנהל האמנןתי הטרי של להקת

לראןת מה קןרה על הבימה .החןשך המכביד

סטריפטיז אמיתי ,גם במןבו האנגלי של

המחןל הקיבןצית ,יכןל להיןת מרןצה ממה

ששרר שם בשעת הבכןרה לפני שנה התפןגג

התגרןת-עירןם ,ןגם במןבו הערבי של ההברה

שהבמאית ניצה גןלו עשתה מיצירתן

ןהתבהר .הצטיין ארי רןזנצןןייג  ,שערק

השנייה  .רק כשהמחןל מסתיים ,מתגלןת בפנינן

יימקןמשהן" .היא הןציאה מהקשרן הבימתי

מ"הקיבןצית" לבת-שבע.

ארבע הנשים .משעשע  ,לא מי יןדע מה עמןק ,
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בית הספר לתנועה ולמחול
מחול מודרני ,גלט קלאסי ,מוסיקה ,תיאטרון:

ז
זאב אבנון

קיבוץ געתון  ,ז  .נ  .מעלה הגליל 25130
טל ,04-9858437 .פקס04-9859852 .

~
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המז.וצועות הנלמדים וצוות המורים
באלט קלאסי .איריס ברסלב  ,חנקה פראן  ,עינב לוי

.קצג ושמיעה מוס 'קלית
.תפישת מרחב
.יצירתיות והבעה עצמית
.מוזעות גופנית

•
•

'ציבה נכונה
קואורזינציה

·קומפוזיציה

אוברנקו פיוזור  ,אירנה זאבל

.הבעה יצירתית

מחול מודרני .מינל חסון  ,רחל שפירא ,עזה אורני  ,אורלי בן-בסט ,

אילנה נליף  ,מינל שייביץ
מחול ג'אז .איריס ברסלב
קומפוזיציה .איה הסנוט  ,יהוזית ארנון ,מינל שייביץ
תנועה .יהוזית ארנון  ,מרתה מנזלסון  ,איה הסנוט
כתב תנועה .איה הסנוט

רפרטואר

•

~
~

רקזני להקת המחול הקיבוצית

פלד נקר ייז .ליאור פסח

מוסיקה וכלי הקשה • ליטו זילברשטיין
תולדות המחול .טליה פרלשטיין  ,אילנה ליבן
אמנות פלסטית .יעקב חפץ

גא;1פן לזמזים ילרייס דביי

\ז'\'i

'.ז1

במסגרת האולפן פועלת סדנת מחול

'דב~יד\
\ ,1כ' jויימת מגמח

ג,ןיןJן

במשן כל ימות השבוע כהכנה לריקוד מקצועי,
מתקבלים תלמידים לסדנת המחול לשנתיים ,או שלוש לאחר לימוד קודם במחול,
מזכירות האולפן :נורית לשד ,גלית אבשלום

ע

י ריי

ת

תל-אביב

י

י

בלס קלאסיי בלס מידרניי מחיל יצירתי
בית הספר למחול המאפשר לימודי מחול ותנועה ברמה הגבוהה ביותר,
ומפתח את יכולת התלמידים בהתאם לכישוריהם,

בלט קלאסי  -מחול מודרני  -מחול יצירתי לילדים  -ג'אז
קפוארה  -מחול אפריקאי  -ריקודי בטן  -תיפוף  -פלדנקרייז
אייקדו

•
•
•
•

-

סדנת תנועה

-

סדנת אימפרוביזציה

ילדים ונוער גילאי  8 - 7ובוגרים מגיל 18
שיעורי בוקר למקצועיים
להקת תיאסרון מחול ת"א " -מוזע" לרקדנים אחרי צבא
)למעונינים עדיין נותרו מספר מקומות(
השתלמויות מורים
מאות תלמזדזם לומדזם בבזת בכורז העזתזם בהדרכת צוות מורזם
ומלווזם מוסזקאלזם מזומן ביותר ,במרכז אולמות רזקוד מקצועיים וממוזגזם,
מקלחות וקפזסרזה

*
*

לתשבז ת"א הנחה
לפרסים נוספים אפשר לפנות בין השעות  20.00-15.00למשרד

פ
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ןבכל זאת אןמר משהן מהןתי על זהןיןת

יישארן רק כמסגרןת ריקןת  ,כדי שדמיןנם של

השלמה  ,לא היה במחןל זה המרכיב הלא כל

מיניןת .גם להקה זן זכתה בפרס ,ןלדעתי

הצןפים הקטנים ימלא אןתן.

כך נעים של מאצ'ןאיזם ,שבלט בנןסח המקןרי.

יש באינטרפרטציה של אבידן כמה הברקןת.

נימה יעקןבי ,לשעבר רקדנית הקיבןצית,

בצדק·

כל אחד מהמתחרים הללן זכה בסכןם נאה של

למשל ,מחןל שני האפרןחים המןפיעים על

ביצעה שני מחןלןת סןלן שלה  ,שהין מרגשים ,

הבימה במפתיע ,המכשפןת הנמרצןת ,אן הדיןן

מעןצבים ןמבןצעים ביכןלת רבה.

לתןרמת החשןבה ביןתר למחןל בישראל .מי

המצחיק בן שני השמן אליקים ,הגדלים

למוסיקה מאת דרור אלימלך )איש קבןצת

10,000

דןלר מתנת משפחת דלל ,שהיתה

" ", X

שהגיע לן ,לדעתי ,פרס ,אבל זכה בן לא מידי

ןקטנים בעזרת צלליןת )גם זה פן הדןרש עןד

ייסמרטןט" של חןני המעגל(  ,העןסק במחלת

השןפטים אלא על ידי משאל הצןפים  ,שאגב

שיכלןל טכני( ,ןנסיכה הנןסעת על פני הבימה

האיידס  ,היה אכזרי משהן  ,כן ןאישי  ,למרןת

מילאן את האןלמןת בנאמנןת בלתי רגילה,

על גבי קןבייה המןנעת בשלט-רחןק  ,דבר

הנןשא הכאילן אידיאןלןגי  .ןאילן ייעןפןת

היתה להקה מצןינת מברזיל .להקתן של

המקנה לתנןעה ממד מטאפיזי כמעט .גם

שעברן מן העןלם " )מןסיקה :ישראל ברייט(

הנריקה רןדןןבלהן הןפיעה ביצירה ייןרסןס"

תמןנת השןק הצבעןנית טןבה .ניכר בכל

הןא מחןל לרקדנית ןספרים רבים.

דןלר על סןןיטה מבריקה

העבןדה  ,שאבידן מבין היטב מה זאת בימת

אנציקלןפדיה אדןמת כריכה הפכה לשןתפה

ןמשעשעת מאן,ד שנרקדה בעיקר על גבי

מחןל ,ןהניסיןן הרב שצבר בבת-דןר בהחלט

נאמנה לנימה  .זה היה שימוש רבגןני באביזרים

פןדיןם מתנןעע .לפעמים ישבן הרקדנים

משמש אןתן  .בלהקה כמה רקדניןת מןכשרןת

נעים .הרגע בן שןלפת הרקדנית-

בכיסאןת גו ןהשתעשען ,אפילן בהצצה במכנסי

ןמבטיחןת ןקבןצה גדןלה של בחןרים ,שגם

הכןריאןגראפית רסיסי פלסטיק מכסיפים

בהם יש כשרןנןת בןלטים.

נןצצים מתןך הספר ןאפילן חזייה סטייל

ןזכתה

ב 2500-

הזןלת ןבאןננןת

-

ןמבלי שהדבר הןרגש כמשהן

גס ,כמן אצל האמריקאים .לעיתים הם

מדןנה  ,היה שיא אמיתי .אני כנראה באמת

התעןפפן להם באןןיר ,בסגנןו השאןל מאמנןת

יי המדריך לתזמןרת " מאת רמי באר למןסיקה

כבר שייך לדןר אחר; מבחינתי  ,ספרים הם

הלחימה הברזילאית  ,הקןפןארה .זה היה מןפע

של בריטן  ,על השימןש המלא דמיןן במסכןת

מקןר לשליפת כןכבים ןמחשבןת .מחןל ממש

מרהיב  ,קליל ןאפןי היטב כמן סןפלה  ,רך

ןבתלבןשןת התלת-ממדיןת של יהןדית

בפנים ןפריך מבחןץ.

גרינשפאן  ,עשיר בצןרןת ןתנןעה ,משעשע

מרגש  ,מבןצע נפלא.

ןמרענן .דןמני שרקדנית המגלמת את המנצח ,

סיים את המןפע אריה בןרשטיין איש

מאכזבת היתה להקתן של יעקב שריר

שהןא הדמןת המקשרת בין הקטעים ןהדמןיןת

האילתןר  ,שביצע קטע מרתק בעזרת שני נגני

)יימשלנן" ,לשעבר מבת-שבע( ,מיןסטןו ,טקסס,

הקריקטןריסטיןת של הנגנים ,אינה ממש

ג'אז .כשהצטרפה אלין יעל אןרני  ,הפך

ארה"ב .הנןשא אמןר היה להיןת הדרשןןישים

מנצחת על הנגנים ,אלא נגררת אחריהם .זה

הקןנטקט אימפרןןייזיישן לחןןיה נעימה

בהחלט דןרש תיקןן.

ןמרתרקת.

החגים סביב עצמם עד איבןד החןשים

ןההכרה .למעשה זה היה רק תרגיל בינןני

בכןריאןגראפיה .היתה גם להקה צרפתית

אפילן צןפים מאןד צעירים שישבן לידי  ,בני

פרטנזיןזית  ,שרקדה בעלטה .אפשר להביו

ארבע אן חמש  ,הין מןקסמים משלל התנןעה

זכיסה

אןתם ,כי לא היה להם מה להראןת  ,לכו

ןהצבעים של שתי היצירןת .מןפע זה עןלה

ההאפלה היתה מןצדקת .זאת ןעןד :להקה לא

בכמה דרגןת על הביצןע של ייהלהקה הצעירה "

במשכן לאמנןת שבעין-חרןד הןפיען יסמין

פחןת יירצינית" מספרד.

בהרכבה הראשןן .מןפע העשןי בטןב טעם ,

ןרדימןן ןגיא בר-אמןץ במןפע תנןעתי ,שיש בן

מתאים לכל הגילים ןלכל המשפחה.

שילןב של רקדנית ןשל מערכת מןרכבת של

ןבסך הכל,
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חיישנים ןמכשירים אלקטרןניים ,שתנןעתה

להקןת שנבחרן היטב ,אירגןו

מכתיבה להם מקצב ןמנגינה .ב"שכיבה

המןפעים היה מןפתי ,ןמארגני התחרןת

יכןלים  ,כמדןמני  ,להיןת שבעי רצןו ןלפנןת

להכנת התחרןת הבאה

זקופה

זכחול איכסיזכי בחיפה

ב .1998-

במאןנך " מיטה הניצבת חזיתית מןל הצןפים ,
המזרן מלא חיישנים חבןיים  ,ןלפני המיטה

מאז ןמעןלם לא הצטיינה חיפה בשפע מןפעי

הזקןפה מהלך לן רןבןט )שתי רגלי מתכת ,

מחןל  .למרןת שיש בעיר הנמל היפה קהל אנשי

ןעלין תקליט הסןבב לאיטן(  .הרקדנית ,

מחןל ,כפי שמןכיחה נןכחןתם בסדרת מןפעים

בגןפייה ןתחתןנים ,ןעליה משהן המזכיר את

המתקיימת מדי חןדשיים בצהרי יןם שישי

השריןן שלןבש שחקן הפןטבןל האמריקאי .כל

ללהקת המחןל הקיבןצית מסגרת מיןחדת,

במןעדןן התיאטרןן  ,תחת הכןתרת יימחןל

נגיעה שלה במזרן מצוןה על המערכת להשמיע

שנןעדה מלכתחילה לספק את הצןרך במןפעים

בקלןז-אפ" .האחראי לסדרה זן הןא סיני

קןל.

כרזזכורכר

בכרזכוכוכר

לקהלים צעירים ,מבלי שהדבר יפגע בכןשר

פתר ןהמנהלת האמנןתית שלה היא מירי בן-

עבןדתם של רקדני הלהקה .לא מכבר נתמנה

ברןך·

אלןו אבידן

-

המיטה ניצבת באןפן שאנן כאילן מרחפים
מעליה ןרןאים אןתה ממבט ציפןר  .המיטה

מי שרקד במשך שנים ארןכןת

בבת-דןר  ,יליד קיבןץ עיו-השןפט

למנהל

במפגש הראשןן הןפיען יעל אןרני בסןלן

היא אמצעי בימתי שכבר שימש במאים שןנים ,

הלהקה הקיבןצית הצעירה .הןא החליף את

הנןשא את השם יי אנימי "  .היא יןדעת להתנןעע

בצןרה מןצלחת של יי קלןז-אפ " כביכןל של

משה גןלדברג בתפקיד זה .בנןבמבר יצאה

היטב  ,ןהמחןל שלה ,שניכרת בן נימה

מישהן אן מישהם במיטה .למשל  ,לפני

הלהקה הצעירה באמת ,ןלא רק לפי שמה

אןטןביןגרפית ,היה בנןי היטב .היא אןספת

שלןשים שנה עשה זאת תיאטרןן ניסיןני שפעל

הרשמי ,לשירת מןפעים ,בתןכנית הכןללת

קרעי מכתבים מהרצפה  ,ןכןלה שקןעה

אז בירןשלים  ,שעה שהציג את יי המלך אןבן "

גרסה מחןדשת של ייהמדריך לתזמןרת " מאת

בהןןייתה.

באןלם קטנטן  .ה"זןג המלכןתי" במחזה של

-

ז'ארי נכנס למיטה שהיתה קשןרה לקיר

רמי באר  ,ןיצירה חדשה מאת אלןו אבידן.
אןרי איבגי הביא גרסה חדשה של קטע מתןך

אחןרי .זה היה משכנע .חבל שהפעם לא ניצלה

ייתמןנ ןת בתערןכה" למןסיקה מאת מןדסט

היצירה שלן יימסדר זיהןי"  ,שהכין עבןר

הרקדנית את המצב ההפןך הזה ליצירת

מןסןרגסקי משמשת לאבידו מקןר השראה.

התחרןת הבינלאןמית שהתקיימה באןקטןבר

אשליה כלשהי ,שהיא באמת במיטה .היא

הרעיןו לתלןת ברקע הבימה תמןנןת של ממש

בסןזן דלל .הפעם היתה זן שלישיית בנןת,

היה זה ריקוד במיטה ,אלא לפני מיטה.

הוא רעיון מצוין  ,אבל התמונות המןצגןת שם

מלהקת המחול הקיבוצית -
משןם מה בתןכנייה ,ןחבל -

כלל לא מאת ןיקטןר הרטמן  ,יןצר התערןכה

ממה שהן לבשן בתל אביב .ןלא רק צןרתן ,גם

ניסיןנןת כאלה להעניק לרקדנים את זכןת

משמעןת המחןל השתנתה .רןב הזמן נגע ראשן

היןצרים של הליןןי הצלילי  ,ןהיפןך התהליך

השראה לחבר את יצירתן המןכרת כל כך .יש

של השלןש ברצפה ,ןרגליהן על גבי הקיר

הרגיל ,של מןסיקה היןצרת תנןעה מחולית,

לקןןת שאחרי שהמחןל החדש יעבור את

האחןרי השחןר ,ששימש אןתן למחןל  -עןמד-

כבר נעשן בעבר  .הפעם היה המיכשןר משןכלל

תקןפת ההרצה ,יןחלפן התמןנןת ,ןאןלי

על-ראשן מיןחד זה  .מלבד מסגרת העבןדה

באמת ,ןהאפשרןיןת הצליליןת רבןת .אבל

הו של ןאו גןך ןשל ציירים מןכרים נןספים,
שהשפיע על המלחין בן המאה
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ה 19-

ןנתו לן

שמותיהן לא צוינו

רקדה  ,ןהמזרן רק שימש לה רקע ניטרלי .לא

בתלבןשןת שןנןת

בית-טפר לכל מקצועות המחול,
לכל הגילאים :ילדים ,נוער ומבוגרים
ובכל

והמטלולים

הרמות

צןןת מןרים מןבחר ןבעל מןניטיו

•
•
•
מלגןת למצטיינים

•

מסלןל מקצןעי ,מסלןל משןבח לחןבבים

ו

סדנאןת מחןל ןמןפעים

מטעם קרו  NEW-YORKלמחןל

......

___• ---

'ייי

י';.ת
1

~

~',

המןרים

ןמקצןעןת המחןל הנילמדים:

בלט קלאסי
אילנה ואדס פסטרנק ,אוטר כרידזה,
אירנה שחזדוכ ,ד  IIר איילת שפר

מחןל ג"אז
שמעון כראון ,מגן דוייל כראון ,רינה ול,ך
שירן וינטר פל,ד סמדר צרור

~

מחןל מןדרני

=<
ת

אילנה קליף ,מיכל ספירא

<>.

"'

מחןל ספרדי

-

פלמנקן

נילי אזולאי

סטפס
אכי מילר

לפרטים והרשמה טל04-8344662 .
היכל הספןרט חיפה טל:.

, 04-8344662

טלפקס:

, 04-8255067

ת.ד.

3795

מבחינה רתמית אן צלילית ,לא היתה התןצאה

ןככלןת כל הטענןת הנןקדניןת הללן ,לעצם

הןפכים את השןלחנןת ,ןחןזרים על מיני

מרתקת במידה מספקת.

העניין  .נןעה דר הפכה ליןצרת בןגרת .עבןדתה

מבצעי אקרןבטיקה מסןכנים שןב ןשןב  ,מבלי

יי טרין" עבןר אנסמבל בת-שבע מגןבשת,

שאפילן התנןעה המצןינת שלהם תןכל להעניק

ברןרה  ,ןמתארת מאבק בין מלאך בעל כנפיים

לפעלתנןת זן משמעןת ,אסתטית אן

יש

מiר למכור

לבנןת ,שטן בעל זנב שחור  ,ואשה שעליה

פילןסןפית.

נלחמים כוחות האןר ןהשאול  .שלןש הדמןיןת

יימסך ראשןן

''', 96

מפגש שנתי הכןלל הזמנה

לארץ של קנייני-מחןל מכל העןלם ,התקיים
במרכז סןזן דלל בדצמבר

המנהל

הסמליות הללן גןלשןת לבימה ןלבסוף שןב

לארה ברסק  ,מרקדני בת-שבע ,שוב הןכיחה

נעלמןת מהרמפה ,שמעבר לה פעורה תהום .זה

שרןב מהןמה על לא מאןמה ,כמן ביצירתה

בהיר ןמצןין .לעיתים משעשע ,ומאוד

החדשה

האמנןתי היה השנה ערן בניאל .מה שבלט

אקרןבטי .פניה פלדרר בתפקיד האשה היתה

אריק חיןת .המחול אינן מבטיח חוויה של

בתצןגה עשירה זן של יצירה כןריאןגראפית

מצןינת ןגם שי טמיר כמלאך היפה .מי רקד

ממש לצןפים .מרןב המצאןת צבעןניןת נןצרת

את התפקיד הגברי השני  ,של השטן ,לא אדע ,

רק אפרןריות כללית ,חסרת פשר.

.1996

ישראלית צעירה ,הןא שפע הכשרןן המצןי

" ,"Vain Ode

למוסיקה מקורית מאת

בשטח  .ןקודם כל בתחום הביצןע דווקא .איזה

כי רשומים בתוכנייה

מבריקים ממש  ,המצליחים לשוות תחןשה של

נדמה היה כאילו תקציבה של מעצבת הבימה

היא עשירה באמצעים תנועתיים ובימתיים .

מחןל בימתי אמנןתי אפילו לחןמר שיש בו

ןהתלבןשןת ,עתליה בן-מנחם  ,נגמר .הרקדנים

המוזרןיות מפנןת את תשןמת הלב לכל

בילבול ואי-סדר צורני ,ובעיקר תוכני.

לבשו גופייה אפןרה ןתחתוני-עבןדה באותו

הכיוןנים  ,ללא תכלית ברורה  .למה יושב אחד

הצבע ,כאילן הם מתכןןנים ללכת אחרי גמר

הרקדנים מאחורי אקוואריום גדול  ,אבל אינן

ולפני שנאמר כמה מלים על כל יצירה  ,על אלה

המןפע לעבןד בבניין.

משתתף כלל בנעשה? מדוע אחד הבחורים

בתחום האירגוני .מוטב לא לשכןח  ,גם פרטים

שעה שטריו זה היה בנוי טוב ןמרתק ,היה

לנשף  ,ורץ ריצת מרתןן סביב הבימה כל

כביכןל טכניים משפיעים על טיב החןןיה של

המחול של נןעה דר ייא י נו אלא" שפע אביזרים

העת? יכןלתי לשאןל עןד שאלןת  ,אבל מה

הצןפה.

והמצאןת שאינם מצטרפים לכלל מבנה

הטעם.

4

רקדנים (!ו .

מסדר של רקדנים מצןינים ,בחןרןת ןבנים

עבןדתה של סער מגל " "C.F.C

שהספקתי לראןת ,מספר הערןת כלליות ,

גם

ומתן זמיר( לבןש כמן קצין באונייה ההןלך

כשלהן .עמןד חשמל נוטה ליפול שאפשר לטפס
ראשית :החושך הממשיך להסתיר את הנעשה

עליו ויריעת פלסטיק שהרקדנים חןדרים בעדה

יש יןצרים מבטיחים ,יש רקדנים מעןלים ,כגןן

על הבימה .אופנה זן של אפלולית בימתית

ןקןרעים אותה בפתיחת המחול ,י ןצרים

ענבל פינטו ,שי טמיר וירון ברמי  ,יש תפאורנים

ממש מקלקלת את העבודןת .למה לטרןח

דימןיים מרשימים .פחים יפים ,שאפשר לנגן

ןמעצבי תלבןשות מוכשרים לרוב .אבל יש לכל

ולבנות מחול  ,שאסור לצופים לראותו בבהירות

בהם כבכלי הקשה  ,ןעןד אמצעים בימתיים ,כל

אלה מעט מאוד מה לומר.

ובבירור? מה ,חןסכים חשמל? רוצים שוב

אחד מהם היה מצוין  .אבל מה כל זה אןמר,

לראןת איך נראים הרקדנים ,ןמה הם ,באמת ,

לא אדע.

נרפריט מקרי בiר חלט

עושים שם ,על הבימה.
המוסיקה החיה של להקת הרוק נקמת
שנית :איך אפשר לצפות מאנשים לשבת

הטרקטןר היתה מצוינת ממש .לעיתים מרתקת

להקת המחןל הקיבוצית העלתה תןכנית

ולחוות חוןיןת אמנותיןת בשעות הקטנות של

הרבה יותר ממאמצי הרקדנים לבצע את

חדשה ,המןרכבת משלוש יצירןת ,מאת שלושה

התנןעות הבלתי מתחברןת .מרןב מאמצים

יןצרים  .אןרי איבגי ן"מסדר הזיהןי" שלו,

לןמר לנו משהן נןצר ערפל-קרב סמי,ך שלא

שכבר בוצע במסגרת התחרות הבינלאןמית

הלילה? מןפעים שהחלן בשעה
עבודות של
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כללו

דקןת ,ןהפסקןת שנמשכן חצי

שעה .זה גןבל בהתעללות בקהל

-

ןבעקיפין גם

ביןצרים ובמבצעים .מגיע להם קהל ערני

התבהר בהמשך המחןל .זה אינן אלא עןדף

למחןל שהתקיימה בסתיו

הברקות בסמטה ללא מוצא.

אבי קייזר  ,יי ר .היקר " שמן ,ןעבןדה מאת

ונינןח ןלא כזה הנלחם בשר-השינה שלאחר
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דואט חדש של

הכןריאןגראף השןןדי הצעיר ינס אןסטברג

ברק מרשל מתפתח גם הוא להיות כןריאןגראף

ו (,Jens Ostberg

מעניין .עבןדתן הקבןצתית ייארץ של תפןזים

בנקןדת המפגש".

שלישית :מדוע להדפיס תןכנייה המעןצבת

עצןבים " מתחילה מהמצאה בימתית מבריקה.

בצורה שאי אפשר לקרוא את החןמר שבה  ,כי

בירכתי הבימה ארבע עדשות מגדילןת גדולןת ,

אין זה הכרחי שתןכנית כזאת יהיה לה איזשהן

הוא מןדפס באןתיןת זעירןת ,בפןנט משןנה ,

מאלה ששמים לפני מרקע טלןויזיה .כדי

קו אן נןשא מאח,ד אבל השןני בין שלןש

ולרןב על גבי תצלןם או שטח צבע? האם נחוץ

להגדיל את התמןנה ,מראים לנו את פני

העבודןת הוא גדןל .מדןבר במקריות ןבחוסר

להביא לאןלם זכןכית מגדלת?

הרקדנים המתאפרים בגדןל .זה מצוין  ,אבל

משמעות  ,לא ניגןדי ןלא משלים ,מה שמןריד

לא ממש מנוצל.

מהאפקט על הצופה .כאילן שמן על השןלחן

חצות ןחצי.

במקןם לחלק

-

כנהןג בכל העןלם

-

דף

משןכפל ,ןבן שמןת צוןת המבצעים במופע ,

הנןשאת את השם יי נןלד

פשןט מה שהיה במזוןה ברגע שהגיעו

מסוכן להיןת בן של אמן בימה כה כריזמטי ,

האןרחים.

הותירו לצןפים להחליט מי מהרקדנים

כאמן של ברק  ,מרגלית עובד .היא משמ י עה

הרשומים ככפילים רןקד הפעם .זה עלבןן

את המןנןלןגים המיןחדים שלה ,בעברית ,

אבי קייזר יימאןהב " במשורר ריינר מריה

לרקדנים  ,התייחסןת לא רצינית לעבןדתם ,

אנגלית ןערבית תימנית  ,זה משעשע  ,ןגןנב את

רילקה .הןא ה " ר " בכןתרת הדואט  ,שאבי

ןאןלי הנחה מוטעית  ,שכל אחד מבאי המןפע

ההצגה .ברק התגלה אף הןא כרקדן מוכשר,

קייזר רקד עם סיון כהן  ,רמז לשמן של

מכיר אישית את החבר ' ה ןיןדע מיהן מי.

ב י יחוד במחןל יי עטוף " מאת ענבל פינטן  ,שגם

המשןרר .זה מקרה ממש יןצא דןפן  ,שציטןט

היא יןצרת שעתידה לפניה .אנשים לבןשים מין

בתןכנייה אכן מאפשר לצןפה להתקרב לנושא

ורביע י ת :למ י דרןשות ההצהרןת הכאילו

מעילי-גשם בהירים  ,שמתחת י הם אין הם

המחול:

פילוסופיות  ,שאי אפשר כלל להבין את

לובשים מ כ נסיים  ,ן על ראשם כ ןבעי-ני י ר

משמעותן  ,שמצרפים הכוריאוגראפים

משול ש ים  ,כמו של פורים  ,ב תנןעה נ מרצת ,

כד ו ש נ מצא חו זה בעו נו זה ,

לתו כ נייה ? את מקום הקישקוש י ם המיותרים

המנ י עה את כ ל הבימה הם מרכיביה של עבודה

ה צר ו ך ;והושעו עד כד ו כך!

מהנה זו .

הבה נהוה ק;וום וק;וות

ןהסתומים הללו אפשר היה להקצןת

כ;ופו ארץ זו  ,המטו;וט;ות

לאינפורמצ י ה ממש י ת  ,ב א ותיןת שאפשר לפענח

גם ב א ולם ח צ י חשוך .ממילא  ,אם אתה

לצער י אי אפשר לןמר דברים דןמים על

מתאמ ץ לקרוא א ת ההסברים כביכול הללו ,

ע בודתה של שלי גןנן ,יי עסקים כרגיל "  .זה

ןמחפש את הדברים ביצירה  ,אתה רק חש

מחול לחמישה רקדנים ןארבעה שןלחנןת  ,מעין

תחיל ה מפזרת סיון דפי נייר על פני הבימה ,

תיסכןל.

תמןנה של משרד אופנתי .המבצעים בחליפןת

כא י ל ו היא נפרדת מעברה  ,ב צןרת יןמן או
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בתמיכת מדור התרבות של עיריית ח י פה ומדור המחול של משרד הח י נוך והתרבות

מועזון התיאטןון זנ"  ~1כחיפה

בהבהלת יעל ברב יר

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

~

מחIל בקלiז ~פ ,.

מבוא למחול
בלט קלאסי
מחול מודרני

יום שישי

תיאטרון מחול
תולדות המחול

מחולן ייו וג/ז

רפרטואר
עיצוב הגוף-

להקת מחול

בגרות S

בחינות
מפגשי מחול

יח'

עם:
' ' " ... ·1" ·(1

סדנאות עם מורים אורחים

תמר

קורסי קיץ

ארוח כנסים ארציים

יוסי

יונגמן -

זה הגוף הווה )קטע(

צוות המורים
עפרה אכמוו  ,ראובו בו-ישי  ,מיה בנקו

מריס ורובל  ,עפרה חנוו-ליו ,מרינה

•

בורר -

סולו חדש

מנויי מחול לתלמידים באולם אזור
הלימודים מיועדים לתלמידי

•

 23.5בשעה 14:30

מלווה בפסנתר

~

~
'-

ת

a

~

~

-

סוניה דה אורליאן

"'

ג'וסט -

אימפרוביזציה

ריטה למזוב

אפשרות להשכרת המקום לסד
השבוע ובסופי שבוע .אולמות

ניהול אמנותי :מירי בו-ברוד

מועדון התיאטרוו החדש  ,רח' פבזנר

י בל

מה
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שמאיר ...

תאורה

במה

מערכות קול

דנאוי כ)ערכות תאטרוו ואולפנים בע"כ) טל 03-5401266-7 .פקס< 07 ?7 .כ 03-54

מכתבים ישנים  .היחסים בין הגבר לאשה

לא לבקש אחרי איזן אידיאןלןגיה אן רעיןן

מבלי שתהיה עןד היכןלת להןכיח את יכןלתה

קשים ,לא שמחים ןלא שלןןים  .זהן דןאט של

מרכזי ,פילןסןפי  ,ביצירןתין .אלה הדמיןנןת

הןןירטןאןזית  .מכל מקןם  ,היא אינה נערה

רגשןת עזים  ,של קשר כןאב בין בני אדם .

הפרןעים הפרטיים שלן  ,שהןא מתחלק איתנן

שנקלעת לזרןעןת איש כנסייה פנאטי ןחרמן ,

בהם .ןזן פריבילגיה להיןת מןזמנים לביקןר

אלא רקדנית לשעבר.

הביצןע היה כן ,רק חבל שהכןריאןגראף לא

אינטימי כזה בראשן של מישהן מןכשר כמןתן,

קיצץ בחזרןת הרבןת על מןטיבים שיצר .הן לא

במןסיקה ןבמחןל .

"קןנגן טאנגן פאלאס" ,מאת טאלי ביאטי ,

הןסיפן דבר למחןל הנאה ןהנןגע ללב  .עןד יןתר

שנןצר עבןר להקתן של אלןןין איילי ,שמעצם

חבל שהןא לא מצא דרך לקשןר בין הניירןת

טבע מחןל הטנגן אמןר היה להיןת חןשני

הנןשרים אל הרצפה בתחילת המחןל ןבסיןמן .

-

ממש התבקש שהןא יאסןף אןתם מחדש  ,אן

ןזה אןלי אף יפה יןתר

-

ערב של אכשי האגרמול

ייצןר רןח )בעזרת

ןלןהט  ,נראה כמן גירסה זןלה  ,שנןעדה
למןעדןן לילה דל.

תיאטרןן מחןל ירןשלים חןגג עשןר לקיןמן .

מאןןררים מןצבים מאחןרי הקלעים(  ,שתעיף

למעשה מה שמעןרר בהןפעןתין את התפעלןתי

אןתם בסיןם המחןל כעלי שלכת.

הם רק כןח ההתמדה ןנחרצןתה של תמרה

המזרח

כיצח

אגר

המערב

מיאלניק  ,המנהלת ןהרןח החיה שבקבןצה זן .
ינס אןסטברג הןא שןןדי צעיר מאןד )בן

המןפע השני של הסדרה החיפאית יי מחןל

24

בסך הכל(  ,ששמן מןכר כבר בארצן  .כשהין

בתחילת דרכן של תיאטרןן המחןל ירןשלים

אצלנן רקדני קןלברג הישראלים בקיץ שעבר ,

הןזמנן לעבןד בן יןצרים שהין אז צעירים.

פתר  ,התקיים

כיןם א י ן זכר לכך  .אין לך דבר יןתר מיןשן ,

דןאט מאת ןבביצןע רןת תמיר ןפבריס אבנן.

הם ביצען עבןדה שלן .עכשין  ,אחרי שכבר

בקלןז-אפ" ,שמנהליה הם מ י רי בן-ברןך ןסיני

ב 24-

בינןאר
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" בצןרת " הןא

ראיתי שת י עבןדןת שלן  ,אני תןהה מדן ע שמן

שגרתי ןטפל מ  IIבריאת

הןלך לפנין כיןצר צעיר ןמבטיח .

ליפשיץ  .קצת הלצןת חזןתיןת ןהרבה קיטש

האקטןאלי בחןרף שחןן זה של עצירת גשמים ,

באלטי כב י כןל  .ריצ ' רד אןרבאך עד י ין רןקד

ןלא לכל נןשא אחר  .אני לפחןת לא הבחנת י

טןב  ,ןגם סןןטלנה סןרין  ,טןב לראןתה .אבל זה

בכך מבעד לחשרת השיעמןם שירדה ע לי  ,שעה

לא תפסת י מה רןצים ממנ י ןמה הןא רןצה

בעצם הכל  .במידה לא קטנה זהן העתק חלק י

שהזןג המבצע עסק באיזן פנטןמימה מיןש נ ת ,

מרקדנין  .א י ן לי מןשג מי נןל,ד באיזה נקןדת

ןקלןש של יצירה ידןעה של קאסאטקינה

נעדרת פשר.

שת י העבןדןת ה י ן מבןלבלןת  ,לא קןהרנטיןת .

מפגש  ,ןמדןע עלי לעסןק בשאלןת כביכןל

העןלם II

של יעקב

ןכשמן כן הןא .אין הןא מתייחס לנןשא

ןןאסילייב.
הדה אןרן היא יןצרת ןתיקה  ,אבל הדןאט שלה

פילןסןפיןת נכבדןת אלה של מיילדןת  .איני
רןצה לקטןל  ,אבל הכןריאןגראפיה של ינס

תמרה מיאלניק היא עקשנית גדןלה .עד י ין היא

" ס י זיפןס " )שאגב  ,אינן מןפיע כלל בתןכנייה(

אןסטברג .מכל מקןם  ,בשלב זה בקר י ירה שלן

מןפיעה בסןלן שלה  ,שכבר היה לסמלה

מתחיל בצןרה מעניינת  ,שעה שןלדימיר פי ל ק

אין בה נקןדןת זכןת .כנראה הןא מחפש משהן ,

המסחרי כב י כןל  ,יי צחןק ע שה לי  ",על שרה

מז י ז את מר י נה פילק על פני הבימה  ,כאילן

חבל שא י נ נ ן יןדעים בעצם מה  .ייתכן שהאפלה

ןשפחתה הגר  .המרכ י ב החיןבי הןא האןהל ,

היא משהן מכני  ,שאינן יכןל לזןז בכןחןת

האןפנתית של התאןרה יש בה תןעלת יחסית :

שבן בזמן הןא גם שמלתה של הרקדנית .ברגע

עצמן  .אבל שני הרקדנים הללן  ,שבית-הספר

שהיא יןצאית מקפלי הב,ד מתפןרר הריקןד .

הבאלטי הרןסי שלהם ניכר לעין  ,אינם

דןמני שבדיןק כך כתבתי לפני יןתר מעשר

מסןגלים להפיח רןח חיים ןלתרןם משהן אישי

שנים  .ןזה די עצןב ששןם התפתחןת חיןבית

לתנןעה .

לא רןאים ברןר את תנןעןת

"זיכה"

בכוסח

הרקדנים ...

לא חלה בתמרה מיאלניק  ,מלבד עשר שנים

מח ו דש

לקטע של אןרן יי טרין קניבלים " הצטרפה נטע

שנןספן לה .

ןיגןדסקי  .הם לא אכלן איש את רעהן  ,ןהמחןל

זן היתה חןן י ה מןזרה לצפןת בלהקת בת-שבע
מעלה במסגרת פסטיבל ישראל את היצירה

יי זכןר אןתי " הןא פשןט חןצפה  .זהן סןלן מאת

נראה קצת מיןשן ןאנמ י .יןבל כהן  ,לשעבר

ןאלרי פאנןב  ,שמןקדש למרגןט פןנטיין  ,נעבעך.

רקדן בת -ש בע  ,הןפיע לבןש בגד לבן  ,ןעל פנין

של תי א טרןן י רןשלים העניקה מין

לצל י לי מןסיקה מאת פרסל  ,מןפ י עה גאלינה

מסכה מבריקה .רעמתן הבלןנדית ןמבנה גןפן

מןנןמנטליןת ןחשיבןת כמעט ממלכתית למןפע ,

ןבידה מ י ן בןבה פןלחנית  ,שלא ברןר מה

המגןשם העניקן לן משהן מדמןתן של מלך

שכלל לא התכןןן להיןת כזה  .כ,ך מכל מקןם ,

תפקידה הסמל י .גאלינה  ,שהיתה בשעתן

הח י ןת  .י ןבל הזכיר לי את האדם-אריה

חשתי אז  .עכשין  ,כשהלהקה שבה ןמןפיעה

רקדנית קןרנת  ,נעשתה כבדת תנןעה ןמבןגרת.

מהסדרה הטלןיזיןנית  ,שהתרחשה ברןבה

ןאלרי פאנןב היה מאז ןמעןלם כןריאןגראף

במנהרןת סןדיןת מתחת לעיר נין  -יןרק .הי י תי

המיקןם ןהעריכה שעשה הכןריאןגראף

גרןע ,ןשנןתין הרבןת בגרמניה לא שיפרן את

בטןח שיןבל נסע למזרח הרחןק  ,ןשם באיזה

בעבןדתן אכן משביחים את התבשיל.

עבןדתן .הדןאט שלן מתןך  IIמלחמה ןשלןם " ,

מקןם נידח ןקסןם למד משהן מתןשבי

שיצר בשעתן עבןר באלט האןפרה של ברלין ,

המקןם  .מתברר שלא כן הןא ; סגנןן התנןעה

" "ZlNA

ב " זינה

II

מאת אןהד נהרין  .הבימה הגדןלה

בסןזן דלל האינטימי  ,נןכחת י ששינןי

עצם העןבדה שבת-שבע מןפיעה שןב ןשןב

ב  IIאנאפאזה " הנהדרת באןלם הסינרמה ,
ןנאלצת להןסיף מןפעים

ל  IIזינה II

במרכז דלל

-

זה מש ה ן יןצא דןפן ןנפלא בעןלם המחןל שלנן .

הןא מחןל עצבני  ,אחןז תזז י ת  ,שנטליה

ןהתלבןשת ןהמןסיקה ההןדית המלןןה כןלן

יעקןבלבה ןהפרטנר השרירי ןהמאןבן שלה ,

יי שלן  ".היה במןפע שלן משהן קצת ח י דתי ,

ןלד י מיר צ ' יקירב  ,אינם מסןגלים להפיח בן

אבל בהחלט מסקרן .

רןח חיים .

את ההצגה גנבה רןני פןרטל  ,גם היא בת-

להקה  ,שיש לה קהל צעיר ןנלהב  ,הזןרם אל
האןלמןת ןקןנה כרטיסים  .כל הכבןד!

ןיליאם לןתר הביא למןפע העצןב הזה את

שבע י ת שלעבר  .רןני אימצה לעצמה את המחןל

נקןדת האןר הכמעט י חידה " .אןבססיה "  ,גרסה

הערבי  ,זה המכןנה רקס-אל-שארק  ,שאינן

שלן למחןל מאת לסטר הןרטןן  ,אחד מגדןלי

מחןל בטן אלא בעיקר מחןל המןתנית .היא

החיילים  ,הנראים כמאןננים אבל למעשה

החלןצים של המחןל המןדרני האמריקאי

יןדעת להרקיד את אגן הירכיים ןאת גןןה

מצחצחים את כלי-זינם המתכתיים .מצלמת

שכמעט נשכח  ,היא סיפןרן של כןמר  ,שמרןב

בצןרה מדהימה ןיפה מאןד  .הנןצצים שעל

עדיין נןפלת עלינן הפרה הקדןשה ב " זינה" מןל

הןןידיאן משחקת תפקיד מרכזי  ,ןהקרנת

תאןןת בשרים הןרג את אהןבתן בעזרת ספר

בגדה השחןר מפזרים נגןהןת  ,ןכןלה יי צןר

התמןנןת על רקע אחןרי  ,שנצבע בלבן לעינינן ,

תנ " ך גדןל ןכבד  .רצח בעזרת ספר הןא בהחלט

מגרה ןמןש,ך אבל בן בזמן אןטןנןמ י ,מעבר

ד י נאמית ןמחןברת היטב למחןל כןלן.

משהן מ י ןחד .לןתר ה י ה פעם רקדן נפלא  ,גמיש

לתחןם הנגיעה  .רןן מלכ י שעל המןסיקה

כסייח גז עי  .אבל גם בתפק י ד הכןמר המזדקן ,

המלןןה תרם גם הןא למחןל .בסןפן של דבר ,

כרג יל אצל אןהד נהרין  ,אפשר למנןת עשרןת

הןא שןלט בבימה  .המלןדרמה בנן י ה היטב ,

הןא היה המחןל המהנה ןהמרתק בי ןתר

פרטים דןבבים  ,להשתעשע מהמצאןת בימתיןת

ןמשמרת מ י ן מזכרת לסגנןן עתיק של

בתןכנית.

ןתנןעתיןת מפתיעןת  ,ליהנןת מרקדנים

תיאטרןן-מחןל מלפני 60

ןרקדניןת מצןינים .אני מקןןה שהכל התרגלן

מציגה גאלינה פאנןב מאניירןת של באלרינה
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שנה  .גם במחןל זה

~

"LACRYMOZA", CHOR.: NOA DAR,
ENSEMBLE BATSHEVA, fSRAEL

~

r

'VERSUS', CHOR.: HENRfQUE RODOVALHO,
QUASAR COMPANY, BRAZfL

.............
Between October 16-23, 1996, the Third
International Dance Competition was
held at the Suzanne Dellal Centre in Tel-Aviv.
The event takes place every other year, hence
the next one will commence in 1998.
Companies from the following countries took
part: France, Argentina, Spain, Brazil, Belgium,
Slovenia, the U.S.A. and of course from IS1·ael.
The ol'ganizers of the competition learned from
past mistakes and this time the event ran very
smoothly. The jury consisted of the following
adjudicators: Gideon Paz (Israel) , chairperson;
Jean-Paul Montanari (France); Samuel F.
Wuersten (Holland); Shelley Sheer (Israel);
Eva-Elizabeth Fischer (Germany); Nir Ben-Gal
(Israel) and Nils Chrisre (Holland).
Thirteen works were presented. The jury chose
six for the final round. Three equal prizes of
10,000 dollars each were awarded to John
Jasperse (U.S.A.) to Roxana Grinstein
(Argentina) and to Iztok Kovac (Slovenia).
The audience, which faithfully filled the hall
and applauded enthusiastically, voted to present
the Spectator's Prize to the Brazilian
choreographer Henrique Rodovalho.

~

ם

One of Kylian's best ideas was the founding of
NDS3 , a small group of veteran dancers. He
transferred his recently created duet "No Sleep
Till Dawn of D.ay" to the Israeli company.
On a long row of straightbacked wooden chairs
two women (Sonia d'Orleans-Juste and Yael
Schnell at the premiere) are sitting. To a quiet,
melancholy lullaby from a Pacific Island they
move closer to each other, climbing over the
chairs. It is a very minimalistic dance. As is
often the case with the dancers of the NDT3
company, I fo.und both women not mature
enough, still exhibiting the prowess of dancers
in their prime, which is "wrong" for this piece.
The rest of the evening consisted of two wellknown works by Naharin, "Passomezzo" an
"Arbos".

LO\N CHOLESTEROL
DIET
In January '97 the Kibbutz Dance Company
presented a program of works by three
choreographers; a very mixed lot.
Uri Ivgi, one of the company's best dancers,
who recently became the proud father of twins
(congratulations to him and his wife Angeline!),
prepared a group work called "Open Wound and
a Gun" , which has a fascinating opening scene
but later peters out and becomes trite.

A group of six prisoners and an uniformed
policeman in a brightly-lit rectangle are the
protagonists. From a regular kitchen fridge a
man clad in his underwear (Uri Ivgi) emerges
watched by the gun-toting guard. A striking
image of incarceration if there ever was one.
This is repeated several times until it becomes
boring. Plastic sacks are lowered by pulleys and
the inmates of this surrealistic place of detention
engage in strange activities with the sacks.
At one point the guard fires his gun - which
makes a little "puff" noise that spoils the whole
menacing atmosphere and makes it into a
childish charade. I was expecting fireworks of
emotion and cruelty, but nothing happened as
this unstructured dance theatre piece wound to a
standstill. Clearly, the choreographer had a good
image, but did not think it through or develop it.
A strong ending is a sine qua non of good
choreography.
Avi Kaizer's "Dear R." is a very emotional
duet for a man (Martin Corry) and a woman
(Sivan Cohen), based on a poem by the poet
Rainer Maria Rilke (the "R" of the title.)
At firstSivan takes much too long a time to
place sheets of paper all over the stage, as if
discarding momentos of her life. When theman
finally enters, their relationship becomes
complicated, as she tries to bend him to her will.
This is a subtle portrait of duality, the relations
depicted by austerely simple but telling
movement. Martin Corry and Sivan Cohen

both brought mature understanding and
beautifully flowing movement to this sensitive
psychological study.
The last part of the program was a strange
jumbled work by a very young Swedish
choreogapher by the name of Jens Ostberg.
"Born at the Point of Impact" is the second work
by Ostberg I have seen. He works for the
Cullberg Balletten in Stockholm and is highly
regarded by Mats Ek, but I found both
choreographies running off in all directions, the
quasi-philosophical "ideas" printed in the
program notes untracable in the movement. I
have no inkling about what was meant or why
the dancers do what they did. Perhaps one day
we shall discover his movement-language which
right now looks like gibberish.

~

dresssed hauty spectators at the exhibition.
The young dancers have yet to convince us
that they know how to wear a tailcoat and doff
a silk hat ....
Certainly there is a place for such a company.

INTIMATE DANCES
AT HAIFA
Haifa, a neat harbour town in the north of the
country, overlooks the Mediterranean and the
Bay of Acco somewhat like Naples and its
beautiful seashore. In the arts in gerneral and
dance in particular, Haifa is a backwater. Not
much happens there.
So it is refl·eshing to find that a new chamber
dance progl·am has been established at the
Municipal Theatre's "Theatl·e Club". Five
different programs are to be sl ךown on FI·iday
aftel·noons during the season . Sinai Peter is ilך
charge of the "Close-up Dance" series and its
al·tistic director is Miri Ben Bal·uch, an
experienced dancer and choreographer.
Two programs have already been presented .
The first one took place in November '96. It
began with a solo by Yae1 Orni, an
accomplished dancel· in an autobiographical ,
well-constructed, I·athel· introvel·ted dance ,
which st ·a וts with her picking up pieces of paper
from the f1001· as if she was gathering together
shreds of her own life .
Uri Ivgi, a dancer of the Kibbutz Dance
Company who has I·ecently turned to
choreography, showed an excerpt from his
"Parade", a work for himself and a group of
girls, who are after him while he ignores them in
a rather macho way. At the Haifa Theatre Club
three of the dancers performed a scene in which
three women use the back wall to do an upsidedown dance, which was much more interesting
than the piece as a whole.
The best parts of the program were, in my
opinion, two solos by Nima Yaakobi. The first,
entiled "X" , was supposedly about Aids, and
hence rather cruel, but at the same time also
touching, even if 1 was unable to find a
connection with the terrible disease. (One
should never read program notes before
watching the piece itself!)
Her second solo was even bettel·. "Extinct
Birds", to music by a very good and popular
composer, Israel Breit, is a dance for a woman
and a lot of old books. An old large
encyclopedia with red binding becomes a
veritable partner in dance for Nima, who is a
nimble performer. The idea of books becoming
extinct in the era of electronic media was wellexpressed by dance and stage bussiness, such as
the dancer drawing glittering ribbons and even a
Madonna-style bra from the heavy tomes she
dances with.
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The second of the Haifa "Close-up Dance"
series took place in January '97. Hedda Oren, an
experienced teacher and chol·eographer, who for
many yeal·s leads her regional studio in the
Jordan Va1ley, presented a duet called
"Sysiphos" .
In it, Vladimir Filk pushes his partner and wife
Marina about the stage while she is sitting on
the f100r - a tru1y sysiphean task. A nice
beginning for a dance whicl ךdid not fol10w .
Oren's other work was a trio for the above mentiol ךed dancers and a youl ךg gir1 entitled
"Cannibals" - for reasons unknown, since
nobody ate anybody, as fal· as 1 was ab1e to see .
Later the choreogl·apher told Ine it was 'a wOI·k
in progress', but 1 have no idea in what dil·ection
it's progressing .
One of the two most enjoyable dances presented
was Yuval Cohen's so10 accolnpal ךied by a
Inusicial ךplaying Indian instl·ulnents. Yuval, a
rathel· stocky, heavy figuI·e, put a golden mask
on his face which together with his dal·k blond
mane made him look leonine, somewhat in the
mannel· of the TV-series chal·acter who I·uled a
whole ul ךdel·ground city beneath Manhattan . 1
was sure that Yuval had, like many Israeli
youngstel·s, spent months in Tibet or Bhutan to
study some ancient dance 01· a.rcane martial art
technique. It tUI·ned out to be all his own, rather
intriguing, invention .
The last item on the agenda of the second
performance was the best. An oriental dance, the
"Raks el Shark", mistakenly called belly-dance.
Actually it is a pelvic dance. Orli Portal, a
former Batsheva dancer, really knows how to
move her midriff! Her sensual dance is not any
kind of nightclub show. It is a beautiful female
body in motion, glittering al1d sensuous. Clearly,
the Far and the Middle East, interpreted by
trained modern dancers, proved to be much
more interesting than mediocre second-hand
modern dance.

AN ANGEL CAME
TO RINA
Rina Schenfeld is the undisputed 'first lady'
among her generation of Israeli dancers. Her
recent program for eight dancers, all female,
is called "An Angel Came at Night". She
herself doesn't appear on stage. She contributed
not only the choreography, but also accompanies
the dancers by reciting poems she recently
wrote. If 1 hadn't known her considerable age,
1 would have thought these were the poetic
outpourings of an emotional, romantic
teenager' s heart.
Scheinfeld used to create dances experimenting
with water, sand, ventilators, jars and metal
sheets. In her new works she returns to simple
human movement per se, unaided by
paraphenalia.

The first dance, "Chami-Ya", to a medley of folk
music of many nations, is basicaly a circle
dance, as befits folk dance. The designer Yuval
Kaspin clad the dancers in dresses which turn
them into rotund spinning tops and makes them
look squat. It is a dance of pregnant women, but
does not really deal with this heavy topic in any
specific way.
The second half of the program, a work entitled
"An Angel Came at Night", like the poem Rina
I·enders on the sound track, is much more
'moving' and vigoul·ous. The costumes are light
and becoming. Some of the dancers move very
well indeed, the best being Yael Orni.

A

VVONDERFUL
FRIENDSHIP

Many cities and towns sign treaties of
friel  ךdship and becolne "twins" . As fal· as 1
know, thel·e is no formal agreement between our
Batsheva and the Dutch Nedel·lands Dans
Theatre, but for a whole decade there has been
ongoing cooperation, mail ךly due to the
exceptionally cordial relations between their
artistic directors, Ohad Naharin and Jil·i Kylian .
There could hardly be a more dissimilar couple .
Kylian is slender, with dark hair and a little
greying beal·d. He tends to have sombre moods ,
loves to use classsicallnusic for his always
beautifully wrought dances. Naharin is well built, his I ךair is the rusty colour of European
squirrels, his dances tend to be rather
anarchistic, powerful and even agressive .
What these two brilliant choreographers
share is an unending f10w of striking,
sometimes startling, choreographic ideas. They
are both very musical and they never cease to
surprise the spectator. 1 think this quality of their
work is what Diaghilev had in mind when he
told Jean Cocteau, who asked him what sort of
ideas for a new ballet he was to offer him:
"Astonish me!"
Several of Ohad's works are danced by the
NDT's three companies. In February '97, to
celebrate ten years of cooperation between
Batsheva and the NDS, Kylian's "Six German
Dances" were again presented by the young
Ensemb1e dancers. They danced with panache,
though their technique left a 10t to be enhanced.
Kylian uses Mozart's light "rococo" dances with
a lot of irony. The eight dancers are in white
underwear of the period, the men with white
powdered wigs, which when touched produce
funny c10uds of talcum. But the world isn't just
fun and games .... So Kylian adds a sombre
contrapunct: from the wings emerge figures clad
in black. To the sound of ominous rumbling
sounds they enter, stand motionless, only to fade
into the void again. Perhaps like the masked
mysterious messenger who came to Mozart
asking him to compose his requiem.

A DANCE
CRITIC·S

only used the setting fl'ontally, which is a pity.
The best parts of "Someplace" were - as was the
case in the stage version - tl ןe so los and duets, at
which Rami Be'er excels .

theatre" opening, the five dancers engaged in a
ratl ןer chi ldish, exhibitionist display of the male
dancel's' penises, which was neithel' shocking
nOl' fLII  ןny ,

The director used a typical TV device, sudden
fading to black, to indicate the ending of a
scene, We are conditioned to regard these as
places used for transmitting the cOI ןןmercials .
Unfortunately, the fl'equent black-oLlts made the
dance seem jumpy and added an unwanted
nervousness .

I have I ןothil ןg against nudity on stage ,
but it has to be witty or erotic to make its point,
For example, the Al'gentinian group of
EI Escote (Iead by Roxana GI'instein) showed a
dance that playfully teased the spectators by
letting LIS guess the sex of the dancers; clad in
special leotal'ds baring most of theil' butts but
showing their faces only at the last monent .
As Theophile Gautier put it, speaking of
ballel'inas: "Their faces are sad but their
bottoms are gay ",

Both transmissions were a joy to watch, showing
good choreography well tl'anslated into TV.

VVHO IS THE BEST?

BY GIORA MANOR
RECONSTITUTED
DANCES
Last October (1996) Israeli TV did something
untypical; it broadcast two dance works by
Israeli choreographers. Not in the form of
snippets shot at rehearsals or during
performances in the news format, lasting just a
few minutes, shown in some cultural ghetto, but
full blown ·high standard programs.
1 am refering to Rami Be'er's "Someplace"
("Makomshehu") and Ohad Naharin's
"Anaphasa". The two works, though very
different from one another, were presented not
as documentaries, but as a TV rendering of
choreography for the camera.
Watching "Anaphasa", directed by Levi Zini and
shot by Nili Atzlan, brought to mind the ancient
term "palimpsest". In the Middle Ages
palimpsest meant a parchment that had been
erased (for reasons of economy) to serve for
another text to be inscribed on it, while the
ghost of the original lettering may still be seen
underneath it. In Midsummer Night's Dream
Bottom speaks of "being translated" into a
donkey. In that sense Batsheva's excellent
"Anaphase" has thus been translated into a
brilliant TV-film in its own right.
Both Nahal'in and Be'el' are talented
chol'eographel's, so they both are able and
willing to make the required changes in theil'
work to fit the new fOI'mat.
Be'er's work, in which large scaffolding plays a
majol' role on which the dancers climb and
dance, has been shifted fl'om a frontal stageproscenium situation into a industrial hangal',
that fits the dance very well indeed. Thus the TV
dil'ector Niza Gonen gave the film strategic
depth, which it lacked on stage. However she

I have great misgivings about any form of
artistic competition, because such tournaments
of unequals can be judged only by using each
juror's personal taste, which is subjective by
definition.
The Third International Dance Competition took
place at the Suzanne Dellal centre in Tel-Aviv in
October 1996. It is already an established event
and has developed in a positive direction. The
large Israeli contingent included the Batsheva
Ensamble, the Kibbutz Dance Company and Ido
Tadmor's Group. Noa Dar's trio "Lacrymoza"
(sic!) to music by Henry Purcell proved she has
become an experienced choreographer and
managed to get rid of the diffusion and
opaquness which marred her previous works.
None of the Israeli competitors received a prize;
not because they were inadequate but because
there were much more original works presented
by choreographers from other countries.
The jurors had a hard task to fulfill. They
decided not to award a first prize but to give
three choreographers 10,000 US dollars each.
I was surprised that the company from Brazil,
which presented a very original and amusing
piece, "Versus" by choreographer Henrique
Rodovalho, recieved no prize. The audience in a
general ballot have cOl'rected this astonishing
omission by awarding the Brazinian contingent
the Audience Award,
One of the three prizes went to an excellent
group from Slovenia. Iztok Kovac and his five
dancers performed a rather strange work dressed
in drab workers' clothes on a dark and gloomy
stage to music by a chalnbel' stl'ing ensemble
and a funny village-idiot singel', whose
performance was excellent and moving,
In spite of the sombre ambience of an
(abandoned?) coal-pit and hailing fl'om a
country ravaged by civil war, th is multi- faceted
dance was vigourous, warm and very human.
The eminent adjudicators, fOl' reasons 1 find
hard to understand, gave a prize to John
Jasperse's group from New-York. After a "black

The organisel's learned from previous
experiel ןce so that the 3rd Suzanne Dellal
International Dance Competition was efficient ,
well organized and altogether on a high level.

DANCED PICTURES
AT AN EXHIBITION
The Kibbutz Dance Company maintains a
special group of dancers that perform for young
audiences at schools. These shows are an
important source of income for the company.
The "Young Kibbutz Company", as it is called,
is recruited from among graduates of dance
schools, not necessarily kibbutzniks. Recently, a
new director has been appointed to lead the
group. Alon Avidan was born in Kibbutz Ein
Hashofet, did not join the kibbutz, and for most
of his professional dancing career had been a
member of Bat-Dor.
He choreographed a new work for the young
dancers he had auditioned, based on the wellknown "Pictures from an Exhibition" by the
Russian composer Mussorgsky. This is an
addition to the Y.K.D.C.'s repertoire, which
consists of works by Rami Be'er.
Avidan's idea of hanging framed pictures on the
backdrop is very good. However, he did not
bother to enlarge the relevant paintings shown at
the ex hibition that the composer saw and was
inspil'ed by, It must be somewhat confusing for
the childl'en in the audience to see unl'elated
wOl'ks by van Gogh and other artists to the
sound of Mussol'gsky's tone-paintings of Viktor
Hal'tman's works.
Avidal ןhad some nice ideas and I ןis experience of
dancing in a well-trained professional company
enabled I ןiln to prepare an adequate pel'fromance .
"The Unhatched Chicks", "The Witches", the
funny mime dialoglle between a tall miserly Jew
and his small poor colleague are entertaining. His
nice idea of having "The PI'incess" glide on stage
on a remote-controlled box as if moving on aiJ,'
are also good fun, wh ich kids enjoy.
Between dances, dUl'ing the recurring
"PI'olnenade", the dancers represent well-
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Nearly each year the Suzanne Dellal
Centre in Tel-Aviv hosts show-case
pelfol"mances for mainly young choreographers ,
"Curtain-Up"" These performances were also
attended by several managers of festivals and
dance theatl"eS from abroad" Whether these
buyers will "bite" and invite ISI"aeli companies
to perform at their institutions, is still to be seen "
"'""יייייי

There were 13 different programs performed,
most consisting of three works each, pl"esenting
up-and-coming chol"eographers" One could see
plenty of creative talent and observe the young
generation of Israeli dancers perfol"ming
bl"illiantly"
AI חong the choreographel"s the I חOSt il ךteresting
ones wel"e Noa Dar, Inbal Pinto al ךd Barak
Mal"sI ךall "
Pel"fol"ming alongside the young dance CI"eatol"S
were established companies and gl"OUPS, such as
"Inbal Dance Theatl"e", Rina Schoenfeld's gl"OUP
"Ido Tadmol"" , the "Batsheva Ensemble", Amit
Kolben and his dancel"s, Moshe Efrat.i's
"KoldeI  חama" and Sally Ann FI"iedland "
Two a "lנeady well-known independent
companies, the "Vel"tigo" group run by Noalך
Wertl ךeim and Adi Sha'al (fl"oI חJel"usalem), and
the Liat DI"or-N "i. וBen-Gal Company, premiered
I ךew works "
This year's al"tistic directol" of "Cul"tain-Up" was
Eran Baniel, who succeeded in bringing the
I"ecent generation's talented choreographel"s and
pel"fol"mel"S to one's attention"

~
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Be'er was successful in so far as he transmitted
his message without recourse to propaganda. As
opposed to Kolben's work which anticipated its
time, the atmosphere in Israel during the intifada
was ripe to receive the ideas that moved Be'er.
1n 1992 Gabi Eldor and Igal Ezrati staged
"Tonight We Dance", premiered at the Acco
Theatre Festival. This is a dance-theatre piece
which depicts eight periods in the history of a
coffee house in J affa. Commencing in 1919
(after the British conquered Palestine from the
Ottoman Empire) going on tilll991. All the
changes are expressed in terms of social
dancing, which is typical of each era and how
the relationships between the dancers change
accordingly, Writes Eldor about her work: "Not
a word is uttered in this show, but one scream is
heard, It is the shouting of an 1sraeli soldier who
lost his eyesight in the Yom Kippur War of
1973, when he arrives at the cafe in 1977, just
before the general elections which brought the
[right wing  בLikud party to power. Another
voice is that of the Arab owner of the place, as
he laments the death of his daughter." (IDQ ,
April 1993,)
Since they began choreographing in the late
1980s, the couple Liat DrorjNir Ben-Gal were
atuned to developments in 1sraeli politics. Their
movement materials and energies were gleaned
from their actual surroundings. Says Nir Ben Gal: "We are influenced by the smells, sounds ,
colours, the actualia [of life in 1srael  ב. Had we
worked in Europe, for example, we would do
different things." (Talking to R. Eshel in
September 1996.)
Their donkey duet "Equus Asinus" (1988) deals
with a sisyphean task carried out by a man and a
woman, who cary heavy packs, their burden
wrapped in dirty blankets - a life-sentence of
hard labour. They carry out their asinine
assignment clad in khaki work clothes - the
typical drab garb of the pioneers and early
settlers. A large canvas sheet of similar
colouring serves as background as well as a
stage-cloth. All this is in the typical hue of Israel
in late summer. Some spectators felt the
sisyphean toil made them think of the endless
sweat of dancers. Arieh Yass wrote: "Poor
creatures [meaning: dancers  בwho work like
these crazy asses." (Ma'ariv, 2.10.1988). The
late critic Hezi Leskly wrote: "To be human
means being a donkey. Not only carrying sacks
ful l of gravel, but also the assinine insult. 1n
other words, toiling under an extel'nal as wel1 as
internal burden .... Man is a sort of donkeyish
dancer or perhaps the dancer is an assinine
human being, which has to be well trained all
the time." (Ha'ir , 4.11.1988 .)
1n my opinion, this work also has political
connotations. In our country, pedigree horses as
well as donkeys indicate the Arab inhabitants. It
reminds one of Arab kids driving on smalllean
donkeys stuggling under heavy loads by beating
them with sticks. Of COUl'se ass is also used as a

The most recent work by Nir and Liat "Enquiry"
(1996) deals with the difficult topic of torture
and interrogation. It is based on materials
gleaned from testimony of a Holocaust victim
and the annual report of Be't zellem, an
organization which monitors what is going on in
the prisons in the West Bank.

"FIGS", CHOR.: LIAT DROR & NIR 8EN GAL, PHOTO: VARDI KAHANA

swear word denoting someone stupid, stubborn
or insensitive. This work also uses Arab music
and pelvic movements, typical of oriental dance.
In 1993 Nir and Liat created a dance piece
entitled "Figs", which explores the idea of
territoriality. 1t has general but also real
connotations of soil, independence and even the
eternal struggle between the sexes. But 'the
territorial principle' is of even wider
significance; each one lives in a staked-out
personal, national and social territory. One's
personal, autonomous freedom versus the will of
society or of 'the other'.
"Figs" begins not with the proverbial peace dove
and olive branches being carried on, but by a
metalic bird (a seagull) carried high up on a long
thin pole across the bare stage, as many light
sources illuminate the bird from all angles. The
dancers, men and women, carry the shining
seagull with small steps, changing weight from
one foot to the other - reminding one of the
'donkey' movements. But this time the huge
packs are lowered to the floor and unfolded to
form a whitish canvas stage covering. Wherever
they are going, these people are carrying their
territory, even if it is folded , on their backs with
them.
This is disputed territory, far from an idyllic
homeland. One of the women refuses to dance
on it, using the well-worn dancer's complaints:
"The floor is too smooth, it is too uneven." But
. this is also the biblical territory of "each under
his vine and fig -tree" or, if you will, orientallife,
when in summer so many farmers live in huts
and arbors, guarding their vineyards and orchards
from being vandalized, munching their fruit.
The people's drive to expand their territory
makes the dancers don more and more pieces of
apparel, in the end snatching the garments of
one girl. She begs them to spare her, but they
remove hel' shirt leaving her bare-breasted and
shivering. The shirt is tossed from one dancer to
another making the naked girl miserable and
insulted. A struggle ensues which ends with three
dancers carrying a burden off stage, sirnilar to the
one they started with. Only this time they are the
dead bodies of three human beings.

Orian: "The Holocaust as a dramatic topic came
to Israeli theatre rather late. Prior to 1980 ,
Israeli plays tended to deal with the problems
posed by the influx of new immigrants and the
memories of the Holocaust . [.. . בTen of the
Israeli plays produced since the 1980's presented
a parallel between the circumstances of the
Holocaust and the Israeli-Arab conflict".
In Orian's opinion, this exaggerated analogy had
the purpose of fighting against the Israeli 'cult of
fear'. The parallel "Holocaust-Arab threat" is
viewed as invalid and they [the dramatsits ב
refuse to see it as a valid excuse for Israeli
policies against the Palestinians. (Orian ,
1996:145 ).

"The Enquiry" is a powerful, very physical
piece of movement-theatre, perhaps the most
virtuosic work they have produced until now.
But in spite of the violent topic, there are no
stage atrocities or any deliberate pandering to
the specatator's sentiments. There are several
violent encounters between the interrogator and
his female prisoner, achieved without hardly any
physical contact between them. And where there
is contact, it moves along the demarcation line
between gentle stroking and carressing, which
soon becomes threatening and aggressive.
Massage and mutual manipulation between two
dancers and some blows and slaps, which may
be part of massage, become a real inquisition by
touching.
The Oslo Agreement lowered the heat of the
conflict and enhanced the prospects of peace
between Arabs and Israelis. It is to be seen how
this development wil1 find expression in Israeli
dance in the future.
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The metal pl'oscenium screen makes the stage
into a holdingpen for prisoners. In front of it is
an Israeli soldier, clad in a white caftan or
nightshirt, a steel helmet on his head. His
movements are circular, those of a person in
doubt, torn between conflicting emotions. But
the Palestinian women, holding the torso l וigh ,
are brandishing whips and lashing out. A world
of absurd extremes. A prisonel' in a rectangular
cell cl'eated by a single light SOUI'ce, dances in
handcuffs to the beautiful, exulted sounds of a
Bach cello sonata. Palestinian women thl'OW
"stones" towards the audience in a dance full of
primitive power. Most of the scenes are danced
in quick tempi - a constant allegro of mutual
fearful agitation .

expl'essed in his chol'eography, took pl'ecedence
over aesthetic and dance aspects. "True,
TAMAR shows a strong political commitment,
engaging in attempts to protest and shock,
especially so in Amir Kolben's works .... And if
you agree with his political ideas, naturally you
will support him. But thel'e has to be a clear
separation between art and political protest."
(Tikva Hoter-Yishay, Yediot Achronot,
4.4.1989).
Among the best works presented by TAMAR
was the dance/performance piece "Via
Dolorosa", pl'emiered in 1983 at the Tel-Hai
visual arts event and later perfol'med at the Acco
Other Theatre festival. The wOI'k dea lt with a
gl'oup of refugees - both Palestinian and ISI'aeli as symbolized by the colours of the I'obes they
WOI'e, which were in the colours of the ISI'aeli as
well as the Palestinian flag. (Using the P.L.O.
colours was, in those days, a coul'ageous if not
altogether illegal thing to do. Translatol"s
remark.)
The refugees proceed in a column, slowly
stepping .one behind the othel' and cal'rying all
their possesions with them - a small folding
chair and some cooking utensils - they began
theil' trek in the old coul·tyard of Tel-Hai, where
Joseph Trumpeldor, one of the nost famous
pioneers of Jewish settlement, was killed. Then
they stopped to plant some olive tl'ee seedlings .
TI וe whole journey had 12 "stations" (Iike the
way of Christ'stations of the cross). The final
station was in the form of a last suppel·. (The
message was clear, but in those days equating
the the Palestinians and the fate of the eternal
Jewish refugee was close to sacl·ilege .
Translator's note ).
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Another work by Kolben, "Slowly, Slowly the
Children Learn to Hate" (1988), deals with
brainwashing: in the sense described by the
Austrian zoologist Konrad Lorenz about
youngstel"s being formatted or pl'ogrammed in
early childhood. Using dance-theatre methods ,
Kolben depicts how family and society mould
childl'en to become obedient citizens. After his
daughter Danielle was born he thought a lot
about how to educate his offspring in tl וe way he
believes - l וence this piece, where there is a lot
of sometimes rathel' funny aggression .
In 1989 at the height of the "intifada", the
Palestinian upl'ising, when most young (and not
so young ... ) Inen had to perform police actions
during their military I'eservists' service, Ralni
Be'el' created fOI' the Kibbutz Dance Company
his full-evening piece "Reservist's Dial'y '89 ."
This was based on a series of poems by an
officer in the ISI'aeli army about his
exaspel'ating, ambivalent experiences in the
West Bank (ancient Judea and Samaria or the
"occupied territories" depending on political
point of view). TI רe work deals with the
conflicting emotions and soul searching of
young soldiel's caught in an impossible
predicalnent. On the one hand being fearful of
getting hit by stones, while on the other, being
disgusted by I וaving to use batons and tear gas .
The stage is separated from the spectators by a
wire-mesh screen, which shields the audience
from the stones hurled against it by the dancers.
Next to the pl'oscenium sits the commentator,
who I'eads aloud the poems by Zvika Sternfeld.
"How does one tell apart the persecuted from
the persecutel'? Running, running is deterlnining
all."

The Israeli soldiers have to refrain from
expressing their anger at being subjected to
insults and swearing by the local population .
This is expl'essed in a dance by "cripples", who
have one al'm tied to their body. Palestinian
child.ren dance with flags, just as Israeli
youngters do on Independence day. One of the
most Inoving scenes stal·ts with foul' soldiers
dragging a female form to centl'e stage and what
looks at first like a brutal attack and rape tUI'ns
out to be a lesson in first aid, of resuscitating by
InoutIו- to-mouth respiration, pl'actised on a
dummy (actually an inflatable sex-doll). The
horror is resolved in bitter laughter.
The performance ends on a surprising note: a
well-kl וown Israeli song written by Shaul
Tchel'nichovsky many years ago, about "dreams
one should not laugh about" is sung, but in
AI'abic and with an ol'iental musical
accolnpaniment, so it takes the audience some
time to discover what they are heal·ing ....

aftel· rehearsal and enthusiatically discLlssed the
recent developments and imminent peace. Amir,
usually a rather quiet and softspoken yOLlng
man, began arguing in favour of a future
Palestinian state. Such views at that time
seemed extreme in those cil·cumstances,
bordering on treason. Soon he stopped ta lking,
because, as he told me recently (1996) , "1 was
paranoid, afl·aid to talk openly about my
political views with the company."

"VIA DOLOROSA ·,
CHOR.: AMIR KOLBEN,

TAMAR DANCE COMPANY

He later joined the Batshva compal ןY as a
dancel·, and when they toured the U.S.A. in 1978
he stayed in America fOI· thl·ee years, retul·ning
to 1srael in 1981. A few months after l·etul·ning
and I·e-joining Batsheva, the Lebanon Wal· broke
out. His colleagues in the company were
unaware of Amil· being one of the demonstrators
in the city square, handing out leafJets opposing
the war.
About his duet, Amil· Kolben relates: "Moshe
Rom ano [the Artistic Director of Batsheva נ
instigated the showcase performances, in which
company members could present their own
choreography. Ofra Dudai tl·ied her hand at
creatil ןg a dance but she 'got stuck' and asked
me to join her and finish the work. While
working together, 1 discovered the creative
talent 1 possessed, which 1 was not aware of
until then. TiJI that time 1 thought of myself only
in terms of just dancing ".
The duet in question is based on a song by the
Palestinian singer Marcel Chalifa, who lives in
Lebanon, entitJed " Tayara" ("Kite"). The dance
is about two children, a boy and a girJ, who play
at 'being dead' when suddenly an aeroplane
appears in the sky. The boy, thinking it is a toy,
runs towards the plane calling "Tayara! Tayara!"
but the aeroplane drops bombs on the vi lJage
which hosts terrorists, and the boy is kiJ led. The
girl, his playmate, thinks this too is just playacting. But the boy really is dead ....
By comparison with what was acceptable at that
time in 1srael, this duet had several innovative
aspects: the movement material, though still
showing Graham infJuence, was much more
violent than was usuaJ. A new sort of contact
with the audience was estabJished, as the dance
starts with the oud-playel· (Achmed Masry - an
Arab musician from Jaffa) begins pJaying and
singing while strolling among the spectatol·s. He
then climbs on-stage whel·e, like a troubadoul·,
he continues to tell the tragic story. 1n the end,
when the girl (Ofra Doudai) finally l·ealises her
playmate is dead, she descends into the audience
and repeatedJy throws herself violently against
the stage proscenium.
The presentation of griet· on the Arab side of the
confJict, by means of a song sung in Arabic, and
the joint performance of Jewish and Palestinian
artists on the same stage, was very innovative.
The duet was well received criticaJly, and was
awarded the annual Yair-Shapira Prize.

«THE TAMAR DANCERS DID NOT INVITE SOME WELL-KNOWN
CHOREOGRAPHER FROM NEW-YORK BUT WISHED TO REALLY GET
INVOLVED WITH LOCAL MATERIAL, TO DEAL WITH TOPICAL
SUBJECTS, WITH PROBLEMS THATTHEY COULD I DENTI FY WITH.»
However, it was not included in the regu lal·
repertoire of Batsheva. Amir KoJben: "1t was
quite clear to me that the Batsheva company
would not risk any explicit social or political
statement. They [the management נwanted
rather vegetarian dances , perhaps some soulseal·ching works, but no comment on reality and
nothing topicaJ ".
At that time a group of young actol·s took off
from Haifa where they worked at the Municipal
Theatre, with the management's blessing, and
went to stay and wOI·k at Kiriat Shmona, in the
far north of Israel, which suffered fl·oln tel·rorists
attacks. The group was directed by Nola
Chelton, an American stage director who lives
in 1srael, an aluml ןa of the "Actors Studio" in
New-York. This project went on fO I· a year.
Their goal was to create performances based on
actual happenings in the local society. 1t was
clear to Amir Kolben, that no such thing could
happen at the Batsheva Dance Company. And
that there was no place for a socially and
politically oriented chol·eographer like him at
Batsheva .
His opportunity came when a group of former
Batsheva dancers, some of whom he I ןad
worked with in New York, most of them born
and educated in kibbutzim, decided to form an
independent dance group of their own, called
TAMAR (Teatron Machol Ramla). The head of
the group and its driving power was Meira
EJiash-Chain, who was in charge of production
and administration. Also among the found ing

melnbers was Zv i Gotheiner, anothel· former
kibbutznik and Batsheva dancer who had
worked in New-York, having danced with the
Eliot FeJd and othel· companies.
Kolben: "1t is a normal event for a dancer to
leave a company. But a group of dancers leaving
in ol·der to form their own outfit is another
mattel· altogether. 1t was somewhat like Jeaving
the kibbutz. As if we were traitors, .. ," During a
I·adio program bl·oadcast in July 1986 Meira
Eliash-Chain stated: "... the TAMAR dancers
were I·eady to take the risk; there was something
vel·y 1sraeJi there, They did not invite some
well-known choreographer from New-York [as
other dance companies in 1srael habitualJy did נ
but wished to really get invoJved with local
materiaJ, to deal with topical subjects, with
pl·obJems that they, as 1sraelis, couJd identify
with ".
NominaJJy based at RamJe, a smallish town not
fa l· from TeJ-Aviv, TAMAR was active from
1982 to 1984; after a hiatus which lasted for
several yeal·S, when most of its dancers were
busy abroad, it reconvened in JerusaJem, where
it continued to create and perform from 1987 to
] 992. But this is not the pJace to tell the story of
TAMAR dance company. What is relevant is
that mOl·e than any other dance outfit in 1sraeJ, it
had produced wOl·k based on or connected with
socio-political subjects. Amir Kolben was one of
its chief choreographers and Jater its artistic
dil·ector. Most of his works were sometimes
fJawed because of his poJiticaJ views, as
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regularly for a period of four months in a valley
between the neighbourinhg kibbutz Metzer and
the Arab village of Masser to work and create. It
was a rare meeting of art, tel ךitory and politics .
Between 1970 and 1973, several theatre
productions dealing with the Israeli-Arab
conflict were staged by Israeli theatl·es. Dan
Ol'ian: "Until then, the subject was taboo, but
from 1980 and onwards it became a central
theme in all the arts [in ISI·aeI ב. [...  בThe artists '
attitude may have been the expression of fears
and of wishful thinking accompanying hal'sh
reality, at first just as hints, later becoming
overtly stated [ideas ".( בOrian , 1996:6.)
According to Orian, during the years 1982-1994
I חore than a hundred productions by ISI'aeli
theatres had an Arab character among theil'
protagol1ists, representing the Palestinian side of
the conflict .
During the 1970's, the leading dance companies
- Batsheva and Bat-Dor - were busy with
mutual aCl'imony, competing with each other in
inviting famous choreographers from abl'oad,
vying for the attention of audiences. The dancers
were busy enhancing theil' technique, teaching
aftel' l'eheal'sals in order to earn mOl1ey to

compensate for their meagre salaries. There
were hardly any active Israeli choreographers
and the individual struggle of the few, such as
Oshra Elkayam or Mirali Sharon, was about
their very right to create in the framework of the
professional companies. The Kibbutz Dance
Company was just finding its bearings. The
other modern dance company then active,
Koldemama, was wOI'king only with its founder,
Moshe Efl·ati. None of the companies and their
choreographers were interested in dealing with
the Arab-Israeli conflict.
Only in the 1980's - ten yeal's after the Israeli
theatre and visual al·ts - ISl'aeli dance began
to be aware of the bUl'ning political problems
of Palestinians al1d Israelis. Most of these
tentative beginl1ings may be described as
belonging to dance-theatre. In them, the
conflict isn't represented by showing the
atrocities of war or in attempts to engage
the cheap sentimental reaction of the
spectator. The choreogl'aphers did not attel חpt
to present both sides of the conflict, but dealt
mainly with the Israelis' inner moral
conflicts accompanied by a deep-felt sadness
about lasting conflict, for which no solution
was to be seen .

In these works one may find empathy for the
Palestinian side, expressed by symbols and
context pointing to a certain parallelism between
the two nations; they are refugees just as we
were refugees. Our children dance with the
national flag on Independence Day, so do the
Palestinians with theirs. For thousands of years
we were persecuted in the diaspora, so are the
Pa.letinians scattered all OVel' the Middle East.
Orian: "Often Israeli Jews, themselves a nation
of refugees, felt empathy fOI' the Arab refugees.
But as a nation surrounded by enemies, in
constant danger of war, they tended to ignore
the dilemma. Therefore, there were only very
few works of art dealing with the tl'agedy of a
people that lost its homeland and soil due to the
founding of the State of Israel." (Ol'ian,
1996:1 26).
Anxieties feeding on the memory of the
Holocaust, of living in a permanent siege or the
fear of another war breaking out any minute are
evident in some of these works. AII this and the
threat of the Palestinian refugees dreaming of
retuI'ning to Tel-Aviv coupled with the steady
stream of Israelis emmigrating to America and
other foreign countl'ies, wel'e lurking beneath the
surface.

ONLY IN THE 1980'S -TEN YEARS AFTER THE ISRAELI THEATRE
AND VISUAL ARTS - ISRAELI DANCE BEGAN TO BE AWARE OF
THE BURNING POLITICAL PROBLEMS OF PALESTINIANS AND
ISRAELIS. MOST OF THESE TENTATIVE BEGINNINGS MAY BE
DESCRIBED AS BELONGING TO DANCE-THEATRE

In 1982 the fil'St performance of a dance
concerned with the political situat.ion in Israel
took place. "A Story Like a Tale" ("Issa
Mytlilikizby") was choreoraphed by two
Batsheva dancers, Amir Kolben and Ofra Dudai.
It was concieved after the Lebanon War - the
first full scale war about which there was no
concensus in Israel.
In 1977 the first showcase performances of
experimental "fringe" dance took place. But
most of the young choreographers involved
were explol'ing a new, individua.1 movement
language, not looking for object.ive, political
subject-matter or forms. The innovation of
Kolben and Dudai's duet was it being a
politically oriented dance as well as its being
cI'eated in a workshop framework of the
mainstream Batsheva dance company.
WI ךen still an adolescent boy, Amil' Kolben had
l'ather I'adical, leftist, even Marxist views. He
was among a group of members of Kibbutz
Kerem Shalom, who left the kibbutz in 1977 ,
because it was not involved enough in political
activities. Kolben and some of hi s friends
founded a commune in Tel-Aviv, which existed
for about a year. At that time "Batsheva 2", a
young ensemble affiliated to the mothercompany, was founded. Amir, who had studied
dance in a l'egional studio as a high school
student, went to the auditions and was accepted .
The present writer was also a dancer of
"Batsheva 2" at that til חe. There 1 first met Amir
Kolben, and I vividly remember how on the day
President Sadat of Egypt arrived on his
historical visit to Jerusalem, we all sat down
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Despite the fact that the Israeli """" ייייייPalestinian conflict is ubiquitous in the
life of the country since Jews began to arrive in
Eretz Israel about a hundred years ago, and is an
integral part of the personal experience of each
inhabitant, the choreographic works dealing
with the subject are few. Such paucity of artistic
reaction to one of the most fundamental topics
of Israeli life demands an explanation .
Perhaps the answer lies in a certain reticence
when dealing with topics about which there is
no national concensus. On the other hand, it
may well be a reaction akin to the average
Israeli's reflex of zapping the news to turn to
more pleasant TV programs to escape
unpalatable reality. But I think the real answer is
different; most dance artists spend their best
years sequestered in the hermetically isolated
studio, busy with their race against time, using
the short span of years of their maximum agility
to the hilt. Anyhow, most of them hardly read
the newspapers and are indifferent to party
politics.
In the 1920's and 1930s, when most modern
dance artists of the Ausdruckstanz style, fleeing
from Nazi persecution, arrived in what was then
called Palestine, their attitude was quite
different from what would be typical of today's
dance artists. They were well aware of the
political situation and eager to participate in the
Zionist endeavour of building a new country, a
national home for the Jewish immigrants
arriving from the diaspora.
Gertrud Kraus - perhaps the leading modern
dancer of that period in Eretz Israel - was a
person very much attuned to the times. She
created and performed a number of anti-war
solos: One being her impressive solo "Tired
Death", in which Death itself refuses to go on
carrying out his grim task; another, her
"Unknown Soldier" , in which a prisoner of war
crouching in a dungeon awaits execution by his
captors. Both these dances were choreoraphed in
Vienna in the mid-1920's, as a reaction to the
slaughter ofWorld War One. In the 1930's the
captive soldier became a fighter against Franco
in Spain and turned into an anti-Nazi partisan in
the 1940's, without Kraus changing the
choreography, but just writing up-to-date
program notes. (See Manor, 1978).
In Israeli art of the 20's and 30's the prevalent
attitude towards the Arabs was rather naive
and romantic. "A mixture of genteel
aristocratic behaviour and rather off-putting
primitiveness is typical of the portrayal of the
Arab in the visual arts of Eretz Israel of the
period, which was created mainly by
immigrants from Eastem Europe. Arabs
[were observed] as a facet of fantastic reality,
but also as part of a land full of dangers facing
the immigrant from Europe. Sometimes the
Arab is like a feature in the landscape,
sometimes part of the difficulties inherent
in the harsh climate, the maladies lurking

in the swamps and the general primitiveness
ofthe land." (Orian, 1978:21).
In the choreographic works based on biblical
themes, such as those by Rina Nikova, Arab
garb and gestures were used to portray ancient
Jewish patriarchs. The local Arab resident was
seen by the Ausdruckstanz dancers as
representing the ancient Jews as farmers in
biblical times. Yardena Cohen, the Ornstein
sisters and Rina Nikova presented him as a
mixture of the fanciful with the primitive.  זhe
exception being Baruch Agadati, the first Israeli
modern dancer who already, as early as 1926 ,
created and performed his solo "Arab Jaffa ",
which is a portrait of an effiminate dandy, who
in spite of his quasi-sophisticated suit and a
flower he daintily carries, at the end of the
dance relieves his bladder against the stage
backdrop .... An ending which caused raised
eyebrows and caustic comments in the press .
In the late 1920's - after the Arab atrocities of
1929, in which Jews were killed by Arabs - and
due to the Jerusalem Mufti's support of Hitler,
the romantic-naive attitude of the Jews towards
the Arabs waned. The figure of the Pa1estinian
Arab disappeared from Israeli art, dance and
theatre.
From then on, dUl'ing nearly 15 years - the
period of World War Two, the War of
Independence and the years of austerity in the
early 1950's - dance became escapist, a means
of forgetting the hardships of reality.

I N TH E LATE 1920'S TH E
ROMANTIC-NAIVE ATTITUDE
OF TH E ) EWS TOWARDS TH E
ARABS WANED. THE FIGURE

It may seem strange, but the first serious attempt
at depicting the Arab-Israeli conflict on the
modern dance stage was the work of a guest
choreographer. In 1950, the American Talley
Beatty worked for several months in Israel and
created his "Fire in the Hills", which tells the
story of a Jewish community attacked by Arab
enemies.
During the 1950's only a few Israelis were able
to travel abroad and thus become aware of new
trends in art. The local painters and sculptors got
their information from illustrated journals.
However, there were important artists, such as
Dani Karavan, or Yochanan Simon who
managed to combine their political awareness
activities with their artistic output.
Israeli dance artists had an early opportunity to
become acquainted with American modern
dance, when Martha Graham brought her
company to Israel in 1956. The founding of the
Batsheva company in 1964 put an end to the
European Ausdruckstanz school of dancing in
this country. A steady flow of leading American
choreographers brought with it the
preoccupation with "inner landsacpes" of the
Graham school. Twenty years later Post-Modern
dance, mainly of the Cunningham school, also
arrived at these shores.
Examining the repertory of Israeli dance
companies from 1964 to 1977 clearly shows that
the Ausdruckstanz solo-recital had altogether
disappeared from the Israeli dance stage. The
Ausdrucsktanz credo of expressing the "timespirit", of depicting the present, was superceded
by modern dance, influenced by neo-classical
ballet, abstract choreographies and the
enhancement of movement technique which was
regarded as a priority. The treatment of local
topics was not in fashion, so surely there was no
place for dealing choreographicaly with such a
loaded subject as the Israeli-Arab struggle.

OF TH E PALESTI N IAN ARAB
DISAPPEARED FROM ISRAELI
ART, DANCE AN D TH EATRE
GERTRUD KRAU5 IN "TIRED DEATH", VIENNA, 1920'5

When the War ofIndependence of 1948 was
over, most Israelis regarded the Arab minority as
a potential "fifth column". "An enemy-image ...
fear and distrust caused the policy of keeping
Jews and Arabs apart." (Orian, 1996:33).
According to Orian, the turning point in
relations between Jews and Arabs came after the
Six-Day-War (1967) . The victory over their
adversaries gave the Israelis a feeling of security
which expressed itself in the realisation that
perhaps from then on the Arab inhabitants of
Israel would see themselves as sharing a
common fate. "Military rule" which kept the
Arabs in Israel under severe surveilance since
1948 was finally abolished, and the integration
of Arabs in Israeli society began. The
development and change of attitude of Israeli
artists and theatre people towards the ArabIsraeli conflict in that period may be explained
by these changes.
Symbolically, a year before the Yom Kippur War
of 1973, a group of Jewish artists used to meet
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