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פעם ,בימי נעורי הרחוקים ,היתה אופנה ,לצייו

כי אם בראשית המאה שלנו היתה כביכול מלחמה

על גבי הזמנות ומודעות של אסיפות וכינוסים ,

ביו הבאלט הקלאסי למחול המודרני ,בימינו

שנושא ההרצאה או הדיון הוא

 IIהמצב ,II

נטולי האידיאולוגיה איו ויכוחים תיאורטיים

מצבו

של עם ישראל ,מצבה של הכלכלה או החברה,
מצבו של הקיבוץ או של המפלגה ,התיבה  IIהמצב

סוערים ביו תומכי הפוסט-מודרניזם לשמרנים
II

ביטאה כמין מונח של אלגברה או  ,אם תרצה,
כמו הגיוקר בחפיסת הקלפים ,כל דבר לפי רצון
הכותב או הדובר  ,בדרך כלל  IIהמצב

רע ,בעייתי ,דורש טיפול יסודי

II

היה מדאיג,

כביכול ,ביו אנשי הבאלט הקלאסי או
הניאו-קלאסי לחסידי המודרני השמרני וכוי ,הכל

שווים בפני אלי המחול

-

אם כי לכל אחד יש

העדפות וכאלה השווים יותר,

ומיידי.. ,
אבל חשוב בעינינו לא רק ההווה ,אלא גם העבר,

בלי משים  ,לא כמשהו מתוכנו מראש ,נכתבו

כי ללא התיחסות לעבר איו אפשרות להביו לעומק

לגליון זה של הרבעון רשימות בלתי קשורות זו

את המתרחש ,לכו שמחנו ,שנתאפשר לנו

בזו  ,העוסקות בניתוח מצבו של המחול האומנותי

האגף לאומנויות של עיריית תל אביב-יפו וקרו

בישראל לקראת סוף העשור התשיעי של המאה,

רבינוביץי

-

-

בעזרת

להקדיש מוסף מיוחד לדמותה של

גרטרוד קראוס  ,שהלכה לעולמה בדיוק לפני 20
השינויים שחלים בחיי בני-אדם ובוודאי

שנה,

המחול  ,בדרך כלל אינם בגדר מהפכות ,אלא

מתוך רצון להרחיב את תחומי הידע ,הזמנו אצל

התהפוכות שבעולם האומנות ובכלל זה של

שינויים הדרגתיים ,ההופכים לבסוף למסה

משה קדם ,שחי ולימד באוסטרליה כמעט 20

צילןם

קריטית ורק לאחר זמו מתברר ,שחלו שינויים

שנה ,רשימה על התופעה המיוחדת במינה של

 IIבורד ומו)ו" ,להjות ורט>גו  ,כזר' :נועה ורטה'ס זעדי שעל

השער:

מפליגים ,מהפכניים במצב,

ריקודיהם של תושבי היבשת הרחוקה המקוריים,

צולוס ,גדו דגו)

ON THE COVER:

האבוריגיינים,

רשימות אלה ,מאת גבי אלדור ,רות אשל וגיורא

"BORDOMINO", VERTIGO DANCE COMPANY

מנור ,אינו בגדר מחקרים מדעיים ,אלא

CHOR,: NOA WERTHEIM & ADI SHA 'AL

התיחסויות להווה משתנה לעינינו,

כה אמר באלאנשין:

העורכים

 Iחוכמת דג~  IIם

ההשראה היא עניין לצעירים .ההכרח ,יותר מההשראה ,הוא מקור הכוריאוגרפיה .
בבאלטים שלי עליך להאןין למוןיקה כמוןיקה ולא לפרש אותה באופן אישי  .אן יהיה

הראש שלך פנוי לראות באמת את המחול .
הקלאסיקה מחןיקה מעמד משום שהיא אינה אישית.

PHOTO: GADI DAGON

גליון  i12חורף 1998
עורכים :גיורא מנור ורות אשל

מו"ל :זום הפקות
מנכ//ל :ליאור ויינטראוב
כתובת :רחי שוהם

,39

חיפה

34679

טל04-8344051 ,8254990 :/
פקס04-8344051 :/
מח /שיווק ומנויים04-8344051 :
מח /מודעות04-8344051 :
עריכה גרפית :זום הפקות

עיצוב גרפי :חיים לוי
ביצוע גרפי :גאולה ארציקוב

עריכה לשונית )עברית( :ניצן שמואלי

הןמנים משתנים .כיום אנו מאמנים את גופותינו להיות עור ועצמות  ,להיות סגפנים.
אפשר להלביש שלד עצמות ,להפוך אותו לסקסי ,לכל דבר ,אבל לעולם אינך יודע
מה הוא בן אדם שמן.

המחול הוא החלל בןמן.

.בתמיכת המועצה הציבורית

לתרבות ואומנות

-

המדור למחול

משתתפי הגיליון:

לרקוד ואלס הוא עניין מסובך  .הבעיה היא להניע שתי רגליים במקצב של .3/4

שוש אביגל ,גבי אלדור ,גל אלסטר ,אנדראה

אילו היו לנו שלוש רגליים ,ןה היה נעשה קל יותר .

אמורט ,רות אשל ,זאב חבצלת ,גיורא מנור ,נעמי

אינני מתעניין ברקדנים ,המבקשים להראות לנו את ייהנשמה"  .קשה מאוד לראות
נשמה.

פרלוב  ,משה קדם ,רוגיר קופלנ,ד הניה רוטנברגי
יוכו שמידט ,נועה שפירא

אנחנו משתדלים לשחות בןמן באופן המעניין ביותר  .המוןיקה היא ןמן .לא המנגינה

ISSN-0334-2301

היא החשובה ביותר ,אלא חלוקת הןמן .
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תמונת מצב .גיורא מנור

האחר עוז לא נולז
.גבי אלדור

פגישה עם אנז/לין פרלז  /וקאז/
.נעמי פרלוב

על נסיכה בצרות וברבורים בלונזון

•

הניה רוטנברג

סחרור-גבהים במועזון שהוא בור
דיוקו להקת ורטיגו

-

חמש שניס לקיומה .גיורא מנור
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המחול התיאטרלי

•

רוג/ר קופלנד

ספרים מרקזים

לילות העולם
פסטיבל מונטפלייה . /97שוש אביגל

אנו שייכים לזמן החלום
תרבות המחול של האבוריג ייני ס באוסטרליה .משה קדם

נא להכיר את זייויז גולפיליל
.משה קדם

ויליאם פורסיית

-

כוריאוגרף במבוי סתום
.גל אלסטר

ציפורי אש מעל כיכר טקסים
מחול באיסטנבול .גיורא מנור
חזשות

רוחניות של בשר וזם בלונזון

•

הניה רוטנברג

העבר ,ההווה והעתיז של הבוטו
.גיורא מנור

קאזואו אונו בן
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-
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44
48

58

מפינקסו של מבקר
.גיורא מנור
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גרטרוך קראוס הווינא Jת

-

בחיפוש אחרי עקבות

•

אנדראה אמורט

מה פתאום הבאלט הלאומי?
.זאב חבצלת
סיפורי-בתים

רחי פרוג 24

•

נועה שפירא
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~ '~
1
'! ~.

~.

 i:ד

 1.ג
< '.

';. t .

,.; i

·. k

;, 1
i

הילךה קסטן משוחחת על גרטריז קראוס

'.

• ~ .-:.~ tי'

'~H-,

1 t!i.

;tr.
r:
#1

ז

2i
';• l
',.i
 ::.Li,ז
t 'R.
tך t

.

<ו;i

~ >").

72
74
78
79
82
84

.-jJ,

<.. ;t

\.

,.

'.
ן':
~

1

ך·

•i

~.

'.
ב

~

ן,

~.

..
.1,

;.

":

.גיורא מנור

.גיורא מנור

'~ I

54

אומנות בלתי אפשרית

-

. .i.

51

גיורא מנור

תאריכים בחייה

י

31
34
42
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היובל הוא המצאה יהודית עתיקה .

כבר בתנ/ך מדובר על כך  .המנהג לסכם

תופעות במסגרת תאריכים עגולים אין בו הגיון

של ממש .בטבע אין עשרות ומאות ,ואפילו
ההיסטוריה האנושית אינה מתחשבת בכך.

היתרון היחידי הוא ,שהיובל כאילו מגרה אן

מכריח אותנו לסכם ,לבדוק ולמדוד את
השינויים הכמותיים והאיכותיים ,שחלו
בתןפעה בה דנים ,בתקופה מסוימת.

קדחת שנת אלפיים )שאגב ,תחול באמת רק

בינואר שנת 2001

מאת גיורא מנור

איורים :חיים לוי

ולא בסוף

(... 1999

עוד

לפנינו ,וכבר הכל מתיחסים בכו בד ראש מופרז
לחמישים שנות קיומה של מדינת ישראל,
ןמאה שנות ציןנות.

יש משהו פלאי בהצלחת התנועה הציונית
והקמת מדינת ישראל כעבור יובל שנים בלבד
מאז הכריז הרצל בבאזל ,ששם ייסד מדינה.

הוא יכול היה לשער ,שבעצם הקים שם שתי
מדינות ,את היהודית ואת

הפלסטינאית.. .

ןאין

זה משנה  ,אם מצבה של ישראל כיום עגום
ומדכא מאין כמוהו .ישראל היא עובדה ,ועם
עובדןת ,כידוע ,מוטב שלא להתווכח.
הפלא הגדול ביןתר בהגשמת רעיונותין של

תיאודור הרצל הוא ,בעיני ,דןוקא משהו שהוא
עצמו כלל לא חשב עליו :החייאת השפה

העברית .ללא העברית כשפה חיה לא היתה
קמה מדינת ישראל .וללא תחיית העברית לא
היתה נוצרת תרבות ואומנות ארץ-ישראלית
של ממש.

לפי הדו  1Iח לשנת 1996

של המרכז למידע

ומחקר התרבות )העלול להיות האחרןן ,כי בין
יתר הקיצוצים של מינהל התרבןת ,מוסד זה
מועד

להתקצץ (, ...

פעלו בישראל

 1Iממוסדןת  1Iןמתןקצבןת

-

7

להקות

בת-שבע ,בת-דור,

הלהקה הקיבוצית ,קולדממה ,הבאלט

הישראלי ,ענבל ,תיאטרון המחול של רינה
שיינפלד ,מסגרות הזוכות לתמיכה מימסדית
חלקית  ,אבל קבועה

-

 1Iהבמה

1I

הירושלמית,

להקתם של ליאת דרור וניר בן-גל ,באלט

חיפה ,התנועתרון ,להקת מחול ירושלים
ןלהקות עצמאיות צעירות ,שדווקא הן מהוות
את החלק התוסס והרענן של חיי המחןל
האומנותי שלנו ואת תקוןתן

-

להקותיהם של

עידו תדמור ,דניאלה מיכאלי ,ענת דניאלי ,
נועה דר ולהקת

 1Iןרטיגו 1I

של נועה ןרטהיים

ןעדי שעל.
יבול בהחלט מרשים  .כל זאת בצד הזכות .בצד

החובה נרשמה ירידה של 23%

במספר הצופים.

זה מדאיג  ,אבל יתכן וזו רק ירידה זמנית.

מכל מקום ,כמעט 300

אלף צופים נכחו

במופעי-מחול בשנה שעברה .כשליש מזה
אלף במופעי להקת

במןפעי בת-שבע ,כ 70-
המחול הקיבוצית וכ 75-

אלף באלה של

הבאלט הישראלי.
בתכנית טלויזיה ,ששודרה לפני חודשים
אחדים  ,שדנה במשך שלוש שעות פלןס של

שידור במצבו של המחול שלנן ,שאל המנחה כל
אחד מהמשתתפים את השאלה המכשילה:

 1Iמה ישראלי בריקוד הישראלי?" ןזה הכניס

את הכל למגננה ,כאילו יש התחייבות כלשהי

-

להיסטוריה? למוזות? למינהל התרבןת? לרבנות

6

הראשית?

-

ליצןר מניה ןביה מחןל מןדרני

ייחןדי  ,לאןמי  ,שעה שבאמת אין דבר כזה  ,לא

הסיפןר ב  IIמחכים

לגןדן II

הןא שלא קןרה

כלןם ,ןגןדן לעןלם אינן מגיע .האבסןרד שבשם

מהפכת האבסןרד ביטלה בבת אחת את הקןשי

הבסיסי העצןם של המחןל המןדרני מאז

אצלנן ןלא בארצןת אחרןת .האם יירי קיליאן

הזרם הזה נעןץ בהכרתן של בקט  ,שעצם

הןןצרן ןאת נחיתןתן לעןמת הדרמה  ,שלרשןתה

הןא הןלנדי? בילי פןרסיית גרמני אן אמריקני?

קיןמנן בעמק הבכא שלנן הןא אבסןרד .משמע

השימןש בטקסט ןבסיפןר רציף  .על מנת

כריסטןפר ברןס אנגלי בסגנןן המחןל שלן? אן

שאין משמעןת )נעלה אן אחרת( לחיים שלנן

להעביר מסר

מאגי מארין צרפתית? מאץ אק שןןדי? כמןבן

במןבן הקןסמי ,אלא במסגרת החיים

נאלצן בני דןרה של גרהאם ללכת אל

שלא.

הממשיים של כל אחד ןאחד בלבד .אין תכנית-

המיתןסים ןהאגדןת העתיקים  ,היןןניים אן

אב אלןהית ,ןלכן העןלם אבסןרדי  ,משמע

התנכיים .תיאטרןן תנןעה החדיש לא היה

אבל יש בכל זאת שיןך איזןרי אן  ,אם תרצה ,
של יבשןת  .דןמני שהיתה זאת רןת אשל,

משןלל משמעןת טראנסצנדנטאלית  ,זאת

זקןק עןד

אןמרת משמעןת שמעבר לעצמה.

האבסןרד.

-

ןלן סימלי ןמןפשט לגמרי

ל  IIקביים ,II

-

בזכןת שיטןת תיאטרןן

שהצביעה על שייכןיןת גלןבאליןת של אןמנןת
המחןל האןמנןתי בארץ  ,שהשתנן במשך

ןמכאן הקירבה הלא מקרית בין בקט ןחידןשין

מרס קאנינגהם ברח מהסימליןת עמןסת

הה י סטןריה הקצרה יחסית שלן .מאז שנןת ה-

לפילןסןפיה האקסיסטנציאליסטית  ,של סרטר

המסרים של גרהאם ןבני דןרה ןממשיכיה אל

20

ןעד שנןת ה-

של  IIמחןל

50

ההבעה II

היתה זן השפעה מןבהקת

ןעמיתין  ,שקבען ,שרק האדם עצמן יכןל

התנןעה לכשעצמה  ,נטןלת משמעןיןת .ןאילן

המרכזי אירןפי ,ששלטה

להעניק משמעןת לחיין על ידי קבלת אחריןת

פינה באןש  ,ןבעקבןת כך גם רןב היןצרים של

ןעמידה בדילמןת קיןמיןת ,שנקרןת בחיין ,ללא

המחןל הצעיר אצלנן  ,הלכה לכיןןן תיאטרןן

קשר לתכלית קןסמית אן מטאפיזית כלשהי.

האבסןר,ד שהמשמעןיןת שלן אינן מןגדר ן ת

אצלנן ,ןאילן מאז מחצית המאה ןעד שנןת ה-

,80

הין היןצרים שלנן מןשפעים במידה מעטה

אן רבה יןתר מהמחןל האןמנןתי האמריקני ,

בצןרה ריאליסטית  ,ןלמרןת שיש בכל יצירה

שגם הןא  ,אגב  ,הןשפע בצןרה ניכרת ממחןל

ללא עלילה ןללא איפיןן הדמןיןת הפסיכןלןגי ,

ההבעה הגרמני  ,אלא שחןקרים אמריקנים

אין זה אןמר  ,שעןלם תיאטרן ן האבסןרד אינן

רבים לא נןח להם להןדןת בכך.

מרתק ןאינן מרגש .להיפך .ןאם נבחן את
התשתית הדראמטןרגית של תיאטרןן-המחןל

באמריקה של שנןת

ה 60-

ןה O-ן ניכר כיןןן

חדש ,שנקרא בצןרה די לא מןצלחת  IIפןסט-

התחלה  ,אמצע ןסיןם  ,לא תמיד הן מןפיעןת
בסדר

זה...

איני מכיר עןד מדינה בעלת רמה טכנןלןגית

כשל פינה באןש ןבנ י דןרה(  ,נןןכח  ,שיצירןתיה

ןתרבןתית כישראל  ,הנתןנה במשברים קיןמיים

בנןיןת ממש על עקרןנןתין של בקט .את מקןם

בלתי פןסקים כמןה .מצבים קיצןניים של

מןדרני" .אבל השפעתם של יןצרין על אןמנןת

העלילה ןהדחפים הפסיכןלןגיים של הדמןיןת

כיבןש ,בעיןת חברתיןת ןמחלןקת עמןקה

המחןל בארץ היתה מזערית .ההשפעה החזקה

תןפסים אמצעים בימתיים אחרים  ,כגןן

ביןתר בין השקפןת דתיןת-מיסטיןת ןאנטי

ביןתר בשני העשןרים האחרןנים של המאה

החזרה העיקשת על מןטיבים ןהפיכת פעןלןת

הןמאניסטיןת לבי ן גישה חילןנית  ,מתקדמת,

נןדעת בלי ספק לתיאטרןן-המחןל אן

יןם-יןמיןת לסמליןת .ןמשמעןת סימלית זן

ליברלית הין אמןרים להביא גם את יןצרי

תיאטרןן-התנןעה הגרמני ,אןתן מסמלת פינה

מנןסחת לא בצןרה ריאליסטית ,של אחד

המחןל החדש לעיסןק בהשקפןת ןאירןעים

באןש  ,שבהחלט אינה יחידה בתחןם זה  ,אבל

לאח,ד אלא כנןסחה אלגבראית .משמע ,שכל

פןליטיים ןבבעיןת הקיןמיןת של ישראל.

הדןמיננטית שבן.

אחד יכןל להכניס לנןסחה המןפשטת את
ה  IIמספרים II

המתאימים לן ןלהשקפןתין.

מה גרם לשפע מןפעי המחןל החדיש בארצןת
כגןן צרפת  ,בלגיה אן הןלנ,ד שעד שנןת

ה 80-

כמעט ןלא היה בהן אלא באלט קלאסי בלבד?

מקןריןת שייכןת לתחןם ההיגד החברתי-

בתכנית טלויזיה שדנה במצבו של

למעשה למרןת שפינה באןש למדה בנין-יןרק,

המחול שלנון שאל המנחה כל אחד

גרהאם ןלא של מרס קאנינגהם.

מהמשתתפים את השאלה

בסיס עבןדתה המדהימה אינן לא הסגנןן של

מה ששינה את הגישה של הכל למחןל
התיאטרלי העכשןןי היא למעשה המהפכה
שגרם סמןאל בקט ב  IIתיאטרןן

האבסןרד II

שלן .

יחסית  ,רק מעט יצירןת כןריאןגרפיןת

המכשילה  :יימה ישראלי בריקוד
הישראלי!" וזה הכניס את הכל

פןליטי הישיר .בתחןם זה למעשה רק שניים

מהין צרים המרכזיים נמשכים לבעיןת השעה
ןהצרןת הקיןמיןת :אמיר קןלבן ןרמי באר.

קןלבן עשה זאת עןד בהיןתן מרכז להקת
תמ  IIר  ,למשל ביצירתן "טןב ,תןדה,
ןבלהקה הקיבןצית בןצע  IIיןמן

מתרגלים , II

מילןאים , II

שתיהן עבןדןת העןסקןת באינתיפאדה.

אבל האם אין ביטןי עקיף ,ללא התיחסןת
לדראמטןרגיה  ,לעןלם המלא תןקפנןת ,פחדים
ןהיסטריה של ישראל בסןף המאה ה ? 20-לפני

ראשיתן של מהפך דראמטןרגי זה בשנת
עם הצגת הבכןרה של  IIמחכים

לגןדן II

בקט בפאריז .תיאטרןן האבסןרד

-

, 1953

מאת

מןנח

שהמציא מרטין אסלין  ,אז מנהל מחלקת

הדרמה של ה-

- ,B.B.C

השמיט בבת אחת

את הבסיס המיבני הדראמטןרגי  ,ששימש את
התיאטרןן המערבי מאז יןןן העת י קה .בקט

כתב מחזה מדהים  ,שאין בן עלילה ,
שלדמןיןתין אין " אןפי  ",משמע תכןנןת

פסיכןלןגיןת ,המשמשןת מניעים למעש י הם ,

למגננהן כאילו יש התחייבות

כלשהי -

להיסטוריה!

למוזות!

למינהל התרבות! לרבנות הראשית!

זמן קצר התפרסמה

ב  IIהעיר II

התל-אביבי

רשימה מאת גבי אלדןר כשמפאת חשיבןתה
מןבאת שנית גם בגליןן זה של  IIמחןל

בישראל ,(II

שיש בה התיחסןת לנקןדה זאת.

גבי אלדןר מבחינה במחןל הישראלי בתנןעה
תןקפנית  ,בתנןעה שניכר בה  IIמשהן נעןל

ןקשה  ,כביכןל אדיש

כ (...

יש הרבה כעס באןפן

שבן נע הרקדן הישראלי

כ(.. .

אלן לא

רק הפנים ,אלא גם

ןאין בן מהלך זרימת הזמן מהעבר אל ההןןה
ןאל העתיד .במילים אחרןת  ,הקביעה של
אריסטן ,שכל מחזה יש בראשיתן בהכרח

אקספןזיציה ,משמע הסבר התנאים הקיימים
ןהדמןיןת ,קןנפליקט המגיע לשיא ןמשם נעה
העלילה לסיןם ןלהתרת המתח שנןצר  ,הם
חןקים שאינם תקפים עןד.

7

הנעלייס

השחורות ) (...

הגוף הבועט והנבעט

ואפילו חוסר הגנדרנות המוחלט שלו

)(" .. .

בין התןפעןת החיןביות של עןלס המחןל

ושל המועצה לתרבות ואןמנות  /ועדת המחול

הישראלי הןא שיחזןרן של עבןדןתיה של שרה

או מינהל האןמנות של משרד החינןך ןהתרבות

לןי-תנאי שכבר היו בגדר אבודןת לנצח על ידי

מותנות בכ,ך שהכספים לא ישמשן למשכןרןת ,

ענבל ,שהפכה ל יי מרכז אתני רב-תחומי " יי שיר

אלא למימןן פרןיקטים

השיריס " ן " מגילת רןת"  ,ששןחזרן על ידי

זן של מימון שירןתים אן שכירת חפצים

למעשה ,גס אס נבחן את העבודות

אילנה כהן ןןתיקי הלהקה במאמץ משןתף

ןאןלמןת בלבד קבעה  ,שלא תקןם מסגרת

המןצלחןת של יוצריס מהדור הצעיר  ,כגון

זןכןת לתגןבןת נלהבןת .ןבצדק!

עצמאית בתחןם המחןל בישראל.

נןעה דר  ,נוןכח שכןלן מתיחסןת בצןרה זן אן

אבל התןפעה המרנינה ביןתר  ,בעיני  ,היא

לא רק בקשר לתכנןן חגיגות היןבל למדינת

אחרת למושגי היסןד של תיאטרןן האבסןרד.

שאיפתם של י וצרים צעיר י ס להיות עצמא י ים ,

ישראל התעןרר העניין במחןל המזרחי  ,הים-

אין בהן נסיןן לספר עלילה  ,ולו חלקית ,

אפילו אם הדבר דןרש מאמצ י ם אירגןנ יי ם

תיכןני  .אןמני מחןל לא מעטים  ,ןלאן דןןקא

ןסמליס רביס הס בעיקר חפציס ןהשימןש

רב י ם ןיש בן סכנה של ממש .כי כןריאןגרף

ממןצא מזרחי  ,החלן לעסןק בתחןם זה  ,שעד

בהס .יש התיחסןת לכל סצינה ןסצינה

צעיר  ,המנסה ל י יסד מסגרת משלן  ,ןלן צנןעה ,

כה הןכנס למיטת-סדןם של בידור  ,חתןנןת

נןטל עלין עןל אןמנןתי ןכלכלי כבד.

ןמןעדןנים מפןקפקים .אנן עדים לתחיה של

לדעתי  ,זוהי אבחנה ממצה ונכונה מאוד.

ad hoc

בלבד .מדיניןת

אלה של עידן תדמןר ,להקת יי ןרטיגן " אן

כמרכיב עצמאי

-

גישה המזכירה את

התיאןריןת של ברטןלד ברכט ןהתיאטרןן
האפי שלן

-

הריקןד הערבי  ,כמרכיב לגיטימי של עןלם

ןאם ניכר נןשא כללי כלשהן  ,הןא

אינן אלא מסגרת רןפפת .

לפני הןפעתם בשטח של קבןצןת כגןן אלה של

המחןל המןדרני.

עידן תדמןר  ,עדי שעל ןנןעה ןרטהיים  ,נןעה דר

אן ענת דניאלי ,הין נסיןנןת להגיע למסגרת

למרןת מצבן העגןס של תקציב התרבןת

עצמאית .אבל למעשה רק רןת זין-אייל ןרינה

המקןצץ  ,איני מניח  ,שיסןבבו את הגלגל

ניצבת במרכזן של המחןל החדיש בישראל .

שיינפלד ביססן את עצמן כ " מןסד  ",אפילן אם

אחןרנית  .גם המשך מןפעי יי חלןן הראוןה "

שןב יש סצינןת מדהימןת ןמקוריןת  ,שכל אחת

הןפעןת להקןתיהן הין למעשה ספןרדיןת

השןנים של מרכז סןזן דלל ןאחרים )כגןן

מהן דןבבת  ,מדןבבת ןמשמעןתית  ,מבלי שניתן

למדי .

יי הבמה " הירןשלמית( מעןדד י צירה אישית

ןמסןייס .בעבןדןת של נהרין ניכר חןפש פעולה

הדןגמה הבןלטת להצלחה ללא השענןת על

המסגרןת הללן  ,כגןן ערן בניאל  ,שמרנים

להקןת ממןסדןת היא זן של ליאת דרןר ןניר

מטבעס ואינם מעןדדים מןפעים יי משןגעים ",

גישה זן אןפיינית גם לאןהד נהרין  ,שעבןדתן

ןעצמאית  .אבל יש לי הרןשם  ,שמנהל י

יהיה לסכם את העבןדה לנןסחה אן הגד מןגד
מלהיב

-

הבחור עןשה מה שעןלה על דעתן.

בן-גל ן"ןרטיגן  ",שלשתיהן יצא מןניטין

לגבין ,הכןריאןגרפיה ןהמןזיקה שהןא כותב
זהןת לכןןנןתין ןרגשןתין ,ןאין לן בעיה לתרגם

בינ לאן מי של

ממש.
באפלה העגןמה של המצב הכללי המיאש

את התחןשןת ןאת הדימןיים לשפת התנןעה
יתכן ןהשינן י שחל משנןת

אן החפצים.

ה 80-
הכןריאןגרפיה של נהרין לעיתים ממש מגיעה
אם לא עןברת!

-

-

את גבןלןת האפשרי  .פרה

ןעד י מינן ביחסו של

המימסד גרם לאפשרןת
זן להגשים את השאיפה

הנןפלת ממרןם ,מחןל הסןלן של יןסי יןנגמן

לעצמאןת .עד לזמן

עם האןגר  ,המטפס עלין  ,הטכס ההןלך ןחןזר

האחרןן  ,הין כל

בעןצמה גןברת של יי אחד מי יןדע "  ,שהפך

למעשה למעין סמל מסחרי של להקת בת-שבע.
הניגןדים ה ח ריפים מאד בין תזמןרת בקבןקי

המים הכחןלים מצד אחד ןרגעים נןסטלגיים
ןאינטימיים  ,כמן הפטיפןן הידני הישן

ב " שקיעת הטיטאניק"  ,כןלם שייכים
לתיאטרןן האבסןרד הבקטי.
למעשה לא בבת-שבע ןלא בלהקןת האחרןת

אין למצןא עניין של ממש בתנןעה לכשעצמה.
ןזה  ,בעצם  ,חבל .ןאןלי גם זן הסיבה,
שמןרגש העדרה של גישה מןדרנית לתחןם
הבאלט הקלאסי אצלנן ,שהןא נןשא העיסןק

בתנןעה לשמה ןבשכלןל היכןלת
הןירטן אןזית

בימינן.

להקת הבאלט המקצןענית היחידה  ,הבאלט
הישראלי  ,שקןעה בעבר .ןעבןדןתיה של
המנהלת האןמנןתית והכןריאןגרפית הכמעט

יחידה שלן ,ברטה ימפןלסקי  ,שיגרתיןת מאןד .

אבל חמןרה מכך גישתה

-

-

אןלי הבלתי מןדעת

לרקדנים ישראלים ןליןצרים ישראלים

מלבדה .למעשה אין כל סיכןי לבןגר בית-ספר
א ן אקדמיה ישראלית להשתלב בלהקת

הבאלט הישראלי.
למעשה  ,רןב הרקדנים הצעירים ןהרקדניןת

הצעירןת המסיימים את לימןדיהם ,אין להם
ברירה אלא לחפש את מקןמם בחן " ל .ןיש לא
מעט אןמני באלט מישראל בכל היבשןת
כמעט  .זה אינן אסןן אם רקדנים משלנו גם
עןבדים בחן"ל ,אבל שעה שזה הכרח
המציאןת ,כי אין תקןןה למצןא תעסןקה ויחס
רציני בבית ,זה מיאש.
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ןזה הרי בדיןק מה

שדרןש.

התמיכןת של קרנןת

בישראל  ,האןמנןת בכלל ןבמחןל בפרט הן קרן

אןר של תקןןה .ןזה  ,בעצם  ,לא כל כך מעט .

~
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משרד החונור והתרבות ,מנהל התרבות והאמנות.
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עוד לא נולד
מאת גבי אלדןר
איורים :חיים לוי

..........

יי מחןלןהט " במרכז סןזן דלל  ,שלןשה

~

שבןעןת של חשיפה מחןדשת של מחןל

ישראלי על סןגין השןנים  ,מאפשר הסתכלןת
אחרת  ,כללית יןתר  ,בניסיןן למפןת את המחןל
הישראלי מעבר להצלחןת של יןצר זה אן אחר.
המחןל הישראלי עדיין תמים ,מתעסק בעצמן,
ןכנער מתבגר העןלם החיצןן לא ממש קיים
לגבין .עןד לא נןצר השיח ה אינטלקטן אלי שיכןל
לדןן בהיבטים נןספים של המחןל  ,מעבר להיןתן
מןצר מןמלץ לצרכן .המחןל עדיין לא זןכה

להתייחסןת מקצןעית ככלי ביטןי של החברה ,
של הגןף ,כייצןג של מין  ,מעמד אן לאןם.
בכנס של היסטןריןנים למחןל ,שנערך בנין
יןרק בחןדש שעבר ,בלט העיסןק בהתגלמןת
דמןת ייהאחר" במחןל  ,ןבגןף הרןקד כגןף

פןליטי ,כגןף שהןא לא רק יי כלי של תענןג " ,

אלא יי אתר של התנגדןת"

-

מגמה שמתבטאת,

למשל ,בניסיןן של רקדנים שחןרים לרקןד
בצןרה מןזרה הנןגדת את המסןרת של

המינסטרל ןהג'ז החביבים על הלבנים .
ז ' אן פןל מןנטאנרי  ,מנהל פסטיבל המחןל
במןנפלייה  ,דרןם צרפת  ,מצליח לרןב ליצןר
בפסטיבל חיבןר נדיר של טןב טעם עם מןדעןת
חברתית .השנה  ,כמחןןה של פתיחןת ןאנטי
גזעןת  ,הזמין לפסטיבל עשרןת רקדנים ןיןצרים

מארצןת העןלם השלישי ,חלקם לא ידןעים,
אשר רקדן ב"ליל העןלם "

-

מפגשים חד

פעמיים של רקדנים מלאןמים ןתרבןיןת שןנןת.
הרקדנים הצרפתים שימשן לרןב כמארחים.
העןלם המערבי פןנה אם כך לתרבןיןת אחרןת ,
ןמאחר שזהןתן ברןרה בעינ י ן  ,הןא מסןגל
להתנסןת ןגם להטמיע מה שזר לן  .הןא גם
יכןל לדןן בקןלןניאליזם התרבןתי של החברה
השלטת כלפי מיעןטים אן תרבןיןת אחרןת.

הגןף  ,ככלי של תענןג ההןפך לאתר של עינןי,
מתגלה בעבןדה האחרןנה של ניר בן גל ןליאת
דרןר  ,יי החקירה "  .הם הין גם הראשןנים שעשן

שימןש חכם בשיריה של אןם כןלתןם מבלי לןןתר
על הזהןת ה " ישראלית  ",אשר השתמשה במקרה
זה בטכניקה של תיאטרןן מחןל מערבי .החיפןש
אחר אהבה

-

נןשא היצירה

-

בא לידי ביטןי

בישירןת ןבקןלניןת שאנן מזהים אןתן כמקןמיןת.

עמנןאל גת ,רקדן יןצר בת ח ילת דרכן ,הביא
לבמה את ייהזר" ביצירתן ייבננןת"
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בדמןת ידיד בדןאי שחצה את הבמה כמלןןה
לריקןד של גת .היןם הןא הןפך עןלמןת

ביצירתן ה ח דשה  ,ייאל קןדס  ",שהיא יצירה

חתרנית  ,גם בגלל שימןש משןבש בכל
המערכןת המןכרןת של טלןןיזיה ןעגה

פןליטית ,אבל בעיקר בגלל שהמחןל אינן נענה
לאף חןק מכןבד אחד של מבנה כןריאןגרפי .גת

הןא רקדן מרתק ,שאפשר להבחין בן בקלןת
גם כשהןא רןקד בנימןס כאחד בקבןצה :מקרין

עןצמה ,חןתך את ה ח לל בסכין.

נועה דר ניסתה בעבודתה האחרונה  ,יי אינו

ריקודי עס עתיקיס .החיבור נשמע לא יאומן ,

היא ד י ברה באופן ברור מאוד על האימה של

אלא  ",שנוצרה במשותף עס נקמת הטרקטור ,

אך מרשל יצר מחול יפיפה המתחבר עס יצירה

הלינץ  ',האימה הזוחלת מ תחת לעור של כולנו

ל בט א את הקיוס הישראלי בעיבוד גרוטסקי

קודמת שלו ,יי ארץ של תפוזיס עצוביס  ",שגס

כשאנו שוכחיס לרגע את חיינו הטוביס.

ומכאיב של יי מגש הכסף  ".בריקודה ,רק הגופה

בה היה מורגש מן זעס וחוסר אוניס.

על העבודה

המתה ,לא הגוף החי ,היא זו שמאפשרת מחול ,
שמאפשרת התייחסות.

יימבול II

כתב חזי לסקלי בזמנו

מרשל הוא בנה של מרגלית עוב,ד שהיתה

שבמחול זה נוגע נהרין בטירוף ,במה שמעבר

במשך שניס רקדנית ראשית בענבל והיוס היא

לקיר ,בידיעה שמה שמעבר לקיר אינו אלא

להקת המחול הקיבוצית היא סיפור שבו

המנהלת האומנותית של הלהקה  ,אחרי שניס

חלל ריק  .העבודה לא השתנתה  ,היא עדיין

הצהרת הכוונות  ,תחושת המעורבות והשייכות

של חייס ויצירה בארצות הברית .עובד ניסתה

מרתקת  ,ודבריו של לסקלי יש להס אותו תוקף .

החברתית הן הדגל  ,והנושאיס הס תמיד

את כוחה בהחייאתה של ענבל  ,אך צריך להיות

גדוליס  ,חגיגייס וניתניס לסיכוס מילולי .

עשוי משריון כדי להתמודד עס הפול י טיקות

לצד הלהקות הגדולות יש יצירה עשירה ולירית

המחול עצמו גס הוא תמיד יי גדול  ",רב

הפנימיות של הלהקה  .היוס ענבל היא מרכז

של תיאטרון מחול של רנה שיינפלד מאת ענת

משתתפיס וכללי עד אימה  .לבד מדואטיס

אתני שפתח את שעריו למוזיקה וכל טוב אחר.

דניאלי  ,שבריקודיה יש לזמן ,איך לומר  ,זמן:

בודדיס ש י ש להס איכות שירית  ,שיש בהס

הבעייתיות של המחול הענבלי לא נעלמה ,

מן קצב שאינו ממש איטי אך אינו נחפז ,כמו

ביטוי רגשי אמין ומאופק )כמו יי עקידת

ועדיין נראיס לי הדימוייס המדברייס של

בחלוס  .ויש מחול העוסק בפנטסטי של עידית

יצחק"( ,השאר הוא מלל ריקודי המקבל גיבוי

העבודה הנוכחית של אילנה כהן כמס לאיזו

הרמן ודימיטרי טולפנוב ,שזכו בפרס הראשון

נוסטלגיה שאין לה תוקף .שונה הדבר במוזיקה ,

בתחרות גווניס במחול השנה .למחול הישראלי

מפסקול שיש לו אותה תכונה

-

נועזות כביכול:

הוא יוצר קולאז ' של הלירי עס הקצבי

שס המופשטות של המדיוס י כולה להעלות על

כמה סימני היכר מובהקיס

בסימטריה ידועה מראש  ,בבחירות שההיבט

הדעה מרחביס ופראות מדברית  ,מבל י להפשיט

עוצמה והבעה של כוח  ,בעיקר אצל הנשיס

האיש י שלהן לא מורגש.

את הנגניס מחולצות הטריקו שלהס.

היוצרות והרוקדות ,וגוף לא גנדרן  ,לא מלוטש

הקהל אוהב את להקת המחול הקיבוצית כי

אילנה כהן יצרה א ס כך מקוס משותף למחול

-

כושר המצאה ,

ב י ותר  ,אשר רוקד בבדידות גדולה בתוך
קבוצה של בודדיס כמוהו .

היא משמשת מראה נוחה  .בשפת מחול ,

ולמוזיקה של ש ל מה בר והברירה הטבעית  ,ומה

שלמרות חזותה העכשווית היא כבר ותיקה

שנוצר על הבמה הוא אירוע קצבי עס שירה

כפות הרגלייס הנעולות לא נוגעות עוד ברצפה ,

בשטח  ,ניתנת לעיכול ,ללא חשיפה אישית

נפלאה ,גס של מלכה חג ' בי ,הרקדנית שאין

גס כפות הידייס לא נוגעות והמבט הוא אטוס

שנייה לה במדרך כף הרגל ובצוואר הנטוי.

ובלתי חדיר .גבריס ונשיס נושאיס זה את זה

מע י קה ,ללא ביקורתיות  ,ללא חריגה
מקונצנזוס

-

ללא הבדלי מין ומשמעותו הפוליטית של הגוף.

הלהקה היא מעשה של רצון טוב

והקהל נענה.

להקת בת שבע היא היוס בעלת שס עולמי ,

הגוף הנצפה  ,או המייצג משהו חוץ מאשר את

ואוהד נהרין  ,מנהלה האומנותי והכיריאוגרף

עצמו ,לא מעניין אותס .יש רקדניס זריס ברו ב

עבודה שונה מעט של הקיבוצית היתה יי יומן

שלה  ,ממשיך בדרכו הייחודית למרות

הלהקות הגדולות והס מתקבליס בפשטות

מילואיס "  ,שס הכעס על העוול שעמד בבסיס

שעבודותיו האחרונות לא זכו לאותה אהדה

כחבריס למקצוע.

האינתיפאדה הב י א לידי ביטוי את האומן

כמו " קיר " ו " אנאפאזה "  .ב " זינה  ",שתעלה

האמיתי החבו י ברמי באר  ,כוריאוגרף הבית

מחדש בסוזן דלל  ,מדבר נהר י ן על מ י דת הנראה

אי שס מעבר לשולי הבמה יש עולס  ,ולעתיס

ומנהלה האומנותי של הלהקה .אבל יי מסע

לעין של הכאב  ,כאשר אחת הרקדניות חוזרת

הוא נוגע בעולמס .כמו שת י בועות הס מקוויס

סוד "  ,העבודה החדשה של הקיבוצית  ,גס היא

בלחש על המשפט  IIבלתי נראה לעין אלא אס

לא להיפגש ולהתנפץ  ,אך משהו באופן שבו הס

של באר  ,היא שחזור של חומריס .שוב דמות

כן בכאב הסופי "  .בעיני ,יי זינה " היא עבודה

נעיס בכל זאת משדר לנו ,הצופיס ,משהו הנוגע

היחי,ד שהוא המשוטט או הנביא או במקרה

שאינה מנסה למצוא חן ,משוס שהיא עוסקת

בנו.

זה דמות לא ברורה של רקדן בתלבושת

בדבריס קשיס באמת  ,באינטימיות הנחשפת

מכוערת במיוח,ד ספק קפוטה ספק חלוק של

באופן הראוותני ביותר  ,בחוסר היכולת

מקובליס ; שוב מבניס מעץ שמזיזיס אותס
בתצורות שונ)ת  .ולהבדיל  ,דואט יפה שרקדניו
הפגינו  ,מלבד טכניקה טובה  ,זרות לחומר
התנועתי

-

מה שגרס לתחושה של הווה ממשי ,

של משהו המתרחש עתה ,לראשונה  .ל  IIמדע
סוד "  ,אגב  ,מצורף דף הסבר ברמה של ערב

לשמוח .המחול הועלה לראשונה בפסטיבל
ישראל
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המאמר הופיע וראשונה בשבועון  I Iהעיר "

וחצי שנה אחר כך נרצח ראש

ממשלת ישראל  .היצירה

-

על מבניה

המפורריס  ,הרקדניס הנע י ס כנקרעיס

לגזריס  ,הפרובוקציות ודימויי בית
המשפט הסהרורייס

-

היתה אזהרה .

חברה .

לא ה י ה סוד בעבודה זו ,אך היה משהו בפניהן

של הרקדניות בלהקה הקיבוצית שמשך את

תשומת לבי .משהו נעול וקשה  ,כביכול אדיש ,
אול י מלא כעס .יש הרבה כעס באופן שבו נע

הרקדן הישראלי  .באופן שבו הוא מכונס בתוך

עצמו .במגע הרופף שלו עס סביבתו .אלו לא
רק הפניס ,אלא גס הנעלייס השחורות  ,כפות

ה י ד יי ס המתעגלות חזרה לכיוון הגוף  ,הגוף
הבועט והנבעט  ,ואפילו חוסר הגנדרנות
המוחלט שלו  ,כאילו לא אכפת לו כלל לא
למצוא חן .
אצל ברק מרשל ,יוצר מבטיח ומרתק ,
המעורבות החברת י ת הלא מוצהרת יוצרת

מחולות שבהס מעור בביס בצורה הטבעית
ביותר המורשת המזרחית עס הדגשיס קצבייס ,

עדינות פרט י ס עס מהירות  ,תנופה ועוצמה של
מוזיקת רוק .בעבודה החדשה  II ,הוניקצפת ",

שיצר עס אנסמבל בת שבע  ,הוא משתמש

במוזיקה של כליזמריס מניו יורק ,ששריס
ביידיש משהו שנשמע כמו מוזיקת קאנטרי או
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נעסי פןלוב
נפגש)ו עם פןלז~וקאז~

ביצירתן " לה פארק"  ,בדןאט הראשןן ,לדןגמא ,
הןא בןנה בהדרגה מכןןנת מערכת יחסים
פיזית ריגשית  .הןא יןצר משפטים תנןעתיים

שןניס לרקדן ןלרקדנית  ,המבדילים אןתם זה

מזו .בהמש,ך על ידי אמצעי ייבנאלי" כביכול,
כגון החלפת המשפטים בין הרקדנים ,נןצרת

הקירבה ביניהם .הרקדן מבקש להזדהןת עם
הרקדנית  ,להכיר אןתה ןלהתחבר אליה דרך
תנןעתה ןלהיפך .טכניקה פשןטה המעןררת
תגןבה ריגשית מיידית בצןפה .בדןאט השני ,

מתיר לעצמן פרלז ' ןקאז ' להחריף את
ההתחככןת הפיזית ביניהם .הןא בןנה מחדש

קןדים ברןרים לכל דמןת ,כשהמשפטים
התנןעתיים הנןצרים הינם גןפניים ןחןשניים
יןתר .הרקדנים נןגעים בעצמם ,ןזה בזה,
מתערבבים ,ןההתחברןת מתחזקת.

תמיד סיקרנה אןתי העןבדה  ,שבכל עבןדה

חדשה עם אנז ' לין מתחיל המשפט התנןעתי
הראשון שעל הרקדנים ללמןד מ " הפןזיציה
הראשןנה"  :של הבאלט הקלאסי .כאילן זאת
נקןדת ההתחלה :הדף הלבן של הצייר  ,אן
אןתן התן הראשןן  ,שהמלחין יכתןב על
המחמןשת .פןזיציה זן היא מעין הצהרה:

התייחסןת לתרבןת המחןל הקלאסי כמןצא.

לא מזמן  ,בהרצאת אןרח שנתן פרלז'ןקאז'
בניו-יןרק ,הוא ניסה להסביר ,שעבןדתן אינה

מנסה ליצןר דבר חדש אלא לגשר בין העבר
לעתיד .בפסטיבל אןןניןן ,בקיץ שעבר  ,הןעלתה

בבכןרה יצירתן " Paysage apres la
"Bataille

)בתרגןם חןפשי יי נןף לאחר הקרב " (.

ביצירה זן הלביש אנז ' לין  ,לא במקרה  ,ארבעים

נ) I .ואן
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מזואן{ןזו נ.אןץ ל ן Iקזוו
של א)ז'ל  Iן

פןלז'וקאז' iומופ  Iע
נ 1 )( 1.ן זוו ייןומ  Iאו ו  Iול", 1וi
נ.מש)ן אומ)ו  Iוזו

iונ I .מiו נ.זול-אנ.. I .נ
.........
..........

ןבהתלהבןת סיפרתי עד כמה כתב-התנןעה

רקדנים כשימפנזןת  ,כשאחד מהם עןמד ןגבן

תןרם לי אישית ,בעבןדתי .שבןע לאחר מכן

לקהל ,מןל שלןש השימפנזןת האחרןת ,ןמלמד

התבקשתי לעבןד בלהקתן ככתבת-תנןעה ,

אןתן לרקןד  .הן עןמדןת ב " פןזיציה ראשן נה " :

אסיסטנטית ןמנהלת חזרןת .

מצב אסןף ,נקי מכל יומרןת ןכוןנןת  ,אנכי

ןבעצם די טבעי ןמןכר לרקדן .הזדהןתי עם
בחזרןת הראשןנןת הןפתעתי מצןרת עבןדתן

אןתה שימפנזה/מןרה ,מנןתקת מהקהל ,

עם הרקדנים  ,שהיתה חדשה לי .בעבןדתי

מרןכזת אך ןרק בהעברת החןמר התנןעתי

הקןדמת עם רז 'י ן שןפינן ריחפן הרקדנים

בנאמנןת  ,היתה מןחלטת ,כי זאת הרי מהןת

באןיר במשך כל הריקןד .שןפינן יצרה
כןריאןגרפיה אןירןנאןטית .ככןריאןלןגית היה

זה אתגר כמעט בלתי אפשרי לכתיבה  ,לתיעןד

פרלז ' ןקאז ' הןא יידי .הןא בן להןרים אלבנים ,

ןלרישןם :איפה הקהל? איפה החזית? משקל

שבדרכם לאמריקה הגיען לצרפת על מנת

הגןף? שןפינן עסקה בשבירת כללים

לחכןת לאישןר כניסה ליבשת

ןמןסכמןת .בעבןדה ללא מןזיקה ,ערטילאית

שהגיען הויזןת ,אבין מצא עבןדה ןכך נןלד

משהן ,מןפשטת.

אנז'לין בצרפת .רבים מקרןבי משפחתן עדיין

לפני כ  12-שנים נפגשתי עם אנז'לין

פרלז'ןקאז' בפאריס .הייתי בדרכי

עבןדתי לצידן של פרלז ' ןקאז ' .

עד

הגדולה ...

חיים בנין-יןרק  .בעבןדןתין ניכרות השפעןת

אצל פרלז ' ןקאז'  ,לעןמת זאת ,הדברים הין

מזרח אירןפיןת .הלקןחןת מהמסורת

לאמריקה הגדןלה להכיר ןללמןד את המחןל

מההתחלה בסיסיים  ,ברןרים ןקןנקרטים .גם

ןהריטןאל של המזרח ) יי כלןלןת  " ",לזכר

האמריקאי  ,שעלין גדלתי בשנןת השבעים .

החיפןש בעזרת האימפרןביזציה מןנחה

גיבןרינן"  ,יי ז ' אן-ד'ארק " ןכדןמה(.

עצירה של כמה ימים בצרפת ןהתאהבןת

במןנחים מאןד מןגדרים  .אני ,שהןרגלתי יןתר

שיבשן את תןכניןתי ןנשארתי בפאריס באןתה

למןפשט  ,הרגשתי שלא בנןח  ,ןאפילן נבןכה

אך אין ברצןני להתעסק במאמר זה בניתןח

מהישירןת של פרלז ' ןקאז '.

עבןדןתין  ,אלא רק להיזכר ביןם בן ניסיתי

תקןפה עשר שנים .קריסטיאן טמה  ,מנהל

להרשימן באדריכלןת הבאןהאןס בתל-אביב.

יי תיאטרןן המחןל העכשןןי "  ,אירגן מסיבה
ליןצרים ןאןמני מחןל .עבדתי ככןריאןלןגית

מחןפש יצירתי ,כמעט מןחלט ,בחזרןת ,מתגבש

הןא היה אדיש אליה ןהתרשם רק מבנין

)כתבת תנןעה( ןאסיסטנטית של הכןריאןגרפית

לאט לאט החןמר הגןלמי .פרלז'ןקאז' מחדד

משרדים הסתדרןתי מבטןן ,שניצב כמעט

רז ' ין שןפינן  ,מהפכנית מטיבעה ,שפרצה לזרם

ןמגדיר את התנןעןת לפרטי פרטים ןמטפל

אנןנימי בקרן הרחןבות קפלן ןאבן גבירןל ,לא

הצרפתי החדש במחןל .שןפינן עבדה במשך

בריקןד כבחפץ יקר ער,ך ממש כמן שען/אןמן ,

רחןק מהמקןם בן גדלתי .אןלי היןןה לי בנין

תקןפה ארןכה עם מעצב האןפנה ז ' אן פןל

השןקד באהבה על שיפןץ שעןן ,על כיןןן גלגלי

זה תזכןרת לבתי השיכןנים )הבלוקים( בהם

גןטייה )שרק אז התחיל להיןת מןכר(.

השיניים  ,המנגנןן המכני  ,המחןגים ןמירןק

הןא גדל כילד למהגרים מאלבניה  ,שהשתכנו

הזכןכית.

בפרבר פןעלים בפאתי פאריס.

באןתה מסיבה פגשת י את פרלז ' ןקאז  '.ןהןא,

שנינן הגענן בטעןת

ששמע על עיסןקי  ,ביקש שאספר לן על כתב-

כשאני עןבדת לצידן ,ןגם כצןפה מהצד ,

תנןעה  ,שלא היה מןכר ןמקןבל בצרפת  .הןא

מטרידה אןתי תמיד השאלה ,כיצ,ד דרך עבןדה

גילה סקרנןת ןענין רב ןלא הירפה בשאלןת ,

כה אןבססיבית בכל הנןגע לדיןק ןלקפדנןת ,

ןאני נסחפתי בתאןר מפןרט ןמגןנן של אמצעי

לא נןצרים ניכןר ןקןר  ,אלא להיפ,ך מתעןררת

זה  ,שבעידן הןידאן נדחק לשןליים .בכנןת

אמןציה מרגשת כל כך.
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לצרפת ...
נעמי פרלוב

~

המסורתית  .אולם ,השינויים שהוא מבצע כדי

פיטר פארמר תרם את חלקו לבימוי המיוחד

להתאים את התנועה והמבנים לבמה העגולה ,

בתפאןרה ןבתלבןשות המינימליסטים שעיצב .

מציעים פירוש שונה לריקןד .בדרד כלל בבאלט

התלבושות אמנם צבע וניות  ,אד בעלות קווים

הקלאסי  ,מופיע הרקדן כשחזית גופן ומבטו

פשוטים שאינם מעמיסים על התנועה ,

מופנים כלפי הקהל  .אצל דין הרקדן נראה מכל

הממלאת את הבמה .גם התפאורה מאוד

צדדיו ,לטוב ולרע  .כמו כן ,בשל המרחב הגדול

סמלית :מספר כסאות ,שרפרפים ,קשת הנסיד

והצורד שלו להתיחס לקהל הסובב את הבמה

ןכוסןת יין ,שכולם אמצעים לרמוז על הנשף

נוצר קושי פיזי לרקדן .לאתגר שמציבה הזירה

בארמון .פרחים או צמחיה נמוכה בשיפולי

העגולה על הקהל היושב סביב  ,הוא מציע

הבמה מדגישים התרחשויות הקורות מחוץ

פתרונות מיוחדים .ראשית  ,הוא משתמש

לארמון  .לתא ורה שעיצב פאטריק וודרוף מקום

בלהקה בת מאה ועשרים רקדנים  ,הנמצאת כל

מרכזי בהפקה ,כשהיא מאפיינת ןמרמזת על

.........

היה היתה נסיכה יפה ,שנישואיה

הזמן על הבמה .למשל ,במקום שלןשים

מצבים ואוןירה משתנים .לתיאור הנשף

"""'1IIIIIIII

לנסיד הכתר האנגלי הפכו אותה

ברבןרים בהפקה מסורתית  ,הוא מעלה שבעים

משתמש וודרוף בפנסים צבעוניים המאירים

לדמות נערצת בכפר הגלובלי שלנו .כמו הרבה

ברבורים .זה מאפשר לקבוצת רקדנים לפנות

ממעל ,והאגם מתואר בתאורה תכולה ועשן,

ילדות ,גם היא למדה באלט בצעירותה ,ושבוע

בכל פעם לחלק אחר בקהל אד גם מקל על

המזכיר אדים מהבילים מעל המים .בכד

לאחר מותה ראינו תמונות שלה בעתונים

המאמץ הפיזי הגדול של הרקדנים  ,באמצעות

מתמודדים התפאורה והתאורה עם ההעמדה

בפוזות שונות בנעלי ייבהונ ות  ".האבל על

השימוש במספר צוותים של רקדנים

המיוחדת בהצלחה.

מותה הטראגי של הנסיכה דיאנה  ,ייה ורד של

המתחלפים באותה סצינה.

בימוי מיוחד זה של יי אגם הברבורים " שיצר

אנגליה"  ,איחד לבבות .גם הבאלט הלאומי של

אנגליה )(, English National Ballet

ןנא לא

דןגמא לטיפןל החדש שלן בבאלט המסורתי

דרק דין  ,נושא עמו אמירה פוליטית .הרקדן

אפשר לראות גם בסצינת ארבעת הברבורונים

הנראה על ידי הצופים מלפנים ןמאחור ואינן

המפורסמת .במקום ארבע רקדניות הוא מעלה

יכול להסתיר או ליצור אשליות ,הופד בהכרח

הוריד את הדגל לחצי התורן .מנהלי הלהקה

שמונה  .כולן אוחזות ידיים בשורה ומבצעות

לאנושי יותר .נקודה חשובה נוספת בהפקה

הודו בימים שלאחר מותה ,כי היו מאוד גאים

לבלבל בינו לבין יי הבאלט המלכותי הבריטי",
שדיאנה היתה פטרונית שלו משנת

, 1989

בעובדה ,שדיאנה המשיכה להיות פטרון

ללהקה ,למרות שבשנת 1996

היא צמצמה את

מעורבותה במאות ארגוני צדקה.

מנהלה האומנותי

דרק דין ) (, Derek Dean
של הלהקה מאז שנת ,1993

את הכוריאוגרפיה המסורתית לקטע זה

גדולה זאת ,היא שיתוף סולנים ורקדנים

המוכרת לכל חובבי הבאלט הקלאסי ,אבל כל

מלהקןת שונות ברחבי אירופה .גם לנסיון

ארבע פונות לחזית אחרת .במהלד הריקוד

להעלות באלט בלי להדגיש סגנון מגובש של

מסתובבת שורת הברבורים ,אמצעי המאפשר

להקה ,שבו כל סולנית הביאה את אודט/

למבט הרקדניות להגיע לקהל בכל פינות

אודיל שלה בצירוף רקדנים מלהקות שונות

האולם.

ברחבי אירופה  ,העומדת בפני שאלת המטבע

מספר שמעבר

לנוכחותה הרשמית בערבי הגאלה של הלהקה

המשותף ,יש בהחלט השלכות פוליטיות.
הביצוע הטכני הן של הסולנים והן של הקור-

וביקוריה הרשמיים שסוקרו על ידי העתונים,

דה-בלט ,היו ברמה גבוהה ,אם כי בהפקה

את הצלחת ההפקה של ייאגם הברבורים "

היתה דיאנה יי קופצת" גם מפעם לפעם באופן

מרןבת מבצעים כזאת לא היה מקום להברקןת

בביצוע הבאלט הלאומי של לונדון ,אפשר

פרטי לראות חזרות של הלהקה  ,מתוד אהבתה

של סןלנים .הבמה ,על המבנים המשתנים

למדוד בכד שהלהקה נמצאת עתה במהלד

את הריקוד .דוגמא טובה עוד יותר ליחס זה

שלה  ,היתה מאורגנת וברורה .הצופה היושב

חזרות להפקה הבאה  ,יימפצח האגוזים ".

אפשר למצוא בשנת

, 1985

כאשר רקדה

הנסיכה עם הרקדן וי י ן

סליפ ) (Wayne Sleep

בריקוד Uptown Girl
Billy Joel

לכוריאוגרפיה של

,במהל ד ערב גאלה למטרות

צדקה.

מעןרבותה הציבורית האחרונה של הנסיכה

עם הבאלט הלאומי של אנגליה היתה
השתתפותה בהופעת הגאלה של יי אגם
הברבורים" ,ברויאל אלברט הול.
ייחודה של להקת ייה באלט הלאןמי " של
לונדון ,שנוסדה בשנת

,1950

בסיורים הרבים

שלה.
בהפקה זאת  ,בחר דין לזנוח את הבמה
המסורתית הפרונט אלית לטובת בימת זירה
עגולה של האלברט הול  .הוא משתמש בלהקה

בת מאה ועשרים רקדנים עם סולנים אורחים
מלהקות שונות ,כשכוכב ההפקה היא סולנית

להקת הקירוב ,

,Altynai Asylmuratova

בתפקיד אודט/אודיל.
דין בחר לעשות הפקה יוצאת דופן זאת

באולם מיוחד וגדול זה בתקופה שהבאלט
המלכותי חסר בית קבוע ,בשל שיפוצים
במבנה המיושן שלו .זה הקטין את הסיכון
שלקח על עצמו בהעלאת הבאלט באולם
הענקי והעגול  ,הפקה שאם תצליח תאפשר לו
להשתמש באולם בעתיד.
בהפקה זו של ייאגם הברבורים  ",בעלת מספר
הרקדנים הגדול ביותר שהועלתה בלונדןן  ,דין
אינו משנה באופן מהותי את התנועה

בכל פינה באולם העגול יכול היה להנות מכל
המבנים והצורות שיצר דין.

ם

להקת המחןל הירןשלמית  11ןרטיגן

.........
 """11IIIIIIIIחגגה לא מכבר את יןם הןלדתה

11

החמ ישי .מה שהחל כמחןל לשניים של נןעה

ב ,1993-

הממשית ,התלת-מימדית .ןשניןת זן  ,אם תרצה

שנה אחר כ,ך

כפילןת זן ,הפכה דןאט פשןט למדי ,שהיה בן לא

הנערכת בעיר גרןנינגן שבצפןן הןלנד ןזכן

מעט אילתןר -מגע  ,לחןןיה של

ממש.

השתתפן בתחרןת

ב  11פרס הקהל !' באןתה שנה הם הכינן בכןרה

חדשה ,במסגרת פסטיבל ישראל.

ןרטהיים ןעדי שעל ,התפתח ללהקה של ממש,
שהספיקה לנדןד בעןלם הגדןל ןהןפיעה בבית

עדי ןנןעה הם זןג לא רק על הבימה .הם חיים

ןבחן  11ל בהצלחה רבה.

יח,ד ןקירבה גןפנית ןנפשית זן שלהם  ,הזןגיןת

זן היתה עבןדה משןתפת עם להקת

שלהם ,ניכרת בתנןעה.

הבריטית .ערב זה כלל שלןש יצירןת " ,ןרטיגן" ,
 11עדשןת

היא נןשאת את השם המןזר במקצת "ןרטיגן",

משמע סחרןר ,שכרןן חןשים ,מה שחשים

הם הכירן זה את זן ,שעה שרקדן יחד בלהקת

טייסים ,שעה שמטןסם סןבב על צירן ,בשעת

" תמר-ירןשלים"  ,עליה השלןם .נןעה היא

מגע 11

 11ריקןשט 11

ןמחןל משןתף עם הרקדנים

מבריטניה" ,לימבןס" ,למןזיקה מאת רן בגנן.

אןירןבטיקה אן בשעת תאןנה 11 .ןרטיגן  11היה

בןגרת האקדמיה למחןל ע  11ש רןבין בירןשלים,

התכנית נקראה "סימביןזה" ,משמע השלמה

המחןל הראשןן של השניים ,שעסק בחןןיה של

ןעדי הינן יליד חיפה ןלמד בסדנת מטה אשר ,

הדדית ,חיי שני אןרגניזמים יחד .אבל שיתןף

עדי כפרח-טייס .הדןאט היה כן ןמרגש  ,עם

שליד להקת המחןל הקיבןצית בגעתןן.

הפעןלה לא העלה את

 11ןרטיגן 11

עןד רמה ,אלא

רק הבליט את המיןמנןת של הישראלים

קצת נימה ילדןתית-תמימה ,כשהבחןר "טס"
לן בזרןעןת פשןטןת לצדדים ,כמן ילד בגן

נןעה :כשבןע אחרי שעדי הגיע ל " תמר" ,שבןע

לעןמת המרכיב הבריטי שהיה כאילן לא גמןר,

הנדנדןת ,שמדמיין לן שהןא מטןס.

שבן כל הרקדניןת בלהקה שמן עין על הבחןר

לא מעניין מספיק.

היפה הזה שהןפיע אצלנן  ,בשעת חזרה לקטע
המןפע הטרי שלהם למבןגרים נןשא שם מןזר
ןאפילן מיסתןרי לא פחןת.

 11בןרדןמינן 11

זה

מתרחש במןעדןן-לילה ,המקיף לא רק את

הרקדנים ןהנגנים החיים ,שהם חלק אינטגראלי

בן היה

 11ליפט 11

קשה )הרמת הרקדנית לאןיר

על ידי הפרטנר שלה( ,הבטתי בן ןבלי לןמר
מילה רצתי ןעליתי על הכתף שלן .צחקנן,

מחיקת הגבןלןת ןטשטןש ההבדלים הלאןמיים

ןמאןתן

באןמנןת .הרי ממש לא ניתן לדבר כיןם על

רגע ...

סגנןן לאןמי במחןל החדש .אין מחןל הןלנדי

של המןפע ,הנמשך כשעה ןעשר דקןת.

בראשית דרכה של
הצמד נןעה ןעדי מתחמק ממתן הסבר לשם .כי

יתכן שהמאפיין המרכזי של  11הכפר

העןלמי 11

של התקשןרת הבינלאןמית ,בן אנן חיים ,הןא

 11ןרטיגן 11

היה להם מה

אן צרפתי מןדרני ,אלא רק יןצרים בעלי

שנקרא  11מזל של טירןנים  ",כי שתי עבןדןתיהם

אישיןת ,שבאה לידי ביטןי ביצירןתיהם .ןרק

אןלי יש כאן לא רק באר )במןבן :מקןם

הראשןנןת התקבלן בהתלהבןת .הם הןזמנן

אנחנן  11מפגרים  11אחרי ההתפתחןת ןמבקשים

ששןתים בן משקאןת חריפים( ,אלא גם בןר,

להןפיע בלןנדןן ,בפסטיבל מחןל יןקרתי ,ה-

איזה סממן ישראלי ייחןדי בעבןדןת של

ןשמא החיים אינם אלא מין משחק דןמינן?

,Dance Umbrella

אבל לא היה להם כסף

הלהקןת שלנן.

לקנןת כרטיסי טיסה .כמעט כבר ןיתרן על
אחרי  11ןרטיגן  11יצרן השניים דןאט ןשמן  11עדשןת

מגע'! זה היה ,בעצם ,כפל דןאט .כי במקביל,
אבל ללא סינכרןניזציה של ממש ,הןקרן מעל

חשיפה זן לעןלם הגדןל .ןאז  ,בהפתעה גמןרה,

הם זכן במילגה מקרן

Goubier

הדנית  ,דבר

שאיפשר להם לנסןע לאירןפה.

ןמאחןרי הרקדנים אןתן מחןל עצמן ,בןידאן על

מארצןת אחרןת ,ןלא בצןרת הזמנת
כןריאןגרפים אן רקדנים אןרחים ,אלא ביצירה
משןתפת ממש .כך הם יצרן את עבןדתם עם

מסך גדןל .כך שלפעמים היה תקריב גדןל מןל

הפרס שבן זכן מטעם  11המןעצה הבריטית"

אןתה תנןעה על הבימה ,לפעמים ההקרנה

בתל-אביב איפשר לשניהם השתלמןת

הקדימה ,ןברגע אחר איחרה  ,את התנןעה

דןןקא  11ןרטיגן  11מרבה בעבןדה עם אןמנים

"-ב "Place

בלןנדןן.

הלהקה ההןנגרית "ארטןס" ,שגם היא צמ,ד

גאבןר

גןדה )(Gabor Goda

ןאילדיקן מנדי

) (. Ildiko Mandy
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עדי :פגשנן אןתס בברלין ,במסגרת סדנת

מאפי יניס אלה ניכריס היטב ב " בןרדןמינן "

מחןל-ןידאן  ,בה השתתפנן .ברגע שנכנס לחדר

שהיא יצירתס הטריה ביןתר ,מלבד תכנ י ת

גאבןר ,שאלה אןתי נןעה :יימי זה החתיך הצבר

לילדיס שבכןרתה נןעדה לסתין

הזה? " הסתכלתי ןמיד היתה כימיה ,ןאמרנן

אחד החלקיס המרשימיס ביןתר

שצריך לעשןת איתס משהן .התברר שיש לן

ב"בןרדןמינן" הןא דן קרב אקרןבטי בין עדי

להקה ,דיברנן ןשנה שלמה התכת בנן .נסענן

שעל ןאלדד בן ששןן .אפשר אןלי למתןח

לבןדפשט לחןדש ןחצי.

קשת בין ייעדשןת מגע" לקרב-מגע-ללא-מגע

. 1997

בבאר .מרכיב מרכזי נןסף במןפע חזק

רשימת יצירות

רהקת " iך-Uיגך"

יצירה זן של הרביעיה הישראלית-הןנגרית

ןמרגש זה היא המןזיקה החיה  ,שמבצעיס

נקראה יי ארטןס" ןסגנןנה שןנה מאןד מיתר

סטיב הןרנשטיין ןנגן כלי-ההקשה ג'פרי

העבןדןת של יי ןרטיגן ".תח ילה סתןס כל פתח

קןבלסקי·

דלק ,הנקראיס ג'ריקניס )שס זה הןמצא על

המןפע לילדיס שלהס מחזיר את יי ןרטיגן"

עדי שעל

ידי חיילי בנןת-הברית במלחמת העןלס השניה,

לאמצעי ,ששימש אןתס בראשית דרכס,

כי מיכליס אלה הגיען לידיהס במדבר המערבי

הןידאן .המןפע נןשא את השס ייפאןר דאנס".

 IIןרטיגן II

כןריאוגרפיה של כל העבודות:

הבמה ,הפרןסצניןס ,בחןמה בנןיה ממיכלי

נןעה ןרטהייס

)(: 1992

כשלל של צבאן של רןמל .הכינןי האנגלי

המלה האנגלית דאנס נכנסה לאחרןנה לאןפנה.

לגרמניס היה ייג'רי" ,ןמכאן המןשג ג'ריקן,

יש מןזיקת דאנס ,יש ןידאן-דאנס.

הרביעיה הס מןעבריס למקןמןת אחריס ,תןך

חמש שניס של עבןדה משןתפת אןלי אינן בגדר

בימןי ןידאן :אמיר שטראסבןרג; מןזיקה :אןרי

כדי תנןעה .עבןדה זן הינה פחןת מחןלית מיתר

תקןפה  ,אלא אס כן מתיחסיס למחןל כאילן

דישי ; תאןרה :ג'ןדי קןפרמן; תלבןשןת :נןרי לןי

 IIעדשות

משמע מיכל גרמני( .תןך כדי פעילןתה של

עבןדןתיהס של נןעה ןעדי  ,יןתר תיאטרןן-

היה כלב  ,שכידןע שנה מחיין מקבילה

מחןל .אןלי בהשפעת השןתפיס ההןנגריס.

שנןת חיי אדס .ןאס סןפריס כ,ך הרי

ש " ןרטיגן " כבר בת

מגע II

)(1993

ל7 -
 IIלימבןסןן
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)(1994

מןזיקה :רן בגנן; תאןרה :ג!ןדי קןפרמן; ןידאן:

גיל ארד

נןעה :נכןן .מצאנן את הג'ריקניס באיזה חצר

גרןטאןת .הין עליהס תאריכיס ,ממש לפני קןס

מןזיקה :קאלןז'; תאןרה :שי יהןדאי

ייןרטיגן " היתה מהסנןניןת הראשןנןת של
 IIחלונותןן

)(1995

המדינה ,אפילן מסןף שנןת השלןשיס .הס

להקןת צעירןת ןלא גדןלןת ,שקמן בעשןר

ממש יפיס  .ןבבןדפשט כיןס עדיין משתמשיס

האחרןן בישראל .במשך עשריס שנה ןיןתר,

'יי ארטןס"

כןריאןגרפיס צעיריס חיפשן דרכיס להיןת

גןדה ןאילדיקן מאנדי; מןזיקה :מרתה

עצמאייס אבל עד להקמת מרכז סןזן דלל

אישטןןאן ןקאטאלין קאראדי

בכאלה .בארץ לא יכןלנן למצןא אןתס .רק
במחסן גרןטאןת גילינן

40

ןיש לנן שני סטיס ,

אחד בארץ ןאחד בבןדפשט.

ןשינןי מדיניןת מינהל האןמנןיןת של משרד
החינןך ןהתרבןת בראשית שנןת

האס יש כבר סגנןן של ייןרטיגן"?

-

בשיתןף הרקדניס מהןנגריה ,גאבןר

ה ,90-

אי

אפשר היה בכלל לחשןב על הקמת מסגרןת

מאירלנד 1

כוריאןגרפיה עבןר להקת המחןל

( 1996) Illn Transit Dance Companyll

קבןעןת ,פחןת אן יןתר ,של מחןל עצמאי.

נןעה )לאחר היסןס( :אןלי יש משהן ייחןדי

 IIבורדןמינוןן

בשימןש שלנן ב"קןנטקט" ןבשילןב אןמנןיןת

מןזיקה :סטיב הןרנשטיין; תאןרה :דןיד

לחימה.

~

) (1996
גינת i

עיצןב בימה :עןפר טלר; תלבןשןת  :תמר שןחט
 IIפאור דאנסןן

) (1997

רעיןן ןבימןי  :עדי שעל; טקסטיס :חמןטל בן
זאב; תלבןשןת :דנה כפיר ןאלה קןלסניק;
תפאןרה :עדי שעל; תאןרה :דןד גינת; ןידאן:
נמרןד ארז ןפטר רןט

היא נדשאת את השם המדזר

במקצת "דר Uיגד" ,משמנו
םחרדר ,שכרדן חדשים ,מה

שחשים

U

"םים ,שנוה

שמu

דםם

םדבב נול צירד ,בשנות
אדירדב Uיקה אד בשנות תאדנה.

"דר Uיגד" היה המחדל הראשדן
של השניים ,שנוםק בחדדיה

של נודי כפרח" U-ס
יי כ,מכוס !' כור ' ורקדנ'ס ,עדי שעכ ונועה ורטה"ס ,
ציכוס  ,שגית ככנה
"LIMBUS", CHOR.: SHA'AL & WERTHEIM
PHOTO: SAGIT LIVNE
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לאחרונה שוב פנתה הברונית בת שבע

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

דה רוטשילד למשרד החינוך והתרבות

בבקשה לתמוך בלהקת  IIבת-דור'! מצב

XII

בריאותה של רוטשילד מתדרדר  ,וכמו אדם

שחש שימיו ספורים ,היא מבקשת להבטיח את
המשך קיום להקת בת-דור ,שבה היא רואה
את מפעל חייה  .לפני כחודש נערך במשכן

לאומנויות הבמה מפגן הוקרה של המחול
בישראל לברונית .כשנפתח המס,ן ישבה על
הבמה אשה קטנה וצנומה  ,הגב קורס מחמת

?

המחלה  ,והיא מחוברת לצינורות חמצן  .הקהל
נעמד על רגליים והריע לה  .בתוכניה המהודרת
כתבה הברונית שהיא איננה מבקשת כבו,ד

אלא התחייבות לתמיכה בלהקת  IIבת-דור ' !
כיום  ,כשעולם המחול בישראל נתמך ברובו על
ידי משרד החינוך והתרבות  ,המועצה

הציבורית לתרבות ולאמנות )ומשפחת דלל(  ,יש

ששוכחים ,או לא יודעים  ,שלמעלה מעשרים
שנה היתה רוטשילד התומכת הכמעט יח י דה
של המחול בארץ .עם הקמת המדינה  ,קיבלו
ת י אטראות  ,מוזיאונים ותזמורות  ,תמיכה

ממשלת י ת  .מהמחול האומנות י פשוט התעלמו .
למי שהיה איכפת והוכיחה זאת לא רק

בדיבורים אלא במעשים ,היתה רוטשילד  .מבלי

L
~
~

שהתבקשה ,הזרימה בנדיבות סכומי עתק

למחול בארץ .היא עשתה זאת באהבה ,בענווה ,
באצילות  ,כשהיא ניזונה מחזון ציוני שבו היא
עונה על הצרכים הדחופים של אומנות המחול
בישראל .

תרומתה למחול החלה בארה " ב  ,כאשר בשנות
הארבעים והחמישים תמכה בלעדית )ללא
עזרת ממשלת ארה  IIב( בלהקת מחול של יוצרת

צעירה בשם מרתה גרהאם  .בכספה של
רוטשילד האריכה גרהאם את הסיור הגדול
שלה למזרח הרחוק )כנציגת תרבות של משרד
החוץ האמריקני( שהסתיים בטהרן  ,בתחנה

נוספת

-

תל-אביב .וכך כבר

ב 1956-

סיירה

בישראל הלהקה שנחשבה לפסגת המחול

המודרני האמריקני  ,ובכך הקד י מה ישראל
מדינות גדולות ומפותחות בעולם המחול .
כשראתה רוטשילד שבישראל של שנות
החמישים אין בית-ספר המכשיר רקדנים

מקצועיים  ,מימנה מילגות לישראלים לנסוע
להשתלמות בארה  IIב; וכשאלה חזרו עזרה להם

בהפקת תכניות משלהם .לא היה מדור למחול
במשרד החינוך והתרבות שיעזור להם  ,אבל

ומח וחוח

היתה הברונית  .היא גם מימנה רצפות עץ

באולפני מחול בשנים שבה רקדו רקדנים בארץ
על מרצפות  .כשראתה את תחושת הייאוש
בקרב הרקדנים ומשנוכחה שאין בכוונת משרד

החינוך והתרבות להקים להקת מחול  ,ייסדה

ב 1964-

ער בח-רוף?
מJ Nר ףJ Iר  WNר

את להקת  IIבת-שבע !' היא הוציאה

מגרהאם הבטחה להעניק ללהקה החדשה את
מיטב יצירותיה ,וכך היתה להקת  IIבת-שבע

II

הצעירה היחידה בעולם שזכתה לרקוד את
עבודותיה של הכוהנת הגדולה ולקבל ממנה
הדרכה צמודה.

הרבה נכתב על שנותיה הראשונות של להקת

" בת-שבע  ",על הברק הבימתי של רקדניה כמו
על חוסר המשמעת שלהם .על הלהקה נכתב

בביקורות האמריקניות שהיא לא פחות
מרתקת מלהקת גרהאם  .הרקדנים המתחילים,

שראשם הסתחרר מההצלחה  ,מיהרו לאמץ
קפריזות של כוכבים  .מה לא נכתב ונאמר על
ג ' נאט אורדמן שבאמצעותה ניסתה הברונית
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להשליט משמעת בלהקה ,ועל המרידה של

מיוחד בשנות

הלהקה והפיצוץ הגדול שהביא להקמת להקת

איו כל דמיוו ביו להקת ייב ת-שב ע" של שנות

ואולפו בת-דור ב  ,1967-בניהולה של אורדמו.

ה 60-

ה 80-

לזו של שנות

ושוב מופלאה בשנות

ה 90-

ה .90-

ובכל זאת  ,זו אותה

רוטשילד התרחקה מלהקת יי בת-שבע" ,

להקה שללא שמירת הרצף ההיסטורי גס

התמקמה בבנייו שבנתה ללהקת ייב ת-דור "

בשניס הארוכות של השפל ,לא היתה קיימת

האמפרי )שמצוי ברפרטואר ייב ת-דור"( ודרך

עבודות נבחרות של פול טיילור ,לאר לייבוביץ
ואפילו מרס קאנינגהס .הבאלט הקלאסי
השכיל להפניס הרבה מחידושי המחול

המודרני ,אך גס לשמור על המסורת ועל

כיוס .תעשיות חייבות לשנות את מוצריהו

עבודות המופת .היכו היה הבאלט הקלאסי

המשיכה לתמוך בשתי הלהקות .רק לאחר

ותרבותו כדי לשרוד בעולס תחרות י ומשתנה

כיוס ללא ייגייזל" או ייאגס הברבוריס ?" לעומת

שביקשה למזג את שתי הלהקות תחת להקת

וכך גס להקות מחול .הדוגמא המאלפת ביותר

זאת ,המחול המודרני שמתקרב לחגיגות המאה

ייבת-דור" נרתס משרד החינוך והתרבות

בעיני היא להקת יירמברי' להקת זו היתה

שלו  ,אחוז באמוק של הרגע .הדור הצעיר לא

לתמיכה בלהקת בת-שבע .בכל השניס האלה

מלהקות הבלט הקלאסי הראשונות בבריטניה.

מכיר את העבר ,ולכו העתיד הוא נטול שורשיס

ושס השקיעה את מירב מאמציה .אך עד

, 1977

נקרע עולס המחול ביו מצדדי להקת ייבת -דור"

אבל בשנות

לביו להקת ייבת-שבע" .הקרע השאיר צלקות

מסוגלת להתחרות בלהקת ייהבאלט

מה חשוב ומה גימיק אופנתי; איו בסיס נגד מה

בקרב חלק מהוותיקיס עד היוס.

המלכותי"  ,שינתה את הכיווו האומנותי והפכה

למרו,ד מה לאמץ ולמה לתת פירוש אישי.

ה ,60-

משנוכחה יי רמבר  ",שאיננה

ומבולבל .איו בסיס להשוואה ,איו הבנה של

ללהקת מחול מודרני .בכך ענתה על הצרכיס

התמיכה המאסיבית של רוטשילד בעולס

האמיתייס בבריטניה באותו שניס .הלהקה לא

חסרה בארץ גס להקת באלט קלאסי קאמרי

המחול בישראל למעלה מעשריס שנה )ובאולפו

רק ששרדה אלא שגשגה ,וכיוס היא להקה

שישליס את התחוס שאיננו מטופל על ידי

ולהקת בת-דור עד עצס היוס הזה( הצמיח

חשובה שתורמת למחול הבריטי ודווקא

ייהבאל ט הישראליי '.כוונתי ללהקה בטכניקת

באופו ישיר או עקיף  ,את מרבית המוריס,

יי הבאלט המלכותי " הבריטי הוא הפחות מענייו

באלט קלאסי בסיגנוו עכשווי ונועז שיעודד

הרקדניס והכוריאוגרפיס הישראליס של היוס.

כיוס.

צמיחת כוריאוגרפיס ישראלייס בתחוס זה

ניתו לחלוק על חלק מהחלטותיה של רוטשיל,ד

שהוזנח במשך עשרות בשניס  .הגודל וההכשךה

אבל איו לשכוח שלא מדובר בכספי ציבור

אני טוענת שעולס המחול בישראל זקוק

של רקדני בת-דור ,שרביס מהס עוליס מברית

אלא בכספה הפרטי ואיו חילוקי דעות לגבי

ללהקה כמו יי בת-דור  ",אס זו תימצא את

המועצות לשעבר )שגדלו על טכניקת באלט

תרומתה ,החזוו והאצילות של עשייתה .אי

הכוחות הפנימייס לשינוי והתחדשות .בסקירה

קלאסי ולאחרונה נחשפו למחול המודרני(,

אפשר להתייחס לבקשתה האחרונה של

רחבה של עולס המחול כיוס בארץ בולט

מתאימיס לשתי אופציות אלה .תפנית כזו

רוטשילד באמות מידה רגילות ,כי כל עשייתה

חסרונו של שתי להקות ,שכל אחת מהו יכולה

יכולה להמשך ביו שלוש לחמש שניס.

לא נעשתה מתוך שיקוליס הגיונייס ומסחרייס.

להיות יי בת-דור" החדשה?

לעולס המחול בישראל  ,למשרד החינוך

חסרה בארץ להקה מודרנית שתתמקד

ולסיוס ,סיפור קצר מהחייס .לפני כשלושיס

והתרבות ולכל קהל צרכני התרבות ,יש חוב

בהעלאת יצירות המופת של המחול המודרני.

שנה נסעתי מחיפה לתל-אביב עס חברתי אורה

מוסרי ענק לברונית .המחול בישראל ,שבמשך

מאז תחילת המאה אחוז המחול המודרני

דרור )כיוס מנהלת חזרות בלהקת יי בת-דור "

למעלה מעשריס שנה ידע לקבל  ,ח ייב גס לדעת

באמוק של חידושיס ומרידות מבלי לטפח

ואשתו של מנהל הלהקה  ,קנת מייסוו( כדי

לתת ,גס אס איו הדבר עולה תמיד בקנה אחד

ולשמור את עבודות המופת שלו שעמדו במבחו

לקחת שיעור בלהקת ייב ת-שבע '.י את השיעור

עס חוות-דעת מקצועית אובייקטיבית לגבי

הזמו  .ואני מתכוונת לעבודות כמו ה " שולחו

העבירה גייי ו דאדלי ,ליד הפסנתר ישב נתו

רמתה הנוכחית של להקת ייבת-דורי '.גרהאס

הירוק " של קורט יוס  ,יי מותה של האינפנתה "

מישורי וג ינאט אורדמו היתה מנהלת החזרות .

של חוסה למוו  ,ה "  "Shakersשל דוריס

משהסתייס השיעור זימנה אותי אורדמו

לא יכלה לסרב לרוטשילד כשהתבקשה על ידי

מי שמימנה את להקתה להעניק את עבודותיה
ללהקה של רקדניס מתחיליס בישראל
הרחוקה .לא היה בהסכמתה שיקול אומנותי
הגיוני ,מלבד חוב מוסרי לרוטשילד .מדוע אס
כך נדחית הבקשה לתמיכה בבת-דור  ,ושוב

מדוע  Nם כד נדחיח rוב  iJשrו רחמיכrו בבח -דוף ,ושוב
נדחיח כמו ממחינים שrובףוניח חעבוף רעורם rו Nמח ,ו Nז

נדחית כמו ממתיניס שהברונית תעבור לעולס

האמת ,ואז אולי יהיה קל יותר להודיע
שהתשובה היא שלילית ולא יצטרכו להסתכל
בעיניה ולחוש את הבושה הגדולה?

 Nורי יrויrו  iJר יוחף רrוודיע שrוחשובrו rוי Nשריריח ורN
ינטףכו רrוםחכר בעיניrו ורחוש  Nח rובושrו rוגדורrו?

איו ספק שלהקת יי בת-דור " נמצאת בתקופה
קשה .המשאביס הכספייס של הברונית
התדלדלו ,ויותר מאשר בעבר ,סיגנוו המחול
של הלהקה ניראה מיושו בהשוואה למה שניתו
לראות כיוס בלהקות יי בת-שבע  ",יי הקיבוצית "
והקבוצות הפועלות בשולייס .אפילו כשמגיע
ללהקת יי בת-דור " כוריאוגרף מוכשר  ,כמו גי י גי י
קאציוליאנו  ,ומעמיד עבודה ,נראית התוצאה
מאולצת משהו על הרקדניס שאינס משוחרריס
להביע עצמס כרקדניס אומניס .אס כ,ך יהיו

שישאלו ,למה לתמוך בלהקה שאיו בה ענייו
אומנותי .ואני טוענת שיש לתמוך בלהקת בת-

דור ,כי מדובר בלהקה שקיימת מזה עשרות
בשניס ולה שורשיס עמוקיס בעולס המחול
בארץ  ,ללהקה יש פוטנציאל  ,יש רקדניס
טוביס  ,בית במקוס מרכזי עס אולמות
לחזרות  ,תיאטרוו למופעיס  ,בית ספר טוב

ואדמיניסטרציה מעולה .אני טוענת שקל
להרוס ,לדבר ,ולכתוב תחת איצטלה של
ביקורת מרוחקת ואובייקטיבית  ,אבל קשה
לבנות  ,לעבור תקופות קשות ולשרוד .בחיי
להקה ,כמו בחיי אדס  ,ישנו תקופות טובות

וגרועות  .להקת יי בת-שבע" היתה מופלאה
בשנות

ה ,60-

בשפל בשנות

ה ,70-

ללא ענייו
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למשרדה .היא אמרה שראתה אותי בשיעור
ואני נראית לה מתאימה לרקוד בלהקה חדשה
שברונית עומדת להקים בשם "בתדור" .היא
דיברה באנגלית רהוטה ולא קלטתי את השם

של הלהקה וביקשתי שתחזור עליו .אורדמן
הסבירה לי שהשם מורכב משתי מילים  IIבת
ו  IIדור

II

II

ושהלהקה צעירה תשקף ותענה לצרכי

הדור .לא התייחסתי להצעתה ברצינות
והופתעתי שכעבור חצי שנה הוקמה להקת

"בת-דור" .כיום ,שלושים שנה לאחר אותו
מיפגש שבו התבשרתי על הרך שעומד להיוול,ד
אני מוצאת עצמי נלחמת על זכותה של הלהקה

להמשיך ולחיות .וזאת ,כי אנו חבים לרוטשילד
חוב אדיר ולהקת בת-דור יכולה למלא
פונקציה חשובה במחול הישראלי .עליה למצוא
את הכוחות הפנימיים להתחדשות ולהיות ,כמו
שאמרה לי אורדמן לפני שלושים שנה II ,להקה
שעונה ומשקפת את צרכי הדור" .ואולי יותר

מכל ,אנו חייבים זאת לעצמנו כבני אדם הן
כחוב מוסרי לברונית והן כמסר לפילנטרופים
אחרים ,וגם מחוץ לעולם המחול.

~

נחיי רrו , iJו rכמו נחיי  Nדם,
ישנו ח  iJופוח טונוח וגףועוח.

-

רrו  iJח יינח שנע" rויחrו
מופרr Nו נשנוח

rו ,60-

נשפר נשנוח -ו Orו ,ררN
ענייו מיוחד נשנוח

ושונ מופרr Nו נשנוח

rו 80-

rו .90-

 Nיו כר דמיוו ניו רrו  iJח

-

'יינח שנע" שר שנוח

רזו שר שנוח

rו 90-

rו 60-
ונכר

ז Nח ,זו  Nוחrו רrו r iJו שררN
שמיףח rוףנף rוrויםטוףי גם

נשנים rו Nףוכוח שר rושפר,

רN
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rויחrו  iJיימח כיום

Menashe Dance Cen1Er

~

-

Directo/': Ada Levitt

~

בפיקוח משרז החינון

....J"'-

Cו

!.s:::

התרבות והאמנות

.c

~
!.s:::

מבוא למחול

ן.r-

•
• בלט קלאטי

ב.S

=r

.מחול מוזרני

•
• ג'אז
• ריקוז אופי
• רפרטואר
• מוטיקה במחול
• תולזות המחול
אמנות היצירה

פלזנקרווז

•
• מחלקה לטיפול
בתנועה ומחול
.תוכנית העשרה

למורים ותראפיטטים

•
•

קורט קיץ
טזנת מופעים

ציית המירים:

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

נגרןת מלאה כמחול בשיתוף עם המוטך החינןנו

~

זבגן~ן\,\ iו~'\i

לתוננית העשרה לקורסי קיץ ,מצטרפים מורים מן הארץ ומחו"ל.
מזכירת האולפן :ציפי נסגי עוזרת למנהלה :קלר איבקר מנהלנית :טלי גורזון
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על כר ש"תיאסרליות"
שוב

אופנתית בקרב

כוריאוגרפים

אמריקאים

יש

הסכמה

כללית ,אר מה פירוש
המלה "תיאסרליות"
בתחום המחול?

מאת רוג  Iר קופלנ,ו עברית דויד ברקוב
אנן מרביס לחבר את המליס

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

יי תיאטרלי" ן"מחןל " אבל עןשיס זאת

בקלןת דעת ןבלא מחשבה  .למשל  ,תד י ר אנן
אןמריס יי הןא  /היא הס כןריאןגרפיס

תיאטרלייס  ",אן  ,יי זן דןגמה מןבהקת של
'תיאטרןן מחןל  ''',ןמשפטיס כאלה הס חלק
אינטגרלי מאןצר המליס של מבקר מחןל  ,אך
כאשר אנן מתבקשיס לתת הגדרה חד משמעית

,

ןמדןיקת יןתר של המןשגיס א נ ן נןטיס
להסתתר מאחןרי תשןבה מתחמקת  ,מהסןג
ששןפט בית המשפט העליןן פןטר סטיןארט

)(Potter Stewart

נתן כשנשאל מהי

פןרנןגרפיה .תשןבתן המפןרסמת היתה  :יי אני

לא י כןל להגד י רה ,אבל כשאני נתקל בה אין לי
כל קןשי לזהןתה  ".ןאכן  ,השכל הישר הןא
המדריך הטןב ביןתר במקריס מעין אלה  .אבל
עדיין נשאלת השאלה  ,איך תזהה במבט מה
שלא עלה ב י דיך להגדירן .סןקרטס טען שאין
טעס להשתמש במשפט שלא נבחן היטב  ,ןלא
אתןןכח איתן  ,אבל אןלי נןכל להיעזר
בהשןןאה בין הגדרןת שןנןת שיש למןשג

יימחןל תיאטרלי"  ,גס בין כאלה שסןתרןת

עיצוב תלבןשת לבאלט על ייי

האחת את השנייה.

ס .ל .מקה עבןר האורפה של רפיז
S.L. 800UET, COSTUME FOR 8ALLET PARIS OPERA

נתחיל מהמןבן מאלין :ברןב המקריס  ,כאשר

תפיסות "תיאסרליות" של המחול עומדות

מדבריס על יי תיאטרליןת " במחןל הכןןנה

בסתירה לתפיסות "פורמליססיות" )או לא-

לכןריאןגרפיה שעןשה שימןש במגןןן רחב של
אמ צע יס תיאטרלייס )תפאןרה  ,תלבןשןת ,

הצגתיות( שלו ,וזה לא מפתיע שהמבקר

תאןרה(  .בהקשר זה  ,תיאטרליןת היא תהליך
מחבר

-

הפורמליסס הגדול אנדרה לווינסון לא העריך

של תנןעה ןעןד משהן .עןליס על הדעת

במיוחד את אימוץ ה"תיאסרליות" של אריססו

חמשת העקרןנןת שהגה מיכאיל פןקין עבןר

בתחום המחול

יי הבאלט החדש " שלן ששיאן ב"שיתןף הפעןלה
בין המחןל ןשאר האןמנןיןת  ".ןאכן  ,על

ההפקןת המפןרסמןת שבהן שיתף פעןלה עס

.Comique de la Reine

מלחיניס ןאמניס ידןעיס אחריס  ,בחסןת

הפקןת מסןבכןת

סינתזה כזאת )לדן גמה  ,ייי צירת האןמנןת

ןמןרכבןת אלה  ,שש י לבן מןזיקה  ,טקסט ןמחןל

הטןטלית " של ןגנר ,

הבאלט רןס ) יי שחרזדה  ",יי פטרןשקה ",

מסןגנן  ,הןשפען מהעניין המחןדש שעןררה

מקןרן בדרך זן אן אחרת בטענה של אריסטן

ייקרנבל"( ,אפשר לןמר שהן יי תיאטרליןת ".

הטרגדיה היןןנית באןתה תקןפה  ,בעקבןת

על הטרגדיה היןןנית.

מרכיבי הטרגדיה  :העלילה  ,הדמןיןת  ,הדיקציה ,

לזכןתן של אריסטן נזקפת גס הגדרה שןנה

הרעיןן של שיתןף פעןלה בין מחןל לשאר

החש י בה  ,המןזיקה ןמפגן הראןןה  .לינקןלן

למןשג יי תיאטרלי " במחןל  .בפרק א ' של

האןמנןיות  ,שהרי סינתזה תיאטר לית דומה

קירסטין כןתב שהתיאןרטיקניס של המחןל

פואטיקה הןא טןען ,שמטרת המחןל היא

(gesamtkunstwerk

גילןי מחדש של חיבןרן של אריסטן על ששת
אין כאן נ י סיןן לרמןז שפןקין הןא מחןלל

היתה ביסןד פעולתס של להקות מחול
בחצרןת מלכיס כבר בתחילת המאה

כגןן הבאלט העתיק ביןתר ,

ה , 16-

ה Ballet -

והדרמה בתקופת הרנסנס האמינו  ,שמופעיס

מסןג

הBallet Comique de la Reine -

הס

 I/לחקות את הדמות  ,הרגש והפעולה באמצעות
תנןעןת קצביןת"  .כלןמר  ,הןא רןאה במחןל

ייחיקןי מדןיק של המקהלה בטרגד י ה על

אמצעי מימטי ,החייב "להציג" את העןלס

בימןת יןןן העתיקה "  .אס כן  ,אפשר לןמר,

שמעבר למגבלןת המיידיןת של גןף הרקדן .

שהרעיןן )אן האידיאל( של שילןב בין תנןעה

מימזיס  ,אן חיקןי ,הןא מרכזי ביןתר בתפיסת

מאת גרגוריו למברגצי

לשאר האןמנןיןת הןא עתיק כאריסטן עצמן ,

האמנןת של אריסטן ,כלןמר ,תפיסתן הפןכה

""NEW AND CURIOUS SCHOOL OF THEATRICAL DANCING

ןכל המאמציס ןהניסיןנןת המאןחריס ליצןר

לגישה שתנןעה היא מטרה בפני עצמה  .אל

~
מתוך הס פר יי ב ית הספר החדש וה מו זר של מחול תיאטרלי "

23

סינתזה אן מימזיס .ניקח לדןגמה את ההבחנה

כך מתארת ג ' יין

יי מייצג את טב ע ם של אנשים  ,ןלא רק את

המקןבלת בין מחןל תיאטרלי מצד אחד ןמחןל

התהליך :יי פעם היה קיץ קשה במיןח,ד שןם

סבלם ןמעשיהם " )אם נעשה בן שימןש בכלי

חברתי  ,טקסי אן עממי  ,מצד שני .כאשר אנן

דבר לא התנהל כמן שצריך ןהמקהלה

עזר ת י אטרליים ן אם לא( ,אנ ן מתייחסים כאל

אןמרים שמחןל עממי כמן יי החןגה של

מחןל שתןאם את ההגדרןת האריסטןטליןת

-

מחןל יי תיאטרלי ".

ןירג ' יניה" ) (Virginia Reel

) (chorus

הןא מחןל חברתי ,

ןאילו יי אגןן" של בלנשין אן יי מסע הלילה " של

בן

הריסןן ) Harrison

 (Janeאת

שאלה בעצב ' ,למה  ,בעצם  ,לרקןד? '.

היא התרחקה ןנעלמה אן הפכה לצןפה מן הצד

בטקס המסןרתי " .אך הטקס לא נעלם ןשרידין

מרתה גרהאם הם דןגמאות למחול תיאטרלי,

הפכן לאירןע לקהל צןפים .כך במלןתיה של

אנו מתכןונים לכך שהראשןן נןעד בעיקר לענג

הריסןן  :יי מןשבי הצןפים גדלן בחשיבןתם עד

ז'אן ג ' ןרג' נןבר ) (Jean George Noverl'e
המאה ה  18-הציע לפתח יי באלט עלילתי "
)  (ballet d'actionהמבןסס לחלוטין על משנתן

את המשתתפים בו  ,ואילו השני את הלא

שהפכן לעיקר ןהעניקן למבנה כןלן את שמם

של אריסטן .הןא טען שכדי לחקןת את הטבע

פעילים בן  ,כלןמר את קהל הצןפים  ,אם הנחה

תיאטרןן ".

באןפן המדןיק ביןתר עלינן לסלק את כל

זו מקובלת עלינן  ,כאילו אמרנו ש " מסע

האלמנטים הלא טבעיים ,שרק מסיחים את

הלילה" אינן יי תיאטרלי " יןתר אן פחות

-

ברגע ראשןן תיאןר זה של מעבר מטקס

הדעת  ,כגןן מסכןת  ,פיאןת  ,שמלןת עם

מ " אגון  ",למרות שהראשון הוא מחול עלילתי

לת י אטרןן ביןןן העתיקה עשןי להיראןת מנןתק

חישןק ים ,אקרןבטיקה לשמה ןכדן ' .מכאן

המבוסס על אדיפןס המלך של סןפןקלס  ,ויש

מהנןשאים העןמדים על הפרק בעןלם המחןל

נןבע ש " תיאטרליןת " לא מחייבת תחכןם

בו תלבושןת ותפאורה מאת נןגוצ 'י

העכשןןי  ,אך למעשה הןא מסביר במידה רבה

בעוד יי אגןן " הוא מחול חסר

מדןע יי משןגעים לבאלט " כמן אנדרה לןןינסןן

מיןחד בהפקה .לדןגמה ,כשאנן טןענים

) ,(Noguchi

בהכללה )גסה מאןד'( שהמחןל האירןפי נןטה

עלילה וחסר תפאורה המבןצע בבגדי אימון

ןלינקןלן קירסטין מתייחסים לבאלט כאל

להיןת יןתר יי אקספרסיבי " מהאמריקאי אן

בצבעי שחןר ולבן  .למעשה  ,שניהם נןעדן

ההתגלמןת המזןקקת ביןתר של מחןל

יןתר נרטיבי  ,למעשה אנן מייחסים לן

ל יי קהל צופים " ןככאלה יש להתייחס אל

תיאטרלי  .אם תיאטרןן הןא יימ קןם בן צןפים ",

שניהם כאל מחול תיאטרלי.

כי אז מחןלןת תיאטרליים יהין אלה שיתאימן

יי תיאטרליןת " רבה י ןתר .כלןמר  ,אנן

עצמם התאמה מרבית לדרישןת קהל הצןפים .

מתייחסים אל כוריאוגרפים אירןפים שןנים

זה מסביר את מרכזיןתו של מןשג התנןעה

לחלןטין האחד מהשני כמן פרדריק אשטון ,

האטימןלןגיה של המלה יי תיאטרןן " מחזקת

יירי קיליאן ןפ י נה באןש כאילן מאחדת אןתם

באןפן משמעןתי את תקפןתה של הגדרה זן .

יי כלפי

תחןשה מפןתחת במיןחד לייתיאטרלי"

במקור  ,פירןש המלה היןןנית יי תיאטרןן " הןא

במלןתין של אדריאן סטןקס :יי הפנייה החןצה

חןץ " ) (en dehors

היא מהןתן של

יי מקןם בן צןפים " .לדעת היסטוריונים של

הבאלט ...

בבאלט קלאסי  ,אן ,
ןהבאלט הןא צןרת

התיאטרןן זה היה שמן של המקום שנועד

המחןל ה ' מןחצנת '

של המחןל עומדןת בסתירה לתפיסות

לישיבה ןצפייה במתרחש על הבמה .התיאטרון

פירןשה שהרקדן אן הרקדנית  ,בלא כל קשר

יי פורמליסטיות " )אן לא-הצגתיןת( שלו  ,ןזה לא

התפתח ביוון העתיקה מטקסים לכבוד האל

לתנןעןת של המחןל עצמן ,מראה כמה ש י ןתר

מפתיע שהמבקר הפןרמליסט הגדןל אנדרה

דיןניסיןס )שלא נועדן לחנך את הצופים או

מעצמן לקהל הצןפים ןבלא הרף ".

עןד משתמע מכאן ,שתפיסןת ייתיאטרלי ןת "

לווינסןן )(Andre Levinson

לא העריך

ביןתר ...

הפנייה החוצה

לענג אותם אלא להשביע את רצןן האל

במיןחד את אימוץ ה " תיאטרליות " של אריסטן

ןלפייסו( ,שהפכו לאירועים חילוניים ןאיבדן

באןתה רןח טןען לינקןלן קירסטין שכללי

בתחןם המחןל .בהתייחסן לפואטיקה ,התלןנן

תןך כך את משמעןתם המאגית.

הבאלט מןכתבים על ידי ההיגיןן של ייבהירןת"

לווינסןן על כי יי הטקסט הפטאלי הזה מייחס
למחול מטרה שמחוצה

לו ...

המחול חדל להיות

דבר הקיים לשם עצמן .אריסטו מכריז שמחול
מפרש ןמחקה את החיים ".

אם

תיאסרון

הוא

יימקום בו

צופים" ,כי

אז

מחולות תיאסרליים יהיו אלה שיתאימו עצמם

אך יש עןד משמעןת אפשרית למושג הכללי

התאמה מרבית לדרישות קהל הצופים .זה

יי מחול תיאטרלי  ",משמעןת שאין לה כמעט

מסביר את מרכזיותו של מושג התבועה "כלפי

ולא כלןם עם התפיסןת האר י סטוטליות של

בבאלס קלאסי

חוץ"

) ( en dehors

האם יצירות מופת מודרניות של בלנשיו כמו
"אגון"" ,אפיזודות"" ,ארבעת

הטמפרמנטים",

"קונצ'רטו ברוקו" הם ביסודם תיאטרליים או
האם הם ביסודם אנטי-תיאטרליים?

התיאטרליןת  .הענייו המחןדש בעלילה
ןבהתבטאןת רגשית  ,בצירוף מחןיבןת מחןדשת

לשיתןף פעןלה של כןריאןגרפיס  ,קןמפןזיטןריס

ןיןצריס חזןתייס

-

הס ה " תיאטרליןת

החדשה" .לפני עשריס שנה שאפן רןב האמניס
הניסיןנייס להגיע דןןקא לייטןהר " המדיןס ,
להגדיר ןלקבןע מה יכןלה כל אמנןת לעשןת

תיאטרלית :יי הןראת הבאלט באמצעןת חמש

בצןרה ברןרה ןמלאה יןתר מכפי שהןא נחשף

ה'עמידןת ' האקדמיןת  ,שפןתחן כבר לפני שלןש

לפני כו .חשבן על הדרך בה סייען עבןדןתין

מאןת שנה ,אינה שרירןתית .הו קןבעןת את

הייחןדיןת של בלנשיו לחנך ןלכןןו  ,ממש ,את

מידת ה ' בהירןת ' החזיתית ,ןמדגישןת את חלק

עיניהס של מבקרי מחןל גדןליס כגןו אדןןיו

הגןף העליןו כצללית ממןסגרת על ידי הבמה .

דנבי ) (Edwin Denby
 (. Croceהןא איפשר להס

אןפרה ,עס דןט לתזמןרת ןתאיס  ,ןשלכחצי

נענן לאתגר.

רקע .זן אינה צןרת המחןל התיאטרלי היחידה ,

כאו חייבת להישאל השאלה

אך היא המרהיבה ביןתר ".

באלטיס נןצרן מתןך ידיעה שיןעלן בבתי

ןארלו

קרןצ'ה ) Arlene

" לראןת יןתר " ןהס

לחןד בצןרה הטןבה ביןתר ןהייחודית לה.

התיאורטי קו בעל ההשפעה הרבה ביןתר
באןתה תקןפה היה כנראה קלמנט גרינברג

) ,(Clement Greenberg

שכתב :יי תחןס

הפעולה של כל אןמנןת ןייחןדה התקיימן בד
בבד עס כל מה שהיה ייחןדי לאןפי

מקהל הצןפיס הבמה עצמה תיראה כמסך-

המדיןס ...

ןכך יכול כל תחןס אןמנןתי לשמןר על טהרתן".

-

האס י צירןת

תלמידן של גרינברג ,מבקר האןמנןת מייקל

הרחיק לכת עןד יןתר

מןפת מןדרניןת של בלנשיו כמן ייאגן ו ",

פריד )(,Michael Fl-ied

יי אפיזןדןת  ",ייא רבעת הטמפרמנט י ס ",

ןכתב :יי הצלחת האומנןיןת  ,אולי עצס הסיכןי

יי קןנצ ' רטן ברןקן " הס ביסןדס תיאטרלייס אן

שלהס לשרן,ד תלןיה יןתר ןיןתר ביכןלתו

האס הס ביסןדס אנטי-תיאטרלייס? התשןבה

להביס את התיאטרןו "  .מבקריס כמן פריד ראן

תלןיה  ,כמןבו  ,בהגדרה שלנן לתיאטרליןת.

בתיאטרוו אןמנןת אקלקטית העןסקת

מציג את גןף הרקדו במלןא גמישןתן ,

כשהןא מגו על אמןנתן של בלנשיו שדלןת-

בסינתזה ,כלןמר אןמנןת פחןת טהןרה .

כשהחזית ןהגב כאילן מןנחיס זה על גבי זה ,

היא-טןהר טןעו קירסטיו ,שבלנשיו "לא היה

כמעט כמן בחשיפה כפןלה של צילןס .קהל

טרןד כל כך בשאלה איך להלביש את רקדנין ,

צייריס שהשתמשו בפרספקטיבה בציןריהס

הצןפיס הרי נשאר קבןע במקןמן ,שאס לא כו,

אלא באיך להפשיט אןתס באלגנטיןת ,כדי

ליצןר אשליה של ממד שלישי הןאשמן בשתי

אילן ניתו היה לסןבב את המןשביס במהירןת

שעירןמס יהיה מןבו ככל האפשר  .ניתו לראןת

האשמןת שנחשבן חמןרןת ביןתר  :א .בהצגה

שתאפשר לצןפיס לראןת חזה ןגב במצב חזית י

בכך נטייה כמעט אנטי-תיאטר לית  ,ןאכו

מטעה של אופי המדיןס שלהס )שהןא מעיקרן

כדאי גס לשיס לב למה שאןמר קירסטיו על

הפירןאט בספרן האלף בית של הבאלט

) (: Ballet Alphabet

יי פירןאט מבןצע היטב

בעת ןבעןנה אחת  ,אןלי לא ה י ה צןרך

האשימן אןתן בכך שלא השתמש בכל

דן ממדי( ןב  .בפלישה לתחןס של מדיןס

בפירןאט " .

האמצעיס העןמדיס לרשןת התיאטרןו  ,ןשלכו

הפיסןל  ,שהןא תלת ממדי באמת  .כןריאוגרפיס

יצירןתין נראןת דלןת כל כך" .יחד עס זה  ,לא

נדרשן להדגיש את מהןת המדיןס שלהס

-

עתה נבדןק כמה יעילןת ההגדרןת ןההבחנןת

היה כןריאןגרף שהיה מןדע יןתר ממנן

הגןף האנןשי בתנןעה  ,בלא קישןטיס או כל

האלה ביישןס למקרה מסןיס )לא קל במיןחד(

שתיאטרןו הןא מעל לכל מקןס בן יןשביס

ספח תיאטרלי אחר .גס המןזיקה נחשבה

צןפיס.

ברןבה מיןתרת  .השתיקה היתה שןןה זהב .

-

הבאלטיס הפןרמליסטייס ןהחשןפיס של

בלנשיו  .עבןר מישהן כמן לינקןלו קירסטיו

יןצא הדןפו הבןלט ביותר בתקןפה שבה זן

מכלןל יצירןתין של בלנשיו הןא המסקנה

גס אס לא נןכל לפתןר את בעיןת המינןח ,

היתה העמדה הרווחת היה כמובו מרס

הלןגית של המסןרת הקלאסית  ,ביטן י המהןת

עדייו נןכל לשאןל את עצמנן מדן ע עצס המןשג

קנינגהס ,אבל אפילן הןא ,בהזדמנן י ןת שחבר

שלה בלא כחל ןשרק  .אך בלנשיו מגביר את

תיאטרליןת כל כך מטריד היןס אנשיס.

לקייג ' )  ,(Cageראןשנברג ) (Rauschenberg

חשיפת התנןעה בכך שהןא מסלק את החלקיס

התשןבה קשןרה כנראה במתח שהזכרתי קןדס

ןאחריס לא יצר איתס ממש  ,אלא כל אחד יצר

ה " תיאטרלייס " הבלתי הכרחייס )עלילה,

ביו תיאטרליןת לפןרמליזס .את ההתקפה

בתחןמן ,כך שהקןל ,המחןל ןהתפאורה נןצרן

מחןןת מימטיןת  ,תפאןרה ,תלבןשןת

הנןכחית נגד הפןרמליזס )ןהמינימליזס( בעןלס

בנפר,ד ןהס לא התמזגן לשלמןת אןרגנית

תקןפתיןת( ןחןשף את קןןי הגןף של הרקדו

המחןל ניתו לפרש כתןצאה מחידןש

אחת.
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כהולת אכויו אווכי ,כור  ':ג' יינט ראנדכ
ALVIN AILEY DANCE COMPANY, CHOR.: JANET RANDELL

ב 1965-

בהצהרה מפורסמת

קראה איבון ריינר

"לא למחזות ראווה ,לא

)(, Yvonne Rainer

לווירטואוזיות ,לא למעשי כשפים

ותעתועים ", ...

זה היה רדוקציוניזם שאפילו

בלנשין היה רואה אותו כמגביל מדי ,אף
שבעיקרון היה שותף לדעתה הקדומה של
ריינר בגנות התיאטרליות .אחדות דעים )בלתי
צפויה( זו ,בין שני כוריאוגרפים שונים כל כך
האחד מהשני בדרך כלל ,מעלה מספר שאלות
אסתטיות וסוציולוגיות :למה אפשר ליחס את
העמדה ,שהיתה נטועה כה עמוק בלב רוב
הכוריאוגרפים האמריקאים ,שפחות זה יותר,

שכל המוסיף גורע וששמירה על טוהר כל
מדיום עדיפה על סינתזה? האם זו חשיבה
אופיינית רק לאמריקה  ,אם לא ,האם רק שם
היא בגדר ייכזה ראה וקדש"? ,ואם כן ,למה?

ניתן ללמוד רבות )גם מהבחינה הסוציולוגית
וגם האסתטית( מהשוואה בין עבודות מייצגות

של ריינר ושל בלנשין לבין מופעים אסיאניים
או אפריקניים ידועים .באחרונים הקו המנחה

הוא שילוב של צורות אומנותיות וצירופן
האחת לשנייה ולא הפרדה ביניהן או ניסיון

לטהר כל אחת מסיגי האחרת .ניקח שתי
דוגמאות להמחשה :בבאראט נאטיאם

ההינדי ,הקו הזה מצוי

) (Bharat Natyam

כבר בשמו של המדיום ,שכן פירושו המילולי
של  IIנאטיא" הוא מחול ותיאטרון ,ותיאטרון
הקאבוקי היפאני הוא עוד מין יצור כלאיים
שכזה .האטימולוגיה שלו מגלה בבירור את
אופיו ה  IIלא טהור

-

II

שכן ביפאנית מודרנית

כותבים קאבוקי בשלושה סימנים :ייקא"
המסמל שירה  II ,בו

II

המציין מחול ו"קי"

שפירושו כשרון או יכולת .לפני שיצא תיאטרון
ה  IIגראנד קאבוקי
בשנת

,1982

II

למסע הופעות באמריקה

בהצרה

ציטט הניו-יורק טיימס את

המנהל האומנותי של  IIהחברה למען התרבות

היפאנית" בניו-יורק ,שהדגיש את האקלקטיות

> (, Yvonne Rainer

"לא למחזות ראווה ,לא

לווירטואוזיות ,לא למעשי כשפים

ותעתועים ", ...

זה היה רדוקציוביזם שאפילו בלבשיו היה רואה

המובהקת של תיאטרון הקאבוקי" :קחו

לדוגמה שחקן כמו

מפורסמת

ב 1965-

קראה

איבוו

רייבר

אוטאימון ) (, Utaemon

אותו כמגביל מדי

הוא מנסה להיות מיכאיל ברישניקוב ולורנס
אוליבייה בעת ובעונה אחת .הצירוף הזה הוא

מות בתה הצעירה של אלמה מאהלר ,ונחשבת

האמריקאי והאירופי כאשר התבקש להעיר על

שעושה את הקאבוקי למלהיב כל כך".

לאלגוריה על מותה וגאולת נשמתה( ,ובכל זאת

עבודות שיצר עבור דיאגילב והבאלט רוס.

רובינס מתקרב לפורמליזם הרבה יותר

א,ך למעשה ,אין צורך בהשוואות כה קיצוניות,

מקיליאן בשימוש באותה יצירה עצמה .ב"שיר

בין מזרח למערב ,כדי להדגים את טבעה

ערש

האמריקאי של הנטייה האנטי תיאטרלית ,די

ההולנדי ,משתמש קיליאן באמצעים לקוחים

בהשוואה בין מחול אמריקאי לאירופי .קחו
לדוגמה את הקשר ההדוק ,החלק ,חסר
התפרים ,בין "משחק" ו  IIמחול

II

בבאלטים

הגדולים של פרדריק אשטון ,כמו "וריאציות
אניגמה" ,למשל .אחר כך חשבו כמה נדיר
למצוא באמריקה ניסיון ליצור סינתזה כזו.
ודוגמה עדכנית יותר

-

ההתייחסות השונה

II

),(Lullaby

מ  IIמחול המוות

II

שיצר עבור תיאטרון המחול

)(Totentanz

האקספרסיוניסטי,

בריאיון מפורסם עם לואי

(Botto

בוטו ) Louis

טען ש"]דיאגילב[ הציל את הלהקה

שלו כשהזמין אנשים כמו פיקאסו וראוול
להסוות את העובדה שלמעשה אין

כוריאוגרפיה ...

אתה מבין ,קהל הצופים

לרבות מלאך המוות בגודל מלא ,והעלילה

בצרפת לא ממש אוהב מחול .בכל אירופה לא

בכוריאוגרפיה שלו מקודמת באמצעות מחוות

ממש אוהבים מחול .הם אוהבים מופעי ראווה,

מימטיות שמחוץ לאוצר התנועות של המחול

תפאורות ,תלבושות ,להתחכך בפיקאסו הגדול,

הקלאסי .ג'רום רובינס ,לעומתו ,במחול שיצר

לניו-יורק סיטי באלט

(, ... of

 IIלזכר In Memory ) "...

לא מנצל אף אחת מהמחוות המימטיות

לגמרי של ג'רום רובינס ויירי קיליאן לאותה

והאיפיונים של קיליאן ,המילוליים )וכן,

יצירה מוסיקלית ,הקונצ'רטו לכינור של אלבאן

תיאטרליים( .הוא מגיע לאקספרסיביות

באיש הגדול הזה ,באיש הגדול ההוא .הם
מוכנים לראות ריקוד אחד לכל היותר ולרוץ

לאכול ב'מקסים' ולשכוח מהמחול .כשיצרתי

את הבאלט הראשון שלי עבור דיאגילב

du Rossignol

' Le

 ' Chantהוא אמר לי שמאטיס

יכין את התפאורה ואת התלבושות .משכתי

ברג .הנסיבות הביוגרפיות שברקע יצירתו זו

במונחי מחול "טהור" ,שאנדרה לווינסון

של ברג היו כה דרמטיות )וכה מפורסמות( עד

בכבודו ובעצמו היה בוודאי מהלל ומשבח.

בכתפי

בלנשין ,שעבודותיו הן כנראה הביטוי הממשי

כאשר בלנשין אומר שהאירופים לא אוהבים

פורמלית טהורה ,משוחררת ממשמעויות

והמובהק ביותר של הפילוסופיה של לווינסון,

מחול ,הוא מתכוון ,כמובן ,לכך שהם לא

תוכניות או סיפוריות )היצירה נכתבה בהשפעת

התבטא בנושא ההבדלים בין המחול

ממהרים לאהוב את סוג המחול שלו .במאמר

-

מאטיס? מעולם לא שמעתי עליו".

שנדמה שצריך להיות קשה מאו,ד אם לא בלתי

אפשרי ,לכוריאוגרף להשתמש ביצירה בצורה
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מאמצע שנות החמישים בשם  IIהברבור

בציריך  ",א.פ

בלקמור )(A.P. Blackmur

ביטויה המובהק של תרבות

לאומית .II

מ י רוץ העכברים האינדיבידואלי .כדי להתרשם

מוסר

ההשכל הסוציולוגי ברור לחלוטין :אלה

נכונה עד מה השתנו פני המחול מסוף שנות

מסכם בבהירות רבה את מה שנחשב להבדלים

החושבים שחסרה ללהקת ניו-יורק סיטי

השישים ,די להתבונן ביצירותיהן המאוחרות

הסגנוניים המהותיים בין הבאלט האמריקאי

באלט מידה מסוימת של " אנושיות" ,ודאי

של היוצרות שהיו בתחילת הדרך יוצרות

והאירופי  .בלקמור מעמיד אלה מול אלה את

חושבים כך גם על העיר ניו-יורק .וודאי יש

מינימליסטיות  -לוסינדה צ ' יילדס )Lucinda
 (Childsוטרישה בראון )(. Trisha Brown
ביצירה מ  1979-מחול ) (, Danceצ'יילדס

סיגנונו הקריר וגישתו המינימליסטית של

סיבות נוספות ,אסתטיות ופרגמטיות  ,להטייה

בלנשין ,מצד אח,ד ואת הסיגנון הר,ך החמים

האנטי תיאטרלית של כוריאוגרפים שונים כל

יותר והאקספרסיבי בגלוי של הבאלט

כך זה מזה כריינר ובלנשין ולהתנגדותם

המלכותי האנגלי )שאז עדיין נקרא

 IIהאמריקאים לא אהבו את

:(Sadler's Wells

כבר השתמשה במוזיקה של פיליפ גלאס

הרכות של רקדניות סדלרס וולס  .חסרה להם
המוצקות והקשיחות של הרקדניות

הניסיונות הרבים במחול המודרני ליצור

האמריקאיות ,מוצקות הגוף ,הפנים  ,והניקיון

המבהיק של התנועה שהיא כה חדשה עד

ביותר ...

הם היו רגילים לקשיחות האמריקאית ,ויש

 IIהמחשה מוזיקלית

II

) (Philip Glass

ובהקרנה מסובכת על גבי

ביצירה

מסך מאת סול לוויט ).(Sol Lewitt
של בראון  "Set and Reset llמ  1983-מושמעת

שפסלו כל ליווי מוזיקלי,

הגיבו כנראה למוחשיות ולמילוליות של

שהיא נדמית כעשויה מחומר קשיח

II ,

לשיתוף פעולה אומנותי  .כוריאוגרפים מתקופת

ג ' דסון ) (, Judson

II

מוזיקה מאת לורי

)תוך יצירת קשר של אחד

(Anderson

אנדרסון )Lauri

והמחול מבוצע על רקע תפאורה

של רוברט ראושנברג ) Robert
 ,(Rauschenbergשגם יצר את

לאחד בין כל צעד ותו(  ,שבינתיים אבד עליהם
כלח .הפיחות במעמד המוזיקליות כערך

התלבושות.

כוריאוגרפי איפשרה צמיחה של זן חדש של

להניח שחשבו ששוטרי לונדון עדינים מכדי

יוצרי מחול :הקונספטואליסטים השכלתניים,

סביר להניח שגם מחשבה על הכנסות ממלאת

לבצע את תפקידם ביעילות  .קשיחות זו מתגלה

חסרי הרגישות המוזיקלית הטבעית ונעדרי

תפקיד בשיקולים בעד שיתוף פעולה אומנותי

ההכשרה המוזיקלית .

זוהר שכזה )אנדרסון ,ראושנברג ובראון הם

בכל אשר תפנה

קשיחות חיצונית הנובעת

-

מושכי קהל ידועים  ,ואכן

מכך שאנו חושפים לעין כל את השלד

ll

"Set and Reset

כמה אירוני שההתנגדות לשיתוף פעולה

שבר שיאים בקופת האקדמיה למוזיקה של

האמריקאית חוזקה עוד בתחושת

והמאמץ להגיע לטוהר המדיום פרחו דווקא

ברוקלין כאשר הועלה שם לראשונה(  ,אבל

האבסטרקטיות האמריקאית .נדמה כאילו

בשלהי שנות השישים  ,עשור שאנו חושבים

שיתוף הפעולה האמנותי במקרה הזה היה

התרבותי

שלנו ...

תחושת הקשיחות

הנערים והנערות של לינקולן קירסטין רקדו
בפרצי אבסטרקט

מאורגן ...

אם היתה אחדות

עליו כעל תקופה של הטייה אידיאולוגית

אמיתי וכן  ,ולא איזה ניצול ציני של העיקרון

קהילתית ושיתופית  .אך שאיפה זו לטוהר

ששלושה שמות מפורסמים טובים מאחד.

בריק וד שלהם ,היתה זו האחדות האמריקאית

הציגה עצמה כפן נוסף של הרדיקליות של

הנובעת מצמצום והשלת עודפים ,אחדות העוני

שנות השישים ,ודרך נוספת להיות "קד וש " )או

או החסך' !

טהור( יותר מהאחר .אירונית עוד יותר העובדה

~

ששיתוף פעולה בין כוריאוגרפים  ,מוזיקאים

כנראה שלכך התכוון ה.ל מנקן

(Mencken

H.L ).

כאשר כתב II :פורמליזם הוא

ואומנים חזותיים חזרה לאופנה בשנות
השמונים  ,עשור שמה שציין אותו בעיקר היה

הר} ),!):למתנ~ס'ס
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מפעל תרבות ואמנות לנוער
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ארוח כנסים ארציים
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צןות המורים

מבוא למחול
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בלט קלאסי
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מחול מודרני

'j.
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תיאטרון מחול

מבחני כניטה לתוכנית שנתית

תןלדןת המחול
רפרטואר

תשנ"ט ~ 998/9

עיצוב הגוף-בשיטת ''פילטוס''' -=-למבןגרים
להקת מחול מוד;ןני ות אטרוו מחול
בחינות

בגרות S

מיןעדיס לתלמידי מחןל בכתןת ח'-יב ' בעלי ניסיןו של
שלןש שניס בבלט קלאסי ןשנתייס במחןל מןדרני.

יחן וע~ו-נוUכמר

מפגשי מחול
סדנאות עם מורים אןרחים
קורסי קיץ

מנויי מחול לתלמידים באולם

עפרה אכמון ,ראובו בן-ישי ,צפירה

שירה רמון ,עפרה חנון-לין  ,מרינה

+

", 0

מלווה בפסנתר
ריטה למזוב

~
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התןכנית השנתית תכלןל מחנה אמנןיןת בקיץ ,קבןצת
בניס  ,תןכנית ןידאןדאנס ,תןכנית קןמפןזיציה ןפעילןיןת
העשרה שןנןת.

אפשרות להשכרת המקום

השבוע ובסופי שבוע .אולמות

לפרטים והרשמה• • • • • • • • • • 02-6738140 :

לאו

כעלמיס?
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The Dancer's Destiny
סיכום כנס בינלאומי ראשון לשאלות גיל
המעבר של רקדנים לתחומי פעילות אחרים עם
גמר הקריירה הפעילה שלהם על בימת המחול ,

שנערך בעיר לוזאן )שוייץ( בחודש מאי .1995

ם

י

בהוצאת International Organization for
the Transition of Professional Dancers
IODP, Av. des Bergieres 6 , 1004
Lausanne, Switzerland
פיכה

 76ע' ; בשפה האנגלית  ,ויצאה לאור גם

-

באוש

התופעה

מהדורה צרפתית

ייגיל המעבר  ",שחל בדרך כלל בחייו של כל

Pina Bausch
Wuppertaler Tanztheater oder Die
Kunst, einen Goldfisch zu dressieren

לרקדנים מקצוענים לפעמים ממש באמצע

בהוצאת:

ברנש או אשה בגיל שבין

 40ל ,50-

מגיע

Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung

שנות העשרים שלהם.

גרמניה

319 ; 1996

ע'

הקריירה של הרקדן המקצוענ י הינה קצרה
ביותר .רבים מבני

ה 26-27-

הלהקה בה רקדו כ 10-

נורברט

עוזבים את

סרווס ) ,(NOl'bert Servos

סופר

וכור י אוגרף  ,שחי כיום בברלין  ,עקב אחרי

שנים ,ועליהם לבקש

התפתחותה של פינה באוש  ,הגדולה שביוצרי

לעצמם מקצוע שני  ,שיביא אותם עד לגמלאות.

תיאטרון-המחול הגרמני החדיש  ,במשך
יש מדינות  ,כגון דנמרק  ,שבה זוכים רקדני

כעשרים שנה .אין זה ספרו הראשון על

הבאלט המלכותי לפנסיה שלמה כבר בגיל .40

אודותיה  ,אבל זהו המקיף והמהודר שבהם.

להקות הבאלט הממלכתיות כפקידי המדינה ,

שפע התצלומים הנהדרים מדבר אל הקורא אף

יש מדינות ,כגון טורקיה  ,בה נחשבים רקדני

יותר מניתוחיו המעמיקים של יצירותיה  ,אחת

ועליהם להשאר בלהקה עד גיל הפנסיה

הרשמי  ,הלא הוא 65

לאחת  .הספר גדול-המימדים כולל גם ראיונות

שנה .משמעות הדבר הוא

 20שנות המתנה  ,ומניעת כניסתם של אומנים

איתה ורשימה שלמה של י צירותיה ותאריכ י ם

צעירים במיטב כושרם ללהקה.

בביוגראפיה שלה.

האם לבחור במקצוע יי סמוך " למחול  ,כגון מנהל-

לדמותו

חזרות  ,מורה או אולי מסג ' יסט או מי שעסוק

יוצר

בשיטות תנועה ,כגון זו של פלדנקרייז או אלכסנדר ,

של

חשוב

Glen Tetley
Dancer Poet Pioneer
מאת Harro Eisele
הוצאת Ulrich Steiner

תועלת ,או פניה לתחומים שונים לגמרי?
איך להכין את המעבר הטראומטי ,המצפה

לכל אומן מחול

-

דג-זהב " אינה מתכוונת להפחית מערכה

העצום של באוש  ,אלא להצביע על גישתה שיש
בה מן האבסורד וגם מן היכולת המדהימה

מקצועות שבהם הנסיון בת ח ומי המחול יש בו

אם אין הוא במקרה נורייב ,

מרגוט פונטיין או רינה

כותרת המשנה המשעשעת

-

יי האומנות לאלף

שיינפלד ...

גרמניה ,

1996

)בגרמנית ואנגלית(  32ע '

לאלף לצרכיה חומרים  ,אנשים  ,חפצים וכל
דבר הקיים .אלפי פרחי ציפורן ,מים המכסים
את הבימה  ,הרים של חומר אורגני וכבול
המכסה את כל הבימה

-

כל אלה כבר שימשו

אותה בעיבוד עבודותיה .שפע של אמצעים ,
שאל י הם התכוון  ,אני מניח  ,המחבר  ,במונח יי דג
הזהב " שבכותרת המשנה.

בספר סיכום הרצאות המשתתפים  ,הצעות

להחלטה ושפע נסיון חיים ,מתחומי המחול

גלן טטלי  ,כור י אוגרף מהחשובים  ,שלאחרונה

השונים ,בכל הנוגע לקץ הקריירה המר והצפוי.

כאילו נשכח ,ושיצר מחולות נפלאים כגון

כתיבתו של סרווס סבוכה ולא קלה להבנה.

יי פיירו הסהרורי " )למוזיקה מאת

אבל מאות התצלומים מתפענחים מאליהם.

ספר חובה לכל רקדן ורקדנית שלא ברור להם

סטראווינסקי(  ,יי הציידים האגדיים " )מוזיקה:

לכן הספר מומלץ גם לאלה ,שאינם קוראים

לאן יפנו כאשר כושר הביצוע כבר לא יהיה מה

עדן פרטוש( עבור בת-שבע בראשיתה  ,והיה

גרמנית .הספר הוא תעודה חשובה בתולדות

שהיה בגיל . 20

למנהל האומנותי של באלט שטוטגארט אחרי

אומנות המחול של המאה ה  .20-זהו גם ספר

מותו בלא עת של ג ' ון קרנקו  ,חי י ו אינם

יפה ביותר ומהודר בעיצובו.

מוכרים לרבים.
העיתונאי הגרמני אייזלה שוחח איתו ארוכות ,

והחוברת הדקה  ,אבל המעניינת  ,נשענת בעיקר
על דיאלוג זה עם טטלי.
טטלי היה אחד הראשונים במחול המודרני ,

שרקד בו זמנית בלהקת באלט ובלהקתה של
גרהאם .הוא היה מחלוצי המחול המודרני
בהולנ,ד עם ייסוד

ה .60-

הNDT -

בראשית שנות

איש מעניין ואומן אנושי מאוד .

חבל שאין בחוברת זו ניתוח כלשהו של
יצירותיו החשובות של טטלי  .אבל בשל
מיעוט החומר על אודות כוריאוגרף חדשני
ומעולה זה  ,גם המועט המוצע כאן שווה
את הקריאה .

28

פלומה הררה

-

רקדנית ראשית ב"תיאטרון הבלט האמריקאית"

נעל אצבע דגם "אריאל" של " 0

c a p e z i

הנ~ל ניבנת על עימום מיוחד על מנת ליצור יותר רוחב בכרית כף הרגל.

ה " אריאל" של

Capezio

בעלת עקב צר ,קשת מודגשת ,קופסת אצבעות קלה

וכנפיים לתמיכה רוחבית .הנעל מגיעה בצבע אפרסק.

משווק בישראל על ידי ישראדנס.
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הרבעון למחול שייתן לך עדכון
שוסף על המתרחש בארץ

ובעולם בכל תחומי המחול
בפורמט

משובח

ומקצועי

..........
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צריך הרבה בטחון עצמי כדי לעשות

מה שעשו השנה במונפלייה ,צריך

בטחון עצמי אמיתי בזהות,ך בשפה התרבותית

והאומנותית של,ך כדי להיות מסוגל להעניק
ולקבל ,לוותר על העצמיות וללבוש כסות
זהותית חדשה שבאה מתוך דיאלוג עם בני
תרבות אחרת כל-כך .אולי צריך לשם כך

להיות צרפתי ,ליהנות מסיבסוד נדיב ומלא
גיבוי של הממשלה ושל העירייה המקומית ,

וגם הרבה כישרון ,העזה וסקרנות לא מזיקים.

פסטיבל המחול הבינלאומי ה 17-

במונפלייה,

בניהולו של ז ' אן פול מונטאנארי ,עלה כיתה.
הפסטיבל האחרון כלל שילובים בין-תרבותיים

ומסעות אומנותיים נודעים לארצות מרוחקות,
לצד מופעי יוקרה שנועדו לספק לבורגנות
המקומית הזדמנות ללבוש בגדי ערב ולרכל
בקוקטיילים  .בין אלה האחרונים היו יי כרמן"
של אנטוניו גאדס ,בכורה אירופית של טווילה
תארפ )שבדיוק שבה ממופעה בישראל( ,או
יצירה איטית ,אנינה ואיזוטרית של סוזן בירג

הצרפתייה לצלילי מוזיקת גאגאקו יפאנית .
ייחודו של הפסטיבל השנה בכך שלא התמצה
בחגיגה הנקודתית של שלושת השבועות בקיץ
אחד

) 22

ביוני עד

ה 5-

ביולי

,(1997

אלא החל

כמה שנים קודם לכן ,וקדם לו תהליך ממושך
של יצירה מיוזעת .הפסטיבל עמד בסימן
הדיאלוג הבין-תרבותי  ,בעיקר עם אפריקה

ואסיה ,מה שקרוי אצלם יי העולם השלישי ".
אומני מחול צרפתים נסעו לארצות אסיה
ואפריקה ,או הזמינו אליהם לתקופות עבודה
משמעותיות אומנים מארצות אלה  ,ויצרו
במשותף יצירות חדשות  ,שנתנו ביטוי לשפת
המחול המשולבת של התרבויות השונות כל
כך·

מאטילד מונייה ,מנהלת מרכז המחול של
מונפלייה  ,עבדה עם איור מסמבדו מאפריקה,

ברנרדו מונטה ממרכז המחול ברן וברטנייה
עבד עם אסידי אדיאטו מחוף השנהב ואמינטה

פאל מסנגל .רז'ין שופינו מהמרכז למחול
בפואטו-לה-רושל עבדה עם המכון למחול של
פקין ועם הרקדנית היפאנית היגו קאורי .מארי

פראנס קליובאן הצרפתייה עבדה עם אלבארו
דסטרפו מקולומביה ומישל קלמוניס הצרפתי
עבד עם וינסנט מנטסואה ,הסולן הוירטואוז

השחור של קבוצת

Moving into dance

מדרום אפריקה .

במהלך הפסטיבל התקיים רב-שיח שבו סיפרו
האומנים על דרכי עבודתם והדגימו ,במרתון,
קטעי עבודה .זה היה  ,אולי ,החלק המרתק

ביותר ,לצד הדובדבן שבסיום הפסטיבל  :שני

לילות מרתוניים שנקראו "לילות העולם ",
ובהם נקצרו הפירות של כשלוש שנות עבודה
וניסוי .מכל השלל הססגוני הזה נרשמו בזכרוני
ארבע עבודות יוצאות דופן  ,שמעוררות תיאבון

לעוד ומעלות הרהורים על מה שניתן היה
לעשות אצלנו ,מדינת קיבוץ הגלויות התרבותי .

הרוסיות

הקטנות ) (,Les Petites Russes

כפי

שכינו אותן בסימטאות הפסטיבל ,היו
אטרקציה כמעט אנתרופולוגית  .שישה
כוריאוגרפים וכוריאוגרפיות צרפתים עבדו

במוסקבה עם קבוצת תלמידות מן יי האקדמיה
למחול של מוסקבה" ,בית ספר חדש למחול
שנוסד

ב 1992-

ומתמחה במחול מודרני.
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התוצאה

-

שש עבודות מקוריות וחדשות,

שבהן מתמזגים חלום הילדות שאבדה וחלום
הבגרות-הנשית שטרם הבשילה .הילדות ,בנות

,12-15

הן בעלות טכניקה מופלאה עפ  IIי מיטב

המסורת של הבאלט הקלאסי הרוסי ,והמיפגש
עם היוצרות הבוגרות בעלות התרבות האחרת
הניב תוצאה מסקרנת ביותר.

פיליפ כהן מהמרכז הלאומי למחול בליון עבד
בשיתוף עם הבאלט המלכותי של קמבודיה
ויצרו  IIשיחות במחול  ".שתי הקבוצות,
הצרפתית והקמבודית ,מתמזגות בהדרגה  ,תוך

ששפת המחול והכללים המיוחדים של כל אחת
משתי התרבויות חודרים אלה לאלה ויוצרים

שילובים בלתי אפשריים .כך למשל ,מסורת
המחול הקמבודי אוסרת מגע גופני בין רקדן
גבר לרקדנית אשה ויש גם כללים של כיווני
כניסה ויציאה מן הבמה )מותר רק מן הצדדים

ולא מאחורי הבמה ומקדימה ,או להיפ,ך ממש
אינני

זוכרת (...

הקבוצות קטע

בתחילה רוקדת כל אחת משתי

ב  IIשפתה II

שלה ולאחר מכן

מתחילים המיזוגים :רקדן קמבודי עם רקדנית
צרפתייה ולהיפ,ך מריקודי צמד לריקודי
קבוצה  ,כאשר תנועות הידיים הקמבודיות

מתחילות ללוות תנועות רגליים מערביות

ולהיפך  .בסיום ,כאשר מתקיים סוף-סוף קשר
גופני רופף בין הרקדן הקמבודי לרקדנית,

לאחר התלבטויות ועקיפות רבות  ,הקהל אינו
יכול להתאפק מלמחוא כפיים להישג של
התנועה עצמה .קשר לתאר את המוזרות ,אך
גם את החוויה שאכן מתקיים פה דיאלוג
אמיתי בין שתי קבוצות שיש להן מכנה
משותף :הגוף הוא שפתן.

וינסנט מנטסואה הוא הכוריאוגרף והרקדן

הראשי של הלהקה

IIMoving into dance ll

מדרום אפריקה .הקבוצה השחורה ,בהנהלתה

של אשה לבנה דווקא ,מתמחה גם בעבודה
קהילתית באמצעות מחול ,אך האטרקציה
הבלתי מעורערת היא מנטסואה עצמו ,בקטעי

הסולו שלו .

מנטסואה ) (Mantsoe

הכריזמאטי

רוקד את האפרטהיי,ד גופו וקולו מחקים

עופות מוזרים ,הוא חלק מהטבע  ,הוא אנוש
מושפל ומבויית  ,הוא חייתי ,מלא חיוניות
ומקסים והקהל איננו שבע ממנו ורוצה עוד
ועוד.

אן-מארי פוראז )  IIמחול

נוודים (II

צירפה

ללהקתה הצרפתית העובדת במונפלייה עצמה
קבוצה של מוזיקאים צוענים וקבוצה של
מוזיקאים ורקדנים הודים מקזחסטן.
הרקדנים הצרפתים  ,המתמחים בימים
כתיקונם בריקוד ג ' ז וסופגים את הטמפרמנט

הים תיכוני של פוראז ,רוקדים לצלילי
הקסטנייטות של הצוענים ,המשתלבים
בהדרגה עם הכלים והמיקצבים ההודיים.

למען האמת ,המוזיקה והאקזוטיקה מנצחים
את המחול וסדר הדברים מתהפך  :המחול
הופך לליווי לצלילים ולמיקצבים.

~

צ> 7ומ>ם ,מרק ז")ו

 TסS: MARC GINס Tס PH
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ייאפרת" ינתגלה כאינן

של קוינפוז"צ"ה
ייכולת ו"רסואוז"ת
של הרקרנ"ם!"
רות אשל

ייערב ינהנה ,בוגר

ובשל ,שרק לא ייינח~

לעולם "!
אל':jי'ם 'רון

יום שכת  /3ו כשעה 21:00
יום שכת  14/3כשעה  • 21:00במוכז
יום הן  9/4כשעה  • 21:00במוכז

.בהיכל התובות ,נשו

~

סוזן דלל

"'

~

סוזן דלל

-ב<

י"

וסטורנטים.

בו
 --שייכיםו_~
ןיקודיiוlב של
תושבי יבש)ו או  DOןליiו

..........

יי שהותנו כאן היא חופשת חג  ,ורק לזמן

~ החגיגה "  -זוהי נוסחת החיים של
האבוריג'ינים ,תושביה המקוריים של

בטקס TJ WJPUKUMANJ

המשתתפים מ אפר י ם את פגי הם ואת

גופם .

 WJ PUKUMANJ CEREMONY, TH5I'ARTJCJPANTS PAJNT THEJR FACESח AT THE
AND THEJR 80DJES .

אוסטרליה עלי אדמות.
ההיסטוריה של האבוריג'ינים נמשכת כבר
ארבעים אלף שנה .לפי הערכת מדענים
מסוימים  ,תקופה המתחילה בעידן הפליאוליטי
הראשון·

לפי אמונה שרווחת אצל האבוריג ' ינים  ,החיים ,
כפי שאנו מכירים כיום ,כולל חיי האדם ,
החיה  ,הדגה והעוף  ,הינם חלק מ " מרחב עצום "
אחד של מכלול בלתי משתנה של יייחסים

ויחסיות "  ,שהמעקב אחריו מוביל אותנו " לרוח
הקדמונים הכבירה" של ייזמן-החלום" ,הווה
אומר :רוחם של ייהאבות הקדמונים" ,שהיו

קיימים ב"זמן החלום "
לפי אמונתם  ,האבות הקדמונים הם האחראים

לתקופת הבריאה ,וכמו כן לכל צורות החיים
כפי שהאיש האבוריג'יני מכיר היום.

זמן החלום

") "( Dream Time

ליווה את

האבוריג'ינים מאז שחר קיומם וממשיך לחיות
ולהתקיים כ " חלום " בחייהם עלי אדמות עד
עצם היום הזה.

ה " אירועים " שקרו ") "( The Events

בתקופת

הזמן העתיק של הבריאה חוזרים ונישנים

בפולחנים וטכסים  ,ונרקדים היום תוך שילוב
קטעי פנטומימה בפולחנים אלה .בו-זמנית
מושרים גם פיוטים.

מזמורים אלה חוזרים ומושמעים שוב ושוב ,

בליווי ה"דיג ' ירי-דו" ") "( Didjeridoo
נגינה ,העשוי מעץ חלול -

כלי

הדומה לבסון .זהו

כלי הנגינה היחיד של האבוריג ' ינים ,מלבד 2
מקלות קצרים בני כ 20-

ס"מ ,בהם משתמשים

כדי לסמן קצב  ,נוסף לזמרה ו  /או לקולות

הקצב של יי הבומרנג ",

") "( Boomerang

כלי-

נשק דמוי סהר עשוי מעץ .הפייטנים מתארים

את סיפורי האירועים של הזמנים הקדומים ,
כדי לגשר על מרחב הזמן  ,ויחד עם זאת לנסות

ולהביא את כוחות ייהרוח הגדולה של זמן
החלום" למצב שבו יוכלו להשפיע על החיים

ייjן1ולוסו}ו" jןIב jןjןיםטוןיjן jןןאשו  jי}ו של jןאבוןיג'י  jיIב שrויו

ביבש}ו אוםטןליjן ,כפי ש  jאסן  yל ידי ייjןבדאייIב" ו"סםפןי

כיום.

ייהחלומות " הם ההיסטוריה הראשונית של

jןםיפוןי!ב" .זוjןי jןיםטוןיjן שב Yל-פjןj ,ן jסםן}ו סדון לדון

האבוריג ' ינים שחיו ביבשת אוסטרליה ,כפי
שנאמר על ידי יי הבדאיים" ו " מספרי

הסיפורים ",

הTellel"s " -

." Storyזוהי

היסטוריה שבעל-פה  ,הנמסרת מדור לדור .

אגדות אלה מספרות ע ל האופן והדרך בה יי רוח

בתרבות ה י הודית אנו מוצאים סיפור דומה .

הקדומים " לימדה את שבטי האבור י ג ' ינים

לפי מסורת המקובלים מרד השטן באלוהים ,

לחיות בהרמוניה עם הטבע  ,ואיך להתייחס

ואף הכניע אותו  ,ושלט בעולם עד שאירע

האחד לשני .

יי מהפך " ואלוהים כלא את השטן בעומק

דרך מסורת סיפורי מיתולוגיה ואגדות,
מסבירה האמונה האבוריג ' ינית את התהוות

האדמה .

סיפורי הבריאה של האבוריג ' ינים אינם שונים

העולם ,הווה אומר :הנוף הטופוגרפי של

בהרבה מסיפורי הבריאה של מיתולוגיית

אמונתם של האבוריג'ינים מספרת ,שהענקים

האדמה ובריאתו המיוצגת על ידי עצמים

שבטים אפריקאים  ,כגון אלה של הבושמנים.

או האבות הקדמונים צמחו מתוך הסלעים

בולטים ומאפיינים גיאוגרפיים יוצאים מן

הכלל כדוגמת ה"סלע של

אייר " ) "Ayers

" (. Rock

ובגדול  ,מ י תולוגיה זו של האבוריג ' ינים אינה

במרחב הענקי של אוסטרליה  ,והחלו לשוט

שונה מסיפורי הבריאה של הבבלים ושל

בארץ  .בשיוטם ,ומכוח צעדיהם ,רעדה האדמה

יי עלילות גלגמש " .בכל הסיפורים האלה ,

וכך נוצרו העמקים  ,הימות  ,ההרים

הדמויות המיתולוגיות
מיתולוגיות ואגדות אלה חוזרות ומספרות על

להעניק חיים או מוות

-

להן מיוחס כוח מאג י

והמורפולוגיה הכוללת של מקומות מחייתם.

שבראו את האדם ,

מסעותיה האפיים של יי רוח הקדומים "

הצמחיה והטבע  ,ואת היקום וכל שקי י ם בו  ,הן

הגירסה האוסטרלית של אגדת פרומתאוס

הגדולה  ,ומתארות איך האבות הקדומים בראו

בדרך כלל ענקים כל יכולים  ,שכמובן יש

שהעביר את מתת האש מהאלים לבני האדם ,

את החיות  ,את הצמחיה ואת האדם  ,דהיינו,

ביניהם טובים יותר  ,העוזרים לאדם  ,ורעים ,

אולי מעניינת אף יותר מהנוסח היווני .במקרה

את האבוריג'ינים ,שהיוו את הישוב העתיק

הנוטים להשמידו .היות שכ,ך הם נלחמים

זה  ,יש קשר ישיר לאש שניתנה לבני האדם,

ביותר של אוסטרליה  ,ואולי של העולם כולו.

האחד בשני ,וכמובן הטוב מנצח.

וליצירתם של המאורות הגדולים ,הירח ו"אם
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טכס ' D

ה מת אר י ם את מוצ א ה א בו ר )ג  Iכנו ס

CEREMONIES RE-CREATING THE BEGININGS OF THE ABORIGINAL SOCIETY

כפי iו)'ןאiו מ}וון צו'ןן

מאגי של iויש'ןדו}ו,

iואבו'ןיג'י)יlנ אימצו ל  yצמlב
א}ו iו!)ילוםו!)יiו של iו'ןיאלי-
לא 'ןיאליi ,ו!)יזי-מטא!)יזי,
וא}ו אמ)ו}ו iויםוד iוlוקיי)י,

iובtמוד למבtיאו}ו ובtו'ןו}ויiו
ל  yומ}ו iובtו'ן)יו}ו iומו!)שט}ו,

בכל מiו שקשו'ן ל}ו'ןכ.ו}וlב.
דיכוטומיiו זו בםי!)ו'ןיlב

iומי}וולוגייlנ ובבtיו'ן
iואבו'ןיג'י)יlב א)ו !)וגשיlב
גlנ כ'.ןיקודיiוlנ
קשר בלתי אמצעי בינס לביו רוחות אבותיהס

גס בתנועת הקבוצה ניכרת צורה של קנגורו ,

האבוריג'ינית מספרת על איש ואישתו  ,שהלכו

הקדמוניס המשוטטות בהריס ,בעמקיס,

בתנועות הראש המסתכל לצדדיס  .בו זמנית

ביער וראו ברק מכה בעץ  ,שהחל לב ע ור באש

המצוייס בחיה ובצמחיה .

האיש שעומד בראש הקבוצה מחזיק בידיו ענף

מוזרה  .מתוך חשש ופח,ד הס כ י סו אותו

ארו ,ך כעיו חנית .הקבוצה מתקדמת לכיווו

בקליפה י בשה  ,שגזע ע ץ האקליפטוס מייצר .

האבוריג ' יניס האמינו ביחס רוחני מיוחד

הא י ש הכורע שעה שהוא מסתובב שוב על

למרבה תדהמתס  ,הקליפה וכל אשר סביבה

הקושר בינס לביו יצוריס אחריס  ,כמו

ברכיו וכל מעייניו באדמה .הוא מביט בקבוצה ,

היקוס השורפת "

-

השמש .האגדה

התלקחו באש גדולה .פחדס היה רב  ,והס ברחו

הקנגורו  ,היעו  ,ח י ות אחרות והצמחיה .טכסיס

כפ י שחיה מביטה בציידיס וחשה

ובאו לרופא האליל של השבט ,וסיפרו את

נערכיס בקביעות כדי להבטיח את פוריות

אינסטינקטיבית שסופה קרוב .הצייד י ס נע י ס

סיפורס  .כשזה ראה את החוס הנעיס שהשרפה

האדמה ופוריות בעלי-החייס.

סביב האדס שבמרכז ,עס חניתות מושטות

ומוכנות להיזרק .האיש הכורע מתקדס  ,שס

מפיצה וכו את האור ששרפה זו מייצרת הביו ,

שאנשיס אלה מצאו מנחת-אליס ,שתנחיל

טכסיס אלה מתחיליס בצביעת גוף הרקדו

לשבט אור וחוס לעולמיס .הוא נתו לאישה

וקישוטו  .משנסתיימה מלאכת קישוט הגוף ,

וכך מתקדס  ,והציידיס סובביס סביבו בצעדי

נתח גדול של הקליפה הבוערת  ,ולאיש נתו נתח

אחד מבני השבט כורע על ברכיו תוך ליטוף

צייד האורב לטרף .קצב תנועת הקשתות

קטו יותר  ,ושלח אותס לרקיע  ,כד י שהאש לא

העשב והצמחיס שלתוכס שקע  .בו זמנית  ,שאר

והמקלות מתגבר  ,במעיו קרשצ ' נדו ,המלהיב

תאבד לעולמיס  .הבעל והאשה הפכו לשמש

אנשי השבט

ולירח .את יתרת האש חילק ביו אנשי השבט ,

במרחק מסויס ושריס .ליטוף הצמחיס על יד י

כדי שחייהס יהיו מעתה קליס ונעימיס יותר .

-

הציידיס

-

הולכיס אחריו

את ידיו על האדמה ,מכניס את רגליו ביו ידיו

את הציידיס  ,והס מתח י ליס לנוע בצעד י
רקיעה קל י ליס  .והפעס הס ממש במעגל

האדס שכרע מתגבר  ,משנה את אופ י ו והופך

צמוד מאד לאדס-הקנגורו  ,הכורע על

לליקוט פירות ואכילתס  .תוך כדי כ,ך הוא

ומתחיליס לדקור אותו בחניתותיהס .

ברכיו,

באגדה זו אנו רואיס את הפרדוקס הקייס אצל

מוציא לפתע מתוך האדמה עשביס בעלי גבעול

תוך כדי כ,ך רקיעות הרגליס באדמה

האבוריג ' יניס ,כפי שנראה אותו מאוחר יותר

ארו,ך שס אותס ביו שפתיו  ,ומתרומס אט אט.

מתחזקות  ,והציידיס שוב מכיניס את עצמס

בריקודיהס ובציורי הס .פרדוקס זה יוצר

זרועותיו מתרוממות מעל לכווו בית החזה

לדקירה .אחר כ,ך בצעקה של כולס  ,ובמכת

סתירה כאשר בסיפור אחד  ,או בריקוד ובציור

ונצמדות לגוף  .האמות מושטות לפניס ומפרק

חנית אחת של אדס מהס אל תוך גופו של

אח,ד אנו עדיס למציאותס של שני אלמנטיס

כף היד כפוף כלפי מטה  ,ואז הו נושרות מטה ,

ה " אדס הקנגורו "  ,נגמר הצייד והאדס-חיה

השוניס מאד זה מזה  :היסוד החק י י נ י המוחש י

בהרפיה  ,מפרק כף היד .

נופל  ,מתבוסס בדמו  ,תוך כדי קריאת שמחת

שילוב מופלא של מה שקייס  ,ממשי  ,בו זמנית

תוך צפיה במחול אנו מגליס  ,שתנוחת גופו של

עס היפוכו הגמור  ,שאינו יכול להתקייס

הרקדו וכל מהות תנועתו  ,מייצגת את הקנגורו

בריקוד זה  ,הציידיס לעיתיס תוקע י ס את

במציאות  ,שהוא מיתולוגי ומטאפיזי .

ומחקה אותו בצורה מדהימה  .הראש מסתכל

החנית אל מתחת לבית השחי של הרקדו

סביב בתנועות חדות  ,ממש כפי שעושה הקנגורו ,

הרוקד את האדס-חיה  ,והחנית כאילו

הנצחוו של הציידיס.

לעומת המופשט ; המרכיב הגשמי והמטאפיזי.

כפי הנראה מתוך צורך מאגי של הישרדות ,

יד אחת של הרקדו עולה מעלה לפיו ומתקפלת

חודרת דרך גופו של הרקדו .החיה כביכול

ושוב

ניצודה והרקדו  ,לא ח ר שמתגלגל על הארץ

האבוריג'יניס אימצו לעצמס את הפילוסופיה

בצורת מקור

של הריאלי-לא ריאלי ,הפיזי-מטאפיזי  ,ואת

אנו רואיס במחשבה ובתנועה את הפילוסופיה

תוך שהוא מצמיד את החנית בשחי בידו

אומנות היסוד החקייני  ,הצמוד למציאות

הקיימת כל הזמו ברקע  .אחרי צביעת הגוף

לחזהו  ,קס על רגליו  ,ובקפיצות של שתי

וצורותיה לעומת הצורנ י ות המופשטת  ,בכל מה

האבסטרקטית  ,אותה התמזגות עס הצמחיה .

רגלייס מחוברות יח,ד כמו הקנגורו  ,מנסה

שקשור לתרבותס .דיכוטומיה זו אנו מוצאיס

הריקוד משתנה והופך להיות ריקוד צייד

לברוח מהציידיס .הציידיס יוצאיס במרדף

חקייני בו משולביס יחד הקנגורו והברולגה.

אחריו.

בציורי המערות  ,בציורי החול ועל קליפת

ה  IIברולגה ,II

היעו

כ(.Brolga

עציס  .אמו נ ות וצורת התבטאות דיכוטומית זו

בסיפור י ס המ י ת ולוגייס ובציור האבוריג ' יניס

ברגע זה  ,הקבוצה שעמדה לא הרחק  ,מתחילה

אצל האבוריג ' יניס  ,הו בריקודיהס והו

אנו פוגש י ס גס בריקודיהס.

לשיר ולנוע בשורה צפופה בכיווו הרקדו

בציוריהס  ,מתבטאת הרב-מימדיות שתוארה

המייצג את החיות .קבוצת נגניס היושבת על

לעיל .האדס הוא בו-זמנית אדס וגס קנגורו,

מענייו במיוחד מבחינה זו הוא אחד מטכסי

האדמה מזמרת  ,מנגנת בדיג ' ירי-דו ונותנת

הוא חלק מהצמחייה ובו-זמנית גס ציפור

ההישרדות הרביס  ,שמקורס באמונה  ,שקייס

מיקצב י ס במקלות הקצריס ובמחיאות כף.

הברולגה.
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האדס שבמרכז מייצג את פולחן ההישרדות

תנועות דקירה  ,הרקדניס מק י שיס סכין אחד

כך נוסד הדגס של התרבות האבור י ג ' ינית ,

הפיזית של האבוריג ' יניס .אין הס מפרידיס

בשניה ולפעמיס בסכינו של הגבר שמנגד.

ששרדה ארבע י ס אלף שנה  .בש נ י המקר י ס ,

בין כל הדמויות והאלמנטיס שבעצס הס

הרגלייס דורכות במקוס והדריכה הופכת

גס בר יק וד וגס בציור  ,גס על ידי ח י קו י מתאר

חקיינייס ,כי האדס הופך להיות חיה  /עוף

בהדרגה לרקיעות .כאשר הרגל י יס אינן

וגס בהתבטאויות מופשטות  ,מספר י ס

והאדס הופך להיות אדמה  .הכל כלול ביחד

רוקעות ,הרקדניס עומדיס ברגל אחת לפניס ,

האבוריג ' יניס את תולדות העולס  ,כפי שהס

השניה לאחור  ,כאילו עומד הרקדן לצעוד

מביניס אותו ,את סיפור הבריאה שלהס.

והרגל הקדמית נעה קדימה ואחורה בכיפוף ,

להלן שתי דוגמאות:

בתוך דמות אחת רב-מימדית .ברגע שהס

הצליחו לצוד את האדם-החיה

ה  IIכולל_כל , II

הס הצליחו לזכות בכישוף ובקסמיס

אבל כפות הרגלייס אינן זזות מהמקוס .כלומר ,

בהבטחת האבות הקדמוניס לפוריות פיזית

הרגל נעה רק ביחס לגוף ולחלל הקטן של

בריקוד הברולגה מחקיס האבוריג ' ינ י ס את

של הצמחייה ושל החיה ,ובצורה זו  ,בעזרת

כפיפות הברך .

המאפי י ניס של היען  .זה מתבטא בתנועות

להישרדות  .0מרתק להווכח  ,שבצד התנועות

שעה שאני אומר סכיניס  ,כוונתי גס לסכיניס

החקייניות אנו מוצאיס את האבסטרקט .

הראש החדות מצד לצ,ד כמי שבודק

רוחס של האבות הקדמוניס ,הס דואגיס

ומרגל את הסביבה ודרוך לכל רחש  iבכף

דמויי פגיון וגס לסכיניס שהס מצ ' טות .גוף

היד שאצבעותיה צמודות אחת לשניה והיא

ביטוי לאבסטרקט זה ניתן כאשר האדס

הרקדניס זז מצד לצ,ד יחד עס המכה  ,וכאילו

נוטה כלפי מטה כמקורו של היען  ,כאשר בו

החופר בתוך האדמה את גבעול העשב שס

מנסיס להתחמק מהסכין  ,שבאה להכות בו.

זמנית הזרוע והאמה כפופות זוויתית  ,כך

לאדמה המצמיחה את פרייה .הס מצליחיס

הדיג ' ירי-דו ממשיך את הצליליס הארוכיס

על ידי צורת מחשבה ותנועה פשוטה כל כך

שהן מייצגות את צווארו של היען .הצורה

אותו בשפתיו ,ובצורה זו הופך בעצמו

של הנחת כף הרגל על האדמה ,המזכירה

והעמוקיס שלו ובו זמנית הגבריס שנותניס

מאד את הצורה בה היען פוסע ומניח

ליצור את המטאמורפוזיס המשנה אדס

קצב במקלות ממשיכיס להקיש בקצב קבוע.

את כף רגלו  .החיקוי מושלס עד שאין

לקנגורו ,מציפור ברולגה לאדמה עצמה ,

לפתע  ,משניס הרקדניס את כל המיקצב

אפשרות לטעות.

המצמיחה את פרייה.

וגס משניס את מהירות השירה והכל הופך

מבחינת מוזיקלית  ,השירה והדיג ' ירי-דו
מלנכולייס  ,כאילו מקונניס " על מות תמוז

מיקצב של . 1/ 16

השבטיס הקדומיס  ,נוצר כמתכונת כישוף

שמטרתו לעזור ל צוד אותו ובו בזמן לרכוש

II

)אל הפריון הבבלי( ותוך כדי כ,ך הס יוצריס
גס את

לסטקטו בש י רה ובהקשות הסכין כעין

ר י קוד היען  ,כהר בה ריקודיס אחריס ש ל

האיש הממונה על קביעת המיקצב במקלות

את כוחו הרב ודהירתו המהירה של היען .

משמיע בגרונו קולות חדיס באותו קצב בו

תחייתו.

הוא נוקש במקלות  ,והוא מלהיב בקולו

ריקוד זה  ,שנרקד כיוס כחלק מריקודי

האבוריג'יניס המתגורריס בחלקיס שוניס של

ובמיקצביו את הרקדניס המכיס לפי הקצב

ההישרדות  ,אינו מסתייס בריקוד חיקוי

היבשת התמחו באומנויות שונות ונדדו ממקוס

שלו בסכיניס .לעיתיס הרקדן מכה בידו על

הברולגה  .הוא אינו רק חיקוי העוף  ,אלא גס

למקוס לצורך סחר חליפין .יש שהתמחו

הסכין .יש לציין שהרקדניס מחזיקיס את

חיקוי של הצייד .כפי שנאמר לעיל  ,כף היד

בעשיית בומרנגיס  ,ואחריס בחציבת סלעיס

הסכין בצורה שונה  ,וכמו כן תנועות הגוף

האחת והשימוש הזוויתי באמת היד יוצריס

ויצירת כלי נשק ,כגון קרדומיס  ,ראשי אבן

אופייניות לכל אחד מהס בנפרד  .כל רקדן

את צווארו ומקורו של היען  .ידו השניה של

לחניתות  ,חיציס  ,סכיניס וכו ' .אבל הבומרנג

עושה את שהוא חש באותו רגע.

הרקדן )בשבטיס מסו י ימ י ס  ,אס כי לא

ככלי-נשק הוא המצאה אבוריג ' ינית.

בכולס( אוחזת בחנית .לפתע  ,למיקצב שנ י
דרך לימוד זו של  IIדור לדור יביע אומר

II

כוללת

המקלות הקצריס המכיס אחד בשני בחדות ,

בריקוד הסכין נעות שורות מקבילות של גבריס

 IIתורה שבעל פה  ",מאב לבן  ,ומרופא האליל

ולצלילו המתמשך של הדיג ' ירי-דו  ,גופו של

שבידיהס סכיניס  ,המשמשיס אותס ככלי נשק.

לשבט כולו .זה מתבטא בריקודיס הטכסייס

הרקדן  ,שרקד בתחילה על פי מאפייני היען ,

הקשת הסכיניס זה בזה משתמשת גס ליצירת

הכולליס פולחני פנטומימה חקיינית וריקודיס

הופך להיות גס גופו של הציי,ד המנופף בידו

מיקצב .כמובן מלווה ריקוד זה בשירה .לכל

שאינס חקיינ יי ס המביעיס לא פחות

גבר סכין בכל י,ד התנועות חדות וקצרות ,

דרך הציור האבסטרקט י והציור המתאר

-

וכמו כן

-

על

בחנית  ,כ י וצא לקרב  .כך הופך ריקוד הברולגה

לריקוד הקסס והכישוף של הציי,ד שמתחת

סטקטו של מכה באוויר ,הנעצרת באמצע

גבי סלעיס  ,במערות  ,על גופות הרקדניס עצמס

למ ע טה חיקוי היען  ,מחכה הצי י ד לרג ע בו י וכל

הדרך ואינה מגיעה לגבר שממול .תוך כדי

וקישוט כלי הנגינה  ,בעיקר על גבי הדיג 'י רי-דו.

לנעו ץ את חניתו בציפור.

iואבוןיג 'י)ים iואסי)ו ביחס
ןוח)י סיוחד iו  Pושן בי)ם

לביו יג!וןים אחןים ,כסו
iו  PגJוןוi ,וי  Yו ,חיו]ו אחןו]ו

וiוג!סחיiו] .וון ג!פיiו בסחול
א)ו סגלים ,ש]ו)וח]ו גופו של
iון  Pדו וכל סiוו]ו ]ו)ו ] Yוו,
סייג!ג]ו א]ו

iו P

גJוןו

וסח P

iו

או]וו בג!וןiו סדiויסiו.

iוןי  Pוד סש]ו)iו וiוופן לiויו]ו

ןי P

וד ג!ייד

חP

יי)י בו

סשולבים יחד iו  PגJוןו וiוי  Yו
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הלחימה מתנהלת בצןרה זן:

מתןך קבןצה אחת יןצא נציג הלןחמים,
מתקדם תןך כדי קפיצןת ןנעצר בתנןעת צעד

עם רגל אחת קדימה ןאחת אחןרה ,בברכיים

כפןפןת  .עם העצירה ,הכתף ןהחלק העליןן של
הגןף מתחילים לנןע באימפןלסים רןעדים .תןך

כדי כ,ך נע הראש חדןת לצדדים כמן חיה

שחשה בסכנה  .הכתפיים נעןת מעלה מטה ,
בתנןעןת מהירןת ,בהפסקןת שבין קפיצה

לקפיצה  .מהצד השני יןצא לןחם ,ןמתקדם

לעבר הלןחם שאך זה יצא בקפיצןת קרב  .אבל
ההתקדמןת שלן שןנה .דבר זה מסמל שבט
שןנה .הןא מתקדם בצעדים רחבים ,ללא
הפסקה .ההתקדמןת היא עם ברכיים כפןפןת ,

ןהחנית מןכנה להיזרק .שני הלןחמים

מתקרבים בקריאןת קרב זה מןל זה ןנעצרים
במרכז בין שני המחנןת ,כעשרה מטר האחד
מהשני.

הלןחם שהתקדם בצעדים גדןלים ,נעצר כל
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צעדים  ,עןשה תנןעןת כתף מעלה מטה,

אימפןלס בגב  ,כלןמר  ,האגן ןהגב התחתןן
ןהעליןן יןצרים תנןעה של הצלפה .הרקדנים
זןרקים חלקי גןף אלה קדימה ןאחןרה  .תנןעת

שןט זה ,תחילתה בבסיס הגןף
זןהי דיכןטןמיה מעניינת של ריקןד שבן

קבןצה אחת מנפנפת בחנית למעלה .בן זמנית ,

יי חיים" זה בצד זה ה צ ייד ןהחיה ןהניצןדה,

הקבןצה שמנגד מכןפפת את הגןף תןך כדי

-

באגן  .תןך כדי

כ,ך מןרדת היד שהחזיקה בחנית מטה כשהיא

ישרה ,נעה אחןרנית בזןית של 45 °

ןהיד השניה

ןלא כפי שנהןג בשבטים אפריקאים רבים ,

רקיעןת  ,ןהיד עם החנית מןרדת גם היא

מןחזקת מלפנים  ,כמטר מקצה החנית  ,כמןכנה

אשר בריקןדיהם מחקה חלק מהשבט את

למטה  ,דבר המסמל את ההימלטןת )תןך כדי

לכןןן את החנית .יש לציין ,שהחנית במחנה זה

החיה ןחלק אחר את הצייד .

כ פ יפה( מהחנית הנזרקת  ,כדי שלא תפגע

ארןכה ןדקה מהחנית של המחנה היריב .ברכין

ןתעבןר מעל הראש.

של לןחם זה מתרןממןת מעלה בתנןעןת חדןת,

בדרך כלל רןקדים את ריקןד הברןלגה במעגל

תןך כדי פסיעתן קדימה .בהמשך הדרך

לא סגןר ,ןיש רןןחים בין רקדן לרקדן כדי

שתי הקבןצןת מתחלפןת מדי מספר צעדים

פסיעתן בצעדים ארןכים מתחלפת בריצת

לאפשר את נפנןף החנית.

בתפקידיהם  ,שעה שהקבןצה השניה זןרקת את

מספר צעדים ,עצירה ,נפנןף כתפיים ,דילןג קל

החנית ןהראשןנה מתכןפפת.

ןשןב צעדים .

היציאה לקרב  ,על אף שיש בן תנןעןת של

שלא כמן בריקןדי מלחמה אחרים,

שני הלןחמים ,בין צעד לצע,ד כאשר הם

תקיפה בחנית  ,עקרן נית ,איננן ריקןד שמחקה

האבןריג ' ינים אינם מסתערים האחד על השני.

נעצרים ,מרעידים את הרגל האחןרית בתנןעה

את המלחמה .זהן ריקןד הנןתן את אןןירת

מבחינה זן  ,ריקןד המלחמה מסמל ןמבטא הלך

המזכירה את ריקןדיהם של אנשי הןןדא

המלחמה ,ןמציג שני מחנןת ,שאמןרים ללחןם

רןח ןתחןשה מןפשטת .

מאןגנדה אן את הפןלחנים בבאלי )אינדןנזיה(.

לעןמת ריקן ד חקייני זה  ,ריקןד המלחמה אן

אן להתחרןת זה בזה.

הריקןד עצמן בנןי לפי מיקצבי המקלןת ןצלילי

התנןעה ההרמןנית בריקןד מתגנבת לרעדה של

 Iרי Pוזי תיחתה  Wי האבוריג יינים

הדיג ' ירי-דן .לעןמת ריקןד הברןלגה זהן ריקןד

חלקי גןף· ריקןד זה שייך לריקןד הבלתי
הרמןני ,מעןןת ,אם להשתמש בחלןקה שביסס
קןרט זקס בשעתן.

מאד קצבי  ,ןיש בן תנןעןת נפנןף החנית

אלה דןמים למלחמןת ממשיןת  ,פשיטןת פתע

הנגדית  ,ןתנןעת החנית הנזרקת  ,מבלי שבאמת

בנןת יןם אחד על מחנה האןייב  ,ןמתנהלים

בריקןדים אחדים של האבןריג'ינים משןלבים

תזרק .התנןעה רק מסמלת את הזריקה.

לפי כללי טכס עתיקים.

צעדים הרמןניים ןעיןןתי גןף נעדרי הרמןניה.

האבןריג ' ינים הןא צעדי הרקיעה באדמה .גם

שני המחנןת עןמדים במרחק של

בצעד זה יש משןם דיכןטןמיה.

האחד מהשני .מחנה אחד עןמד בשןרה חזיתית

שבטים ןעמים בגלל מלחמןת ,נישןאים בין

ארןכה  ,המנןפפת בחניתןת  ,שעה שהיא קןראת

אנשים שמטבעם הם אקסטרןברטיים כגןן

מאפיין הקיים ברןב הריקןדים של

בריקןד שבטים אפריקאים רןקעים ברגליים

ןכפי שנאמר לעיל  ,אלה מייצגים את סןג

כ 100-

מטר

הריקןד השלישי  ,שנןצר כתןצאה מהגירןת של

קריאןת קרב לכיןןן ממנן מצפים שיגיע

ציידים ןחקיינים ,לבין אנשים שמטבעם הם

ןקןפצים הרבה לגןבה .אצל האבןריג'ינים

האןייב .האןייב המגיח מבין העצים מיןצג על

אינטרןברטים  ,הרןקדים ריקןדים מןפשטים.

רקיעןת מסמלןת את הבטחןן  ,הגאןןה ,את

ידי קבןצה בת שניים אן שלןשה לןחמים ,

תחןשת השליטה על הקרקע ןאת היכןלת

האחד מאחןרי השני .גם קבןצה זן מנפנפת

שתי הדמןיןת שהתקדמן למרכז  ,נעצרןת

להשיב מלחמה .כל זה מבןטא ברקיעןת רגלן

בחניתןת תןך כדי קריאןת קרב.

האחת מןל השניה כאשר הן כאילן מגדפןת

התאןריה של קןרט זקס על שלןשה ריקןדי

הקבןצןת ניצבןת האחת מןל השניה ןתןך כדי

ןהרעדת הרגליים  ,תןך שימןש במימיקה של

יסןד קדןמים:

ןמעליבןת זן את זן תןך הנפת החניתןת באיןם

של הלןחם .זן עדןת מעשית המייצגת את
קריאןת קרב הן עןשןת תנןעןת של זריקןת

הפנים ןבהעןןיןת  ,כדי להפחיד ןלהבהיל את

בחנית .השבט נחלק לשתי קבןצןת :אחת

היריב )שימןש בפסיכןלןגיה כחלק מלחימה(.

הריקןד המחקה

הקבןצןת עןשה יי בימןי אןייב "  ,כמן בתמרןן

בן זמנית שתי הקבןצןת ממשיכןת בהתגרןיןת ,

הריקןד המביע רעיןן ,שביסןדן הןא מןפשט

צבאי.

אבל מרחןק  ,ממקןם עןמדם  ,הם מנפנפים

תערןבת של שניים אלה עקב הגירה ,נישןאין

למעשה זהן פןלחן ןלא קרב אמיתי .ןבכל זאת ,

שהצעקןת ןהגידןפים באים מצד אחד לאיים

בסןפן של פןלחן טכסי זה  ,יש לעיתים הרןגים

על הצד השני ,ןבן בזמן גם לחזק את הבטחןן

ןפצןעים  ,היןת  ,ןתןך כדי קריאןת הקרב ןהנפת

העצמי .עניין הנציג הנשלח לפני המחנה מזכיר

ב " כןריאןגרפיה" של ריקןד המלחמה קיימןת

החניתןת  ,מתלהטןת ןמתלהמןת הרןחןת ,

קצת את סיפןר דןד ןגןליית היןצאים לקרב

שתי קבןצןת העןמדןת אחת מןל השניה.

החניתןת נזרקןת  ,ןאנשים נפגעים.

כנציגי שני המחנןת.

.1
.2

בחניתןת ןמגדפים בקןלי קןלןת .יש תחןשה

ןמעןןת

.3

ןכן'
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כעבןר מספר דקןת של איןמיס ןגידןפיס,

תנןעןת ןאביזריס אלה ,הס המבדיליס בין

המיקצביס הניתניס על ידי המקלןת

כאשר שני המנהיגיס מצטרפיס לקבןצןתיהס,

ריקוד שמחה ,ריקןד עצב ,ריקוד פריןן ,צמיחה

הקצריס ןבהקשה על החניתןת ,כקבןצה

ן/אן ריקןדי סכיניס ,חניתןת אן צייד .

מייצגת את השבט .בן זמנית ,הרקדן הראשי

מתחילה זריקת החניתןת משני הכיןןניס,

ן/אן רןפא האליל ,מסתןבב סביב הקבןצה

בחזקת זריקה על מנת לפגןע .בסןפן של היןס
נשאריס בשדה החלליס ,ןהקטל ,שאןלי לא

אשר לריקודי פריןן ,האבןריג'יניס עןשיס

)ןבכך יןצר מעין ריקןד מעגל( בצעדי רקיעה,

היה אמןר לקרןת ,למעשה בכל זאת קןרה.

שימןש מעניין גס ברקיעןת .בטקס החתןנה

עיןןתי גןף ןפרפןריס ,כמברך אןתה ,ןמגרש

לאחר הקרב הנשיס מקןננןת בקןלןת

שאןרך שבעה ימיס ,החתן אינן רןאה את

את הרןחןת הרעןת ,העלןלןת להמצא בסביבה.

מלנכןלייס שירי פןלחן של אבל ןקבןרה ,ןזה

כלתן .הןא רןקד ריקןד פריןן .ריקןד זה מתנהל

מביא אןתנן לטכסי קינה למיניהס.

בשתי צןרןת :חקיינית ןמןפשטת.

מןטיב המעגל מעיד בדרך כלל על תחןשת
אחדןת עמןקה ,הבאה לגןנן על השבט ככלל

 b Iכסי  Pיבה

בריקןד החקייני ,החתן יןצר ברקיעןתין גןמה

ןעל כל אחד מבנין בפרט .לפי אמןנתס של

באדמה ןתןך כדי ריקןד הןא תןקע לתןך גןמה

שבטיס רביס ,בצןרה סגורה זן קייס כןח

סמל לחדירת אבר המין לערןןת

מאגי .קיימןת דןגמאןת רבןת של ריקןדי

זן את חניתן

שירןת האבל על המת שןניס משבט לשבט

-

מעגל הנרקדיס בנסיבןת שןנןת אצל עמיס

האשה ,כדי להפרןתה.

שןניס בארצןת שןנןת ,כגןן אצל האינדיאניס

ןנמשכןת ,בדרך כלל ,מספר שעןת .המקןנניס

יןשביס ליד גןפת המת המןנחת לפניהס ,על

בריקןד המןפשט ,הרקדניס רןקעיס בכןח

במקסיקן ןגס אצל שבטיס שןניס באפריקה.

האדמה  .עס תחילת השיר ,גןפס הזקןף במצב

ברגליהס במיקצב סינקןפי ,ןבין רקיעה אחת

במקסיקן רןקדיס ןשריס במעגל סביב חןלה

ישיבה מתקפל כלפי מטה ,ןיןצר קשת ארןכה .

לשניה ,הנשיס עןנןת בצעקת צריחה חדה,

אנןש ,כדי להוציא מקרבו את הרוח הרעה;

היד ןהראש מןנחיס על הברך )מחןןה של צער

שהדיה נשמעיס למרחןק .רקיעןת ןצריחןת

ןבאפריקה רןקדיס ריקןדי פריןן בהס נשיס

שקייס גס אצל האדס האירןפי( כאשר בן

אלה מסמליס באןפן מןפשט את תנןעןת

רןקדןת במעגל סביב הפאלןס אן כאשר

זמנית ,קבןצה אחרת של אנשיס ,לןקחת את

המישגל עצמן.

גבריס רןקדיס במעגל סביב בתןלה .עד היןס

ניתן לראןת שרידיס של דןגמאןת אלה גס

גןפת המת לשריפה.

באירןפה ,כאשר באביב עלמןת צעירןת

יחסית ,השןני בין ריקןדיס אלה מןעט מאד.

)(May pole

לעיתיס מןשרןת הקינןת למיקצבס של שני

אבל הס משמשיס שפה מלכדת של כל

רןקדןת במעגל סביב  IIעמןד מאי

בןמרנגיס המכיס אחד בשני כדןגמת המקלןת.

השבטיס יח,ד היןת ןבעזרת הריקןד הס

המייצג גס במקרה זה את הפאלןס.

הקצב הןא בן שתי פעימןת ,אחת חזקה

משתפיס בחןןיןתיהס המיסטיןת גס את

במיליס אחרןת

ןהשניה חלשה ,כפי שמןחאיס כפייס בשיעןרי

השבטיס האחריס ןמספריס את תןכן חייהס

קדמןן·

סןלפז בקצב של שמיניןת.

היןס יןמי בריקןדי הגיבןריס של "ארץ
החלןמןת II

העתיקה.

-

II

אלה שרידי ריקןד פריןן

אנן מכיריס את הכןח המאגי המיןחס בימינן

לאחיזת ידייס במעגל בטקס ספיריטןאליסטי
I

רי Pןד הדייג

ריקןד רקיעןת אןפייני הןא ריקןד קבלת פני

של העלאת נשמןת ןתקשןרת עס עןלס המתיס.

האביב .הרקדניס מחזיקיס ענפי אקליפטןס
נןסף לצייד ציפןר הברןלגה ןהקנגןרן קייס גס

צעיריס ןירןקיס .משמעןת הענפיס בריקןד זה

צייד נחשיס ןלטאןת ענקיןת .החניתןת

אינה של צמיחה ,כמן בריקןד המעבר מילדןת

משמשןת גס לדייג .העיסןק בדייג הפך לריקןד

לבגרןת .בריקןד זה הבנןי על רקיעןת,

רקינ'ס מכיף יורק רוקי'ס את מחו:ו התוכי
ORK PERFORM THE CUCKATOO DANCEץ DANCERS FROM CAPE

הדייג עס חניתן.

כמן אצל שבטיס רביס ,להס יש ריקןדיס
הבנןייס מתנןעןת עבןדה ,הןפך הדייג המעשי

לריקן,ד שביסןדן הןא הליכה כפןפה ,כשהדייג
האןרב לדג בחנית מןכנה מעל לכתף כדי
שתזרק אל המיס ןתנעץ בדג )ריקןד הדייג,
כןלל לעיתיס גס ריקןדי חתירה בסירןת(.

I

רי Pןדי הר Pיעןת

מה שמאפיין את הריקןד האבןריג'יני בכללןתן
הןא הרקיעןת באדמה תןך התקדמןת קדימה,

אחןרה ,בשןרןת אן במעגל למיקצב המקלןת
הקצריס ,השירה ןהדיג'ירי-דן.

כפי שהןזכר לעיל ,קיימת דיכןטןמיה באןמנןת
המחןל ןבאןמנןת הציןר בין המרכיב החקייני

למןפשט .האמת ניתנת להיאמר שכך גס
במןזיקה הנעה בין הצליליס הארןכיס רןןיי

ההמיה של הדיג'ירי  -דן לבין מיקצבי
הסטקאטן של המקלןת הקצריס .הןא הדין
בשירתס .היא נעה לפי אןתה חןקיןת .

"ןוקוד iוו  Yן ,כiו"ןבiו "ןוקודוlב אח"ןום של iושבטוlב iוקדומוlב,
כאשר הס רןקדיס ,רקיעןתיהס באדמה חזקןת

מא,ד וכאילן אמורןת לכבוש את הקרקע ולהוךיע
קבל עס ןעדה בגאןןה ןבעןז של

שליט -

אנחנן פה!

תןך כדי הרקיעןת בריקןדיס השןניס הס

מןסיפיס אביזריס מיןחדיס השייכיס לנןשא
הריקן,ד ןכן מימיקה ןתנןעןת עןןית של הגןף

בהתאס לנןשא המחןל.

)וב"tן כמ)וכו))ו כושוף שמט"ן)וו ל  yזו"ן לבtוד או)וו ובו בזמן
ל "ןכו ש א)וכו ווו iו "ןב וד iוו "ן )וו iומ iו ו "ן iו ש ל iוו  Yן" .ןו קוד ז iו
או)ו "ןק חוקוו iו  Yוף ,אלא גם

גו!>ו של

וווקוו של iובtייד .
מא!>יי)ו iוו Yןi ,וו!>ר

iו"ןקדן ,ש"ןקד ב)וחולiו  yל ו>!

לiווו)ו

גlב גו!>ו של iובtיידi ,ומ)ו!>ף בודו בח)ו)ו ,כוובtא לק"ןב
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החזה לכיןןן הכתפייס ,כמן עץ המצמיח צמרת

ןלה ענפיס צדדייס  .קןןיס אלן נמשכיס לאןרך
הזרןעןת ןעד כפןת הידיים .ה"גזע" הצןמח

כלפי מעלה על החזה משני צדדין מקןשט

בנקןדןת מסןדרןת בחצי גןרן עד לכתפיים
ןבתי השחי.

גם הפנים מקןשטןת בדגם דןמה כשהקןןים

מתחילים בלחי האחת ליד האןזן ,צןבעים את
האף ,ןמגיעים לאןזן השניה.
ריקןד זה כריקןד האש הןפך להיןת ריקןד של
נער שהגיע לבגרןת .בהמשכן ,קבןצת אנשים
מבן גרים ,הלןחמים הןתיקים  ,יןצאים במחןל
מןל הנער .קישןטיהם שןנים ,אך ממןקדים
באזןרי גןף זהים .הצבעים שןנים :הקןןים על
המצח ןהחזה הם בצבע אןקר צהןב ןחןם

-

צבעה של אדמת המדבר בן הם חיים .רק
הנקןדןת המייצגןת את הכןכבים הן לבנןת.
מתןך קבןצת הבןגרים יןצאת דמןת של זקן.

תנןעןתין של הזקן מתמקדןת בחצי גןפן

העליןן ,בידיים ןבמימיקה של הפנים.
בריקןדן של הזקן אנן עדים לריקןד חקייני
במהןתן .רקיעןת הרגלים אינן חזקןת ,כאילן
צןעדןת במקןם ,ללא כןח ,אך עם הבעןת פנים.
התנןעןת קצרןת ,סטקטן ,ןהן נעןת מצד לצד
ןנעצרןת אחרי כל תנןעה כמן תנןעןת הראש
המחקןת את הברןלגה שנעןת מצד לצ,ד
ןכאילן מחפשןת אןייב.
תנןעןת הגןף גם הן מצד לצ,ד ןאינן חדןת .אבל

כשמתבןננים היטב ,נראה כאילן האדם הזקן
מדבר עם גןפן ,ןאל עצמן .כאילן הןא מקשיב

לקןלןת שמדברים אלין ןהגןף עןנה .התנןעןת
החדןת של גןף הרקדן הזקן נעשןת יןתר
מהירןת ןנמרצןת .תןך כדי כ,ך לקצב הצעדים ,
עןלןת הידיים ןנןגעןת ברקןתין מעל המצח,
ןמשם נןגעןת בלב בדןמה לתנןעת הברכה
I

רי Pוז האש

מתחפשים ליישדיס" ,המייצגים בריקןדם את

שאנשי הבדןןים מברכים :היד על הלב אל

יהןדה איש קריןת ,בהשפעת הנצרןת.

המצח אבל ללא התנןעה המסיימת את ברכת

הערבים ,היד אינה מצביעה כלפי השמיים

אחד הריקןדיס הטכסייס המרשימיס ביןתר
הןא ריקןד האש.

הבה נשןב לאבןריג'ינים .מתןך קהל הצןפים

אלא ממשיכה מלפנים לאחןר ,במהירןת ,לקןל

המןחא כפיים ןרןקע ברגלין  ,יןצאת דמןת של

המיקצבים המהירים של המקלןת הקצריס.

רקדן ,הקןפץ למרכז הזירה בכיפןף ברכיים

תןך כדי כ,ך היד הימנית יןצרת מעין אפרכסת

השניה )מספר השןרןת אינן קבןע(  .הם נעיס

רחב ,בפיסןק )מעין ייפלייה בשנייה"( ןמתקדם

סביב לאןזן ,בתנןחת ייאני מקשיב".

קדימה ,כמן בתהלןכה ,ןלפידים בידיהם .לגבי

בקפיצןת ,כאשר הברכיים פןנןת פנימה

האבןריג'ינים מייצגת האש את אלןהןת השמש

ןהחןצה תןך שהן מןרעדןת במיקצב של

רקדניס ניצביס בשןרןת ישרןת ,אחת מאחןרי

אן הירח .בטקס זה הם כאילן חןזרים על
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המןנןטןני  -הקבןע.

לאבןריג'ינים :את מתת האןר ןהחןם ,שאחד

מרעידןת.

ייהנס" הגדןל שהנחילן האבןת הקדמןנים

שהןלך כנגד מיקצב הרקיעןת
מיקצב קבןע של ברכיים

לקןלןת העליןנים ,החןדרים אל תןך גןפן של
הרקדן ,שידין פרןשןת לצדדים ,מתקדם

בריקןד מןפשט זה משתתף כל השבט ,שבחלקן

חזית הגןף ממשיכה לצפןת קדימה .התנןעה

נעצרת לרגע ,שןב כאילן הגןף בהאזנה מלאה

מהאבןת המיתןלןגיים שלח לשמיים ןהם הפכן
לשמש ןללבנה.

תנןעת היד לכןןן האןזן מתבצעת כשפלג הגןף
העליןן מןטה בבת אחת מהמןתן ימינה ,ןאילן

הרןקד .שאר אנשי השבט אינם חןזרים

בפיסןק רגליים ןבקפיצןת קדימה .פלג גןפן

במדןייק על תנןעןת הזקן ,אלא כל אחד יןצר

העליןן יןצר ,על ידי ידין הפרןשןת ןהמתנןעעןת

לעצמן את ה"ןןריאציה" שלן על הנןשא  .בריקןד

עןמד בשןרןת ןלפידים בידיהם ןבחלקן השני

מצד לצד

מהןןה קהל צןפים משןלהב המןחא כפיים ,שר

אם כי לא שלם ,היןת ןהגןף העליןן זז לצדדים

זמן החלןם ןהאבןת המיתיים שנתנן להם את

ןגם לןקח חלק בריקןד עצמן .רעיןן שיתןף

מהאגן ,הפןנה לפנים בכיןןן ההתקדמןת ,רק

החיים .שבט שלם יןצר את ריקןדין באןתן

ב 1/8-

סיבןב ,ייקןנטרפןסטן" עתיק,

סיבןב ןלא

ב , l / 4-

כפי שקןרה

הקהל במןפע נחשב כביכןל למשהן חדש

ב 1/8-

ןעכשןןי בתרבןת המערבית ,אבל האבןריג'ינים

בקןנטרפןסטן המנייריסטי )ממןשגי היסןד של

השתמשן בן כבר לפני אלפי שנים .

האןמנןת האיטלקית בסןף הרנסאנס( .

זה ןבתנןעןת ההקשבה נמשך הקשר בינם בין

נןשא .חלק זה שןנה מאד מפתיחת הריקןד
הטכסית על שןרןתין הישרןת ןהלפידים .
קבןצה אחרת המייצגת שבט אחר ,מןפיעה

היפה בדבר הןא שאצל השבטים הקדמןנים

התלבןשת היא מעין חצאית קש ,הבנןיה

מהכיןןן הנגדי ןמתקדמת במהירןת למיקצב

בדרך כלל כל הקהל השתתף .גם במקרה זה,

סיבים סיבים  ,שדרכה אנן רןאים את רגלין של

מהיר של המקלןת הקצרים ןבשירה שעןנה על

אנן רןאים בעליל שאין קהל צןפים

-

הצןפים

הם גם הרקדנים עצמם .דבר זה אפשר לראןת

הרקדן .גןפן החןם צבןע לרןחב בקןןים לבנים

מיקצב זה .בשתי הידיים הם אןחזים את

משיפןלי הבטן ןעד הסרעפת  .רןחבם של קןןים

החנית כשהיא מןטה למטה ,ןרקיעןת

גם ,למשל ,אצל שבטים שלמים בצפןן מזר ח

אלה כשני ס"מ ,ןהרןןח ביניהם כס"מ אחד.

ההתקדמןת שלהם הן רקיעןת של רגל אחת

מקסיקן ,כאשר בפסחא שלהם כפרים שלמים

מאזןר הסרעפת ןמעלה יןצא קן שנפרש ממרכז

תןפפת ןהרגל השניה כפןפה מהבר,ך עןלה
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ויורדת כרגלו של סוס בדהרה .ממצב זה ,רופא

בו זמנית ,מחזיק בידיו רקדן צעיר עליס

מאד יתכן ,שזו אינה תחרות מודעת  ,אבל

האליל או הרקדן הראשי )הזקן( מתחיל לרקוע

ירוקיס ענקייס וחוזר על צעדי המבוגר בדיוק

בעצס העובדה שהס מנסיס ליצור בדרד שלהס

בשתי רגליו כאשר שאר הרוקדיס מאחוריו

נפלא  ,כמי שמובל על ידי צעדיס אלה לסוף

את הריקוד ואת צורת ביצועו יש בה מן

חוזריס על תנועותיו.

החייס  ,והולד בדרד שחייבת להימשד בצורה

התחרות .בלי ספק דרד ריקוד זו מפתחת את

בה הלכו קודמ י ו .מעין יי פרפטואוס מובילה"

היוצר ואת היצירה.

שבט אחר גס הוא משתמש בתנועות הבסיס

של חייס-מוות-חייס .
צורת ריקוד זו איננה ריקודס של השבטיס,

של הרקיעות כאשר הרקדן המרכזי צועד

שהפסיקו לרקוד כשבט  ,מאחר ויצרו לעצמס

קדימה וזרועותיו נעות מצד לצד בצורה
שמזכירה מאד את זרועותיהס של חיילי הצבא

רי Pוד השד

I

רקדניס מקצועייס .במקרה והרקדניס אינס

מקצועניס  ,וכדי שלמרות זאת מסורת השבט

במצע,ד אד חופשיות יותר .תוד כדי התקדמות

נעצר הרקדן ומתחיל לרקוע מעלה מטה בכוח
כאומר

-

יי אני כאן יי ברגל הרוקעת הוא יורד

על ברכו הנוגעת באדמה  ,עולה שנית ,עושה

ריקוד קדוס מאד ומשמעותי הוא ריקוד השד

-

תשרוד ,חייביס הרקדניס לרקוד במדוייק  ,לבד

יי הרוח הרעה " הבאה להפחיד ולהבהיל

וביח,ד כל תנועה ותנועה מסורתית על פרטיה ,

והמבריחה את האנשיס.

כי כל שינוי עשוי להביא לקלקול הקסס
והכישוף ולגרוס לאי הישרדות ולאובדן הפרט

סיבוב ונעלס מאחורי שאר הרקדניס.
בריקוד זה יש הרבה מימיקה ותנועות הגוף

והשבט כולו.

של רקיעות כשאר הריקודיס ,אלא על שימוש

בריקוד יי השד" המצב שונה .כל רקדן מהשבט

כאשר חלק מהרקדניס רוקעיס במיקצביס של

נרחב של אברי הגוף בצורות שונות של עיוות,

רוקד וריאציות אחרות .והפירוש לנושא ,
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החל מכריעה על ברד וכיפוף הגוף אלכסונית

שבמקרה זה הוא ה"שד"  ,שונה ,כמו התחושה

כלפי האדמה וכלה במצביס  ,בהס הגוף כאילו

שהשד שבקרב כל אדס שונה .והרקדניס

מפרק את אבריו וכל איבר נע לכיוון אחר.

מבטאיס את השד שחשו בקרבס .בכד הס

הרקיעות ברובן נעשות בסיבוב החוצה כאילו

"-ב ". Turn Out

הן מתבצעות בצורת קנון

בריקודיס אלה משתתפיס כל הגילאיס.

מאד מעוותות .ריקוד זה אינו בנוי על בסיס

יצרו מסורת חדשה של תנועות  ,תוד כדי

הילדיס רוקדיס יחד עס המבוגריס  ,ותוד כדי
כ,ן הס לומדיס את מסורת הריקוד.

בריקוד זה קיימות גס קפיצות ענקיות לגובה.

שמירה על המסורת הישנה  ,שקיבלו

תשומת לב מיוחדת יש להפנות לעובדה,

לפעמיס בפיסוק עס ברכייס כפופות  ,ונראה

מאבותיהס .וכמובן  ,לפי יכולתו וכשרונו של כל

שהריקוד והשירה ,הס חלק מחיי

כאילו קפיצה זו סימטרית  .לפעמיס הס

אחד מהס .כד גס החידושיס שנוצריס

האבוריגייניס .אבל לא רק בחייהס ,גס במותס

מתר וממיס בקפיצה ענקית א-סימטרית ,שעה

ממשיכיס את המסורת .ובכד לא רק שורדיס

הס אינס נפרדיס מהריקוד והשירה .כקוריוז

שהרגלייס והגוף מתנופפיס לכווניס שוניס.

ריקודי האבוריגייניס ,אלא הס מתחדשיס ,

ה " מודרניות" של היוס לומדות את הריקודיס

אחת התנועות האופייניות לריקוד זה היא

חייס שלאחר המוות  ,כמו הרנסאנס של זמן

אפשר להוסיף ,שהנערות האבורגייניות

ומחדשיס את נעוריהס כמו החייס עצמס  ,כמו

של הגבריס  ,ולא עוד מסתפקות בריקודי

התקדמות תוד פישוק רגלייס ,כאשר הברכייס

החלוס וארץ החלוס ,כי למעשה מאמיניס

הנשיס.

וכל הגוף רועדיס  .ההתקדמות נעשית תוד כדי

האבוריגייניס שהס פה עלי אדמות רק לחגיגת

כיפוף קדימה  ,כמו לוחס ג י ודו במצב של

החייס  ,ורק כל ע וד חגיגה זו נמשכת .

יי שמור יי

 Iרי Pוד התוות

מקור ריקודי האבוריג י יניס על צורותיהס
המשתתפיס עומדיס במרחקיס גדוליס האחד

המובאיס במאמר זה הס פרי מסע ומחקר

מהשני ולא בשורות ישרות .בו-זמנית  ,עס כל

במרכז צפון מערב אוסטרליה בין שבטי

מנגינות ונרקדיס ריקודיס .הטכסיס

תנועות העיוות ,הרעדות הגוף והמצביס

האבוריגייניס וכן פרי למידה מקבוצת רקדניס

המוקדש יס למוות זהיס בעוצמתס לטכסי

השוניס של האיבריס ,בולטת הבעת הפניס

אבוריגייניס שניהלתי ועימס עבדתי באופרה

החייס .אחד מריקודיס אלה הוא ריקוד לזכר

המפחידה .והכל מתרחש בדיסונאס ענק ,כאשר

שביימתי ,שנושאה הוא ח יי האבוריגייניס ,

המתיס .אנו רואיס זאת קודס כל בעובדה

כולס נעיס בעת ובעונה אחת  ,אד בנפרד .כל

בשיתוף רקדניס ונגני דיגיירי-דו ,והן

שגס יי מקיש המקלות " וגס הרקדניס צובעיס

רקדן מביע בתנועות גופו ובמימיקה שלו את

בכוריאוגרפיות שיצרתי מריקודיהס עבור

ה " שד" הקייס בתוכו ומוציאו החוצה.

להקתי.

על אודות המוות מושריס שיריס ,מושמעות

את גופס עד לבלי הכר בצבעי באוקר צהוב

בהיר וגס את פניהס  .כד הס כאילו נטמעיס
בתוד האדמה  ,והופכיס חלק מהנוף.

העליס שבידי הרוקדיס מצביעיס על רעננות
ומסמליס חייס צעיריס  .לעליס מסר נוסף:

סוג צביעה זה אינו רק לקישוט ,ומספר את

הלהקה ייצגה את אוסטרליה בתערוכה

העולמית יי אקספו

'" 70

באוסקה  ,יפאן ,בשנת

העמדת ריקודיס אלה כמופע בימתי

כאשר ה " שדיס " יוצאיס החוצה  ,הס מנסיס

.1970

סיפורי המיתולוגיה של זמן החלוס .הצבע

לומר ,שיש חייס אחרי המוות ,וכאשר מתיס

נעשה על ידי מבלי לשנות את תנועותיהס

מכסה לגמרי את דמות הזמר או הרקדן .אס כי

ומגיעיס לייארץ החלומות  ",החייס שס

שנשארו ונרקדו כמו במקור.

המטרה שונה  ,רעיון דומה אפשר למצוא אצל

מתחיליס מחדש .הדבר היפה והמפחיד בו

שבטיס באפריקה ,המכסיס את פניהס וגופס

זמנית הוא כף הי,ד שנפתחת באצבוע גדול

במסכות ,כדי שהרוחות הרעות לא יזהו מי

~

וכיפוף קדימה כמו יד שרוצה לתפוס משהו.

חבוי מתחת למסכה ולא יקחו גס אותו לעולס
האמת.

צבע האוקר הצהוב  ,הנראה בכל יד כזו

-

מפחיד במיוח,ד ונראה כאילו זו יד של ש,ד
הריקוד עצמו בנוי מרקיעות איטיות ,כאשר בין

העולה מתוד האדמה והבאה לקחת את נפשד.

אחת באוויר .המרפקיס הכפופיס בזווית ישרה,

לריקוד זה מצטרפות הנשיס ,בעיקר ילדות

נעיס פנימה והחוצה כמו כנפייס ,כמי שרוצה

צעירות ,כאשר הן רוקדות את ריקוד הברולגה

רקיעה לרקיעה יש עצירה ,ושהייה עס רגל

היען עס היד הכפופה והכרבולת היוצאת בין

לעוף ואינו יכול )כמו בסיפור העתיק על

-

מלאכיס שכנפיהס נשמטו ולא יכלו לעוף עוד

האף למצח .בריקודיס אלה קיימת תחושה של

ושמהס נוצרו הענ קיס( .ריקוד זה נרקד לקול

התחרות בין הרקדניס ,כמעט כמו אצל

צליליו המלנכולי י ס של הזמר  ,כאשר הרוקדיס

הקוזקיס בריקוד הקוזצ י וק  ,כאשר כל אחד

אוחזיס בידיהס עליס ענקייס.

מנסה להראות שהוא מסוגל ליותר מחברו.
דוגמא נוספת היא ריקוד הגליארד העתיק.

המוביל בריקוד המוות הוא אדס מבוגר  ,זקן ,

למרות שהרוקדיס הס בני הקבוצה והשבט,

המחזיק בידו עשביס ,שכבר אינס ירוקיס,

צורת ריקודס איננה אחידה  .אולס  ,יש כוונה

אלא חומיס ,כמו בסתיו בעת הנשירה .עליס

אצל כל רקדן להביע את אותו הדבר .לא רק

חומיס אלה מסמליס את סוף החייס.

בדרכו שלו  ,אלא גס בצורה מרשימה יותר.
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כבר קןדם לכן נפגשתי עם אבןריגיינים

לתפקיד יירן חן " של הזמר  ,שהיה הדמןת

ברחןבןת סידני ,אןלם אלה הין מפגשים על

האבןריגיינית הראשית .ןכן את מנגן הדיגיירי-

ענייני דיןמא ,מפגשים שלא היה בהם כדי

דן(Didjeridoo ) ,

שילןןה את ריקןדן בצלילים

ללמד על תרבותם דבר .בנוסף ,אני עצמי

אותנטיים ,אם כי בפרטיטןרה המןזיקלית

הגעתי לאןסטרליה רק זמן קצר לפני כן ,ןעדיין

המקןרית לא נכלל מנגן הדיג יירי-דן .דבר זה,

לא התחלתי לחקןר את חיי הריקןד שלהם.

כלןמר ,הכנסת הרקדן ןהמנגן כפרןלןג הןסיפן
אןתנטיןת לסיפןר עצמן ןכן לאןירה הכללית.

דייויד

גוךפךךךך

DaVid Gulpilil

המפגש עם דייןיד גןלפיליל ןרקדנים

בנןסף ,השתמשתי גם בהקרנןת סרטים

אבןריגיינים אחרים ,לא רק איפשר זאת,

צבעןניים  ,שצןלמן במיןחד עבןר האןפרה,

כלןמר לא רק הפגיש אןתי עם הריקןד

ןזאת ,כדי להפגיש את גןלפיליל עם הגיבןרים

האבןריגייני )שהתכןןנתי לחקןר מלכתחילה(,

הראשיים הלבנים כחלק מספןר האןפרה.

אלא אף פתח לפני דלת רחבה מאד לתןכן

חייהם של השבטים  ,להישרדןתם התרבןתית

כמןלטימדיה .אז

ב ,1972-

ןבאןסטרליה ,זה

דרך אןמנןת המחןל ,הציןר ןהפיסןל .כמן כן,

היה חידןש תיאטרלי גדןל .אבל לא רק

פתחן מפגשים אלה חלןן שאיפשר לי להשקיף

באןסטרליה ,היןת ןלא השתמשן אז הרבה

על חיי הדת שלהם ןעל אמןנתם ,הבנןייה

במןלטימדיה גם במקןמןת אחרים בעןלם.

שירה ןסיפןרת  ,ןכן במחןל ,בציןרי חןל ,בפיסןל

ייהאןפרה האינטימית" העלתה פרןדןקציה זן

מסיפןרי בריאה מיתןלןגיים ןמןבעת בפיןט ,
ןבציןרי מערןת .מפגש זה עם האבןריגיינים

בכלל ,ןעם דייןיד גןלפיליל בפרט  ,הלהיב את

מא]ו משiו קדם

במילים אחרןת ,הפרןדןקציה בןיימה

כחלק מיןחד של חגיגןת ה 75-
מרגרט סתרלנד

-

להןלדתה של

הקןמפןזיטןרית האןסטרלית

דמיןני ןהפך את גחלי רצןני לחקןר בנןשא

הראשןנה ,שיצרה מןזיקה מקןרית ,לאןפרה

האבןריגייני למדןרה שהתלקחה למימדים לא

שנןשאה מקןרי ןקשןר לעןלם התרבןת ןהדת

צנןעים.

של תןשביה הלבנים של אןסטרליה בכלל,
ןעןלם החיים ןהאמןנה האבןריג י ינית בפרט.

גןלפיליל ,רקדן עילאי ןשחקן בחסד ,הןא
מהאבןריג י ינים היחידים ןאןלי אף הראשןן,
ששבר את הסגר בין תרבןתן לעןלם התרבןת

המערבי בכלל )הןא שיחק גם בסרטים שהןפקן

בנןבמבר

באנגליה ןבארה"ב( ןמערך התרבןת

ביןתר בסדרת האירןעים המןזיקליים שנערכן

באןסטרליה בפרט.

אפשר לןמר ,שבזעיר אנפין ,לי אישית היה
חלק בהצלחתן של גןלפיליל בזאת ,שלא רק
)הןא היה

שימןש בכישןרי המשחק ןהמימיקה שלן ,נןסף

ליכןלתן כרקדן באןפרה יייאנג קברלי"

ייהסבתא הצעירה"

) (, Young Kabbarly

בשפה האבןריגיינית .במןפע אןפראי זה

הןבלטה גם יכןלת המשחק שלן על ידי

מקןם בין שןכני השמיים

-

ןמבריקה

-

תמןנת נןף של אדמה חמה ןיבשה

)מןקרנת בעזרת סרט צבעןני( משמשת רקע

למןפע של רקדנים לצלילי דיגיירי  -דן עלין מנגן
דיק בנדיליל ןלקןלןת הנקישןת של קרשי
הקשה .הרקדן הראשי ,דייןיד גןלפיליל ,מרשים
מאד

-

נהדר .הסצינה כןלה מדהימה בחיןת

שבה ןהיא אןתנטית" .ןהןא ממשי:ך

ייההפקה של משה קדם מןרכבת  ,שןפעת דמיןן

התקשןרת לעיני אןסטרליה כןלה .השאר

-

התגלגל כפי שדברים אלה בדרך כלל

את ההצגה ,אלא לעשןתה ,ןהןא הצליח

מתגלגלים.

מצןיינת .הןא עשה מאמץ בנסיןנן שלא לגנןב

במשימה זן.

האןפרה ...

תןצג הלילה שנית.

אסןר להחמיץ אןתהי'.

המןזיקה לאןפרה נכתבה על ידי
הקןמפןזיטןרית האןסטרלית מרגרט סתרלנד

) ,(Margaret Sutherland
קייסי ) (Maie Casey

לליברטן של מיי

בניצןחן של פטריק

תןמאס ) (Patrick Thomas

האלים.

ה 75-

להןלדת הקןמפןזיטןריתי'.

על הבימןי ןהכןריאןגרפיה הןא כןתב:

לראשןנה מחןץ לאןסטרליה ב 1970-
רק בן (16

החזיןנןת הדמיןניים שהאדם הקדמןן חזה

ייזה היה האחרןן ןהמרשים

ייהסצינה הראשןנה מרשימה בהשפעתה

אלא גם הייתי הראשןן שעשה

באמןנתן ןיצר בנסןתן ,תןך כדי ריקן,ד לתפןס

:1972

לכבןד חגיגןת

יצרתי את המןפע בן הןא ןקבןצתן הןצגן

 ..........האיש ,דייןיד גןלפיליל  ,רקדן שגןפן
 ..........משמש תןך כדי ריקןד גשר מןצק בין
יישןכני המערןת"  -אנחנן  -לבין תרבןת יצןרי

על אןפרה זן כתב גיןן סינקלר ) John
"The Melbourne Herald" (Sinclair

ןבבימןי

בעתןן

""The Advertiser

,1972

בהקשר עם הןפעת גןלפיליל הרקדן

ן בנדיליל ) (B undilil

המנגן

נכתב באןקטןבר

בדיגיירי  -דן:

ייהבמאי הישראלי שהפיק את האןפרה

ןכןריאןגרפיה של מחבר שןרןת אלה .האןפרה

יהסבתא הצעירהי אמר ,שייעשה כל מאמץ

דייןיד גןלפיליל הןא שחקן ,שיכןלת משחקן

הןפקה על ידי ייהא ןפרה האינטימית" של דרןם

להציג את הצעירים האבןריגיינים בצןרה

בנןיה על תחןשןת בטן פנימיןת המדהימןת את

אןסטרליהIntimate Opera of South " ,
." Australia

אןתנטית".

ייאירןע מןחי" המרגש את חדרי בטנן .הןא

הליברטן מבןסס על תקןפה בחייה של דייזי

הצןפה בהןפעתן החיצןנית דרך המימיקה של
תןןי פנין ,ןדרך תנןחןת גןפן המציית לכל

אישה אנגליה ,שחייתה

אןמ ן ההבעה ,ןכל מי שנפגש עימן נפעם

בייטס(Daisy Bates ) ,

ממראהן ,מתנןעןתין ,מהבעןת פנין ,ןכן מכל

בתחילת המאה בין האבןריגיינים ןעזרה להם .

מהןתן הקלאדיןסקןפית ,המשתנה כמן זיקית

המפגש עם דייןיד גןלפיליל ןקבןצתן ב , 1970-
ןכן ביןם האןפרה ייהסבתא הצעירה " ב , 1972-
היןן מאיץ לעבןדת מחקר שלי ,ש נמשכה במשך
כל זמן היןתי באןסטרליה ,מקןם שם שהיתי

הגיבןרים הראשיים באןפרה זן הם

כ 22-

עם כל נןשא ,ןמחליפה צבעים חיים מאד כמן

האבןריגיינים ,הקברלי ,ןכןמר מיסיןנר שדאג,

ןדרןם אןסטרליה בין שבטי האבןריגיינים

הטבע עצמן ,בן היא נטמעת למען הישרדןתה.

בעזרתה ,להכניס את ייעןבדי האלילים"

השןנים ,כדי להתחקןת על אןמנןתם ןאמןנתם

האבןריגיינים תחת כנפי הנצרןת  .בקיצןר ,

המפגש הראשןן שלי עם דייןיד גןלפיליל היה
בתחילת שנת

,1970

כאשר קיבלתי על עצמי

להכין קבןצת רקדנים אבןריגיינית למןפע,

שייצג את אןסטרליה ב"אקספן

'" 70

נןשא האןפרה היה נסיןן להציג את גישןת

החיים השןנןת של הדמןיןת  ,החיים משני עברי
המתרס התרבןתי  ,החברתי  ,הדתי ןהפןליטי.

התערןכה

העןלמית שהתקיימה באןתה שנה באןסקה

למרןת שבליברטן לא הןקצה מקןם לרקדנים ,

שביפאן·

כןריאןגרף ןבמאי הכנסתי את הרקדן גןלפיליל

שנה  .ערכתי מסעןת במערב ,מרכז ,צפןן

ןיישןמם בשטחי המחןל ןהאןמנןת הפלסטית.
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 ..........ןןיליאם פןרסיית הןא מגדןלי
 .........הכןריאןגרפים בימינן  ,ןלדעתי אחד
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החשןבים בהיסטןריה של המחןל ,הןא חידש

 yל \ Piודכ!)וזיבtי \i

בתחןמים רבים ןאף קבע סטנדרטים חדשים,

חןתמן ניכר אצל יןצרים מןבילים היןם ,

\ Piנ  Iב.tחי.ח \'""נ  Iנ חל

ביניהם כאלה שלהקןתיהם הןפיען לאחרןנה
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בארץ,

למשל  ,אדןארד לןק הקנדי ,במןפע האחרןן של
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נ.חJו • i\Y

ח""'\.יtבינ

להקתן  " ,לה לה לה יןמן סטפס  ",ניכ ר ים בשפת
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התנןעה בעיקר של הנשים ןבחלק מהדןאטים
קןןים ברןרים של מחןל ניאן-קלאסי  ,ןכן

ו!Iדכדכ  i\Jאיל.ח""'\ו \ P""'\iיJים

מהירןת  ,חדןת ןתןקפנןת שמאפיינןת את הקן

המתןח ןהמןקצן של פןרסיית,

דןגמה אחרת :המחןל יי יאג" של להקת בת-
שבע  ,מאת אןהד נהרין ,בין התפרצןיןת אנרגיה

שנראןת מקריןת ,כאןטיןת ,מגיע רגע של

מןזיקה קלאסית בהירה ,ןהרקדנים מתאחדים
בתנןעןת באלט פשןטןת )טנדי פןרט-דה-ברא(

-

מחןןה מןדעת ,אני משער ,לפןרסיית,

השפעתן של פןרסיית ניכרת הן בשפה
התנןעתית ןהו בגישה המנןכרת אל התכנים

הבימתיים ,בראיןו שערכתי איתן לפני כמה
שנים )גליןן מס '

(6

הןא קבע :יי עבןרי רגשןת

איו לי כלים לעסןק ברגש

הם ענייו

פרטי.. ,

במחןל.. ,

אין לי עניין לספר סיפןר " הניכןר

האלים  ,שבא לידי ביטן י בןלט בדןאטים של
פןרסיית  ,הןא החןמר המניע כןריאןגרפים
רבים מאןד בימינן  ,ןבתןכו עיקרי זה עסקן

ע ב ןדןת שבןצען בפסטיבל י שראל האחרןו ,
ןבראשם עבןדןתין של הבלגי ןים ןאנדקייבןס,

י

התרןמה החשןבה של פןרסיית היא בתחןם

וו-

הקןמפןזי צ יה הקבןצתית ,התיחכןם

ןהמןרכבןת שלה )כמן בפןגןת של באך(
מציבים סטנדרט חדש  ,ןאחרי הצפייה קשה

לק ב ל הנעת קבןצה ס י מטרית ןאחידה  ,שיש
אפילן אצל כןריאןגרפים טןבים ןידןעים כמן
מןריס בז ' אר אן רמי באר,

בקיץ האחרןן התקיימה בפסטיבל הןלנד
רטרןספקט י בה לפןרסיית ,בהשתתפןת להקתן ,

באלט פרנקפןרט ,לאחר צפייה חןזרת בעבןדןת
השןנןת  ,במיןחד ביצירה החדשה ייאדןס

טלןס " ),(Eidos : Telos

נראה לי שכןריאןגרף

גדןל זה א י בד את דרכן  ,התןצאה היתה
מעצבנת ,מעציבה ןאף מדאיגה  ,החשש נןבע

ממעמדן המיןחד של פןרסי י ת בעןלם המחןל ,
ןמכך שבעתיד ניאלץ לראןת עןד הרבה עבןדןת

כאלה  ,שלן ןשל יןצרים אחרים המןשפעים
ממנן,

ה י ה מעציב לראןת איך פןרסיית מןןתר על
הקןמפןזיציה הקבןצתית ברןב חלקי המחןל ,
ןמתמקד רק בתנןעה  ,ביצירת שפה  ,שממנה

א י לתרן הרקדנים  ,חלקם עשן עבןדה מרתקת ,
א ך המכלןל לא התגבש לתמןנה משמעןתית,

בפרק האמ צ עי של עבןדה זן ניתן היה לראןת
את היכןלת המדהימה של פןרסיית להניע
קבןצה בחלל  ,הקבןצה נעה בתנןעןת ןאלס
פשןטןת יחסית  ,שיצרן התהןןת מחזןרית

מןרכבת  ,אך ייןאלס המןןת" הזה )כך הןא
נקרא(  ,לןןה במןנןלןג פתטי במתכןןו

-

,

תןספת

מ י ןתרת ןחסרת טעם  ,שגימדה את התנןעה,
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הקריינןת שמןפיעה בהרבה עבןדןת של

בראיןן איתן מדבר פןרסיית בהתלהבןת על כך

ןהדבר לא ישפיע כלל על היצירה .יש

פןרסיית היתה במקרה זה דןמיננטית במיןח,ד

שהתנןעה שרקדנין מבצעיס  ,במיןחד תןך כדי

איפןא ,ביטןל מןשג ייהתפקיד" ,ןלכן חשיבןתו

כאן,

מין להג פטפטני  ,חסר משמעןת בחלקיס רביס.

אילתןר  ,מהירה מדי מכדי שהתודעה תהיה

של הרקדן היחיד בעבודות של פורסיית

אין ספק ,המקןס המרכזי של הקריינןת

מעןרבת בה .אןלס  ,העדרן של רגע רפלקסיבי,

ןממשיכין הןלכת ןפןחתת .

בעבןדה זן העיק ןהטריד .ןהתןצאה הסןפית:

בן הרקדן ממקס עצמן כאדס נןכח במחןל בן

מחןל שקןרס תחת העןמס המיןתר של הדיבןר ,

הןא משתתף  ,הןא למעשה ביטול ערכן האנןשי.

השאלה היא  ,אס מחןל העתיד ימשיך

בלגאן של עשרןת רקדניס המאלתריס ביחד

הנהייה אחרי הפעןלה המשןחררת ממשא

להתפתח לכיןןן של מופעיס עתירי אמצעיס ,

ןלא מתארגניס למבנה קןהרנטי  ,ןתלבןשןת

התודעה )ןהמןסר בכלל זה( מצויה גס במה

שבהס המרכיב של הריקוד פחןת דומיננטי ,

שנקרא יי תורת הפעןלה " של הפאשיזס.

ןהנוכחות של היחיד היא משנית ולעיתיס אף

ןאביזריס שיןצריס עןשר חזןתי דקדנטי,

מתבטלת  ,במקרה שאינו מייצר ביצןעיס

שהקשר שלן לשאר מרכיבי היצירה סתןס.

מבחינת העיצוב  ,יש לפרק הראשון ב " אדןס

מרשימיס .נראה לי שיש גבול למגמה זו.

ניתן לסכס את הכיןןן שפןרסיית ןאחריס

טלןס " דמיון לציוריס בסגנון המטאפיזי של

מתוויס עבור המחול העכשןןי במערב על רקע

דה-קיריקו .ושוב  ,בשממה הסוריאליסטית של

במירוץ להרשיס ולהדהיס נעשה סף הגירוי של

המגמות במחול בסיוס המאה העשריס :הפקות

דה-קיריקן )נןפיס ,כיכרות  ,רחןבות שאין בהס

הקהל גבוה יותר ןיותר ,עד שבסופו של דבר

גדןלות המשתמשות במיטב הטכנןלוגיה

זכר לדמןת אדס( ,כמו גס בציוריס של עמיתיו

אין עוד מה לחדש .גס השילוב של שימושי

ובאמצעיס חזותייס מקסימלייס  ,לצד ביטןי

הפןטוריסטיס  ,יש ניסיון להשתחרר מהמסורת

מדיה שוניס עס המחול הבימתי הוא בעייתי.

רגשי ואישי מינימלי .שתי מגמות אלה קשורות

של המוסר הנוצרי ואף ההומניסטי .אומניס

ברגע שייעלס עצס החידוש שבשילוב  ,יהיה

זו בזו ,ןפןעלןת ליצירת ניכןר ןלהמעטת המימד

אלה היו ממבשרין ןתןמכין של הפאשיזס

הקהל ביקןרתי יןתר כלפי שילןביס שאינס

האנושי במחןל .יצירןת כאלה כוןנתן להמס ,

האיטלקי·

יוצריס אחדות אורגנית אמיתית.

אינה קיימת בהן  .למרות שאלה יצירות מחול ,

איני חושב שמישהו מהיוצריס החשוביס בני

מעבר לכ,ך יש )לי לפחות( צורך אמיתי לראות

נעשה בהן שימוש רב באמצעיס שאינס נןבעיס

זמננן  ,ןבןןדאי לא פןרסיית  ,הוא פאשיסט.

רקדניס כבני אנןש ,כאלה שאנו יכוליס להיות

מריקו,ד כמו סרטיס  ,קריינןת ,משחק

אןלס הס תןצריס של תקןפה ,בה האנןשי

מרןתקיס מהס  ,גס כאשר הס פשןט הולכיס

וגימיקיס ןיזואלייס.

מתגמד נןכח כוחןת כלכלייס ופוליטייס .ו כ ,ך

או מביטיס זה בזה .למשל ,הטריו המןפלא

בלי כוןנה תחילה  ,הס נגרריס לעשייה שיש בה

ב"טבןלה רסה " של אוהד נהרין .דומה

לסחוף ולהפתיע ,ואמירה אישית במימד הרגשי

עס השטחת המימד האישי ,מצליחיס

קןןי דמיןן לאןמנןת שהיתה המבשרת של

הרקדניס לקבוע נוכחות רק כאשר הס נעיס

תנועות רעיןניןת ןפןליטיןת ,ששללו את קיןמן

היא ניסיון לחזור לכיוון זה

של הפרט העצמאי.

באמצעיס ןבמספר הרקדניס  ,שבן לכל אחד יש

במהירויות עצומות ובשינויי כיוןן מפתיעיס.

ואס אתה לא שס ,כמאמר הפרסומת ,אתה לא

-

מחול מצומצס

תפקיד ונוכחותו של כל אחד בעלת משמעות.

קייס .הרקדניס של פורסיית הס רקדני-על

השימוש של פורסיית באימפרוביזציה של

מבחינת היכולת הגופנית והטכנית .אבל מחןל

הרקדניס על הבמה הןא לכאורה ביטןי של

כזה מתאיס רק לאנשיס צעיריס מאוד .בשלות

אישיותס .אך בפועל  ,ההבעה האישית

ועומק רגשי ,ונוכחןת שאינה נשענת על

מוקטנת ,והס מהןויס כליס של ביטןייס שוניס

ביצועיס מדהימיס  ,כל אלה אינס ערכיס

ו אקר אייס של השפה המחולית .ניתן להחליף

המןכריס במחול מסןג זה.

ביניהס בכל שלב ,או לוותר על כל אחד מהס ,
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שהעבןדה האחרןנה שלן עבןר בת-שבע ,יייאג ",
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יצא הגיליון החדש!

 ' 1ו  10פ  IIן

ל פולזגו Dו
 oוג· שאלוף
סוגןן וחזג) ) Iונ

זגוז Iקiו ) I)IOו

 Iקiו iו  lשואל ) Iו
ווווק

~
=<
~

><h

צלצל עכשיו ואתה מנוי

04-8344051
להשיג

בכל

דוכני

העיתונים

בארץ

))~ג ו

~ lfj)

 IIבראןן II

~

בית האןפרה של איסטנבןל II ,המרכז

אירןפיןת רבןת מצןיים רקדנים ןרקדניןת

ןמחיאןת כפיים בעמידה לקריאןת

.........

למןזיקה ןאןמנןת ע  IIש אטאטןרק" ,בן

שמןצאם מטןרקיה ,בןגרי בתי-הספר שם  ,אבל

ממןשכןת( במסגרת הפסטיבל השנתי

עןבדת להקת הבאלט הממלכתי הטןרקי ,ניצב

במןלדתם אין "זרים" .ןזה גןרם ,לדעתה של

לאןמנןיןת  ,פסטיבל המתקיים שעה שלהקת

בככר הענקית ,הנןשאת את השם ככר  -טקסים.

מריץ ' סימן ,להעדר השפעןת חדשניןת

הבאלט יןצאת לחןפשת הקיץ השנתית  ,לא

ןבצדק גמןר ,כי היא מילאה במןניןת צהןבןת

ןמעןררןת.

זכיתי לחזןת במןפעים של הבאלט הממלכתי
הטןרקי ,ןלכן איני יכןל לדןןח עליהם.

רבןת מספןר.

רקדנים שמןבטחת להם פנסיה  ,זה דבר נאה.
שחפים חגים בשמי העיר הענקית )שמספר

אבל ממשלת טןרקיה אינה מכירה בעןבדה,

כבר בראשית פעןלתן של הבאלט של אנקרה

תןשביה כפליים מזה של ישראל כןלה( .בלילה

שחיי העבןדה המלאים של רקדן אינם

נעשן פה ןשם נסיןנןת ליצןר באלטים מקןריים

מתעןפפןת הציפןרים מעל לכיכר המןארת ,ןאז

מסתיימים בגיל

הן נראןת כמן ציפןרי  -אש אגדיןת ,זןהרןת על

הממלכתית  ,אלא כבר בגיל

רקע שמי הלילה המזכירים קטיפה כחןלה-

בדנמרק ,שגם שם הבאלט הןא ממלכתי ,בגיל

") (, "Cesmebasi

כהה .מראה פיןטי ןמקסים ביןפין.

זה כבר יכןל הרקדן לצאת לגמלאןת ןלזכןת

מחןל טןרקי עממי מסןרתי ,למןזיקה של

,65

לפי חןק הפנסיה

על נןשאים טןרקיים .למשל  ,בשנת

.+40

למשל

1965

יצרה

נינט דה ןאלןאה את  IIליד המעניין "

בן ניסתה להשתמש בצעדי

במענק כדי שיבנה לעצמן קריירה שניה ,אחרי

מלחין טןרקי בשם פריט

בטןרקיה פןעלןת כיום שתי להקןת באלט

שהןא יןרד מהבימה  .ןלא כל אחד מסןגל

)תעתיק שמןת טןרקיים בעברית יןצר בעיןת

קלאסי ממלכתיןת ,בשתי הערים הראשיןת,

לעבןר ןלהיןת מןרה אן מנהל חזרןת  ,אן

לא פשןטןת  ,בשל צלילים חדים בשפה זן,

אנקרה הבירה ןאיסטנבןל השןכנת במעבר

מדריכן של רקדניןת צעירןת בתפקידים

למשל כל

הימי הצר שבין אירןפה לאסיה ,הבןספןרןס.

הקלאסיים  ,כפי שעןשה מריץ ' סימן·

צלילים רבים שאין להם מקבילה בעברית(.

U

נשמע כ-

טיזין ) (Ferit Tuzun

Umlaut

גרמני  ,ןיש

מבחינה תרבןתית החלןקה בין בירה רשמית,
מןשב הממשלה ,אנקרה  ,ןהעיר הראשית

הסןאנת ,איסטנבןל ,היא קןנסטנטינןפןל של
ימי ביזנטיןן ,מזכירה את המצב בארץ  .תל-
אביב מרכז התרבןת ןירןשלים מןשב הכנסת,
מצב המןכר גם בארה  IIב

-

ןןשינגטןן ןנין-יןרק.

עד גמר מלחמת העןלם השניה ,למעשה לא
היתה ןלן להקת מחןל מקצןענית אחת
בטןרקיה .בשנת

-

1946

הןזמנה נינט דה ןאלןאה

המייסדת ןהמנהלת האןמנןתית של הבאלט

הבריטי המלכןתי

-

לבןא לבדןק את המצב .

הין קיימןת מספר סטןדיןת פרטיןת לבאלט,
ןבשנת

,1947

בהמלצתה של דה ןאלןאה נןסד

באיסטנבןל בית-ספר לבאלט ,שתפקידן
להכשיר רקדנים מקצןענים .בשנת

1950

הןעבר

מןסד זה לאנקרה.

רק בשנת 1963

הןפק הבאלט הקלאסי השלם

הראשןן" ,היפיפיה הנמה" לצ'ייקןבסקי-
פטיפה .את תפקיד הנסיכה אןרןרה גילמה

הרקדנית מריץ'

סימן ) (. Meric Sumen

ישבתי עם מריץ ' סימן בקפיטריה של בית-
האןפרה באיסטנבןל ,ןהיא סיפרה לי על חיי
הבאלט שם .כיןם היא כבר אינה רןקדת,
כמןבן ,ןהיא משמשת כמןרה ןמדריכה

לרקדניןת הצעירןת של הלהקה .היא אשה

הנראית צעירה בהרבה מגילה ,בעלת שיער
רפרטןאר הלהקה של איסטנבןל הינן קלאסי

שחןר ןעיניים ערניןת .כמן כל אמא ,היא
הןציאה מתיקה תצלןם של נער נאה ,ןסיפרה ,

בעיקרן  ,ןכןלל יצירןת כגןן  IIאגם

הברבןרים II

שבנה לןמד באלט בשטןטגארט  ,בבית-הספר

)שהעמיד דרק דין הבריטי(

ע  IIש ג'ןן קרנקן שם.

)בכןריאןגרפיה של יןרי ןאמןש  ,כיןם המנהל

כל אחת משתי להקןת הבאלט בטןרקיה  ,זן

שבאנקרה ןזן שבאיסטנבןל ,יש לה

80

עד

100

רקדנים ןצןןת ניהןלי ןטכני .באלט איסטנבןל

ן  IIספרטקןס II

בין הין צ רים המקןמיים החשןבים גם גייןןאן

מקמילן ) ,(Geyvan McMillan

כןריאןגרפית

שפגשתי .כיןם היא עןסקת בעיקר בכתיבה

ןניהןל ,ןהיא שהביאה לטןרקיה את השפעת

ה 70-

האןמנןתי של הבאלט של דיסלדןרף  ,גרמניה(.

המחןל המןדרני האמריקני  ,כי בשנןת

בעןנה שעברה הןפיעה הלהקה בערב של ארבע

השתלמה באמריקה ,בבית-ספרה של מרתה

עבןדןת של יןצרים צעירים ,מאנשי הלהקה.

ג ר אהם ןעבדה עם מרס קאנינגהם.

מלבד מןפעיה שלה חייבים הרקדנים להןפיע

מןפיע בעיר בערך אחת לשבןע  .הלהקה גם

גם בהפקןת בית-האןפרה שהם מסןנפים לן ,

במשך השנים היא ניהלה להקה מןדרנית

עןרכת סיןרים  ,ןהעןנה מסתיימת כמעט מדי

מצב שהיה רגיל באירןפה לפני עשרןת שנים ,

משלה .כיןם יש כמה קבןצןת קטנןת של

שנה בסידרת מןפעים באנטאליה  ,המןכרת כל

ןלבצע את קטעי הבאלט בהפקןת.

רקדנים בסגנןן העכשןןי .אבל ,כפי שהיא

אמרה לי " ,קשה להתקיים ללא תמיכה של

כך לישראלים .מןפעים המתקיימים שם
באמפיתיאטרןן יןןני עתיק.

מה שמיןחד מאןד לשתי הלהקןת הרישמיןת,
הןא שהרקדנים ןיתר העןבדים ,כןלם כאח,ד

מנהל הלהקה של אנקרה ,שהרכבה

ממש ,ןהמןפעים )מחןץ למסגרת שתי להקןת

ןהרפרטןאר שלה אינן שןנה  ,מהןת י ת ,מזן של

הבאלט הממלכתיןת( הם ספןראדיים ".

איסטנבןל  ,הןא בייהאן

,(Murphy

מןרפי ) Beyhan

ןאת  IIבאלט איסטנבןל

II

מנהלת

את תחןשת המזרח ,שהתחיל במאה הקןדמת

עןבדי המדינה .זה מבטיח אןמנם משכןרת

יקטה קארה .יקטה קארה היא אשה נמרצת ,

ממש כאן  ,אתה יכןל לחןש שעה שאתה נמצא

קבןעה ןפנסיה  ,אבל זן גם צרה לא קטנה  ,כי

המזכירה במקצת בהןפעתה החיצןנית את

סמןך לתחנת הרכבת המרכזית ,לשפת

לפי החןק הטןרקי ,רק אזרח טןרקי יכןל

סאלי ספקטרה מ  IIהאמיצים ןהיפים  ".היןת

הבןספןרןס .הרי כאן היתה התחנה הסןפית

להיןת פקיד ממשלתי .ןזן הסיבה שאין למעשה

ןהגעתי לאיסטנבןל בחברת  IIלהקת המחןל

של האןריינט-אקספרס האגדי  ,מקןם

רקדנים מארצןת אחרןת בלהקןת .בלהקןת

הקיבןצית " שהןפיעה )בהצלחה מסחררת

התרחשןתן של עלילןת רצח בלשיןת רבןת.

49

כאן התחיל לגבי בני אירןפה במאה הקןדמת
המזרח האקזןטי ,

הקסןם ...

את רןב הפרטים על תןלדןת אןמנןת הבאלט
בארץ זן ,שאתה ממש יכןל לחןש את מצבה
הגיאןגרפי הייחןדי  ,בין אירןפה בצידן האחד

של מיצר הבןספןרןס לאסיה שבגדה השניה,

למדתי מספרן של ההיסטןריןן ז ' אק דליאןן

) (. Jak Deleon

דליאןן הןא יהןדי  ,שגאה על

מןצאן הספרדי  ,ןכבר ביקר בישראל.
אני חןבב חנןיןת של ספרים משןמשים ןתמיד

מןכן לנבןר בדפים המאןבקים ,כי לפעמים
אתה מצליח לגלןת אפילן במקןמןת בלתי
צפןיים אןצרןת למיניהם .רציתי למצןא ספר
על תןלדןת אןמנןת המחןל בטןרקיה  .באחד
הרחןבןת ראיתי בחלןן הראןןה של
אנטיקןןאריאט חןברןת ישנןת של

Magazine

Dance

האמריקני  .נכנסתי ןביקשתי ספר

על באלט בטןרקיה .המןכרת חשבה קצת
ןהב יאה ספר על ההיסטןריה של הבאלט של
טןרקיה

-

אבל ,כמןבן ,

בטןרקית ...

זה כמןבן

לא עזר לי הרבה .היא אמרה שיש ספר זה גם
בתרגןם אנגלי ,אבל לא הצליחה למצןא עןתק
כלשהן .היןת ןאני אןהב לחטט ,המשכתי
להסתןבב בחנןת ,ןממש בראש ערימת ספרים
ישנה ,מצאתי את מבןקשי .לא ידעתי ,שבן
בערב ,במןפע ייהקיבןצית" ,אפגןש גם את
המחבר עצמן.
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שמבחינת התפןצה הןא עד היןס הירחןן

'DANCE MAGAZINE V

המןביל בתחןס אןמנןת המחןל בעןלס :יש לן

כ 60-

שנה

70

תם n

ךש I Iת

להופעתו

אלף מנןייס ןקןניס.

זה היה כתב-עת רציני

ןמעןדכן,

ןבין עןרכין

ןכתבין הין אישיס כגןן אן ברזל ,הןןתיקה

שבמבקרי המחןל בארה"ב ןדןריס הרינג

הןןתיק בכתבי-העת המןקדשיס למחןל,

הממשיך להןפיע חןדש בחןדשן,

Magazine

שהכתבה הראשןנה שלה ראתה אןר בשנת

הDance -

הרןאה אןר בנין-יןרק ,חגג ביןני
הירחןן החל את

השנה את יןס הןלדתן ה .70-
דרכן בהןליןןד בשנת  ,1927תחת

הכןתרת

The

American Dancer.
בשנת

1933

.1945
1947
.1970

לידיה ג'ןאל הצטרפה למערכת בשנת
ןהיתה לעןרכת הראשית בשניס

היא הןסיפה לכתןב מדי פעס בפעס

עבןר העיתןן עד מןתה בשנת

הןא עבר לנין-יןרק ,ןבשנת

1942

קנה אןתן המן"ל רןדןלף אןרטןןיין .הןא רכש

ןמשנייס אלה יצא

גס את כתב-העת ,Dance
לאןיר העןלס ה,Dance Magazine -

-1952

ב 1970-

. 1922

התמנה ןיליאס קןמן ,מי שהיה עד אז

איש הפרסןס ןהמכירןת בירחןן ,לעןרך ראשי.
הןא שינה את כיןןן הירחןן ,כי התיחסןתן

לאןמנןת המחןל היתה מסחרית ןפןפןליסטית.
עד מןתן בשנת

1988

גדלה התפןצה ,אבל מלבד

מאמרין הקבןעיס של קלייב בארנס ןכמה
מהכןתביס הןתיקיס ,שנןתרן במערכת ,רמת

'V

הכתיבה ירדה.

בנומוו

1901

הDance Magazine -

1997

היה לכתב-עת ממןסחר

ןשיטחי ,שנןעד בעיקר למןריס ןתלמידי
סטןדיןת .את ןיליאס קןמן החליף ,אחרי מןתן,

מי שהיה סגנן,

צמח

.Richard Philp

רמת העיתןן

עלתה במקצת ,אבל גס כיןס הןא מכןןן
למעשה יןתר לסטןדיןת למחןל ןלמןריס,

מאשר לאנשי האןמנןת עצמס .אבל תפןצתן
הגדןלה מעניקה לן חשיבןת בינלאןמית.

הכתבןת מתרכזןת ברןבן בנעשה באמריקה

בלב,ד ןבעיקר בתחןס הלהקןת ה " גדןלןת'! אס
כי גס כיןס מתפרסמיס בן מאמריס של
מבקריס רצינייס.

בקיץ השנה נפטר בנימין צמח ,אחת הדמןיןת

המרתקןת של התיאטרןן העברי ןהמחןל
המןדרני .בנימין צמח

-

שאחין נחןס היה

מייסדן של תיאטרןן ייהבימה" במןסקבה
בשנת

- 1918

עבר עס אחין הבכןר לאמריקה,

כאשר מקץ שנןת סיןריס בעןלס התפלג

הקןלקטיב של ייהבימה" ןחלק מהשחקניס
ןבראשס המייסד ןהמנהיג של הקבןצה ,

החליטן לא לעלות ארצה כחבריהס.
באמריקה של ראשית שנןת

ה 30-

היה בנימין

פעיל כרקדן ןככןריאןגרף בתנןעת המחןל בעל

המןדעןת הפןליטית בנין-יןרק .כאשר בייס

במשך שניס ארןכןת הכתבת הישראלית של
המגזין היא דןרה סאןדן.

הבמאי הגרמני הגדןל ריינהרדט בנין-יןרק את

האפןס התנ"כי שלן,

The Eternal Road

)ייהדרך הניצחית"( ,הןא הזמין את בנימין צמח

להיןת הכןריאןגרף של המןפע הענקי .למען

' Vלכבוד 50
למדונת

שנה

ושראל

שעה שרקדני ישראל ןלהקןתיה מןזמניס

עבןדה זן חזר צמח מהןליןן,ד בה חי ,לימד

להןפיע לכבןד יןבל השניס לייסןד מדינת

ןהןפיע ,לנין-יןרק" בלןס-אנג'לס יצר צמח

ישראל בכל רחבי העןלס ,החליט ירחןן המחןל

בשנת

של אןסטריה ,היןצא בןינה,

האמפיתיאטרןן

,Tanz affiche
נןבמבר ' 97

להקדיש כמחצית מגליןן

1935

מןפע המןני על בימת

,Hollywood Bowl

מעין

יימסכת" שנשאה את השס יינשף הניצחןן",

שזיכתה אןתן בביקןרןת נלהבןת.

שלן למחןל הישראלי.

בשער תצלןס של להקת המחןל הקיבןצית

למרןת העניין שהיה לצמח במחןל פןליטי,

ןכןתרת )בעברית( מחןל בישראל .אנדריאה

הפרןלטארי ,ייהשמאלני" ,מעןלס לא זנח את

אמןרט כןתבת על גרטרןד קראןס בימי נעןריה

המסןרת היהןדית .חלק ניכר מעבןדןתין

בןןינה )ראה תרגןמן של המאמר במןסף

הכןריאןגרפיןת ןהןפעןת הסןלן שלן כרקדן

גרטרןד קראןס בגליןן זה של ייהרבעןן למחןל

התבססן על נןשאיס יהןדייס.

בישראל"( ,אלפרד

"(, Obel"Zauchel

אןברצאןכר )Alfred

היסטןריןן ןאיש יחסי הציבןר

לבאלט הממשלתי של אןסטריה מקשר בין
יןצרי ןמבצעי מחןל-ההבעה של שנןת

ה 20-

בןןינה ןבין דרכס בישראל .גיןרא מנןר סןקר
את מצבן של המחןל העכשןןי בארץ; גבי

בגיל של יןתר

מ ,70-

שעה שרןב האןמניס

פןרשיס לגמלאןת ,עלה ,סןף סןף ,ארצה,
התישב בירןשליס ,לימד בבתי-ספר לדרמה,

התעניין בנעשה בתחןס המחןל בישראל ןהיה
לדמןת נערצת על ידי תלמידין הצעיריס.

אלדןר משןחחת עס אןהד נהרין; עמןס חץ
מתראיין על עבןדתן ןבסןף הגליןן יש מעין

איש מןפלא ,אןמן מהזן שמןפיע רק פעס

מןנןלןג מאת גיןרא מנןר.

בעשרןת שניס על הבימה.

51

ש I
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ן ש  Iםת ח ן ש ~ Iןj
בין אלה גם ליאור לב ,הישראלי ,שכבר הופיע

במסגרת זו כיוצר בשנה שעברה ,והעבודה שלו
גם בוצעה במרכז סוזן דלל ,במסגרת התחרות

'" Vאורז

בחלב"

עבודה של רובי אדלמן
ברוטרדם

הבינלאומית ,שנערכה שם בסתיו שנת .' 76
הפעם הוא יצר מחול לשלושה ,שנקרא ייניגון"

רובי אדלמן ,יוצר ישראלי צעיר ,שלמד אצל

)בעברית גם בתכניה הגרמנית( ,לצלילי ארנסט

ירון מרגולין ובסדנת המחול בגעתון ,נסע לפני

בלוך איגנץ מושהלס ובאך.

שנתיים להשתלם באקדמיה למחול של העיר
רוטרדם ,הולנד.

לדברי מבקר המחול של

", Zeitung

העיתון "a1erבStuttg

ברנד קראוזה ,מוכיח ליאור לב,

יישהצלחתו לפני שנה במחול ייתקווה" שלו לא

' Vמחול

היתה מקרית .באור קלוש הוא מניח לשלושת

התמים של מאכל מתוק ,שנקרא כך על שמה

רקדניו להביע את בדידותם ,שאין מנוס ממנה,

של מוזיקה שמשמשת לו רקע ,זהו ,לדברי

וכל מאמציהם לה חלץ ממנה אינם מצליחים.

המבקרים והיוצר ,מחול העוסק ,וזו אינה

אבל הכוריאוגרף מסוגל להפיק מהבדידות

הפתעה בימינו ,בקשיים ובעיות נפשיות של

משהו חיובי לכאורה .התנועה שלו זורמת

הדור הצעיר .לדברי המבקרים זהו מחול אכזרי

בנחת על הבימה ,וזה מזכיר קצת את קיליאן

למדי ,חושפני ושאינו נרתע מחשיפה .מבקרת

בצעירותו ,והעבודה ממש מדכאת .זו עבודה

אחד העיתונים הגדולים באמסטרדם מכתירה

בשלה".

את הביקורת שלה :ייאף לרגע אי אפשר

צעיר

ניגוד גמור לפסימיזם תוצרת ישראל הוא דואט

הכותרת :יימחול מאצ'ו מחוספס ".בקיצור,

מאת הספרדיה הצעירה פנלופה קאנטרל

איש לא נותר אדיש לעבודתו של רובי אדלמן.

)(, Penelope Cantrell

ייגם מחר יש יום".

כותרת הנשענת ,אולי ,על השורה המפורסמת
מדי שנה עורכת ייהחברה ע"ש נובר" )שהיה

מנהל הבאלט בשטוטגארט לפני כמאתיים
שנה( מופע פומבי של יוצרים צעירים ,שלא

המסיימת את הסרט ייחלף עם הרוח" .כותב
ברנד קרואזה :ייהטוב שבקטעי הערב הוא של

פנלופה

קאנטרל ....

הדואט המינימליסטי שלה

מעטים מהם הפכו במשך השנים

לכוריאוגרפים ידועי-שם .יירי קיליאן ,ג'ון
נוי מאייר  ,בילי פורסיית ,אווה שולץ ורנאטו

בהרמוניה מושלמת לצלילי פרק מתוך יצירה

זאנלה ,כולם יצרו את עבודות הנעורים

מאת פרגולזי ,מנצלים את החלל הרחב העומד

הראשונות שלהם בשטוטגארט ,ואלה נרקדו

לרשותם ומתעופפים להם ,טרם נגמר החשק

לראשונה בפני הציבור במסגרת מופעי החברה

להתבונן בהם ,אל הערב היורד .כי גם מחר

ע"ש נובר.

יהיה יום ,והם יהנו ממנו תוך מחול".

ביוני  ' 97נערך שוב מופע-חלון-ראווה שכזה,

לדעת המבקר ,יתכן והיוצרת הצעירה היא

שרוב יוצריו הם רקדני הבאלט

שתצטרף לשורת היוצרים הגדולים ,שהחלו את

השטוטגארט אי.

דרכם במסגרת זו.

יסמין ורדימון

-

מעין-החורש ולשעבר מלהקת

המחול הקיבוצית

-

נמצאת בלונדון )עם חברה

ברוטרדם .בין חמשת

הרקדנים המבצעים גם הישראלית ,בת קבוצת

שטוף השמש מכריז על האושר להיות רקדן.

ותראפיה

היצירה בוצעה במסגרת תיאטרון

Theater

LantarenNenster

מאריקה ליבר ו דימיטרי מגידוב נעים בתנופות

'V

"leche

שמו ,משמע ייאורז בחלב ".למרות השם

להפנים את הנושא" ואילו ברוטרדם היתה

בשטוטגארט

זבנג

לאחרונה יצר אדלמן מופע

חדשcon " ,

An'OZ

' Vישראלים

בקורס

בינלאומי

למחול

כינרת ,מיכל ארקינ,ד ומנהלת חזרות תל-
אביבית ,פנינה שופר.

' Vהמחול

בספרד

והילד

לחיים ,איש הוידאו גיא בר-אמוץ( ,ושם הם

מקיימים להקה הנושאת את השם הישראלי

בעיר סאנטנדר )(Santander
בחודש יולי  ' 97קורס קיץ ראשון

האנגלים מבינים מהו זבנג ,לא ידוע.

משרד החינוך והתרבות הספרדי .בקורס

בספריה למחול שבבית-אריאלה בתל-אביב ב-

השתתפו רקדנים מקצוענים מכל רחבי ספרד
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מאוד " - "Zbang Dance Company

אם

שבספרד התקיים
בחסות

הסניף הישראלי של האירגון הבינלאומי
ייהמחול והילד" קיים כינוסו השנתי השמיני

מכל מקום ,להקת הזבנג מופיעה ביצירה של

ומארצות נוספות באירופה.

העוסקת בחיים בתוך בית-חולים .כותבת

מישראל הוזמנו שני מורים ללמד בו :משה

המחול בארץ ,וכן התקיימו הרצאות ,ביניהן

היוצרת :ייבית -חולים רגיל  ,מקום שם זהותך

יסמין ,הנושאת את

נכחו כ 40-

השם "", Therapist

משתתפים .התקיים דיון על מחקר

קדם ואלכסנדר ליפשיץ ,שלימדו האחד מחול

דבריו המרתקים של הארכיאולוג ד"ר יוסף

הופכת למחלה ,וחייך הופכים למאבק גופני

מודרני ,והשני באלט קלאסי .את מחול

גרפילנקל על ייריקודים פרהיסטוריים" ,ד"ר

בתוכ,ך כל אחד הוא חולה בפוטנציה וכל קרוב

הפלמנקו לימדה מרצ'ה אסמרלדה

מונעם חדד דיבר על מחקרים במחול הערבי

משפחה המגיע לביקור יש בתוכו קרוב אהוב".

~

)(, Merche Esmeralda

אחת המורות

הידועות ביותר בסגנון מיוחד זה.

בישראל ,מרגרט אקלוב דיברה על מסורת
המחול הבוכארי ונעמי בהט-רצון מסרה

סקירה על מחקר המחול בארץ~ .

הקורס נמשך שבועיים~ .
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הןא הערה פןגעת ,לאןזני כל הכיתה" .א ןתי ,

ךש I Iת

 Vחילופי

כמי שבא מחן  IIל ,לא השפילן ככה לעיני כןלם.

בספריה

ןגם זכיתי לכ,ך שהיקצן לי דירה קטנה על גג

נשיי

למחול

הבניין ,ןלא נאלצתי לגןר עם עןד סטןדנטים .

ה 80-

מנהלת גילה טןלידאנן את

אןמנם גג הביתן היה פח לןהט ,אבל הין שם

מראשית שנןת

לפחןת מקלחת ןשירןתים 'מערביים' ,פרטיים ".

הספריה הישראלית למחןל ,השןכנת בבית-
אריאלה בתל-אביב .גילה אמןרה לפרןש בקרןב

שעןת הלימןד הן מתשע בבןקר ןעד
ןשןב

מ 18:00-

, 13:00

עד הערב .שעןת אחר הצהריים

לגימלאןת .תחליף אןתה בקרןב טליה

פרלשטיין-כדןרי ,ןזאת לאחר חיפןשים לא

מןקדשןת ללימןד שפת סאנסקריט העתיקה,

פשןטים ,שכן ניהןל מןסד כזה ,הכןלל גם את

ןזה מאפשר לקרןא את ה"ןדה" ,יצירה עתיקה

ארכיןן המחןל הישראלי  ,דןרש כישןרים רבים

ןמקןדשת ,העןסקת במחןל ,שהןא חלק

ןמגןןנים.

מהמסןרת ןהאמןנה הדתית.

ראדן קלאפר ימשיך בתפקידן כאחראי על
 IIיש גם תלמידןת .גם הן מתגןררןת בבנין

מדןר המחןל של הספריה העירן נית שבבית-

האקדמיה  ,אבל בניגןד לבנים ,הנערןת אינן

אריאלה.

יכןלןת לצאת לעיר  ,אלא בהשגחה צמןדה",

בשנת 1996
האזינן 707

מספר רפי.

V

החזרה

מהודו

לפני זמן לא רב שב ארצה משנת השתלמןת

בהןדן רפי מסילקר ,בחןר צעיר ,בן למשפחת
עןלים מהןדן ,שהיה מתלמידיה של ןרה
גןלדמן .הןא זכה למילגה מטעם ממשלת הןדן,

ןהיה לסטןדנט מן המניין באקדמיה

"קןצ'יפןדי" ) (Kuchipudi

לאןמנןת שבעיר

מדרס ,בדרןם חצי היבשת ההןדית.

ביקרן בספריה

איש .מתןכם

3250

איש להרצאןת שמארגנת ספרית

הןא לא היה התלמיד הזר היחיד  .היתה בת

בית-אריאלה,

מבןלגריה ןתלמידןת מהןלנד ןארצןת אחרןת.

סטןדנטים קיבלן יעןץ ןהדרכה.

736

צפן בקלטןת ןידיאן,

116

להן היה חןפש רב יןתר מאשר לתלמידןת
בארכיןן המחןל שבספריה מצןיים

ה"מקןמיןת".

941

תיקים

של להקןת ןאןמנים ,אירןעים ןמחןל אתני

-

אבל אתה הרי נראה ממש הודי  .האם

ברחוב ובשוק התיחסו אליך כאחד משלהם?

בישראל ,מלבד הארכיןן המתעד את המחןל על
כל צןרןתין בעןלם.

"אפילן אם דברתי בהןדית  ,מיד ידען הכל
שאני ' זר' .למשל בשןק ,ביקשן ממני מחיר

גבןה  ,שנןעד לתיירים הנראים בעיני בעלי

'מאמריקה' ...

אגב ,לשאלה

בדרך כלל שןהים הצעירים ההןדים ארבע

הדןכנים 'עשירים',

שנים באקדמיה .זן שןכנת בבנין רחב מידןת,

איפה ישראל ,תמיד ענן לי ,בקצה

הכןלל גם חדרי מגןרים ןפנימיה .ראש

המראה שלי לא הצליח לבלבל אןתם".

אמריקה ...

האקדמיה ,הגןרן ,הןא סיתנדרא יןגי

) (, Sithandl'a Yogi

ןעל פין יישק דבר.

האקדמיה מתקיימת בעיקר ממןפעים  ,ןיש כל
שנה סיןרים רבים בעןלם ,באירןפה ןבאיזןרים

 IIלאן שהיד הןלכת ,לשם הןלך המבט
נןצר

היןפי II

-

-

ןשם

נןספים.

היא אחת האמיתןת המסןרתיןת

של המןרה הדגןל  .במזרח כמן במזרח ,

עכשין חזר מסילקר הביתה ,ןלבעיןת הביתיןת

בשיעןרים לא מרבים לדבר ,אלא רק לנסןת

הרגילןת .הןא ימשיך להןפיע עם תלמידיה של

ןלבצע את התנןעןת המןכתבןת על ידי

גןלדמן  ,ןבנןסף הןא מתחיל גם ללמד בסטןדין

המסןרת ןהגןרן .האמצעי המשמעתי העיקרי

שלה.

V

קופי

אייריש

ברגליים
מחזמר בתנןעה בטעם אירי,

" "Riverdance

שמן  ,כןבש את בימןת אירןפה ןאמריקה.

הלהיט הזה חןבר על ידי המלחין ביל ןהילן

)(, Bjll Whelan

בן ה  ,43-ששדד לצןרך זה את

אןצר המנגינןת ןהמחןלןת הקלטיים של

אירלנד .ראשיתן של המןפע היה בקטע בן 7
דקןת שנןצר עבןר תחרןת האירןןיזיןן.
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רקדנים

ן 28-

נגנים מצליחים להעניק

לאןסף זה של כל מה שנחשב ,בצדק אן בטעןת,
למסןרת אירית ןמצליחים להעניק משהן
למןפע מלהיב ,שכבר יןתר

מ 2.5-

מיליןן צןפים

ראן אןתן משני עברי האןקיאנןס האטלנטי.
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ח)ות W

מאת ה  Jוה רוט J
 S NASHו PHOTOS BY CHR
ברג

~

לצלילי מוזיקה מחרישת אוזנייס עולות

""'IIIIIIIIIII

לבמה שבע רקדניות ,כאילו יצאו זה

בחזרות מרובות על התנועה המבוצעת

למוזיקה של המלחין סטיב

בלייק )Steve

בריקוד של ערב שלס  ,החזרות

עתה מתוך איקונות ביזנטיות .בריקוד " בשר

(. Blake

ודס " של הכוריאוגרפית '/יה אנדרסון מציגות

המרובות של התנועה עס היסודות הרתמייס

הרקדניות תנוחות  ,מחוות ידייס ותנועות

של המוזיקה ,מביא אחרי זמן מה לירידה

עינייס השאולות מאיקונוגרפיה דתית נוצרית

בריכוז ולתחושה של אריכות יתר.

של קדושיס ,מלאכי חבלה וקדושיס מעוני . 0
לשפה אומנותית זאת יש משמעויות מורכבות

 IIבשר

וד " 0

הוא ריקוד ש אנדרסון יצרה עוד

וכוונות בבחירת הדימוייס ,הדמויות  ,הסמליס

בשנת

1989

והועלה במרץ השנה במסגרת

והסימניס האלו .אולס ,אנדרסון משתמשת

פסטיבל

בדימוייס חזותייס חזקיס אלה רק כנקודת

אנדרסון מסבירה שהיא מתעניינת בנושאי

Spring Loaded

ב-

Place

בלונדון.

מוצא לריקוד .מכאן ממשיכות הרקדניות

ג ' נדר ומיניות ומיחסת להס חשיבות רבה

להתנועע על הרצפה ,כשהן מרוכזות בעולמן

בעבודותיה .היא מנסה ליצור מתח בין התוכן

הפרטי ,שבו הצופה באולס אינו לוקח חלק.

לבין הג'נדר של המבצעיס בריקודיס שהיא

כשס שקודס הוגבל מילון התנועות של

יוצרת .מתח זה הוא היוצר את הפוטנציאל

הרקדניות ,כך מוגבל עתה מרחב התנועה שלהן.

הפוליטי ונותן את העוצמה לעבודותיה.

אולס למרות המגבלה  ,שפת התנועה מרתקת.
בריקוד  IIבשר

וד ", 0

מגבילה הכוריאוגרפית

אנדרסון יוצרת ל  IIבשר ודס " סגנון תנועה

בכוונה את תנועות הרקדניס ,ויחד עס

מקורי ועשיר מאו,ד המשלב תנועות מפותלות

ההתרכזות בעולמס הפנימי היא יוצרת מצב

עס תנועות מאוד מדויקות  .הצרוף הזה עס

שבו הרקדניס מצוייס בעולס משלהס ,מנותק

התרכזות הרקדניות בעולמן הפנימי נותן

מהעולס הצופה .הרקדניות בריקוד מתנועעות

איכות חושנית ומסתורית לריקוד .מילון

תמיד בקבוצות ובתנועה אחידה וכל זה יחד

התנועות של אנדרסון מדגיש את הייחודי

עס התמקדותן במחוות ידייס ,פניס ותנועות

והשונה בתנועת הנשיס .יש כאן ניסיון להציע

העינייס .החזרה על התנועות מוסיפה לאווירה

איכויות ושפה תנועתית שגוף האשה יכול

המסתורית של הריקו,ד והנשיס בריקוד נראות

לבצע ללא מאמץ מיוחד .אנדרסון משתמשת

כקהילה בעלת סולידריות .אנדרסון אינה
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בןחרת באיכןיןת הפיזיןת הסטריאןטיפיןת של

רקדן ,על מנת שהקהל יןכל להזדהןת עם
המבצעים על הבמה .אבל על הרקדנים שלה

להיןת בעלי מיןמנןת גבןהה כדי שהקהל יבחין
בכך שהןא טעה בדימןי הצר שלן על איך צריך
רקדן להראןת.

ןהסכמה על הבדלי הזהןת גברית/נשית ,מבלי

ב  1Jצם ההפרדה שו

להתייחס דןןקא להבדלים הביןלןגיים בין

א  Jדרסון בין וה  jJת ה  Jשים

והגברים .יש  Jסיון והצי 1J

נשים ןגברים הקיימים בין המינים.

בעצם ההפרדה של אנדרסןן בין להקת הנשים

ןהגברים  ,יש נסיןן להציע הצגה אחרת של
נשים בריקןד  ,שבא גם לידי ביטןי בןיכןח

להשפעה ןלעןצמה החזןתית של עבןדןתיה של

הצגה אחרת שו  Jשים

בריקןד של אנדרסןן מבטאןת את קןלן

אנדרסןן יש חשיבןת מרכזית ,ןאת זאת היא

יןצרת באמצעןת התלבןשןת ,האביזרים,
התאןרה ןהתפאןרה לצד התנןעה .הדבר בא

בריקו ד .שבא גם וידי ביטוי

לידי ביטןי בשיתןף הפעןלה ההדןק ןלאןרך

) (, Steve Blake
)(Simon Corder

ןמעצבת התלבןשןת סנדרה

פאןןל )(. Sandra Powel

הייחןדי על כל משמעןיןתין ןלא משמשןת כמין
יי השני יי ייהאחר יי בריקןד.

ב ו יכוח הפמי  Jיסטי

שנים שהיא יןצרת עם המלחין סטיב בלייק

מעצב התאןרה סיימןן קןרדר

הפמיניסטי המתנהל בעןלם המחןל .הנשים

הןידאן-דאנס

המת  Jהו ב  1Jוום המחוו.

בייבשר ןדםיי היא

Perfect Moment

)(1992

נעשה על בסיס כןריאןגרפיה שיצרה אנדרסןן
עןד קןדם לכן ,ןמןרכב מקטעים ללא רצף
עלילת י  .החןט המקשר בין התמןנןת בריקןד

ה  Jשים בריקוד שו

עיצבה שמלןת זהב ארןכןת המסתןבבןת

זה הןא התנהגןת חברתית שבה מאןפיינים

ןמתערבלןת ברכןת סביב גןף הרקדניןת.

ההבדלים בין גברים ןנשים בחברה .אפשר

לשמלןת הארןכןת קן נקי ,ןנראה שהן נןחןת

לראןת זאת בטכסים יןמיןמיים ,כמן רחצה

מאןד להתנןעע בהן .הבד הכבד נןפל ברכןת
ןכבדןת כלפי מטה כאשר הרקדניןת מתנןעעןת

בעמידה ,אןלם כאשר הן מתפתלןת על
הרצפה ,נקןןה הבד כמן שלןלית מים לצד
מןתני הרקדניןת .בכך יןצרת פאןןל איכןת

א  Jדרסון מבטאות את קוון
הייחודי  1Jו כו משמ  1Jויות יו
ווא משמשות כמין "הש  Jי"
"האחר" בריקוד

נןסף לתנןעת הנשים .במהלך הריקןד משתנה

אנדרסןן בשנת

,1984

המקןרית שכתב בלייק לריקןד היא בעלת
יסןדןת ריתמיים ברןרים ,ןנןגנה על הבמה על

מהמאה השבע עשרה ,

ידי שלןשת נגני להקת ייקןרבנןת המןןתיי.

,Sisters

המתאר שתי אחיןת זהןת ,שהןצג

בילדןתה למדה אנדרסןן באלט  .לפני שסיימה

בתחילה במקןמןת לא מקןבלים למןפעי מחןל

את לימןדיה במרכז לאבאן לתנןעה בלןנדןן ,

אןמנןתי ,כמן קברטים ,פתיחןת גלריןת,

היא הספיקה ללמןד בבית ספר לאןמנןת,

מןעדןנים ןפאבים .על מנת להרחיב ןלפתח

ןהיתה לה גם גיחה קצרה לעןלם הרןק .היא

את י צירתה אל מעבר לעבןדןת שיצרה רק

משתמשת ברקע שלה בבאלט כנקןדת מןצא

עבןר נשים  ,ייסדה אנדרסןן להקת אח

לעבןדןת שהיא יןצרת ןגם משלבת מתןך מילןן

המןרכבת מרקדנים גברים בלבד,

תנןעןת הבאלט בעבןדןתיה .בתחילת עבןדתה

Featherstonehaughs

לראןת בריקןד

Marina

ןתלבןשת המאפיינת אןתן מהמין השני,

The Cholmondeleys

בגלריית טייט בלןנדןן .הלהקה הןפיעה

משנת  .1987במהלך

חברה  ,שבהם לכל אחד מהמינים תפקיד מןגדר

~

כלהקת נשים בלבד.

שמה המיןחד של הלהקה שאןל מפןרטרט

התמקדה אנדרסןן בכןריאןגרפיןת שיצרה על

של גברים בחצאיןת סקןטיןת  ,אן בריקןדי

לגברים.

גןןן השמלןת באמצעןת פנסי התאןרה

מחןןת ידיים ןהבעןת פנים ,ןדןגמא לכך אפשר

להתנהגןת של אחד המינים ,כמן טכס לחימה

שמלןת נשף צבעןניןת לנשים ןחליפןת כהןת

מאןד מיןחדת של תנןעת הבד התןרם מימד

הצבעןניים בהם משתמש קןרדר .המןזיקה

ןהתלבשןת  ,אן בטכסים סטריאןטיפים

הריקןד

1. Adair, Christy. 1992. "Women and
Dance: Sylphs and Sirens". London: The
Macmillan Press .

2. Bain, Alice. 1993 . "Golden Moments of
Rich Alchemy". Scotland on Sunday,
21 March.

The

)מבטאים פאנשןז( .

את הלהקה ייסדה אמנם לצןרך פרןייקט

(, 1988) Clump

ביבליוגרפיה

יחיד,

אןלם ההצלחה

הןבילה להמשך פעילןת הקבןצה.

3. Briginshaw, Valel·ie. 1995/96. "Getting
the Glamour on Our Own Terms". Dance
Theater Journal. 12:103. (Winter). p. 36-39.

שנןת השמןנים החל הסיגנןן המקןרי שלה לנןע
לאט מהפרינזי אל התיאטרןן ןהטלןןיזיה,

למרןת שכל אחת מהלהקןת ,להקת הנשים

כאשר החלה ליצןר עבןדןת באןרך מלא,

ןלהקת הגברים ,מןפיעה בנפרד ןשןמרת על

הכןללןת מספר חלקים עם רעיןן המקשר

זהןתה ,מצרפת אנדרסןן מפעם לפעם את שתי

ביניהם.

הלהקןת יחד להפקה גדןלה ןמגןןנת יןתר ,כגןן

הריקןד
את להקת
ייציןמליזיי

The Cholmondeleys
-

)מבטאים

ןנא לא לשאןל למה( ,ייסדה

Flag

שהןעלה לראשןנה בשנת . 1988

בעצם הקיןם הנפרד של שתי להקןת  ,האחת
של נשים ןהשניה של גברים  ,יש הדגשה

4. Petronio, Stephen. 1990. The
Independent, 12 October.

לשכת

הלימודים
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בית-ספר לכל מקצועות המחול,
לכל הגילאים :ילדים ,נוער ומבוגרים
ובכל הרמות והמסלולים

•
•
•
•
מחירים סבירים

•

צוות מורים מובחר ובעל מוניטיו
מסלול מקצועי ,מסלול משובח לחובבים
סדנאות מחול ומופעים

.

'-,

~~__~""~~""~7
,.

~',

מלגןת למצטיינים
מטעם קרו  NEW-YORKלמחןל

המורים

ומקצועות המחול הנילמדים:

בלט קלאסי
אילנה ואדס פסטרנק
)בליווי פסנתרנית(

מחיל ג'אז
שמעוו בראוו  ,מגו דוייל בראוו  ,רינה ול,ן רוני רוזנשטוק

מחיל מידרני
אילנה קליף

~

)בליווי פסנתרנית או מתופף(

ת

מחיל ספרדי

-

פלמנקי

r>.

"

סילביה ברוא ורפאל גראו
)בליווי גיטריסט ספרדי(

סטפס
אבי מילר

קפיארה
גיל נקר

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

, 04-8344662

טלפקס:

,04-8255067

ת.ד.

3795

אמד טאט1וומי היג , Iקאטה

I

אחד משני אבות הבוטו:
 IIבוטו היא גוויה

I

העומדת מדוב יאוש • II

ןעןבד גם בארצןת הברית ,על מנת לנסןת

יפאן ,כשהסתיימן ימי האימפריה הקיסרית

ןלרכןש את יסןדןת האןמנןת היפאנית החדשה

שלה בתבןסה מןחלטת במלחמת העןלם השניה.

אןמנים ,קאזןאן אןנן ןהג'יקאטה טאטסןמי

אבל שני יןצרי מחןל הבןטן לא התכןןנן להביע

הזאת ,שנןצרה בשנןת

ה 60-

על ידי שני

) (. Hajikata Tatsumi
וו.........

לפני כעשרים שנה הדהימה להקת

..........

המחןל בןטן היפאני "סאנקאי ג'ןקן"

את ציבןר שןחרי הריקןד בארץ

-

ןלמעשה גם

באירןפה ןבאמריקה .ארבעת המןפלאים של
אמאגאטסן ,שנען באיטיןת מדהימה מתמןנה

יפה ןחידתית אחת לשניה  ,אסטתית לא פחןת

מחאה ,אלא לחפש את עצמם במבןכה ששררה
אז בארצם ,ביחס להשפעןת המערביןת

אריה בןרשטיין אף השתתף כרקדן במסע

מןפעים של אמאגאטסן ,מייסד  IIסאנקאי

לאןתן משהן יפאני ייחןדי  ,מסןרתי ,שאף הןא

ג'ןקן "  ,שעה שלמד בארה  IIב .ןבשנים האחרןנןת

החל להישחק .בעיני היפאנים ,היה הבןטן

שב משהייה ממןשכת בביתן של קאזןאן אןנן,

מערבי מדי לטעמם .אם לא מחןל ןתיאטרןן

יןרי

מסןרתי משלהם ,הם העדיפן אןמנןיןת

רן.

ןעלןמה כמןה ,ןהקסימן במקןריןתם.

מיןבאןת ממש ,כגןן הבאלט הקלאסי אן מחןל
ביןזמתן ןבעזרתן של יןרי רן הגיע ארצה

הטןןס החי המטייל לן על הבימה ,הרקדן

החזקןת שניכרן בעבןדתם ןהרצןן להיצמד

מןדרני המבןסס על הסגנןן המןדרני האמריקני.

הנןפל ארצה כעץ כרןת ןנןחת על גבן ,רקדן

בחןדש יןלי ' 97
)(. Nakamura Fumiaki

אחר התלןי ברגלין על רקע כחןל זןהר ,הגןפןת

ןמפגשים ,שבהם השתתפן אןהדי-בןטן

לא תמיד ממיטב המלחינים ,למןפעיהם .נקןדת

ישראלים רבים.

המןצא היתה לא רחןקה מזן של יןצרי מחןל-

העירן מים כמעט ,המשןכים אבקה לבנה

הפרןפסןר נאקמןרה פןמיאקי

נערכן הרצאןת

ןהראשים המגןלחים ,כל אלה הין חידןש,

אןמני הבןטן בחרן דןןקא במןזיקה מערבית,

ההבעה האירןפי של ראשית המאה

ה :20-

מגרה ןמחשמל דןןקא ב"קרירןתן" .אין זכר

נפגשתי עם האןרח מיפאן ןעם יןרי רן ,ןניסיתי

ביטןי עצמי ,אישי ,שהןא בבןטן ביטןי

לתןכן ,לכןןנה אן למסר .מכל מקןם ,לא במןבן

להבין בעזרתם מקצת מסןד הקסם הבןטןאי.

אןטןנןמי של גןף הרקדן II .הרקדן נתפש ככלי

המערבי המקןבל במחןל המןדרני.
שעה שהרקדנים השתלשלן במשך יןתר

ממחצית השעה מחבלים התלןיים מגג היכל
התרבןת בתל-אביב אן באמפיתיאטרןן
האןניברסיטה על הר הצןפים

-

עצרן הכל את

נשימתם .ןכאשר נהרג אחד הרקדנים של

אןבייקטיבי  ,שהרקדן עצמן חןקר אןתן עד

השם בןטן ,פירןשן ,כידןע  ,צל אן אפלה.

גבןלןתין .בעשןתן זאת  ,הןא מגיע ,באןפן

לדברין של האןרח  ,כןנה כך המחןל החדש ,

כמעט מיסטי ,אל עןלם שבן בטלןת ההבחנןת,

שנןצר בשנןת

ה ,60-

משןם שנןצר בתקןפה

התנןעה מתפרקת לחלקיקי היסןד שלה"

שאחרי מלחמת העןלם השניה ,שעה שיפאן

)מדברי ההןדעה על מפגש עם האןרח מיפאן,

היתה תחת משטר כיבןש אמריקני .ןהצל  ,היא

שהתקיימה במןזיאןן טיקןטין לאןמנןת

אןתה אפלה שירדה על ארץ השמש העןלה,

יפאנית בחיפה(.

 IIסאנקאי ג'ןקן" כעבןר שנתיים בשעת ביצןע

מןפע זה בסיאטל ,ארה"ב ,חשן הכל בכאב

השיא הדרמטי והאסתט י של הבוטו היה מופע ייסאנקאי גיוקויי ,שנקרא

ןברגשי אבל .כל כך קרןבים נראן לנן הרקדנים
היפאנים

ה  IIמשןנים II

הללן.

אחריהם הגיעה לישראל להקת "אריאדןנה",
שכןלה נשים .היא היתה לא פחןת עיקבית
ןמןזרה .

אבל השיא הדרמטי ןהאסתטי של הבןטן היה
מןפע  IIסאנקאי ג ' ןקן" ,שנקרא  IIמרןב סקרנןת

הביצים נעמדן על חןדיהן" ,ןשבןצע בשפיים.
מןפע ,שבן שימשן מים ןחןל ,ןביצים ענקיןת

מןארןת מבפנים ,לעןד חלןם בהקיץ של תנןעה
איטית ןתענןגןת של יןפי בימתי ,שלא נראה
כמןהן עד אז.

ככלןת כל המןפעים המרשימים הללן ,הגיע
לארץ אחד משני האבןת הרןחניים של מחןל
הבןטן ,קאזןאן אןנן ,שהיה כבר אז גבר קשיש,

רזה כמקל ,שבקןשי זז ,אבל כל ניע שלן מלא
רגישןת פנימית ןפיןטיןת אישית מיןחדת
במינה.

כך שאפשר לןמר ,שהצןפה חןבב המחןל

הישראלי מיןדע היטב לבןטן ןענפין השןנים.
המןפע האחרןן של  IIסאנקאי ג'ןקן" בישראל

לפני כשנה היה מהדןרה חדשה של מןפעי

הלהקה של אמאגאטסן מלפני שני עשןרים .הין
בן רגעי קסם ,תפאןרה נהדרת של תבליט בן
מןטבעים גןפןת הרקדנים ,אבל ככלל לא ניכרן
בעבןדה החדשה חידןשים אן הישגים כלשהם.

הבןטן נשאר חידה ,כשם שהיה פעם .גם שלל
הספרים שראן אןר בנןשא בעןלם לא הסירן,

ןלן טפח ממשי אח,ד מהתןפעה המעןררת
שאלןת שאין להן מענה.

במשך השנים ,לא מעט ישראלים טרחן להגיע
ליפאן אן לאמאגאטסן ,היןשב קבע בפריז

יימרוב סקרנות הביציס נעמדו על חודיהןיי ,ושבוצע בשפייס ,מופע ,שבו

שימשו מיס וחול ,וביציס ענקיות מוארות מבפניס ,לעוד חלוס בהקיץ של
תנועה איטית ותענוגות של יופי בימתי ,שלא נראה נמוהו עד אז

נכחתי בשיעןר שנתן יןרי רן במסגרת המפגשיס

ש התקיימן במרכז סןזן דלל ביןלי .מי

מהמשתתפיס שרצה להתנסןת בעצמן בתנןעה ,

עלה לבימה .יןרי נמנע מלתת להס הןראןת,
במןבן המקןבל בשיעןר קלאסי אן מןדרני .הןא

הןליך את המשתתפיס מעדנןת לגילןי התנןעה ,

........
........
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ןאןהבי בןטן בביתה של אןרית ,לדיןן בנןשא
יי בןטן ישראלי ,האס יש חיה כזאת? ןאס כן,
איזן מין חיה ?".ןז

שגןפס מכתיב להס.

הין שס סטןדנטיס צעיריס ,רקדניס מנןסיס,

מבלי שידבר על כ,ך החלן האנשיס לנןע בצןרה

טל 0081-3-3793-3164 ':
פקס3-3711-6214 :

מאן,ד שןב מבלי שדןבר על מרכיב המהירןת ,

למחןל הבןטן עבר נכבד .השפעתן על המחןל

אן נכןן יןתר האיטיןת  ,שהיא מרכיב סגנןני

בעןלס ניכרת  .אבל במןלדתן הןא אןלי כבר

יןצריס ןמבצעיס  .בין האןמניס המןכריס

שנכחן הין נטע פלןצקי ,יוסי יןנגמן ,נמרןד
פרי,ד תמר בןרר ןכן יןזמי הכנס ,הראשןן

ייצימ חית  ",מאןד אןרגאנית ,ןבקצב איטי

חשןב כל כך בבןטן .מה שעשן המשתתפיס

היה ,בעצס ,דןמה לאילתןר-מגע ושמשןס מה
עדיין מכןנה אצלנן

ביןזמתס של יןרי רו ןאןרית נבן התכנסן

בסןף חןדש ספטמבר כעשריס (!ו רקדניס

(, contact-improvization

מסןגן אצלנן.

הדיןן  ,שנמשך כשעתייס ,היה רגןע ןלעיתיס

בגדר תקןפה שהסתיימה .גס בשיאן ,שעה

שפעלן ביפאן יןתר

מ 60-

קבןצןת בןטן שןנןת,

אישי ,שעה שהאנשיס דיברן על החןןיןת

שלהס ןמה מןשך אןתס לסןג זה של מחןל

הןא לא היה פןפןלארי ,אלא בקרב חסידין.

אבל ללא המגע ,כי כל אחד נע בפני עצמן.

מןדרני ,יפאני דןןקא.

בשל האןפי האינדבידןאליסטי שלן ,ןגישתס
בדידןת זן של הפרט מצןיה בכל מןפעי להקןת

הפילןסןפית-אסתטית של יןצרין ,לא נןצרה

אי אפשר היה לצפןת ,שהכל יגיען להסכמה

הבןטן שיצא לי לחזןת בהן  .אין כמעט מגע בין

מסןרת של ממש ,שבכןחה לשמר יצירןת

לגבי יייפאני ןתן " הייחןדית של הבןטו,

אדס לאדס .אין דןאט  ,שהןא מרכיב בסיסי

חשןבןת של בןטן ,אלא בסרטיס ןבספריס ,

ןישראליןתס של אלה העןסקיס בן בארץ .לא

ביןתר של המחןל המערבי  .כל רקדן הןא בגדר

בצילןמיס ןבאמצעי המחשבה אחריס .האס יש

עןלס בפני עצמן ,אפילן אס הכןריאןגרף בןנה

לן עתיד? זןהי שאלה שאני נןטה לענןת עליה

תמןנה כןללת .בדידןת זן  ,אןטןנןמיה של

בצער רב

-

-

היתה כןןנה מצד איש מהמשתתפיס ,לנסח
איזה מניפסט תיאןרטי.

בשלילה .אבל רק בעןד שניס

הפרט  ,אן פיי נית בחברה המערבית המנןכרת ,

אחדןת יתברר ,האס הבןטן היה רק תןפעה של

אבל רןב המשתתפיס הסכימן להצעת

ןכנראה הןלמת גס את רגשי הבדידןת ןהניכןר

עשרןת שניס מעטןת ,בחייהס של יןצרין

היןזמיס ,להגיע למןפע משןתף של אנשי הבןטן

בחברה היפאנית התעשייתית .ןמכאן ההצלחה

ןמבצעין.

שלנן ,בעתיד הקרןב .בשלב ראשןן הוחלט

הרבה של הבןטן במערב

-

ןאי פןפןלאריןתן

בארצן.

חלקן השני של השיעןר היה  ,בעצס ,שיעןר

~

לארגן מפגש נןסף ,בו יציגן איש איש את
עבודןתין .ןרק אחר כך אפשר יהיה להןןכח,
האס יש מספיק חןמר להפקת מןפע ,ןלן בפני
קהל מןזמן של חןבבי הבןטן.

בהרפיה  ,קרןב לשיטת פלדנקרייז .
כל מי שיןצר אן מתעניין במחןל הבןטן
בשיחתי עס נאקמןרה פןמיאקי הןא עמד על

כ,ך שלמעשה אין דבר כזה סגנןן בןטן אן
שיטת מחןל בןטן .לדעתן  ,אין זן טכניקה
במןבן המערבי  ,אלא גישה מחשבתית ןריגשית.
דרך כזן ,של חיפןש עצמי פנימי ,מנןגדת
קןטבית לדרכי ההןראה המסןרתיןת של יפאן ,
שהן בעיקר חיקןי יי המאסטר " ןשינןן הדבריס

עד לביצןע מןשלס .היןצר אינן מתבקש לחדש
אן להיןת מקןרי ,ןבןדאי לא אישי  .ןאןלי זן
הסיבה העמןקה להתנגדןת הנחרצת של אןמני
בימה ביפאן לבןטן  .הבןטן הןא התגלמןת
הסןבייקטיבי שעה שאןמנןת המזרח הרחןק

משתדלת להיןת אןביקטיבית ,ןנמדדת מןל
האידיאל שנקבע מכבר  ,בדןמה לחןקי הבאלט
הקלאסי.
אןלי זן גס הסיבה להצלחת רקדני באלט
מהמזרח הרחןק בתחןס הבאלט הקלאסי .
השאיפה לשלמןת מפתחת מאןד את הטכניקה

של הבאלט אצל רקדני מזרח אסיה  ,אבל בן
בזמן גןרמת לן להיןת מנןכר ןלהראןת מכאני,
מחןל של רןבןטיס.

לן חי ממציא הבןטן ,טאטסןמי היג'יקאטה,
הןא היה השנה בן

,1986

.70

לאחר מןתן ,בשנת

נןסד ארכיןן המןקדש לן ןלעבןדתן,

הממןקס ב"סטןדין האסבסט  ",מקןס שס

התקיימן מןפעיס ןבן עבדן אןמני הבןטן  ,לפני

שרביס מהס עזבן את ארצס ןנדדן לאירןפה.
גס האןרח שלנן מיפאן  ,נאקמןרה  ,נמנה עס
הןעדה המארגנת את הכנס ןהתערןכה

שתתקייס בשנה הקרןבה בארכיןן .למען

המעןנייניס באירןעיס הללן הנה הכתןבת
לאינפורמציה:

60

מתבקש להתקשר לאןרית נבן ,רח' הגלגל
רמת-גן

.52392

מידע נןסף.

טל/פקס:

,03-6194388

,29

לקבלת

קא  Iואו אונו
בן ה-ס!:ו
מופיע בגךמניה
ומאת יונו שמידטו
..........
..........

מרס קאנינגהם היה מכנה אירוע כזה

פשוט "  ", eventכדרכו .סלט המורכב

מסוגי דברים שונים .אבל אצל קאזואו אונו בן
התשעים ,שהוזמן להופיע בגרמניה )בעיר
רמשייד( ליד פינה באוש ,רצף התנועה ,שארך

כ  70-דקות  ,נושא את השם

-

" "Tendo Chido

משמע II :הדרך לשמיים ".המופע כלל גם את

הדואט  IIהדרך

לאדמה ,II

שנוצר בשנת

, 1994

ושאותו רקד אונו יחד עם בנו ,שגם הוא כבר
יותר מבן חמישים שנה.

אבל באמת השם ההולם את המופע בעיר
רמשייד היה אמור להיות "קאזואו אונו או
המופע של מפלצת-בימה קדושה ".

על הבימה ניצב נגן הבס פטר קווואל,ד שקרא
פעמיים-שלוש " אביב!  ",שעה שהבן יושיאו
אונו עלה בצעד מדוד על הבימה ,כאילו הוא
ממפה את שטח הזירת ההתרחשות  ,סרט כחול
גדול קשור לראשו הקרח ,ומשווה לו מראה של
שפן -של -פסחא.

כל עוד אונו הבן תחם את תחום הבימה ,חיכה

הנגן בשקט  ,ורק כשהגיע אונו האב  ,כמין מלך
ליר בליל הסערה ,הוא החל לנגן .אונו היה
לבוש במין גלימה ,שהותירה את כתפו חשופה ,
לראשו נוסח יפאני של זר-הקוצים של

ישו,

שיערו הדליל ארו,ך ובידו מטאטא מקש אורז.

תגובותיו החסכוניות של אונו ,לא יותר
מצעדים מהוססים ,כאילו מעידות ,היו קרובות
לדמויות של אותן מכשפות מתיאטרון  IIהנו

, II

המגלמות את רוחות המתים .לעיתים הוא

נראה היה כמי שמשיט את סירת-המתים על
' נהר המתים  ,המוליך אותן לעולם האמת.

הופעתו השניה של אונו היתה  ,לא רק מבחינת

המשרת קאליבן  ,כורע  ,מזוקן ומראהו אפלולי,

צבע בגדו ,צבעונית ומאופקת פחות .הוא קרב

ללא תנועה  ,בירכתי הבימה.

הבוטו מאז ומעולם חיבבו מוזיקה מערבית
המונית

-

הוא מחבק עולם ומלואו .הוא

מתגנדר בכובעו הקטן  ,מתחנחן לקהל  ,שמציף

לנגן הבס ,כאותו ילד סקרן  ,הנמשך לתופעה
בלתי מוכרת לו .למשחק התנועות שלו

בחלקו השל ישי של המופע הופך קאזואו אונו

את הבימה בזרי פרח י ם ולבסוף מרים רגל

נתלוותה אותה מוזרות מיוחדת שלו ,שהקנתה

לאישה מושלמת .בשימלה שחורה  ,לראשו

שובבה לאויר  .ליצן שנתיכי השמירה על

לו כבוד ותהילה באירופה בשנות

ה 70-

המאוחרות .מיוחדות ,שהפכה אותו למיתוס.

כובע שחור עם פרח אדום ,הוא חוצה את

האסתטיות שלו

קפצו ...

הבימה  ,בקו אלכסוני ,מאחור י ה לקידמתה
באיטיות .תנועות ידיו והבעות פנ י ו מספרות

הדרנים אלה  ,ולא המחולות הרציניים  ,הם הם

גם בחלקו השני של המופע מקדים הבן להכנס

סיפורים זעירים  ,כמ י ן שירי הי י קו  ,שאינם

עיקר טעמו של הערב  ,שהקהל מקבל כמחווה

לבימה לפני אביו .הפעם הוא בתפקיד הראשי ,

ניתנים לתירגום של ממש למחשבות ומילים .

בימתית מהסוג המעולה ביותר .כך נפרד

נוצר מעין טכס של שליט בא בימים  ,שנע
במשך

כ 20-

דקות בתנועות רכות ,עם ברכיים

כפופות ,כאילו כושלות ,מבלי לאבד בשל כך
מהוד

מלכותו.

קאזואו אונו בן התשעים מהבימה ,ממש כשם

שעה שמסתיימת נגינת הפסנתר הרחוקה

שהיה תמיד על הבימה ,בהשאירו טעם של

שברקע כעבור כחמש דקות  ,שעל גביה צועד

דקדנטיות חסרת מעצורים  ,ללא דאגה למה

אונו כעל שטיח ,מסתיים גם המופע שלו.

שמכונה  IIטעם טוב ".

לבוש בגלימת נזירים מזרחית בצבע בהיר ,הוא

ויש  ,כמובן  ,שני הדרנים  ,שבהם מראה אונו כל

כאילו שולט ברוחות השמיים ,כמו פרוספרו

מה שהקנה לו תהילה בשנים ההן .לצלילי שני

ב  IIהסע ר ה II

של שקספיר ,שעה שהאב ,כמו

שירי שמאלץ של אלביס פרסלי

-

הרי רקדני

ם
כתבה זו הופיעה בחוברת

Kulturchronik

של משרד החוץ הגרמני
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החוקר

7חיי  7הטוב ש"ייק7 :צ07

אתה 'ודע?

ש"ייק :בטח'

החוקר :ותחנת רכבת7 ,מש  ,7אתה 'כו 7 7צ?07
ש"ייק :כו ,זה הרבה 'ותר

ק.7

7א זז ו 7א צר'ך

7הג'ד !! 7ח"ך ,בבקשה'!!

מתןז 'ייהחייל הטןב שןןייק"
מאת הסןפר הצ'כי ןאצלב האשק

הברתו אפשרו
מאת גיורא מנור

~

צלמים רבים נמשכים לצלם רקדניס

..........

ורקדניות .מה שצד את ליבם הוא

היופי שבתנועת הגוף האנושי ,והצורות

שמציירת הכוריאוגרפיה בחלל .עינו הרגישה
של הצלם שבויה במרקם היופי הקינטי ,וכאו

הבעיה הבסיסית ,אם תרצה הפילוסופית ,של
צילום המחול.

קיימת סתירה מהותית ביו הצילום למחול:
הריקוד הוא אומנות התנועה החולפת כהרף-
עין ,ולא נותר ממנה דבר ,מלבד

הזכרון.

הצילום  ,לעומת זאת ,הוא נסיון להקפיא
ולקבע את הרגע  ,לכלוא את המשתנה באזיקי
התמונה העומדת  ,הקבועה.

צילום המחול דומה לנסיון לתאר יצירה
מוזיקלית על ידי השמעת אקורד אחד

מהיצירה .לבטא יצירה שלמה בצליל אח,ד
בודד .במילים אחרות ,למצוא את הדימוי
הסימלי  ,המחזיק בתוכו את המשמעות ,המעט
המכיל את המכלול .וזה גובל בפיוט .המשורר

............
צ'?וס ש? גד' דגו) מתוך הרמת מסך  ,כור '  ,עגת אסו?')

מסוגל ,ברגע של חס,ד למצות רעיונות או

מצבים מורכבים בשלוש מילים ,או במילה.
לכו חייב צלם המחול להיות ,בעצם ,משורר.

• PHOTO 8Y GADJ DAGON AT CURTAJN UP JN $UZZANE DELLAL
CHOR. : ANAT A$ULJN

צלמים רבים ,מאז ראשית המצאת המצלמה,
ניסו לכתוב מעיו שיר של מחול בעזרת העדשה.
והם ניסו להתגבר על המכשלה הבסיסית של
תנועה מול תנוחה ,באמצעים שונים .כל עוד

צ'?וס ש? משה ברקוב'ץ ' כפסט'ב? 'שרא? , 97
PHOTO 8Y MO$HE 8ERKOVJCH. J$RAEL FE$TJVAL 1997

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

לא היו בנמצא סרטים מהירים ורגישים ,כל
מה שהצליחו אותם צלמים לתאר היו ייפוזרת" ,

תנוחות שהרקדנים היו מסוגלים להחזיק בהו
ללא ניע ,למען הסרט הלא כל כד רגיש לאור.
לכו כל תצלומי המחול מראשית המאה
מוסרים לנו למעשה רק את דמות הרקדנית או
הרקדן ,ללא תנועתו .הדבר דומה להשמעת

השקט שביו צלילי המוזיקה.
ברגע בו אפשר היה להשתמש בסרטים
מהירים ,הפכו צלמי מחול לצלמי-עיתונות .הם
ביקשו לתפוס את השניה החשובה ,לתת

אינפורמציה ,וגם אולי ,במקרה הטוב ,את
אוירת היצירה .ולפעמים דווקא על ידי הויתור

המודע על חדות ,על כביכול טיב התצלום,
לטובת האמת ייהעיתונאית" ,העובדתית ,של
האמת האובייקטיבית :כד זה היה .כד זה
נראה.

אבל לעיתיס דןןקא גישה דןקןמנטרית כזאת

המצב שונה לגמרי בתחוס המחול המודרני,

גרמה ליצירת תצלןמיס מלאי אןירה ,שעה שעל

האקספרסיבי .למשל ,צילומי להקתס של

הצורני של הכוריאוגרפיה ,או בפרטיס דובביס

חשבןו החדןת ןהתאןרה המאןזנת ,נןצר דימןי

ליאת דרור וניר בו-גל ,בעיקר של ורדי כהנא

בודדיס ,של רגעי שיא תנועתי .לפעמיס בחר

דןבב .תצלןמיס כביכןל "גרןעי ס " טכנית ,הין

ושל דו לב הס כמו חלונות  ,שהמסגרת

יורס רוביו להתיחס לרקדניס רק כאל כתמי-

הטןביס ביןתר על מנת למסןר את מהןת

האובייקטיבית שלהס חותכת את גופות

צבע ,היוצריס בשל מהירות תנועתס ערפל

המחןל ןאת איכןת התנןעה ,שהיא ,בסןפן של

המבצעיס ,על פי רןב בצורה כמעט שרירותית,

צבעוני ,שרק פה ושס אפשר להבחיו בו בדמות

דבר ,העיקר.

אפילו אכזרית .וזה תואס את הגישה האכזרית

או באבר אנושי .אלה צילומי אוירה יותר

אף היא של הכוריאוגרפיה .אצל כהנא הגופות

מאשר תיעוד.

של הבימה ,כך שאפשר היה להבחיו במבנה

זן היתה שיטתן של יעקב אגןר ,אחד מצלמי

ממלאיס כמעט את כל שטח הצילוס,

המחןל ןהתיאטרןו הגדןליס של ישראל ,שהלך

ומהחיתוך ברור שיש המש,ך שיש עולס חיצוני,

ויש  ,כמובו צלמי מחול ישראלייס טוביס,

שמעבר למסגרת התמונה.

שמנצליס בצורה מוצלחת את הניגוד ביו אור

לעולמו לפני כשנתייס .עקרונית ,אגור מעולס
לא השתמש אלא באור המצוי על הבימה ,ממש
כשס שצלם-עיתונות אינו מאיר את האירועיס

לחןש,ך כפי שהוא נוצר בשל תאורת הבימה

יש בישראל צלמי מחול טוביס לא מעטיס ,כל

עצמה ,כגוו אורי נבו ,שהרבה לצלס את להקת

שהוא מצל  .0אגור גס לא היה מבקש

אחד וגישתו הצילומית .אחד מאלה המצליחיס

המחול הקיבוצית .כשס שרמי באר,

מהרקדניס לעמוד למענו .שוב ,כמו צלס-

לא לקבע את התנועה ובכל זאת להגיע

הכוריאוגרף ,משתמש באלומות אור חדות ,כך

העיתונות ,הוא התיחס לנושא צילומיו כאירוע

לצורניות ברורה הוא אלדד ברוו ,שהושפע לא

בתצלומיו של אורי נבו  IIצפות

חד-פעמי ,שאי אפשר לחזור עליו עד שהתמונה

מעט מגישתו של יעקב אגמוו .אבל השימוש

הדמויות המוארות בחלל הבימה.

תהיה מושלמת.

שלו בצבע ובאור שוניס משל רבו .אולי גס
העובדה ,שהוא מוזיקאי ולמד מחול ,פועלת

היכו מיקומו של משה ברקוביץ' ,שתערוכת

ודווקא אי-שלמות טכנית זו ,על פי רוב דמויות

לטובתו.

תצלומי המחול שלו מתקיימת ב  IIבית גבריאל

הגרפייס במערכת שונאיס  ,היא שהקנתה

צלס מחול ותיק נוסף ,יורס רוביו ,ניכר

לצילומי המחול שלו פיוט ותחושת אמת

בעבודתו גיווו בהתאס לנושא .הוא הרבה

בתנועה .

לצלס את להקתו של משה אפרתי,

זוהרות על רקע שחור ,אטוס ,שהעורכיס

 IIקולדממה ,II
הנציג המצטייו של הניגוד הקוטבי לגישה זו
הוא גדי דגוו  .הוא יוצר תמונות מחול חדות ,
מעוצבות היטב ,שעה שהוא נוהג להזמיו את
האומניס לסטודיו ,להעמידס לפני רקע בהיר,
לתאס את התאורה ,כך שתהיה חלקה
ומלטפת .הצילומיס נהדריס ,אבל סטטייס.
אלה רקדניס ורקדניות ,אבל לא המחול שלהס .
גדי דגוו מעדיף את הפורמט המרובע,

,6x6

הנוח לגרפיקאי  ,אבל השונה לחלוטיו מפורמט
הבמה ,שהוא ,בדרך כלל ,מלבני ,ונוגד גס את
דמות האדס ,שהיא צרה וגבוהה.

גישתן של צלס מחול מעולה ישראלי נוסף,
יורס בוזגלו ,ד ומה  ,אבל גס שונה מאוד מזו

של גדי דגוו .גס הוא מעדיף צילומי סטודיו,
תאורה מדוקדקת  ,חדות מירבית
וקומפוזיציה ברורה .גס הוא משתמש בעיקר

בפורמט

ה ,6X6-

והוא נוטה להשאיר את

המסגרת המחוספסת סביב התמונה .וזו

מאפשרת לו חיתוך מענייו ומשמעותי של
הדמות.

לחתוך או לא לחתוך'

-

שאלה המלטית זו

רודפת כל צלס מחול .כי בניגוד לדיוקו או
לצילוס עצמיס ,בהס עיקר האינפורמציה
החזותית היא  ,על פי רוב ,במרכז התמונה ,
במחול נודעת חשיבות עליונה דווקא

לפריפריה ,לשולייס .כמה תצלומי מחול יפיס
נאלץ העורך לפסול ,משוס שכף רגלה של
הרקדנית נקצצה ,משוס שהמצלמה עשתה

ברית-מילה לכף ידו של הרקדו!
גישתו האסתטית של הצלס מושפעת
הטוב

-

-

במקרה

גס מסוג המחול שהוא מבקש לתפוש

באובייקטיב שלו.
אס מדובר בבאלט קלאסי  ,בו השלמות
ה הרמן נית של כל אברי הגוף היא האידיאל,
חייבת להיות שלמות צורנית ,על פי רוב

סימטרית  ,גס בצילוס .וזה נכוו לגבי הדיוקו
של האומו הבודד ולגבי תצלוס בימה כולל .כי
בבאלט הקלאסי הקוויס ,הצורות השקולות ,
המאוזנות ,הס מהות היופי.

והתמונות היו על פי רוב כלליות

II

על פי רוב

שבצמח ,לחוף הכנרת ,שתפתח ב 11-
 ', 97ביו צלמי המחול בארץ?

II

בנובמבר

הוא אינו עושה תספורת ליצירה המצולמת לפי

מידותיו שלו ,אלא משתדל להתאיס את עצמו

חיה אחןתן ומשפחתה ,ניר-דןד )שנקראה

בימים ההם תל-עמל( ,בשנת

.1953

הוא חבר

הקיבוץ עד עצם היןם הזה.

הענייו שלן באומנות חזןתית הביא אןתן

לעסןק בגילוף בעץ ןבציןר.

ב 1979-

זימן לן

המקרה מקפצה לעןלם הצילןם .המפעל
התעשייתי של ניר-דןד התכןןו להןציא לאןר
קטלןג של מןצרין .משה ברקוביץ'  ,הצלם
החןבב ,קיבל על עצמן משימה לא פשןטה זן

-

ןהצליח בה מעל למשוער .רק אחר כך למד
אצל מןרים ידןעים לצילןם  ,יןסי כהן ןאייל
אןן  ,במסגרת סדנאות.

בצה " ל שירת בסיירת שקד ןעבר קןרס צניחה.
ןאןלי זה שןרש עיסןק צילןמי נןסף שלן ,שהןא
גם פרנסתו :צילןמי אןןיר.
בהיןתו נער ,החל לנגן באקןרדיןן ,ןליןןה
כמןבן מחןלות עם ,אןתם הןא אןהב עד היןם.
לכן אפשר לפגןש אןתן כל שנה בפסטיבל

כרמיאל ,מקןם שם התקיימה בשנת
ןאת זןית ראייתן ליצירה בה מדןבר .ברבים

עצמן· אקלקטיןת זן מעשירה את עבודתן ,אבל

מתצלומיו יש אןירה נכןנה של היצירה ,לפעמים

מןנעת ,בעצם  ,הןןצרןת כתב-יד צילןמי אישי

על חשבןן החדות אן הפרטים .לפעמים הןא

משתמש בחשיפה

כפולה )(, double exposure

מובהק .הוא אינן כןפה את עצמן על התמןנןת

בשנת

שלן ,אלא בעקיפין.

ממןרכז ,סימטרי  ,הדמןיות מצןיות במרחקים

שןןים מקצה

ה.frame -

לא " "1 am a camera

)כשמן

של מחזה ידוע של כריסטןפר אישרון,ך ששימש

באר ממלאןת תפקיד צןרני מןבהק בזכןת

ב 1990-

שעברה הןצגו צילומיו

-

לא בתחןם המחול

-

במןזיאןן לצילום בגן-התעשייה בתל-חי.

בסיס למחזמר ייקברט"( ,אלא דןןקא ,

משה ברקוביץ' זכה השנה בתחרןת בינלאומית

ייהמצלמה זה אני".

להקת המחןל הקיבוצית ,הןא מכניס לתמןנה

גם את אלומות אןר הזרקןרים  ,שאצל רמי

1982

זכה במקום הראשןן בתחרןת

זכה במילגת יצירה

מטעם ייקרן חבצלת" של הקיבןץ הארצי .בשנה

אןלי נכןן לגבין

בצילןמי עבןדןתיה של

תערןכת תצלןמי המחןל הראשןנה שלן.

שנערכה בבת-ים.

היןצרת תחןשה מיסטית כמעט.

כאשר הןא מצלם באלט קלאסי ,התצלןם הןא

1988

שעןרכת חברת ייניקןן" בפרס השלישי.

משה ברקן ביץ ' נןלד ברןמניה ,עלה לארץ בשנת

1950

בהיןתן רק בן

.9

ם

הןא הגיע לקיבןץ בן

רגעוו לענייני מחול
הובעון למחול שיתן לן עונון
שוטף,

על

המתוחש

באוץ

ובעולם בנל תחומי המחול
בפוןמט

משובח

ומקצועי

~
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אולפן אזוןי למחול

ס

עמק הירדן
בזרכזרלתזר וטל זרדזר

אדרז

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

~

:נ

§
.,j-

כ

e.

מועצה אזורית

~

עמק הירזן
אולפן למחול
.דכ ,

~

עמק הירדן 15132
טל06-6751838 ,

מודעות גופנית

-

רפרטואר

פלדנקרייז
מוסיקה וכלי הקשה
תולדות המחול
אמנות פלסטית

" ,~ :,::
-

רקוז מוזרני רפרטואר

אימפרוביזציה ויצירה

.מרי נה פילק ,גלינה צ'רניאק ,מירב בן-ארי

•

ענת בוסנו

-

•

יהוזית ארנוו

כתב תנועה .איה הסנוט

בהזרנת אורית מזר

חבר המורים הם:

.א נה ולאסוף

r-

מחול ג'אז .איךיס ברסלב

בהזרנת חן הרשקוביץי

 .הזה אורן ,זיתי תור

-

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

..;;u

קומפוזיציה .איה הסנוט  ,יהוזית ארנון

.ת נועה בנוסח פלזנקרייז

-

מרכזת סזנה  -עינב לוי
מנהל אזמיניסטרטיבי  -זאב אבנוו

אילנה כליף ,רחל שפירא

חוגים למבוגרים:

•

ז
~

מחול מודרני .עזה אורני  ,אורלי בו -בסט  ,מיכל חסוו ,

ובנוסף סזנאות יצירה וחוגי ג'אז ,

ריקוז מזרחי

מרכזת מגמת מחול לבגרות

אילנה ליבו

באלט קלאסי .איריס ברסלב  ,חנקה פראן  ,עינב לוי  ,אירנה זאבל

אימפרוביזציה ויצירה ,ג'אז ופנטומימה,

-

מהנ)ת ואמטתית  -יהדוית -אנרון

~
~נ\:
,

המז:.וציעית הנלמדים יציית המירים

THE REGIONAL
SCHOOL OF DANCE
JORDAN VALLEY 15132

נמו נן מלמזים רקוז מוזרני ,רפרטואר

אולפו למ\nר

בלט קלאסי

פנטומימה

•

רקזני להקת המחול הקיבוצית

~

מלווים בפסנתר:
יפים גלמן ,אולגה בקייב ,אלה סמולר

~

.ליאור פסח
• ליטו זילברשטיין
.טליה פרלשטייו  ,אילנה ליבו
.יעקב חפץ

גא'כפו לומדום ילרי'ס רייי

גיאז

~

riי\'i

במסגרת האולפו פועלת סדנת מחול

ז\1

\רי~י'il
I

וב ,קיומת מגמנו

"

ג)וJ/ו

במשך כל ימות השבוע כהכנה לריקוד מקצועי.

מתקבלים תלמידים לסדנת המחול לשנתיים ,או שלוש לאחר לימוד קודם במחול.
מזכירות האולפו :נורית לשד  Iגלית אבשלום

בואו ווםון אצונו ב-

אוופ אזווי וםחוו חו הנוםו
בהנהלתה האמנותית של שוש גלען

•

בלט קלאסי

-

מבחני R.A.D

.מחול מודרני
.מחול יצירתי

.ריקודים סלוניים

ג'אז

•
• ריקוד מזרחי
•

הלימודים
בכל הרמות
מגיל גן ומעלה

הנחיית עבודות גמר לבגרות

.מפגשים עם רקדנים וכו ריא וגרפים
האגף לתרבדת נדער דספדרט
טל .האולפו למחול-בשעות אחה"צ

, 04-9840785

מרכז קהילתי ע"ש יצחק רבין חדף הכרמל

שוש גלעד בשעות הערב המאוחרות 06-6372004

איילי .גס כאן יש רקדן כושי מהמס  ,הגונב

בערב ההוקרה כל מה שניתן לרכוש בכסף היה

בקלות את ההצגה  ,אבל הסיגנון אינו הכרזתי

על רמה גבוהה .התוכניה ,האכסניה  ,ההפקה

ובנוי על מבניס סימטרייס וכפות ידייס

היו מעולות .אבל המגבלה של הז;כצנ~ט מתגלה

מושטות בהתלהבות כמו אצל איילי .

שעה שמדובר בכשרון וביכולת אומנותית-
יצירתית .כי תכנית המופע היתה מקרית,

והמחול המסייס,

" " 66

שמו  ,למוזיקה

ושיריס קליס ובידורייס  ,הוא הקינוח.

לי=~-

הריקודיס החדשיס בינונייס ,ולמרבה
האירוניה הביצוע הטוב ביותר של הקטע הטוב

בריקוד זה מופיעה דמות  IIאיש זקן " טראגי /

ביותר

קומי  ,הרכב המבצעיס משתנה כמו

 IIהממלכה המשוסעת  ",על ידי רקדניס שגדלו

חלק אחד מיצירתו של פול

בקליידוסקופ .

בבת-דור  ,אבל כיוס איש מהס אינו עוד

-

בלהקה  ,וגס אינו רוקד

טיילור,

בארץ ...

להקה מעולה  ,אחת הבודדות ששרדו מימי

הפריחה הגדולה של המחול החדש האמריקאי
של שנות

ה ,70-

שאינה מוזיאון )כמו גרהאס או

 IIאניגמה II

מאת איוון פלר-דוקטש היא עוד

משחק ברקדניס התלוייס על חבליס גמישיס ,

איילי(  ,ואינה מושפעת מהמופשט הצורני של

מבלי שהאמצעי המשומש הזה יגרוס ליוצר

מרס קאנינגהס  .זה היה ערב מהנה של מחול

להמציא משהו מקורי או משמעותי .ואילו

"היס התיכון" "Mal'e nostrum " ,

מרשיס.

 ,מאת

האיטלקי לוצ ' יאנו קניטו לא היה אלא בידור
איזורי קליל בטעס הפסטה בולונייזה .על גבול

Iמ א ת

ג

I

l

מ

רא

] I

מחווה לברונית

ך

אמריקאית כמו מק-דונלדס

מאז ומעולס אני תוהה  ,מדוע אנשיס נכבדיס

ע ס כל הביקורת שיש לי כלפי בת-שבע דה

ודמוקרטייס  ,ודווקא בארץ כארצנו  ,בה פוניס

רוטשיל,ד ויש לי ביקורת חמורה כלפיה  ,מגי ע

הכל אל הכל

להקתה של טוויילה תארפ הופיעה בחודש יוני

הקיטש ,עס ילד בלונדי חמוד כסמל העתיד .

-

אפילו בפומבי ובכלי התקשורת

בשמות פרטייס ואפילו בשמות-חיבה  ,נהניס

לה הרבה יותר ממחווה סתמית זו .כדרכה  ,לא
צויינה כל סיבה קונקרטית לעריכת המופע

להשתמש בתוארי אצולה .בסדר  ,הכל נולדו

החגיגי כעת .לא יוס הולדת

שוויס ,אבל ,אליבא דג'ורג ' אורוול ,יש שוויס

מהזירה המעשית ומניהול להקתה .כנראה

כשמה המוזר במקצת של הכוריאוגרפית

יותר .שעה שעלתה חנה מרון להנחות את ער ב-

י עברו עוד שניס  ,עד שאפשר יהיה לספר את כל

האמריקאית מאו,ד יוצרת אינטלקטואלית

המחווה המהודר  ,שלהקת בת-שור ערכה לבת-

האמת על פועלה וזכויותיה הרבות בתחומי

שבע דה רוטשילד במשכן האומנויות  ,היא

האומנות ותחומיס אחריס .עדיין מפריע תואר

בקיסריה תחת הכותרת הלקונית

" ,"Tharp

מאו,ד שברוך השס אינה מכניסה את

הפילוסופיה שלה לריקודיה ,שכולס תנועה

חזרה וד י ברה על  IIהברונית

באנגלית.(...

II

)אפילו שיבשה את

נמרצת  ,תוססת  ,משעשעת  ,צבעונית

התואר

ואקרובטית.

יהודייס  ,שגורמיס לנו להתהדר בנוצותיו של

האס אלה רגשי נחיתות

 IIעגול ,II

לא פרישה

האצולה האנכרוניסטי  ,והנסיון להסתיר

חלקיס בביוגרפיה שלה ושל להקותיה .

איזה אציל מבני-ברית?
פינה באוש אוהבת לספר ,שגדלה כילדה קטנה
מתח ת לדלפק מזיגת הבירה בפונדק של אביה.

טוויילה תארפ מספרת )באוטוביוגרפיה שלה(

ודמעות

תנועות

לבת-שבע דה רוטשילד זכויות רבות מאוד.
ביניהן ,ולא הפחותה שבהן  ,תמיכתה במרתה

אנסמבל בת-שבע בשתי בכורות מעניינות,
מאת אנז'לין פרלז'וקאז' והכוריאוגרפית

שלהוריה היה קולנוע תחת כיפת השמייס  ,מה

גרהאס בשנות

שמכונה דרייב-אין .כנערה עבדה שס כסדרנית ,

השתייס  ,ובכך איפשרה למעשה את שיתוף

הקנדית לינדה גודרו ,הוכיח שוב שרקדניו הס

הפעולה המיוחד שהביא להקמת להקת בת-

מהמצוייניס שברקדני ישראל הצעיריס.

מוכרת פופקורן וגלידה

-

ובעיקר צפתה באין

ספור סרטיס  ,פעמיס רבות בכל אחד  .וזה ,

ה ,50-

תמיכה שקרבה בין

שבע.

לא מובן  ,מדוע הועלה שוב המחול הסתמי של

לדעתה ,היווה את ההשפעה החשובה ביותר על
סיגנונה המחולי .

הכסף מבודד את העשיר מיתר בני האדס  ,ומן

לארה בארסק מלפני שנתייס  ,שהצד החיובי

האמת .המשאביס שעמדו לרשותה של בת-

שבו הוא בעיקר החסכון בחשמל  .שס עבודה

שבע דה רוטשיל,ד היו הבסיס להכשרת

מבולבלת זו  IIמזמור

מחולות לקולנוע שלא היו קישוט לסרט או

רקדניס ישראליס כגון משה אפרתי ,רינה

הגדרה נכונה .לצערי גס הסולו של יוסי ברג,

ת וספת ,אלא חלק אינטגרלי ונכבד ממנו  ,כגון

שיינפלד ועמיתיהס בדור מייסדי להקת בת-

"ארכיטקט"  ,אינו ממש מרתק .יש בעיניי

בשלב מאוחר יחסית בקריירה שלה אף יצרה

עבודתה עס מילוש פורמן ב  IIשיער

II

או

ב"אמדיאוס".

מאז יצירותיה המוקדמות ועד היוס  ,כמעט

לשווא II

-

וזו באמת

שבע והשתלמותס בארה"ב  ,למימון הפקות,

)באוזניי( ניגוד לא מובן בין המוזיקה מאת

וכגולת הכותרת  ,להקמתה של הלהקה ,שגס

שוסטקוביץ ' לתנועה המתאמצת להיות מעין

כיוס היא ספינת הדגל של המחול המודרני

דה-קונסטרוקציה לפי צו האופנה.

בישראל.
אבל עבודתו של פרלז ' וקאז '  IIדמעות לבנות

תמיד ניכריס בכוריאוגרפיה יסודות  ,או אס

II

תרצה ,שרידי איזה ריקוד חברתי .טנגו או

אבל כסף גדול זה )שכנראה כבר אינו עומד

נהדרת .הרקדניס לבושיס במכנסייס וחצאיות

ואלס ,באוירה של מסבאת דרכיס אמריקאית ,

לרשותה בהיקף שהיה אז( איפשר לדה

שחורות וכותנות לבנות  ,שרק שרוול אחד

שימשו אותה לעיתיס קרובות.

רוטשילד להקיס את להקתה השניה  ,את בת-

מצועצע בתחרה ,מציגיס תחילה את "תווי-

דור  ,ואת בתי הספר שלה .היותה אדס פרטי

התנועה

II

הבודדיס ,לפי מוזיקה עתיקה של

ולא גוף ממשלתי הכפוף  ,לפחות להלכה

באך ומלחיניס אחריס .יותר מדי זמן הכל

מורכבת מקטעיס שוניס ,המבוצעיס בהרכביס

ולמראית עין ,לחוקיס ולמידה של סבירות

סימטרי ורוגע ,עד שלקראת הסוף מתער בביס

משתניס  .ואילו רקדני-תארפ מעוליס יש לה!

ציבורית ,גרמו לה להלחס בבתה הבכירה ,

היסודות שבאקספוזיציה לקאנון ולצירופיס

מלהקותיה המוקדמות כמובן כבר לא נותר

לטובת הצעירה  ,והסיבה העמוקה להקמתה

כרומאטייס של ממש .עבודה יפה של יוצר

איש על הבימה .אבל גס הצעיריס הללו למדו

של בת-דור  ,הלא הס יחסיה המיוחדיס עס

גדול  ,ששפת התנועה שלו עברה גילגול חדש .

את הטריקיס של טוויילה  ,ולא חסריס להס

ז'נט אורדמן .

לא עוד תיאטרון תנועה בעל גוון פיוטי-

יצירתה  IIגיבוריס

II

למוזיקה מאת פיליפ גלאס,

דראמטי-אבסורדי  ,אלא צורניות המזכירה את

ברק וחיוניות.

ז ' נט הוזכרה באופן מאוד דיסקרטי  ,וחנה מרון

 IIשדות מתוקיס"  ,לצלילי מוזיקה דתית

כנראה אינה מודעת לכ,ך שבת-שבע דה

אמריקאית ,כגון של כת השייקריס  ,מזכיר

רוטשילד אינה חשה חיבה כלשהי כלפי

במקצת את עבודותיו המצטיינות של אלוין

הלהקה הנושאת את שמה.
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 IIששה מחולות גרמנייס

II

מאת קיליאן.

הכוריאוגרפית הקנדית לינדה גודרו התחילה
את העבודה שלה  IIמאה

תנועות II

בצורה

מעוררת סקרנות .כל אחד מהרקדנים הלך

למעשה רק להקת המחול הקיבוצית  ,שביתה

לאופרה המסורתית של פקינג עם תרבות מחול

בתורו למרכז הבימה  ,ובליבה של אלומת אור

מרוחק רק קילומטרים מעטים מכרמיאל  ,כך

מודרני אמריקני.

לבנה חשף אבר מאברי גופו .אבל רעיון מבריק

שהיא כמעט בגדר "להקה מקומית  ",שמרה על

זה נעצר בזרוע ,בטן ,כתף ,ולא ניתן לו להמשיך

המסורת להופיע מדי שנה בבכורה טריה .בת-

לחלקי גוף פחות ייבנאלי ים  ",וזה חבל .

שבע על פי רוב בחו"ל בעונת קיץ זו ,והיתר,

)מס' .(5
(, Tsao

מתחלפות ביניהן בנוכחות.

הכספים האמי,ד ללמוד כלכלה וביזנס בניו-

בראשה הכוריאוגרף וילי

טסאו ) Willi

שנשלח בנעוריו על ידי אביו ,איש

בת-דור ,קולדממה והבאלט הישראלי,
אחרי פתיחה זו היה ההמשך בנוי היטב,

על אודות להקה זו כבר דווח ברבעון למחול

יורק  ,ושב משם אחרי שסיים את חוק לימודיו

המחול השרה אוירה ועורר עניין .בלי ספק
גודרו היא יוצרת טובה ,ואני מקווה שעוד

השנה הופיעה שוב )רק( הקיבוצית בעבודה

אצל מרתה גרהאם ושאר גדולי המחול

נראה עבודות נוספות שלה.

חדשה של רמי באר  ,יצירה הנושאת את השם

המודרני .הלהקה ממוקמת בבנין רב-קומות

יימסע-סוד ".והבאלט הישראלי  ,שאף הוא

השייך למשפחתו ,והבסיס לתקציבה גם הוא

אמור היה להביא בכורה ,התחרט ברגע אחרון ,

למעשה כספים של וילי  ,שירש .זוהי להקה

בתוכניה? הפעם זהו דף קרטון  ,שאין בו

וחלקו בשימחה היה איזה ריקוד-חיילים,

מלאת מרץ וחיוניות.

תצלומי הרקדנים  ,כך שנבצר מהמבקר לשבח

המתאים לאופרטה הונגארית של סוף המאה

מדוע מתעקשת הנהלת בת-שבע לחסוך דווקא

שמית ואישית רקדנית זו או רקדן זה.

הקודמת ,עוד יייצירה" של ברטה ימפולסקי,

תכניתה בכרמיאל כללה עבודה ,לכבוד חגיגות

אנונימיות זו של המבצעים לעומת הבלטת שם

באמצע ערב הפתיחה הססגוני ,שנראתה כמו

המעבר משלטון קולוניאלי בריטי לזה של

היוצר נראית לי בלתי צודקת  .רקדני האנסמבל

משהו שהזדמן לכרמיאל במקרה )מקרה לא כל

מוצלח (. ...

ראויים שלא להשאר באלמוניותם .אני מניח,

כך

שלאנשי הלהקה נראית זהות המבצעים מובנת

מה שציין את הפסטיבל השנה  ,היה שפע של

מאליה .זהו פגם שניתן לתקנו על נקלה.

מופעים מכל קצווי תבל ,רובם מסקרנים

שהזנחה זו נובעת לא מרצון רע ,אלא מכ,ן

יי תערובת

בייג'ינג ,מאת הלן ליי ) (, Helen Lai
של סוף המאה",(Millenium Mix ) ,

צבעונית,

הכוללת סרטים מתעופפים כנחשים ושאר
סממני חגיגה סינית.

למעשה גם יצירתו החשובה של המנהל

ומעניינים.

אש סינית"

כל העולם בא לכרמיאל

לא הייתי בטוח  ,שימים אחדים אחרי שהונג-

לרקוד
בצד הלהקות העממיות והעדתיות הרבות,
נעשה מאמץ להביא לכרמיאל בכורות של
יצירות חדשות של להקות המחול האומנותי.

האומנותי ,יי רוח סינית -
 ("Wind - China Fireעוסקת

")China

במסורתי מול

קונג שבה לחיק המולדת )הסינית( ,באמת

חדשני בתרבות הבימה והתנועה הבימתית

יגיעו רקדני הCity Contemporary Dance -
 Companyבקיצור  .CCDCאבל הם הגיעו,

הסינית .הרקדנים לבושים תחילה במיני
שמלות  ,שמאוחר יותר התברר לי ,שזהו הלבוש

וכבשו את הצופים בסערת תערובת מעולה של

המשמש את זמרי-רקדני האופרה של בייג'ינג

מסורת תיאטרון סיני

-

כבד תחתון ,שעליו שמים את שלל התלבושות

התנועה האופיינית

o
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, CCOC

פסטיכל

כרמיאל , 1997

איור ,שמואל
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CITY CONTEMPORARY DANCE COMPANY,
1997 KARMIEL FESTIVAL. ILL: SHMUEL KATZ
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" קומפאס , f1

להקת פלמנקו

של מוכל נתו  ,מתוך יי מחול לוהט "

----------------הכבדות והמעוטרות  ,עס שרווליס ארוכיס
מאו,ד המשמשיס את התנועה כהדגשה והמשך

כמו בסדרות טלויזיה כגון יי שלושיס ומשהו ",

ואס תרצו  ,יי הפוך " שלנו .שס

הריקוד " Alone

יולי אוגוסט ,מתקיימת במרכז שורה של
מופעיס  ,תחת הכותרת-הגג יימחול לוהט ".

משמע " לבד ביחד " וזה  -אומר

התנועה האנושית .אחרי תמונות מחול

",Together

מרתקות וצבעוניות פושטיס הרקדניס את

כמעט הכל.

הגלימות הלבנות .עבודה מצויינת ,שבוצעה

עוד ממרחקיס הגיע הבאלט הלאומי של

ברמה גבוהה של טכניקה והזדהות ריגשית

קוריאה .במזרח הרחוק לוקחיס את הבאלט

כגון רינה שיינפלד  ,ענת דניאלי  ,להקת בת-שבע

כאחת.

הקלאסי מאוד ברצינות .שמא יותר מדי ,כי כל

והאנסמבל שלה  ,ורטיגו  ,עמנואל גת ואחריס

הדגש הוא על טכניקה מעולה  ,והיא באמת

הזדמנות נוספת להפגש עס קהל.

רוב המופעיס אינס בגדר בכורות ,ורק מעט

בגדיהס על הבימה וחוזריס ללבוש את

עוד להקה מארץ רחוקה  ,אוסטרליה ,שכדאי
היה לארגן לה מופעיס אצלנו  ,היא

.Expl"essions

להקת מחול צעירה

וקומפאקטית ,שמושבה בעיר בבריסביין .היא

עבודות באמת לוהטות ורוטטות ברוב מתח
פנימי .אבל טוב שמעני קיס ליוצריס מוכריס ,

מעולה מאוד .כל אבר  ,אפילו כל ריס בעיני
הרקדניות  ,נמצא בזוית הנכונה  .רק רוח

הבאלט

איננה ...

הרקדניס והרקדניות

הקוריאנייס ביצעו את המבחר הקלאסי הנדוש

רינה שיינפלד ורקדניותיה  ,מלבד ביצוע
העבודות המוכרות יי חמיה " ו " בלילה בא
המלאך" ,שלא נעשו יותר מרתקות או מרגשות

של מערכה שניה מ"אגס הבר בוריס "  ,יי שודד

עס הזמן שחלף מאז הבכורות שלהן ,רקדו

היס " שהפך הפעס ממחול לשנייס למחול לשני

הבנות )ובחור אח,ד בוד,ד נכלס ונבלע

גבריס ורקדנית .אגב  ,הבחוריס היו מבריקיס

בחבורה( חמישה דואטיס ,שנראו לי סתמייס

והקפיצות שלהס מדהימות .ואפילו הקטעיס

למדי .בתוכניה נכתב  ,שהס פרי עבודתס של

מלאי הוירטואוזיקה מ " דון קיחוטה " הנדוש.

המבצעיס  ,בהדרכת רינה שיינפלד .לא גיליתי

ששת הרקדניס של יי אקספרשנס" התחילו את

זה היה מכני  ,מושלס  ,משעמס.

ביצירה משותפת זו כיוון חדש או רעיונות לא

נטלי וייר  ,שביססה את התמונות הקצרות על

ומדרוס-אפריקה הופיעה להקה מעורבת של

נוסדה בשנת

1985

על ידי המנהלת האומנותית

שלה ,מאגי סייטסמה )(Maggi Sietsma
ומנהלה המוזיקלי הוא אבל וואלס ) Abel
(. Valls

המופע שלהס מריקוד מאת הכוריאוגרפית
תצלומיה של המעניינת ביותר מבין הצלמיס

העוסקיס במחול בזמננו,

Lois Greenfield

שיינפלדי י ס כלשהס .כנראה השפעתה של רי נה

שחוריס ולבניס .

Pact

היא להקה קאמרית ,

חזקה מאו,ד והאילתור מעלה רק חזרה או

וריאציות על סיגנון התנועה שלה עצמה.

המנסה להשתמש גס בתרבות מחולות

האמריקנית .אצלה הרקדניס יי עפיס " בתוך

אפריקנית אותנטית ולשלב בה מחול מודרני .

מסגרות מרובעות של הצילומיס ,מתגליס

בין היוצריס הצעיריס )בעצס ,כבר לא כל כך
שהחליטו לעשות מעשה ולייסד

אבל בכדורסל ובמחול מוטב שלא לערב את

צעיריס (, ...

במצביס ייבלתי אפשרייס" ,לבושיס או

הגזעיס  ,כי רקדניס " לבניס " פשוט נמחקיס על

להקה משלהס  ,בולטת ענת דניאלי .היא

מעורטליס .זהו מחול בשחור/לבן ,עס תאורה

הבימה על ידי שחומי-העור  ,שהתנועה שלהס

השכילה ליצור עבור רקדניה תנועה ,הנושאת

חדשנית  ,בו מחליפיס הרקדניות והרקדניות

נפלאה .חבל שלהקה זו הולכת לכיוון הבידור.

את חותמה האישי .ואין זה פלא  ,שהיא

מצטיינת ובולטת בביצוע העבודות שלה.

מכנסייס ומקטורניס תוך כדי ריקוד ובין

תמונה לתמונה.

"מחול לוהס" באמצע הקיץ
המחול השני הוא בעל אופי חברתי מובהק.

יי אוקטובר " שלה  ,למוזיקה מאת עברי לידר
)שגס ח י בר את המוזיקה לעבודה השניה

בתוך דירה המוקפת קירות חצי שקופיס של

ליאיר ורדי ,מנהל יי מרכז סוזן דלל  ",יש כשרון

תריסיס ונציאנייס ,המשתניס בעזרת התאורה ,

מיוחד להמצאת שמות מסקרניס למופעיס

דינאמיקה על וולטאז' נמו,ך ריקוד מופנס ,יפה

מתנהליס מאבקיס חברתייס ואישייס ,קצת

וסדרות של מופעיס .באמצע הקיץ  ,בחודשיס

מאו,ד בנוי היטב .כדרכס של ריקודיס טוביס,
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בתכנית  ,יי פופינס " (  ,הוא מחול של אוירה  ,של

הוא קצת ארוך מדי ,תלבושת הקרינולינות

יוצא מן הכלל בצורה אחידה ,הכפלה כזו של

)עיצוב :גלית בכור( הכאילו אבסורדית תואמת

תנועה מרוקנת את הכוריאוגרפיה מתוכנה,

הורנשטיין וג'פרי קובלסקי( ,הוא שעה של
ענייו  ,קורת רוח ומחול

מצויין,

את התנועה  ,את הסיבוביס הרביס והמבנה

העדרס של גבריס על הבימה  ,מלבד בתפקידי

המאופק שלו ,

משה

מוזיקאיס  ,פגמה אף היא במתח הארוטי ,

" פופינס" ,הבנוי סביב השיר על המטפלת

מנסה לשוב לעבר

ההכרחי של מחול פלמנקו ,הלא עצס השס

מקורו במילה " אש  l1 ",להבה

המעופפת  ,הוא רביעיה משעשעת ,המתרחשת

flamenco

שבשבת ,מאז ראיתי להקה קטנה  ,אבל מעולה ,

אגב  ,הזמר  ,פרמין גרנדה  ,יודע את עבודתו ,

אפרתי

, l1

משה אפרתי קורא ליצירתו החדשה " אנטי-

ל י ד מין פיגוס  ,שבראשו מסתובבת סירה  ,כמו

מחיקוו  ",על שס ההמצאה הישראלית המוזרה

ה 70-

)לא שנות

ה ,60-

ככתוב

זו לאחרונה השתבח הביצוע ,שהוא עכשיו

ושירתו הלמה את הסיגנון ,אלא שהאיש עלה

ביותר של שנות

ממש מלוטש  ,ענת עצמה ,גלית נמירובסקי ,

לבימה ענוד שרשרת זהב על זרועו  ,טבעות

בתוכניה(  ,שעה שהחלו להביא ארצה מכשירי

טלויזיה צבעונית ,אבל רשות השידור  ,שהחלה

קובי תמיר ובייחוד רותס תש  l1ח  ,שנראה לפני

נוצצות על אצבעותיו  ,דבר שאינו נהוג על

שנה כנער מתחיל והפך בינתייס לרקדן של

הבימה  ,כי הנצנוציס מפריעיס לצופה ומושכיס

את שידוריה בסוף שנות

ממש ,

את תשומת לבו לפרטיס שולייס ,

שבעת-הימיס  ,עוד התעקשה לשדר בשחו;ן

ה ,60-

אחרי מלחמת

לבן ,בימיס ההס ,של שאיפות שוויוניות,
זה היה מופע בידורי ,שלא הגיע לרמה

ביקשו השלטונות שלא להעניק יתרון לבעלי

הפלצמקו של מיכל נתן ,זמר ,נגניס וכשמונה

מקצוענית  ,המחול הספרד י הוא בגדר פרדס ,

האמצעיס  ,שידס השיגה לייבא מקלטיס

רקדניות הופיעו בשורה של מחולות ספרדייס

שמי שנכנס לתוכו מסתכן  ,ממש כמו ארבעה

צבעונייס ,טכנית א י אפשר היה לשדר סרטיס

מסורתייס  ,מעובדיס על ידי מיכל,

החז " ליס שבאגדה  ,באובדן הדר,ך בקיצו ץ

מחו  l1ל שצולמו בצבע  ,מבלי שהגווניס יגיעו

הנטיעות ואף בתוצאות גרועות מכך,

למקלט הביתי  ,מכשיר " המחיקון " גרס לכ,ך

במסגרת  l1המחול הלוהט

l1

הופיעה גס להקת

שהצבע יימחק כביכול אצלך בבית  ,מה לא

המחול הספרדי המסורתי מצטיין בכמה
תכונות ,קודס כל הוא ביטוי מאוד

חבורת  l1ורטיגו

אינדיבידואלי ועז רגש  ,זהו באמת מחול לוהט ,

שבראשה נועה ורטה י יס ועדי שעל  ,חגגה

l1

הירושלמית הסימפאטית ,

ההולס את הסידרה של סוזן דלל  ,אבל אצל

במסגרת  l1מחול

מיכל נתן לא נותר מכל זה הרבה,

החמישי ,אז קודס כל ברכות חמות  ,הילד עולה

לוהט l1

את יוס הולדתה

עושיס הגאוניס היהודייס? ממציאיס אנטי-

מחיקון  ,מכשיר אלקטרוני נוסף  ,שאס קנית
אותו וחיברת למקלט,ך שבה הצבעוניות
לתמונה,

לכיתה !'א אס כי הוא מזמן עבר את בחינות

קודס כל היא לא למדה  ,שהאוניסונו
תנועה בו-זמנית על ידי כל המבצעיס

-

ביצוע

הבגרות,

יצירתו של אפרתי מבקשת לשוב לארכיון )כפי
שהדבר מכונה בתוכניה( של הלהקה

הוא

-

ושל

תבלין שאינו י כול לשמש אלא שיא רגעי או

מופע " בורדומינו  ",שכולו מתרחש במעין בר

עצמו ,נעשה שימוש חוזר בפסי-קול מהעבר  ,יש

סיוס חזק ,בכל ריקודיה  ,הבנות נעו כמעט ללא

עס תזמורת חיה קטנה אבל מ ע ולה )סטיב

אפילו מוטיב של תנועת חרשיס  ,שהיו פעס
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זהו מןפע ילדים מצויין ,עשוי בידע  ,עם כל

מרכ י ב חשוב ומעולה בעבודתו .יוסף מויאל,

ממש כשס שקרה לסוזנה לינקה שטיפלה לפני

אחרון הרקדניס הלא-שומעיס בלהקה  ,מופיע

שנה באןתם החומריס  ,אחרי זמן לא רב

הלב והרבה ידע בימתי ומחולי  .ויש למשחקי-

בשחור  ,פרח אדוס בידו ,בתפקיד של מעין ליצן

החידה מי כרגע מגלם תפקיד זה או אחר  ,כבר

מחשב אלה עוד יתרון  :לא רק הילדים נהנים,

או מנחה עצוב  .זה מקשר א ןתנו למרסל מרסן

אינה משמעןתית .

גס ההןריס והסביס המלוויס מרותקים

ול" IBip

שלו .או אס תרצה ,לקאזואו אונו

הקשיש ,הנע עס פרח

מויאל ,אחרון

פיוטי ...

וצוחקים .

התנועה עצמה חזקה  ,בנויה היטב  .אמיר קולבן

הצדיקיס של תקופה אחרת ,מבצע את תפקידו

כמדריך יצר לעצמו  IIכ לי

מצויין ,ודמותו מקנה מסגרת צורנית למחול ,

חשוב ממבנה המיזנסצינה  ,שאצלו תמיד

שנע לאורך קו הזמן ללא עיקביות יתרה.

מעניינת.

II

מצויין  .וזה לא פחות
מנסה

חיפה

שוב

ח י פה אינה עיר משופעת במחול בכלל  ,ובמחול

התנועה אף היא שייכת לשנות ה ,70-

ליאור אק ונ י משמיע טקסטים  ,וכל עוד הוא

ןתלבושות בגד-הגוף מלייקרה מעידות על

מדבר עברית  ,הוא מג י ש אותם בצורה רהוטה

לקידום המחול המודרני

מוצאן מהסיגנון הישן·

ואמינה .אבל מדוע לדקלם טקסט שנכתב

עבודות של י וצרים  ,רובם ח י פאים  .המופע

בגרמנית בתרגום לאנגלית ,בניב צברי? מ י לא ,
עצס יכולתו של אפרתי לקייס להקה ובה
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רקדניס בימי משבר אלה ,ראויה לכל שבח.

מודרני בפרט .וזה שנתיים מנסה  IIהעמותה
II

להב י א לפני הקהל

השלישי התקיים בתיאטרון בית-הגפן.

אילו השמ י עו את השיקספיר עצמו  ,ניחא ,אבל
את מילר בלבוש בריטי? זה קצת אבסורד.

בעצס רק תכנון התאורה שלו ממש מודרני

ששה קטעים קצרים  ,לא מעור אח,ד אלא
אוסף כמעט מקרי של ריקודים ,במגוון

לא בטוח  ,שהפן החשוב בעבודה זו  ,שלמרות

סיגנונות  .העבודה הטובה ביותר היתה זו של

הריחוק הריגשי המכוון שבה מרתקת רובה

אורי איבגי  ,שעד לפני זמן קצר רקד במסגרת

הנסיון לעדכן את החומר על ידי הכנסת

ככולה  ,הוא המסר שלה  .מה לעשות והמציאות

להקת המחול קיבוצית  ,שהיא טריו לשלוש

-

בממלכתו של ביבי הראשון מזוויעה יותר ממה

בנות  ,אפרת שק,ד יפעת דורף ומיה יציב .

ויפה מאוד.

סרטון-וידאו ובו דמותו של יצחק רבין
במסיבת אומניס נוצצת

-

בין שני חלק י

שרקוב בממ ל כת

דנמרק.. .

היצירה  ,אינו ממש מצליח  ,שכן נוצר נתק

יש ניגוד מוזר ומעורר עניין בין שלוש

מוחלט כמעט בין הנעשה על הבימה להקרנה.

הרקדניות בכאילו-טוטו של באלט  ,הנעות

דני שבוי במקלדת ובצג שלו
כרגיל אצל אפרתי ,יש רגעים מצוייניס

בתנועה עליזה  IIמול

II

היצירה האלגית,

"האדג ' יו" המוכר כל כך מאת אלבינוני.

בתנועה  ,הזורמת על פני הבימה ,אבל ממש

קיים אצלנו בתחום המחול מצב מוזר :הילדים

הכוריאוגרפיה בנויה בהגיון ויש בשעשוע זה חן

כשם שהוא מדבר  ,יש לו עודף רעיונות יפים

מפרנסים את הוריהם  .שוב ושוב מתברר,

רב .גם הביצוע היה לזה של קטעים אחרים

כשלעצמם  ,מוגשים בערבוביה עד שקשה

שהמופעים לקהלים צעירים של הלהקות

בתכנית .

להבין למה נאמרו.

הממוסדות )ועוד יותר הקטנות( לא רק

מרחיבים את היריעה ומכשירים קהל אוהד
ומ נ וסה לשנים הבאות

הנסיך מסרב לשתף פעולה

והנתמכת

-

-

וזו מטרתם המוצהרת

הס גם מקור פרנסה של ממש .

עם העולם
אמיר קולבן מתפתח

-

כיוצר

-

ממופע למופע

המלט

II

שלו  ,שנכתב בשנת

.1977

קולבן מכנה את עבודתו  ,ש בה תריסר

לצלילי המוזיקה של ארוו פרט  ,היה בו כוח

 IIגילו

II

באמת עוסק.

את הסוד הגלוי הזה ,והחליטו לעשות
רבעא מורקוס

מעשה על מנת לחדור לעולם של הילדים.

הרחוק מאוד מהמקור השיקספירי של הסופר

הגרמני שנפטר לא מכבר  ,היינר מילר וב  IIמכונת

מרשימה בהופעתה ,והסולו שלה  IIזמן אבוד

II

ונוכחות בימתית  ,אבל קשה להגדיר במה הוא
גם מנהל י " ורטיגו  ",נועה ורטהיים ועדי שעל ,

של להקתו " קומבינה" .הפעם הוא בחר בעיבוד

מירי בן-ברוך המוכרת היטב  ,היא אשה

בגעתון
 IIהפאוור דאנס

II

הוא מופע חדש שלהם  ,שהגה

-

-

שלמדה באולפנה האיזורית

היא רקדנית מעולה " .אל פאג ' ר"

)השחר( למוזיקה מאת עומר פארוק  ,סולו

וביים עדי שעל  ,את הטקסט כתבה חמוטל בן-

פסיכולוגי  .שולחן איפור ,ראי ,שהוא בעצם

זאב  ,את הכור י אוגרפיה יצרה נועה ורטהיים

שקוף ,משווים לו ריאליזם דמיוני אישי  .הי א

ואת המוזיקה סטיב הורנשטיין.

רקדנית  ,שחבל שאינה מוצאת לעצמה להקה
טובה  ,שבמסגרתה יכלה להתפתח עוד ועוד .

משתתפים  ,תיאטרון כוריאוגרפי  ,כשם שהנס

קרסניק  ,שגם הוא ,ממש כמו אמיר שלנו ,

אחרי התחלה כבדה במקצת )האקספוזיציה

היא גם המרכיב הערבי ,שכותרת " בית הגפן "

מבקש לצעוק ולזעזע את החברה בה אנו חיים .

ההכרחית(  ,ממריא המופע על אודות ילד שבוי

מעניקה למופע דו-לאומי זה .אם איני טועה,

שעה שקרסניק הול,ך בדרך כלל  ,אל הזוועות

בעולס המחשב שלו לרצף תמונות מחיי פריק

גם אחת משתי רקדניות הפלמנקו )רנדה

ומנסה להגעיל את הצופה  ,שומר קולבן

המקלדת  ,דני  ,לעולם של דמיון בימתי אמיתי.

שוקייר( היא רקדנית פלסטינאית .חבל

בקפדנות על ערכים אסתטייס של המחול ושל

כדורסל משמש נקודת מוצא  ,שאליה מתחברים

שהמחול הספרדי הזה ,שהוגש כמעין קינוח

הבימה .

הילדים בנקל  ,אבל הכדור גדל פתאום

לסיום  ,חטא לסיגנונו  ,כי היה כולו בנוי על

למימדים ענקיים  ,פגישה עם דמויות הפאוור-

תנועה סימטרית ,אחידה לשתי המבצעות ,

רק הפתיחה  ,צעדה מיליטריסטית ,אס תרצה

ריינג ' רס  ,עוד ריקמת חיבור לילדים באולם,

שאין לו מקום בעולם הפלמנקו

פאשיסטית  ,של המשתתפים כולם  ,מצעד כוחני

מדהימה  ,שעה שהדמויןת המוכרות יוצאות

האינדי בידו אליסטי.

החותך את הבימה כמו פגיון  ,שייך לעולם

לפתע מהצג הענקי של המחשב  .ממש בסיגנון

הסמלים המובנים מדי ,הנדושים .

ה  IIלטרנה מאגיקה

II

הצ ' כית .

הסימטריה והאוניסונו קילקלו גם את
" התפשטות" ,מחול לשתי נערות בשקים של

התלבושות )שעיצב אורי פרייטשדט( שחורות

המעבר לעולם הבאלט והמחול המודרני קצת

ומבריקות ,עם זהב ,וכמעט הכל ,גברים כנשים,

מאולץ ,אבל מתחבר דווקא עם  IIלכלוכית

לבושים במכנסיים קצרצרים ,סקסיים  ,מחווה

שוב הסרט ההופך לעינינו למציאות בימתית

לאופנה של הדור הצעיר.

תלת-מימדית )הנסיך הקרח ורק בגרביים

התאורה  ,שע י צב שי יהודאי  ,מהווה מרכ י ב

ניקולאיס ,עליו השלום ,שלא היה מרתק או

מיוח,ד וכן  IIריקוד לנועה  IIמאת עדה אורני -
המרכזת את העמותה למחול מודרני בחיפה -
שנראה כמו תרגיל ביצירתיות  ,ולא הגיע לרמה

לבנות קצת מפריע  ,אבל זה פגם שפיאה נכרית

הנדרשת .

, II

ונעלי-באלט י כול י ם לתקן בנקל( .
עם כל חסרונותיו של המופע  ,שריכז  ,וזה

נכבד במופע .מרשימה גם התפאורה  ,מסגרות

עץ ועל פניהן שבכה שהרקדנים תלויים או

הדמות המרכזית היא המחשב  ,הרובץ כמין

משמח  ,כמעט

מטפס י ם עליה  .בייחוד יפה השימוש בגלילי

לוויתן ר,ך כי הוא עשוי פלסטיק מנופח ,ברקע.

הוא אירוע חיובי.

נייר עיתון  ,הנקרעים בצורה פיוטית מעל

ונהניתי מאוד מרגע קריסתו  ,כשהוא כאילו

המסגרות הללו .מלבד דמות הנסיך הסובל יש

כורע ברך ומזכיר בלון שיצא ממנו האוויר.

כמה וכמה אופליות ומלכות ומלכים  .אבל,
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 הרטה,א)ור

1924-1921
למדה נגינה בפסנתר ןאחר כך מחןל מןדרני באקדמיה
הממלכתית בןינה.

1926
רסיטל ראשןן של מחןלןת הסןלן שלה באןלם הקןנצרטים הגדןל
בןינה .

1928
הןפיעה עם קבןצתה בןינה ןבערים שןנןת במרכז א י רןפה .

193"0
מןפיעה בהצלחה רבה בכינןס בינלאןמי של רקדנים בעיר מינכן .
סיןם מןפעי סןלן ראשןן בארץ .

193"2
סיןר שני בארץ.

193"5
עןלה ארצה ןפןתחת סטןדיה משלה ןמתחילה להןפיע עם
קבןצתה .

193"8
מןפעי קבןצתה עם יי התזמןרת הארץ-ישראלית " .

1945-193"8
משמשת להקתה כלהקת הבאלט של
יי האןפרה העממית " .

1962
מתמנה פרןפסןר במחלקה למחןל של

האקדמיה ע"ש רןבין מירןשלים .

"1963
זןכה ב " פרס ישראל " .
עד מןתה

ב197 7-

ממשיכה לצי י ר  ,ללמד

ןהיתה תןמכת נלהבת של אןמני המחןל

בישראל  ,בעיקר הצעירים שבהם .

עד עצם היןם הזה  ,מתקיימת באקדמיה

למןזיקה ןלמחןל בירןשלים תחרןת
לכןריאןגרפיה של שמה של גרטרןד
קראןס .
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הרקדנית  ,הכןריאןגרפית ןהמןרה

רןזליה

~

חלאדק )(,Rosalia Chladek

ראש המחןל המןדרני האקספרסיןניסטי
הןינאי  ,שהלכה לעןלמה לא מזמן ןהיא בת
יןתר מתשעיס שנה  ,היתה אדס מאד ביקןרתי,

שלא חילק מחמאןת בנקל ןביד רחבה  .בןדאי
לא לעמיתיה אןמני המחןל .גרטרןד קראןס

היתה היחידה  ,שחלאדק שיבחה תמיד.
כןלנן יןדעיס שרקדניןת בדרך כלל אינן

מעריכןת זן את זן יתר על המ יד ה  .רןזליה
חלאדק היתה קפדנית במיןח,ד ןהקפידה עס
עצמה ןעס העןלס על כל תג ןתג .אבל מגרטרןד

קראןס היא התפעלה כמעט ללא הסתייגןת.
 IIמה שאשה קטנה זן היתה מסןגלת לבצע על
הבימה  ,היה תמיד בעל

משמעןת II

ןאני זןכרת

-

היטב את נימת דבריה.

היה זה בראשית האביב של שנת

 ,1924ב 16-

במרץ  ,כשגרטרןד קראןס הןפיעה לראשןנה על
הבימה בפני הקהל הןינאי  .היא לא היתה יפה,
אלא מחןספסת ןפראית ,ןמלאת התלהבןת

מהציןנןת  .בשל תכןנןת אלה לא זכתה למאמר
גדןל בספרן של ןיקטןר יןנק ,על מחןל

באןסטריה ,שיצא לאןר בשנת

.1930

ןינה ,

שהפכה עס גמר מלחמת העןלס הראשןנה
לבירתה של מדינה קטנה ןמקןצצת מכל
מחלפןת האימפריה ההבסבןרגית  ,התקןטטה

עס עצמה ןעס עברה הקיסרי ןסבלה מבעיןת
כלכליןת קשןת .
אביב

 .1924ב 6-

בפברןאר פןתחת גרטה

ןיזנטאל את בית הספר שלה ברןבע השמיני .

ב 13.2-

רןקדת מרי ןיגמן עס

את  IIתמןנןת מתןך דרמה

ב 20 .2-

25

תלמידןתיה

מחןלית II

שלה.

מןפיעה גרטרןד בןדנןיזר )שהיתה

מןרתה של קראןס באקדמיה הממלכתית(

עס הרקדן ארנסט ןאלט .ב 2.3-

מגיע לןינה

ןאסילי קנדינסקי  ,על מנת להרצןת על
 IIאןמנןת מןפשטת "  .את עבןדןתין ניתן היה

לראןת ב  IIגלריה החדשה !' סמןך ליצירןתין
הין תלןיןת תמןנןתין של אדןארד מןנק.

ןשבןע ימיס אחר כך פןתח הצייר פליקס

הארטה )(,Felix Harta

שעתיד לצייר את

קראןס פעמיס רבןת כל כ,ך את תערןכתן

74

ובכל זאת כה מוכרת .מה שהיא מציגה

ב /בית-הא ומנים  /.יום אחד אחרי מופע-

ביצירתה  1Iהרחוב

הבכורה של גרטרוד קראוס באולם

ה/, Konzerthaus /

מופיעה אלינור טורדיס,

יצירות עוצ רות נשימה ,היה מעשה יצירה

אומנותי מופתי .כושר העיצוב הצורני שלה

שגרטרוד התפרנסה בהיותה סטודנטית

מלווי שיעוריה בפסנתר.

ב 27 -וב 28-

למרץ

מניב צורות ברורות וחד  -משמעיות .ברור ונחרץ

הוא גם כוח האומנות

מופיעה תמרה קארסאבינה ,הבלרינה
הרוסית הגדולה בוינה.

מריה

ב 1-

ליי ) (Maria Ley

פארודיה שלה  ,בה

1934

מתקיימת בווינה תחרות מחול ,

הכוללת הן באלט והן מחול מודרני .באוסף

הספריה הלאומית האוסטרית  ,במחלקה

ואחרי הבכורה של הבאלט " קצפת "

לתיאטרון  ,מצוי תצלום של חבר השופטים .

מאת ריכארד שטראוס

לראשונה בשנת

והכוריאוגרף היינריך קולר רוקדת גרטרודה

1979

ראיתי את הצילום

ההיסטורי הזה  ,ויחד עם מנהלת המחלקה

באריסון באולם הארמון העתיק ,

ה,Hofburg -

שלה ." ...

באפריל רוקדת

בשנת

היא צוחקת על  1Iהרקדניות המודרניות /.

) (1ISchlagobers 1l

11

או בסולו  1Iהאורח המוזר /,

ירמילה ויזנבק  ,ניסינו לפענח ,מי היו חברי

שם התקיימה הבכורה

הראשונה של קראוס.

אותה ועדת השיפוט .היינו עסוקות אז בהכנת

תערוכה גדולה  1Iוינה

וינה היתה מלאה מחול  ,מכל הגוונים והסוגים

-

המחול במאה

ה /. 20-

גרטרוד קראוס היתה כמובן נושא אחד

המסורתיים והחדשניים  ,ומלאה רקדניות,

הפרקים החשובים בתצוגה.

שחיפשו לעצמן ביטוי חדש ואישי .גרטרוד

במרכז התצלום יושבת ,זוהרת כולה  ,ויזנטאל,

קראוס  ,שנולדה בראשית המאה  ,למדה

ולראשה מגבעת  .לפניה על גבי השולחן

באקדמיה הממלכתית  ,תחילה נגינה בפסנתר
ואחר כך מחול .מדהים  ,שכבר בשנת

1920

ל ימ דו במוסד מכובד זה מחול מודרני .אבל

מקץ שנה ומחצה  ,בהן למדה ואף רקדה
עצמאית .היא פותחת אולפנה משלה  ,וכבר

בשנת

1926

מופיע תצלום שלה בירחון

 1I) "Buhneהבמה (. 1I

1l

Die

המאמר מתאר את מחנה

הקיץ למחול  ,שפתחה גרטרוד ליד אגם ורטרזה

) (Worthersee

המציין אותה כיו  1Iר ועדת השיפוט .לימינה

"במערת הרגשות היא משליכה

רוזליה חלאדק  ,המביטה בעין זעומה  ,ועוד

לידה הפרימה באלרינה גוסטי פיכלר  ,ששיערה

את נשמתה המיומרת והמוערת

בלהקתה של בונדויזר  ,נעשית גרטרוד קראוס

הנאה .בתצלום מופיעות

המורה ותלמידותיה כשהן מחוללות בצל עצים

הבלונדי מסודר בקפידה בתלתלים חלקים  ,לפי

בדמות מחולותיה אל הבימה,

אופנת הימים ההם .ועוד יושבת שם מרגרטה

ואלמן  ,שסרט עטוי למיצחה .ולידה דמות

מלאת שאיפות לוהטות היא

קטנה  ,גופה נוטה קדימה  ,ידיה משולבות זו

פותחת לרווחה את שערי

בזו  ,שיער ראשה הכהה ארוך ושביל במרכזו ,
מבטה מתגרה  ,גרטרוד קראוס .אחד

כשרונותיה ,אומנותה מ)'ליפה,

מתלמידיה ,פריץ ברגר )לימים פרד ברג( זכה

פו)'עת ,התגלמות נפש מובלת,

לחופי האגם .
זמן קצר אחר כך היא מופיעה בחברת רקדניות

שלה  ,ביצירותיה  .מלווה אותן תזמורת
הבללייקות של סשה סלאבין .בתכנית גם

הסולו שלה  1Iהמוות העייף" )מ (, Salmhofel" : .
 1Iהחיה .: 1Iמ) רחמנינוב( " ,האורח המוזר ) 1Iמ : .
סרסאטה(.

בפרס שני באותה תחרות על סולו שלו

 1Iהדיקטטור .1I

רחוקה ובכל זאת כה מוכרת,

התחרות התקיימה בין

מה שהיא מ)'יגה בי)'ירתה

"הרחוב "

היה ברור לה  ,שיהיה עליה לעזוב את אוסטריה
בשל עליית הנאצים לשלטון ,אם ברצונה

המוזר" ,י)'ירות עו)'רות נ שימה,

לחיות וליצור .זמן קצר אחר כך היא עולה
לארץ-ישראל  ,ארץ שהיא כבר הכירה היטב

היה מעשה י)'ירה אומנותי

.ז" "H

)ראשי תיבות של מבקר ששמו אינו

י דוע( כותב על אודות  1Iהרקדנית החברתית /,

שמופעיה הם ביטוי לבעיות חברתיות  .לדעתו,

שלה מניב )'ורות ברורות וחד-

קראוס מרגשת ויש במחול שלה איזו תאווה
אפלה .בחודש יוני

1929

משמשת קראוס

אסיסטנטית לרודולף פון לאבאן בבימוי
תהלוכת האיגודים המקצועיים ברחובותיה
הראשיים של וינה .שנה אחר כך מארגנת
גרטרוד בכוחות עצמה מופע ב  1Iאולם
הקונצרטים הגדול  /,תכנית מוזיקלית-בידורית

סאטיר י ת ,בה נוטלים חלק להקות מחול
וקבוצות התעמלות  ,תחת הכותרת

 1Iמאמש למחר Von gestern bis ,1I
/. morgen
1l

בשני סיורי המופעים שלה לשם.
רק בשנות

.':!:f

'z ~ilt

ה 80-

שוב ראתה וינה מקצת

מיצירותיה ,בשיחזור שנעשה  ,ובוצע על ידי

משמעיות ,ברור ונחרן הוא גם

כוח האומנות

ה 28-

במאי

ל 5-

ביוני.

גרטרוד קראוס היתה עדיין בוינה .אבל כבר

או במולו "האורח

מופתי ,כושר העי)'וב ה)'ורני

פעמון,

להקת המחול הקיבוצית .אנשי וינה היו רוצים

rr

לראות יצירות נוספות שלה.

שלה ," ..
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לפרסום בינלאומי היא זוכה על הופעת להקתה
במחרוזת  1Iשירי

הגטו 1I

למוזיקה מאת יוסף

אחרון  ,בקונגרס הרקדנים הבינלאומי במינכן ,
בשנת

.1930

שנים מעטות לפני כן כתב העורך והמו  1Iל של

כתב העת "  1I) 1IDer Tanzהמחול ,(1I
איבניץ' ) (Carl Ivanitsch

קרל

שיר הלל לקראוס:

 1Iבסערת הרגשות היא משליכה את נשמתה
המיוסרת והסוערת בדמות מחולותיה אל
הבימה .מלאת שאיפות לוהטות היא פותחת
לרווחה את שערי כשרונותיה .אומנותה

מצליפה ,פוצעת  ,התגלמות נפש סובלת ,רחוקה
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חבר השופטים בתחרות הביגלאומית המחול שגערכה בויגה במאי-יוגי שגת 1934
בתצלום מופיעים רוב אנשי המחול המרכזיים של אותה תקופה .ביו העומדים )משמאל לימין( מס'  1הוא יוסף לויתן ,מייסדו ועורכו של כתב-העת החשוב ביותר

בשנות

ה "; Der Tanz " ,30-

השלישי בשורה הוא סשה ליאונסייב )שמו האמיתי היה :אלכסנדר כץ(; מס'  4הוא העיתונאי הווינאי החשוב קארל קראוס; לידו,

מס'  , 6המלחין פראנץ זאלמהופר )שגרסרוד קראוס השתמשה לא אחת במוזיקה שלו( ומס'  13הוא חוקר תולדות התיאסרוןוהמחול החשוב ביותר של אותם
ימים ,יוסף גרגור.

בשורת הנשים היושבות ליד השולחן )משמאל לימין( הראשונה היא הילדה הולגר ,תלמידה ורקדנית חשובה של גרסרוד קראוס ,שניהלה עד לשנים האחרונות
בית-ספר משלה בלונדון ,ולידה המורה והרקדנית גיזה גרס; מס'  3היא דרה דה-מורודה ,רקדנית ,שניהלה עד מותה ארכיון מרכזי לתולדות המחול בזאלצבורג;
מס'  4היא הרקדנית הדי פונדמאייר; מס'  5היא גרסרוד קראוס; לידה )מס'
המחול החדיש בוינה בראשית המאה

ה ; 20-

(6

הכוריאוגרפית החשובה מארגסה וואלמן; מס'  7היא גרסה ויזנסאל ,מיוצרות

מס'  8היא רוזליה חלאדק ,הגברת הראשונה של המחול בוינה עד מותה לפני כשנה .מס'  10היא הרקדנית רוני

יוהאנסון·

התצלום נעשה ב"אולם הקונצרסים הגדול" של וינה ,הוא המקום בו התקיים מופע ריקודי הסולו הראשון של גרסרוד קראוס.
התצלום באדיבות אוסף "מוזיאון התיאסרון האוססרי".
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ר"] ש]ים רבות, מתור אלפי הרישומים של דמויות שגרטרוד ]הגה לרשום על כל דף או גליון

Some of the many dance drawings by Gertrud Kraus

Members of the Jury of the International Dance Competition, Vienna, May 28-June 5, 1934
The photo shows many of the central personalities of the modern dance world of those days. The first gentlemen sitting in the second row (from
left to right) is Joseph Lewittan, the publisher of the most important dance publication of the 1930s, "Der Tanz." The third person is Sasha
Leontjev (really: Alexander Katz) , the fourth is the most influential editor of those days, Karl Kraus, the sixth is the composer, Salmhofer, (whose
music Gertrud Kraus used several times for her dances) and the thirteenth is the eminent theatre and dance historian, Joseph Gregor.
In the first row of ladies who are sitting (from left to right) the first is Hilde Holger, a former student and dancer of Gertrud Kraus and who until
recent years, ran a dance school in London ; next to her sits the dancer, Gisa Geert; and third is Derra de Moroda who , until her death ,
organized an internationally important dance archive in Salzburg; the fifth is Gertrud Kraus and next to her (the sixth person) is
choreographer Margarethe Wallmann. The seventh person is Grete Wiesenthal, one of the pioneers of modern dance at the beginning of the
20th century. Nr. 8 is Rosalia Chladek, the doyenne of dance in Austria until her death a year ago.
The photo was taken at the "Great Concert Hall" where Gertrud Kraus' first solo performance took place. The photo is courtesy of the
"Austrian Theatre Museum" in Vienna.
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הבאלט של רינה ניקובה לזה של להקתה של

קראוס.
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דפי יומן משר ד י עתיק ,ללא ציון השנה או
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זאב חבצלת ,נמצא מאמר בכתב ידו ,על גבי

אלא גם תלמידה של גרטרוד
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בתיקי ארכיון המחול הישראלי שבספריה

זאב חבצלת לא היה רק כוריאוגרף ריקודי-

T

- ') -

\"z It ( :ןi .

I

למחול בתל-אביב ,במסמכים שהותיר אחריו

גרטרוד

זפ

ס י יו

יים וטישיי

',יס רביעי

;<f-

כ Hוחי

קראוס.

סירן

ח
הניגודים האישיים  ,הפנימיים

אך אין הדבר מספיק

~I
....

'\,

(

>:

בשביל באלט לאומי  .הוא
)כאילו ספר( מודפס בבית

דפוס פרובינציאלי אשר אינו
מעוניין להחל י ף את
המכונות .

\

אמנם רחל נדב היא רקדנית

?),t-V

טובה  ,וקיימים שם עוד א י

אלה כשרונות .אבל אפילו רחל

ראית י את הבאלט של ר י נה נקובה  .נכון שעוד

יש למצוא שפה חדשה שבה

אפשר לראות באלט כזה גם בימינו  ,ובמקומות

י אמרו הדברים ביתר חריפות  ,חופש וכנות .

נדב  ,כל עוד היא עוסקת
בשלה  ,בריקוד תימני או מזרח י ,אנחנו

רבים הבאלט הקלאסי אפילו מחדש את

ללא החיים המודרניים על חליפותיהם

מאמינים לה עד הנקודה בה הבאלט הקלאסי

נעוריו  .מפני שהבאלט המודרני הוא מגמתי

המהירות  ,על שפע המתיחות שבהם  ,על

מצליח לקלקל את החן העממי והטבעי )שלה( .

ב י קורת י ת-חברת י ת  ,אך טבעי שהוא יסולק

מכחינת עושר הדמיון וכח

מדי וחושפנ י ו הסאטירה שבו היא לעתים
בעדינות מבתי-האופרות הממלכתיים .
ה ד בר דומה לקומפוז י טור  ,הכותב בימינו רק
)כמו( באך או מצייר כמו רמברנדט  .כמובן

שאילו היה מגיע לרמתם ,הי י נו סולחים על
הכל ומצחיק ה י ה לדבר על אי התאמה לרוח
התקופה  .יתא י מו אחרים לרוח התקופה

-

לנו

נולד באך חדש  .אלא שלדאבוננו המצב הוא

ה אינטרפטציה הגאוני של
גרטרוד קראוס ,יש להשוותו
אולי רק לכאלט של קורט

שונה  .שום באך לא נולד מחוץ לזמן ולמקום.

אינו עומד על רמה ראויה לשמה ,וביחוד כזה

כארצות הכרית
ל הקת ה של גרטרו ד קר א וס

התוצאה של זיווג כזה ה ו א גמגום משעמם
חסר מעוף וצבע  .בריקוד י התנ " ,ך אשר יצאו

מתחום הפשטות העממית ואל גבול הסמל י,
לא יכלו להגיע לתקוות הקהל  ,שייצא מזה
משהו ) ,וה י א( נדונה מראש לכשלון .

ולמה לנו כל זה  ,כאשר קיים בארץ באלט

שלנו  ,שאפ י לו הטכניקה שלו ירודה  .הוא רועד
על קצה האצבעות וטעמו תפל .

הקלאסי לא יסתגל לעולם לו ו ארי אצ יות
הר י תמיות ולמקצבים המשתנים של המזרח .

יוס כאנגליה ומרתה גרהאם

וגם הבאלט הקלאסי  ,פרט לברית המועצות ,

הריתמוס המזרחי הוא מודרני מבחינת

התפתחות המוזיקה האירופית .הבאלט

הסולל דרכים משלו בתהליך התפתחות
THEGERTRUDKRAUSCDMPANY

האומנות  .הבאלט של גרטרוד קראוס  ,אשר
מבח י נת נ י צול האפשרויות של הגוף בביטוי

הבאלט הקלאסי מבוסס על אותיות-תנועה
מסוימות וקבועות הנעות במסלול קצר ,

הדרמטי  ,המימיקה החופשית  ,הזהה עם

ההרגשה הפנ י מית והמבע הגופני )קיים( .

המסתיים בפוזה פחות או יותר בובתית  ,על
מנת להתחיל מחדש  .ביסודו הוא נותן אין סוף

הכוריאוגרפ י ה החדשה )שלה( נותנת עצמיות

של אפשרויות בתחום גבולותיו )כמו ההרמוניה

לקולות השונים של ההרמוניה והקונטרפונקט ,

וחוקי הציור הקלאסיים( .

מגד י לה את המתח ומנצלת את הבמה  ,לא
בשטח בלבד  ,אלא גם בחלל) ,כגון ביצירתה(

ברמה גבוהה טכנית וכוריאוגרפית הוא יכול

יי הרפסודיה בתכלת " )למוזיקה של גרשווין( .

להיות יפה ובלת י משעמם מבחינה מוזיאונית.
הבאלט המודרני לעומתו הוא כמו בטהובן

לעומת באך .המחול מאחר בזמננו אחרי
המוזיקה

-

אימו  .התנועות והפוזות הקלאסיות

הן בלת י נצחיות  .ואם אינן מספיקות כדי
לבטא את האדם המודרני על המוזיקה והקצב
שלו  ,הר י שיש להרחיב את אפשרויות הביטוי .

78

מבחינת עושר הדמיון וכח האינטרפטציה

הגאוני )של גרטרוד קראוס(  ,יש להשוותו אולי
רק לבאלט של קורט יוס באנגליה ומרתה
גרהאם בארצות הברית .
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ןחשןך במרתף ,כמן משהן מסתןרי ןמלא

רחוב פרו~ ~~
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J

ו ע ה

ש ~
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ןH

סןדןת  .אני זןכרת ,שכדי לייצב את עמידתי
על קצןת האצבעןת ,נתנה גרטרןד כסא
ברזל בידי .כשאני נןשאת אןתן בזרןעןתי
מעלה ,עןמדת כןלי נבןכה ןבןשה ,שעה
שהיא פןרטת בפסנתר  ,במןזיקליןת שלא

תתןאר  ,על פי רןב את ברטןק  ,האהןב עליה

I

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

ברצןני להעלןת מעט זכרןנןת על מןרתי

ןהדןמה לה בריתמןס שלן ןבצלילין

הדגןלה ןהאישיןת הצנןעה ןהנערצת,

הטראגיים-מיסטיים .אחרי כל שיעןר שאלה

גרטרןד קראןס.

אןתי בעברית העילגת שלה :יינן בןבלה ,אתה

מאןשר"? ...
בהיןתי נערה צעירה נשלחתי העירה ,להכיר
ןללמןד אצל גרטרןד קראןס .בדירת המרתף

שתי עיניים כחןלןת הין לה .קראתי להן יי עיני

בה לימדה היה פסנתר כנף גדןל .החדר היה

רנטגן" .הכל ידעה ,הבינה ,הרגישה .כשהיתה

צפןף ןמלא ציןרים ,על הקירןת ןבפינןת.

מסתכלת עלי,ך הרגשת שאת חשןפה לפניה.

פסלים עמדן בכל מקןם .תמיד היה אפל

היא דרשה כנןת ביצירה ןהיתה צןעקת
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גרטרוד היתה אחד הענקים ,

הסטודיו שלה היה מקום

לעלות אליו לרגל

היכל! היא

-

היתה מדריכה במסירות ,עד

כלות הנשימה ,את קורס מורי
המחול הבין-קיבוב-י  ,ה י א ה י תה

מלאת ידע ובלתי מתפשרת
בתפישה האומנותית שלה ,

אמרה" :אל תתחשבי בקהל!
אם יש לך רעיון

-

לכי אתו

ללא פשרות ותני עד הסוף,
כי הקהל מב-פה מריקוד
Nן REHERSALS

 Sזן  Fס  NEס  Nן

לפעמים ,כי חרה לה  ,ואז היתה ענקית!

-

יותר משאת חושבת"

עם

לכי אתו ללא פשרות ותני עד הסוף ,כי הקהל

כל גופה הקטן מאד .

מצפה מריקוד יותר משאת חושבת".

הדאגה האישית לתלמ י דות  ,עד כדי אימהות ,

תמיה בלוותי אותה ברחוב  ,לפני ואחרי
השיעורים  ,ה י ינו משוחחות על ציור  ,צבע  ,צליל

היתה מרגשת ואף מביכה  .אני זוכרת כיצד

שאלה אותי  ,אם יש לי כסף לחזור הביתה  .כל

וריקוד

בצורה רחבה עד כד י פילוסופיה,

-

בעיה אישית היתה נגלית לפניה  ,ואף בעיות

בהתרחקות מהמציאות ומתוך פתיחות

מהבית הייתי שוטחת לפניה  .היתה לה תפ י שת

מרגשת .

חיים בה י רה וחכמה .תמיד אמרה ל י  11 :העולם

,.

מלא אפשרויות  ,צריך רק לדעת להחליט  ".כך

לגרטרוד לא היה גיל  .היא היתה צעירה

באומנות וכך בחיי האישות.

מכולנו  ,אהבה מוזיקה אלקטרונית ,

~.

פיסלה ועבדה בחומרים קשים
עברו חלפו שנות הנעורים בנסיעות ל  11היכל

וחדישים  ,ויצקה זפת ומזוט על בדי

הקודש  ",למרתפה הקטן של גרטרוד קראוס ,

הציור שלה  .היתה סקרנית ורעבת-

ברחוב פרוג  24שבתל-אביב  .גרטרוד המשיכה

חיים עד כדי להדהים!

ולעודה בלי שמץ של קנאה" .עבודות אטיודים

אגב רעב :היו תקופות בהן

לעבוד אתנו

במחול ,11

-

~.
. tt
...,.

",.,..... ' ...

שהרוויחה ק נ תה

היה מקום לעלות אליו לרגל

-

גליונות נייר
•

היכל! היא

ועפרונות פחם

היתה מדריכה במסירות ,עד כלות הנשימה ,
שוטחות לפניה בקשות  ,משאלות ובעיות

שלה,

\

ושוב ייעוץ מוזיקלי .היא היתה

האומנותית שלה .אמרה  11 :אל תתחשבי

בקהל! אם יש לך .רעיון
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שנוצרו בבית .והיא מביטה והעיניים התכולות
מלאת ידע ובלתי מתפשרת בתפישה

'.

במקום מזון .

את קורס מורי המחול הבין-קיבוצי  ,ואנו

יודעות...

i

במעט הגרושים

גרטרוד היתה אחד הענקים .הסטודיו שלה

~
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התפרנסה בקושי  ,אך

במוסדות החינוך.
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לעזור ולייעץ  ,לפסול  ,לקטול

חגים בקיבוץ ואף סיומי מחזורי י  11ב
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אמרה  :יי באןמנןת הכל אפשר  ,זן רק שאלה של
טעם "  ,יי תמיד אפשר ןצריך לגלןת כשרןנןת,

אבל גאןן צץ ןאין לן הסבר" .ןעןד אמרה,
כשרצתה שנרגיש את גןפנן רןקד :יי שיר

השרירים ".ןעןד :יי אם לא
אכתןב מה שאני
אןמרת  ,אחרים יכתבן

~~P

בזמן שאין שיטה אחת

ן " לכל קן יש רגש " אן יי הקפה
ןהסיגריןת הם התנ " ך שלי ".

הנה פתק שהשאירה ליהודית ארנון אחרי

שראתה עבודה שלה בשנת , 1967
כנראה ב " להקת הגליל המערבי ".

שלה עד בל י סןף.

היו לה שנים  ,בהן היתה אלמןנית
כמעט  ,ןלא עבדה עןד עם הלהקה

'ורוד'ת

-

-----

-

ש'מחור)?( 'ופ'

ווררבור ורצלחור

שלה )להקה שהתקיימה בשנים
ןגם ב"באןפרה

~
~~.

העממית " )שנןת מלחמת העולם

השניה( הפסיקה לעבןד .בנןסף ,

~~

באורבור
גרטרוד קראוס

e...

~e

התמעטן התלמידןת בסטןדין שלה ,כי

~~

~ ' ~~.~c
" 7
~___~ _~.

בשל תחילת התפתחןת המחול המןדרני
)האמריקני( ןסגנןנן החדש  ,החלן לרןץ

למורים חדשים שבאן מאמריקה  ,שאצלם
עמדה הטכניקה בראש סןלם העדיפןיןת.
למרות ,ןדןןקא בשל  ,בדידןתה הקשה ,היתה

A note from Gertrud Kraus
to Yehudit Arnon from
1967, congratulating her
on a performance
probably of regional
dance group she was
running at that time .
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ןאפשר לצטט ןלהזכר באימרןת

-

תעתיק הטקסט ה וא:

--~ ::;G

ןאין צןרת אןמנןת אחת ",

עברית ,גרמנית ואנגלית

-

כאילו היו שפה אחת" ,ג רטרודית " .

??;?,

שיטה תיאןריה ןדןקטןרט ,

(, 1940-1936

השתמשה

~~G

)

זאת "  ,יי כיןם עןשים מכל

גרטרוד התיחסה לכל השפות ,שבהן

.

~,

/-'':-מד~c;.-

~~

גרטרןד אישיןת אמיצה ןלוחמת  .קשה לתאר
את שנןת בדידןתה  ,הן גובלןת בטראגיןת! ללא
משפחה ןעם המןן מעריצים

-

שניצבן מרחוק!

קשה היה לעזןר לה כי היתה גאה.
ועם כל זאת  ,לא היתה הןפעה אן חג  ,שיצרן
והכינן תלמידותיה  ,שלא היתה עןזרת בן

.. .

ןמיעצת ביןשר  ,בלי גינןנים ןבצלילןת

~,

מ חשבתית נדירה .
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היא היתה מעל כןלם .לא ה י תה שנייה לה .עד
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יומה האחרןן לימדה באקדמיה בירןשלים ,

ס , ..

טיר i

ןאןתנן  ,אנשי קןרס המחןל של הקיבןצים ,

\IגV"-י

למרןת חולשתה הגופנית שהחמירה .
כעת נשארנן מיותמים מאמנן הרןחנית ןלא

"," 1-

נןכל עןד לעלןת לרגל לייאןלימפןס" ,לגרטרןד
קראןס .אבל רעיןנותיה ןהשקפןתיה ימשיכן

להאיר את עינינו
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התזמורת הארץ-ישראל י ת משנת
, 1942נועד לשחרר את אחת

הרקדניות מ"שירות לאומי"
במשקים ,שהיה נהוג באותם ימים,

ימי מלחמת העולם השניה.
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לכאורה איו לך דבר יבש ומשעמם
מחשבוניות ישנות .אבל למעשה

דווקא מדינים-וחשבונות ישנים של מופעי
מחול אפשר ללמוד יותר על חייהם של
האומנים בשנים ההו  ,משאר מאמריהם

המלומדים של היסטוריונים ורגשותיהם
של כותבי זכרונות.

כי המספרים יבשים כביכול  ,מלאי פרט י ם
דובבים .מה היה מחירו של כרטיס
כניסה למופע? האם הופיעו הרקדניות
לפני אולמות ריקים  ,מלאים או מאוכלסים
רק למחצה? כמה כרטיסים נמכרו מו

ה י קרים וכמה מו הזול י ם? האם שילמו
לאומנים המבצעים וכמה? כל אלה
ממלאים את התמונה בפרטים מאוד
ריאליסטיים .
בתיקי ארכיון המחול ה י שראלי שבספר י ה

למחול שבבית-אריאלה מצויים ספרי
החשבונות  ,שניהלה מזכירתה של גרטרוד
קראוס  ,רבקה  ,בשנות

ה .40-

יש בע י ה לא פשןטה ,כיצד להשןןת את מחירי

ההןצאה הגדןלה ביןתר

אןתס ימיס של הלירה המנדטןרית  ,שהיתה

היא שכר האןלס  .מיסי העיריה היןן גס

שןןה בערכה ללירה שטרלינג הבריטית,

-

הס סכןס נכב,ד ןכמןבן תשלןס לשלטןנןת

להןצאןת בימינן .הכלכלניס חישבן ן מצאן,

שכל לירה מנדטןרית של שנןת ה 30-
להיןת שןןה ל 7.50-

-

ממש כמן בימינן

ןשמןנה  -כנראה הצעירןת המתלמדןת  -רק 20
גרןש האחת .מצב שאינן שןנה מעכשין ,כי 150
עד  300ש  /lח מקןבל כשכר הרקדן לערב אחד.
כמןבן שהאדמינסטרטןר י ת רבקה זכתה ב 80-

אמןרה

ש  /lח בערך  .אבל

התנאיס הין כה שןניס ,

על חשבןן  /Iרשיןן

מטעמס  .עיתןנןת,

/l

מןדעןת ןכל הכרןך במה שאנן מכניס כיןס

גרןש ,ןאילן

שיןןק ןיחסי-ציבןר תןפסיס כבר אז מקןס

לאסיסטנטית של גרטרןד אן מלבישה  ,רק

נכבד בתקציב.

מחצית מסכןס זה .

ןממש כמן בימינן  ,הילדה קסטן ,ששימשה
כאסיסטנטית לגרטרן,ד קיבלה רק

החשבןן מתייחס למןפע הלהקה עס התזמןרת

גרןש ,

75

הארץ-ישראלית .לכן אין בן שכר-אןלס

ןאילן המזכירה-האדמינסטרטןרית פ י
שלןשה

" ב 20-

ה  /lעןזרת ,/l

אני מניח שהכןןנה

ממנה.. .

ןהןצאןת על פירסןס ןמןדעןת ,הדפסת

רק הקןפאי נאלץ להסתפק

כרטיסיס ןכן'  ,שכן אלה כןסן  ,אני מניח ,על

גרןש עלןביס .

ידי הנהלת התזמןרת  .ןאין אנן יןדעיס ,כמה
שילמה התזמןרת ללהקה.

בןלטיס בהעדרס סעיפיס  ,שכיןס מהןןיס

אבל יש לציין ,שהישקן את הרקדניןת ב  /lמיץ

נתח רציני ביןתר בתחשיב :תאןרה

שעלה

35

גרןשיס )לשס השןןאה  :כןס גזןז

אן מנת גלידה

g

חינס

~
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, /l

בתןספת כןס סןדה

-

עלתה חצי גרןש(  .ןאילן

-

השכרת מסך )אחןרי  ,אני מניח ,כי
באןלס

 /Iאןהל-שס , /l

שס ניגנה התזמןרת כרגיל  ,היה מסך
קידמי קבןע( עלתה לא מעט  ,מחצית

הלירה .

מכלל ההןצאןת בסך 13.30
היןצרת  4.30ל  /lי .לא הרבה,

לירןת קיבלה
אבל בכל

זאת משהן .

ם

שכמעט ןאין הכפלת
אןתס סכןמיס במקדס של

7.50

מגלה לנן דבר על חיי הכלכלה של אןמני
המחןל של אז.
דרך טןבה ןמןחש י ת יןתר להשןןאה כזן היא

לקחת בחשבןן סכןמיס ,כגןן מה היתה
משכןרת חןדשית ממןצעת אז  ,כמה

עלתה ארןחת צהרייס ,ןכדןמה  ,בהשןןאה
לימ י נן.
ןהגברה  .ןזאת מהסיבה

בחרנן כדןגמה שני דן  /lחןת על מןפעיס של

הפשןטה ,שלא היתה הגברה כלל ,המןזיקה

להקת גרטרןד קראןס ,האחד שהתקייס בתל-

נןגנה על ידי פסנתרן אן נגן בכליס אחריס,

אבי ב ,כנראה באןלס  /Iמןגרבי

/l

)ששימש אז את

האןפרה העממ י ת ןאת תיאטרןן  /Iהבימה
שעבר למשכנן הנןכחי( באןקטןבר שנת
ןהשני משנת

.1942

במןפע משנת

1940

רק

לפני

,1940

ןמנגנןן התאןרה

הבימתי  ,שכלל רק
ה ן צען למכירה

כרטיסיס .מהס נמכרן

2

/l

ןמחןץ לעיר פשןט

בפטיפןן ...

344

מהכרטיסיס היקריס ביןתר

האח,ד זאת אןמרת כמעט

441

10

מיל

) 99

גרןשיס

.97

-

אןתס

מטבעןת עס החןר במרכזס( נמכרן .

 RAז

פשןטןת  ,בשלןשה

תר_-ב · .ב י"  Iכ

ישנן כלל בלתי כתןב התקף בכל העןלס,
זהה ב ר ןב המקריס למחירה של ארןחת צהרייס

גרטרןד קראןס ,

-

שנהגה להןפיע לבדה
במחןלןת הסןלן
שלה .ןאילן המןפע

ןבאמת  ,באןתן שניס  ,ארןחה פשןטה במה

שנקרא אז  /Iמסעדת הפןעליס

/l

של ההסתדרןת

הכןללת מנה ראשןנה  ,מרק ,מנה בשרית
ןקינןח נמכרה

ב 5-

גרןשיס  .ןזהן בדיןק מחירן

ש ל הכרטיס הזןל ביןתר למןפע של קראןס,

49

מיל  .ןבאמת  ,מרבית הכרטיסיס שנמכרן

הין מהסןג הזןל ,ןאלה היןן אחןז ניכר מן

ההכנסה הכןללת  ,של כמעט
הןצאןת של

לגרטרןד

6

כ 12-

לירןת

19

לירןת לעןמת

לירןת .נשארן איפןא

-

ןזה היה שןןה כשכרן

החןדשי של פןעל פשןט.

" •• רר,.

משנת

,1942

אף

הןא בתל-אביב ,

היה כנראה של
להקתה ,כי בדן  /lח

מןפיע שכרן של
הרקדניןת .
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לאןלס ןכלןל בשכרן .

שכרטיס לתיאטרןן אן מןפע של מחןל מחירן

ןהיקר י ס כמן שמשלמיס במסעדה יןקרתית .

.

מופעי הלהקה עם התזמורת.

 NEזו PALE5

.

מעגליס צבעןנייס עס

הנראה ,רסיטל של

ץ

ORCHE5

ראןסטטיס ,היה שייך

קןנצרט זה היה  ,ככל

הכרטיסיס הזןליס ממש כמן ארןחה פשןטה ,

הiד-ןז מ  Iרת האר _.

רמפןת ,משמע שןרןת

שןרןת של נןרןת

ןנןתרן בקןפה

זכרו- Iיברים בי Iהתזמור
ת הארץ-ישראלית
ולהקת גרסרו i7 ,רא
ו וס ביחס לתשלומים עבור
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משוחחת

עם

קטע ייהע.למה והמוות  ",מתוך יי ח.לומו ש.ל משורר"  ,ב.להקתה ש.ל
נרטרוד קראוס; בתפקוד המוות ורה נו.לדמן ובתפקוד הע.למה
הו.לדה קסטן

"DEATH AND THE MA1DEN", FROM A BALLET BY GERTRUD KRAUS; VERA
"GALDMAN AS "DEATH" AND H1LDE KESTEN AS "THE MA1DEN

I ,

~ Jןן

~ןןןH

הילדה קסטן ,שרקדה בלהקתה של

.........
 ..........גרטרוד קראוס בשנות ה  30-וה ,40-
היתה תמיד קטנה וגמישה ,וכל דמותה

הבימתית ליצנית ומלאת חיוניות  ,אך טבעי
הדבר ,שהיא זו שגילמה את תפקיד הליצן
ב  IIקרנבל

II

לפי המוזיקה של סטראבינסקי ,את

האקרובט המשעשע במחולות של קראוס
לאופרה  IIהכלה המכורה

II

מאת סמטנה

ב  IIאופרה העממית" ,ואת הנערה המתאהבת

במוות ,ב  IIחלומו של משורר" ,לפי המוזיקה
מאת פרנץ שוברט,

גס היוס לא איבדה מהחיוניות שלה ,לפני זמן
מה פגשתי אותה בתיאטרון הקאמרי ,בערב

הבכורה של מחזה ,שבייס בנה ,מיכאל גורביץ ',
 IIאת הולכת לראות מופעי מחול?

II

-

שאלתי

אותה  II .לא ,אף פעס ",נדהמתי קצת מהתשובה

החד-משמעית?", ,המל" שאלתי  ,הילדה הביטה
בי במבט אלכסוני  ,היססה לשניה ואמרה
בשקט  II :כי אני מקנאה

בהן - " ...

משמע

ברקדניות הצעירות .תגובתה מצאה חן בעיני,

גס בגלל שעדיין חסריס לה אורות הבימה ,
וחבל לה ,שהיא אינה שייכת עוד לדור הצעיר
של היוס  .וגס בשל יכולתה לומר את מה שהיא

חשה ,ללא בושה מזויפת .

מתי והיכו פגשת לראשונה את גרטרוד
קראוס!

 IIהגעתי לארץ ישראל באחד במאי שנת

, 1938

ישר לקיבוץ ,שבו אחי היה חבר ,ונאמר לי,
שבערב תרקוד איזו רקדנית  ,ושמה גרטרוד

קראוס באולס ברמת-גן  .זה היה גורלי ,הלכתי

למופע וזה היה מרשיס  .למחרת לקחה אותי
ירדנה ,חברת הקיבוץ ,שעסקה בריקו,ד

לסטודיו ,לרחוב פרוג  24בתל-אביב,
צלצלתי בדלת  .היא )גרטרוד קראוס( פתחה,

ואמרתי לה שרקדתי מאז שהייתי ילדה
קטנה ,שראיתי את המופע שלה ,ושאני רוצה
לרקוד אצלה ,אבל אין לי

כסף ...

הקיבוץ לא

נתן לי אפילו דמי נסיעה ,כי הרי לא היה
להס מה לאכול ,והיא פשוט לקחה אותי

לשיעור של הקבוצה שלה  .אחרי השיעור

פשוט אמרה לי:

.. ,Du kannst bleiben

)את

יכולה להשאר(.

אמרתי לה שוב ,שאין לי כסף לשלס לה ,אבל
זה לא היה חשוב בעיניה  ,כפי שאמרה לי אחר
כך זהבה אוורבו,ך אחת הרקדניות בקבוצה ,

עשיתי רושס על גרטרוד  .עשינו סיבוביס
באלכסון ,ובזה הייתי חזקה  ,זה היה גורלי

-

ביוס הראשון לבואי ארצה נפגשנו ,ואני הייתי

84

האחרונה שראיתי אותה לפני מותה  ,כשכבר

ההבעה  ,כשההזדהות בין היוצר-המבצע

מה ,לדעתך ,היה המיןחד ביצירתה של

לא היתה בהכרה .הילדה וגרטרו,ד זה היה

לתפקידיו היתה מוחלטת  ,וחשובה מכל

גרטרןד?

מפגש גורלי.

טכניקה או יכולת וירטואוזית .ומה שנעדר
מהשיחזוריס ,היתה  ,לדעתי  ,בדיוק נקודה

יי כמובן שלא הטכניקה .אבל היא תפסה תמיד

זמן קצר אחר כך החלה הקבוצה שלה להופיע

מכרעת זו ,שבלעדיה התנועה לכשעצמה

את המרכיב הדרמטי .והיתה לה עזרה מכמה

במסגרת 'האופרה העממית' ההפקה הראשונה

נראתה דלה ולא מעניינת.

מהרקדניות .לי ,למשל ,כמעט אף פעס לא

והיא לקחה אותי לרקוד שס .בהשפעתו של

ייכשראיתי את השחזוריס בטלויזיה ,

מרק לברי )המלחין והמנצח( התחילה הקבוצה

התביישתי .לא בשבילי ,אלא בשביל

אמרה בדיוק איזה תנועות לעשות .היא רק

בה השתתפתי היתה 'היהודיה' מאת הלוי ,

אמרה מה לעשות .למשל בקרקס היתה סצינה

גרטרוד ...

בה הליצן )הילדה( מתאהב בבאלרינה שעמדה
על בימה מוגבהת .גרטרוד אמרה לה :ייתירי

להופיע בקונצרטיס עס התזמורת הארץ-

לא הייתי שותפה למאמץ שנעשה לשחזר את

ישראלית .לברי היה זה שדחף אותה  ,בלעדיו

הדבריס .רק בנקודות מסויימות ביקשה נעמי

בו!" )" ("Schiess ihn todt

את עזרתי בתחוס המוזיקה המלווה והתאמת

היא קבעה מה לעשות ,ואנחנו יצרנו לפי זה

התנועה אליה.

את התנועה .אס זה לא היה טוב ,היתה

היא לא היתה עושה מה
תקופה מאוד יפה ,מאוד

שעשתה ...
יפה ." ...

זאת היתה

ואת זה עשינו.

אומרת יותר מהר או יותר לאט וכו '.אצלי היא
תקופה יפה ,יצירות מעולות

-

אבל איך לנסות

ולהעביר את החוויות האומנותיות ואת

כאב לי הלב .שאנשיס יחשבו שבשעתו זה היה

בדרך כלל קיבלה מה שהצעתי .היא היתה

ככה ". ...

בעלת דמיון ו יצירתית מאוד .למשל ,כשעשינו

אישיותה הבימתית של גרטרוד קראוס לאוהבי

את 'הרפסודיה ההונגרית' עס התזמורת הארץ-

אומנות המחול בימינו? זו שאלה קשה מאוד.

הילדה מצטערת  ,שלא הייתה מעורבת יותר.

הנסיונות שנעשו בשטח זה לפני מספר שניס על

אני מניח ,שאולי בזכות הטמפרמנט הבימתי

ישראלית  ,הגענו לחזרה הגנראלית עס  5או 6
נוסחיס שוניס של

המחול ." ...

ידי נעמי אלסקובסקי ,אחת הבולטות ביותר

שלה  ,היתה מעלה את הביצוע לרמה הנדרשת.

מבין רקדניותיה של גרטרו,ד עס רקדני בת-

אבל מה טעס לבכות על חלב שנשפ,ך אס כי

לפי מה שקראתי בעיתןנןת מאןתם ימים ,זה

שבע ,קולדממה והקיבוצית ,לא הצליחו

זה חלב יקר מאוד  ,כי אין להניח שמישהו ישוב

עשה רןשם גדןל ,שביצעתם בזה אחר זה את

להעביר את היופי שהיה ב"חלוס המשורר" ,

וינסה עוד שיחזור .למשל יי אלגרו ברברו " !

אןתה היצירה בשני נןסחים לעיני הצןפים.

יי אלגרו ברברו " ו"קרנבל"
ייברור ,שקטע פראי כזה עס תופיס אפריקנייס

יינכון"

-

מאשרת הילדה את דברי .ייבאותה

יתכן ובאמת אי אפשר כלל לשחזר את אווירת

מצריך רקדניס-גבריס .בלהקתה של גרטרוד

תכנית היו עוד 'אלגרו ברברו'' ,חלוס המשורר'

אותה להקה אגדית ,את הייחוד שבמחולות של

היו אך ורק רקדניות .והיא 'נאלצה' לתת את

ועוד משהו".

גרטרוד קראוס .מכל מקוס  ,בעיני הילדה קסטן

תפקידי המתופפיס לנשיס .בעת השיחזור עמדו

אותו נסיון היה כמעט בגדר פארודיה על המקור .

לרשותה של נעמי אלסקובסקי רקדני בת-שבע.

אןלי ייהעמק" למןזיקה של לברי ,אני מציע.

המשוחזר בוצע  ,שהביצוע היה נעדר פראות

יי נכון .אבל זה היה לפי דעתי לא מוצלח .ולי

כנדרש  ,והיה חיוור  .היו בחוריס נהדריס  ,ויצאה

אישית היה תפקיד לא נעיס .של ילדה  ,שבאה

אבל משוס מה נדהמתי  ,שעה שהריקוד
לדעתי  ,דלות הביצוע נבעה מכ,ך שהרקדניס

הצעיריס של ימינו אינס מורגליס למידת

לבנה ...

אנחנו  ,כבחורות  ,רקדנו את

ההזדהות עס התפקי,ד עס הדמות הנרקדת ,

מזה גבינה

כפי שהיה הדבר בימיס ההס ,של מחול-

זה הרבה יותר חזק .על כך כאב לי הלב " .

לקראת )תהלוכת( חתונה .לא ידעתי מה
לעשות על הבמה .אבל היתה שס הורה יפה " .

כשראיתי את

השחזורים בטלויזיה,

התביישתי .לא בשבילי,
אלא בשביל

גרטרוד...

לא הייתי שותפה
למאמז שנעשה לשחזר
את הדברים ,כאב לי

הלב .שאנשים יחשבו
שבשעתו זה היה

ככה "...
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כיום לא זוכרים את התקופה ההיא .לפני זמן

~,(\D

מה אמרה אחת הכוריאוגרפיות בתכנית
טלויזיה ,שכמובן בת-שבע היתה קבוצת

המחול הראשונה

בארץ.. ,

איך מעזים להגיד

דבר כזה ,הרי בזמננו )סוף שנות ה  30-וכל
שנות

ה (40-

אנשים היו עוצרים אותנו

ברחוב.. ,

אבל לא מזמן הייתי בדיזנגוף סנטר ,עם
( ..

חבילות ביד ,בא מולי איש מבוגר ,וקרא לי

~

!' 'I
..

'גברת ,גברת!' .חשבתי שמשהו אצלי לא בסדר,

~~ . .

,

אבל הוא התכופף אלי ,ואמר' :תגידי לי גברת,

6i.f>f;(.
a; ; .

·w
~

.->,".,

'./,.

יש עוד אנשים שזוכרים אותך? זה היה כמו

' ' IY
~;.ן j

,.

.

t~.ון
'. t
,i

שתי מנות

ויטמינים.. ,

הייתי בסופרמרקט ,ואמרתי לקופאית ,שהכל
בימינו כל כך ביוקר ,עמד שם איש ,חיכה

("

שאגמור לשלם ,ניגש אלי ואמר לי  ,בגרמנית,
'כ ן בזמנים שאת עוד רקדת ,היו זמנים טובים

יותר!' ,אמרתי לו ,יפה שאתה זוכר אותי ,אז
הוא אמר 'אינך יודעת ,כמה מעריצים בסתר

יש לך

DIE TANZERIN
GERTRUD KRAUS

"

~.,

~.

,.

לא היתה אדם מסודר מאוד ,וזה קצת הכביד

עלי.. ,

<' >"1

,,:,

.~...

\ .

".

היינו נפגשות כל יום ,והיא סיפרה לי הרבה על

'''~';Z:- ,

.
,I

אחיה ,וגם על עצמה דיברה ,אבל לא על
דברים

"

'-- -

~'

~.

LcEBטי 'NACH.זgOIf!I
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אינטימיים".

במשך כמעט

',15 ORIGINALLITHOGRAPHIEN VON HANS FELIX KRAUS
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גרטרוד

לאיטליה ...

הזמינו אותי

ללונדון,

הערים העתיקות בפירנצה ובוונציה .גרטרוד

-~ ..

.,

הילדה צוחקת ,ייכן ,אפילו נסעתי פעם עם

אז נדברנו להפגש באיטליה ,וטיילנו יחד בכל

.: ~.,-

'.

האם הייתן בידידות אישית עם גרטרוד!

וגרטרוד רצתה לנסוע לבלגיה לקרובים שלה,

...

~ ." .

עדיין'," .. ,

\ t .....

""i .. .

.

'· ' f! .-t

יו '

~;' H

30

שנה היתה גרטרוד מתגוררת

עם ידידתה הקרובה ,אלזה שארף .איפה הן
נפגשו!

ייה ן הכירו עוד בווינה ,כשעמדה גרטרוד לעלות

ארצה ,היתה אלזה חייבת לתת את מילת
הכבוד שלה ,שלא תעזוב את גרטרוד לבדה .כי
אלזה היתה האיש המעשי והמאורגן בצוות
הזה",

במסגרת "תיאטרון הבאלט הישראלי" ,שיסדה
וניהלה גרטרוד קראוס בשנים

, 1950-51

הוזמן

ארצה הכוריאוגרף האמריקני טאלי ביאטי ,נושא
המחול :קיבוץ שהותקף על ידי ערבים ,בלהקה
הופיעו רקדני הדור הבא ,ביניהם נירה פז ,רינה

שחם ,יונתן כרמון ,אריה כלב ואחרים" ,תיאטרון

הבאלט הישראלי" סימל את סיומה של תקופה,
ומעבר לסיגנון המודרני האמריקני,

In 1950-51 Gertrud Kraus founded and
directed "The Israel Ballet Theatre" , her last
attempt at running a company. "Fire in the
Hills" by American choreographer Talley
Beatty, depicted a kibbutz attacked by Arab
fighters . Among the dancers were most of
the next generation. It symbolozed the
transition between Gertrud's students and
artists and the American modern dance
students of the next age group.
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כיום לא זוכרים את
התקופה ההיא .לפני זמו
מה אמרה אחת

הכוריאוגרפיות שכת-
שכע היתה קכו)ת

המחול הראשונה

כארז ...

איך מעזים

להגיד דכר כזה
שעה שכתבתי את ספרי על אודות גרטרוד
קראוס )ייחיי המחול של גרטרוד קראוס ",
הקיבוץ המאוח,ד

(, 1978

היא לא רצתה לדבר

על חייה הפרטיים  ,ובאמת ,במקרה זה  ,לא
היה נחוץ לתאר את עולמה האישי האינטימי ,

כי ריקודיה מעולם לא נגעו למעשה בנושאי של
חיי מין ויחסים משפחתיים ,היתה לה רתיעה
מהחדירה לתחום הפרט ,וחשתי  ,שהיא חוששת

מעיסוק שלי בכד בספר  ,אלזה כבר לא היתה
אז בין החיים  ,אבל לקראת סיום העבודה שלי ,
אמרה לי פעם גרטרוד :יי גיורא ,אל תשכח
להזכיר את אלזה  ,היא היתה האדם החשוב

"' ....

ביותר בחיי" ,כמובן שלא היה בדעתי להתעלם
מדמותה,

א ח רי קום מדינת ישראל נסעה גרטרוד
לארה " ב ,היה עליה להדריד במחנה קיץ של
אוניברסיטת ברנדייס ,

,t; .'-_ .
'!:.

ייהיא חזרה מאמריקה מקולקלת לגמרי ,היא
ראתה את מרתה גרהאם  ,וזה בילבל אותה
לגמרי ,זה היה המוות של גרטרוד
ככוריאוגרפית ,כל החיים שלה היא רקדה

מבפנים  ,בלי טכניקה אבל עם כוריאוגרפיה ,
ניסינו לשוב לעשות באלט עם המוזיקאי

היה זה בשנת

"'

~,
".. 111

\
,

"'
'
>~ ... '':0
',
;,
' ,
" ~,;;,.:o:;J~,",,_'I"~'-'<" ,r""",
\\
.
. ............ ' '-"

הרברט ברין,"",

, 1950-1

'.

'-..
במסגרת יי תיאטרון

הבאלט הישראלי  ",נסיונה האחרון של גרטרוד
להקים להקה משלה ,אבל זה כבר לא היה זה ,
כפי שהילדה מבטאת זאת  ,יי גרטרוד היתה

'

\

"'\
\"

\

"

;

\\ '-

\\

\

מבולבלת  ",מפגישתה עם המחול המודרני
האמריקני ,שסגד לטכניקה משוכללת  ,בתכניתו

השניה של ייתיאטרון הבאלט הישראלי " הכין
יוצר אמריקני מעולה  ,טאלי ביאטי  ,עם רקדני
הלהקה את יי אש בהרים "

-

מחול מודרני

בסיגנון אמריקאי  ,שנושאו יישוב ישראלי ,
המותקף על ידי ערבים,
הילדה היתה אז בהריון עם בנה ,מיכאל ,היא
לא העזה לספר את זה לגרטרוד ,יי הייתי צריכה
ליפול כל הזמן על הריצפה ,והמצאתי לעצמי

איזה טכניקה ,ליפול תחילה על הידיים ורק
אחר כד על הבטן ,אבל כשהתחלתי לחוש
שהילד בבטן יש לו חיים משלו  ,סיפרתי
לגרטרוד  ,ואחרי הפרמיירה הפסקתי לרקוד
לזמן מה ,ואת התפקיד שלי קיבלה נירה פז",
וכד עבר הלפיד האולימפי של המחול המודרני
לדור הבא ,

~
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קמרה
אובסקורה
ח

·פה

ברת הספר לאמנות

זגI~I~Oם

'O ~~)'Oר\ז\\ \ \ \

מעונת לרמוזרם מלאה  4 -שניס

\~!'J~ ' \\'\\\ .\~ ~'Wד ~\~.~ 111ך~

לתעוזת בוגר ,מקבילה לתואר ראשון ,

החלה ההרשמה לשנת
תחילת לימוזיס

הלימוזיס ,98/9

,11/98 -

מעונת לרמוזרם חלקרת  2 -שנות לימוז
לתעוזת מקצוע ,

הלימוזיס בשעות הערב 3
תחילת לימוזיס

הסס ול

I

I

,3/98 -

מבחר קורסיס וסזנאות בשעות הפנאי,

מבואות והכנה ללימוזיס ,תחביביס והעשרה ,

iופ .ח Iו

~ זגIן ם נ·

ימיס בשבוע ,

~

זגח~קן~ ...-----
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~ Iל DI

ויזאו  /קולנוע
~ןן)ן~ ן)ן)Iחשנ~ Iא )~ IJן~ I

קמרה

אובסקורה,

הנביאיס

26

אי,

חיפה,

טל:

04-8626060

Ingber, Judith Brin, "The Gamin Speaks intet"view with G.K. in Dance Magazine, Mat"ch
1976, New York
Manor Giora, "The Life and Dance of G.K.",
Tel-Aviv, 1978

Municl1. A year' latel', she toul'ed 1srael (then
Palestine) and retuI'ned in 1933 for another tOUI'
of hel' solos.
1n 1933 she staged a large-scale dance drama at
the open-ail' stage in the par'k next to the
Burgtheater, "Eine Stadt wal·tet" ("A City
Waits"), based on a short stol'y by M. GOI'ki with
original music by Marcel Rubin. The pl'emiere
was on the very day Hitler was elected
Chancellor of Gerlnany.

Gertrud Krous
Dancel', choreographer, teacher
b. 1903 in Vienna, Austl'ia
d. Novembel' 1977 in Tel-Aviv, 1SI'ael

...וווווווווווI

Gertl'ud KI'aus studied piano at the State
"'"" ייייייAcademy of Music in Vienna. To ear'n a
living, she used to accompany
model'n dance classes taught by
....... -_.
Elinol' Tordis. Teacher and
-,,.
students wel'e astounded when,
at an improvisation class, she got
up from the piano stool, kicked
off hel' shoes al1d danced a
bl'illiant solo she had pl·epared.
Aftel' I'eceiving her diploma in the
Piano Department, she again
enl'olled at the State Academy, but
this time in the Modem Dance
coul'se of Gertrud Bodenwiesel', who
latel' brought Inodern dance to
Austl·alia. Kraus later joined hel'
dance company for a few months, but
being a very cl'eative and il1dependel1t
Spil'it, she found it impossible to be just
a disciplined dancer in a group.
Kraus then rehearsed a wl10le solo
PI'ogl'aln of her OWl1 works, the solo being
the main fOI'm of modern expressionistic
dance in those times. She hired one of the
lar'ge concel·t halls in Vienna and in 1925
gave her fil'St pel'formance, becoming an
acclailned al·tist ovel·nigI1t.
She opened hel' own studio and I'an hel'
company, which performed all ovel' EUI·ope.
Her gl'oup consisted mainly of hel' own
students, among them wel'e some who became
well-known al·tists, such as the ballel'inas Mia
Slavenska, Manon Chaufoul' and Fred Berk
who was insu'un1ental in the 1940s in modern
dance and ISI'aeli folk dance in the USA.
The climax of hel' activities in Europe calne in
1930 when she and her group perfol'med hel'
cycle "Songs of the Ghetto" (music by Joseph
Acru'on) at the International Dance Congress at
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When the situation of Jews and left-wingel's in
Centl'al Europe detel'iorated and Nazi influence
grew, she decided to emigrate. In 1935 she
settled in Tel-Aviv, opened a studio and founded
the Gel'u'ud Kraus Dance GI'OUp which, in 19371940, als.o perforn1ed with the Palestine
Orchestra (founded by Huberman and Toscanini
וi1 1937). The G.K. Group also became the
I'esident dance company of the Folk Opel'a in
Tel-Aviv during WOI'ld Wal' 11. Among the
leading dancel's of her gl'oup wel'e Paula Padani ,
Naomi Aleskovsky, Hilde Kesten and Vera
Goldmann. There wel'e no male dancers in her
group, so the tallel' gil'ls had sometimes to
dance 'en travesti .'~

Besides choreographing for her gl'OUp, she often
staged large pageants, as she had done in
Vienna, when she was an assistant to Rudolf von
Laban who staged the annual dance pl'ocession
of the trade unions.
In 1950-51, after the establishment of the State
of 1Sl'ael, she made an attempt to fo und a
professional modern dance company, the "1srael
Ballet Theatre" which lasted for just 18 months,
and disbanded for lack of funds. Kraus then
stopped dancing and became the first professor
to head the Dance Dept. of the Jerusalem Rubin
Academy. She also taught in hel' studio in TelAviv until 1973, becoming the mentol' for thl'ee
generations of 1sraeli dancel's and
chol·eographers.
1n 1963 she was awarded the prestigious 1Sl'ael
Pl'ize fOI' hel' life achievelnent.
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Doyenne or
Israeli

From Soulh Africa thcre camc a chamber size
company called "PACT." The white and black
dancers try to make a meJange of lraditional
indi genous African dance and mdסem dance. As
is the case in basketball , in dancc, too, il is
dangerous 10 pit whi  וe dancers agains  וblack
ones. The white ones always en רerge from such
a competition of talents as the losers. 11'S a pily,
rhi s talented company tends towards
enter וaining instead of looking for rcal
choreography.

movemenl vocabu!ary is vigorous and the
stag ing is rich i חin vention. Kolben himse lf
appears only InoInentaril y in the first scene ,
which is a pity as he is still a חaccomplished
da חcer.
T he imaginative costumes, main ly shiny plastic
bl ack and golden vests and very sho  חsexy
shorts (des igned by Uri Fre isladt) and the rich
ex pressive lighling (by Shai Yehuda'i) make rhe
show vi sually express ive .
Kolben's "Kombina" is another go d סyoung
independent group.

THE PRINCE FIGHTS
THE ROT
Amir Kolbcn and hi s group , "Combina ",
preJni ered their new show bascd  חסthe "The
Hamlet Machinc," a pl ay by t ווe Gennan
p  וayw ri ght, Heiner Mi.ill er. ltself an adaptation
of  ןhc Shakespeari an tragedy, Kolben uses some
of the texts (mainl y spoken by a חactor) and
buil ds the choreography as hi s free
inrcrprcratio  חof the subjccr.
Hi s H,lm  ןct (danced by n רore than one dancer,
somewhat like Suzanne Linke's "Hamlet") is, of
course, a rebel of sorts. The show slarls wit.h
Yitzhak Rabin's fou וI  חurderer, Yigal Amir,
shown on a TV sc reen, so that cven the most
stupid spectator should rea li ze Kolben wishes to
deal with Israe li reality, nol a mythical medieval
Del ןmark .

MOSHE EFRATI LOOKS
BACK
Moshc Efrati 's new work, premiered at the
Suzanne Centre in Septembcr, has a curious
name - "A  חti -Mechikon" - which in Hebrew
means "Anti-Eraser." This was the name of a
peculi ar Israe li inve ntion of the 1970s when our
TV was still broadcasting in black and w  ווitc ,
ye  וpeople of means who ilnported TV sets fronר
abro,ld , had access 10 coloul' signal s. In Ihose
days of govemn ר.ental patemali stic policies ot·
equality,  וechnicians used al רelectroni c
contraption which prevel וted the colours to
appear on the tu bes "I  וhome. As Ihere is no lim it
to the Jewi sh geniu s, other engineers invented
the "A nli- Eraser" to overcomc il .
As Efra  וi also states in t ו וe pl'ogram, he wi shes

But he doesn't get caugh t in the trap of reality
and  ןopical ity. The danci l וg is real dancing, hi s
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10 delve inlo hi s and his con רpany's "archi ves ".

So the ti tle is appropri atc as he no  וonly uses

lapes from past perfonnances, but involves a
mime, clad in bl ack, with a red flower in his
hand , using sign-I<\nguage - a last remnant of
what was once Koldemama's 'specialite de la
maison', namely deaf dancers. The role is
perfonned by Ihe last of Ihe dancers wilh
iln paired hearil  וg sti11 in lhc company, Joseph
Moyal, who is very touching and honesl in Ihis
role combining, so 10 speak, Marcel Marceau's
"Bip" with Kazuo Ohno's touching flo wer-solos .
But the InOVernent ilse1f, and even Ihe lycra
body-stockings, reek of the 1970s .
On the one hand , Efrali's abilily to run a large
cornpany of 16 dancers in these hard tilne is
cOlnn  וel וdable, but on the other, and as llsua ו. he
allempts 10 convey 100 many Ihoughts and ideas .
The sole really up-Io-date aspeCI of the new
piece is Efrati 's ligl וting, whi ch is very modern
and beautiful .
His effon 10 inject something contemporary into
Ihe well-wrought choreography is Ihe projection
of a video fi lm. Bu  ו1 fa i1 10 see Ihe message of
projected pictures of a cockt,\il pa  חy , in which
Inany Israe li Sl,\ge personalilies parlic ipale fll וd
even the late pril  ו ןe Inini ster appears in the
conlext of Efrati 's piece. It does no  זmanage 10
connecl Ihe Iwo pa  חs of Ihe evening .
As is often the case with Efrati , there are several
good moments. But just as hi s conversation is
full of oflen brilli ant ideas mixed in a jumble
th at n וakes Ihem h,lrdl y understandable, hi s
1,ltest dance is cOI ןfused al  ןd confu sing .

~

1960's, but that doesn't detract from Sha'al's
clever use of thi s technique.

The text was writtcn by Halnutal Ben-Ze'ev,
choreography is by Noa Wertheim. 11 is an
altogether enjoyab1e show.

ALL THE WORLD
COMES TO KARMIEL
Aparl from lhe many folk dance groups, the
festiva] management tries to persuade as many
Israeli artistic dance cOlnpanies as possible to
bring new works to be premiered at Kanniel .
But on1y the Kibbutz Contemporary Da  חce
Company, whose base is situated just a few
kilon ךeters from the 10wn. so il is on home tUI·f
at Karmiel, and upheld Ihe tradition of
presenting new work tl  וere .  חןJul y, Batsheva is
almost always abroad a  חd the resl - Bat-Dor, the
Israel Ballet and Koldemama take annual tums
a1 coming 10 the festi va l.
Last Summer, Ihe Israel Ballet o  חly participated
in the gl·andiose opening perfonnance. AI 1he
last moment, Ihey reneged on thir promise 10
prepare a who1e new work by Berta Yampo  ןsky.
What they did do was to da  חce a quasiHungarian operetta-1ike trite military ballet
scene - another Yampolsky "cl·eation ", which
looked strange and disconnected 10 the rest of
the evening .
What made thi s year's festivallively and
in1eres1ing were the many good foreign
companies participating il1 it.

lt seemed improbable that just a few days aftel·
the handing over of Hong KO  חg to Chil < ךl the
City Contcmporary Dance Company would
actually a  ןךive. But they came and cOI ךqucrcd
the audiel ךce with their special blending of
"Western" modem dance and indigeno us
Chinese thealrical traditions .
(The excell ent CCDC of Hong Kong was
already di scussed in detail in issue nr. 5 of the
Israel Dance Quarterly.)
The ir program in Karmiel incl uded a work
prepared speciall y for the take-over
festivities that took place in Hong Kong one
week before they arrived in Israe l, Helen Lai's
" Millenium Mix", a colourful celebration with
al1 the ing redi el1ts of a Chinese feast , such
as da  חcing with long ribbons, was a joy to
watch .
Wi11y Tsau - the artistic director of CCDC - was
represented by hi s "China Wind-Chin.\ Fire,"
which a1so dealt with Chinese theatrical
trad itions in juxtapos iti on to modern dance
e lements. In the beginning the dancers wore offwhite kaftans (what in our part of the world is
called "gallabi eh") which, as I later discovered.
is the traditional undergarInent the singerdancers of Beijing Opera don, usually concea led
beneath their elaborale costumes. The very long
sleeves were used as an axtension of Ihe arms.
Latel' the dancers shed the Inodern costumes
they wore and returned 10 the off-white
"nightshirts." An excelIenl work , it was danced
wi th cOl1vict ion and vigour by the well-trained
dancers.

Another interesting company from a distant
country was the Australian ensemble called
"Expressions." This compact, young company
from Brisbane was founded by Maggi Sictsma
in 1985.
" Expressions" started their program with a
fascinating work by Natalie Weir based on the
dance photos ot· Lois Greenfeld, the American
photographer who charges her dal1ce pictures
with unusual movement, defying gravity,
making the camera move with the dancers. As i ח
her photos, the Aust ralian da  חcers "f1y" in a set
frame, take off a  חd put on garments in a
whirlwind of movement .
Their other piece is of a quite different kind; in a
srylized realistic וt al with translucent walls the
people "Iive" and move. It reminded me ofthe
TV- series dealing with the 20-plus generation .
Also vel'y enjoyable .
Another guest company from a far country was
the National Ballet of Korea. I.n South-East Asia
people tend to take classical ballet very
serious ly indeed, perhaps a bit to too seriously.
Technique is the supreme goal; the spirit of
ballet is neglected.
The Korean dancers are - technically - superb.
Every limb, each eyelash is perfectly placed.
They presented the traditional program of
virtuosic tidbits from "Swan Lake," "Le corsair"
(add ing to the ballerina and the premier danseur
another male dancer), the ubiquitous pas de
deux from "Don Q".lt all was mechanical ,
perfect and boring.

"MAS$A-S סD". CHOR.: RAMI BE'ER, KCDC,
1997 KARMIEL FESTIVAL
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program, there was hard1y any menlion of it.
Probably because a fe w years after its founding
and great initial successcs, de Rothschild
severed her ties with Batsheva and found ed (in
1967) her "second company," Bal-00r, to
prov ide her prolege, Jeannelle Ordman, with a
company she could run and dance with.

A DANCE
CRITIC'S

Al1 these wel1-documented facts and events are
unmentionable in Ihe Bat-Oor context. Hence ,
the only new true fact that emerged at the gala
was tha  וBa וsheva de Roth schild was bom "in
London , the year World War 1 began," i.e ,.
19 14, which was, until now, a well-kept secret .
Batsheva de Roth sc hi1d is a remarkable woman,
a true pioneer in the tradition of her famil y, who
was instrumental  תo  וonly in the field of modern
dance in Israel and in United States and of
he1ping Israeli dancers to study, but also in
fos tering sc ientifi c research and encouraging
folk-arts .

inventing original titles. In July, he instigated
another series of dance perfonnances by
(mainly) up-and-coming choreographers, which
he called "Hot Oance."
Rina Schenfe ld, the וf rst lady of the o  וder
generation of dancers. is always busy doing new
things. Apart from presenting her alreadyknown works such as "Hemia" and the dreamy
"An Angel Comes at Night ," her dancers
premiered a work, " Bang on a Can," that
consists of fi ve duels created by the dancers
themselves under her supervision 10 music by
several composers. Her influence on them is
apparently so slrong that Ihe duets looked like
vari ations or remakes of he r own works .
Anat Oanieli and her company presented her
bcautiful, slow al  ןd poeti c "October," a work onc
can watch more than once. Her "Poppins" is an
entertaining rend iti on of the famous ail'bome
nanny and her umbrel.la .

BY GIORA MANOR
"THARP!" - AS AMERICAN
AS MACDONALD'S

What a pity this Oiaghilev-like powe r behind
the scenes was honoured by a rather weak
program of dances, an event full of half-Iruths, a
faux-pas if there ever was one.

Twyla was here and, for once, we watched an
American dance company thal dances.

MOVEMENTS AND TEARS
Pina Bausch always te lls how she grew up under
the tin table at Ihe bar of her parents' pub. Twy la
Tharp grew up in her parents' drive-in cinema.
Perhaps this explains S01ne of her movemenl
quality, which is "show-bussinessy" in a
pJeasant user-fri endly way. Her show, succinctl y
and aptly entit.led "THARP! " was a pleasure
to see.
Her dancers flitted over the huge open-air stage
at Caesarea - and really moved. I זwas fresh but ,
al the same time, traditi onal and conservative
compared to the non-danc ing works of lalter-day
choreographers who try [0 be polilicall y cOlTect ,
but often are choreographically very inco e וזcl,
indeed. (Am 1 simply becomi  תg old and
conservati ve, I wonder)?

HOMAGE TO THE
BARONNESS
For no apparent reason, the Bat-Oor company
arranged a festive pen onnance at the Mishkan
Omanuiot Habamah in Te l-Aviv in homage 10
Batsheva de ROlhschild, its founder and
benefactor. Undoubtedly, de Rothschild is a very
important fi gure in the annals of modern dance
in lsrael and she surcly deserves being
hO  תoured. But the glitLering gathering at the
opera ha  וl had something Orwellian i.n its
atmosphere. The glossy program and Ihe texts
the actress Hanna Maron had to speak as
mistress of ceremonies were full of "double speak." UndoubtedJy, the baroness' rnost
important contribution to the art of dance in
Israel is the founding in 1964 of Batsheva, the
dance company Ihat still bears her name. In the
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Batsheva Ensemble - one of the liveliest dance
groups in Israe l - premiered works by Ange lin
Pre ljokaj, the Canadian choreographer Lynda
Goudreau , Barak MarshalJ and Lara Barsacq. I
fail to see any reason for re-staging Barsacq's
rather obscure "Vain Ode ," וf rst performed two
seasons ago, except as a means of sav ing
e lectric ity, as one could hardly see the dancers.
But Preljokaj 's "Larmes B1anches" (White
Tears) is wonderful . At first, the dancers, clad in
white, "rorn anti c" shi rts and bl ack pants, presen t
the movement e  ןements that constitutc the
movement-vocabulary of Ihe piece to music by
Bach. The symmetrical eX סpsition (which was a
bit 100 long for my taste) is, in the end, resolved
in a cannon-like chromalic sr וuclure of rare
beauty. Preljokaj's usual theatrical style has
become tO n הal and 1 חusical, somewhat
rel חinding one of Ky1ian's "Six Gennan Oances ".
Lynda Gauderau's world premiere of " 100
Movements" began by each dancer in turn
taking the centre of the stage and revealing one
limb of his or her body. Tl1i s was whetting our
appetite, but stopped short of real revelalion,
rnakjng do with such "banal" body parts as ann ,
bell y or shoulder. This is a well-constructed
piece and Gaudreau is a ta.lented choreographer
worthy of beil  וg watched .

SIZZLING HOT SUMMER
DANCE
Yair Vardi , the head of thc Suzanne Oell al
Dance Center in Tel-Aviv, has a penchant for

Michal Natan is inleresLed in Spanish dance and
isn't1he onl y onc attracted to flamenco. But her
company of female dancers mi sses an in  ךpol1<tnt
aspect of thi s ve ry demanding style and she has
ye  ו וO free herself from the deadening uni sono
she empl oys, which is diametricall y opposed 10
the indi vidualistic, even egocentric aesthelics of
tlamenco dancing .
The "Vertigo" group from Jerusalem celebrated
its fifth birthday as an independent group . 11 again
showed its "Bordonlill ", סa dance piece tha  וtakes
place in a night-c lub, which is a metaphor for the
world .  וןis an excellent work, fu  ווof atffiosphere
and brilliant dancing. (On page 14 thel'e is (\
portrait of "Vertigo" and i1S choreographers, Adi
Sha'al and Noa Wenheim, in Hebrew)

A PRISONER
OFTHE MOUSE
Usually one assumes Ihat parents should nourish
thei.r infants. In Israeli dance, it is the opposi  וe :
peIfonnances for young audiences fin ance (al
least partially) the companies' adult
appearances. Batsl ןeva has its Ensemble for th aו
purpose, Ihe Kibbutz Company has its "Young
Company;" the olher groups, Jarge and smaJI , all
do moming shows in schools.
' Vertigo' decided it was time for them to increase
thei.r income by creating a speciaJ show for
children. The result is very good indeed. "Power
Oance" based on מa idea by Adi Sha'al, who also
di.rected, is a piece about a lO-year old computer
freak. The slage set consists of a huge cOlnputer
made of infl atable pl astic, which literaJ ly
co ll apses a1 Ihc point where the power is cul off.
Ils mouse is a centra1character and Oanni, a
computer freak, the kid gets involved in dancc ,
cven ballel and , of course, with the four Power
Rangers who emcrgc live from Ihe computer
screen. (Fusing screen and live actors was the
invention of the Czech Latema Magica in the

lt is sadly ironic that bri  ןliant ballet students ,
graduates of rhe classes of former Bolshoi prima
bal1erina (and excellent teacher) Nina
Timofeyeva have to seek employment in distant
countries because , as ballet dancers, they have
n  סchance to make it a1 home ..
In the above-mentioned rep ס1 וby Robbins in the
ear!y 1950s, he recommended the then fledgJing
! nba1 Dance Theatre, founded in 1949 by Sara
Lcv i-T,lnai, as the most origina1 and 'lsrae1i '
dance company, deserving atlention and
financi al su pp0 .זt After decades of ups and
downs, Inbal found itself in the do1drums in
1992 when its aging, bU1 still brilliant res ident
cho e זographer, Sara Levi-Tanai, was brutal ly
ousted and put out 10 pos1urc .

Jewish topics and in world literature, for
example, hi s "Camina-y-(oma" ( 1990) dealing
with the fate of the Jews in Spain in thc 15th
CCI1tury and his "The Ballad of Gregor " ( 1995)
based  חסFranz Kafka's man-into-c  סck. זoach

stOI·Y. 111 more recent years, Efrali became
d isi nterested in whal used 10 be his s/ כecialite de
la ma;SO  וl: the deaf dancers in his company.
Today. there are

סת

~

dancers of impaired hearing

i.n Ko  ןdcl ךךama .
The mosl positive developmen t in the

CUTוcnl

dance scene i  מIsrael are several small
companies, some of which have a.lready becomc
establi shed. The best- known of these is that of
Ihe husband-and-wife team Liat Dror and Nir

BCIך- Oa י, who ru  מtheir company of abo ul 7-8
dancers and perfonn in Israel aI  ךd ab road .

This seemed 10 be the end of that illustrous
compa  חY, but just rece  חt1y- in 1996-7, it became
the "Inba.1 Multicultural Arts Ce  חter" under the
Jeadership of Ihe new  ןy-appointed genera1
n ןanager, Chaim Shiran. Finally, o ld
masterp ieces of Sara Levi-Tanai were
rcco  חstru cted successful1y by son ךe of the
vetera  חdancers 1ed by 11a חa Cohen (  חOw
appointed temporary a 1 וistic director) so that
agai  חthe re is a glimmer of hope for Inbal.
The Kibbutz Contemporary Dance Compa  חY
has a new art istic director, Ram i Be'er. The
KCDC is very succsessful on an intemationa1
level and wi ll spe  חd most of the 1997-98 season
abroad. However, Be'er has 10 face grave
prob1ems  ח סlwO leve  ןs: the kibbulZ n ךovement
is in the grip 01· a  חexistentia.1c ris is causi ng
YOU חg dancers ro leave their respective
kibbutzim w ךןich, thus, dimi  חishes the ir
perce  חtage on the company roster, a trend
which, if  חot treated i חtime, may have grave
cO  חseque  חces for the kibbutz compa  חY's future .
Batsheva under its charismatic 1eade r, Ohad
Naharin, is doing well, but will have to find
ways 10 have more substa  חtial works by other
important choreographers in its repertory. This
may have bcc  חsolved by such i.llustri ous names
as lhose of Angelin Preljokaj , William Forsythe
and Ji.ri Kylian who were invited to work with
the compa  חY, but who have, unti  ןnow,
cO  חlributed only  ןight-weight dances .

Another duo of choreogr,lphers, Noa Wertheim
and Adi Sha'al, have just celebrated the fifth
bi . 1 וhday of their company I ןamed "Ve 1 וigo ".
They and the ir dancers (whose nun  ןber varies
from piece 10 piece) also perfonn at home and
abroad. TI  וe ir latest works were "Bordom ino ",
which t<\kes place in a bal· or ni ghtc lub, with li ve
music by the ir constant musical col1,lbol'ator,
Steve liornsteiI  ן, and a dance-theatre piece for
YOUI  ךg audiences abOUl a computer freak kid .
Both have been very we11 received .
Ido Tadmor, a fonner bri11iant soloist of Bat Oor, Lal' Lubowitch's company and Batsheva ,
now runs hi s own company and is about to
premiere his third work for his group. There are ,
a1so, other gifted choreographers who had the
courage  ןO become independen l, such as Anat
Da  חie li , Noa Dar or Da  חieJa Mic1 ןaeli .
Thi s c ! וange of attitude of the nex l generalion of
' do-your-own-thing' choreogr<lphers made the
Israeli dance scene exciting. Desp ite the fact
Ihat cO  ךחpared 101995 , the 1996 season showed
a decrease of 23 per cen! of paying dance
audiences and diminishing public funds
available for the a 1 וs, 1he situation is not without
good prospects .
C01npared to the dismaJ politica1 situation of
incre<\sing unemp1oyment, stalled peace process
and the general dysfunction of the lsrae1i
govemment, dance"is doing very weJl , thank you.

After the great a  חd , at the same time, very
popular works of Naharin, such as "Anaphase "
or "Mabul", people wondered whether he had  ' חt
gOI himself into a sty1istic impasse. But his most
recent work, "Yag," took his company in a
comp1ete1y new direction. "Yag" is i חtimate ,
chamber-size, with jusr 6 da1  וcers and no noisy
rock mus ic, re lyi  חg  חסthe individual a 1 וist
rather then  ח סa tumulluous crowd .

~

Bat-Dor is continui  חg i חits usual mixture of
mai  חstream modem da  חce a  חd ente 1 וaining
pieces of little substance .

שe

Moshe Efrati's "Koldemama" is a one choreographer compa  חY. Efrati is i. חterested in

live in a violent world. New Israeli choreography often

contains elements of violence, but not of the dehumanizing
variety of the Canadian "La-La-La Human Steps" company
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soldier in the occupied territories and "Real
Time," which deals with his childhood in the
kibbutz, His style is evident in the way he treats
space; his choreography is three-dimensional,
spatial, with dancers often moving on several
planes on I'ostl'ums and scaffolding, But there is
no discernible Be'er-step or tum , The often
fierce, emotional content is expressed in very
beautiful and original duets, The structure of his
works is formal , loosely connected to the
programatic premise he chooses, without
becoming didactic,

The one component of the art of dance that has
not developed sufficiently for more than three
decades is that of classical ballet, When Jerome
Robbins wrote his report on the dance situation
in Israel in 1953-4, he came to the conclusion
that young Israelis were talented dancers, but
neither their bodies nor their mental attitude
suited ballet, He found them too ind.ividualistic,
not disciplined enough, somewhat like modem
noble savages, energetic, dedicated and
ilnpolite; their stage presence fascinating but
uncouth,

Naharin's recent works, which became popular
hits attracting an audience well beyond the usual
dance public, al'e also 80-90 minutes long, But
what makes them so fascinating is not any
"message" or dramatic development, He mixes
quite violent movement with moments of
nostalgia, humor with rock music (which he
often, himself, composes and even perfol'ms),
One has a fee ling of total freedom; he is simply
doing whatevel' comes to his mind, It is a lack of
restraint one associates with Picasso or Dali ,

Since the 1920s, when the Russian ballerina
Rina Nikova arrived in Israel (then Palestine and
under Bl'itisl וmandatory ru le), there were
attempts to teach ballet and form companies
devoted to dallse d'ec'ole, The most serious one
was that of Hillel Markman and Bertha
Yampolsky, who founded their "Israel Ballet" on
a shoestring budget and lots of dedication, and
which, still, is the only active professional ballet
company in Israel today ,

The Baush influence was evident in the early
works of Dror and Ben-Gal, such as their "Two
Room Apartlnent," where the main artistic tool
they used was repetition, drab clothes, an
obsession with sweat and hard physical labour,
Their small group recently premiered
"Interrogation" dealing with the love!hate
ambivalence of suspect and inquisitor, Of
course, this had to do with the PalestinianjJsraeli
conflict - but without recourse to obvious
propagal וda symbols ,
We live in a violent world, New Israeli
choreography often contains elements of
violence, but not of the dehumanizing va1'iety of
the Canadian "La-La-La Human Steps" compal וY,
Since the founding of Batsheva in 1964
(followed by Bat-Dor in 1967, the lsrael Ballet a
year later and the Kibbutz Company in 1970)
and until quite recently, young choreographers
seldom took the initiative to form their own
permanent groups, Mostly they were just
waiting on the sidelines to be noticed and
commissioned by one of the established
companies,

It began well and gained stature in the 1970s
by performing works by Balanchine, Heinz
Spoerli נa וd other choreogl'aphers as well as
perennials such as "La Fille mal gardee" an
reduced vel'sions of classics such as
"Gisel le," "Nutcrackel'," or the white acts
froln "Swan Lake" , But since the mid J980s, most of its repertory consists of
works by its artistic director and house
chol'eographel', Bertha Yampolsky, a
con וpetent arranger of steps but hardly a
gifted chol'eographer, The company consists
mostly of fo reign yo ung dancers - not
because there are no talented classical dance
students graduating fron  וtl וe
Bat-Dor Schools in Tel-Aviv
and Be'ersheva or the Rubin
Academy in Jel'usalem - but
because Yampolsky
discourages native Israeli
dancers, prefe1m זg
imported talent ,

AII this changed in the 1990s, perhaps probably
due to the new conditions cl'eated by the
founding of the Suzanne Dellal Center for
Dance and Theatre in Tel-Aviv and by a mal'ked
increase of govemment funding made available
for dance when the Labour administration took
over in 1992, The Suzanne Dellal Center not
only offered individual dancers and
choreographers affordable performance space
but also several annual showcase series, which
provided exposure to young artists,
By Dutch or German standards, the public
subsidies for dance in Israel are still very
modest indeed, but one should be grateful f01'
small favours,
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U  חtil  ן950, modem dance i.n ls rael was
dominated by centra1 European
"Ausdurcks tanz." This was followed by the
American mainstream modem dancc s  זyle
(mai.nly that of Graham and he r

contemporaries). Then, since the 1980s with the
surprising  חou ri shing of European "Tanzthea1er
(dance theatre) ," the "old" con1inent again
became the most importanl in  חuence on
domestic Israeli choreography.
1 do not know why, but it was fortunate that
American post-modern dance in its heyday was
hard1y in evidencc in thc work of young
independent choreographers in Israe1.
Pina Bausch and the German "Tanztheater" are ,
undoubLedly, the mosl important i.n  חuence that
is evident in Israeli contemporary dance. The
sudde  חproliferation of dance theatre in Westem
Europe which began i  ח1980s was, 1 believe, the
radical yet belated in  חuence of Samue1 Becket
and his 'theatre ofthe absurd .'
Becket 's "Waiting for Godot" which premiered
in Paris in 1953 was, pcrllaps, the real
masterpiece of 20th century Lheatre; it was not
on1y a watershed in p1aywriting, but i.n the basic
attitude to stage presentatio  חaltogether.
Sudden ly, the basic premises of p10t ,
psychological portryal of character and the  חow
of time from past to present to future - the basic
principles of European thcatre for more Ihan
two - ןhousand years - became irrelevant. Non action became the p ןot, as Becket's two tramps
wait in vain for G d סot to a  חive. Just as in ba11et
where. due 10 the absence of spoken dialogue ,
Ihere is no past and no fUlure tense, the
absurdists' p1ays take place in a continuous
presenl tense .
Once Ihe necessity of char,lcterization, the
psychological "exp1anation" of the motives of
the dramati s personae, Ihe Aristole1ian sequence
of exposition, climax and the resolving
resolution of the plol were removed, the
choreographer was no  ןOI  ןger a poor relation of
the dramatist, who had 10 do with pantomime
gestures as a substitute for dialogue. New dance
theatre works st iJI had a beginning. midd1e and
end - but as Martin Ess li n, the inven זor ofthe
term , "Theatre of the Absurd," stated - not
necessarily in that order...
This newfound freedom caused the fast
develop  ןn ent of modem dance in Europe - and
in Israel - in thc 1980s and 1990s. The first
choreographers here i.n Israel to take advantage
of this liberty were Rina Schenfe ld , Oshra
Elkayam and Ruth Ziv-Eyal .
The trend continues today. The most important
Israeli choreographers of today, Ohad Naharin ,
Rami Be'er, Liat Dror and Nir Ben-Gal as welI
as Noa Dar, Anat Danie ןi, Adi Sha'al and Noa
Wertheim and Amir Kolben who recently
fO וm ed Lheir own small companies instead of
waiting on the side1ines for a commission from

established companies, al l may be included in
the symbolist category of choreography . But
their symboli sm, even i  מworks apparently
dealing with topical , political issues, is free of
explicit, realistic "meaning." This. als ס, is the
legacy of the 'Theatre of the Absurd'. If
traditio  תal dramaturgy was arithmctical, telling
a speci וf c "slory" through certain characters and
types, the new absurdist Qnc is algebraic; the
chorcographer offers a formula into which any
digits that fi  וmay be inserted (by the observer.)
How Israeli is Israeli modern dance? The
moderator of a recent TV program asked this
impossiblc question each of the artists
participating in Ihe talk-show. They all pleaded
gui l ןy, a  זa 1055 as  םןwha[ [0 say... Obvious ly,
there is no "Israeli" m d סern dance, jus זas there
is no Dutch, French or Hungarian modem dance
style. There are just choreographers and their
dancers in each country, each of whom has
personal idiosyncrasies, discemible traits and
choreographic 'habits' which distinguishes them
from their colleagues. However, there are
certain traits wh ich Inay be typical and, as such ,
point towards a national or local trend .
A colleague of mine, Gabi Eldor, recently wrote
in the weekly "Ha'ir": "There was something in
the faces of the dancers of the Kibbutz
Contemporary Dance Company that attracted
my attention. Something hard and locked in ,
seemi.n gly indifferent, perhaps angry. There is a
lot of anger in the way Israeli dancers move. In
how he is looking inside himse lf, in his loose
connection with hi s environment. Not just his
face, but also his black, heavy boots, hi s palms
that are curved towards his own body, which
kicks and is being kicked. (His anger is to be
seen) in his markedly inelegant uncouthness, as
if he couldn'l care less whether he is admired or
nOI.,"
Some of my colleagues find a marked inf1uence
of Pina Bausch and her Tanztheater  חסthe
leading choreographers of Israel, namely Liat
Dror and Ni.r Ben-Gal , Ohad Naharin and Rami
Be'er. (Dror and Be ח- Gal rU  חtheir own
company; since 1990 Naharin is artistic di.rector
and chief choreographer of Batsheva Dance
Company and Be'er is the house-choreographer
and also the al1istic director of the Kibbutz
Company since 1997 ).
Perhaps it is my fau  וt, bUll fail to see the
inf1uence of Baush  חסthem, apart from that
exerted by Gennan Tanztheater  חסall
contemporary dance creation. Be'er's works ,
which typically last aboul 70 to 80 minutes ,
often deals with topics such as memories and
private dreams, as for example, his "Aid
memoire" is connected with Ihe Holocausl and
" When Most We Wink" deals with  זhe momenls
between s leep and awakening.
Be'er is aware of poJiticaJ and social problems.
In my opinion, hi s best works were "A
Reservist's Diary" about his experience as a
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Feeling Today?

by Giora Manor
Drawings by Haim Levy

One of the few posilive aspecls of
ce lebraling ajubilee or a cenlenary - in
themselves an arbitral'y 1 ןI רd meaningless way of
measuring lime - is urging us 10 lake stock , 10
rel רder account, 10 ani.llyze the siluation. Israel is
ce lebrating a double evenl: 100 years of
Zionism and 50 years of Ihe statehood of Israe l.
Aftel' a.ll , the term "jubilee" is a Hebl'ew word
appearing in Ihe Bible and which denotes the
free ing of slaves, re  זuming real es  זale 10 its
fortner owners and Ihe paY1nent of debls .

~

In <Incient times (until the destruction oF the
Second Temple in 70 C.E.) Ihe jubilee was
celebraled by blowing Ihe shofar-hom , so we
can say, loud and c lear, Ihat dance in all il s
I ןרal  ןifestations is fl ouris ! ןing in Israe l today. The
fact Ihat there are seven professional dance
compan ies, that large aud iences are flocki ng 10
watch such popu lar successes as Ohad Nal  ןarin's
" Anaphase" or "Mabu!" perfonned by Batsheva,
thallhere are several young, innovalive ,
independent slna ll companies run by up-and con  ךing choreographers, thal Israeli cOlnpanies
are perfonning all over Eu rope and in far-off
placcs as well - is hardly a reason 10 complain .
Even relalive ly small and young groups, such as
Noa Werlheim and Adi Sha'al's "Vel·tigo" or the
c01npany of Liat Dror and Nir Ben-Gal , are
invited 10 perfonn all over Ihe world. Israeli
choreographers, amo1  ןg Ihem Naharin, Rami
Be'er or ltzik Galili , are well-know ין, tl  ןough
ma inly in Europe .
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