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היובךיי"פעמוניבמופע"בת-שבע"אירועיבות Pבע
אלךןךגבימאת

חשדנןתשלבמהילהאליהמתייחסיםשתמידבמיןח,דמןצלחתהיאכאשרגםבשןליים,תמידהנמצאתאמנןתאןתהכןח.יששלמחןללדעתנןכחנןסןףסןף

שביןהיחסשינןילשינןי.העילה ,האחרןןהקשיהיההריקןדלידינן,שנפלהההזדמנןתאתנחמיץלאןאםסןער.ןיכןחשללמןקדלילהביןהפכהןהערצה,

למהשלהםהפרשנןתאתןלתתןבמחןלהעבריתבשפהלהתבטאהחילןניםשלזכןתםעלןעמידההמימסדמטעםןלאמניםלאמנןתהיחסשינןילדת,מדינה

רביםבתיםלאןרךרבים,עםשיריכמןשנמש,ךהזהןהקןלניהשמחהשיראתששרמיכל .הגןמאז IIיןדעמיאחד IIאתשריםכןלנןלעצמם. IIניכסן IIשהחרדים

ןאמןנתןדתיןתןעלהמצהיראדםאתהאםבכללמשנהזהןאין .חזרהאףעללדלגןלאלהמשיךןהעיקשןתהכשרןןתחןשתאתמכיר ,לעצמההחןזרתןמנגינה

אחד ,ןכןלידהירחיןתשעהאבןתןארבעהאמהןתשלןשעל-ביןתרהפשןטהברמהיןדעיםשאנןמהכלעלמדברןהןאהזהבשירכןחיש .ישראליסתםאן

 .הןכחהאןתהמהןתעללהתןןכחמבלילהתחייב,מבליקיןמן,הןכחתמיןששרמיכלשלןעיקשןתשמחהשלרגעבאןתןשהןאןבארץ,שבשמיםאלןהינן

 .שבטאןתןבניכןלנןרגעבאןתןכיהשבטי,הפןלחןשלטבעןןזה ,עממישירשלטבעןזהן

בתןךאןתהןממקםהמתמשכת,ןהזמרתיתהמילןליתהחזרהשלהפראןתאתלןקחהןא .אןתהמקציןןהןאהשבטיןת,תחןשתאתשלןבדרכןממשיךנהרין

אפשראי ,שבטמאןתןחלקרגעבאןתןלהיןתשלאאפשראינמנע.שבלתימהשל ,גןרלשלתחןשהגםבהישןכן ,עצמהעלחןזרתהתנןעהגםבמחןלהגןף.

אתה ,מקצב ,מקבןצהחלקאתה ,האישיתהחרןתנעלמת ,רגעבאןתןלןןיכןח.ניתנתבלתישייכןתאןתהעלהיאןשגםכלןלהיסחפןתןבאןתהלהיסחף,שלא

אתה ,שראתהעןדכל ,שייכןתמאןתהלהתנערמנסהשאתהןככל ,למקןם ,לזמן ,לשפהשייךשאתהמגלהאתה ,לתןכןשנןלדתמהאתהלבחןר,מבליממשי,ך

שייך·

 ,הטקסטשללכןחןכהןכחה~כלהזההריקןדאתןמראה ,לישנקרתההמןפלאהההזדמנןתאתידיבשתימחבקתהייתי ,הדתימהמימסדאניהייתילן

 .המעגליתשבחזרההמאגילכח ,השפהשללעןצמתה ,המסןרתשללערמןמיןתה

בחצייןשביםהם .ןמתיישביםןחןזריםהריצפהאלנשמטיםהם ,רגליהםאתכךןאחרזרןעןתיהםאתמניפים ,הכסאןתעליןשביםהםהרקדנים?עןשיםמה

כמןןגןפייהתחתןנים ,אפןריםתחתןנייםיםבבגדיןנןתרןחאקיבצבעעבןדהבגדילבשןהרקדנים--1990בהמחןל,שלהראשןן(בנןסחקיבןצניקיםהםגןרן.

לןקחנהרין .מרהיבהמלמטה,בקפיצהאחר,באןפןהכסאאלחןזרמהרקדניםאחדרקמקבןצה.חלקהםבחליפןת.אנשיםסתםהם IIאנאפאזה IIבפעם).של

 .באןירהבגדיםאתמניףןהןארגשי,מןגבר,הןלם-לבתמידשהןאהתןפיםקצבאתלןמןסיףהןא .הלאהאחרצעדשבשירהפראןתאת

פעמןני IIב ,הגןףעלהכרןכיםהליצןבבגדינןתרן IIאנאפאזה IIב ,ןהחןלצןתהנעלייםאתהעיפן "קיר"ב ."התפשטןת"ןאיןהזה,במחןלעירןםשלרגעאףאין

כמן ,מגשמיןתהתפשטןתכמן .המדינהאתגםלבטלאפשר ,מעליבזהןאם ,ןגןפיןתגדןליםתחתןנים ,הישניםהעבןדהבגדיעםלהישאראמןריםהין IIהיןבל

 .השירסןףעםשנפסקת ,מקןםלשןםמןבילהשאינהבאקסטזהכמן ,בשמחה

ןמטבעןהשדהמעץפןחדיםשאינםמשןםהזן,הנןראההשמחהאתמביניםשהםמשןםאןתן,לןמדיםהיןהמחןל,אתרןאיםמברסלבנחמןחסידיהיןלן

 "קיר"בקיר"."שלכפתיחהבמקןרנןצרהמחןל .אמתדןבראינןשגםחשדליןיש .דברמביןאינןברגשןת,פגיעהבשםבמןפעשחיבלמיאבלהאדם.שלהגןפני

לי ·ןקשה .תפקידןןזה ,הארהעםאלינןאןתםןמחזירהללןהחןמריםאתמפרקהןאןכאמןןבקיבןץ,במשפחהבצבא,-הקיבןצייםהמיתןסיםבכלנהריןמתנגש

גןרל.כמן ,נמנעבלתיאךהגדרה,אןסיסמהמכלמעןרטלששלנן,מהאתהבמהעללנן·מחזירשהןאמשןם ,מנהריןישראלייןתריןצרעללחשןב

אלא ,טקסטיםלא ,מיליםלאגןפניים.בדימןייםמתבטאשבמןפע,המצןנזריםהקטעיםבכלמעןרבהיה .העיתןנןתשלפיהממשלה,ראשמשרדאתשהרגיזמה

הדםמלאןתפנין :הםןאלן .בהם)הצןפההקהלפניאתרקאלאתמןנןתאתלשדרלאהטכסבזמןהןראהניתנה ,ןתןמרקיןגןרביץמיקישל(בסרטםדימןיים

הקשה,לאמתרמזכלמחיקת ,כלןמר .הישראלים ,מצידנןכללבדרך ,באלימןתשקשןרמהכל .רבין .בלבנןןמכןניתהדןרסטנק .האינתיפאדהבזמןערבינערשל

שלהמחןלשלפשרןבאמתזהןאןלי .הזןכרהגןףמחיקת .הזכרןןמחיקת .הרצחאיזכןראי ,רביןמחיקת .ןרשע ,אלימןתבנןגםןשישקןרבנןתרקלאשאנחנן

 .על-ןבלתי-מפלגתית ,אחרתבמשמעןת ,בגדיםבליאןעם ,מסןןהללא ,הזןכרהגןף .הקצףיןצאעליןאןהד

כי .ןידיםרגליםלןשאיןןהשקרןהחרמןתןהאיןמיםלשןןבכפלןהדיבןרןהסידקיתהתדמיתיןעציכליעזרןלאןלכן .בןבןגדאינןלעןלםהזןכרהגןףשלזכרןנן

 .הזעםאתמןבילהריקןדפתאןם, ,ןלכןזןכרהגןף

 Yכשמואלאיור,
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הפרחים-בןןאלסהגרלנדןתזרי ..........

שרביטהנמה",ייהיפהפיהשבבאלט ..........
ב"ג'יזל",הןןיליסלמלכתירןקענףשל

למצןאהיהשניתןהחפצים,לסןגאןפייניים

20ההמאהתחילתעדהקלאסיםבבאלטים -. 
יןתרלאשגרתי,בןהשימןששןלי,היההחפץ

שלקןרטןבשהןסיפהלתלבןשת,מתןספת

האןפרןתמלחיןזאת,לעןמתןיזןאליןת.

אמנןתליצירתהטיףןאגנרריכרדהגרמני

ןתפישה , GESAMTKUNSTWERKטןטאלית

החפץאתהזניקהכןללניתיאטרןןשלזן

בתיאטרןןמרכזי.לשימןשזניחמתפקיד

מיזןגכדיעדמשןלבןתהאמנןיןתהטןטאלי

לכלהפןנהאמנןתיאירןעליצןרכדיןזאת

אחתכלזן,תפישהלפיהצןפה.שלהחןשים

עדחברתהאתןמשלימהתןמכתמהאמנןיןת

העצמאית.זהןתהאיבןדלפעמים,כדי,

רןג'רןהמחןלהתיאטרןןחןקרלדברי

אמנןיןתשילןבשלזןתפישהקןפלנ,ד

הפרימיטיבית,באמנןתמצןיהאחתלאחדןת

האימאג'ביןההבדלמיטשטששבה

למציאןת.

פןלרלןאירקדההטןטאליהתיאטרןןברןח

) LOIE FULLER ( בפאריזהמאהבתחילת, 
תחתשהןסתרןמקלןתבידיהאןחזתכשהיא

שקןף,חציבדשלמטריםעשרןתבתשמלה

צןרןתיצרהעשירהתאןרהןבאמצעןת

הצןפים.לעינימטמןרפןזןתשעברןמןפלאןת

העיקר.היןהתאןרה,הב,דהחפץ,

בחלקגםביטןילידיבאהןאגנרשלהתפישה

שלהרןסי"ה"באלטשלהענקמהפקןת

ייהבאלטןלהקת ) 1909-1927 (דיאגילב

האביזרים, .) 1920-1925(פאריזהשןןדי"

למרכיבלעיתיםהפכןןתלבןשןתהתפאןרה

בבאלטלמשל,כךבמחןל.הדןמיננטי
" PARADE " "ליאןנידמאת ) 1917(ייתצןגה

שפאבלןריס"ה"באלטבביצןע ,מאסין

אן-ןהחפצים,התלבןשןתאתעיצבפיקאסן

" 1925) "RELACH ז'אןמאתההצגה")ייאחרי

השןןדי"ייהבאלטבביצןע ) Jean Borlin (ברלן

 FRANCIS (פיקאביהפרנסיסשלבעיצןבן
PICABIA (. החפצים,אלהבבאלטים

המןזיקלייםןהאפקטיםהסרטיםהתלבןשת,

אחרישןלי.כמעטלמקןםהמחןלאתדחקן

האמנןיןתששילןבהיהנדמהאלההפקןתשתי

לדרךהמחןלאתןהביאלמיצןיהגיעבבאלט

ייהבאלטזהןתן.איבןדכדיעדמןצאללא

ןאילןןהתפרק,אמנןתילמשברהגיעהשןןדי"

להפיקןחזרכיןןןשינההרןסי"ייהבאלט

ייכלןלןת"כמןנטן,מחןליןתרשלבאלטים

) 1923 LES NOCES ( ברןניסלבהשל

 APPLON (המןזןת"אלן"אפןלןניג'ינסקאיה
1925 MUSAGETES ( בלנשין.ג'ןרג'של

מלחמןתשתיביןשפעלןההבעה,מחןלאמני

שלהתפישהאתאימצןהם qגבאירןפה,העןלם

בשילןבפחןתהתעניינןאבלטןטאלי,תיאטרןן

מןזיקהביןהיחסיםבמערכתןיןתרחפצים

במקריםןתנןעה.דיבןרןבשילןבןמחןל,

היהתפקידןבחפץ,שימןשנעשהבהםהבןדדים,

המחןלית.העבןדהשלהרעיןניבמסרלתמןך

 .לצייר/היתהבחפציםלשימןששןנהתפישה

 OSKAR (שלמראןסקרכןריאןגרף
SCHLEMMER (, נסיןנןתערך-20השבשנןת

הןאבגרמניה.באןהאןזבביה"סאביזריםעם

 ) BALLET TRIADE (לשלןשה"ייבאלטאתיצר
מגןןןאתבדקןשנןספיםמחןלןתןכן

באביזריםשימןשיםשלהשןנןתהאפשרןיןת

מכתיבכיצדבדקשלמרןפח.חישןקמקל,כגןן

החפ~-20ההחtץהתחילת~ך

שגרתי,בדהשיחדששדלי,היה

לתלבדשת,חתדספתידתרלtץ

דיזדtץלידת.שלדב L1הדרשהדסיפה

הtץדפרדתחלחיןזtץת,ל~דחת

יף L1הדtץגנרריכרךהגרחני

tץלית L1ד tL1ץחנדתליצירת

כדללנירדן L1תיtץשלזדדתפישה

זניחחתפהיךהחפ~tץתהזניהה

 .חרכזילשיחדש



עיצובאתהמיוחדות,תכונותיועל ,החומר

הבעהשלמחולותליצורביקשלאהואהמחול.

מחולותאלאחברתיים,מסריםאישית,

מנועיימעיןהואהאדםשבהםייאוביקטיבים"

היצירה.לבשהםהחפצים,אתהמפעילחי"

אתלהחליףהיום,בבואשלמר,קיווהבעצם

הבמאיזאתשביטאכפיאוברובוטהאדם

בובההעל :) Gordon Craig (קרייגגורדון

" Ubermarionette ." 

והחמישים,הארבעיםשנותשלבארה"ב

שלהתפישהאתגרהאםמרתהאימצה

ישארשהמחולהקפידהאבלטוטאליתיאטרון

אצלחפציםהזמינההיא .המרכזיהמרכיב

איסאמוהואבהםשהבולטידועיםפסלים

לאלמנטיםהחפציםהפכושבעיצובונוגושי

הריקודבמהלךשעברועצמםבזכותפיסוליים

הכוריאוגרפי.במסרלתמוךכדימטמורפוזות

נאגוצ'ישעיצבהחפץשימשב"קליטמנסטרה"

החטאהתבצעשעליהמיטהוגםלמלכהכסא

המבוך""לתוךבמחולהעריות.גילוישל

מקוםרקלאהפסלשעיצבהחפץמשמש

גםאלא(המינוטאור),מהמפלצתמפנימסתור

חבליםהרקדניתכורכתשעליואלמנט

 .פחדיהאתהמשקפים

יצאטוטאליתיאטרוןשלהפופולריותלעומת

עודשכלשטעןברכט,ברכטהולדהבמאי

כלומיזוג,ערבובפירושואמנויותיישילוב

אחתכלותפקידמושפלותתהיינההאמנויות

ישיילדבריו,זו".אתזולהשליםיהיהמהן

 .והיפנוזהרעלכשפים,שלזהבסוגלהלחם

ומחול)(חפציםתפאורהמוזיקה, ,מילים

ידיעלאומץזהקועצמאיים".להיותחייבים

שנותבתחילתשפרץהפוסט-מודרני,המחול

יוצרישלהפעולהשיתוף .בניו-יורקהשישים

מאמנויותיוצריםעםהפוסט-מודרניהמחול

אחתכשכלשוויוני,בסיסעלהיהאחרות

תפישהלפי .עצמאותהעלשומרתמהאמנויות

שלושהינןוהחפצים,המחול,המוזיקה,זו

באותופועלותהמופעשבמהלךשונותזהויות

לצפותמוזמניםוהצופיםזמןובאותומקום

תפישתם,לפי .הערוציםבשלושתבו-זמנית

עשירהריכוז,דורשתמורכבת,היאהתוצאה

דוגמא .עצמםהחייםכמוממש-בהפתעות

כלעצמאותשמירתתוךכזהאמנויותלשילוב

 "הגשםב"יערותלמצואניתןמהןאחת

)" RAIN FOREST "( קאניגהאםמרסמאת. 

יצר ) ANDY WARHOL (וורהולאנדיהפסל

גזממולאותכסףכריותמעשרותתפאורה

שוניםובמסלוליםבגבהיםשריחפוהליום

הבמהאתחצוהרקדניםכאשרהבמה.בחלל

קשראיתןליצורניסולאהם ,בכריותונתקלו

פילוסשלוענייניתפרקטיתלהתיחסותמעבר

עלשלהבדרכההגיבהכריתכלהדרך.

תנועתשיצרההאוירזרםלפיההתקלות,

 .הרקדנים

מנדידת Nהלי NL1ד L1הרדו L1Nבת'

ת Nדזמיזדגכךיננךמשדלבדת

מנדתי Nירדננ Nליצדרכךי

הצדפה.של Dהחדש'לכלהפדנה

חת Nכלזד,תפישהלפי

דמשלימהתדמכתמנדידת Nמה

N לפננמ'כךי,ננךחברתהתD , 

N הננצמזהדתהיבדךN ית

ביןלנועממשיכהההיסטוריתהמטוטלת

לחפץבהתיחסותהתומכיםאלהשלהקטבים

הגורסיםאלהלביןהשפעה,נטולאורחכאל

במחוללהתמזג ,להשתלבלחפץלאפשרשיש

כולו.למחולהמוצאנקודתלהיותאפילוואולי

 ~~;;:ה~~:
בשימוששחלומרכזייםשינוייםאחרינעקוב

הזמןצירפניעלהישראליבמחולבחפצים

ההבעהמחולמקורם.אתלהביןוננסה

) AUSDRUCKSTANZ ( השניםביןבארץשפרח

תפישתאתמאירופהאיתוהביא 1964-1920

השלושיםבשנותכברהטוטאלי.התיאטרון

בקיבוציםהאמנותיהמחולאנשייצרו

תחתטוטאליתיאטרליאירועחג,מסכתות

החיעלהישובכלחלקנטלשבוהשמים,כיפת

והרקדניםהקיבוץחברילצד .שבווהדומם

עגלות ,קומבייניםממטרות,כיכבווהזמרים

לעומת .וכבשיםפרותסוסים,מגלים, ,קשעם

ביטוילידיבאה ,האמנותייםבמופעים ,זאת

טקסטבשילובהתיאטרליתהטוטאליות

שלוקול"יידיבורבלהקתלמשל,כמוותנועה,

יימקהלותשכונהמה ,) 1933 (לויןדנה

מעיןדקורטיבי,אלמנטנשאר,החפץ .מדברות"

מההמחול.בנושאותמיכהלתלבושתהשלמה

חפציםבמקום .החפציםסוגהיהשהשתנה

בארץלמצואניתןאירופהלתרבותהקשורים

ברוךהמקומית.לתרבותהקשוריםחפצים

מקלעםשלוייהרועה"מחולאתרקדאגדתי

ערביתחרבעםרקדהכהןירדנהערבי,רועים

ראשןעלנשאוניקובהרנהשלורקדניותיה

אלבדרכןהבמהאתחוצותכשהןכדים,

ייהמעיין"·
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מקוםהחפציםתפסוהאמנותית,לבמהבניגוד

לפיתוחכאמצעיהמחולבשיעוריחשוב

השתמשוכהןירדנהשלבשיעוריםיצירתיות.

 .קשוסלסלותשיבוליםאלומותבתופים,

התנועהשלהחינוכייםהמוסדותבמסגרת

במהלךכיתהכלהתמקדההקיבוצית

מהםאחדשכלמסוימים,בנושאיםהלימודים

תנועהבאמצעותגםהשונים,מהיבטיונבחן

בנושאיםלתמיכההמחולבשיעוריומחול.

חבלים,קוביות,בנוצות, ,בניירותהשתמשו

לגיטימי.היהחפץכלואבנים.כסאות

היהדופןיוצאהבימתיתהעשיהבתחום

ידיעל-1949בשנוסד ,ענבל"יימחולתיאטרון

עשירשימושנעשהשבולוי-תנאי,שרה

רות"ב"מגילתהקוצריםבריקודבחפצים.

שלבסולוגםוכךלתנועה,מנוףהכברההופכת

זוכיםהרועים"ב"ריקודיהמואביה.רות

ייהכד"ריקוד .קמאייםלכוחותהרועיםמקלות

אסוציאציותומעוררהחפץסביבנבנה ) 1966 (

 .שנולדעוללאורחם,שלמסתוריןלבאר,

מקוםתופסיםריחייםואבניקשסלסלות

כלה"וב"אחותי ) 1973 (בחרן"ב"יעקבחשוב

) 1969 (. 

שנותבתחילתהארץעלשעברהמחוליהמהפך

מקומואתההבעהמחולפינהשבוהשישים,

לשינויהביאלאהאמריקאי,הגרהאמילמחול

בת-להקתרפרטואר .לחפציםביחסמהותי

לחפציםהיהשבהןבודדות,עבודותכללשבע

גרהאםשלהמבוך""לתוךכגון,חשוב,מקום

ה"ציידיםנוגוצ'י,איסאמושלפסל/חפץעם

מקלותעםטטליגלןשל ) 1965 (האגדתיים"

לתלותכאמצעיוגםכנשקהמשמשיםארוכים

רקדנית ,אלקייםאשרההצייד.אתעליו

שלבקבייםנעזרה,זובלהקהוכוריאוגרפית

וגולית"ב"דוידגוליתהענקאתששימשוליצן

מובילאדם ) 1965 (והחווה"ב"אדם .) 1966 (

כאילוהבמהתוךאלבחבלהקשורהחווהאת

האחתברגלהנועלתחווהואילובהמההיתה

תוךברצפהשננעצתנוקשה,קלאסיבאלטנעל

אתגרהאםגילתהבארץבביקוריהצליעה.כדי

תפאורותיצרשבהמשךקרווןדניהציי;ךפסל

 ,וביניהןללהקהעבודותלמספרוחפצים
נשיםיישיינפל,דרנהמאת ) 1969 (קלעים"יי

חטאת"לפתחגלוק,רנהמאת ) 1966 (באוהל"

יימגילתוכןאפרתימשהמאת ) 1969 (רובץ"

 .ענבלמחוללתיאטרוןרות"

אצללמצואניתןלחפציםביחסהשינויתחילת

שלתלמידתםשרון,ה'מירלהכוריאוגרפית

שבשנותקנינגהאם,ומרסניקואליסאלוין

יורק,בניומשלהתכניותהעלתההשישים

עבודותמספריצרההשבעיםשנותובתחילת

שלהבדואט .ובת-דורבת-שבעללהקות

 ,בת-שבעללהקתשיצרה ) 1971 (ייתמורה"

במרכזהמונחוקמרוןרקדניתרקדן,מככבים

ברגליהם.אותומניעיםוהרקדניםהבמה

 :) 1971 (למרחב""בשפיראשליכותבת
השוניםהאלמנטיםאתמרכזייהקמרון

,עליותיהם,עמוהשנייםהתמודדותשבריקו=י

התמודדותמשקפיםוהתחבטותםירידותיהם

וליחסיםפנימילאיזוןלהגיעהשאיפה .פנימית
הואהקמרון .השניהעםהאחתמאוזנים

חיצוניעצםעודלאהואאבו-הבוחן.האתגר,

לעצםפנימימאבקמושלךכךפנימי.מדדאלא

ייבעלבמחולדרמטית."מוחשיתבצורהחיצוני

בת-דורלהקתבביצוע ) 1979 (החלומות"
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חת Nבחפצים?לשימןשןמית Nפתןת l1לה'ןתה Nנבנוהמהיכן

חר Nליןצרןתשלר~ Nלבחזרתןננוןצהלכךהסיבןת

ן Nהב'הן-יןרה,בניןרדית Nןןנג Nההנושייהבמרכזילימןדים

N יתןN הלג'תl1 כשלנגדבחפציםןלהשתמשלהנוזימציה

דסןן, Nג'בכנסית-מןדרני l1הפןסהמחןלפנוילןתנונייהן

-יןרהיהניןשבןןילג'

עססירןקד ,במצריסיןסףבאגדתהעןסקת

הריקןדשבמהלךענקיןתשיבןליסאלןמןת

שיבןליס.שללתלבןשןתגסהןפכיס

 "תנןעתרןן"השלראשןנהתכנית ;כדןריס

חןטיסיי ;בדיסעסשימרןןדןריתשל ) 1977 (

חןטיעסשיינפלדרנהמאת ) 1978 (סןלן"של

מאת ) 1978 (פרןפריאן"מןטןיי ;ןקןביןתגןמי

 ) 1979 ( "מסכןתיי ;פלסטיקעתיירעסלנדתירןנ
מןפע ;יירנמסכןתעסנאמןןנירהאשלרןת

 ,בדיסעסאןרןהדהמאת ) 1979 ( "ןמחןלייקןל

שיינפלדרנהמאת ) 1980 ( "פחיסייןחבל;שיער

לסקילהגלימהיי ;ניילןןןשקיןתפחיסעס

 ;אבניסעסאשלרןתמאת ) 1981 ( "עצמית

עססיאלקיאשרהמאת ) 1981 ( "טרמינאליי

לנדרןניתמאת ) 1982 ( "סינעלייי ;טרמפןלינה

זין-מאת ) 1982 ( "מחזןריי ;ןכסאנעליזןגעס

זין-מאת ) 1983 ( "בלאייי ;ןמיסחןלעסאייל

מאת ) 1983 ( "מחןתליסענפיסיי ;בגדיסעסאיל

 ;תינןקןחיתןליבדפיסןת ,סיענפעסאשל

מיסמשי,בדעסשיינפלדמאת ) 1983 ( "משייי

אמירמאת ) 1983 ( "יסעסמפגשיסייןשיער;

 "ןחציבצןלייטרמןלן ;ןמיסחןלעסקןלבן

חלהישראליבמחןללחפציסבגישההמהפך

המחןלייפריצתעסהשבעיסשנןתבאמצערק

הגדןלןתהלהקןתלמסגרתשמחןץ "האחר

כמעטמרכזילמרכיבהפךהחפץהממןסדןת.

סדר(לפיזןחלקיתרשימה .אלהעבןדןתבכל

הפןפןלריןתגלעןצמתאתתמחישהבכןרןת)

 :הישראליהאחרבמחןלהחפציסשלהפתאןמי

עסזין-איילרןתמאת ) 1976 ( "מסתןריסיי

 ) 1977 ( "מגןגדשלדיןקןיי ;ןסכיניסמזלגןת
ן"עןד ,סמרטןטיתבןבהעסכפרירחלמאת

כגןןעירןניתפסןלתעסיכפרשל "שדןת

אנשיסיי ;ןסדיניסגזמסכןת ,פלסטיקיבקבןק

עסלנדרןניתמאת ) 1977 ( "קןןיסכמן

זין-מאת ) 1977 (נזכרןת"כןתרןתיימזרןניס;

עס ) 1977 ( "חןזרכדןר"ןעיתןניסעסאייל
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יימיתןס"צינןרןת;עסאלקייסמאת ) 1984 (

 ;ברזלןחפציכבשיסצמרעסאשלמאת ) 1985 (

עסצןקרמןנאןןהמאת ) 1986 ( "צעקןתחמשיי

 ,צלעסאשלמאת ) 1986 ( "זמניסיי ;מזוודןת

 "קןמפקטיתייאמזןנה ;ירןקיסןענפיסחבל ,אש

פנסיס.עסכהןדןראלימאת ) 1986 (

לשימןשפתאןמיתלהיטןתאןתהנבעהמהיכן

בחזרתןנעןצהלכךהסיבןתאחתבחפציס?

במרכזילימןדיסלאחריןצרןתשללארץ

רןתןביניהןבנין-יןרקהאןןנגארדיתהעשייה

לנדןרןניתאןרןהדהכפרי,רחלזין-איל,

הלגיטימציהאתאיתןהביאןהן(אנגליה).

עיניהןכשלנגדבחפציסןלהשתמשלהעז

בכנסיתינהפןסט-מןדרהמחןלפעילןת

שלעבןדןתין ,ןרקייהנין- 'שבןןילג ,ג'אדסןן

לביןבינןהפעןלהשיתןף ,קנינגהאסמרס

ראןשנברג,רןברטןהפסל 'קייגןן'גהמלחין

ניקןלאיסאלןיןשלהעבןדןתגסכמן

מהיןצריסמקצת .קרלסןןקרןליןןתלמידתן

חלקאימצןבישראלהאחרהמחןלשל

ןבההפןסט-מןדרניהמחןלשלמהאידיאןלןגיה

ןהחפציס ,) ORDINARY ( "לןתיהרגייאיפיןן

בכללמצןאתןישנכאלההיןבהסשהשתמשן

היןצריסקיבלןןהשראהעידןד .ןרחןבבית

שלהלהקןתשלבארץמסיןריהןהמקןמייס

קארלסןןקרןלין ,) 1977 (קנינגהאסמרס

שהעבירהןסדנה ) 1982 (טאקיייקי ,) 1979 (

 .) 1983 (מןנקמרדיט

דןןקאלאמץבחרןמדןעלשאלההתשןבהאת

רקעעללהביןניתןבחפציס,השימןשאת

היןשאליהמזןשןנה ,אחרתלתנןעההרעב

אןתהאחריבחיפןשבעזרהןהצןרך ,מןרגליס

באלה :כגןןשאלןתשאלחלקסאחרת.תנןעה

תנןעתיתשפהלגלןתכדילהעזרניתןאמצעיס

למצןאניתןהיכןאחרת?ןלהתנןעעחדשה

בתןךחדשיס,כיןןניסלעברשינןןטחןטקצה

הנפלאהמבלבל,הפרןץ, ,הגדןלהןןאקןס

מןלנגד""הדגלנשיאתעסשנןצר ,ןהמאייס

מענהנתנןהחפציסעלין?שהתחנכןמהכל

אלה.לצרכיסראשןני

פייספצלסיגנןןהקשןרהמתנןעהשןנהתנןעה

עןשהרקדןכאשרנןלדת ,אחראןזה



ולחומרלצורהקשובכשהואאימפרוביזציה

הפיזיתלתמיכותלמגבלה,עשוי,החפץשממנו

ממנו.להפיקשניתןולצליליםמעניקשחפץ

מעניק,שהחפץוהדימוייםהתמיכותהמגבלות,

היוצרהרקדןנצמדשאליוהחוט,קצההוא

היכולתהדוממיםשלחפציםמגלהשהואתוך

לשקףהאפשרותאתעצמםבתוךלהכיל

תנועהרקשלאמכאן,אנושיות.סיטואציות

ואסוציאציות,דימוייםגםאלאנולדתחדשה

תת-פנימיעולםחזותיתלשפהשמתרגמים

הרוקד.שלמודע

בפניחושפתהחפץעםהרקדןתנועתמאיד,ך

כדיתוךבעין.משגלוייותרבחפץשישהקהל

חוטיםמעיןצפיםהחפץ,עםאילתורתהליך

עםלהתחברהמבקשיםנושאים,שלסמויים

גבוההרגישותשלבמצבהמצויהיוצרהאמן

והאסוציאציותהנושאיםמתוךפנימי.והקשב

-לבחוריכולהרקדן/היוצרונמוגיםהעולים
דו-שיח.שללמסעולצאת

מעיןליצירתאפשרויותפותחיםהחפצים

הגוףשלחדשהגיאומטריתארכיטקטורה

 ,חדשהויזואליותיצרוהחפציםהמחולל.

מוסתרים.ואחריםמתארכיםהגוףכשקווי

המפתיעיםהחזותייםהפתרונותמאיד,ך

יכולתועלהתנועהדלותעלפעםלאמחפים

מסוגמתחיוצרבחפץהשימושירודה.טכנית

הטבעיתלסביבתומתקשרחפץכלחדש.

לשרותים,אסלהממלא.שהואולפונקציות

החפץהבמה,עללקריאה.ועתוןלמשחקכדור

והפונקציותשלוהטבעיתמהסביבהניתק

הדמיוןכידמטמורפוזותעוברותלנוהמוכרות

מקלכסא,ישארתמידכסאאמנםהיוצר.

לנוהמוכרביןמתחונוצרמקלישארתמיד

שקורהמהלביןהיומיוםמחיילחפץבהקשר

הבמה.עללו

לנוהמוכרתהחפץשלההיררכיתחשיבותו

שווהפרטנרהואמשתנה.היומיומייםמהחיים

נקודתאפילוהואולעיתיםלרקדנים,זכויות

לחבלהופךוהואכולה,ליצירההמוצא

לאלמסעהיוצiרהרקדןאתהמובילהמיתולוגי

המשמעותבאמצעות .הלבירינטבנבכימוכר

הבמה,תאורתובעזרתלחפץהרקדןשמעניק

לאחרלעיתים,לקסום.הפרוזאיהחפץהופך

החפץממשיךבחפץ,חייםרוחהפיחשהרקדן

לרעודימשיךגומיחוטמשלו.עצמאייםבחיים

שקיתבאוירוכשמעיפיםהרקדןלתנועתכהד

בצניחהתמשיךהיאוקלילה,דקיקהפלסטית

ולהפיקלהדהדימשיךוהפחמופלאה,איטית

עזבשהרקדןלאחרגםדברואתולומרצלילים

הבמה.את

שנותבסוףהתגלובארץבחפציםבשימוש

הראשונהבולטות:גישותשתיהשבעים

(בהשראתחפץעםמקריתפגישהמעודדת

מרכיבאתהמעודדהפוסט-מודרניהמחול

המוצאלנקודתקרובותלעיתיםשהופךהמזל),

בחירההשניה,כולה.היצירהלהתפתחות

כלומר,מסר.שישרתכדימסויםבחפץ

מיגווןאתהקהללפנימציגאינוהכןריאוגרף

שגילה,המעניינותהוויזואליותהאפשרויות

ורקואךבמשורהבאביזרמשתמשאלא

זיו-איילרותבמסר.תמיכהשלכפונקציה

שיתמכוהחפציםבבחירתמחשבהמשקיעה

ביצירהלדוגמא,לעסוק.בחרהבובנושא

/I 1977נזכרותכותרות) /l (, בעירעוסקתהיא

המדיה,שלהמוחבשטיפתהעכשווית,

המצטבריםהאשפהבהריבאלימות,

כמו:בחפציםלהשתמשבחרהוהכוריאוגרפית

ופטישיאשפהפחימטאטאים,עיתונים,

עכשווית). l/שמחהתרבות l/ל(כסמלפלסטיק

טומנתכלשהו,בניירולאבעתונים,הבחירה

היאהעיתוניםבאמצעותכימשמעות,בחובה

החדשותמפולחןסלידתהאתמביעה

החדשותמקורהםהעיתוניםוהפוליטיקה.

צוואתהשעהצואתמכתיביםוהםוהרכילות

אתמספקהעיתוןהתחומים.בכלהאופנה

לאחרמידאבלהיום,של l/החמות I/החדשות

כמולאשפה.והופךנזרקהואאותושקראו

נולדים I/עיתוניםגםהאנושי,החייםבמחזור

בשנימתמקדתשהיוצרתמכאן . l/ומתים

זיהוםא)העיתונים:זיהוםשלהאספקטים

סביבתיזיהוםב)מוח);(שטיפתרוחני

כפסולת.

השימושאלקייםאשרהאצלגםזיו-אייל,כמו

מצליחההיאלדבריהלרעיון.צמודבחפצים

קצרהיותרבדרךלמטרהלהגיעבאמצעותו

לאהואהרעיוןאתמשרתלאהחפץאם l/ו

 .) 5.7.1995לאשל(בראיון l/אותימעניין
בכסאותאלקייםמשתמשת ) l/ (1981טרמינל IIב

כסא,תמידנשארהכסא I/מסבירה:והיא

להסתכלניתןאבליושבים,שעליוחפץכלומר

שנהפכתהכסאשלהמשענת 'חלון'דרך

באופןהעולםאתלראותניתןשדרכהלמסגרת

כלעלהאדםאתלימזכירהכסא ....פיוטי

להפוךאפשרעליו,לשבתאפשרתהפוכותיו.

אותולמקםניתן .בתוכולהתחבאאותו,

בומסמלהואנייד.גםהואאבלאחדבמקום

לאשל(בראיון l/בטחוןואיביטחוןזמנית

 l/וחציבצולטרמולו IIביצירתה .) 14.7.95

בטרמפולינהלהשתמשאלקייםבחרה ) 1984 (

שביןהיציבותוחוסרהקפיציותהתכונותבגלל

לתלישות,ויזואליתצורהשנותןוארץשמיים

העבודה.שלהמרכזייםמהרעיונותאחדשהוא

שלענקייםפלסטיקבצינורותהשימוש

תקשורת.חוסרשלברעיוןתומךאינסטלציה

ןלפעמיםפתוחיםלפעמיםהצינורות I/אלקיים:

אנשים.ביןהיחסיםכמוממשסתומים,

שלהםוהאילמות ,אילמיםגםהםהצינורות

ביןלפעמיםשישלאילמותלמטאפורההופכת

כחפץבצינורותלבחורההחלטהמתוךאנשים.

ביצירההמרכזיתשהדמותהרעיוןנולדהמרכזי

העבודההחלהמכאןאינסטלטור.תהיה

 .) 5.7.95לאשל,(בראיון l/זהלכיווןלהתפתח

כנקודתמשמשהאביזרשיינפלדרנהאצל

אסוציאציותשלכוריאוגרפילמסעמוצא

יצירתהאתפוקסשריתמתארתכך .דימויים

חפציםאותם I/מקלות:עםשיינפלדשל

אופטימישיחדו l/דרך l/ברנהעםהמנהלים

 3פיהגבוההמוטלאויביה.אחתבבתהופכים
היאשעליומסוכןחבלפעםהואממנה,

צלבפעםקרקס,אהלבמרומיכביכולמהלכת

בידיההופך-ופעםהמאונךניצבעינויים

אוגוסט(מעריב,נראית"בלתיסירהעללמשוט

1978 (. 

מזכירהבחפץהגלומותהאפשרויותבבדיקת

שלמראוסקרשלעבודותיואתשיינפלד

עבודותיושלרטרוספקטיבית(שתערוכה

בתכניתשיצאהלפניכשנהבגרמניההועלתה

שבהםמהאביזריםחלקהראשונה).הסולו

באלט l/במופיעיםופח,מקלותכמוהשתמשה,

לשלמרבניגודשלמר.של ) 1933 (הטריאדי"

מנןערקבגוףוראהמופשטותעבודותשיצר

גיtץךמlפריתtץרכיlפהlפךרהמנויוליצירתtץפשרךיךתפךתחיםהחפצים

כשהךךיחדשה,ךtץליךת Tך'יצרךהחפציםהמחךלל.הגךףשלחדשה

מךסתרים.ךtץחריםמתtץרכיםהגךף

לסביבתךמתהשרחפץכלחדש.מסךגמתחיךצרבחפ~השימךש

ניתההחפ~הבמה,נולממלtץ.שהךtץךלפךנהציךתהlפבנוית

נוךברךתלנךהמךכרךתךהפךנהציךתשלךהlפבנויתמהסביבה

היךצרהדמיךוכידךת Tמlפמךרפך
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אתהזמןכלמציגהשיינפלדלחפץ,הפעלה

קסןםעןלםיןצרתןהיאהרקדניתשלהגןף

החפציםןהרגש.המןפשטביןשילןבבןשיש

שיינפלדשללעבןדןתיההמןצאנקןדתהם

קןןיםעםחפציםאלהבתחילה . 1978מאז

צןרןתהיןצריםפח)קןביןת,(מקלןת,נקיים

 ,החפץעםהגןףשלבמפגשגיאןמטריןת

 ,(שיערמהטבעבאןביקטיביםשימןשןבהמשך

 .ןהצלהאןרבדיקתןעדחןל)מים,

ביןהדןקיםקשריםנןצרןהשבעיםשנןתבסןף

היההצןרךפלסטים.ןאמניםהמחןלאמני

המיצגהתפתחןתרקעעלתאןצהןקיבלהדדי

המחןלפרץשבההשנה ,-1976בבארץ.

ןהחןקרהמבקרהזמיןבארץ,יהפןסט-מןדרנ

להעלןתפלסטיםאמניםקבןצתעפרתגדעןן

האלמנטהיתההגןףשלהתנןעהמיצגים.

בהתרחשןתהשןניםהמרכיביםאתשחיבר

כןתבמרכזי.מקןםתפסןכשהחפציםבחלל

המיצגנאלץמסןרתבהעדר IIבן-נןן:יגאל

תנןעןתעלהמןשתתתנןעהלעצמןלהמציא

סיגנןןנעדרת ,פןנקציןנאליןתיןמיןמיןת

שלהתנןעתיהמילןןבןהרגעמןןמנייריזם.

היכןלתןעלהסיגנןןעלןיתרהמחןל

מפתיעדמיןןנןצרהמבצע,שלהןירטןאןזית

הפןסט-מןדרניהמחןללביןהמיצגיןצריבין

אשל,רןתשיינפל,דרינהשליצירןתיהן .] ...ב

 ,זין-איילרןת ,שרןןה'מירלצןקרמן,נאןןה

טשטשן ,] ... [אלקייםאןשרהמיכאלי,דניאלה

אמנילביןביניהןהגבןלאתמשמעןתיבאןפן

באמנןתראןהמחןלמיןצריאחדים .] ... [המיצג

גםןאחרים ,ןיניקההשפעהמקןרהפלסטית

בביצןעפלסטיםאמניםעםפעןלהשיתפן

על-בקן-הגבןלהתבגרןת II) IIעבןדןתיהם

-70השנןתביןהמיצגבשפתשחלןהתמןרןת
 .) 1989 , 20(סטןדין "-80הלשנןת

פנןבארץמהרקדנים/הכןריאןגרפיםמקצת

הציעןשמקצתםפסלים,עםמשןתפתלעבןדה

עםשיינפלד(למשל,חפציםהמחןללאמני

אברהםהפסליםעםאשלליבלי,ךזיןההפסלת

ןהאמניםמאחרמאירי).ןדליהאןפק

המנציחבמדיןםברןבםעןבדיםהפלסטים

הכןריאןגרפים(בעןדסטאטימצבומקבע

צןרהןלןבשהפןשטהאדםגןףעםעןבדים

פיתחןהםהזמן)צירלאןרךקלןתבקלי

המחןלtץמניביוהדןהיםהשריםנןצרןהשבנויםשנןתבסןף

רהנונולתtץןצהןהיבלהדדיהיההצןרך .ים L1פלסןtץמנים

המחןלפר~שבה,השנה-1976בבtץר~.המיצגהתפתחןת

הבןצתנופרתגדנוןוןהחןהרהמבהרהזמיובtץר~,-מןדרני L1הפןס

 L1הtץלמנהיתההגןףשלהתנןנוה .מיצגיםלהנולןתים L1פלסtץמנים

תפסןכשהחפציםבחללבהתרחשןתהשןניםהמרכיביםtץתשחיבר

מרכזימהןם

14 

ןחלללטקסטןרהגבןההןרגישןתראיהעןצמת

איתם.שעבדןהכןריאןגרפיםהפנימןשאןתה

עםמשןתפתלעבןדהשפנןמיצגאמניגםהין

בראןן,עדינה ,למשלכמןכןריאןגרפים,

שנןתבסןףהמיצגבתחןםמהמןבילןת

עםמעבןדןתיהחלקשיצרההשבעים

לנד.רןניתהכןריאןגרפית

 IIסןלןשלחןטים IIאתיצרהשיינפלדרנה

 .ליבליךזיןההפסלתעםבשיתןף ) 1978 (

משלבכבר II :חזןרןתלעתןנאיתשיינפלד

לעןלמיליבליךזיןההאמניתחדרהראשןן

הביאההיא .שתינןשלהןאהערבהחזןתי.

קןביןת,מטרי,הגיאןהעןלםעןלמה,אתאלין

ההתנסןת.את-אניהנקיים,הקןןיםחןטים,

ערכנן .השנהכל ,סןףבלישןחחנןהעתןכל

תיקנןהןספנן,סיננן,ניפינן,קטנים,מחקרים

מיאצלהיןם,להגידיכןלהשאינניעדפרטים,
 , IIהתנסןת II (רעיןן"כלנןלדבדיןקמשתינן

 .) 1978אןגןסטחןתם,

התנסןת(לאחר 1980-1985השניםבין

כפרי,אןרןלנ,דעבןרישיצרןבעבןדןתבחפצים

יצרתי ) 1977-1980השניםביןןזין-אייל

ל IIזאןפקאברהםהפסלעםבשיתןףעבןדןת

ענפים IIבמחןלמאירי.דליהןהפסלת

עץענפיעםרקדתי ) II (1981מחןתלים

למןשבהגעתיתינןק.בחיתןלימחןתלים

עלאיתהלשןחחכדימאיריעםלהפגש ,מןלדת

שבןעבאןתןהחדשה.לתכניתאפשרייםחפצים

ןהבחירהלמןשבבכניסההעציםאתגדען

אתשמילאןהכרןתים,הענפיםשפעעלנפלה

באןתהכיהענפיםאתלחתלביקשתי .המןשב

נןסף.לילדייחלתיתקןפה

למחןלהמןצאנקןדתהיןןהחיתןליםהענפים

ישראלבפסטיבלערבהעליתי-1986בפןלחני.

) II הזמןחללII ( לינתןאןפקאברהםהפסלשבן

בשימןשהכרןךלפעןלה,משימןתמערכת

היןהעבןדהקטעיביןקצןב.בזמןבאביזרים

ענקמפרשרקעעלדמןתשלצלליןתמשחקי

) II חןמקצלII (, אתןמסיימתשפןתחתנרשלאש

ממשןלשיפאזלןבניית ) IIמרפאנר II (העבןדה

 .) IIהמיםאזלן II (מיםטפטןףקצברקעעלעץ

למיצגהמחןלביןהמדיןםגבןלןתטשטןש

 IIהאחר IIהמחןלמיןצרישמרביתלכ,ךהביא

תחתפלסטיתאמנןתשלבאירןעיםהןפיען

שלהפנינג,למשל,כמן ."מיצג"שלהשם

ישראלמןזיאןןשלהפסליםבגןרקדנים

במסןףסביבתיאירןעתל-חי,אירןעי ,) 1976 (

במפגשיןכןשפייםפסטיבל ,) 1986 (ניצנה

אמניבלטןאלהבמןפעיםבטבע.אמנים

ןידעבימןיכללי ,מקצןעיליטןשברמתהמחןל

 .המיצגלאמניחסרשהיהכןריאןגרפי

בלהקןתרצןייםאןרחיםלהיןתהחלןהחפצים

קןלסיקייצרהבת-שבעבלהקתהגדןלןת.

אןהד ,) 1980 ("קשרים"בשםחבליםעםמחןל

ןבקבןקיסןפרמרקטעגלתעםרקדנהרין

וכריות ) II (1981פפסידהפה IIבפלסטיק

דןר-כהןאליסשל ) II (1984חלןםספק IIב

יצרההקיבןציתבלהקהבת-שבע.בלהקת

 ,) II (1979השלןשה IIריקןדאתארנןןיהןדית
מהםאחדשלכלגבריםלשלןשהמחןלשהןא

האדמה,כסמלןכבדגדןלמקלשןנה:אביזר

כסמלןחישןקלרןחניןתכסמלדקיקמקל

 IIשמלה IIההסןלןאתיצרהאןרןהדההמים;



הבמהכלאתמכסהענקיתשמלהשבו ) 1982 (

והיאהבימהמתקרבתהיורדיםחבליםובעזרת

באופניםשמורמתהשמלהלקצוותמחוברת

אתיצרבאררמימטמורפוזות.ועוברתשונים

עם ) 1985 (מיכאל"העץסוסאלבאייהמוות

בחפציםמשתמשאפרתימשהעץ.סוס

הבדיםכמולתלבושת,גםההופכים

וכסאדייגיםורשת ) 1984 (ב"כמיהות"

 .) 1988 (פוליה"ב"לההרקדןלגוףהמחובר

החפציםהפכוהשמוניםשנותבתחילת

התיאטרוןשלההיכרמסממנילחלקוהתנועה

להקתהעםבאושפינהשלביקורההאחר.

שבוהאביב",ייפולחןכמוריקודיםעם ) 1982 (

שהופכתכבול)(בעצם:אדמהעלמחוללים

מילר"ו"קפהבכוריאוגרפיה,חשובלמרכיב

נתןהרקדנים,לצדכסאותמככביםשבו

בתיאטרוןבחפציםלשימושנוספתלגיטימציה

הועלהאחרלתיאטרוןעכובפסטיבלהאחר.

ענקבסרגליעשירשימושובו ) 1980 (יימדידות"

אתיצרוברקמןורחלעמיאנשים,למדידת

בהם ) 1983 (וגליל"ו"קוביה ) 1981 (קונר"ייקו

יוצריםשלבעבודותגםכךחפצים.מככבים

שביןהתפרעלשהםדור-כהן,אליכמונוספים

 ,) 1983 (צלובה"(ייאשהומיצגתנועהתיאטרון
 .) 1985 (ורודה"יימיתה ,) 1984 (ייתרנגולים"

השמוניםשנותשלהשניההמחציתלקראת

בחפציםשבשימושהלהטלהתפוגגמתחיל

שנותבאמצעשצמחוהאחר,המחוליוצריאצל

תנועהאפשרותלבדיקתוהרעביתכןהשבעים.

לחדשנותכסממןבווהשימושסופקחפץעם

זקוקיםשאינםחשויוצריםשאותםיתכןפג.

היושלהחפצים,שלתמיכהלאותהעוד

לקסיקוןלחיפושדרכםבתחילתזקוקים

ויותרהגבוהההטכניתהרמהחדש.תנועתי

ליתרהביאהתנועתיותבאיכויותהתעניינות

לחפץ.זקוקשאינונטומחולעלהתבססות

בחפציםלדבוקשהמשיכובודדיםגםהיואבל

דוריתחלקיובאופןשיינפלדרנהובראשן

ב"תנועתרון"·שימרון

המחולהגיעהשמוניםשנותבסוףלהערכתי,

משוחררכשהואבגרות,ליתרהישראלי

ואינוובאוש)גרהאם(שלהחיקוימתסביך

שפהלגלותעזרכאמצעילחפץעודזקוק

שלצעירדורקםאופנתי.להיותאוחדשה

פינטו,ענבלגל,בןונירדרורליאתכמויוצרים,

תדמורעידודניאלי,ענתדר,נועהורטיגו,צמד

כאמצעישלהםבתכניותחפציםלראותוניתן

עזרכאמצעיחלקםאצלואילומסרלהעביר

גלבןונירדרורליאתדרכם.בתחילתליוצרים

 ) 1988 (ב"חמורים"גבםעלמזרוניםנושאים
תדמורעידו ,) 1993 (ב"תאנים"ברזנטויריעת

עגלותסימה",שלב"סירבסיריםמשתמש

ב"תא'!ומכלאות

מהעבודותגדולחלקהמאפייןהקולאג'מבנה

שלופתאומיתמהירהקטיעהובהןהעכשוויות

קטעיםביןלדלגמאפשרקצרותתמונות

שבהטכנית,בווירטואוזיותהמאופיינים

הנושאיםקטעיםלביןחוגגת,נטוהתנועה

מככביםובהםמינימליסטיתתנועהשלאופי
דומניבחפצים,השימושלמרותהחפצים.

לעברזמניתנעהההיסטוריתהזמןשמטוטלת

הפרחים"ייואלסלעידןנחזורלאתנועה.יותר

הנמה",ייהיפהפיהבבאלטכמוהגרלנדותעם

מהיוצריםאפרתי,משהזאתשמסכםכפיאבל

רפפורטיוודרקדן,שרון,מורלהכור',ווסף",ייאגדת

N סR.: MfRALE SHAR סSEFH", CH סF J סLEGEND " 

RT סRAPAP סDANCER: DAVf 

השמדניםשנדתבסדףלה~רכתי,

ליתרלי Nהישרהמחדלהגי~

משדחרר Nכשהדבגודת,

ם Nגרהנשלהחיהדימתסביו

לחפ~~דדזהדהניד Nדדש) Nדב

שפהלגלדת~זרמצ~י Nכ

הםדפנתי. Nלהידתד Nחדשה

דניתןידצרים,שלצ~ירדדו

שלהםבתכנידתחפציםדת Nלר

מסרלה~בירמצ~י Nכ

יותרהשתמשתיייבעברבישראל:הוותיקים

כמוביצירה,המרכזילחלקשהיועדבחפצים

בסופו .) 1992 (הבמהיעלמעורבתב'טכניקה

שללשפהלחזורוחייביםלקירמגיעיםדברשל

המחולששפתאסורלצאת.וממנההמחול

משתמשעדייןאניהחפצים.בגלללדלהתהפך

מעברלאאבלדימוי,להדגישכדיבחפצים

כןאםאלאאביזרים/עזרים,שפחותמהלזה.

היצירה"שלאינטגרלימצורךנובעיםהם

 .) 1997נובמבראשל,עם(בראיון

ם

ה Iפצ

לניו-יורק,באושפינהשללהקתהמשהגיעה

יימנקההטריה,ביצירתהשםלהופיע

הביאה ," Der Fensterputzer "החלונות",
את-שלהוהטכנאיםרקדניהמלבד-עימה

הבאים:האביזרים

מהבימה,שלישהתופסאדומים,פרחיםשלהר

הבימהאלממעלהיורדיםפרחים,ועוד

ציפורןפרחי OOO,2ב-השתמשה(בשעתו

לרוחבשקוףמסךזה).שםהנושאתביצירתה

החלונות,מנקהלטפסיכולעליווכסא,הבימה

צהובהמכוניתוכןהפלסטיק,אתלנקותכדי

נוסע.שלבובהובה

חמיםלמיםבקבוקאח,דעיתוןעללדברשלא

שניירוקה,קניותשקיתאח,דתפוזמגומי,

שמשמשקפיסקי,שלזוגגלידה,גביעי

שמנקהמנתעלבשלג,גולששלומקלות

הפרחיםהראתלעבוריוכלהחלונות

נפחיםשלאשמכתב,שלמעטפההאדומים,

ייפוטון"מזרוןחיים,כלביםגורישנימפוח,עם

מחבטיזוגפלורסנט,נורותאח,ד

שלמזנבונוצותארבעחרבות,ייבאדמינגטון",

פלסטיקשקיתאופניים,זוגותשישהטווס,

שניעבורנדנדהסיגריות,פנס-כיס,אדומה,

עץ,לוחותשניקרטון,קופסאותשלושרקדנים,

צעצוע,סירתילדות,תצלומיפטיש,גיטרה,

ספללתה,קומקוםשפתון,סיגריות,מחזיק

לציפורים,כלובאדום,ייןשלבקבוקותחתית,

צרורסכו"ם,נמוכים,קפהשולחנותשני

דליים,מנוצות,אבקמנגבישנימפתחות,

כריתגומי,מגפיריצפה,לניגובגומיספוגים,

 .דולרשלאחדושטראחת,בננהסכיןאחת,
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יעודעללרב-שיחבארתורסשבו ,) 1991 (

אךזהות,במשברהנמצאתהקיבוציתהתנועה

קבוצהאופרטשלההתמודדותביכולתגס

עירומהייייעיר .דרכיספרשתעלהמצוייס

הגדולהבעירהפרטשלבבדידותונוגעת ) 1993 (

ובריקודהקיבוצניק,בארשלהמבטמנקודת

לגבולבארמתייחס ) 1991 (השעותייייבאחת

 .חלוסוזמןאמיתיזמןשביןהנזיל

בריקודיס,בארשימושעושהבהסהאביזריס

לזהות,יכולאחדשכליומיומייסחפציסהס

בריקודהריקוד.במהלךתפקודסאתהמשניס

רועיסבמקלבארמשתמשאמיתיייייבזמן

הרקדן,צווארעלמעוגןהמעוגלכשחלקו

האדמהכלפיהרקדןאתמושךהישרוחלקו

מצביעגסאךאליה,קרובאותוושומר

בארשומראחדמצד .במרחבשוניסלכיווניס

אךהרועיס,מקלשלהפיזיתהמשמעותאת

שלהקשראתהמקלעייימסמלהואשנימצד

מרחביסעלמצביעוגסלאדמתוהאדס

בייעירהזבוביסמחבט .רוחנייסאוליאחריס,

המקל,דופן.יוצאאביזרבהחלטהואעירומהיי

בריקודמקבלבה,לחבוטרחבהכףשבקצהו

רקדניותשלושארוטית.אחרת,משמעות

שחוריסניסותחתובחזיהלבושותגוף,חשופות

עלושוכבותיושבותסוס,לזנבאסוףושיערן

מתכתלמסגרתהמקובעיםכסאותשלושה

רגלייסומותחותהגבעלשוכבותהןמוגבהת.

במקלותבידיהןאוחזותכשהןמעלה,כלפי

ומעבירותלוהט,אדוסצבועהרחבכשהקצה

בתנועההשוניסהגוףחלקיביןהמקלותאת

אתומבליטותעומדותהןעצלנית.איטית,

אתושומטות,שוכבותלאחורשלהןהאגן

הראשאתמטלטלותברישול,לאחורראשיהן

אתמסיימותאולהתנופף,לשערןוגורמות

הרוטטיסבמקלותאוחזותכשהןהקטע

שמקבליסהארוטיתהמשמעותלמרותבידיהן.

שלהסהפיזיתהאיכותנשמרתהמחבטיס,

משתמשיסהרקדניסזבוביס.כקוטלי

תמידאבללצורכיהס,השוניסבאובייקטיס

הדוהאיכות .הפיזיתמשמעותסעלשומריס

מרחבפותחת ,לחפץבארשנותןהמשמעית

אתהמעוררמתחבאמצעותוויוצרתחדש

הצופה.דמיון

מרמזבעבודותיושימושבארעושהבוהאביזר

אקטואלי.סיפורמתארולאאטיב,נארעל

בחולצההשימושאמיתיייייבזמןבריקוד

אתמחברגבריס,רקדניסששהידיעלכבחפץ

הרקדניסמדויקיס.וזמןלמקוסהיצירה

תלויותהרחבותהכותנהכשחולצותמתנועעיס

החולצההופכתמהרהעדאךברפיון,גופסעל

ביןכיריעהנמתחתהיאראש,כיסוילהיות

הייתהכאילובתוכהמתנועעיסהסהזרועות,

אוכסרט,כדגל,בהמנופפיסמסתור,מקוס

שאפשרלחפץאותהומצמצמיסמקפליס

הסכאשרהידייסכפותשתיביןאותולאחוז

 .מוסלמיתתפילהבתנוחתהרצפהעלכורעיס

הרגלייס,באצבעותהחולצהאתאוחזיסהס

ביןאחוזהכשהיאאותהמטלטליסבפה,

 .לרצפהלבסוףאותהושומטיסהשינייס

חולצהאוחאקיחולצתזאתאסהחולצה,

 ,ניסהראשוהקיבוץימיעסמתקשרתכחולה,

הקיבוציס.ממייסדישהיוחלוציםאותםועס

שלבשוהחאקיבגדיעלמרמזתהחאקיחולצת

צניעותשלמטעמיםהקיבוציםחברי

כסמלהכחולהוהחולצה ,במועטוהסתפקות

המטעןעסהשונות,הנוערתנועותשל

גרעיןשהיוומהן,אחתכלשלהאידיאולוגי

אפשראחרתדוגמאחלוצית.להתיישבות

בריקודהאחרוניסהקטעיסבאחדלראות

לבמהעוליסהרקדניסהשעותיי.ייבאחת

ונרות.אוכלכלימפה,ועליושולחןומסדריס

מתנועעיסהשולחן,סביבמתיישביסהס

כליאתמעביריסכשהסוכאוכליס,כמתפלליס

חלוסבתמונת .הפסקהללאביניהסהאוכל

משפחהשלאידיליתתמונהבאריוצרזאת

שבת.ליללסעודתהשולחןסביבהמתאספת

מקושריסזהבקטעמשתמשבהסהאביזריס

ידיעלהמרומזתאירופהמזרחתרבותעס

ותלבושותבצדהמתפללתהחסידיתהדמות

ייהמשפחתיהחלוסייהזאת,בסצינההרקדניס.

החוצהמסלקיסכשהרקדניסבהדרגה,מתפרק

 .האחרוניסנותריסוהפמוטיס ,החפציסכלאת

הרקדןמגוףהחפץשלריחוקאוקירובקשר,

אתומגדיליסיחסיס,מערכותשלמגווןיוצריס

יחסיסמערכות .ביניהסהמעורבותאפשרויות

להיותיכולותהקשרבאמצעותהנוצרות

ידיעלפיזיות,אומבט,באמצעות ,ויזואליות

ידיעלנעשיתהיחסיסמערכותשלבחינהמגע.
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שלהחלקהחפץ,הרקדן,למיקוםהתייחסות

הרקדןשלהריחוקאוהקירבהאוהחדר,

ידיעלנעשההחפץעםהמגע .מהאביזר

גםהרקדן.אלהחפץקירובאותמיכההחזקה,

השפעהישוהאביזרהרקדןביןשנוצרלמרחב

 .זויחסיםמערכתעל

ומניחהעציץ,הרקדניתנושאת IIעירומהעיר IIב

צועדתהיא .הבמהבמרכזבדייקנותאותו

כשהיאגםאולם,סביבודמיוניבמעגל

איתוקשרעלשומרתהיאמהעציץ,מתרחקת

הפיזיתהתייחסותהאומבטבאמצעות

קרובמתנועעתהרקדניתכאשר .בתנועה

תוחמתוכשהיאבו,נוגעתכמעטהיא ,לעציץ

שלמעוגלותבתנועותומעליוסביבוהחללאת

בעדינות.אותומלטפתכמוהיאוהגוהזרועות

עקביה,אללאטהרקדניתיורדתהקטעבסיום

לצדדים,נפתחותכשברכיההעציץ,מאחורי

והמרפקיםבברכייםנוגעותהידייםכפות

אתמפנההיאהירידהבסוףלגוף.קרובים

לעברו,שלההגואתומקמרתהעציץאלמבטה

אפשרזאתלתנוחהאזכור .עליוכמסוככת

כמובאר,שלאחריםבריקודיםגםלמצוא

אתהמסיימתהתנועהאו IIדבריםזיכרון"

הפיזיתהקרבה ."השעותבאחת IIהריקוד

העציץ,אלהרקדניתשלהוויזואליוהקשר

טיפולעלמעידיםהריקה,הבמהבמרכזהעומד

זאתיחסיםמערכתבו.שלהפולחניכמעט

בחלוןהמוארהעציץידיעלחיזוקמקבלת

וזמניםמקומותעלהמרמז ,הבמהבירכתיהצף

אנשיםחייםבהםמקומותעלאוליאחרים,

יותר. IIטבעית IIבצורהוצמחים

האביזרים,שימושבארעושהשבואחראמצעי

הגבריםשלושתשלבטריוהפרודיה.היא

סביבהרקדניםנעים ,"אמיתיבזמן IIבריקוד

אוחזים ,מוגבהיםעגוליםכסאותשלושה

אלמתייחסיםאינםהםפומלות.בשלוש

נעיםהם .חפץכאלאלאפרי,כאלהפומלה

כשהםהשני,אחריאחדאואחידהבתנועה

עלהעורף,עלהראש,עלהפירותאתמניחים

 ,החזהחשופיהרקדניםהרצפה.ועלהכסא

מגזימים ,"בעלי-גוף"אינםשחלקם

שרירים,המפגינות IIהגבריות IIבתנועותיהם

אינההפרודיהלמוזיקה.בהתאמהוהמבוצעות

השימושבאמצעותרקזהבקטעמוצגת

מטפלבהבדרךגםאלא ,ובתנועהבאביזרים

בסצינההמוזיקהובתלבושות.במוזיקהבאר

 'קולאזויוצרתשונים,מקטעיםמורכבתזאת

הרקדניםהכללי.המוזיקלי 'הקולאזבתוך

ומפוספסתארוכהאחתבגרבלבושיםמופיעים

מכנסיים ,גבוהותנעליים ,קצרהוהשניה

עלבפרודיהמשתמשבאר .חולצהוללאקצרים

הקיבוצניק,עלובחיוךבקריצהלהסתכלמנת

החיצונילדימויחשיבותהרבהכךכלשייחס

שדברבימיםגםהגזמה,כדיעדשלו,"הזרוק"

 .הצעירהלאופנהשייךהיהלאזה

באביזריםהשימושמוגבלמהריקודיםבחלק

בעודמצומצם,מאודקטעיםלמספר

משתרעבאביזריםהשימושאחריםשבריקודים

עלהמשפיעדברכולו,הריקודכללאורך

שלהמשמעותבפירושלאביזריםשישהמשקל

השימוש IIעירומהעיר"בריקודהריקוד.

בלב,דקטעיםלארבעהמוגבלבאביזרים

בשניביטוילידיבאבמטריהוהשימוש

בריקוד.האחרוניםהקטעים

ארו,ךבמעילדמותמופיעהאחרוןהלפניבקטע

אדומהמטריהעםהבמהלקדמתהצועדת

הצופה,לבתשומתאתהממקדתפתוחה,

פוסקתהבלתילתנועהביחסאיטיתבתנועה

שלגפתיתיהעצבנית.ולמוזיקההרקדניםשל

ברקע,מואריםוחלונותמלמעלהצונחים

הדמותובדידות.ניכורשלתחושהיוצרים

המוצאלמקוםחוזרתהמטריה,אתסוגרת

בחושך.ונבלעתשלה,

מעברקטעלאחרהריקו,דשלהאחרוןבקטע

שהופיעוהדמויותכלויוצאות,נכנסותקצר

מוזיקתלצליליזורמת,בתנועההריקודבמהלך

עלהתרגשותאחוזתבאווירה .מהירהג'אז

לרקדןלבשמיםולאכמעט ,חשוכהבמה

המטריה.עלנשעןלקהל,כשגבועומדשנשאר

מאודלהיותהופךהריקודשלהאחרוןהרגע

אוראלומתמופניתלפתעכאשרדרמתי,

נשען ,עירוםונשארמעילואתהשומטלרקדן,

האםומטריד.פרועצחוקלקול ,המטריהעל

אוהצופים,עלצוחקיםהרקדןאוהכוריאוגרף

ביקורתכאןישהאםהרקדנים?עלשמא

הכוריאוגרף?שלסמויה

שימושיש IIאמיתיבזמן IIבריקודזאת,לעומת

התלויההדרפרי .הריקודאורךלכלבאביזרים

השמאליהאחוריבחלקההיצירה,כללאורך

לבדאחידות.שלאווירהנותןהבמה,של

אלהבפירותבארמשתמש ,התלויהמהפומלה

הרקדנים .היצירהכללאורךהעוברכמוטיב

האובייקטיביתכשהמשמעותבהםמשתמשים

דמיוןגםלהםיששנימצדאךנשמרת,שלהם

אותנו.הסובבמהעולםשוניםלאובייקטים
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היהכאילובפריהרקדניםאוחזיםאחדבקטע

בקטעבגופם,עליומגונניםשהםשבירחפץ

עלאירוניתהתבוננותמאפשרהואאחר

מונחהואנוסףובקטעהקיבוצניק,שלהדימוי

הנגדית,הידכףידיעלומוחזקאחתכתףעל

מעברהרקדנים.תנועתיכולתאתמגבילוכך

הפרילנושמציגהשונותולמשמעויותלאחידות

הבוחנתעיןשלתחושהנותןהוא ,תלויכשהוא

הפרטילמרחבוחודרת ,הבמהעלהנעשהאת

בארשעושההשימושוהצופים.הרקדניםשל

תוויילהשעושההשימושאתמזכירבפירות

 ) 1982 ( "וויל"קתריןבריקוד ,באננסארפ'ת
)" IIKatherine Wheel (. בעלהאננסכמו

הרסהמביאוהבנאליהפניםמסבירהדימוי

באר,שלבריקודהפומלהגםכךבריקו,ד

נוחות.איהמעוררמוזרמשהולהיותהופכת

כסאותכגוןנוספים,באביזריםלשימוש

 ,בקיבוץהחבריםאסיפותעלהמרמזים

ישהרועים,מקלאועציצים ,הכחולההחולצה

חיישלמובהקיםכסמליםחשובתפקיד

הקולקטיביבזיכרוןנתפסיםשהםכפיהקיבוץ

העומדהקיבוץאתמסמליםהםהישראלי.

לבצעוהצורךהרצוןעלהוויכוחבמרכזעכשיו

המשתנה.להוויהלהתאימוכדישינויים,בו

באביזריםבארשעושההשימושחקירתמתוך

חפציםהםשהאביזרים ,עולהבריקודיו

השימושבקלות.לזהותניתןאותםיומיומיים,

כמו,באביזרהטיפולבדרךההפשטהבאמצעי

לכוריאוגרףמאפשרבריקו,דהאלמנטיםבשאר

שלפעמיםהריקו,דמנושאלהתרחקולצופה

מנתעלוזאתבמחלוקת,שנויאורגישהוא

האביזר,זאת,עםיחדלרגשנות.לגלוששלא

להרחיבמאפשרלו,המיוחדותהאיכויותעם

חשיבותלווישבריקודההבעהאפשרויותאת

תומךהואבכךהריקו.דמשמעותבפירוש

הריקו,דנושאידיעלהמיוצגההבעתיבמרכיב

מרשיםיותרהואוההבעה,ההפשטהשבשילוב

 .בארשלביצירהומשמעותי

ביבליוגרפיה:

להקתשלהפרה-היסטוריה II . 1996רות. ,אשל

(נובמבר) 9בישראלמחולהקיבוצית".המחול

 . 77-85עמ'
(מרץ)· . 1997געתןןקיבןץבאר,רמיעםראיןן

המנעדבאר,רמידיןקן: . 1994גיורא. ,מנור

 . 31-33עמ'(מרץ) . 3בישראל.מחולהאנןשי.

Foster, Susan Leigh. 1986. Reading 
Dancing: Bodies and Subjects in 
Contemporary American Dance. Los 
Angeles, London: University of 
California Press. Jenkins, Keith. 1995. 
On What is History?: From Carr and 
Elton to Rorty and White. Routledge 
London. 
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jןם Iשןחם-jן Iשןחםת Iש

II' מוהלכבודערב

שהפרארבטובה

באלטלמפגן

בונלאומו

ערבדללסןזןבמרכזהתקיים ' 98מאיבחןדש

מיהש ttעהבאלטתחרןתלכבןדגאלה,

מנהמעיןזןלמסןרת.היהשכברארבטןבה,

עלהדן-שנתיתהבאלטתחרןתלקראתראשןנה

שמה.

להביאהצליחהפז,נירההאירןע,מנהלת

ןכדרכהבישראללבאלטמבתי-הספררקדנים

זןכיביניהםהישראלים,מהרקדניםאחדיםגם

כיןםהרןקדיםקןדמןת,בשניםהתחרןת

באירןפה.בעיקרל, ttבחןשןנןתבלהקןת

ניכרת.היתהאלהאמניםשלהגדןלהתרןמתם

Sortttכאילןכזה ttאק,מאץמאתהדןאט ) tt 

ttof (, ןאיתןפזטליהידיעללהפליאבןצע
השןןדי. ttקןלברגבאלט ttרקדנישניהםסיבק,

משעשעדןאטביצעןלכנרןכריסלבליאןר

מתןךלמןזיקהלבליאןרשיצרמאןדןאישי

 . ttכןלןעןשןתכך ttמןצרטשלהאןפרה

לפניהתחרןתמזןכיהןאאףפרידמן,מיקי

לצלילימשלן,בסןלןהפתיעמעטןת,לאשנים

כיןםרןקדהןאהנדל.שליצירה

רזהכנערזכןרהןאההןלנדית. ttאינטרןדנס ttב

ןבעלןמןצק,שרירינראההןאןכיןםןר,ך

מעןלה.טכניקה

בלהקןתלרקןדמןזמןמהםאישאיןמדןע

 ? ttהישראליבאלט ttבןבייחןדישראליןת,

להקתשלהאמנןתיתהמנהלתימפןלסקי,

הביאהבישראל,היחידההמקצןעניהבאלט

 ttבתשןבהחזרה ttמשלה,דןאטהגאלהלערב

ןמאטהןכסלריעלהיטבביצעןאןתןשמן,

חזרה ttטרםהיאאבלמלהקתה.מןריי

רקדניםלשתףהנחרצתמהתנגדןתה ttבתשןבה

משלנן.באלטאמנישלדןרןלטפחישראלים

ביניהםבמןפע,חלקנטלןאחדיםבתי-ספר

שדןפה(בגירסה ttיליןתלמה ttשלהמחןלמגמת

באלאנשין),מאת ttסרנדה ttשלןמקןצצת

לבאלטהסטןדיןבאר-שבע,בת-דןרתלמידי

שהןכיחןבינג-היידקר,ליאןרהשמנהלתחיפה

ןאחרים.טןבה,רמה

תדמןר,עידןהמגןןןבמןפעחלקנטלןעןד

ןיאצ'סלבמארגנטינה,אןרחתרקדנית

אלינןהגיעשהןאבןשניכררקדןסרקיסןב,

,שפתחהטפרמאיןהילדהנגליאלהמרןסייה,

תןאמתלכןריאןגרפיהראןיהןהיתההערבאת

יןתר.מעטןחביבהגילהאת

ג.מ.

לותרוולואם '11

לזכרו

רזה,גןףןבעלקןמהגבהרקדןלןתר,ןיליאם

בשנתלתל-אביבהגיעפנתר,כמןהמתנןעע

בת-שבע.להקתשלהאמנןתיכמנהלה , 1972

נןלדהןא . 1974שנתעדהחזיקזהבתפקיד

שלבלהקןתיהםרקד , 1942בשנתבנין-יןרק

איילי.ןאלןיןמק-קיילדןנלדגרהאם,מרתה

ללהקהןהצטרףללןנדןןהגיע 1969בשנת

ליצןרגםהחלבלןנדןןכןהן.רןברטשםשניהל

אתלנהלהןזמןכןהןשלבהמלצתןבעצמן.

שלה,העמןקיםהמשברמרגעיבאחדבת-שבע

לרקןדחדללמעשההראשןניםשדןרשעה

גרהאם,יצירןתשלהביצןעןזכןיןתבשןרןתיה

עמדןשלה,הרפרטןארשלהבסיסאתשהיןן

 .ממנהלהשלל

אחרילן.שהיןאלכןהןלבבעיןתאזנאבקהןא

 ,להקההקיםשםמקןםלןיילס,עברשעזב,

tt הןןלשיהמחןלתיאטרןןtt , עדניהלאןתה

1976 . 

תמרהלביןבינןקשריםנןצרןהשניםבמשך

מגיעהיהאליההירןשלמית,ןלהקתהמיאלניק

כמןרה.שנה,מדיכמעט

 wהשנה.מאיבחןדשנפטרהןא

לותרויליאס

WILLIAM LOUTHER 
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iת Iחדש וI riJחדש וI riJדש

V אולנובהגלינה

לעולמהשהלכה

--"---תבוריוסימאת

אגדההיתהייהיאבמקצת,השחןקהביטןי

משמעןתמקבללנצח",כזןןתשארבחייה

אןלנןבה,בגלינהכשמדןברממשיןתןכןעמןקה

שהלכהברןסיה,דןרהשלבלרינההפרימה

אתשחגגהאחריקצר,זמןמכברלאלעןלמה

 .-88ההןלדתהיןם

משאיריםשהםכאלהאמניםעללןמרנהןג

לגביהזהמהביטןינזהראני .ריקחללאחריהם

היא ,חללאחריההשאירהלאהיאאןלנןבה.

הצמיחהרןסיהאדמתאיתה.אןתןלקחה

כמןשמןתלרןב.גדןליםבאלטכשרןנןת

נז'ינסקי,ספסיבצבה,פבלןבה,קשישנסקיה,

תמיד .במערבהיטבמןכריםכןלםפןקין,

קלילןתליריןת,ןירטןאןזיןת,ציינןכלןקןדם

היהאךביחד.ןכןלםבנפרדאחדכלשל

מהפכנימסןיםןבמןבןייחןדידברבאןלנןבה

הישגיםאןתםכלאתספגהכאילןהיאביןתר.

ןבנןתקןדמןתיהאתשאפיינןתכןנןתאןתןןכל

לזה,מעברהרבהבאמנןתהןהביטהגילה

ביןתר,העתיקבז'אנרלבןא,לעתידקדימה,

באלט.-ןהעתידיביןתרהעכשןןי

 , 1909בדצמברנןלדהאןלנןבהסרגייבהגלינה
סנט ,הבאלטמבחינתהאגדיתבעירלא,איך

הצביעןשלהההתחלתייםהתנאיםפטרבןרג.

רקדןהיהאביה .רבןתןאפשרןיןתיתרןנןתעל

ןמןרה.באלטרקדניתאימה,באלט.ןבמאי

הבאלט.הערצתשלבאןירהעברהילדןתה

הספרביתאתסיימהכבר , 19בתבהיןתה

שהפכהמןרהאצלאגדי,פחןתלאלבאלט,

התקבלהמידןגנןבה.יפינהאגרלאגדה,

(שלאחרהלנינגרדיןהבאלטהאןפרהלתיאטרןן

ןמידקירןב)שלשמןעלנקראשניםכמה

ככןכבת,עלייתהעםאחרןת,רבןתכמןבלטה.

יכןל,הכלהשליטלמןסקבה.נלקחהאןנקראה

עלין,אהןבשעשןעבבאלטראהתמידסטאלין,

ביןתר,המןכשריםביןתר,שהטןבים ,ןהשתדל

בבןלשןי.משמעייאצלן",יהיןביןתר,היפים

ערשאתלהקניטזאתבצןרהניסהאןלי

 .סנט-פטרבןרגהרןסי,הבאלט

הבןלשןי,שלסןלניתאןלנןבההיתה-1944מ

האמנים.בקרבמעןרערתהבלתיןהאןטןריטה

אןלנןבהידעההראשןנים,בתפקידיהכבר

ייחןדי,משהןמשלה,משהןבדמןיןתלהפיח

יןצרתהיתהשלןבטןחני,לריקןד.מעברהרבה

דרכהאתמןצאתהיתההחןפשי,במערב

הכירהכברמןסקבההאיכןתי.המןדרנילמחןל

 .לשןיןלבבןאהלפנישניםארבעאןלנןבהאת

הגדןלהאמנןיןתבמפגןהשתתפההיא-1940ב

אתלשעשעאהבןרןסיהשליטיבמןסקבה.

אתאךססגןניים,דינןרבזיקןקיהאמנים

העניקדבר,למביניהאמיתיים,הדינןרזיקןקי

רןמיאןייאתשהביאהלנינגרדי,הבאלט

הפךההןאהערבפרןקןפייב.מאתןיןליה"

הרקדניםכלהבאלט.שןחריבקרבלסנסציה

לם.ןכמעלהיתהאןלנןבהאךנפלאים,הין

 ,למקצןעעמיתהכתבהכ,ךאחררבןתשנים

ייהרבה :ההןאהערבעל ,פליסצקיהמאיה

כל,קןדםרגילים.ןבלתיחדשיםהיןדברים

פעםאףאןלנןבה .בלרינההפרימהשלתפקידה

לסידרתהמןכרהחיצןנימהסיפןרגלשהלא

כל .לבאלטסטןדיןבןגרילכלהמןכרןתתןתנןע

לאאניאך ,שםהיןכמןבןהללןהתנןעןת

השייקספיריתהדרמהאליהן.לבשמתי

לשפתקשרשןםללאידהעלסןפרה-נרקדה

זאת?אתלזקןףאפשרמיןלזכןת .הבאלט

בןהנפלאהספרלבית ,לפרןקןפייבלבמאי,

אלהכלעצמה?לאןלנןבהאןאןלנןבה,למדה

מתנתהיה ,המכריעהדברכמדןמני,אךעזרן,

שמיים".

כבלרינה,אןלנןבהשלדרכהבתחילתכבר

בביצןעהמלאההסינתזהעלהמבקריםכתבן

ןכל ,ןבפלסטיקההדרמטיבמשחקשלה,הטכני

ןהנקייםהארןכיםבקןןיםפגיעהללאאלה

שהיאכךעלהקלאסי.הריקןדןבצןרןת

העדינים,הרןחמצביאתלתןכםמחדירה

מקבלןתביןתרהפשןטןתכשהתנןעןת

הפירןאטיםןכלןמןזיקליןת,פלסטיקןת

 .מהממתבטבעיןתמבןצעיםביןתר,המסןבכים

מןחלטתאנטיתזההיתההיאהפרטיים,בחייה

מןיןצאללאכןלם, .זןהרתבלרינהלפרימה

צניעןתה,אתלשתןק,יכולתהאתציינןהכלל,

ןאפילןביישנןת,כדיעדהמגיעה

הבמה,עלרקנפתחההיאאינטרןברטיןת.

הראיןנןתבאחדהייחןדית.שלה,בדרכה

גדןלה?בלרינהשהיאיןדעתהיאהאםנשאלה,

לאאניגדןלה?אןמרתזאתיימהענתה:היא

ליהיהפשןט .גדולהאןמרתזאתמהמבינה

להיותהזכןתבחלקישנפלהמכיןןןבחיים,מזל

בפעםכשזהן .דבריםבהרבההראשןנה

ממשיכהאנחנן",זןכרים.כןלםהראשןנה,

ןבפעם ,למןסקבהמלנינגרדהגענןייאןלנןבה,

אחרןיןליה'.רןמיאן'אתשםהצגנןהראשןנה

אךקשיים,היןכמןבןלבןלשןי.עברנןכך

הייתיהחדשיםמהבאלטיםשבאחדיםהעןבדה

אתשיחקה ,שלהםהראשןנההמבצעת

הראשןנהבפעםיצאןכשהבןלשןי .תפקידה

הבמהעלראןמיאתהמןעצןת,בריתמגבןלןת

זןכריםכ,ךמשןםאותי.הראשיים?בתפקידים

פחןתאןטןבהיןתרהייתיאםחשןבןלאאןתי

טןבה".

לשייךכדיברןח,גדןלאדםבאמתלהיןתנחןץ

המזל,לשרשרתרקההצלחותכלאת

זל'יגעלמספרתפליסצקיהמאיה .למקריןת

 .קנאהבקמצןץכמדןמניאןלנןבה,שלבביצןעה

 .ביןתרנדירמתתהיאהבמהעלייקלילןת

הבאלטנעלי 'תקתןק'אתשומעיםתמיד

תמידלב,ששמתיכפיאןלנןבה,הבמה.ברצפת

בנעלייםג'יזלשלהשניההמערכהאתרקדה

לבתשןמתבריחתאתלמנןעכדי ,רכןת

פנתההיאהחזרןתבאחתמהדמןת.הצןפים

אתתןציאןביקשה:השקטןבקןלהלמנצח

 .מפריעזהשלי,הןןריאציןתבסןףהתןףצלילי

אןבנעלייםלאלגבי,לפחןתהעיקר,אך

להשתחרריכןלתילאההצגהכלהתןף,בצלילי

פחןתהרבהברצפהנןגעתשהיאמהתחןשה,

 .ניןטןן"מחןקישמתחייבממה

הראיהאתלקבללאןלנןבה,לה,היהקללא

עלסיפןריםמעטלאןיש .במחןלהמןדרנית

ןיוליה"רומיאןיישלהבכןרהשהצגתכ,ך

שלהתנגדןתהבגללמעטלאהתעכבה

המשפט:בעלתשהיאאןמרים .אןלנןבה

אךלריקןד".נןעדהלאהזאתייהמןזיקה

הלכהלהשתתף,דבר,שלבסןפןכשהחליטה,

ביןתר.הטןבהליןליהןהיתההסוף,עדזהעם

תבין,שלאעדלשקןטלאכןחה,היהבזה

כפישיןתר.כמהלדעתדבר,בכללהתעמק

שלדמןתהעלבעבןדתהנזכרתעצמהשהיא

בסילפידןת,רקדתישניםהרבהייבמשךיןליה:

סרגיישלבאלטןהנהיזל,'גהברבןרים,אגם
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 וI riJחדש----jן Iחדש וI riJש
לעבוד.מתחילהאני .ויוליהרומיאופרוקופייב,

פעם,לאיוליה.שלתפקידהאתליהציעו

הדמויותותיאטרלית,אופראיתבפרשנות

ואופליה,יוליהדזדמונה,כמוהשייקספיריות

ברגשותיהן,ונפלאותחינניותכנשיםמוצגות

לסמלהפכושלהןהשמותחלשות. ...אך

טמונותשלהןבאופיאךוענוגה.כנועהלאהבה

מעורערתבלתינשיתואמונהמרדנותגם

גיבוריםאיןשייקספיראצללאושר.בזכותן

 .געש"הררדוםמהםאחדכלשלבלבוחלשים.

דמויןתנראוהבאלטבימתעללראשונה

וגדולתן,מורכבותןבכלשייקספיריות

בפעםאולנובה.שליוליההיתהבהןוהראשונה

שלהשבריריתהדמותמאחוריניכרהראשונה

זהכמהוהמרד.העצוםהנפשיהעוזיוליה,

הגיבורותשבכללנובה,אוהיתהכזאתעכשווי!

להםסיגלהניגלים,בלתירבדיםמצאהשלה

פרשהאותן,החייתהחיות,נשיםשלתכונות

מעמקיםהמסורתייםהבאלטשוחריבפני

 .צפוייםבלתיומרכיביםחדשים

זההצגה IIצרפתי:עתלכתבבראיוןאמרהפעם

מבריקיםקטעיםשלדיברטימנטולא

אחיד.מוצק,משהוזההצגה .ווירטואוזיים

בןבחייםשיגרתיבלתימשהובגלללפעמים

וטבעי,עמוקבאופןלנשוםאיךשוכחאדם

אתלחושכדייפים.דבריםלראותאיך

מהבלילהתרחקצריךהאמיתית,האמנות

ישזאת.לעשותידעהבהחלטוהיאהשיגרה".

מאחורישהתרחשמהעלסיפוריםהרבה

הרבהבולשוי.שלחדריםובחדריהקלעים

האלה.בסיפוריםנזכריםמפורסמיםשמות

מהם.אחדבאףכיכבהלאאולנובה

בכמהוגם , IIאולנובהשלעולמה IIעליה,בסרט

עדאולנובהמספרתכ,ךעלשנכתבומאמרים

עםופגישותשיחותבשבילההיוחשובותכמה

והאמנותהמדעהמןזיקה,הספרות,גדולי

ומדגישהשמותמעטלאמונהוהיאהפלסטית

כשרוןעםהזהמהמגעהתרגשהפעםשכל

אנשיםשלהתרבותיתוהייחודיותאמיתי,

להתרשמויותמוקדשותשורותמעטלא .אלה

מספרתאפילוהיאמוזיקה.עלשלהומחשבות

איךלהביןכדיהתזמורת,בחזרותביקוריהעל

שעל,אחרשעלהיא,ואיךהזההפלאנוצר

באותהמסובכות.יצירותלעצמהפיענחה

עלמספרתהיאהמאופקתההתלהבות

בחורשהטיולוסתםהציור,עלהתיאטרון.

כשהיאהנהר,שפתעלקטנה,מוסקבאית

נסעה , 1956בשנת , 47בגיל .בשלכתמתבוננת

לגבולותמעברשלהראשוןלסיורהבולשויעם

היתהההצלחהללונדון.המועצות,ברית

מכוניתהאתליווההלונדוניהקהל .מסחררת

לתהילההגיעההיאכך .המלוןביתעד

בינלאומית.

ביןלהוראה.פנתהלרקו,דכשהפסיקה

באמת,גדולותרקדניותשלשמותתלמידותיה

מקסימובה,יקטרינהטימופייבה,נינה

אתלשכפלרוצהלא"אניסמיניקה.לודמילה

אני IIלומר,אהבהשלי",בתלמידותעצמי

אתשלהן,האפשרויותאתולפתחלגלותמנסה

שמותולמראה . IIשלהןהאינדיבידואליות

שהיאבבטחון,להגידאפשרתלמידותיה,

האחתנהייתהמהןאחתכלבכךהצליחה.

היאכזאתבחייה.אגדההיתההיאוהיחידה.

 .בלרינה-אולנובהסרגייבהגלינהתשאר,

ם
V' ישראליםיוצרים

בפרסיםזוכים

באירופה

מדיהנערכתהצעירים,הכוריאוגרפיםבתחרות

השתתפושבצרפת, ) Bagnolet (בבניולה,שנה

העולם.רחבימכלמדינות,-19מיוצריםהשנה

מרשל,ברקשללהקתוהופיעהמישראל

בקטגוריהזכהברקפרסים.בשלושה(!)שזכתה

חתונתה IIעבודתועלומבטיחצעיריוצרשל

זויצירהעלהביצועבפרס IIגולדמןאמהשל

עללשבחציוןקיבלהעוב,דמרגליתאימו,וגם

במופע.חלקה

 ) Augsburg (בורגאגסאוהגרמניתבעיר
מחולבתחוםתחרותשנהמדימתקיימת

להקתרקדןלשעברפרנקל,זיו .המקוריהסולו

שניםארבעמזההרוקדהקיבוצית,המחול

בפרסזכהלינקה,סוזנהאצלברמןבעיר

הסולו.ריקודיבתחרותראשון

הרקדןביצע,אותושלוהסולועלעבדזיו

יליד ,) Helge Letonja (לטוניההלגה
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(בערך)הואהסולושםבברמן.אוסטריה,

II בום".של,ךהאוצרותשלי,האוצרות

ם

V' כוריאוגראפיה

ל"אבנים

המנרגלגלונר"

The Rollingהוותיקה,הרוקלהקת ll 

Stones ", במסעמתחילהג'אגר,מיקשבראשה
הםהסיבובלקראתחדש.עולמימופעים

שלהם.המופעאתשיבייםכוריאוגרףחיפשו

מהרקדנים ,גאלוויסטיבןעלנפלההבחירה

שבראשופרנקפורט",באלט IIשלהראשיים

 .פורסייתויליאם

כארבעההנגניםעםעבדשהואמספר,גאלווי

מרגיש"מיקאלתור.בעזרתבעיקרשבועות,

הוא- IIאותוהולמותתנועותאיזובעצמו,

מאודמהראבלבעיותלוהיובתחילה IIאומר.

הלומדמישהופגשתילאשעודלדעתנוכחתי

פחותלאמוכשרהואלדידי, .כזובמהירות

ברישניקוב".אומנורייב

מסכםוהוא

נסיונואת

ככוריאוגרף

 :"האבנים"

II יקרהמה

-הבימהעל
אחוז 4יהיו

-96וגאלווי
מיקאחוז

ג'אגר".

ם

מלגותבמתןהפרסיםעיקרהתבטאוכהעד

לזוכים.באירופהשםבעליבבתי-ספרלימודים

מתחריםןיותריותרשלאחרונההתברר

רובםכימלגה,עלכספיפרסמעדיפיםצעירים

חוקאתשסיימואחריללוזאןמגיעים

 .לימודיהם

לרפרטוארביחסהמגבלותמןרבותבוטלו

החדשההגישהבו.להופיערשאיםשהצעירים

"חינוכית".יותרהרבההיאההנהלהשל

ומי ,"שנשרו"אלהעלעודמדבריםאיןלמשל,

להשארלומוצעהבא,לסיבובעוברשאינו

טכניקהבשיעורייוםמדיולהשתתףבלוזאן

כחברישםהנאספיםהמעולים,המוריםעם

חבר-השופטים.

V' נרחרונרPrix de 
Lausanne משנה

 rפניראנר
מזההנערכתצעירים,לרקדניםהבאלטתחרות

השנה,זכתהלוזאןהשוויצריתבעירשנים 26

בהנהלתה.והןהתחרותבאופיהןלשינויים,

פיליפכה,עדומנהלההתחרותמייסד

מקומואתשעברהבשנהפינהבראונשווייג,

שינוייםשהנהיגבלאנקר,דלפראנץ

התחרות.בנוהלימשמעותיים

המלגותמספרמועמדים. 119השתתפוהשנה

בפרסשזוכהמי .לששמשלושגדללזוכים

מתלמדשלבמשרהאותולהמיריכולכספי

ידועות.בינלאומיותבאלטבלהקות

ם
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יסמיןסגליס,לרןתמשןתףמה ..........

"""'1IIIIIIII ,קצנשטיין?ןאןריפישןףאןהדןרדימןן
שהשתתפןישראלים,כןריאןגרפיםכןלם

 ,הלןנדןני IIפלייס IIב IIרזןלןשן IIבפסטיבל

כןריאןגרפי,מרכזשניםתשעמזההמשמש

במהלךןעצמאיים.צעיריםיןצריםהמעןדד

עדבינןאר-6הביןקדחתניים,שבןעןתשבעה

ליןתרהזדמנןתניתנה , 1998לפברןאר-21ה

להעלןתןאירןפהמבריטניהלהקןת )!(-100מ

ישכחצריםמהיןשחלקלמרןתיצירןתיהם.את

צריםמהיןשלאחדים,הריהזמןבמשךבןדאי

עןלםלתןךקפיצהקרשהמהןןהחשיפהזןהי

 .המחןל

 ,"הןןרדמחשבןת IIסגליס,רןתשל .להקתה

 Where The Iron-Oreהריקןדאתהעלתה
Sings זאתאיכןיןת,שתיעןלןתשמןשמתןך

הליריןתןלעןמתהמתכת,כשלןהקרההקשה

שלןשהידיעלהמבןצעהריקן,דשבשירה.

גילמןר,ןנטשהסןנהיןסף ,ןןריסעמירקדנים,

גםאך ,גדרמןבסיפןראןאבנןשעןסקאינן

העשןיבריקןד .לגמרימןפשטריקןדאינן

סגליסמשתמשתיחדין,המחןבריםקטעים

המתחעםלהתמןדדכדישןניםתנןעהבסןגי

המאןפיינתיןמיןמיתתנןעה :האיכןיןתבין

 ,בןרהדהפאכמןמסןגננת,תנןעהבהליכןת;

תנןעההבאלט;שלהתנןעןתממילןןהלקןח

ןתנןעהצליעה,אןרעדרטט,כמןמעןןתת

מרןבןת.חזרןתידיעלהמןדגשתמכאנית,

הןכאשרהמתחנןצררקדניןת,יבדןאט

במחןןהבשניהאחתזרןעןתיהןאתמשלבןת

מאפשרןתאןנןגעןתאינןהןאןלם ,קירבהשל

אתהאחתדןחקןתהןמכ,ךיןתרהתקרבןת.

 .ביניהןקבןעמרחבעלשמירהתןךהשניה

גםאך ,אינטנסיבימאןדקשריןצרזהמצב

אחר,קטעהדמןיןת.שתיביןרגשית,טעןן

לצדבתןכןןמשלבליריהןא ,לרקדניתסןלן

דהפאכמןבאלטצעדיגםיןמיןמיתתנןעה

חשיבןתישלמןזיקה .ג'טהןגרנדבןרה

זהןבסןלןהתנןעה,לאיכןיןתכתןרמת

לאיכןתתןרמתןיןאלדישלהליריתהמןזיקה

נשמראינןהאיכןיןתביןהמתח .התנןעהשל

גםביטןילידיבאאלא ,הרקדניםבתנןעתרק

גילמןר.אמהשעיצבההנהדרןתבתלבןשןת

 ,מתכתימןכסףמבדבבגדלבןשיםהרקדנים

השסעיםדרךהנחשףהרךהגןףעןרכנגד

החןלצהבגבןהחלןנןתהרקדניןת,בחצאיןת

 .הרקדןשל

בןגרתהינהאינטליגנטית,כןריאןגרפיתסגליס,

בכןריאןגרפיה MAןבעלתבירןשליםהאקדמיה

מסבירההיא .לאבאןבמרכזחזןתיןעיצןב

איבסן,שלמחזהבהשראתנןצרהשהיצירה

בתןכניה.זאתלצייןשלאבחרההיאאןלם

להביעןניסתהמהמחזה,התרחקההיאבריקןד

 .ןדמןיןתאןירהשלשןנןתאיכןיןתבתנןעה

ןהדגישחשףההפשטהשתהליךלמרןת ,אןלם

תנןעהשלהשןנןתהאיכןיןתביןהמתחאת

המשקלןשיןןיהאיזןןנשמרבמחזה,ןאןירה

בריקןד.ביניהם

המחןלבלהקתרקדניתלשעברןרדימןן,יסמין

ריקןדיםבשניבפסטיבלהןפיעה ,הקיבןצית

 Therapist .שבניהןלה IIזבנג IIללהקתשיצרה
Too אלהלביןהחןלהביןבמאבקעןסק

-אןתןאןנסיםבעצם,אבלבןלטפלהאמןרים
 .עצמםלביןהמטפליםןביןןרןחנית,פיסית

שנןצר Madam Madeהןאהשניהרי

נה.'זז'אןשל IIהמשרתןת IIהמחזהבהשראת

אתיצרןהכןריאןגרפיןתששתילמרןת

הרי ,מחזןתבהשראתשלהןהריקןדים

אםשןנה.לריקןדמהןאחתכלשלשהגישה

ןהבעההפשטהשלתהליכיםמשלבתסגליס

הרישלה,בריקןדהמסרלהעברתכאמצעים

התיאטרליהצדאתיןתרמדגישהשןןרדימןן

מתןתןךמסרלהעבירןמנסהבריקן,ד

 .למחזהשלההאישיתהפרשנןת

זהןתנראןתרדבןרןןטרןדיןרדימןןיסמין

המעןטרהשחןרהמשרתןתןבחלןקבתסרןקתן

 ,דןמהבצןרהמתנןעעןתהןהלבנה.במלמלה

באיבריםאףלפעמים ,בשניהאחתנןגעןת

יחסיםמערכתעלהמרמזדבראינטימיים,

ברןרזהשאיןמכיןןןביניהן,ןמסןבכתארןטית

אחתדמןתאןלימאהבןת?אןליאחיןת,הןאם

ביניהןהמגעןאיכןתהתנןעהשלה?ןהבבןאה

בתחילתהצןפה.עלנןחןתאישלאןירהמשרה

עלהשןכבתאחתרקדניתנחשפתהריקןד

אתרתמיתןלאעצבניתבצןרה,מניעהשןלחן

הרקדניתנראיתמכןלאחרמיד .ידהכף

מרןחקת,הרצפהעלשןכבתכשהיא ,השניה

אןליאןאחןתהשללזןזההבתנןעהןמתנןעעת

לעברלנןעמתחילהכשהיאגם .אהןבתה

למרןת ,בהתאםמבןצעןתתנןעןתיהןהשןלחן,

בתנןעה.נמצאתןהשניהשןכבתנשארתשאחת

גןפןבחלקהדמןיןתנשענןתאחרנפלאבקטע

החזההראש,אתןמניעןת ,השןלחןעלהעליןן

רדבורןרודי bוורדימוןמין Oי

 Pובחרותן Pרו Oבתזהותבראות
ר bהמעוהשחורהמשרתות

מתבועעותהןהרבבה.במרמרה

בשביה~אחתבוגעותדומה~בצורה

ימיים~ bאיבבאיבריםאףרפעמים

ים Oיחמערכתערהמרמזדבר

ביביהןובכת oומית bארו

 ,ןשגרתיןתיןמיןמיןתבתנןעןת ,ןהזרןעןת

פאביאןשללמןזיקהבהתאמהמבןצעןת

אבלהמרןשלתהתנןעהאיכןתאןדאןד.

הזהןתהרקדניןתידיעלזההבצןרההמבןצעת

גםאבלארןטית,אןירהיןצרתבמראה,

 .משהןמןפרעת

ןןרדימןןסגליסשלהעבןדןתהעלאת

נןתנת ,הראשןנהיצירתןזאתשאין ,בפסטיבל

הזמןןרקהבריטי.המחןללעןלםחשיפהלהן

הפןטנציאלאתמימשןהןאכןאםיןכיח

 .העתידשלככןריאןגרפיןתבהן,הגלןם

אתלראןתליהתאפשרלא ,הרבלצערי

 , FrogmanlMirrorlFrogman, No 2הריקןד
פישןףאןהדנןספים,ישראליםשנישיצרן

כמרכיבהאדםבגןףהעןסקקצנשטיין,ןאןרי

I :;' P 
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ססרג
אשרותמאת



עולסאתהכהפסטרנקאדסשלמותו ..........

מזה ,בתדהמההחיפאיהמחול ~

במחלהחולהשהואידעוחודשיס

ונראהבסטודיוללמדהמשיךהואאךממארת

היתהההידרדרות ,המחלהאתשניצחהיה

נפטר, 49ובגילפתאומית

להקיסהחלוסהואפסטרנקשלהסיפור

היהלאהוא ,בחיפהאמנותיתמחוללהקת

חלוסשרטוועלשעלוהאחרוולאוגסהראשוו

צלקותהשאירהחלוסשלשברואבל ,זה

רקדניתכיוסשירלי,בתולהירפא,שמיאנו

הרסההלהקההתפרקות I/ ;בת-דורבלהקת

 ,בשינייסאותהלהחזיקניסהשניס 15 ,אותו

מוכוהיה ,מכיסיופרטייסכספיסהוציא

 , I/שלוהביתאתאפילולשעבד

טיפוסהיהשאדסמספרתאילנהאשתו

להקהלהקיסשהתעקשתקנהללאאופטימי

לעירשלוהמיוחדהקשראת ,בחיפהדווקא

והואבשואהנספתהמשפחתו I/מסבירה;היא

אתבהשמצאוחשלחיפהצעירכילדהגיע

שהתמיכהכשהתבררהעיר,אתאהבביתו,

לעמודנאלץהואתגיעלאהצפויההעירונית

ישב ,קשהכךכלזהאתלקח ,המציאותמול

אחר , l/דברלעשותרצהולאשעותהכורסאעל

המחלה,התגלתהכך

דווקאהחלפסטרנקואילנהאדסשלהסיפור

להקתלהקיסאחרמטורפיסזוגשלבסיפור

לארץהגיעו-1969ב ,בחיפהמקצועיתמחול

האקדמיהמנהלתשהיתהשוברט,ליאה

קאיהשוודיהבאלטוכוכבבשוודיה,למחול

 ,ולהקהס l/ביהרוטשילדבביתוייסדולוטמו

לחיפההגיעולאמעולסכירבותהיוהתקוות

גבוההכהמקצועיתברמהאנשיסבהלגור

נוספיסלאמניסמשיכהלכוחהיובואסועס

הכושיהכוריאוגרףובהסלעירשהגיעו

לינדה,הרקדניתהיל-סאגאוג'יוהאמריקני

שבע,ובתבת-דורבלהקותמורהשהיתהרביו

,סולניתגוסטפסווקנטהמופלאז'הגרקדו

לינדההרקדניתוגסגלוקרינהשבעבתלהקת

להקתשלאמנותיתמנהלתלימיסהודס,

התכניותושתיהמצוייוס l/ביהגרהאס,מרתה

התקווהאתנטעוהלהקהשלהראשונות

להתגאותשניתולהקהלחיפהישסוףשסוף
בה,

שוברטשלס l/לביהכתלמידהגיעפסטרנק

בלהקה,מתחילכרקדוצורףובמהרהולוטמו

גדולתרבותישמשהותחושהבאווירהיתה

אדסנסעשנתייסכעבור ,בעירמתחולל

עלללימודיסונשארכרמוולהקתעסב l/לארה

עשה ,פנסילבניהבאוניברסיטתמלאהמלגה

הבאלטבלהקתכרקדווהתקבלראשוותואר

באלטבלהקתכךואחרפנסילבניהשל

שנילתוארלימודיואתהחלהואסינסנטי,

 ,לחיפהמולדתלחופשתלארץוחזר

שלס l/שביהגילה-1974בלחיפהכשחזר

לאכברהלהקהאבלפורחושוברטלוטמו

ולאחרהגיעהלאהעירוניתהתמיכה ,קיימת

הרקדניסהחלוהישרדותמלחמתשלשניס

נקלטיסכשהסהעיראתלעזובהטוביס

בצרל, l/ובחואביבבתלהמקצועיותבלהקות

הילדיסלהקתאתולוטמושוברטהקימולהס

/I פיקולובאלט/l ביתמתלמידישהורכבה

אילנה,אתפגשס l/בביהשסהספר,

כמורהועבדה-1973בלארץעלתהאילנה

כרקדניתעשירעברלההיהס, l/בביהבכירה

האקדמיהוכבוגרת ,אודסהשלבאופרה

ההוראהשיטתאתהיטבהכירהבקייבלבאלט

היכולההיהלאבאלטכרקדניתבה,ואגנושל

למורהאותהמינתהושוברטבחיפהלרקוד
-.. " ,המתקדמותלכתות

בביתאיתה,בשיחה ,חדשותלהפקותכסף

הארץאתשעזבהלפנירוטשילדשבביתהקפה

אותהשהרסשמהשוברטאמרה ,לצמיתות

בהשוואההבאלטלאמנותהביטוליחסהוא

כשבקשתי I/ ,חיפהבעירייתשמצאהלפולקלור

הסכיכסףלהסשאיוליאמרוללהקהעזרה

ללהקתתלבושותלתפורכדילכסףזקוקיס

בזה,לעמודיכולתילא ,עירוניתעסריקודי

פחותשווהבעירעושהשאניהאמנות

 , l/עירוניתעסריקודילהקתשלמתלבושות

עמוסהיהס l/שביהולמרותעזבהשוברט

אתולקדסלפתחהניסיונותנתקלובינתייס

/I פיקולובאלט/l התלמידותמימוו,בקשייגס

היהלאאבלגבוההלרמההגיעוהמתקדמות

וא"לנהפססרנקהחלייסוקצרהח"זורתקופתלאחר

אתלס"ייםלארה-בלנסועיירצהשאדם-חשבת"לה"נשא.

בח"פהלה"שארהחלייסהואאבליולרקודשלוהתואר

אתבא"לנההחד"ר.אדם-יבקצוענ"ת'נחוללהקתולהק"ם

לוועזרהיביבנונדבקהוה"אאפשר"שהדברהא'נונה
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בגיןחןבןתאחריההןתירההיאתלמידים

ןבמהרהלשןןדיהחזרההיא .הלהקהחלןם

ןכאישיןתהאקדמיהבראשמקןמהאתתפסה

פה.באירןבבאלטחשןבהאמנןתית

פסטרנקהחליטןקצרהחיזןרתקןפתלאחר

לנסןעירצהשאדםייחשבתילהינשא.ןאילנה

אבלןלרקן,דשלןהתןאראתלסייםלארה"ב

להקתןלהקיםבחיפהלהישארהחליטהןא

אתבאילנההחדיראדם ."מקצןעניתמחןל

ממנןנדבקהןהיאאפשרישהדברהאמןנה

יקרהלאשלהםמשןכנעהיההןא .לןןעזרה

שחר,לנחןםןללןטמן,לשןברטשקרהמה

 ,גרןסמןלארכיפןבהאלקיים-רןנן,לאשרה

שלחלקיתרשימהןזן-ןליתדמןרלקטיה

שהרימןבחיפהלהקהלהקיםהמטןרפים

ידיים.

למחןלס"ביהןאדםאילנהייסדן-1974ב

ןכשפתחןבמרתףבתחילהחןשי.אבאבבית

הדשאאתלהשקןתהממטרןתאתבקיץ

רצפתאתןהשקןמהתקרהמיםחלחלן

לסטןדיןביקןששישמשהןכיחןהסטןדין.

שניןשכרןבדרגההןעלןנרשמיםןתלמידים

בכספיםהכניסה.במפלססטןדיןאןלמי

בנןישראלאמריקהתרבןתמקרןשקיבלן

נאלצןמעשןריןתרשםשהיןאחריעץ.רצפת

השכירןתדמיאתלשלםיכלןכשלאלעזןב

הפעםנןף.יפהברח'לבנייןןעברןהגבןהים,

ספןרןתשניםאחריאבלמכספם,עץרצפתבנן

הגבןהיםהשכירןתדמיבגלללעזןבנאלצןשןב

שללמקלטיםןהלהקהביה"סאתןהעבירן

הספןרט.היכל

הראשןנןתהשניםבחמשןכברהדרךלהםאצה

גדןלןתהפקןתשתיעםיצאןס"ביהלפתיחת

ן"קןקייתהאגןזים"יימפצח-תלמידיםשל

דןרגדלכברהשמןניםשנןתבתחילתהשעןן".

להקההקימןןהםיןתרמתקדמיםתלמידים

לבאך"ייאטיןדיםאתכללההתכניתצעירה.

השנה"ייעןנןתןאתאדם)של(כןריאןגרפיה

עםיצאן-1989באילנה).של(כןריאןגרפיה

לתחרןתלאזרןבןאליאלמןגאיריתתלמידיהם

אלמןג,מיסיסיפי.בג'אקסןן,בינלאןמית

פרסאתקיבלההמשתתפןת,צעירתשהיתה

יןרקבניןנשארלאזרןב .הקהלשלהתנחןמים

בת-דןר.ללהקתןעברהלארץחזרהןאלמןג

הטןביםאתלאבדקשהייהיהאילנה:

להמשיךצריכיםהיינןאבל ,שלנןשברקדנים

פנטסטיק''בןטיקהבאלטאתןהעלינן

חיפהתרבןתקרןצעירים".לרקדניםשמתאים

כשהחלהללהקה.תאןרהלרכןשכדיכסףנתנה

מבריתגדןלההעלייההתשעיםשנןתבתחילת

מתגשםשהנהנדמההיהלשעבר,המןעצןת

רקדניםאספןהםמקצןעית.להקהשלהחלןם

האכלנןאצלנן.ביתבניהיןהם .בהםן"טיפלנן

מהאןתם.הסענןלדירה,להםדאגנןאןתם,

גאינההיתההלהקהכןכבתעשינן".לא

אתהלהקהלרפרטןארהןסיפןהםשקריאן.

אדם(כןריאןגרפיה:דןר"ייבעיןהמחןל

הטןבהשהיתהייכרמן"אתכךןאחרפסטרנק)

שחלןםהיהנראהב"כרמן",שיצר.בעבןדןת

עןרלקרןםמתחילאןליבחיפהבאלטלהקת

 .ןגידים

מןכןהיהןהתרבןתהחינןךיימשרדאילנה:

שתתןשקלכלעלשקליםשניללהקהלתת
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עשהשאדםסועבתא"לבה

לעצ'בוב .... nשה"ה'בהאת

עזרהשנקבללהביןלנןנתנןחיפה.עיריית

מזעריתתמיכהקיבלנןבסןףרב.כסףןהשקענן

ןמשרדש"ח 35,000כ-באלטלהקתעבןר

שלבתקציבח."ש 70,000הןסיףהחינןך

משכןרןתלשלםאפשראילשנהשקל 100,000

הפקה.להריםאפשרשאיןבןדאילרקדנים

שאיעדשלנן,כספיםעןדלהשקיעהמשכנן

היינןממשיכיםהיינןאםיןתר.היהאפשר

 ."מתפרנסיםאנןשממנןביה"סאתמסכנים

ה"תהייזאתלעשות.לבסות

ת'בייד.הואשלום .... nהדרך

רנטגןצילןמיעשןלהשתעל.התחילפסטרנקבולדולאשאבש"םל"א'בר

ייהןאטןטלי.היהההלםבריאןת.כתםןגילן

עשהנכןנים.חייםעלשמר ,צמחןניהיה

כלטיפןסחייןכלןהיהשיריםכתבמדיטציה.

אבל ,הטיפןליםכלאתעברהןא ."אןפטימיכך

לחנק.לןןגרםלהתפתחהמשיךהגידןל

ליישוןוכד"לאכולרק

'בשהולתרוםגםאלא

ב'נש"ך .בשברלאלאבושות.

 .ר"קודולל'בדלרקוד

ל'ברותבח"פהיפהבשאר

 ...ם ....הקשכל

חייבשהיהמהאתעשהשאדםטןענתאילנה

החייםדרךהיתהזאתיילעשןת.לנסןתלעצמן

רקנןלדןלאשאנשיםליאמרתמידהןאשלן.

משהןלתרןםגםאלאלישןןןכדילאכןל

ןללמדלרקןדנמשיךנשבר.לאלאנןשןת.

 ."הקשייםכללמרןת ,בחיפהפהנשארריקןד.
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L<: ןילדיםלהןריםתנןעהמפגשי
ןייסנברגשרה

לינצקיאפרת
ארצייםכנסיםארןח ~

עזגדחיןתה

ס
פרץרןתי . '.תחומיבכלמקצועיייעוץ
 .~אמנותילמחולבי"ס
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לאןרךנמשכתחסיהשלפעילןתה .........

-בישראלמחןלשנןתםיחמיש ~
הכןתרתגןלת .ןכןריאןגרפיתמןרהכרקדנית,

למןזיקהבאקדמיהלמחןלס"ביההקמתהיא

קיץבקןרס .בירןשליםרןביןע"שןמחןל

שהיתהמידןסטןרבסקי,סיפרהבאקדמיה

משהןרןצהחסיהייכאשר ;האקדמיהמנהלת

כלממנימשיגההיאבפניה.לעמןדאפשראי

שכןלללמחןלס"ביהקםןכך ."רןצהשהיאמה

למחןלהמגמה ,הקןנסרבטןריןןאתכיןם

ןתנןעהלמחןלהחןג ,בתיכןןלמחןלס"בביה

 .באקדמיה

כשנרשמתילראשןנהפגשתיחסיהאת

ללימןדי-1960בןמחןלקהילמןזלאקדמיה

היהאפשראיאלכסנדר.חייםאצלפסנתר

שןנהכךכלהיתההיאכיבה,להבחיןשלא

הגןףאחזקתהתמירה,דמןתההסביבה.מכל

אחןרנית,האסןףהשחןרהשיער ,השלה

 ,הגבןהןתהעקבנעליהצבעןניים,הבגדים

היא .הידלמפרקהקשןרהצעיף ,התכשיטים

הרחןקמהמזרחאקזןטיתנסיכהכמןנראתה

מחןלישעןרלקחתי .הקןדשבעירשנחתה

העזתילאנןל,דשרקלמחןלבחןגבאקדמיה

התבןננתירק ,עימהלשןחחאןאליהלהתקרב

 .בהשתאןתמרחןק

בפניההצגתי-1967בכאשרבהפגשתיןשןב

רקדניםקבןצתעםשליביכןריםעבןדןת

אנשיםמעןדדתהיאכמהעדןנןכחתיחיפאית

המחןללענייניהיןעצתהיתהחסיה .צעירים

יןהבמא ,"ןעלמהעלםייהטלןןיזיהתכניתשל

בתלבסטןדין .דעתהחןןתאתביקשגןרןקי'ג

 .הקצרצריםהמחןלןתאתלההראיתיאביב

שכמהעלטפחהאבלמגידרהיצאהלאהיא

באקדמיהתיןמתלמידשןמעתאנייי .באהדה

 ,מתלןננןתהזמןכלןהןלרקןדהיכןשאין

ןזןיןזמת,אתאןתן.יעסיקשמישהןמחכןת

אןתהראיינתיהתשעיםשנןתבתחילת ".הדרך

עםלרקןד"לספרבהקשרפעמיםמספר

בארץהאמנןתיהמחןלראשית-החלןם

עהיהירבפניןנפרשה ," 1964-1920ישראל

כמןעכשין .השניםבמהלךעשייתהשלהגדןלה

 .שקןרהמהמכללהאיכפתמאד ,אז

החלההיאבארץ.שביעילדןרבתהיאחסיה

שנןתבתחילתשלההמחןללימןדיאת

 "למל"ס"ביהשארגןלמחןלבחןגהשלןשים

תלצעירהרקדניתהיתההמןרהבירןשלים.

אןרנשטייןשןשנהבשם ,מפןרסמתאביבית

גביהמחןלןמבקרתהבמאיתשל(אמה

מבחינההמןןנתנהשןשנהיי ;חסיה .אלדןר)

 ,ספרןתייםנןשאיםעלםיאלתןר .רתיתייצ

השיעןר .בנןהקשןריםןנןשאיםקלייםימןז

שןניםבמקצביםבהתקדמןתמתחילהיה

אחרי ".ביצירהןמסתייםריתמיקה)ןי(מע

לירןשליםלהגיעשןשנהחדלהשניםחמש

מלקןףפרידליהןדיתאצלתנןעהלמדהןחסיה

בהשראתתנןעהשלימדןשנןירמןעידיתןאצל

הקנאהייחסיה; .מןדרנילמחןלאזשנחשבמה

 /מןרןתלימדןאביבבתלכיאןתיאכלה

מאירןפה"לאחרונהשהגיעוידועותותירקדנ

פאולה ,רסלרתהילה ,קראוסלגרטרוד(הכוונה

 .ואחרות)פאדאני

מידובולון,אלזהלירושליםהגיעה-1938ב

ויגמןמרישלבלהקתהדניתקרשהיתה
בתחסיההילדהמהמשוםאבל ,בגרמניה

חןמצאלאשלההשםכייינרשמהלא-13ה

 ;דובלןןעםהראשונהפגישתהעל ".בעיני

רןקדתקראוסגרטרודאתלראותהלכתייי

 .מלאהיהוהאןלםבירןשלים "אדיסוןייבאולם

ואשהלעברוורצתיפנוימקןםיראיתבהפסקה

כמהיאחרי.וישבת 'פהשבי'ליאמרהאחת

דןבלוןהמורהשלהמודעותזאתבכלשבןעות

הדלתאתליופתחההלכתיאןתי.סיקרנו

מסתבר '.שתבןאיידעתי'שאמרה;קטנהאישה

לשבתאותישהזמינהאישהאןתההיתהשזו

ביתבתשניםבמשךהייתיכךאחר .ידיעל

חסיהלדברי .) 1989אשלעם(ראיוןאצלה"

איתההביאהדובלון ,מקסימיםהיוהשיעורים

לבנייתטכנייםיסודותגםוהעניקהרבידע

הכלי.

בתכניותשהופיעהידועהרקדניתהיתהדובלון

עםתכניותוהעלתהורוקדתשרהכשהיא,סולו

חסיהשלהחלוםהמתקדמים.התלמידים

והיאבמשפחתהבקשייםנתקלרקדניתלהיות

בתבירושליםלהיותההםבשניםיי ;מספרת

רגיל.לאמאדהיהרקדניתוגםטובהלמשפחה

שצריךלאביזהבענייןמכתבכתבדודי

ללמדזהובמקןםהמחוללימודיאתלהפסיק

אלזהביקרהפעםמדי ".אנגליתלדהיהאת

ולקחהבחיפהכהןירדנההרקדניתחברתהאת

שעוריםלקחהגםחסיהדתה.יתלמאתעימה

מהןאחתכלייחודועלקראוסגרטרודאצל

נתנהגרטרודיי ;ספורותבמיליםמסכמתהיא

היתהוכהןכליםיותרנתנהדובלוןהשראה,

 ".ארצישראליתלאותנטיותסמל

בסמינרלמדה ,המשפחהבלחץ ,-1944ב

וידידיללספריוכלשאביייכדיכללייםלמורים

לימןדיםיתנתכליהרכבתימורה.היאשבתו

פיסול,ארדוןי.שלציורשעורישכללה

 .ג ,פרידמן .עאצלונגינהבן-צבישליתויבהנח

 .) 1989 ,(אשל "ירצקי

להופיעחסיההחלההארבעיםשנןתבתחילת

ערביייבשםמשולבותבתכניותמשלהבקטעים

-ושירהמחול ,מוזיקה-ןתרבות"אמנות
כמןתה .ואליןמשההאימפרסריןארגןשאותם

שהחלו ,צעירןתרקדניותזובתכניתהשתתפו

ןזמירהאלסקןבסקינעמיובהןמוכרותלהיות

לימיםוישהאמניםהשתתפןאלהבתכניות .גון

זלצמןפנינההפסנתרניתובהםמוכרים

 .קין'קלצרפאלןהשחקן

לעסוקגםהחלההראשוניםהמופעיםלצד

ספרבבתיבמחןלבחוגיםולימדהבהוראה

שם ,בן-שמןהנוערכפרגםובהםיסודיים

 ,השואהמניצוליהלםמוכיילדיםעםעבדה

 .מרצבךר"דכולוגיהפסעםיחד

בשםמשלהמלאבערבחסיההופיעה-1947ב

 ,לאופרמרגליתשללקריאה "ניב-מחוליי

אתמתארכך .זקסאריההפסנתרכשליד

ייהתכניתייהגלגל";העתבכתבהמבקרהתכנית

משלושהמורכבתוהיתההמזרחבסימןעמדה

שלהנושאיםןארץ.(מזרחי)נןף ,קדם ;חלקים

נהרותעל ;היו "קדםייהראשוןבחלקהמחולות

 .אמאתהשונמיתאבישג ,ןקריאהמחול ,בבל

ביצועזההיהיי(דודבתתמרעלבןןפינקרפל,ד

 ,תנועותשלובכןחבלהט ,קטנהדרמהשל

 ,)"בקויוויפהביטוימלא ,ודינמיותריתמיות

בחלקםיהנושא .וריקודקריאההשירים,ושיר

שלום.לשבלילותהזורעים,צברהיונוף"יי

במבנהנאיםשהםאלה(ייבריקודים

ביצועם,מבחינתוטןביםשלהםהכוריאןגרפי

הדמןתשל ,כלומרקני,הדיןהצדשובהובלט

מלכהושבת )"משחקקווי-ידיעלהמומחשת

עלהיה "ארץייהשלישיהחלקשמעןנוביץ. .לד

 .(ג "ך"התנמןםילקוחהיושברובםםינושא

 .) 7.4.47 ,הגלגל,אריסון

ללימודיםב"לארהנסעהשנהבאותהעוד

ההשתלמויותגלאתהקדימהןבכךוהופעות

בסוףתאוצהשיתפושישראליןתרקדניןתשל

בג'ןליארדלמחולהמחלקה .החמישיםשנות

אצלםישעורלקחהוחסיהנפתחהלאעדיין

והיתהפרימןסופרלגרהאםמרתההולם,הניה

 ".פלשתיין"משלהןהראשונההתלמידה

ב"בארהמופעיםסיורערכהרהיהצעהרקדנית

עמדהשבראשהומערב,מזרחאגודתמטעם

שגדלההרקדניתשלהמפגש .בקפרלהסופרת

המודרניהמחולעםההבעהמחולברכיעל

ןהיאהאמנותיטעמהאתשינההאמריקני

כבראזכישרקדתימהאתשנאתיייאומרת;

מהאתאהבתיולאגרהאםאצללמדתי

(אשל, "להתפרנסצריכההייתיאבלשעשיתי

1989 (. 

ואחר ,לארץחזרההשחרןרמלחמתפרןץעם

במחנותלהופיעפעמיםמספריצאהכך

 .הג'וינטמטעםטליהיבאהפליטים

הישראליןתותיהרקדנחלןצתהיתהגםחסיה

הופעןתלסיוריצאה ,-1950ב .הרחוקבמזרח

הןדו,אתשכללהרחוקלמזרחולימודים

הפיליפינים.איי ,הונג-קונגהודו-סין,תאילנ,ד

נתקלהאביבבתללהופיעוביקשהכשחזרה

 .לרקדניםהיטבמוכרןתכךהכלותיבבע

 ;נכתבהזההעןלםבעיתוןבכתבה

אמראביבבתללהופיעחסיהכשהתעניינהיי

אפסעדמלאיהיההאולם'אם ;המומחהלה

שלחסיהמכיוון '.לירות 150רקיתפסיד ,מקום

ויתרההיאלירות, 150להפסידחשקהיהלא

 "בירןשליםבהופעהןהסתפקהההופעהעל

 .) 730מס'הזה,העולםבארצו",רקדןאיןיי(
ולהעמידלהןפיעהרבתההקשייםלמרות

ומחולמוזיקהתכניותןבהןבמחולםיפרןייקט
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ב- .ואחרותהשידוררשותתזמורתשבע,באר

אתששאבומחולותובהבתכניתיצאה 1953

שמעוני.דודמאתצפתמהפואמההשראתם

בתערוכתצפייה,בעקבותמכןלאחרשנה

תכניתיצרהפיקאסו,ועדמאל-גרקוהציור

נודעיםצייריםשליצירותלהחיותניסתהובה

חיברלריקודיםהמוזיקהאתתנועה.שלבדרך

הפגינהייחסיהבנאי: .גכותבוכךזראי.יוחנן

וכושראמנותיתיכולתשלמרובהמידה

היאשבהםשלההנתוניםלפיהביצוע

שלהעליוןבחלקבעיקרבתבונה,משתמשת

רחשי-פנים,המביעותובזרועותיהבידיהגווה,

והכתפייםהראשלתנועותמותאמותוהן

העורך .) 1.7.54(מבואות,שלמהייבהרמוניה

נגן ,זאקסאריההיההתכניתשלהמוזיקלי

ראומהוהקרייניתזראי,יוחנןהמלחיןהאורגן

במזרחביקורהבהשפעתנוסף,רסיטלאלדר.

יוחנןשלבעריכתו ,-1956בהעלתההרחוק,

זראי.

מחולנושאיעלמאמריםפרסמהאלהבשנים

שעסקוישראללאמנותירחון-במבואות

המחולאמניאתרקלאשהעסיקובנושאים

באמנותוהאישיהלוקאליהאוניברסלי,והם:

ביקורותגםזהבירחוןלמצואניתןהישראלית.

ותלמודהתנייךבנושאופרסומיםשכתבהמחול

 .במחול

ילדיםלימדההחמישיםשנותבתחילת

ייפעםבמקרה.נוצראיתםהקשרעיוורים.

שהתברר ,עיוורלידיישבבקונצרט.ישבתי

אתריסןלאהואמלידה.עיוורשהוא

מרתק.בריתמוסהזמןכלנעהוא .תנועותיו

הרקדנים ,אדיריםאלוהים ,לעצמיאמרתיואז

אשרמלידה,העיווריםהםביותרהאמיתיים

שואליםלאהםתנועותיהם.אתמבקריםאינם

מתנועעיםאויפהנראיםהםאםעצמםאת

עיוורים.ילדיםלחנךעצמיעללקחתייפה.

בהופעתם,רשלנותישזאתשבכלמצאתי

לראשונהרפויים.שריריהםבתנועותיהם,

פחדייבלאהקרקעמןלהתנתקאותםלימדתי

דרךעלמרתקמאמר .) 11.1988(לאישה,

ילדותייבשםפורסםהעיווריםעםעבודתה

דבר, ,לוי-אגרון(חסיה "מחוללומדותעיוורות

5.1.54 (. 

ביותרהחשובמפעלהינבוטשממנוהזרע

את-1951בכשייסדהנזרעהחינוךבתחום

הירושלמיבקונסרבטוריוןלמחולהמחלקה

דוסטרובסקי-יוכבדשלבהנהלתההחדש

האקדמיהכך(אחרבירושליםקופרניק

היורובין).עיישבירושליםולמחוללמוזיקה

משהרקדוובהםהצהריםאחרשלחוגיםאלה

כתההקימה-1956בשריר.ויעקבאפרתי

נועהלימדובהאביבבתללמחולמתקדמת

 ,-1958ב .וחסיהייזנקרפלדדייראשכול,
מרתהשללהקתהביקורלאחרשנתיים

עולםאתבתדהמהשהכהבארץגרהאם

בירושליםבאקדמיההתקייםכאן,המחול

למחולבמלואושהוקדשלמחולקיץקורס
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היהאפשראי

להבחיןשלא
היאכיבה , 

כךכלהיתה
מכלשונה
ךמותההטביבה.

קת Tאחהתמירה,

השלה,הגוף
השחורהשי:נור

אחורנית,האטוף

 Dהבגךי
 , Dהצב:נווניי

ה:נוקבנ:נולי
הגבוהות,

 , Dי Uהתכשי
הקשורהצ:נויף
היאהיך.למפרק

כמונראתה

ית Uו Tאקנטיכה

הרחוקרח Tמהמ

ב:נוירשנחתה

הקוךש.

כמורהשהוזמנהגרהאםבשיטתמודרני

בקורסלימדוהגדולהלכוהנתבנוסףראשית.

הלןובהםגרהאםמלהקתראשייםרקדניםגם

אתחסיהייסדה-1960ברוס.וברטםמאגי

למחולומוריםרקדניםלהכשרתהמחלקה

ולמחוללמוזיקההאקדמיהבמסגרת

אתייסדה-1968ברובין.שייעבירושלים

שלידהתיכוןבביהייסלמחולהמגמה

המועצההכירה-1976ברקהאקדמיה.

ומשךבמחלקהגבוההלהשכלההציבורית

לארבע.שניםמשלושהוארךבההלימודים

מןפרופיתוארלההוענקשנתייםכעבור

למחולביהייסאתניהלהחסיה .המניין

 . 1990עדבאקדמיה

ירושליםלהקתאתוניהלהייסדהבמקביל

רקדניות-10משהורכבהזמננוביןלמחול

עד 1962השניםביןשפעלההאקדמיהבוגרות

גיחותמספרעשתהוגםבארץהופיעה , 1977

מיכלחכמי,ליאורההיוהרקדניותבין .לחוייל

וב-צדקפאני-כהןבקר,עדינהנול,רחלשושני,

שמטרתהקפיצהקרשלהקתאתייסדה 1993

בימתיניסיוןהאקדמיהלתלמידותלתת

המקצועית.הבמהלקראתאותןולהכשיר

קראוסגרטרודקרןידיעלממומנתהלהקה

שללזכרהנוסףנדבךוהיאמילרוגרטל

הכוריאוגרפיהלתחרויותנוסף,קראוס

לעשריםקרובזהבאקדמיההנערכותהשנתיות

 .שנה

ביקשתיישראלפרסהענקתלפניספוריםימים

ייבדורמחול:עלמיליםמספרלומרמחסיה

בוקורהוזהגדוליםאמניםקמיםמסוים

ריקו,ד,ציור-אמנותשטחיבמספרזמנית

שלתקופהישכךאחר-תיאטרון ,מוזיקה

ויום ...מחפשים ...מחפשיםאנשים ...אתנחתא

רוצהשאנימהכלשיימצאו.מקווהאניאחד

אנחנוי.'מינשכחשלאהוא

~ 
קדמיההאתנטיוסtכודעםחסיה
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א~נין;יךיף"rו ~
כלת

לינהוליישראלפרס

יבבור;'"וראיבאת

מבחירתסלהתלהבאפשרתמידלא .........

""'IIIIIIIIIII הענקתעלהמחליטיסהאנשיסשל
II ישראלפרסII , תוארישביןהיוקרתישהוא

אזרחיהעלמאצילהשהמדינההכבוד

היומה ,תוההממשאתהלפעמיסהמצטייניס.

עניינייס)הבלתי(אוהעניינייסהשיקוליס

שהחליטו.מהלהחליטהמחליטיסאתשהביאו

מחולאישולוהשנהיימצאשלאדומניאבל

ארנון,ליהודיתכפייסוימחאישמחשלאאח,ד

ביוסלההוענקהמחולבתחוס IIישראלפרס IIש

 .-50ההעצמאות

מרכזיותדמויותאותןעסנמניתארנוןיהודית

זרז,בגדרהיאשתרומתס ,המחולבאמנות

ליצירתהגורסכימי,חומרקטליזטורמשמע

בכךמשתתףעצמושהואמבליתרכובות,

שבלעדיוהכרחי,גורסהואאבלממש,בפועל

ארנוןיהודיתאמנסהתהליך.יתרחשלא

שלאמנותיתכמנהלתכהונתהבשנותמיעטה

 , 1996ועד 1973מאזהקיבוצית,המחוללהקת
עבודותיהאבל ,כוריאוגרפיותבעצמהליצור

פעולההיתההגדולהחשיבותה .לטובזכורות

זה,מושגשלביותרהרחבבמובן ,חינוכית

מחולמרכזלהקמתשהביאה ,עיקשתפעילות

שללמדינידחתבפינהבינלאומיתרמהעל

 .געתוןבקיבוצה,המערבי,הגליל

שהיהמזלה,והתמזלרקדניס,שגידלהזוהיא

 ,הראשונהמהשורהכוריאוגרףחניכיהבין

רקמתחרות.חששללאאותוטיפחהשהיא

שדואגיס ,מסוגההגדוליסהאנשיסמעטיס

ארנוןויהודיתהעת.בבואלמחליפס,במודע

כמנהלאותההחליףבאררמיכיזאת.עשתה

הקודמת.בעונהאמנותי

קטנתהיא .מורכבתאישיותבעלתהיאיהודית

בקצהחונותהדמעותשבירה.וכאילוקומה

ברגעלהשפךמוכנותוהערות,הגדולותעיניה

יכולתלהישנועס.דרכידרכיההתרגשות.של

ובהיסטריה,במשבררקדן-אחדכלעסשיחה

מספיקזמןלואיןכימיואשכוריאוגרף

שבא, ,עיתונאיאפילו .ממורמרמורהלחזרות,

מושבעכאוהדויוצאמטופשותשאלותשואל

 .הקיבוציתשל

גרעיןישזהלמגעונעיסרךמעטהתחתאבל

חיונישמשהוהחליטההיאאספלדה.של

רחמיס.איןהאמנותית,לרמההכרחילעבודה,

ערמומית ,כרודןנוקשהלהיותיודעתהיא

נחוץ.אס-קרביכטייסנחושהכשר-חוץ,

לזולתוהבנהאנושייחסשלזושניותבזכות

שלהחובבניתהלהקהאתשהעלתההיא

מחולשלבינלאומיתלרמה-70השנותראשית

 .מודרני

בימיסגס(ונכתבלכתובשנוהגיסלמהבניגוד

היתהלאיהודיתהפרס),הענקתעקבאלה

מה .הקיבוציתהמחוללהקתשלהמייסדת
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הגלילשלאיזוריתלהקההיתהייסדהשהיא

כוריאוגרפיותשמספרלפנישניםכמההמערבי

שנותבראשיתיחדחברוקיבוץחבריורקדנים

במסגרתליצירתם,כליליצורמנתעל ,-70ה

מאלה.אחתהיתהיהודית .הקיבוציתהתנועה

עםלהלחםוישבסיסשנחוץ ,ומשהתברר

עבודהימיעבודה,תנאיעלהקיבוציהמימסד

האולפןאתשהציעהזוהיתההיא ,וכספים

להיותעצמהעלוקיבלה ,כבסיסשלה

כפי ,האמיתיהחלוץהתגלמותהיא .האחראית

 ,איששאיןבמקום :"אבותפרקי"בשנאמר

 .אישהיה

בעלשוודיכוריאוגרף ,אקמאץפעםילאמר

אחרייהודיתאתפגשתיייי:בינלאוממוניטין

אליניגשה :באיט<יה ,ורונהבעירשלימופע

ועלקיבוץעלדיברהמיהי.סיפרהקטנה,אשה
בעצםהיאמהעלמושגליהיהלאהלהקה.

עלשהוטבע ,המספראתראיתיאבל .מדברת

 !'הריכוזבמחנהזרועה

 .לגעתוןלהגיעהשתכנעאקמאץרקלא

שהנאציםאלהאתהמייחדהזה,והמספר

שלמסדרמעיןוהם ,גופםעלגורלםאתחרטו

סמלרקהיה ,ההיאהנוראההתקופהאבירי

לכ,ך .שבהלמיוחדיהודית.שללנחישותה

 ,שאזכשם ,האמנותעלמוותרתלאשהיא

חייה.ועל-כבודהעלויתרהלאהזוועות,בימי

מורים- ,לרקדניםארנוןיהודיתשליחסה

להעזרוהלהקהעםשעובדיםםיויוצראורחים

על ,קשיםפיזייםתנאיםעלושובשובלהתגבר

למקובלמתחתהרבה ,זעיריםתשלומים
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 .ארנוןליהודיתיחסםבשלגם ,הרחבבעולם

 ,קיליאןלייריממשאישיתדידהיוקולגיתהיא

 ,"תיאטרדנסלנדסייהנדרשלהמופלאמנהלו

התיאטרוןלהקתמנהלת ,לינקהסוזנהשל

לביתנצר ,אקמאץשל ,ברמןהעירשלהמחול

גדוליםריםציוושל,הוזכרשכבר ,קולברג

ליוצרים'אגה rפחותלאאחרים.רבים

רביםשלנותכהראשעבודותיהם .ישראליים

 .בגעתוןנעשומאלה

מהישהקהסדנההיאבמינומיוחדפרק

שץמכשלחממהזו .האזוריתבאולפנה

מחוללאמניגידולומקום ,םיימחוללכשרונות

המחר.של

קיבוצהחברילאגם .עליההקלולאהחיים

אבלהקיבוצית.התנועהשלהתרבותועסקני
לצורך.שלאמצטנעתלאהיא ,מרירותבהאין

 ,ומבקריםלעיתונאיםדו-ערכייחסלהיש

פעםלאשח'~תיכפי ,החולפתהתהילהסוכני

 .אישית

ראיוןלערדךאיתהקבעתישנהעשריםילפנ

עליישל(השבועון "רןותם"בעליהוממצהארוך

אחרי ,סוף 'סוךהשלום).עליו ,המשמר"

עלרקלאלדברזאתבפעםהסכימה ,הםצרות

 .ה rעצבעלאלא ,והרקדניםהלהקה

ספריסהמלא ,שלההקטנטןבמשרדישבנו

מאודאי(שהושמונצעספלקטים ,ותצלומים

איךחייה.סיפורלינודעולראשונה ,אוהבת)

לשומריםעדנואיך ,הריכוזלמחנההגיעה

להופיעאותהלהכריחניסואיך ,רקדניתשהיא

היעלהיהונענשה. ,סירבהאיך ,במחולבפניהם

לפניבשלגיחפותברגלייםשלםלילהלעמוד

 .הקלגסיםמגורי

לכתובהשתדלתיביותר.מרגשפוריסהיהזה

יצאהשהכתבהחשבתי .יכולתיכמיטבאותו

אבלרגשנות,ללאהדבריםאתשמסרתיטוב.

 .כלפיהאנישחשתיהאמפתיהכלעם

העזתךיאיי :ואמרה ,אליצלצלהיהודיתאבל

אףמספרתלאשאני ,הזההסיפוראתלכתוב

 .דמעותבקולהושמעתי ,"?פעם

 ,אותהייןאלרבאתיהרי .המוםקצתהייתי

להסתירבכללומדוע .לעיניההכלרשמתי

כזה?מרגשפוריס

להקהמנהלתרקלאהיאארנוןיהודיתכי

 ,פגיעאדםתמידנשארההיא-מעולההומור

אמן ,שבאופיוהסתירותאתמסתירשאינו

 ,להתפרסם ,להצליחהצורךבושישאמיתי

הואאבל ,הקהלובתשואותבמחמאותלזכות

גםבו-בזמןבוישכי .כךעםשלםאינועצמו

צורךהפרטי,לעולמוהחדירהמפנירתיעה

 .אמיתיתצניעות ,בפרטיותעמוק

וזה ,ישראלפרסאתקיבלהארנוןיהודית

אז ...הספדכמעטכותב ,לעזאזל! ,ואני ,משמח

הפרסוהרגשנות.הסנטימנטליותעםמספיק

הקטנה-יהודיתשלכתפיהעליפהמונח

להעניקרקהואלעשותשנותרומה .הגדולה

 .ונשיקותכףלמחוא ,תשואותלה

מ
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 .ותרבותהחינוךבמשרדהמחולעלהמפקח ,ל"זחרמוןשלום

עודוכיסוףזהבספררואהשאינךמקוה"אני
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ההרשמהכמשכת
 98-99הלימודיםלוטנת

 04-8344662טל.והרשמהלפרטים
 3795 .ד.ת , 04-8255067 :טלפקס , 04-8344662 :.טלחיפההספירטהיכל
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המחול!מקצועותלכלבית-ספר
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והמסלוליםהרמותובכל
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 .ג~ת \tתשו~הםה Vגי \tשים \Jtאיש

ירנםגראשיתש \t\tשהםאו

תי,ד V ~גיו~ההגטחהי J1י Jראים \tו

הjזריירהאתגיטטונגרשהםאו

~אנאי~ום 1Vוגש~הם,ותית \Jtהא

ונה 1הנוריאוגרךא~יהם.~גו \Jtש

~גת \tתשויותרגה~הר

t\ זיjהרI ה/יתt\ גV1 . 

רjזרןם Vנגנ~שיאירריוjזן

אואותויר t\Vויאחר,

ךjזורים. 1הת \tגא~ואותה

רתדסשלראשיתההיאזורשימה ~

מכלצעיריםמחולאמניעלכתבות

 .בארץהמחולובתיהמחוללהקות

הישראלי,הבאלטלהקתסולניתקוגל,אורנה

רגשותלתאריכולתלהשישמופלאהרקדנית

בתנועתההקשים.האקרובטיקהברגעיגם

תפקידימעצבת .במינהמיוחדתנשיתרכות

הדיוקעללוותרמבליוזאתלעומקםסולו

כףעבודת .המסורתייםהצעדיםשלההכרחי

נשיתעדינותרגליהולכפותמעודנתידה

עמוקים.נפשנבכילאורלהוציאוהיכולת

והחלה 15בגילארצהשעלתהגדולה,רקדנית

שיש ,ימפולסקיברטהאצלהבאלטלימודיאת

אתלמצותרקדניותיותרלהובילבכוחותיה

בתחוםאחרמורהמכללצמרת,ולהגיעכשרונן

תלמידותיהבין .בארץהקלאסיהבאלט

היאאף ,וכסלריעלהרקדניתגםהבולטות

מעצבתברטה .הישראליהבאלטלהקתסולנית

יכולתהאתרקולא ,הרוקדתאישיותאת

שללדרגהמגיעהשזוהגםהגופנית,

בימתיתולכריזמהמרשימהוירטואוזיות

 .דופןיוצאת

למסעהישראליהבאלטלהקתיציאתערב

אורנההרקדניתאתכתבנופגשבסיןהופעות

קוגל.

שכיוםבאזור ,בברוקליןב"בארהנולדהאורנה

החלההיא .שחוריםבעיקרבומתגוררים

יבואבחברתעובדת ,רחלאמה, . 6בגיללרקוד

לאורנה .עסקיםאיש-עצמאיאברהםואביה

אלוןב,"לארהששבהדלית, :אחיםושניאחות

אתאלובימיםוסייםבאל-עלדיילשהיה

האחניב,באוניברסיטה.שלוהכלכלהלימודי

תלמיד.עדייןהצעיר





אני .נוראוזהכאלומוריסאצלבאלטללמוד

הכיהדברזהטובה.מורהלחפשממליצה

זהלעניין,מעברבאמת.טובמורהחשוב,

כילרקו,דרקולאמהריקודלהנותגסחשוב

 ...אמרהאמא

בחיים!מוטו

הנכונה.במידההכל

קוגלאורנהשלהראשוןהגדולהתפקיד

דרורארזלצד 17בגילהיההישראליבבאלט

מאתטרואה"דהב"פהזוסמןומרשה

כעתעובדתהיאשעליוהתפקי,דבאלאנשין.

שטרסקלאסי,ניאובסגנוןחדש,מחולהוא

הקשה.כלילצלילישמו,עלהוחלט

שלעולםיודעתושאתרציתשהכיהדברמה

יתגשם!לא

ללמודלהתפנותרוצההייתיפסיכולוגיה.

כךכלשדורשמקצועזהגסאבלבזה,ולעסוק

חושבתלאאניעבודה. ,זמןמסירות,הרבה

לכך.הדרושהזמןאתפעסאישאמצא

הואקוגלאורנהשלהאסטרולוגיהמזל

 ,דלימזלהיהשלההראשוןהחברשלמאזנייס.

הואשמש,אליבעלה,שלההורוסקופמזלוגס

 .דלי

להתלבש,אוהבשמש,אליאורנה,שלבעלה

אומרתהיאוחולצה,ג'ינסמכנסיכמובו

שחור,שערוצבעס"מ. 180גובהובצחוק.

ופרסומות.סרטיסמפיקמקצועו

בעלך!עםנפגשתהיכן

 ,מסיבהערךייפוגל"פרסוסמשרד .במסיבה

ואליבמשרדשעבדידידי"עהוזמנתיאני

נפגשועינינוזה.ממשרדחלקבעברוהיהפשוט

 .לדברהתחלנוהערבובמהלך

ראשון!ממבטאהבההייתהשזולומראפשר

 ·כן

 !רגבאצלאוהבתהכיאתמה

 .יפהדיבור ,רהוטהושיחהגבריות

שלך!הבעלאצלאוהבתהכיאתמה

שלו.הקולאת

היהומהנולדתשבובמקוםאהבתהכימה
שם!גרועממשבעיניך

המופעיסשפעבגללניו-יורקאתלאהובאפשר

הקורהיוגרועהכי ,הפסקהללאוהחייס

 .והפשע

ישראלי!הכיבעינייךמה

 .החוצפה

אמריקאי!הכיבעינייךמה

אמיתייס.לאכניס,לאפשוטהסהצביעות.

עכשווילתיאטווןונעון

לשנהמנדידאתהצלצל

U :04-8344051לי 
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 ."ייבלגןכדבריה :היוס-יוסבחיישיערצורת

עס ,למעלהאסוףהריקוד:בשעתהשיערצורת

גדולה.סיכה

קוגלהאורנאתכיוסהמאמניסהמוריס

וונדי ,ימפולסקיברטההס:הישראליבבאלט

המורהשהייתהבנדורוקורהלאקינג-שפירא

בברלין.האופרהשלהבאלטלהקתשל

היפיייהיפ ,סינדרלה"ייבבאלטיס:חלקלקחה

 ,"מפיסטוייולסהאגוזיס",מפצחיי ,"הנרדמת

 ,ימפולסקיברטהמאת "מנדלסוןיי ,"לידר?ורי"
 ,בארוקוקונצרטובאלאנשין:שלובבאלטיס

ועודסקוור-דנס ,סימפוניתוריאציה ,סרנדה

ועוד.

בפניחוויהזוחזרהבשעתקוגלבאורנהלצפות

מרחפתועדינהרכהנשיותשלקססעצמה.

ללארוקדתהיא .דופןיוצאתבהחלטיותלפניך

היאעליוהקטעשנגמרלאחרורקהפסקה

אתהמואצתנשימתהפיעלחשאתה ,בדתוע

יודעתשהיאנדמהעבר.שגופההמאמץגודל

אותהרואהוכשאתהמחפשתהיאמהבדיוק

כדידינועזתגסשהיאמגלהאתההבמהעל

 ~זאת.למצוא
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אחדותשניםבמהךךופיתחהיצרהאכןהיאבנחישותה

יבךה Pשניםחמשךפנימשךה.מגוונתומאדאישיתשפה

רךי" boהאוהמחוךרון b"תיאת Pךהאתם Pךשעצמהעך

העירידיעךךהו Pופ Oשאדוםיי~יח b"שבתנאיבאדךייד~

רד pנ b"מריך-המחודשתה Pהךהעםיחדהיום~והמדינה.

ךאחתנחשבתהיארךי"~ boהאוהמחוךרון bתיא-

שת Pמבותה Pוךהרךיה boבאוהמחוךשךהדגךמנושאות

אחרתה Pךהמכךיותרומצךיחהבינךאומייםיבךים boבפ

בארצה.

השיער,שחורתהקטנההאשהאת ..........

היהאפשרהבוערות,העינייםבעלת ..........
בשניםבאושפינהשלהעבודותבכללראות

ראינומענינים.הכיהדבריםקרושבלהקתה

בהרבהכמובילהוגםסולניתבתפקידיאותה

שבאוש ,רקדניםשורותאותןהייתהלוכותיי,מן

מרילאתזוכריםרביםשלה.היכרלסימןהפכה

בייקפהשגילמההראשייםמהתפקידיםטנקרד

 " 1980 "ייאריאןיי,ייקונטקטהוףיי,מילריי,
 .ואלסיםייייו.

רקדנים-סולנים,מקבוצתאחתבהראתהבאוש·

ביצירהמשמעותייםלחלקיםשותפיםגםשהיו

 .שהביאוהאישייםהחומריםבאמצעותעצמה,

דמותטנקרדהיתההשמוניםשנותבאמצע

 ,אוסטרליהבמולדתה, .באירופהמוכרתמאד

אתלסגורמרילהחליטהאזאך .פחותקצת

לחזורכדישלה,בקריירההאירופיהפרק

במולדתה.מקוםלהולבססלאוסטרליה

שניםבמהלךופיתחהיצרהאכןהיאבנחישותה

לפנימשלה.מגוונתומאדאישיתשפהאחדות

להקתאתלשקםעצמהעלקיבלהשניםחמש

בתנאיבאדליי,דייהאוסטרליהמחולייתיאטרון

העירידיעללהשסופקויי,אדוםשטיחיי

-המחודשתהלהקהעםיחד ,היום .והמדינה
 ,האוסטרליייהמחולתיאטרון-טנקרדמריליי

המחולשלהדגלמנושאותלאחתנחשבתהיא

בפסטיבליםמבוקשתולהקתהבאוסטרליה

אחרתלהקהמכליותרומצליחהבינלאומיים

בארצה.

מחוזעירבאדליי,דאצלהביקרתיבסתיו

-800כשלבמרחקהנמצאת ,אוסטרלית
ממשאוסטרליה,בדרום ,מלבורןמקילומטר

המראות ,השלווה .וינסנטמפרץלחוף

הראשי,ברחובהדלילההתנועההפסטורליים,

אינםמניקיוןהמבהיקהפתוחהירקותשוק

סופגשאתההאנרגיהלמכתאותךמכינים

כמהעל ,הרקדניםשלהראשונהבחזרה

טכנית,מבחינהמסובכות,היותרמהסצנות

מריללהקתשמביאההעבודהבייפוריוסויי,

במשכןהמחולסידרתבמסגרתלארץ,טנקרד

לאמנויות.

הוותיקיםמהרקדניםכמהנקשריםדקותתוך

שעזבו,רקדניםשמחליפיםמהחדשים,ושניים

שבאמצעותם ,מתכתוקרסיחבליםברתמות

צורת .עפיםוהם .מהקרקעלהינתקיוכלו

לרקדןמספקתהתלייהמתקניאלהגוףחיבור

נדרשיםהםובתמורהמבוטלתלאחופשמידת

שלאבמהירויותבמרחבהתמצאותחושלפתח

מעלהשלהחדשיםההיפוךמושגי .קודםהכירו

לדברשלאהקרביים,אתלהםהופכיםומטה,

הרצועותחוצותשם ,במפשעההכאביםעל

ייבייפוריוסו .המושבאזוראתהמרופדות

 .באווירטסותוהןלרתמותהרקדניותנקשרות

חושנית,התמסרותשלטיסהזולפעמים

וחימה.כעסשלולעיתיםמלטפתאיטית,

אחרת ,מושלםלהיותחייבביניהןהתיאום

הפיזיתהסכנה .בזוזואדירבכוחיתנגשו

אקרובטית,לוירטואוזיותהדרישהשבעבודה,

לזכור,מעניין .לעבודהאדרנליןהרבהמוסיפה

למרביתשם ,הרצפהעללעבודהשבניגוד

מילוןשליותרמוכרבסיסישהתנועות

עלוכיווןמיקוםלרקדןהמייחדהתנועות

חדשים,כלליםישבאווירלעבודההרצפה,

במילון.שםלהםשאיןאחרות,תנועות

זיכרוןלפתחצריךמתמי,ד,יותרהרקדן

מרחביתראייהעםיחדהגוףבשריריתנועתי

 .פשוטלא .מימדיתתלת

 ,גורצקיהנריקשלהמוזיקהלצליליייפוריוסויי

שלמצליחותהיותרהעבודותלאחתהפכה

טנקרדמרילקיבלהכאשר , 1993מאזהלהקה

 .ניהולהאתעצמהעל

באוש,אצלשספגהבשפההסתפקהלאטנקרד

להודותמתקשהלאהיאשיחהתוךכיאם

המחולתיאטרוןשפתשלהחשובהבהשפעה

לאוסטרליה,חזרתייימאזעליה.באושפינהשל

כלשהואהמקומי,מהנוףמושפעתמאדאני

העצומים,המרחקיםאירופה.שלמזהשונהכך

הסערותיי.מסביב,היםהפתוחים,המרחבים

היותרהאזור ,בדרוויןנולדהטנקרדמריל

חילאישאביה, .אוסטרליהבצפוןטרופי

נדדהוכךשוניםבמקומות,הוצבהאוויר

מאייאחד-לבפנאנגאחדותלשניםהמשפחה

וולס)סאותי(ניוניוקסל ,בסידנימלזיה,

ללמודטנקרדהחלהשמונהבגילומלבורן.

אתסיימהבמלבורןהשהייהובתקופתבאלט

באלטייהלהקתשלידלבאלטהספרבית

ביותרהחשובההבאלט(להקתהאוסטרלייי

שנים.ארבעבהלרקודוהספיקהבאוסטרליה)

דהמהקוראחתהייתההיאהראשונותבשנים

 Anne (ווליאמסאןהלהקה,מנהלתבלט.
Woolliams ( כוריאוגרףשלכשרוןבהאיתרה

ייציפוריםבשםעבודהללהקהיצרההיאיוצר.

הקלאסיהבאלטעלשלגלגההסוגריי,מאחורי

המחולממבקריאחד .כאחדהמודרניוהמחול

מהאתמתארהמחולייאז:כתבבמלבורן

נקלעותרנגוליםשניאילולקרות,היהשעשוי

ידיעלשהופקי,הברבוריםאגםישללמופע

 ... '.ברזילאייזונותביתיושבי

אתארזה ,שקיבלההתשלוםבעזרתכ,ןאוכך

מגובשתבמטרהלא .לאירופהונסעהעצמה

למהוהתוודעותהכרותלמסעאלאבמיוח,ד

שםהיבשתביןדמיוןישזו,מבחינהשמתרחש.

שלתחושהישלאמנים .ישראללביןלמטה

ורביםהמקומיתהביצהבתוךמסויםמחנק

שירגישוקודם ,בחוץיישוויםהםמהייבודקים

יש,המקומיולקהלהמקומייםשלשורשים

מששיערו.משמעותיותרמבחינתם,

פינהשלבאירופהחםהכיהשםהיה ,-78ב

מיהיה(גרמניה).בוופרטלשישבהבאוש,

שם.מדבריםמהעללראותלטנקרדשהמליץ

 ,מהבאלטמאוכזבתדיאזייהייתימריל:

לאאניככהוחשבתי:מהרקדניםבכמההבטתי

דמויותלשחקאהבתי .להמשיךרוצה

צחקתיפינה.שעושהמהראיתיובאירופה

ומחולשתיאטרוןמהזהאמרתי, .ובכיתי

 '.ילהיותצריכים

 .באושאצללאודישןהתייצבהטנקרד ,ואכן

טנקרדמרילמידית.הייתהביניהןהכימיה

באושפינהשללהקתהעםלעבודנשארה
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אןרחת.כרקדניתהלהקהמסיןריברביס

משןס ,לבייסכשרןולישיש ,ליאמרהייפינה

לאכנראההיא ,נןטןב.מזגעסאדסשאני

שלצערה,אמרההיא .אןתיהכירהממש

גסאבלההןמןר,מתתאתלהנתןלאאלןהיס

מאדלהיןתיכןלההייתהלפעמיסהיא

ןלאכמעטזהשלהשבעבןדןתנכןומצחיקה.

עצבבעיקררןאיסשסביטןי.לידיבא

 .ןבדידןתיי

ששאחרילעזןבאןתההביאמהאןתהשאלתי

 .באירןפהמדןברתהכיהלהקהאתשניס

הפסקה.צריךשניסששאחרייי :עןנהטנקרד

מאןחרעדארןכןת,שעןתעבדנןיןסכלאןף,

לאקליסשרגילמימזה,חןץבלילה.

השמייסאתלשאתלןקשהבאןסטרליה,

היהשהכיהדבר .אירןפהשלתמידהאפןריס

שמייס."זהליחסר

רזיייאתןהכירהבמןלדתה,ביקרה-8.4.1984ב

צרפתי,ממןצאצלס ,) Regis Lansac (לאנסק

ציבןריחסימסעעבןרבסידניאןתהשצילס

לןייהצעתימריל:פןינטי.'ייאקןבשסלעבןדה

בשמלהאןתיצילסןהןאבןנדיילחןףלרדת

מתנפציסכשהגליסהסלעיס,עלמדהימה

שיכןלבמילהתאהבמןכרחההייתי .מסביב

 '.יטןבכךכללהראןתלילגרןס

התחילהןאיחד.ןעןבדיסחייסייןרזהיאמאז

מעןרבנעשההזמו,ןבמהלךהלהקהכצלס

עןשההןאהתאןרה.ןבתכנןוהבמהבעיצןב

להחלטןתןשןתףצילןמיסבהקרנתרבשימןש

ןלעריכתהמןזיקה,בחירתכןללאמנןתיןת,

לעבןדןת.רקעתחקירי

עזרןאןסטרליהשלןלאןרלמשפחההגעגןעיס

 .המקצןעיןהשינןיהמעברעלןהקלןמעט

ןלהןפיעליצןרהצעןתלההין ,פהבאירן

 .קיןמהאתשהבטיחדבר ,עצמאיתכאמנית

יפה.עלןלאהראשןניסההתאקלמןתגישןשי

באןסטרליהרביסהשמןניס,שנןתבתחילת

קןלגןתבאןש.פינהזאתמיכללידעןלאעדייו

בדרךשהמשיכןהאןסטרלייי,מייהבאלטשלה

האמנןתית.בתפיסתסלהזריסהין ,הקלאסית

שניסבאןתושנעשהלמההתאמתילא"

 '.לתבניןתיהתאמתילאבאןסטרליה.

שמחה ,לטלןןיזיהשעשתהפרןייקטאחרי

שלכאןרחתבאןששלללהקהלחזןרטנקרד

ההחלטה,בההתגבשהאזשתתעשת.עדכבן,ד

אמצעימבחינתכיאסליצןר,חייבתשהיא

היאעצמה,אתלבטאעשןיההיאבןהביטןי



משלהפעולהשדהלעצמהמצאהזושיוצרתלזכורצריך

נתפסהולאזמננו)בןמחולשמכונהמהבמסגרת

 rהמרכבמובןהממול")רון b"תיאשלהזיאנריתלמסגרת
כסולניתומה pמלביןכבלרינהריירה Pה.ביןשלואירופאי

מביתומימאית bלפנוהייתה bכמעהיאפינה-באושית)

מועד.בעודשנחלצהאלא ) Pו pל Pז'שלמדרשו

בדיקתבשלבלהצעות.פתוחההייתה

שנקרתהההזדמנותאתתפסההיאהאופציות

בשםקצרסרטבהכנתמעורבתוהייתהבדרכה

נופיםלהעבירשניסה ,הוופרייעלסידנייי

האורבניםהנופיםעלאוסטרליםים'ואימאז

העיראתהחוצה ,הוופרנהרשללאורכו

בפסטיבלבפרסזכההסרט .(גרמניה)וופרטאל

סופיתנקבעהכיוון.אבלבברליןהסרטים

לפרוייקטיםתקציביםקיבלההיאכאשר

אתפיתחהגםואזבאוסטרליהכוריאוגרפיים

להערכהשזכושלההראשונותהעבודותאחת

 ,שבמרכזויירגלייםשתיייבשםסולו-מתמשכת

שהיאעליהשאמרו ,רוסיתבלרינהשלדמותה

 .רוחלחוליחוליםבביתאותהונעלומטורפת

שניאתהראיתיייאומרת:היאזועבודהעל

אני,הבלרינה.שלבאישיותההצדדים

שלהטירוףאתחווהזמננו,בתכרקדנית

השלמותאתשמבקשתקלאסית,רקדנית

הבלרינה.שלדמותהבמהותלהיטמעוכמהה

 .ועלי-ורדיםיימים,מקווההכל,זובעבודההיה

מורכבסולוזהבווידאו.העבודהאתראיתי

התאפשרכאחד.ומצחיקמרגש ,ומרתק

וכוטקסטכתיבתדרךגםלהתבטאלטנקרד

היאהיום .טובהעבודהזוספק,איו .?ביצועו \

למצואתצטרךהיאאבל ,אותהלחדששוקלת

עלטובלהרגיששתוכלמודרנית,רקינית
אתרואהאינהכברטנקרד ,בגילה .פוינט

זה.מסוגלביצועחוזרתעצמה

שלקבוצהעםטנקרדעבדהמסוימתתקופה

לאהיבשת.בירתבקנברה,בלבדנשיםחמש

ככורחאלאפמיניסטיתאידיאולוגיהמתוך

רקדניותיותרישבאוסטרליהגם .המציאות

טנקר,ךאומרת ,"האילוץיימרקדנים.טובות

חופששלאחרסוגיש .חשובניסיוןהיהיי

אינההיא ".סגורהנשיםקבוצתכשעובדת

בעקבותלהשניתנהההזדמנותעלמצטערת

רקדנים, 10בתללהקהלאדליידלבואההצעה

קהל,ישמושבםבעיר .גבריםחמישהמהם

בושלהם,הביתאולםאתימלארובפישעל

דורשיםהדירקטוריוןחברימקומות. 600

הייתההיאכיאםשנה,כלחדשותעבודות

מחודשתבבדיקהזמויותרלהשקיעמעדיפה

 .מהבמהאותםשמורידיםלפנידבריםשל

-3כעלעומדהעירייהשלהשנתיהתקציב
להספיקשאמורסכום ,לשנהשקליםמיליון

המשרדיםלמבנהדירהשכרלמשכורות,

 .להפקההרבהנותרלאהחזרה.ואולמות

הפעמיםבאחתברירה.איוכיחוסכים,

האוסטרלייילייבאלטעבודהלהכיןשהוזמנה

היאגדולים,יותרתקציביםעמדוולרשותה

הרקדניםייהבמה.עלבריכהוקיבלהביקשה

 ".כסףכשישנפלאלמים.קפצו

ואתגרחומריפיתויבפניעמדההיאלאחרונה

אושר(אוסטרליה)במלבורן .עצמובזכות

מחוללהקתהוקמהפיושעלמפתיע,דימהלך

החלטהידיעל ,מלמעלהכהצנחהבת-זמננו,

במשטריםכמקובלבירוקרטימנגנוןשל

לשיטהבניגודהמידה,עליתרריכוזיים

נוצרכאשררקכספיםמקציביםשבההרצויה,

אתבונהאשריוצרשל ,מהשטחמלמטה,לחץ

ולהוקרהלהכרהלהגיעומצליחלאטעצמו

המנגנוןמולמיקוחבעמדתאותושתעמיד

הציבור.כספיעלהשולט

ג'ף ,האמנויותשרידיעלההחלטהנפלהמאז

יצאוחודשים,כמהלפני ) Jeff Kennett (קנת

החדשההמחוללהקתלהקמתמכרזים

 .עצמםאתולהציעלגשתהוזמנוויוצרים

 .אולםבהקמתשמדוברלחשוב,היהאפשר

תכניתלהציעהתבקשושהיוצריםמסתבר

ומבניכלכליבסיסשכוללתהלהקהלהקמת

ביומשני.למקוםנדחקהאמנותיוהתוכן

מרילגםהיתההראשייםהמתחריםשלושת

להגיששנתבקשה ) Meryl Tankard (טנקרד

גדעוןהצעירהכוריאוגרףוכו ,משלההצעה

שעבדיוצר ,) Gideon Oberzanek (אוברזנק
אוברזנק .הקיבוציתהמחוללהקתעםבארץ

שישהשלגדולהלאלהקהבסידניניהל

 Chunky (יימובזייצ'נקיבשםרקדנים
Moves ( אחרי ,אמרהמריל .למדישהצליחה

אתוהבינההמכרזסעיפיכלאתשראתה

כלכלייזםולאאמניתשהיא ,משמעותם

ביססהוהיאמאחר .מועמדותהאתוהסירה

שניםלפנירקבאדליידשלההלהקהאת

וגיבוינאהתמיכהמקבלתהיאושם ,ספורות

לשמורהעדיפההיא ,המקומיוהקהלמהשלטון

הסיוריםשתכניתגםמהשלה,הטריטוריהעל

לשנתייםסגורהלהקתהשלהבינלאומית

 .הקרובות

הואעכשיואוברזנק.הואכ,ןאם ,הזוכה

וייהנולמלבורויעברושלווהקבוצה

חלומות.כמהלהגשיםלושיאפשרומתקציבים

משולהקשוחה,נחשבתהיאמחולאנשיבקרב

בכךלהבחיןקשה .קשהקליפהעםלאגוז

יעילהלרקדנים,קשובההיאמזדמן.בביקור

אונלחצתאותהראיתילאבחזרות.מאד

חלקים.היולאכשמהלכיםגםשליטהמאבדת

בחברת ,ייןכוסעללסטודיו,שמולבמסעדה

ידידותית.מאדהיאי,'רז

יותרלהשיפרגנומצפהשהיא ,הרושםלייש

בניו-הביקורותכיבעיות,להאיובחוץ,מבית.

 .מפרגנותמאדהיואחרותועריםהמבורגיורק,

פרסהלהקהקיבלהבהמבורגשבפסטיבלבעוד

הלהקההצליחהלאבאוסטרליה,ראשון,

המנוייםבתכניתלהיכללהאחרונהבשנה

 .האולמותמנהליידיעלשמופקתהארצית,

זוכרתאנייילהחריד.שמרניםשהםטוענתהיא

הופעותבהתחלההיו ,פינהאצל ,בוופרטלאיך

שהייתהפעםכל .באולםאיששלושיםעם

וטרקושעזבואנשיםהיוחדשה,עבודהמעלה

זורקיםהיולפעמיםבאמצע.הדלתותאת

הגיבשםהקהללומר,מהאיו .תפוזיםעלינו

 .העולםלהכרהזכתהשפינהאחרירקבחיוב

 .בארצהאותהלהעריךהתחילואזרק

בסיגנוןכפייםמוחאהקהלבאוסטרליה

לאבמיוחדרגשות,מראיםלא .האנגלי

 ".קשהלנורקלאמקומיות,ללהקותמפרגנים

המרחקיםאוסטרליה,שלהמרחביםאולי

עםיחדהנופי,הגיווןלעיר,עירביועצומים

עלהשפיעושלה,והסקרנותהרגשיהאושר

תחוםפניעלמתפרסתשעבודתהטנקר,ך

מאותםהיאמוגבל.בלתיכמעטסיגנוני

סגורותדלתותלפתוחמפחדיםשלאיוצרים

שראהמיהקהל.אתוגםעצמם,אתולהפתיע

לגבימכךלהסיקלואלשלה,אחתעבודה

האחרות.עבודותיה

שדהלעצמהמצאהזושיוצרתלזכורצריך

בומחולשמכונהמהבמסגרתמשלהפעולה

שלהז'אנריתלמסגרתנתפסה,ולאזמננו

אירופאיהמרכזבמובןהמחול",ייתיאטרון

מקומהלביוכבלרינההקריירהביושלו.

והייתהכמעטהיאפינה-באושית,כסולנית

לקוק,ז'קשלמדרשומביתלפנטומימאית

עםפלירטטההיא .מועדבזעודשנחלצהאלא

קולנועעם ,קמפלינדסישלהמחולתיאטרון

 ,להברורלביים.אותהמענייוומאדווידאו,

לא.תגידלאהיאלשחק,להיציעושאם

הידועות:עבודותיהביו

קלאסיבאלטהמשלב ,) 1988 (רגלייםיייישתי

 .דברלכלמשחקעםמודרניוטירוף

המלווהעבודה ,) 1992 (מרהיי,שליישירים

הרקדניות,כלשלהבולגריתבסיגנוןבשירה

ווקאליתבטכניקההשתלמוהמופעשלצורך

החשו,ךהדרמטיהריקודכלכמעטזו.מיוחדת

הרקדניותרגליכאשר ,בישיבהנעשה

 50שלבגודלזעירהמיםבבריכתמשכשכות
 .סיימ 50עלמייס

פראית,פארסההיאשלה ) 1994 (אורורהיייי

המתרחשת-הנמהייייהיפיפיהעלהמבוססת

הירק·בגו

האופרהעבור ) 1993 (ויורידיסייייאורפיאוס

מסתובבים,קירותעםהאוסטרלית.

ופירוטכניקה.

מתרבויותדימוייםמצוייםנוספותבעבודות

שותפיםשבו " Possesed "-בכמו ,שונות
 .ואשפולחןכלי ,הודיתרקדנית
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פטךונ'וסט'פו

ש'לךב'אטך'זוס,'לצ

STEPHEN PETRONIO 

PHOTO: BEATRIZ SCHILLER 

המימסדבפניעמדןמטרןתשתי ..........

פסטיבל 1Iשנןסדשעה ,הבריטי ..........
לעצמהשמהראשית, . 1977בשנת ,/המטריה

ןבמהחשיפהלתתלאמנןת,המןעצהלמטרה

לדרךשיצאלפסטיבלמקןמיים,מחןללאמני

מחןץלהקןתהבאתשנית, . 1978בשנת

המחןללאמנילאפשרמנתעללבריטניה

במחןללנעשהחשיפההבריטיהמןדרני

זאתכל .לבריטניהמחןץןלהתפתחןיןתין,

בבריטניהלפרןחהחלהמןדרנישהמחןלמכיןןן

הקמתעם ,השישיםשנןתבאמצערק

" London Contemporary Dance Theater " 
הבאלטלהקתראמבר,באלט . 1969בשנת

 1966בשנתהפכה ,בבריטניהביןתרהןןתיקה
בסיגנןןיצירןתהמציגהללהקהבאלטמלהקת

המןדרני.המחןל

אפשרהשנה,שהןפיעןהאמניםברשימת

שלהקריטריןניםהשתנןהשניםשעםלהבחין

מספרביןאיזןןחןסרקייםראשית,הפסטיבל.

אחת-לביןבלב,דשלןש ,המקןמיןתהלהקןת

בחינת .לבריטניהמחןץשהגיעןקבןצןתעשרה

השנההמןפיעיםהבריטיםהאמניםשמןת

הכןריאןגרפיםשהשנהמגלהבפסטיבל

ןתיקיםאמניםהםבפסטיבלהמשתתפים

בןלדןןיןמארקהמחןל,בעןלםןמןכרים

) Mark Baldwin (, בןטצ'ררןזמרי

) Rosemary Butcher ( דייןיסןשיןןן

) Siobhan Davies (. אלהמאמניםאחדלכל
אסכןלתשלברןרמאןדןסיגנןןמןגדרקהליש

שהגיעןהאמניםרשימת ,זאתלעןמת .תנןעה

אםמגןןנת.היתהלבריטניהמחןץלפסטיבל

רבדגשהןשםהפסטיבלשלדרכןבתחילת

למחןלשםב, 1Iמארהלהקןתהבאתעליןתר

אפשרשנים,ארןכתמסןרתהיתההמןדרני

אמניםשלמבןטללאמספרהשנהלראןת

לפניהם,הןלךששמםאמניםמאירןפה.

פטרןניןסטיבןהםבפסטיבל,השנהשהןפיען



) Stephen Petronio ( ,ומאגיהאמריקאי

כןכמו .הצרפתיה ) Maguy Marin (מאריין

חאבייה-ו ) Wendy Hustoun (הוסטוןונדי

שמותשהם ,) Javier De Frutos (פרוטוסדה

מוכרים.

 Vincente Saezל-בפסטיבלניתנהחשיפה
מספרד Lanonima Imperialולהקת

 Cas Ptן blic ,כשנתיים)לפניבארץ(שהופיעה
 Compangnie Tandemקנדה, ,ממונטריאול

 ,האוסטרלית Eva Karczagהאמניתמבלגיה,
 , Sara Pearsonהאמריקאיםוהיוצרים

Patrik Widrig .ולהקתם

 , 1984בשנתשנוסדה ,פטרוניוסטיבןלהקת
הופיעההלהקההפסטיבל.אתהשנהפתחה

דבראולםזאת,במסגרתהשביעיתהפעםזאת

שפתחהריקוד .שלהבפופולריותפגעלאזה

בעלשםהוא ,) ReBourne (1997התכנית,את

נולד IIהואהמילוליבפרושוכפולה.זהות

המנהלתשלמשמהגםמורכבהואאך ,"מחדש

 Val (בורןואלהפסטיבל,שלהאמנותית
Bourne (, אתפטרוניוהקדישגםשלה

שנתמאז IIהמטריה IIאתמנהלתבורןהריקוד.

פטרוניואתועודדהשתמכהוהיא , 1980

הקהלעםבשיחההאמנותית.דרכומראשית

עםרקדשבעברפטרוניו,אמרההופעהלאחר

שהריקוד ,בראוןוטרישהפאקסטוןסטיב

חזרההמהווה ,מעגלסגירתהואשלוהחדש

אמנםפטרוניולרקוד.החלהואשממנולמקום

יומית,יוםכאילו ,פשוטהבתנועהמשתמש

כבסיס ,הפוסט-מודרנייםרבותיוכמעשי

תנועהשפתלוישבהחלטאולםלריקו,ד

הואגםקנינגהאם,כמו .משלוייחודית

לו,בניגוד,אולםהפורמליבריקודמתעניין

אנרגטיתמתנועהמורכבפטרוניושלהריקוד

 .הפסקהללא

הראשוןהחלקחלקים.לשנימחולקהריקוד

 Beastieה-שלמהמוזיקהמקצביםעלמבוסס
Boys , היסודאתהחסר ,השניהחלקואילו

 Sheilaשללמוזיקהמבוצע ,הריתמי
Chandra . משתמש ,זהלכאורהניגודלמרות

 .זההתנועתיבחומרהחלקיםבשניפטרוניו

תחילהריקודיואתיוצרשהואמספר,פטרוניו

הרקדניםלומדיםראשיתמוזיקה.ללא

מאוחרבשלבורקמדויקים,ריתמייםמשפטים

מתזמרלריקו,דמריקוד,המשתנהיותר

גםהופיעההלהקה .הריקודאתפטרוניו

כוללרקדניםלארבעה ,) 1996 ( " 4ריקוד IIב

 .) Lareigne (1995ו-עצמו,פטרוניו

יצירהשנות 25השנההחוגגת ,דיוויסשיוון

בלהקתבמחולפעילותהאתהחלהבבריטניה,

LCDT , שנותעדיצרהועבורהרקדהשעמה

ועם ,קלאסיבאלטרקדה ,כילדה .-80ה

המחוללסיגנוןהתוודעה LCDTל-הצטרפותה
שללעבודתויותרומאוחרגרהאם,של

בשנתייסדההעצמאיתלהקתהאת .קנינגהאם

ידיעלמומנההראשונהותכניתה , 1988

 .המטריהפסטיבל

במובןמופשטים,דייוויסשלהריקודים

עצמה,התנועההיאשלהםהמוצאשנקודת

תחושותהצופהאצלמעורריםהםכיאם

מרכיבילשארגםבעבודותיהשונים.ורגשות

ישוהתאורההתפאורה ,המוזיקההריקו,ד

הריקודהמחול.למבנהותרומהחשיבות

 White Man Sleepהיהבתכניתהראשון
שבה ,המוקדמותמעבודותיהאחת ,) 1988 (

תיוואינטימקטנותתנועותדייוויסבוחנת

הרקדנים .הרקדניםלגוףמאודקרובבמרחב

אתאוהמצחהלחי,אתמלטפיםנוגעים,

פרטיםוחושפיםהזרועשלהפנימיהחלק

 Kevinשלהמוזיקה .תנועהשלמאודקטנים
Volans הבמהעלנגניםקבוצתידיעלנוגנה, 

הבמהועיצוב , Peter Mumfordשלהתאורה

גםשהוא , David Bucklandידיעלנעשה
היא ) Bank (1997 .הכוריאוגרפיתשלבעלה

דייוויסיצרהאותה ,ומורכבתיפהפיהצירהי

עיצובהקודםבריקודאםזאת.לעונהבמיוחד

הואהפעםהריפשוט,היהבריקודהמרחב

והןהתנועתייםהמשפטיםמבחינתהןמורכב,

פשוטותתנועהתבניות .במרחבבשימוש

ידיעלומועצמותמוגברותסידייוושיוצרת

שוניםולכיווניםשוניםגוףלחלקיהעברתן

ידיעלהולחנהזהלריקודהמוזיקה .בחלל

Matteo Fargion הקשה:ימכלמורכבתוהיא
 .קרטוןוקופסאותתוף ,הרמוניקה ,באסגיטרה

גבוההריכוזרמתמהצופהדורשתזאתעבודה

הרבותבשכבותלהבחיןשיוכלמנתעל

 .זוגביעלזו .בעבודתהדייוויסשמרכיבה

 The Art ofבתכנית,האחרונההיצירה
1995) Touch ( זכתהסקרלטי,שללמוזיקה

חיביבסדבפב"עיבדויבםרותשת"

יבחוללאיבב"וביבחחש"פחלתתחבר"ם"
יבחו;לחקותולחב"אם. ....יבקויב

לאיבב"לאפשריבבתעללבר"םב"ח
חש"פחחבר"ם"חיבודרב"חיבחול
יבחו; .ולחתפתחו"ות"וביבחוללבעשח

לבר"םב"ח.
דופןיוצאיםישגיהעבוראוליבייהבפרס

בתנועהמתחילזהריקוד . 1996בשנתבריקוד

תהליךכמו ,ומתפזרתההולכתוסבוכהצפופה

הריקוד.סוףעד ,םיקשרהתרת

היתההשנה IIהמטריה IIשלהכותרתגולת

להשזה ,מצרפתמארןמאגילהקתשלהופעתה

בוגרתשהיאמארן,בלונדון.הראשוןביקורה

IIMudraבית-הספר ll אתהחלה ,שבבריסל

שלבלהקתובאלט,כרקדניתשלההקריירה

החלה,כאשר ,כיווןשינתההיא .ר'אבזמוריס

המודרני.בסיגנוןליצור ,השבעיםבשנות

1993) Waterzooi ( תיאטרון-מחולהואשלה

הרקדניםעשרשלושהשבו ,שלםערבשל

בריקודלסירוגין. ,ומנגניםמשחקים ,רוקדים

במהיגבעל ,בלגיתבשילשלשמועלהנקרא

העשויתבשיל-ריקודהרקדניםמציגים ,ריקה

 ,שנאה ,אהבהכעס, ,התרגשותאנוש:מרגשות

הלחין Denis Mariettaוחברות.עצב ,שמחה
 ,משרוקיתכמופשוטיםנגינהלכלימוזיקה

וצריםיהרקדנשלוהביצוע ,תוףאוהרמוניקה

ומורכבתפשוטהמארןשלהתנועהגם .מנגינה

רגילה.הליכהעלומבוססתיומיומיותמתנועות

זאתמראהלפעמים ,הרגשותאתמתארתמארן

כשהיאגםבבישול,וכמוילדים.במשחקכמו

בטעמולחושאפשרעדייןאחר,לרגשעוברת

מזכירבקבוצהשלההשימושהקודם.הרגששל

דההקורשלהתנועהואחידותמשמעתאת

גםמארןמשתמשתזאתבעבודה .באלט

כמעבריםמשמשיםהקריינותיוקטע ,בטקסט

השונההאופיבעליהחלקיםביןאינטגרליים

ריקודאחידות.שלמרקםלוומקניםבריקו,ד

 ,אנושייםברגשותנוגעזההומורומלאשנון

 ~ .ומכיריודעמאיתנואחדשכל

49 





 · Q#י M ··יוס Iיועהמגכ-עיס

נפסקג Iז.י Iג Iז.ינפגז.ייס,

Jהתנז.יטיI עהI מתחייו

טיס MIד .מחדז.י

I ז.ייויז.ייI עניריסנת

נמז.יכיס Iיופתע,

Iוהיניס. Iז.יניס IIיוכי

נ-ה Mז.ירגפיה IMרי Iכ

דגר,מר" Iיייומגקז.ית
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 , 0Iי Mת Mמיויירה IIMג
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מןפע-התקיים 1982שנתבאביב ..........

הנדרלנדי"המחןלייתיאטרןןשלבכןרה ..........
אבלממש,הלםהבאלטלאןהבישגרםבהאג,

היצירה .מןדרנימחןלחןבבימעטלאעיצבןגם

מאת ,) Gange (ייהליכןת"השםאתנשאה

 32בןאזשהיהפןרסיית,ביליהכןריאןגרף
שלבית-האןפרהמנהלאתשכנעמה .שנה

אחרשנתייםפןרסייתאתלמנןתפרנקפןרט,

בלישם?הבאלטלהקתלמנהל ,-1984בכה
הצןרןתןכןחדשנןתן,זןהיתהספק

לניתןחפןרסייתהגיעדרכםןהתהליכים

בכךןשינהןהניאן-קלאסיהקלאסיהבאלט

 .בימינןהמחןלאמנןתפניאת

שןנהששמהייהליכןת",שלהמהפכהאחרי

פןרסייתהמשיך ," Goingלוויןתרמאןחר

באסתטיקהסיגנןנןאתןלעצבלשנןתללבן,

בהמןלטימדיאלית,במהאמנןתןליצןרחדשה,

תןךןשפה,חזןתמןזיקה,מחןל,יחדיןחברן

העידןשלהעכשןןית,הטכניקהבהישגישימןש

-ןהמחשבהאלקטרןניקהשל-האלקטרןני
פרנקפןרטוו.ייבאלטבמןפעיכבירשינןיליצירת

ייחקירהווייניתןח",המןשגיםמהןןיםהיןםעד

יצירתן.בסיסאת " work in progressן"
נה,לאחרןלצייןמרביםןמבקריםמןמחים

לרחןבמןליכהלדה-קןנסטרןקציהזןשדרך

העןנהשלהשניההבכןרההאםמןצא.ללא

תיתןהשנה,ינןארבסןףשהתקיימההחןלפת,

אלה?לחששןתמענה

 ," Hypothetical Stream 2ב-וונפתחהמןפע
ןמאת Stuart Dempsterמאתלמןזיקה

Ingram Marshall . בדה-היצירהעןסקתשןב

שלן.ןהאסתטיקההבאלטשלקןנסטרןקציה

תנןעןתבעזרתזןכהווהישןווהתנןעתיהחןמר

למשמעןיןתןירטןאןזייםןעיןןתיםפיתןל

שלשיגרתיבלתיארגןןבעזרתזאתחדשןת.

דןפן.יןצאןתמיזאנסצינןתןצןרןתהבימה

ןשןבשןבנפגשים,אינםלעןלםהמבצעים

דןאטיםמחדש.ןמתחילהתנןעהשטףנפסק

לכיןןניםןנמשכיםלפתע,נעצריםןשלישיןת

מבקשתשאינהכןריאןגרפיהזןהישןנים.

באןןירהחשאתהזאתןבכלדבר,"לןמר"

אי-ןדאןתהרקדנים,עלהיןרדתאיןם,מליאת

ידןע.הבלתיהעתידאלהרןמזת

המחןלשלתןרןהגיעזןיצירהבעקבןת

" small void בראשגדןלהאןת(ללאוו

אתשפתחלראשןןבניגןדשנרקההמילה),

שלהתנןעתיתהשפהבהןנןת.עלהערב,

זןכהבאלנשיןשלןזההמסןרתיהבאלט

מלןןהכלי-מיתרנגנירביעייתעכשןןי.לטיפןל

 Thomהמלחיןמאת(המןזיקהחיהבנגינה
Willens , פןרסיית),עםפעןלהלשתףשמרבה

לאאילןןיפה,אסתטימחןלזהןהרקדנים.את

מרגיזים,גןרמיםמינישלןבסדרהןכנסן

ןאי-סדרהאסתטי,המסןדר,למבנההמפריעים

סימפטןםשהןאאןנים,חןסרעלמצביעזה

 .זמננןשלמןבהק

שגם ," op . 31 "היצירההיתההמןפעשלשיאן
איןהאםלשאלה,משכנעתתשןבהישבה

סתןם.למבןימןליכההדה-קןנסטרןקציה

אןפןסייהןןאריאציןתהןזןלעבןדההבסיס

ביצירה . 1928משנתשנברג,ארנןלדמאת " 31

אתלראשןנהליישםהחדשניהמלחיןניסהזן

עם-שלןהטןנים 12את-שלןההלחנהשיטת
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ניכרתבצורההרחיבהשיטתו .גדולהתזמורת

םילשינויגםשאףשנברג .הצליליםמגווןאת

דגלשנברג .המוזיקליתבאסתטיקהמהותיים

ופורסיית ,הצליליםכלשלבערכםבשוויון

לכללחלוטיןשווהיחסידיעלזוגישהמגשים

בלהיטות l1מתנפלים l1המבצעים .ורקדןרקדן

אדירבזרםהצופהאתומטביעיםהתנועותעל

נעהרשמיםמנעד .מתחלפיםרגשותשל

ממש.זוהרותלהדגשותועדמרגיזהמעצבנות

לאאיש ,העכשוויהמחולאתמבשריםהם

בסתםמדוברלא .מעליהםלהתעלותצליחי

ישכלתנמניתוחשמתבררכפי-דינורקוקייז

הכוריאוגרף.שיצרמהשל

 ,צלילכל l1,שבהיצירתועלשנברגמעיד

אותוהופך ,שונההתחלתיצליללושמצרפים

מצבנוצרזובדרךמפוקפקת.משמעותלבעל

 ,השיטה ...משקל-שיווייא ,שקט-אישל

לינראיתשיווי-המשקלמחדשנוצרשבעזרתה

 ."כולוהחיבורשליהמרכזכרעיון

מעמתהוא .בתנועהזותיזהםימגשפורסיית

הבאלטתנועותעםהטונים 12שיטתאת

מקורותיהםשאחר ,והניאו-קלאסייהקלאס

הצליליםכלשלהשווההערך .מתחקההוא

פורסייתאצלמקבילהטונים 12בשיטת

באופןלתנועהכפרטהרקדןשמעניקלתפקיד

אינווהמחול ,קישוטכלעלמוותרהוא .אישי

חוקיםמערכתבסיסעלעודמתפקד

 .כלשהיתיאובייקטיב

להעניקהואלמעשהעושהתייפורסשמה

כך .ויםושביןשווהשהואכך ,עצמיותלרקדן

רטפוקנפרטאכב ,"סכוט ,סאדויי

צוסמנומונוקדצכם, ,סוותורפםווכואו ,'כור

CHOR': WILLIAM FORSYTHE. PHOTO: DOMINIK MENTZOS 
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ארנוןיהוזית-אומנותיתהלתנמ
ליבןלנהיא-לבגרותמחולמגמתרכזתמ
לוינביע-הנסזרכזתמ

אבנוןזאב-ייסטרטיבנאזמיהלנמ
 25130הגלילמעלה .נ.ז ,געתוןץבויק
 04-9859852 .פקס , 04-9858437 .טל

הנבןריםןצןןתהנלנבדיםהנבד::וצןעןת

חסוןמיכל ,לויעינב ,פראןחנקהברסלב,.איריסקלאסיבאלט
שפירארחל ,חסוןמיכל ,בסטבן-אורלי ,אורני.עזהמןדרנימחןל

כהןאביטל ,גבעתיפרח
ברסלב.איריסג'אזמחןל

ארנוןהוזיתי ,הסנוטהי.אקןמפןזיציה

ארנוןיהוזית •גןפניתמןדעןת

הסנוטהי.אתנןעהכתב

הקיבוציתהמחוללהקתרקזני •רפרטןאר

פסח.ליאורפלדנקרייז
זילברשטייןליטו •הקשהןכליקהימןס

ליבןאילנהפרלשטיין,.טליההמחןלתןלדןת
חפץ.יעקבפלסטיתאמנןת

גלינהקגן ,פולהגורזוןנטשה,בלומנטל ,זינהבאלין •פסנתרניות

דבייילריסלומדים;פן 1נא
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מקצועי,לריקוזכהכנההשבועימותכלבמשן

במחול,קוזםלימוךלאחרשלושאולשנתיים,המחוללסזנתתלמיךיםמתקבלים
אבשלום,גליתלשזנוריתהאולפן:מזכירות
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הנשכחהגאון-ואנוביאלב
The Life and Ballets of Lev Ivanov 

 Roland John Wileyמאת
 Oxford Uni.Pressבהןצאה

1997 

 ,באלטבענייניהדיןטאןמןמחהישאלןאם

קלאסיבאלטשלביןתרהחשןבהיןצרמיהן

ןתריבהמןכרןתהיצירןתאתצריש ,-19הבמאה

היפיפיהיי ,"הברבןריםאגם IIכגןן ,בזמננןגם

שמספקיםםימןפע ,"האגןזיםמפצח IIן IIהנמה

להקןתשלןמןילקרןשןתדהנסןתכההאת

אליסהנשמשאיש ,יחנלהסביר ,בימינןהבאלט

 .איןאנןבלב :יענהלא

בןדאייאמרןהבאלטבתןלדןתהבקיאיםאלה

כי ,נכןנהתשןבהזןןחלקית .פטיפהמריןס

 ,"שניבאלטמייסטר IIכןימירןבעבדאיןאנןב

הבאלטמייסטר II ,פטיפהשלסגנןמעיןמשמע

בסנטימארינסקתיאטרןןשל "הראשןן

י-מדףיחאלהליצירןתשהיקנההמ .פטרבןרג

היה ,ןיןתרשניםמאהשלכ,ךכלארוכים

 .איואנובהצנועהסגןמאתוקאוד

המפורסם "השלגפתיתי"קודירלדוגמא:

בלתיפנטןמימהשרובובאלט ,"המפצח"מ

ריקודיורובלגירסה,מגירסההמשתנה ,מעניינת

אתשעיצבהואאיואנוב ;היהשנהמערכה

שתישלהכוריאוגרפיהוהוא IIהנמההיפיפיה"

וזוהשניההמערכות , IIהלבנות IIהמערכות

פרישתיהן ."םיהברבוראגם IIשלהאחרונה

 ....איואנובשלוצריהדמיונו

במעיןיואנובאנותראלהכלשלמרות ,קרהאיך

 ,אגוצנטריכוכבהיהפטיפהתמוההןאלמןניןת

לאמןיחסית IIאפןר IIצנוע,אישאיואנובואילו

אתשעושה ,הקלאסי- 2מספר-הסגן ,ידוע

 .התהילהאתקוטףשהכוכבשעה ,העבודה

אפילו .חייוובתולדותבוהתעניינומעטים

המצויים , 1899בשנתשכתב ,"זיכרונות"

אתלקוראמגליםאינם ,היברוסוןיבארכ

רשמיח IIדומעיןהםשלוהזיכרונות .צפונותיו
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הרוסיהחצרוניהבאלטבארכיונימאוד.יבש

שללעבודתוהנוגעיםמסכמיםתיקיםנשמרו

עוסקיםהללורותייהנרובאבל ,איואנוב

למקדמותאיואנובשלונישנותחוזרותבבקשות

נזקקהואשלהןולהלוואותמשכורתו,ולהעלאת

היולאהפרטייםחייו .כלכליתמצוקהבשל

בדמינפטרההראשונהאישתוביותר,מאושרים

 ,קשיםמליקוייםסבלומילדיואחדים ,ימיה

מעברשהיה ,רבכסףדרשבהםוהטיפול

מהשורהרקדןשלהממשלתיתלמשכורתו

 .סולןואפילו

בשלילה.הושבואוכללנענולאשלוהבקשות

היהאיואנוב .לבונוסזכהרחוקותלעיתיםרק

ההיררכיהחצרוני,הבאלטבשדהממושמעחייל

עינובכוסשנתןהוא,פלאלאמאוד.והנוקשה

חייותחושתעללהקלאותושימשהוהוודקה

אתלנמקנהגוסובייטיםהיסטוריונים .הקשה

 .שלוהקריירהבקשיישתיינותו

עלספרגםשחיבר ,האמריקאיהפרופסור

לאור(שיצאייקובסקי'צשלהבאלטיםאודות

הרבהחומרכלאתביסודיותחקר ,) 1985בשנת

ציטוטיםספוראיןמביאהוא .ברוסיההמצוי

 ,איואנובשלעבודתועלומסמכיםמביקורות

 .תצלומיסמעטולאועובדות,תאריכיםשפע

שלאספרו,בסיוםמודה,עצמוהואגםאבל

 .הזההנשכחהיוצרחידתאתלפצחהצליח

שלשהשפעתו-גמורבצדק-מצייןהוא

שלהמודרניהבאלטהתפתחותעלאיואנוב

הגירסהאתשרואהמי .ניכרת,פוקיןמיכאיל

אגם IIשלהסיוסתמונתשלהמקורית

התבניתאתלעין,גלויה ,שםימצא ,"הברבורים

שלו. IIהגוןעהברבור IIאתפוקיןיצקבה

באיואנובמעטלאעסקורוסייםחוקרים

כאדם.כךכלהאפור ,המצוייןהכוריאוגרף

 ,אלהשלגישותיהםאתמביאוויילי

 ,"האידיאולוגית"שהכוונהניכרשבכתיבתם

II הסובייטיתII אובייקטיביתהערכהמהםמנעה

המתיימריםמחוקריםכנדרש ,העובדותשל

 .מדעניםלהיות

ושמההחידהאבל ,העובדותכללרשותנועכשיו

נפתרה.לאאיואנובלב

יפ~"

DANCE & 
STUTTGART BALLET 

באלטצילומי
Dance and Dancers 

Stuttgart Ballet 
 Felipe J. Alcocebaמאת

 Edition Brausבהוצאת

שבאיםכאלה :סוגיםלשנינחלקיםמחולצלמי

 ,מבחוץ ,אחריםמתחומיםהמחולעולםאל

שהיוכאלהולעומתם ,כביכולמקולקליםיבלת

המקצועסודותאתמכיריםוהם ,קדניםרפעם

כאחד.והמקוללאהנפל

שמאחוריו ,צלםהןאאלקוסיבהפליפה

בלהקותבעיקר ,מחולשלמגוונתקריירה

בספר,דנולדהואמרכז-אירופאיות.באלט

בניו-והשתלםקלאסיבאלטלמד ,-1959ב

לאמעולם ,עצמועלמעידשהואכפייורק.

אחריבחיפושדדנולכן ,ממושמערקדןהיה

ביותררבזמן .ללהקהמלהקהומקומועצמו

הספרתמונותורוב ,שטוטגארטבבאלטבילה

האישייםולידידיולשעברלעמיתיומוקדשות

זו.בלהקהכיוםגם

נאלץכאשר , 1987בשנתהחלהכצלםעבודתו

 .פציעהבשלמהלהקהממושכתלחופשהלצאת

וכך ,במתנהמצלמהלונתנה ,פאולהאישתו,

מתפרנסהואכיוםשלן.שניהקריירההחלה

בארץגם .עת-כתביעבורנוףמצילומיבעיקר

 .פעמיםמספרכברהיה

FELI PE ]. ALCOCEBA 



בתערוכהגםמוצגיםתצלומיושרוב-בספר

שלהממלכתיתבספריהבשטוטגארט,הנערכת

 .לרקדניםהאינטימיהיחסניכר-וירטמברג

עמוקהחדירהאלאדוקומנטרי,צילוםזהאין

מרשהואלקוסיבההרקדן.שלהפנימילעולם

להשתמשתצלום,עלתצלוםלהרכיבלעצמו

 .ובתנועותבצבעיםחופשיתבצורה

הנערכתהתערוכהקטלוגלמעשה,הוא,הספר

ורההיאשלהשהאוצרתהספריה,באולמי

 .) Vera Trost (טרוסט
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אפשרותרואהלאאב"כ"ום

תבועןכתבללאר"קורלחבר

 Iרכשהתבועהיבבגבוב"כלאת

יבארשלבוהתבובהבובג"ל

אתרואהלאאב"יבוגבלת.

קסעיבחברוכליבכלעציב"

אבבהיבהדרךהלקוחתבועת"

פהיישב"ום-ייום.יבתבועע

עק"פתשליברכז"עב"ייד

לסוגש"ייךאב"גליים.ההר

תבועהשבוחר"םהרקרב"ם

יבההרגלייםאותםשתזרוק

עםע"וור .ע"ווראב"שלהם.
 ) jח(עיבוסא-ב-

- ' 97חדרריקןדישלהמרכזיהאירןע
גלגל"היה ,חדרלריקןדיהתשיעיהפסטיבל

רקדניםעשרארבעההןפיעןבן IIהמזלןת

לפיחיברןןמןזיקאיכןריאןגרףכל .ןמןזיקאים

דקןת,שבעבופרגמנטשלהםהאישיהמזל

מאןלתר.לעיתיםמראשמחןברלעיתים

ללאןהמןזיקהמןזיקהללאחןברהריקןד

אתיחדיןלצרףהיתהכשהמטרהריקן,ד

הריקןדיםסדר .עצמןהביצןעבזמןהחןליןת

לפירקדוןכלהשנהחןדשיסדרפיעלנקבע

 .הןלדתןתאריךסדר
 ,אש .השראההיר,ןמפרקי ,ירכיים-קשתמזל

אןבייקטיבי.אןניברסליסתין,

למשתתפילהזמנהחץצירףהאלןהנתןניםאת

שהםכדימןייםהןצגןןהםהמזלןתגלגל

פיהםעללעבןדלרקדניםהצעהבבחינת

I אימפרןביזציה.אןריקןדבעזרתםןלבנןתןבברג ....שס ..שיאתII אם
חברןאליכם,מדברהאסטרןלןגיהדימןיאיו

שאתםקטעאןעצמיפןרטרטשהןאריקןד

 ,באמצעןתןעצמכםאתןלהציגלייצגמבקשים

גדןלריקןדימרצףחלקשהןאזןכריםכשאתם

כתב IIאחריםלמזלןתגםאןירהרבהשצריך

חץ·
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 ,גירןישלסןגהןאההןלדתמזלחץ,מבחינת

הרקדן.שלבחייןמרכזיכפרטןמתפקד



תפקידהמןזיקאיעםהמאןלתרתההןפעה

ןלחשןףהרקדןשלאישיןתייםצדדיםלפתןח

דרךהצןפה.עינילנגדראשןניבאןפןאןתם

המןזיקאיעםןהדןאטהעצמיתהחשיפה

 .הקהלןביןהיןצריםביןנגיעהלהיןןצראמןרה

כללמתןךלשמןנהרקהתייחסהמחןל

שלדןאטיםנרקדןהערבבהמשךהמזלןת.

מןלםמעלןת 180נמצאןשמזלןתיהםרקדנים

שלטריןקטעיןגםהאסטרןלןגיתהמפהלפי

כמנהלןהאדמה.האןירןהמים,האשמזלןת

עםמאדקשהשלצןפיםלכ,ןמןדעחץאמנןתי,

הצעהזןמבחינתן .לןןתרמןכןלאהןאאך ,זה

עםחזרהשלאלמנטבהשישהצעה ,ליברלית

 .קהלשלנןכחןת

אלא ) Performance (קהלמןלביצןעזהאין

 .הקהללצדביצןע

קיצןניקןטבחץמבטאהאמנןתית,בדרכן

הריקןד.לביןהגןףביןהמפרידבמחןל

שנים ,אשכןלנעהאתחץעמןספגש ' 58בשנת

התנןעהכתבאתשפיתחהלאחרמעטןת

 .ןכמןאברהםתלמידהעםיחדשלההמפןרסם

הנחהמתןךיצאהאשכןל-ןכמןשיטת

חןקיםשלמערכתישלפיהסלית,ראןניב

פיהם.עלןפןעללהםנשמעשהגןףתנןעתיים

שהיןהללןהיסןדייםהתנןעתייםהחןקים

צריכיםאנטןמיןתהנחןתעלמבןססים

הכןריאןגרףשליצירתןאתןלנןןטלהשפיע

הרקדן.שלעבןדתןןאת

מששבהתנןעהללמדהחלהאשכןלנעה

אתלימדההיאמלןנדןן.לארץמלימןדיה

לעןמתהאנןשיהגןףמתנןעעלפיהםהחןקים

חןקיםלנסחניסתה .ספציפיתאמנןתיתשפה

ברגע IIחץ:האדם.גןףתנןעתשלאןניברסליים

שלמערכתשישהנחהמנקןדתיןצאשאתה

עלמשפיעזה .להםנשמעשהגןףחןקים

 !שלך'האסתטיןתהבחירןת

חץמןשפעןכרקדן,ככןריאןגרףתנןעה,כחןקר

התנןעה.מתחןםכןלםלארבים,מיןצרים

לימןדיעלחץהסתמךשלןהמחקרבבסיס

מןמןשפעהרבה,מציירהןא .ןהמןזיקההציןר

הגרמניהאקספרסיןניסטיהציןרשלהמסןרת

ןאקספרימנטלית.קלאסיתלמןזיקהןמקשיב

אתהזמיןהחדרריקןדישלהאחרןןלפסטיבל

ההולדתינזליחץבח"גתינ

ירו""גשלסוגהוא

ינרכז"כפרסתפקדינו

.ההופעההרקדןשלבח"ייו

ינוז"קא"עםהינאולתרת

צדד"םלפתוחתפק"דה

הרקדןשלא"ש"ות"יים

באופןאותםולחשוף

הצופהע"ג"לגגדראשוג"

ןכנר,מלחיןמןזיקאי ,גןלדשטייןמלקןלם

רקדנים.עםבשיתןףבמהעלשניםזההעןבד

שנעה"לסירןגין"בשםמחןלפיסתיצרחץ

 Cheap "המןזיקליתליצירהבמקביל
Imitations " המןזיקאיםאחד ,'קייגג'ןןשל
למןזיקהשקשןרמהבכלהמשפיעים

חץינק-50הבשנןתזמננן.-בתאקספרימנטלית

אלזההגרמניהןהפדגןגיתהמחןלמחןקרת

התפישהבתחןםרביםניסןייםשעשתהגינדלר

מןהמירבניצןלןבפיתןחהאדםשלהחןשית

 .לתנןעהשקשןרמהבכלהגןף

 IIתנןעןת IIלאנסמבלבסיסלעקרןנןתהפכןאלן

יןתר,מאןחרשנים 14להקיםחץהיהשעתיד

כדיתןךחץהרחיבשיטתןאת . 1972בשנת

פלדנקרייזשיטת ,אלכסנדרשיטתשללימןד

ןאברהםאשכןלנעהשלהתנןעהכתבןכאמןר

אתלכבדהיהחץאתשהןליךהמןטן .ןכמן

ליצןריצטרךלאשהרקדןכזה,באןפןהגןף

תנןעהאלאןיזןאלים,אימאג'יםכלןמרריקן,ד

ןחקרנית.אישית

לפןזיציןתבחזרהגןפןאתלהביאאיךהלימןד

היהןברןרןתפשןטןתתחןשןתאצלןשיןצרןת

ןתרפןיטי.חשןבתהליךחץבשביל

חןקריםקדמןחץשלהתנןעתילמחקר

ניסןתקןפהבאןתה .העשריםבשנןתגרמניים

אז:שהןגדרמהאתןלהגדירלחפשבגרמניה

II !'הטבעיאתחיפשהחינןךבתחןםהטבעי

ןבתחןם ,שטיינררןדןלףהחשןב,החןקר

באןתןלאבאן.פןןרןדןלףזההיההמחןל

הגןףאתלהפןך IIמןבהקת:מטרההיתהחיפןש
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ריקןדישלהאידאהחץ.אןמר IIהמחקרלמןשא

באנגליהיןתרמאןחררקצמחהחדר

האימפרןביזציהנלקחהשםבדארטינגטןן,

הפשןט,החדרמעבדתשלהאינטימיןתבתןך

הברית,בארצןתזמן,באןתןאדירה.ברצינןת

מקןריתנןעהסיגנןןפןלקרסןןמריפיתחה

טכניקה !, Release Technique "בשם:
אנטןמיים.דימןייםשעיקרהבריקןדלעמידה

מייבלאליזבטהאמריקאיתהכןריאןגרפיתגם

הרקדןשלהתנןעתיביישןםהתעסקהטןד

ניסתהטןדהגןף.שלבאנטןמיהלידיעןתין

התנןעתיתהמיןמנןתאתהתנןעהדרךלשפר

מגןןןאתלהרחיבכךכדיןתןךהאדם,של

 .יכןלתןגבןלקצהעדשלןהתנןעהאפשרןיןת

החדרריקןדימאסכןלתמאדהןשפעחץ

אמריקאיםמאמניםןגםבדארטינגטןןשצמחה

ביניהם:-60ןה-50הבשנןתבכךשעסקןרבים

פןרטיסימןןפקסטןן,סטיבצ'יילדס,לןסינדה

שחלקחץהביןתקןפהבאןתהבראןן.ןטרישה

ןבאידאליםתנןעהבדפןסישבןיהמחןלמעןלם

מסןימים.גןפניים

II ה-כלCorps De Ballet אתמחפשבמהןתן

הפיזיתהג'סטהאתןבתןכההבימתיןת,

לרקדןצדקלעשןתשמטרתההמןרכבת

הצןפיםמצדבהערכהאןתןןלזכןתהןןירטןאןז

רחןקיםממנן,רחןקדיכללבדרךביםהיןש

חץ).(עמןס IIאןתןמלחןש

השלטתהגרהאמיתשהתפישהסבןר,חץ

שלמאןמצתבעבןדהכרןכההמחןלבעןלם

הביןהשריריםזאתלעןמתהגדןלים.השרירים

הזמןרבנשאריםהפניםןהבעתחןלייתיים

גןפניתמיןמנןתלקנןתמנתעלמשןתקים.

לעבןדגןפן,כלאתלחזקהרקדןעלאמיתית

כלאתבן-זמניתןלחזקהתנןעןתמגןןןכלעל

מכאניבאןפןלעבןדרקןלאאישיןתןצדדי

ןכןחני.

היהאשכןלנעהשלהתנןעהלכתבכשהתןןדע

שאנימהשכלהרגשתי"קןדםמהןפנט,חץ

קשןרלאלחלןטיןתנןעתיתמבחינהעןשה

לעצמילנכסרציתימידסביבי.שנמצאלמה

התחלתיכאשרלפיןןלעבןדהתנןעהכתבאת

שקטאיהרבהעןררזהפתןחןת.חזרןתעם

ביגדןלחלקחיןבי.כדברפרשתיןשלאסביבי,

שנןתבסןףןכל'!מכלהתנןעהכתבאתדחה

הבריתבארצןתביקןריםלאחר ,-60ה

שנןתבאמצעלבד.לאשהןאחץהביןןאירןפה,

מבחינתןשהיהצעדעלהחליטהןא-70ה

הפיך.בלתי

בירןשליםרןביןש IIעלמחןלהאקדמיהפיצןל

שחץהריקן,דלמיןמנןתחןגמגמןת:לשתי

ןמטרתןלהקןת,שללריקןדחןגלןקןרא

הדרןשיםליסןדןתהצעירהרקדןאתלהכין

זמננן,בנןתהמחןלללהקןתלהתקבלכדיכיןם

חץ.ריכזאןתןלתנןעה,ןחןג

ביןבאקדמיהחיץיצרןהחןגיםביוההבדלים

ןביוהלהקןתביוןהתנןעה,המחןל

אליןכמןבו,המרכזי,הזרםהתראפיסטים.

שלהןאהתלמידים,רןבלהשתייךרןצים

ןממשיכיםלןמדיםמעטיםהמחןל.לימןד

התנןעה.בלימןדישניםלאןרך

להקהשלןההילהןהנפשיהגןפניהאתגר

 IIבת-שבע IIלהקתכמןןמצליחהחשןבה
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ריקודימאשרצעיריםיותרהרבהמעניינת

מסוימת,מבחינהוהשוליהדורשניהריק,החדר

בארץ.המחולבמפת

לאהממוסדותהמחוללהקותשלייהרקדנים

שחוברהכוריאוגרפיהדרךבנפשלטפליכולים

הםולכןאחר.מישהוידיעלונפשיתפיזית

 Dance '-האלאלינוהנפשאתזורקים
therapists '" חץ)(עמוס. 

אתמעמידהחץשלכל-כךהשונההתפישה

שלהשולייםבקצההחדרריקודיפסטיבל

בארץהמחולבתחוםהפרינגיבארץ.המחול

ההרכביםלמשלכלכלי:באופןיותרמוגדר

חץלטענתמסךי.'ייבהרמתשהופיעווהלהקות

הבסיסכירעיונית,מבחינהפרינגיאינוזהו

הפועליםהכוריאוגרפיםניזוניםמהםהאמנותי

מיומנויותאותןמתוךיוצאבפרינגיכביכול

צירעלהנעיםזמננוובנותמודרניותקלאסיות,

צירחשובים,מחולכוהניאותםשלהשפעה

גרהאם-קנינגהאם-באוש.

אפשרחץשלבתפישההבסיסיתהשונותאת

אתחץשלבהגדרהבראשיתיבאופןלהסביר

שבניובזמןבמקוםמתחוללריקודהמחול.

חץ,עבורהתנועה.דרךשינויחוויםאדם

השינוישלאמנותהואריקודעמוק:הכיבאופן

עםעימותלאדםלערוךההזדמנויותואחת

מכלחץעמוסמצפהכךבשלאוליהשינוי.

להופעה.לבואבתנועהענייןשמגלהאחד

שעללדעתאמורמבחינתוהאידאליהצופה

תהליךלעבורצריךלהופעהיי"להיכנסמנת

אדם.בניביןביחסיםכמו

 ,-1989בחץהחלהחדרריקודיפסטיבלאת
מפגשהיתההפסטיבלשלהמרכזיתכשמהותו

אלהרקדןמןהעוברותהליךוצופהיוצרבין

הואהמחולבעולםהשולטהוויכוחהצופים.

ואתהמתוחכםאתהיפה,אתהמחפשזה

זאתואתבאמנותהיחידלאהואהבימתיות.

הכוריאוגרפית.בעשייהלהבהירחץביקש

,ודרךבמתכווןדליםהבעהאמצעידרך

אתלהעבירחץמנסהכל-כ,ךשונהבימתיות

כיוונית,דותרפייהשלכתהליךהרקדןתנועות

שלבהכווןהניכרתהדלותרקדן-צופה.

האלמנטרייםהיסודותמןמאופיינתהחדרים

הצופיםרגיל,חזרותחדרהואהחדרביותר.

ריצפתמעליחסיתקטנהבהגבההיושבים

לאפשוטה,התאורהתפאורה,איןהאולם.

כללאורךמשתנהובלתיכמעט ,אקספרסיבית

התנועתי.הקטע

הבגדיםעםרוקדרקדןכלתלבושות,אין

הניכורתהליךאתלהשליםוכדי .לוהנוחים

קיטועישהצופה,עלחץשכופההברכטיאני

הקיטועיםהשונות.המחולתמונותביןמכוון

ריקודשכלהעובדהלמשל,שרירותיים.הם

הרקדניםהופעתוסדרדקותשבעבאורךהוא

מתקבלכן,עליתרהולדתם.תאריךלפיהוא

מלוויםאינםהמחולקטעישבמכווןהרושם

 .כלשהיתמטיתאורעיוניתתנועתיתבבחירה

ליצורמתיימראינוחץפיעלהמזלותגלגל

רגשותסביבריקודלאוגםסיפוריריקוד

נושאזמננו.בןבמחולכמקובלספציפיים,

תנועתימוטיבמסוימת,תנועההואהיצירות

תנועתאוקפיצהסיבוב,כגוןושובשובהחוזר

היוצריםרובמדועיודעייאינניכלשהו.מפרק

כלשהי.סיפוריתלמסגרתזקוקיםבמחול

כלאתלהשחילכיצדמצאושלאייתכן

אני .אחתלשרשרתהתנועותשלהחרוזים

תנועתירצףליצורוצריךיכולשאנימרגיש

והןאדירכוחישלתנועותעצמו.בפנישיעמוד

 '.יההמשךאתעצמןמתוךמכתיבות

אשכול-וכמוהתנועהלכתבישהשפעהאיזו
שלך!התנועתיתהבחירהעל

 ,תנועהכתבעםתמידעובדשאנייימכיון

הכתב .לחודקיוםולתנועהלכתבאיןמבחינתי

הזרעוניםכמותעלהאגדהאינסופי.הוא

השחמטלוחשלנוספתמשבצתבכלהמוכפלת

כתבשללאינסופיותונכונהאנלוגיההיא

במודלאפשרויותהמוןישנןאךהתנועה.

שהגוף ,התנועהכתבשלהתיאורטי-מתימטי

בתהליךרואהאנילכן .לבצעמסוגללא

האנושיתהמערכתביןדו-שיחהיצירה

האנושיהגוףלביןהתנועהכתבשלהמשוכללת

לחבראפשרותלנונותןהכתב .המשוכלל

השקעהדורשיםאמנותייםשמוצריםלאנשים

רואיםשאנשיםוברגעאותם,להביןמנתעל

וכל.מכלאותודוחיםהםוזרמוכרלאמשהו

פנימה,הצופהאתלשאובהיאהאמנותמטרת

להימשךצריךהתהליך .עולמואתלהגדיל

בשעתמאשריותראוליההופעה,אחרי

 '.יההופעה

ולאשניותדורמאדשהעבודותבגללאולי
סבלנות.מספיקישמחולצופהלכל

 .קלןבעיר VeXATIONSאתעשיתי '-96ייב

העולם,מכלרקדנים 19השתתפובמחול

שניגשואנשיםהיושעות. 12נמשךוהמחול

באופןשהתרגשוליואמרוההופעהבסוףאלי

המזלותגלגלשלהמפגשגםהרגיל.מגדריוצא

ורקדנים.מוזיקאים 14שלמפגשרקהיהלא

ואניהללו,ההופעותבמשךמשהוקרהלנו

עברוהםשגםהצופים,שלהתגובותלפייודע,

 '.יחזקותחוויות

שלאינבותהואר"קודעינוק:הכ"באופןי jחעבור

עםע"ינותלאדםלערוךההןדינבו"ותואחתהש"בו"

אחדינכל jחעינוסינצפהכךבשלאול".הש"בו"

להופעהלבואבתבועהעב"ייןגלהשינ
ולאלמדנושלאגופנייםארגוניםולצרף

התנועתיי.'הדמיוןמועשרובכךבהםהתנסינו

אוציורכמושלךהריקודנראהלעיתים

כך!זאתרואהאתהגםהאםבתנועה.פיסול

הכלבסךלי.מתאימההזוההגדרה"לפעמים

שליהעבודהביןגדולהמאדקירבהרואהאני

 ,מבחינתיפלסטיים.אמניםשלעבודתםלבין

האקספרסיוניזםאסכולתשלהגדולהרנסנס

שהובילחשוב,צעדהיווההמפורסםהמופשט

שלולכתיבהרביםתנועתייםלפיתוחים

רותקופולוק,השראה.רבותפרטיטורות

נתנהעבודתםדלתות.הרבהפתחווראושנברג

הריקודי.'שלהחומרמהולחפשלרקדניםכח

שלך,במופעצפייהלאחריאמרו,רבים
מחולמופעולאמחולדרךתראפיהשזוהי

 .לשמואמנותי

לגבירקדניםלגבירבותקדומותדעותישיי

לארובםהרקדן.גוףלהראותאמורוכיצד

בדפוסיםשבוייםשהםלעובדהמודעים

אבחנהעושיםלאורביםגופניאידאלבאיזשהו

הואבריקודשקורהמהכלריקוד.וביןגוףבין

התנועתית.השפהאתמאדמצמצמיםיותר,דל

לאהצופיםשרבלכךמודעאניאמנותיכמנהל

שישליברלית ,אחרתהצעהלייש .לזהרגילים

מחקרמתוךבאהוהיאשונים.היבטיםבה

שכיווןכנהגישהומתוךשניםרבגופני

 '.יהעולםאתלהאיריכוללאאחדחשיבתי

בהופעותהצופהמהקהלמצפהאתהלמה
שלך!

נהניםולאמשתעממיםשאנשיםייקורה

ביןהפרדהשלענייןישופהמהריקודים.

הואביניהםהאבחנהוחוסרובידוראמנות

ברורמספיקלאלי.קשהשמאדמשהו

ההיפךלומראיךנראית,ההופעהלעיתים
חזרתית!אולימבימתית!

בהופעות.מסוימתחד-פעמיותבהחלטיייש

לאלעולם .חדשמשהומתהווהפעםכלכלומר

אתמול.שלהטובהמופעאתלשחזראצליח

אחרמשהואיתםמביאיםהרקדניםיוםבכל

אכסניהרקלאהואחדרריקודשונה.והקהל

שרקדניםמצביםשלאוסףאלאאישי,לריקוד

המימד .משותףלפרויקטאותםהופכים

באינטימיותיותרוערוםשקוףהופךהחזרתי

ישבחזרהמחפש.שאנימהוזההחדר,של

מאדבתולי.התחלתי,מא,דראשונימשהו

 '.יההופעהבזמןהללולמצביםלהגיעליחשוב

שלרמותכמהישלמחולמתיחסייכשאתה

מבקשתלמשל,בטלוויזיה,הצפייה .התרשמות

לאכאמנותהתנועה .מיידייםוסיפוקגירוי

מבחינההכרחיתמפילוסופיה.הרבהשונה

חומריתי.'מבחינהחיוניתלאאךרוחנית
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ריקןדישלהאידאהחץ.אןמר IIהמחקרלמןשא

באנגליהיןתרמאןחררקצמחהחדר

האימפרןביזציהנלקחהשםבדארטינגטןן,

הפשןט,החדרמעבדתשלהאינטימיןתבתןך

הברית,בארצןתזמן,באןתןאדירה.ברצינןת

מקןריתנןעהסיגנןןפןלקרסןןמריפיתחה

טכניקה !, Release Technique "בשם:
אנטןמיים.דימןייםשעיקרהבריקןדלעמידה

מייבלאליזבטהאמריקאיתהכןריאןגרפיתגם

הרקדןשלהתנןעתיביישןםהתעסקהטןד

ניסתהטןדהגןף.שלבאנטןמיהלידיעןתין

התנןעתיתהמיןמנןתאתהתנןעהדרךלשפר

מגןןןאתלהרחיבכךכדיןתןךהאדם,של

 .יכןלתןגבןלקצהעדשלןהתנןעהאפשרןיןת

החדרריקןדימאסכןלתמאדהןשפעחץ

אמריקאיםמאמניםןגםבדארטינגטןןשצמחה

ביניהם:-60ןה-50הבשנןתבכךשעסקןרבים

פןרטיסימןןפקסטןן,סטיבצ'יילדס,לןסינדה

שחלקחץהביןתקןפהבאןתהבראןן.ןטרישה

ןבאידאליםתנןעהבדפןסישבןיהמחןלמעןלם

מסןימים.גןפניים

II ה-כלCorps De Ballet אתמחפשבמהןתן

הפיזיתהג'סטהאתןבתןכההבימתיןת,

לרקדןצדקלעשןתשמטרתההמןרכבת

הצןפיםמצדבהערכהאןתןןלזכןתהןןירטןאןז

רחןקיםממנן,רחןקדיכללבדרךביםהיןש

חץ).(עמןס IIאןתןמלחןש

השלטתהגרהאמיתשהתפישהסבןר,חץ

שלמאןמצתבעבןדהכרןכההמחןלבעןלם

הביןהשריריםזאתלעןמתהגדןלים.השרירים

הזמןרבנשאריםהפניםןהבעתחןלייתיים

גןפניתמיןמנןתלקנןתמנתעלמשןתקים.

לעבןדגןפן,כלאתלחזקהרקדןעלאמיתית

כלאתבן-זמניתןלחזקהתנןעןתמגןןןכלעל

מכאניבאןפןלעבןדרקןלאאישיןתןצדדי

ןכןחני.

היהאשכןלנעהשלהתנןעהלכתבכשהתןןדע

שאנימהשכלהרגשתי"קןדםמהןפנט,חץ

קשןרלאלחלןטיןתנןעתיתמבחינהעןשה

לעצמילנכסרציתימידסביבי.שנמצאלמה

התחלתיכאשרלפיןןלעבןדהתנןעהכתבאת

שקטאיהרבהעןררזהפתןחןת.חזרןתעם

ביגדןלחלקחיןבי.כדברפרשתיןשלאסביבי,

שנןתבסןףןכל'!מכלהתנןעהכתבאתדחה

הבריתבארצןתביקןריםלאחר ,-60ה

שנןתבאמצעלבד.לאשהןאחץהביןןאירןפה,

מבחינתןשהיהצעדעלהחליטהןא-70ה

הפיך.בלתי

בירןשליםרןביןש IIעלמחןלהאקדמיהפיצןל

שחץהריקן,דלמיןמנןתחןגמגמןת:לשתי

ןמטרתןלהקןת,שללריקןדחןגלןקןרא

הדרןשיםליסןדןתהצעירהרקדןאתלהכין

זמננן,בנןתהמחןלללהקןתלהתקבלכדיכיןם

חץ.ריכזאןתןלתנןעה,ןחןג

ביןבאקדמיהחיץיצרןהחןגיםביוההבדלים

ןביוהלהקןתביוןהתנןעה,המחןל

אליןכמןבו,המרכזי,הזרםהתראפיסטים.

שלהןאהתלמידים,רןבלהשתייךרןצים

ןממשיכיםלןמדיםמעטיםהמחןל.לימןד

התנןעה.בלימןדישניםלאןרך

להקהשלןההילהןהנפשיהגןפניהאתגר

 IIבת-שבע IIלהקתכמןןמצליחהחשןבה
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ינושפעוכרקרן,ככור"אוגרףתבועה,כחוקר

התבועה.ינתחוםכולםלארב"ם,ינ"וצר"םחץ

לייינור"עלחץהסתינךשלוהינחקרבבס"ס

ינושפעהרבה,ינצ"יירהואוהינון"קה.הצ"ור

האקספרס"וב"סס"הצ"ורשלהינסורתינן

הגרינב"

אינבינדרותומרחץעמוסרקדניס, ,חץעמוסכור',יידואטיס",

יגנדורףבנימי(צי?וס,
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ריקודימאשרצעיריםיותרהרבהמעניינת

מסוימת,מבחינהוהשוליהדורשניהריק,החדר

בארץ.המחולבמפת

לאהממוסדותהמחוללהקותשלייהרקדנים

שחוברהכוריאוגרפיהדרךבנפשלטפליכולים

הםולכןאחר.מישהוידיעלונפשיתפיזית

 Dance '-האלאלינוהנפשאתזורקים
therapists '" חץ)(עמוס. 

אתמעמידהחץשלכל-כךהשונההתפישה

שלהשולייםבקצההחדרריקודיפסטיבל

בארץהמחולבתחוםהפרינגיבארץ.המחול

ההרכביםלמשלכלכלי:באופןיותרמוגדר

חץלטענת '.מסךיייבהרמתשהופיעווהלהקות

הבסיסכירעיונית,מבחינהפרינגיאינוזהו

הפועליםהכוריאוגרפיםניזוניםמהםהאמנותי

מיומנויותאותןמתוךיוצאבפרינגיכביכול

צירעלהנעיםזמננוובנותמודרניותקלאסיות,

צירחשובים,מחולכוהניאותםשלהשפעה

גרהאם-קנינגהאם-באוש.

אפשרחץשלבתפישההבסיסיתהשונותאת

אתחץשלבהגדרהבראשיתיבאופןלהסביר

שבניובזמןבמקוםמתחוללריקודהמחול.

חץ,עבורהתנועה.דרךשינויחוויםאדם

השינוישלאמנותהואריקודעמוק:הכיבאופן

עםעימותלאדםלערוךההזדמנויותואחת

מכלחץעמוסמצפהכךבשלאוליהשינוי.

להופעה.לבואבתנועהענייןשמגלהאחד

שעללדעתאמורמבחינתוהאידאליהצופה

תהליךלעבורצריךלהופעהיי"להיכנסמנת

אדם.בניביןביחסיםכמו

 ,-1989בחץהחלהחדרריקודיפסטיבלאת
מפגשהיתההפסטיבלשלהמרכזיתכשמהותו

אלהרקדןמןהעוברותהליךוצופהיוצרבין

הואהמחולבעולםהשולטהוויכוחהצופים.

ואתהמתוחכםאתהיפה,אתהמחפשזה

זאתואתבאמנותהיחידלאהואהבימתיות.

הכוריאוגרפית.בעשייהלהבהירחץביקש

,ודרךבמתכווןדליםהבעהאמצעידרך

אתלהעבירחץמנסהכל-כ,ךשונהבימתיות

כיוונית,דותרפייהשלכתהליךהרקדןתנועות

שלבהכווןהניכרתהדלותרקדן-צופה.

האלמנטרייםהיסודותמןמאופיינתהחדרים

הצופיםרגיל,חזרותחדרהואהחדרביותר.

ריצפתמעליחסיתקטנהבהגבההיושבים

לאפשוטה,התאורהתפאורה,איןהאולם.

כללאורךמשתנהובלתיכמעטאקספרסיבית,

התנועתי.הקטע

הבגדיםעםרוקדרקדןכלתלבושות,אין

הניכורתהליךאתלהשליםוכדילו.הנוחים

קיטועישהצופה,עלחץשכופההברכטיאני

הקיטועיםהשונות.המחולתמונותביןמכוון

ריקודשכלהעובדהלמשל,שרירותיים.הם

הרקדניםהופעתוסדרדקותשבעבאורךהוא

מתקבלכן,עליתרהולדתם.תאריךלפיהוא

מלוויםאינםהמחולקטעישבמכווןהרושם

כלשהי.תמטיתאורעיוניתתנועתיתבבחירה

ליצורמתיימראינוחץפיעלהמזלותגלגל

רגשותסביבריקודלאוגםסיפוריריקוד

נושאזמננו.בןבמחולכמקובלספציפיים,

תנועתימוטיבמסוימת,תנועההואהיצירות

תנועתאוקפיצהסיבוב,כגוןושובשובהחוזר

היוצריםרובמדועיודעייאינניכלשהו.מפרק

כלשהי.סיפוריתלמסגרתזקוקיםבמחול

כלאתלהשחילכיצדמצאושלאייתכן

אני .אחתלשרשרתהתנועותשלהחרוזים

תנועתירצףליצורוצריךיכולשאנימרגיש

והןאדירכוחישלתנועותעצמו.בפנישיעמוד

ההמשךי.'אתעצמןמתוךמכתיבות

אשכול-וכמוהתנועהלכתבישהשפעהאיזו
שלך!התנועתיתהבחירהעל

 ,תנועהכתבעםתמידעובדשאנייימכיון

הכתב .לחודקיוםולתנועהלכתבאיןמבחינתי

הזרעוניםכמותעלהאגדהאינסופי.הוא

השחמטלוחשלנוספתמשבצתבכלהמוכפלת

כתבשללאינסופיותונכונהאנלוגיההיא

במודלאפשרויותהמוןישנןאך .התנועה

שהגוףהתנועה,כתבשלהתיאורטי-מתימטי

בתהליךרואהאנילכןלבצע.מסוגללא

האנושיתהמערכתביןדו-שיחהיצירה

האנושיהגוףלביןהתנועהכתבשלהמשוכללת

לחבראפשרותלנונותןהכתב .המשוכלל

השקעהדורשיםאמנותייםשמוצריםלאנשים

רואיםשאנשיםוברגעאותם,להביןמנתעל

וכל.מכלאותודוחיםהםוזרמוכרלאמשהו

פנימה,הצופהאתלשאובהיאהאמנותמטרת

להימשךצריךהתהליך .עולמואתלהגדיל

בשעתמאשריותראוליההופעה,אחרי

 '.יההופעה

ולאשניותדורמאדשהעבודותבגללאולי
סבלנות.מספיקישמחולצופהלכל

קלן.בעיר VeXATIONSאתעשיתי '-96ייב

העולם,מכלרקדנים 19השתתפובמחול

שניגשואנשיםהיושעות. 12נמשךוהמחול

באופןשהתרגשוליואמרוההופעהבסוףאלי

המזלותגלגלשלהמפגשגםהרגיל.מגדריוצא

ורקדנים.מוזיקאים 14שלמפגשרקהיהלא

ואניהללו,ההופעותבמשךמשהוקרהלנו

עברוהםשגםהצופים,שלהתגובותלפייודע,

חזקותי.'חוויות

שלאינבותהואר"קודעינוק:הכ"באופןי jחעבור

עםע"ינותלאדםלערוךההןדינבו"ותואחתהש"בו"

אחדינכלחץעינוסינצפהכךבשל.אול"הש"בו"

להופעהלבואבתבועהעב"ייןגלהשינ
ולאלמדנושלאגופנייםארגוניםולצרף

התנועתיי.'הדמיוןמועשרובכךבהםהתנסינו

אוציורכמושלךהריקודנראהלעיתים
כך!זאתרואהאתהגםהאםבתנועה.פיסול

הכלבסךלי.מתאימההזוההגדרה"לפעמים

שליהעבודהביןגדולהמאדקירבהרואהאני

 ,מבחינתיפלסטיים.אמניםשלעבודתםלבין

האקספרסיוניזםאסכולתשלהגדולהרנסנס

שהוביל ,חשובצעדהיווההמפורסםהמופשט

שלולכתיבהרביםתנועתייםלפיתוחים

רותקופולוק,השראה.רבותפרטיטורות

נתנהעבודתםדלתות.הרבהפתחווראושנברג

 '.הריקודישלהחומרמהולחפשלרקדניםכח

שלך,במופעצפייהלאחריאמרו,רבים
מחולמופעולאמחולדרךתראפיהשזוהי

 .לשמואמנותי

לגבירקדניםלגבירבותקדומותדעותיייש

לארובםהרקדן.גוףלהראותאמורוכיצד

בדפוסיםשבוייםשהםלעובדהמודעים

אבחנהעושיםלאורביםגופניאידאלבאיזשהו

הואבריקודשקורהמהכלריקוד.וביןגוףבין

התנועתית.השפהאתמאדמצמצמיםיותר,דל

לאהצופיםשרבלכךמודעאניאמנותיכמנהל

שישליברליתאחרת,הצעהלייש .לזהרגילים

מחקרמתוךבאהוהיאשונים.היבטיםבה

שכיווןכנהגישהומתוךשניםרבגופני

 '.יהעולםאתלהאיריכוללאאחדחשיבתי

בהופעותהצופהמהקהלמצפהאתהלמה

שלך!

נהניםולאמשתעממיםשאנשיםייקורה

ביןהפרדהשלענייןישופהמהריקודים.

הואביניהםהאבחנהוחוסרובידוראמנות

ברורמספיקלאלי.קשהשמאדמשהו

ההיפךלומראיךנראית,ההופעהלעיתים
חזרתית!אולימבימתית!

בהופעות.מסוימתחד-פעמיותבהחלטיייש

לאלעולם .חדשמשהומתהווהפעםכלכלומר

אתמול.שלהטובהמופעאתלשחזראצליח

אחרמשהואיתםמביאיםהרקדניםיוםבכל

אכסניהרקלאהואחדרריקוד .שונהוהקהל

שרקדניםמצביםשלאוסףאלא ,אישילריקוד

המימדמשותף.לפרויקטאותםהופכים

באינטימיותיותרוערוםשקוףהופךהחזרתי

ישבחזרהמחפש.שאנימהוזההחדר,של

מאדבתולי.התחלתי,מא,דראשונימשהו

 '.יההופעהבזמןהללולמצביםלהגיעליחשוב

שלרמותכמהישלמחולמתיחסייכשאתה

מבקשתלמשל,בטלוויזיה,הצפייההתרשמות.

לאכאמנותהתנועהמיידיים.וסיפוקגירוי

מבחינההכרחיתמפילוסופיה.הרבהשונה

 aחומריתי.'מבחינהחיוניתלאאךרוחנית
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 IIהענניםשערתיאטרון IIהמחוללהקת ..........

.......... ) Cloud Gate Dance Theatre (, 
טיוואן,שלהבירה,בעירשמושבה

מחוללהקתבמינו:מיוחדייצורהיאטייפה,

התנועהשפתזאתשבכלדבר,לכלמודרנית

מובהקת.סיניתשלה

הוואי-מיןליןהואזהייחודימיזוגשמגלםמי

) Lin Hwai-min (, בתחומימוכשרנפלא,איש

למשפחהשנולד ,מזלושהתמזלרבים,יצירה

רומניםושספריו,רבים,אמצעיםבעלתסינית

שאנשיםבאי,רבי-מכרהםשירה,וספרי

כוכבהיהכאילולשלום,אותומברכיםברחוב

וכוריאוגרףמשוררולא ,פופולריבדרןאורוק

מצויין·

להקתכרמיאלבפסטיבלהופיעהשעברבקיץ

וילישבראשהמהונג-קונג,מעולהמודרנימחול

סיני,יוצרעודשלדמות ,) Willi Tsao (טסאו

במימוןלעזוריכולהוריו,אמידותשבזכות

הוואי-מיןליןלביןבינווהדמיוןמשלו.להקה

ליןלניו-יורק,הגיעושניהם .בכךמסתייםלא

 ,-80הבשנותוילי ,-70הבשנותהוואי-מין
שבושניהםהמודרני.המחולבקסמיונשבו

לשלב-רבהבהצלחה-ומנסים ,לארצותיהם

וגישהטכניקהעםסיניתיאטרוןשלמסורת

מודרנית.

 .עצוםיתרוןוחדישישןשלזהבצירוףיש

סינית,בימתיתתנועהשלהעתיקהבסיס

גםאבלינג",'בייגשלהאופרה IIשלזובייחוד

עתיק,סיניתיאטרוןשלאחריםסוגים

כייתרון.ועמיתיהםאלהליוצריםמעניקה

שלריקחללבמעיןליצורחייביםהםאין

מסורתית.התיחסותנקודתללאמודרנימחול

לשימושבמיוחדמתאיםהסיניהתיאטרון

התנועה,כיעכשווית,כוריאוגרפיהבמסגרת

ומעולםמאזהיתהמאו,דאקרובטיתלרוב

בסין,ילדיםשלמדוהטכניקות,אחת

זמרים-שחקני-רקדנים.להיותהיושאמורים

 IIלפילגששלום IIהנפלאהסרטאתשראהמי

האכזריבית-הספראתלשכוחיכולאינו

הגיבוריםשנילומדיםבותיאטרון,לפרחי

שםההוראהשיטותהסרט.שלהראשיים

העת,כלמלקותסופגיםהילדיםאיומות,

כאלהלימודמשנותשיוצאיםספקאיןאבל

נהדרים.מבצעים

שערשלהמחולתיאטרון IIעםפגישהעל

מקיפותרשימותהתפרסמומטיוואן IIהעננים

מאז .בישראל"מחול 1Iשל 5מס'בגליון

הוואי-ליןשללהקתואחדותפעמיםהופיעה

 .ובאירופהבאמריקהגדולהבהצלחהמין

כבשיוצרשהואשבמחולותהמיוחדהפיוט

להיותנחוץלאכיהמערבי.הקהללבאת

עלהנעשהעםלהזדהותמנתעלסיני,

הבימה.

מתרבותמשהובהםיששלו IIהנודד"שירי

נזיר,מעיןהבימהבמרכזניצבתחילההזן.

נשפכיםוממעלבתפילה.זרועותיואתהנושא

כמיןזהובים,אורזגרגירי ,לאטלאטעליו,

אורזטוןוחצישלושהברכה.שלמיסטיגשם

לבימהכשנכנסיםהמחול.לביצוענדרשים

בידיהם,מסוקסיםומקלותרקדנים,עוד

לגןהבימהאתוהופךהאורזגשםמתגבר

"יפני".

האוי-האגגווצלם; Jמיויהוואכין :'כזר ,"הגודדיםשייייי

"SONGS OF WANDERERS". CHOR.: L'N HWA'-M'N. PHOTO: YU HU'-HUNG 

האוי-האגגיוצלם:מיו,הוואי,יו :'כור ,"שיריסייתשעה

"NfNE SONGS", CHOR.: LfN HWAf-MfN, PHOTO: YU HUf-HUNG 

 Pלהחזימסוכןממשהיה
המשפחתיבאלבום

שלופה Pמהתתצלומים

שהתגלהמיכי ~יפניון bשל

רוב Pהמשפחתיבאלבומו

הואשםיפני~בסיגנוןלבוש

נגמרולעיתיםבבגידה~

אובמאסרהדבר

ממנהשאיןבייהיעלמותיי~

הביתיים.החייםאלחזרה

II שלדקות 90להיותאמורשליהמחול

הצורךללאעלילה,סיפורללאמדיטציה.

רעיונות.ממנולדלותאומסקנותממנולהסיק

קובע- IIרוגעשלתחושההיאבושישמהכל

בתשהותעליוהשפיעה ,לדבריוהוואי-מין·לין

וזובודהיסטי,במנזרבהודו,חודשיםמספר

 ."ב"שיריםביטוילידיבאה

הואכלל.שלוותיצירותיואיןכללבדרךאבל

דרךומדהימיםפיוטייםחזותייםסמליםיוצר

למשל,פשוטים.אביזריםובעזרתהתנועה,

ופולחן,מיסטיקהשכולושירים",תשעה IIב

לאביופיים.מדהימיםטכסיםרקדניומבצעים

הנאהליהנותכדי fאלהבאלים IIלהאמין IIנחוץ

כמעטגבריםשלזומחבורהגדולהאסתטית

ומהביצועלבן,בכליונשיםעירומים

שלהם,הנפלאהווירטואוזי

II שיריםתשעהII לאלים,מברכהמתחיל

הגורל.ולאליהשמש,לאללמחווהעובר

לכבודבפולחןפותחהמחולשלהשניחלקו
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אלשלתורומגיעכךאחרשיאנג,נהראל

והיצירהההרים.שללרוחםופניההעננים

לנופליםבמחווהרקוויאם,במעיןמסתיימת

בכלל.והמתים

היצירהשלהבסיסיהנושאהואהעבר

I/ הנעזרתיצירהזומשפחתיות'!תמונות

אתלבדוקהכוריאוגרףמנסהובהבהקרנות,

 .לנוהקודמיםהדורותעםיחסינו

מסתתר /Iמשפחתיותתמונות /Iהמחולמאחורי

עם 1895בשנתבמינו.מיוחדטיוואניסיפור

לשלטוןטיוואןעברה,בסיןיפןמלחמתסיום

אתלהכריחניסוהכובשיםהשליטים .יפני

להתלבשיפנית,לדברהאישלהסינייםתושביו

לשמותשמותיהםאתלשנותואפילוכיפנים

יפניים.

שניתהאיעברהשניה,העולםמלחמתבסוף

הסיניים.הלאומניםשלהפעם ,סינילשלטון

האינטליגנציהאנשישלנוראהשחיטהאחרי

חירוםמשטרעלהוכרזהפוליטית,והמנהיגות

שנה. 40שנמשךמצב ,צבאי

המשפחתיבאלבוםלהחזיקמסוכןממשהיה

מיכייפני,שלטוןשלמהתקופהתצלומים

לבושקרובהמשפחתיבאלבומושהתגלה

נגמרולעיתיםבבגידה,,הואשםיפניבסיגנון

ממנהשאין , /Iהיעלמות /Iבאובמאסרהדבר

 .הביתייםהחייםאלחזרה
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רהיותאמורשרי"המחור

רראציה. bמדישרות Pד 90

O הצורךרראערירה~יפור

אובות poמממבו Pי Oרה

כררעיובות.רדרות'ממבו

שרתחושההיאבושישמה

-הוואיריןובע p-רוגע"

עריוהשפיעה ~רדבריומין.

חודשיםפר oמבתשהות

וזו ~י boבודהיבמבזר ~בהודו

ב"שירים"וי bבירידיבאה

בשנתהצבאיהדיקטטוריהמשטרמשבוטל

מןהישניםהתצלומיםשובהועלו , 1987

ולהתוודעלשוביכלוהאנשיםהמסתור.

צורךוהיההקודמים,מהדורותלקרוביהם

 .טיוואןשלההיסטוריהאתמחדשלנסח

כשלראשונהקשים,רגשותחווההוואי-מיןלין

 ,שלווהסבתותהסביםתמונותאתראה

השורשיםלחיפושמסעהחלהואשוב.שנחשפו

מאותבחרהואתצלומים-2000כמתוך .שלו

ליצירתו.רקעשישמשואחדות,

בולט,שובלעבודותיוהאופייניתבצורה

הסיניתהמסורתיתהבימתיתבתנועההשימוש

הבאלטשלואפילוהמודרנית,הטכניקהעם

אפילואותומשמשיםכששובהקלאסי,

ביןהזהשהעירובמבליהאטיטי,דאוהערבסק

ייצורוסיני,אירופאיביןלמזרחי,מערבי

 ~ .צורמנייםאקורדים

 "משפחתיותותנתמו 11

 ('מהווא' (,ל ,'כור

ג Jהאזצ(ל'אוצלם,

' F THE FAMfLfES סRTRAfT סP ' 

R.: LfN HWAf- MfN סCH 

LfU CHEN-HSfANG :סT סPH 





ל ......

I גתאמI ךןנמאךן

הרחוקהצפוןמןלשינייםקיסם

בלתיתחןשהעללהקללנןהמאפשרהקיסם,

מזןןכששיירידשנה,ארןחהאחריבפהנעימה

אבלקטןכליהןאהשיניים,ביןתקןעים

טרןהפיניהרקדןבחרבןהשםזהמןעיל.

שלהמחןליהנןףמןלחלקהפךשכברסארינן,

שיינפל,דרינהעםאחתלאהןפיעמאזישראל,

הישראליחברןעםבהגיעןבת-שבעעםעבד

הפעםןשב,שעברהבשנהלהןפיעפיקיןבל

קטן,יימכשיראצלנן.לרקןדמןרחב,בהרכב

כך-מסןכן"אפילןןאןליחדגםאבלמןעיל

 .שלןהקיסםאתסארינןרןאה

בתכנית.בןצעןמדהימיםסןלןמחןלןתשני

" B12 " האמנןתימנהלןאןיטינן,יןרמהמאת

לסמלהפךשמכברהפיני,הלאןמיהבאלטשל

מאן,דעצןבריקןדזהןסארינן.שלמסחרי

רטטמלאבןטן,בסיגנןןהגןןע"ייהברבןרמעין

צמדזהן .רגישהןירטןאןזיןתהדןרש ,ןרעידןת

שלייחןדןאבלכביכןל.סןתריםמןשגים

יכןלתביןהמדהיםהצירןףבדיןקהןאסארינן

רגישןתעםןמלהיבהמבריקהתנןעתית

זןןזןהרתזעירהפנינהלראןתלייצא .אנןשית

ןלאנמאסשלאסןלןזהאבלרבןת,פעמים

חןזרת.בראיהנשחק

(עןד " Pas de Dic "נהרין,אןהדשלהסןלןגם

יןבלעבןרהכיןשהןאנהרין),שלחידתישם

זכהביצןעןעבןרזעירה.חידהמעיןהןאפיק,

בינלאןמיתבתחרןתהראשןןבפרספיק

התפרסםשכבר(כפישעברהבשנהבפאריז

מןזרןת,ןרעידןתא-סימטריהשלנן).ברבעןן

-אפשריןת"ייבלתיעצירןתמפתיעןת,תפניןת
שיןבל ,הזאתהנהריניתבמיניאטןרהאיןמה

פנימית.ןאמתברקלהמעניקפיק

פיק,יןבלשלבעבןדהנפתחההתכנית

משתתפים,בןטריןשהיאשמה,ייכבדים"

בת-שבעמרקדנישנייםעןדהכןריאןגרף,מלבד

הנציגה(אגב,צןקןנןעהשכטרחןפשלשעבר,

עםיחד ,הנעדרזה,גבריבמןפעהיחידההנשית

מצ'ןאיזם).זאת,

מאןד.קליתנןעהדןןקאהללןהכבדים

בז',בצבעאחידהתלבןשתלבןשיםהשלןשה
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 ,פטישןצחיפיקיןבלשיצרןפס-קןלןלצלילי
נערכת ,בןלטיםמקצבאנשישניהם

הכןריאןגרפיה ,השלןשהביןאינטרקציה

יסןדןתהןעברןכאילןןמשתנהמתהפכת

נןצרןכך ,בקליידןסקןפרביםלאתנןעתיים

 .בסיסייםמחןמריםעשןיעשירמרקם

עןד ," Westward HO !"ב-הסתייםהמןפע
הפיניהבאלטרקדןגםהשתתףבן ,טרין

טרןשלזןעבןדההייקילה.הנריקיהלאןמי,

עצמהעלחןזרתהמןזיקה ,ארכניתסארינן

אןתהנעדרהיייקלהןהנריקי ,רבןתפעמים

 .טרןןאתיןבלאתהמאפיינתכריזמה,

ישראלית "מחןליימןשבתעןדנןצרההנה

נטע ,גןטהיינר(צבינין-יןרקאחריל."בחן

גלילי)קי(איצהןלנד ,פרי)יגאלפןלברמאכר,

קןלברגלהקתשלהישראליתןהקהילה

ישראלית.להקןנתישבפינלנדגםהשןןדית,

פניעלמחןלןיןצרירקדניםנדדן ,דןרןתבמשך

ןזן ,מחצבתםמכןררחןקיםהעןלם,בירןת

המחןל.עןלםאתלהעשירהדרכיםאחתהיתה

שתרמןהםהצרפתים,רנןנןןילןןבפטיפה

לזהבאלאנשין ,ןהדניהרןסילבאלט

כנראהשלמה.אינהןהרשימההאמריקני,

שלאימננטיתתןפעההיאזןשקןסמןפןליטיןת

מדישביםאלהשנציגיםןטןב .המחןלאמנןת

בבית".ייגםלהןפיע ,עןנהבכלאחדיםפעם,

האפוריםהחייםסמטת

האדומיםוהלבבות

שלאחרלתיאטרןןעכןפסטיבלבמסגרת

המשןתפתיצירתםשלהבכןרהנערכה , 1997

הפעםזןאיןעזרתי.ןיגאלאלדןרגבישל

פעןלה,משתפיםשהשניים ,הראשןנה

שלהםרןקדים"ייהערב .מצןיינתןהתןצאה

את-החברתיהמחןלהתפתחןתדרך-תיארה

ייסמטת .ארץ-ישראליבית-קפהשלתןלדןתין

ביפן,ביתשלסיפןרןהןאהלבנים"הכסאןת

 .דייריןהרכבאתששינןהמדיניןתןהתהפןכןת

שןבןהןא ,מסגרתהמשמשהעלילתי,המניע

חד,ד(סןהילירדןתןשבכיןםטאהר,של

כהלכה),להתנןעעיןדעשגם ,המצןייןהשחקן

 .כילדןחינןלדבןבביתביפן,לביקןר

ישןגזילה.אי-צדקעלזעקהאיזןכאןאיןאבל

גןרלתהפןכןתעםבןגרתהשלמהטאהראצל

באמתזןהרי .לירדןאןתןשהביאןהעמים

הישראלים,שביןביחסיםהבסיסיתהאמת

שגןרשן ,לפלשתינאיםהעכשןןיים,הביתבעלי

אישית,אני,אחרןת.למדינןתלעבןרבחרןאן

אתןגם ,שלןהסקרנןתאתלחןשמסןגל

גםכינןל,דבןבמקןםהמצבעםשלןההשלמה

ייבית"ישדןרי,בנירבים,לישראליםכמןלי,

בפראג,שלי,במקרה ...אחרתבארץייחנןת"אן

אתשםבביקןריחיפשתיאניןגםבערים.היפה

ילדןתי.פרטי

שיןןי-זכןיןתבאמתישבןהמןפע,בסיןם

 ,ןהמןשרתהמןשמעתןלמילהלמןזיקה ,לתנןעה

בה ,המןכספת;;קןפסאאתטאהרמןצא

אןתהפןתחהןא .ילדןתןאןצרןתאןלישמןרים

 ,שעברןהשניםעשרןתאחרישהביאבמפתח

בהןהגןלןת :ילדןתןמימיייאןצר"בהןמןצא

 ..שיחק·

אין ,מהמשןםאבל ,ילדיםישאימהןת,יש

צרןאעשיר,החייםמרקם ...אבןתזהבבית

במןפע.החזקהפןהןאןהתנןעןתהצלילים

 ,מןסלמיתדייגאשתבתפקידשביט,אריס

ניבןאילן ,שלההטקסטבקטעימצטיינת

בלהקתםמעטןתלאשניםשרןקדמישיינפל,ד

להכניסמצליח ,בן-גלןנירדרןרליאתשל

 ,טכניתיכןלתרקלאשלןהמסןכנתלתנןעה

 ."טןבמחןלימביתייבאהןא .נשמהאלא

ץויצנוותצונ ...צציםבו

אלא ,מדברנאהרקשלאמי ?חלןץאיזהן

לאלן.מטיףשהןאמהאתבעצמןמקיים

לבבתשןמתהצןרךעללהרצןתאצלנןחדלים

על .חייםאנןבןהאזןרשלהמזרחיתלתרבןת

פןליטיקאיםקישקןשיסתםאלהרןבפי

 .הציבןריתתדמיתםבנייתלצןרך

לקח ,הירןשלמיהמחןלאיש ,מרגןליןירןןאבל

כמצןןתןלא ,ברצינןתהמזרחיהמחןלאת

שלנירצןכאמצעיאלא ,מלןמדהאנשים

שתיןבה-הקטנהלהקתןשלן.הכןריאןגרפיה

ןבחןרהרמתי,ןיעלחןגל ,מעןלןתרקדניןת

ןשמהבתכניתמןפיעים-צ'רניסאיתןבשם

מתכניתםנכבדיםןחלקים ,איסלמית"ייפנטזיה

 .המזרחיהמחןלבמתכןנתבנןיים

בשמלןת ,נןצצןתבתלבןשןתההשתעשעןת

אלהמחןלןתמקשרת ,בנןצןתמקןשטןת

בתחןםהקןדמת.המאהסןףשללקברטים

דקחבלעלירןןצןעדהתלבןשןתעיצןב

להגזמה.ים-תיכןניבימתיברקביןהמתןח

לאמנןתמזרחייםסיגנןנןתניצןלהיה ,למעשה

-40ןה-30הבשנןתשייךבת-זמננןחדישה
רצינייםישראלייםיןצריםדגלןבהםלרעיןנןת

עדןאןבן-חייםפאןלכגןן ,המןזיקהבתחןם

שלשילןבבמןפעישןבןסקןביץ!פרטןש

ןצליליםןאןנסקן)ביזה(שלאירןפיתמןזיקה

שנערךשבמןפע ,ספקאיןאמיתיים.מזרחיים

הקהלהתלהב ,למשלעכן,שלבאןדיטןריןם

מחןלרירה",אלנרייחןגלשלמהסןלןבעיקר

זמרתשלזימרתהלצליליקינאהשל

בחןשניןתרקלאגלמפליאהבןיראית,'אלז

הרבהשהןאלסיגנןןטיפשי(שם "הבטןמחןליי

לילה).מןעדןןשללבידןרמעבר

גבןההלרמההכןריאןגרפיהאתשמעלהמה

במןרכבןתמרגןליןשלהשימןשהןא

מסימנישהיאהתנןעה,שלהכרןמאטית

ןתנןעהניגןדיםשלמבניםכגןן ,יצירתן

מהסןגןדקןיןת,רגשןתהחןשפתןירטןאןזית

לעיתיםאלאמןדרניבמחןלרןאים ,שאין

רחןקןת.

 ,"לבבייימחמד ,הרמתייעלשלהסןלןגם

שןשנהבביצןעלןי-תנאישרהמאתלמןזיקה

לןעבדידןע,מצרימעצבמאתתלבןשת ,דמארי

ביצעהגםיעל .מלהיבהיה ,אל-ג'אפארעבד

קלןדמאתלמןזיקהיצרה,עצמהשהיאסןלן

 .דביסי

בעצמןמרגןליןירןןשביצעהסןלןייבדד",

הןכיחארגןב,זןהרמאתשירלפיןבכבןדן,

מעןררתבצןרהלהתנןעעמסןגלהןאכיןםשגם

 .התלהבןת



לפניפותחמרגוליןשלבעבודתוזהחדשכיוון

-חדשיםאופקיםבישראלהמודרניהמחול
ומבטיחים.

מהביתהתוכןאתלהביאנא

סוזןבמרכזשהתקיימומסך",הרמת IIמופעי

עכשווימחולשפעהביאו ,נובמברבחודשדלל

הצעיריםמהכוריאוגרפיםאחדיםמעולה.

 .יותרשלמהנעשתהועבודתםבגרו,כאילו

 .ידניאלוענתדרנעה ,כלקודם ,בלטואלהבין

 ,יכולתואתהוכיחשמכבר-תדמורעידו

המחוליהנוףשלמוכרלמרכיבהפכהולהקתו

 IIאורנאנוס IIחדשה,עבודההפעםהביא-שלנו

פיוטיתבצורההתחילשלוהמופעשמה.

כילותמיניבתוךנעיםכשהרקדניםומשכנעת,

העירוםשקוף.-חצימבדארובותתרצהאםאו

אבל .תדמורשלבעבודתוקבועמרכיבהוא

ממשכאלה?ברגעיםהאוראתלהורידמדוע

זוגהובןיסט'נס-זיד'אורלסוניהשעשתהיכפ

שהשנייםמכךשהחל ,שלהבדואטפסטנןארי

בחללתלוייםשנותרו ,בגדיםמעליהםהשילו

שעהצח,שלגלבסוףירדושעליהם ,הבימה

האוריורדאזאבלעירומים.נותרויםישהשנ

יפים,גופיםמשניהנאהובמקוםלמינימום,

המאמצת ,למציצנותהמחולאתהעלטההפכה

בחושךהעירוםהסתרתיידעל ,םיהעיניאת

אופנתי.

היאקדימה.צעדהפעםעשתהבוררתמר

 ,"כד" ,רקדניםלחמישהמחולעיצבה

וסיימהפתחהעצמהשהיאבכ,ךוהסתפקה

זהבמחולהיהרקדניה.ביןבזחילההמחולאת

שתמר ,זובעבודהניכר .וכןעצוב ,פיוטימשהו

שאלהממנו ,"בוטו"במחולהרבהעוסקתבורר

c) 

זכלאשמוור,יא /;:ואז'פרלזן,ל'זנא ,"ה,וליווארומייי
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ביטוידיילשבא ,סכנהותחושתאיטיות

ירגלאתהמסכנים ,השבוריםבחרסים

 .מהיהבריצפתשעלהרקדנים,

לעבודתולגמריחדשהגירסההביאאיבגיאורי

II שהציגהנוסחעלבהרבהשעולה ,פתוח"פצע

דמויותיוצאותשממנוהמקרר .הקודמתבעונה

האיגרוףיושק ,מתיםלארון ,לבסוףשהופ,ך

נוצלו ,ממעלשרשראותעלהתלוייםהלבנים,

שגם ,המשונההשוטרנעלםולשמחתיכראוי.

 ...במקררבעברהיההוא

הבכורהשאחרי ,הראשונההפעםזואין

לפיהתנועהאתלגזוםסוףסוףאורימתפנה

בהחלטהוא .האמנותיהמבנהידיעלהנדרש

אתלעשותמוטבאבל-מוכשרכוריאוגרף

הצופיםאתשמזמיניםלפנישיעורי-הבית

והמבקרים.

למרביתמשותףמכנהצרהישהתופעה

םיהסמלשפעהיתה ,השונותהעבודות

עמוסותהיוהעבודותכלכמעט .המופשטים

II משמעויותII להיותיביחאינומחול .חידתיות

למרותאבלי.משמעות-חד- !יהיהשלאומוטב

לפענח ,לויכא ,מתבקששהצופהסמלים ,זאת

עצמה.היצירהאתכביכוללהסתירעלולים

הרכילותיכתבשנוהגיםי(כפבהעדרםבלטו

דברלכוכןלכשעצמהתנועהשלמחולין)ילצ

שלמפגןהיהזה .הקלאסילבאלטהשייך

של ,מצויינתקהיוטכנריקודיתכולתי

 .אטרליתיתמאודאבלמופשטתכוריאוגרפיה

שלחתונתה II ,מארשלברקשלהחדשהעבודתו

הואכי .אכזבה ,עבורי ,היתה IIגולדמןאמה

אינואבל ,יצירתיכישרוןשלסימניםמראה

שלוהתנועותאוצרראשית, .משגיאותיולומד

קטנהלאחוצפהבזהשי ,ושנית .מאודדל

ולהפוך ,היסטוריתדמותשלבשמהלהשתמש

יהודית-חתונהמסתםלמשהוהעבודהאת

ראויהגולדןאמההקידמהלוחמת .אמריקנית

והנושאהשםכייותר,רבהלבלתשומת

 .מחייבים

העשירנורהימסישתחררשברק ,הזמןוהגיע

ללאשובהופיעהזועוב.דמרגלית ,אימושל

באמצעהגיוניתסיבהאולעיןנראהקשרכל

שלמהמםבקטעהאמריקאיתהעבודה

שמואל.מספרפרקהקראת

 "שקט-תק"שהיהומלהיבבמינומיוחדמופע

כמבריקמתגלההלועזיותבאותיות(שרק

צחי .) Shakatak-עצמוהמופעכמו-וקצבי

לטובהזכוריםהטרקטור",נקמת IIונגניפטיש

ובת-נהריןאוהדעםשלהםהפעולהמשיתוף

בריק- ,רקיעותמקצבים,שלמופעחברושבע,

 .ביותרומהנהמלהיב stompו-דנס

 ,ביתכלי ,גופם ,נגינהלכליאצלםהופךהכל

 ,מקצביםמייצרים ,טאנגליהציירכשלמכונהו

חבל,רקדבר.שליופי .לתנועהההופכים

חזקים,גווניםחסריהםגםהיושהבגדים

כמההכללית.התעשייתיתבאוירהונבלעו

המעולהלמופעהרבהמוסיפיםהיוצבעכתמי

 .הזה

הפעם .פינטוענבלראויהלשבחמיוחדלציון

מספר,דולרקדניתלעצמהדואטצרהיהיא

במחול ,"כבודותעלמות"שתי ,סנדויהורוניקה

 .ובתנועהבהמצאותיוומבריקמשעשע ,קליל

הכוחותאחדהיאגםפינטושענבל ,ספקאין

שלהצעירהדורשלהמרכזייםהיוצרים

היאהלאכאלהכשרונותולגלות .כוריאוגרפים

 .מסך"הרמת IIכמומבצעשלהאמיתיתמטרתו

65 



היהמחודשתלגירסהשזכה ,לשנייםמופעעוד

והשחקן-הזמרגתעמנואלשלקודס"אלייערוץ

-תפשתילאהפעםגםויינשטיין.מאריאנו
 ,כביכולהפוליטיהמסראת-באשמתיאולי

ועמיתומדהימהבצורהמתנועעעמנואלאבל

מאוד.מקצועניבאופןוטקסטיםשיריםמגיש

ללאגםאבלפתרון.בצידושאיןייחידון",עוד

מהנה.זהרש"יפרשנות

הביאוהרמןטולפנובשלקליפה"ייתיאטרון

ימי .נהדרתבתיאטרליותעשירהעבודהשוב

חומותשלהנעיםהסמליםאתסיפקוהביניים

תמידאבלפרועדמיוןמלאתעבודתם .וקרבות

של ,סמליםשפעהיהכאןגם .מאודאסתטי

מה.יודעהשד

 .כשרונותשלמרהיבהתצוגההכלבסך

כיתהעלתהדרנועה

לאשניםלפנימתחילהדרנועהעםהכרותי

 ,בעייתית"יימאודקיבוץבת ,כשהיאמעטות,

דמותהלמרותמרגולין.ירוןאצלמחוללמדה

עלגדולהכריזמהלההיתהתמידהקטנה,

שלההקשרלמעשההיההמחולהבימה.

לחיים.

 ,הראשונותעבודותיה .ליצורהחלה 1993מאז

אלא"ייאינוייזנאנא",בעשב",ייראשית ,"שביריי

היולאהןאבל .מסקרןמשהותמידבהןהיה

 .שלמות

משתמשתשהיאהסמלים .שופעשלההדמיון

כמהישכיאםמאוד.פרטיים ,אישייםבהם

ושוב,שובדרנועהאצלשחוזריםמרכיבים

האכילה,אולצבאדםההופכתהמזוודה,כגון

עשייתזוכראנישכיח.בלתימחולימרכיב

בעבודתהגם .שביר""בכברחסהואכילתסלט

כרוךאוליאוכלים. "בקליפותלנשוך"החדשה,

 .הפנימיבעולמההואאףמתמי,דרעבזה,יצר

בהישבתנועה,עשירהזויצירתהאבל

בוגרתוהיאמרתקותבימתיותהתרחשויות

 .להפליאומעוצבת

ומעליההגדולה,הבימהגביעלקטנהבימהיש

יורדמהםוחבלים,מתקניםשלשלםמרקם

מכשיריםועוד,שריוןמעיןשהוא-בגד

הרקדנים.אתהמשמשים

רז,רננהשחר,איתמרדה-וולףניר-המבצעים

אחדכלמלוכדת,יחידהמהווים-הרמןומיכל

מעלמתנשאשאינוכזהאבלסולן,בגדר

והכוריאוגרפית ,מיוחדתדמותאחדכלחבריו.

הבדליואתתנועתםאיכותאתהיטבמנצלת

שלהם.הגובה

משנת "בעשבראשיתיישלהמחודשתהגירסה

כיסאותושלושהרקדניםלשלושהמחול , 1994

מעוצבתכיוםנראיתהיאאףירוק,דשאעל

להפליא.מבוצעתהיטב,

שמרבהמלחיןברייט,ישראלשלהמוזיקה

מוסיפההעבודות,בשתירקדנים,עםלעבוד

שעיצבההתלבושותוכןלתנועה.ותורמת

בן-מנחם.עתליה

להקהשללרמהשהגיעהקבוצה,עוד ,הנה

ממש.שלעצמאית
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דניאליענתעלהירחהשפעת

מבחןאתהפעםשעברה ,נוספתיוצרת

 .דניאליענתהיאהאמנותיתהעצמאות

במסגרתהופיעהבה"לונה",הטריה,עבודתה

(איריסהנאמניםרקדניהעםמסך"ייהרמת

ורותםתמירקובינמירובסקי,גליתארז,

של ,הלילימצב-הרוחבסימןכולהתש"ח)

(לונה).הירח

 ,ורגשותרגישותמלאתתנועתהדניאלי ,בכלל

האסתטיקה.מסננתדרךהיטבמסוננים

הסמליותאבל .חידתיותבהישזועבודהגם

היצירה .כביכולפתרוןהדורשמהסוגאינה

נוקטורנוזהונוקשה.נוסחהלפיבנויהאינה

שייךדניאליענתשללהקתהמופעעדין.

מסך".ייהרמתבמסגרתשהובאלמיטב,

בקיומהשישהקשייםכלשלמרותלקוות,יש

בדומה ,זוקבוצה ,קטנהעצמאיתלהקהשל

ורטיגו ,קולבןאמיר ,דרנועהשללאלה

 ,שלנוהמחוליהנוףאתהמגוונות ,ודומיהן

להקות .לפעולתןהמימוןמקורותאתימצאו

החיוביתהתופעההןאלהוזעירותצעירות

בשנתייםהישראליהמחולבתחוםביותר

האחרונות.

גדולאחדשגעון

בת-להקתו,עבורנהריןאוהדשיצרהמופע

הוא ,בייבי"ייסאבוטאז'השםאתהנושא ,שבע

חסראגב,שמו, .הזהמהעולםלגמרילאמשהו

היההואאחת,ייי"ממנוהחסירוולומשמעות,

המדוברבנושאמשמעותיפוליטילהגדהופך

 .ביביראש-ממשלתנו,מכל,יותרלאחרונה

מהמם,תנועה,מלאצבעוני,מרעיש,מופעזהו

רוקדשם ,פתוחחציבמסךמתחילהכל .מרגש

הקהלטמיר.שי ,מופנמותפניומעודנות,

לכלהמסךנפתחאזורקבנחת,לומתישב

שיוצריםהנהדרהרעשומתחילהבימהרוחב

ועמיתוזגפלדפטר-הולנדייםצלילאמנישני

 Peter van der Poll (פולדרפאןתיס
Thijs-Zegveld (, אובמהפועליכמוהנראים

לכנותמותראם-מנגניםהשנייםחשמלאים.

ומינימשונותבמכונותבריתו,ךשימושכך

יודעמישלוקולותציוציםשפשופים, ,דפיקות

 .נגינה-מה

שבו ,קסוםמשעשע,צליליעולםנוצר

שלורקדני-החיזוקהלהקהרקדנימשתלבים

מושפעותשחלקןבסצנותשלההאנסמבל

ובייחודהיפניוהמחולהתיאטרוןמעולם

ארבעהאושלושהבוהבובות,מתיאטרון

במקרה .בובהמתפעליםייסמויים"מפעילים

כמומעוותותודמויותבשר-ודם,רקדניתזה

 .מאריןמאגישל " May B "-מאומהבוטו

הבימתיהמנגנוןתפעולמשעשעות,הקרנות

לעשותלפעמיםשנוהגכפיהקדמי,והמסך

כביכולמרקידות ,אןקילייירי ,נהריןשלעמיתו

 .עצמההבימהאת

הזאתהמעולההיצירהשלהשניחלקהלקראת

תחילה .קבייםעלדמויותלתמונהנכנסים

הסיוםולקראתד'אורליאנס-ג'יסט,סוניה



עלנןצןתעםענקים,שלןשהשלחבןרה

ליימפלצןתייאןתםהןפכןתשהקבייםראשיהם,

משןנןתדמןיןתלישהזכירמהנהדרןת,

ארטה.דלמהקןמדיה

שהחלקשעהסינרים,מיניהכללןבשיםלבסןף

מעצבתלןילרקפת .חשןףהגןףשלהאחןרי

שלמזהפחןתלאפרןעדמיןןישהתלבןשןת

מי?אלאבמבי,שלהתאןרהגםנהרין.אןהד

רביםשפרטיםחבלאבלמאןד.פלסטית

ההאפלהבשלהצןפיםמעינינעלמים

החיסכןןמבצעבמסגרתנןהגשהןאהאןפנתית

 ...בחשמל

אתלהספידלאחרןנהשהחליטןאלה,כל

עכשיןייאלצןעצמן,אתשמיצהכמינהרין,

מלןתיהם.אתשאןמרים,כפילאכןל,

בנןיאבל ,מרגששפעבןישבייביייייסאבןטאזי

רןעשת,בסצנהמתחלףשקטקטעבקפידה,

כפימימדים,גדןלןתבהתרחשןיןתןאינטימיןת

שצריך·

הפסקהשישלציין,ישהמןפעשלןלשבחן

חייביםאינםשהצןפיםכךדקןת, 50אחרי

שלהם,הטבעיתשןמת-הלבמשךעללהתגבר

רעננים.לאןלםלשןבןיכןלים

נשארנהריןןאןהדשןב.זאתעשתהייבת-שבעיי

גםןאןלי-ישראלשל 1מספרהבימתיהיןצר

מזה.למעלה

ב"ענבל"חגיגה

באןלםשהתקיימהייענבל",שלהטריההבכןרה

היתהזןמרנין.אירןעהיתהדלל,סןזן

שלןמעריציהידידיהשתלןהתקןןת,התגשמןת

יצירןתיהשיחזןרבמלאכתלןי-תנאישרה

 ,ןעכשיןהין.כלאמהבימהשנעלמןהןןתיקןת,

ןמןטיכהןאילנהכגןןהלהקה,ןתיקיבזכןת

ןלהנןת.-ןלראןתןלשןבאפשראברהמןב,

היתהאןתנטית,מזרחיתכצןרההמיניאטןרה,

שרה.שלבעבןדתהמאןדחזקפןתמיד

ידייםתנןעתןבןמקסים,דןאטייהצןרףיי,

ממש.לאמנןתאןמנןתמלאכתהןפך ,פיןטית

שעםאברהמןב,מןטיהביאשראינןבביצןע

עןדהנפשיתןיכןלתןהבימתיתנןכחןתןהגיל

כפןתחדש.לשיאהצןרףתפקידאתהעמיקן,

כתר-יןצרןתאצבעןתיןכיןנים,מתעןפפןתידין

שלאנןשילצירןףהןפכתןהצןרפןתזהב,

נפלא!ממשאהבה.

משנתלןי-תנאישרהמאתפןרחןתייייאןתיןת

אין .לתלפיןתהבנןיקבןצתי,מחןלהןא 1986

נןשאשלטיבים,מןשלניגןדיםלבנןתכשרה

גםהבימהעלאיתןניצבןהבנייןןאריאציןת.

כרקע,תחילההתלןיההעשירה,הפרןכתכיןם.

משמשתידיים,כפןתמבצבצןתןדרכה

דתי,כמעטנןשאעלזהבמחןלשןנןתלמטרןת

משנהזהאיןהתןרה.אןתיןתקדןשתשל

 .מאןלץמלאכןתי,קצתנןשאזהןשלדידי,

לשמשיכןליםמבנהןןבעיקרתנןעתןהמחןל,

כןריאןגרפי.מרקםשלמןפת

קדיםיייירןחחדש,מחןלהכינהסלערחלי

עלרקלאהחתןמההיאשלה.שכןלןכןתרתן,

המןזיקהעלגםאלאהכןריאןגרפיה

במבנהניצבתהמבצעיםקבןצתןהתלבןשןת.

ארמןןגניכמןסימטרימשתנה,ןבלתיקשיח

מדיבן,מןעטהכשלעצמהןהתנןעהןרסאיי,

לטעמי.

קערןתלמשלנהדרים,חזןתייםמרכיביםיש

ריקןדזהןאבל .האןרמשתקףבהןנןצצןת,

במןבןןגםהתנןעתי-הגןפניבמןבןגםזז,שאינן

יפה,תנןחהזןהפילןסןפי.תרצןאםאןהנפשי

מחןל.ממשלאאבל

בערבית)(עץרהיייייסגשלהמחןדשהביצןע

שענפיקמאי,שבטבאיזהדןכהן,אילנהמאת

שלהכרחיכמרכיבבחייןמשמשיםעצים

המןזיקההזה.במינןהמיןחדבמדברהחיים

הרבההןסיפהןנגניןברשלמהשלהחיה

שלרגעבהשאיןהמעןלה,לכןריאןגרפיה

 .ןמרתקתעשירהבצןרהבנןיהןהיאשעמןם,

נראןכאח,דןהןןתיקיםהצעיריםהרקדנים,גם

נראתהלארבןתשנים .ןמסקרניםחיןניים

אניהתפעלןת.ןמעןררתחיןניתכהייענבל"

שאילנהבכ,ךהמפקפקאישעןדשאיןמקןןה,

כיןצרתהלהקה,בראששתעמןדהדיןמןכהן

שלהאןצרעללשמןרשמסןגלתןכמי

 .לןי-תנאישרהשלעבןדןתיה

בת-שבעאנסמבלשלנפלאערב

רקלאבת-שבעאנסמבלמשמשהאחרןןבזמן

הלהקה-האם.שלההמשךדןרלרקדניחממה

רקדניעםןעןבדיםמגיעיםמחןייליןצרים

בזכןתהקיימתלהקהעםכמןממשהאנסמבל,

לראשןנהשבןצעההתכניתןבאמת,עצמה.

שלעבןדןתשלןשןבה ,' 97דצמברבסןף

נהדרת.חןןיההיתהאןרחים,יןצרים

העןבדת ,גןדרןלינדהמאתתנןעןתיי 100 "

המתחילהצןרנית,יצירההיאןבבלגיה,בקנדה

גןף.חלקישלסטאטיתכמעטמתצןגה

ןאפילןזרןעזהאחרבזהחןשפיםהרקדנים

האןרהבטן.כגןןיימתנןעעיםיי,פחןתחלקים

ןממדרהבןדדהגןףןאתהבימהאתמחלק

בןצעןהפעםןריאציןת,כןלןהןאהמחןלאןתן.

פןגמתאינההרגשיתהקרירןתןבמרץ.בדיןק

יצירןתמעטיחסיתישאצלנן,דןןקאבהנאה.

רעננןתהןהתנןעןתמאהןלכןצןרניןתמחןל

המציףלקןנצנזןסשייכןתשאיןמשןםלמראה,

התיאטרליהמחןלסןסהןאהמחןל,בימןתאת

פשר.ללאסמליםשכןלןהסמלי,

האנסמבלרקדניהגישןמנת-בינייםבתןר

חןקריםשניבןדמיןני,מדעשלדןאט

ברמיירןןהבכןרה(במןפעלבניםבחלןקים

עצמםעםמסתבכיםטןרזאןןה-זיירן),ןפיןטר

שלייקריסתה .מאןדמשעשעתבצןרה

היאהצרפתילסקירפרדריקמאתהתיאןריהיי,

כךכלשהםמדענים,שלקריקטןרהמעין

הכאילןלאמתןמןדעיםמלןמדים

 .לטירןףקרןביםבעצם,שהם,עדאןביקטיבית,

ירןןהמןפעריקןדישלןשתבכלמאןדבלט

עןנןתשתיבמשךשהצליחצעיר,רקדןברמי,

כךןאחרבייענבל"תחילה,לבלןטבלבד

שלגבןההלרמההגיעהןאהפעםבאנסמבל.

אלאהפיזית,יכןלתןבזכןתרקלאביצןע

החזקההבימתיתנןכחןתןבזכןתבעיקר

לבלשיםשכדאירקדן .אישיןתןאתהמבליטה

לנחש,לעצמימרשהאנייגיע,הןאכיאלין,

מאןד.רחןק

עםעסקלנןיששבתכניתהשלישיבמחןל

בת-שלמייחדלמרכיבהיתהשכברתןפעה,

מהגבןהים,גברייםבקןלןתהשימןששבע;

זכןיןתשיןןיןבהקנייתקןנטרה-טנןר,שנקרא

אלאהתנןעהשלמשרתתרקשאינהלמןזיקה,

שניםלפניכברביצירה.ממשיתשןתפהמהןןה

זימרהשהשמיעןרקדנים,בלהקהבלטןאחדןת

היההראשןןגבןהים.גברייםבקןלןתמצןיינת

עםשלןבמןפענכחתיאגב, .ראמבןטספיטר

הןא ,) Joaquim Sabate (סאבאטהגיןאקים

שלהנןכחיטרמןלןייייטרמןלן,שלהכןריאןגרף

בהןלנד.האנסמבל,

ןאתייבת-שבעייאתראמבןסטפיטרכשעזב

 ...הלהקהרקדניביןמחליףלןנמצאהארץ,
עםעכשיןהרןקדזלןטיק,ארנןןשלבדמןתן

במנעדלשירללמןדשאפשרהתברר, .סאבאטה

 .הקןנטרה-טנןר

רקדןלימןדין,סיןםאחריהיה,סאבאטה

מברצלןנה,אימפריאל""לאנןנימהבלהקת

אצלנןשהןפיעהשעהרביםלשבחיםשזכתה

השניההבינלאןמיתהתחרןתבמסגרת

 .שעברהבשנהדללסןזןבמרכזבכןריאןגרפיה

המןזיקהמלבדבן,ישטרמןלןיי ,ייטרמןלן

בעזרתעצמםהרקדניםידיעלהמןפקתהחיה,

שימןשאקןרדיןן,כגןןנגינה,כליגןפןתיהם,

אןתםבייפןמפןתיי,ןאפילןבחבליםדמיןןמלא

בעזרתםשמנקיםתת-לחץ,היןצריםגןמיגביעי

מהסןגיצירהזןסתןמים.ןביןביםכיןרים

פרטיהכלאתלזכןראפשראישממשהעשיר,

ברמי,ירןןמצטייןהפעםגםאחת.בראייה

המשעשעןתההתרחשןיןתבמרכזהניצב

היכןלתהאןרח.הכןריאןגרףשיצרןהמדהימןת

הכשרןןיןם-יןמיים,בחפציםחייםרןחלהפיח

כמן(קצתמחפציםצליליםלהפיק

ןמגרןנןתנהרין)שלבייביייבייסאבןטאזי

אתמזכיםמאןלץ,יישמעשזהמבליהרקדנים,

מיןחדים.ןהןקרהבשבחסאבאטה

והדיקטטורהרומיאו

לשוא!שייקספירשלשמואתתישאלא

ןהכלחדשןת,פניםאינןפרלזיןקאזיאנזילין

מחןלכיןצרהגדןליםכשרןנןתיןאתמכירים

רקדניןביצעןבארץלהקתןבביקןרמקןרי.

ליירןמיאןשלןגירסתןאת(המצןיינים!)

הטרגדיהפיעלכביכןלאןלכאןרה-ןיןליהיי

שייקספיר.מאת

ןשימןשעיבןדיםנגדדברנית,עקרןלי,אין

לשמןשלאלמטרןתמןכרספרןתיבחןמר

האןהביםעלהמחזהביןהקשראבלנכתב.

מקריאינןפרלזיןקאזישללבאלטמןןרןנה

תמןה.ממשאלאבלב,ד

נןתרה,פרןקןפייבשלהמןזיקהרקלמעשה

מהקןנספציהמיןתרת,ןממששייכתבלתי

-סמטדה(קלאןדיהזןיןליהכי .ההיסטןרית
Claudia de Smet (, למשפחהנצרכאןהיא

שלמשטרהמנהליםאכזריים,שליטיםשל

חןמהמןקפתמצןדהשלבחצרהבןןרןנה.דיכןי
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להםמןטלים ,כלבעםזקיףלןמטיילןעליה

בהם,מתעמריםשהשןטרים ,ביתחסריכמה

 ,הדעתקלהנערשייקספיראצל ,ןרןמיאן

אחדמבטתןךלנערתןאהבתןאתהמחליף

נציגהפעםהןא ,ליןליהשלמהלהתמסרןת

מנהיגם ,מקריח 30+כבןשנראה ,המדןכאים

המצןדהבחצרהזרןקים ,ההןמלסיםשל

הבימה,שעלהעגןלה

לסצנתתשמששהחןמה ,חשבתילתןמי

ביןתרהחשןבההסצנהשהיא ,המרפסת

 ,בזןזהלגעתהאןהביםמתאןןיםבהבמחזה,

לא ,שהבחנתיכמהעדאבליכןלים,ןאינם

במןפעהאןהביםביןזןליתילפגישהכללהיתה

להבהירמאמץכלנעשהלא ,בכלל ....שראיתי

הדמןיןת,עיימנןאתהעלילהאת

הרקדנים ,ןנןקשהחדהןבהרבהיתההתנןעה

אבל ,במסירןתתפקידיהםאתביצעןהמצןינים

מסרכללגלןתהצלחתיןלא ,מהימהבנשףקןר

ןליהישלאןמנתהזן,בטרגדיהכביכןלאמיתי

לבןיחצ ,רחביםמכנסייםבנערןתלשתיהפכה

 ,טיבלטורקבהמון,נעלםמרקוצ'יושחור,וחצי

גנטיקהבעזרתשןכפלפשןט ,האליםהבריןן

הטכניתיכןלתםכלמןיןת,דלכמהיאןגרפיתרכן

 ,לדידי-הצליחהלאהלהקהרקדנישלהגדןלה

אנןשייםןרגשןתחייםרןחלהפיח-מקןםמכל

העקרה, ,משהןהמכאניתבכןריאןגרפיה

רןבלדמןיות,אמפתיהכללחןשהיהאפשראי

 ,"ן"מןפשטאחידיאןפבעלןתהיןהתנןעות

 ,גאומטריותבתצורותנעוהרקדניםןקבןצןת

משלהיהלאזה ,ןנןקשןתאחידןתבתבניןת

מהרנסאנס,רסיפןעלמןדרני

לשונותמיניבכללדבר

 "ייגלןסןלליהר,מוזמושגישהנוצריםאצל

) Glosolalia (, בלשןנןתלדבר"שפירןשן

אחדשהןאהזה",מהעןלםשלא ,מןזרןת

אתהיטבמכירשחקןכל ,הקדןשהמסימני

בצליליםהשימןשמשמע ,הג'יברישמןשג

 ,מןכרתלשןןלכלשייכןתשאינן ,ןהברןת

ההגיוןןלאהרגששרקמנתעל ,משחקבתרגילי

התרגיל,בשעתיפעלו

הנןשאתשיינפל,דרינהשלהחדשהבתכניתה

מןשגלישאין ,אודימוניה"ייהמשןנההשםאת

האןשר",-הטןבהשדייפירןשןלשןןבאיזן

 ,כזהבדיבןררבשימןשנעשה ,בתןכניהככתןב

אבל ,רעכלבכךאיןלןגית,משמעןתלןשאין

עןלמי?כחידןשזאתלהציגמדןע

בגדרשאינןרקלאבטקסטיםהשימןש ,בכלל

הבאלטלראשיתממששייךאלא ,חידןש

 ,מסכתןתמעיןהיןכשהמופעיםהקלאסי,

אןפיןטייםטקסטיםהןשמעןמשמע

מחןל,קטעיןביניהםמיתןלןגיים,

בעבןדהמשתתפיםבחןריםןשנירקדניותשבע

 ,דקןת-50כהנמשכתשיינפל,דשל ,זןחדשה

הבחןריםשניןאילןהיטב,מאןמנןתהרקדניןת

רעיןנןתישןשםפהממש,כחובביםנראים

-הצטרפןלאהפרטיםאבלנאים,תנועתיים
כלשהן,משמעןתילמכלןל-מקןםמכלבראשי

יפה,איילתשעיצבההיפןתהתלבןשןת

68 

התאןרה ,היפןתשקןפןתהחציהמסכןת

היהלאאלהכלהןדאי,ישישלהמצןיינת

התנןעןתלגיבןבקןהרנטיןתלהעניקבכןחם

הפשר,חסריןלטקסטים

ידוהההקסםסוד

 "הבמהתיאטרןןיישלהמחולתכניותבמסגרת

 ,(כמנחה)גןלדמןןרההןפיעןהירןשלמי

מכברלאששב ,משילקאררפאלשלההתלמיד

שקאלהןהרקדניןתבהןדן,השתלמותמשנת

 ,למינהןהןדימחןלשלבערבמואבןיעל

כלשלןהעמןקהרציניהיחסניכרבמןפע

זאתלמרןתאבלההןדית,לאמנןתהמשתתפים

בעל ,גאנשלאלהמסןרתיתהתפילהןאפיל-

לאזה-עזרהלא ,המחןלפטרןן ,הפילראש

שלמידההיא ,שחסרמהמלהיב,מןפעהיה

ממש,שלןבימתיןתהתלהבןת

מצןיין,נראהטןב,מתנןעע .לקארימשרפאל

אתןלהניעהעינייםאתלגלגלהיטביןדע

למעןלא ,לעצמוכאילורוקדהואאבל ,הגבות

השקטהטון ,האפלוליתהתאןרהגםהצןפים,

אלהכל ,ההסברדברישלןהדידקטימאןד

המןפע,אתעימעמן

עלההןדיהמחןלאמנןתכימאן,דחבלןזה

טןבןמלהיבה,מרהיבהלהיןתיכןלהסןגין

הבהרטשלהמ~דרןתלשפתאןתנןלקרבשניסן

שירמתוךבפסןקיםהשימןשידיעלנטיאם

קטעגםאבל ,הןדימחןלמעיןליצירתהשירים

שהיהכפיהערב,בתחילתןלאבסןףשבא ,זה

ההןדיהמחןלשפתאתלפצחכדינחןץ,

מבןייש,כאילןהיה ,שראליןתיבעיניים

 ,רןבפיעל ,הםהרחןקמהמזרחתןמחןל

אלהדרמאטי, ,סיפןרייסןדבהםשישריקודים

לאגיבןרים,סיפןריאןתפילןתרןמנסןת,

עםההזדהןתללאמןשטת,בתנןעהתרגילים

מחןלותמאבדיםהדרמאטי, ,יהרגשהתןכן

ןהןפכיםשלהםהקןמןניקציהמיכןלתאלה

לחןןיה,במקןם ,לאיןריםלאילןסטרציןת,

מלהיבלאאבלכשר-פרווהבאלט

ברטהשבהנהלת ,הישראליהבאלטלהקת

הבימהלאמנןיןתבמשכןהציגהימפןלסקי,

אקסטאזי"יי ,שלהחדשהיצירהבתל-אביב

נעיםנשיםןשירתהקשהכלילצלילישמה,

לבןשים ,הלהקהשלהמצןייניםהרקדנים

נןצציםמתכתבצבעיקצרצרןתבשמלןת

אןחשןףגןףןחציכהיםבמכנסייםוהבנים

זןיתיןת,בתנןעןתבאפודה,

פירן'שהשאקסטאזהסבןר,הייתימהמשןם

שאצלנןכחתיעכשיןחןשים,שכרןןהתלהבןת,

מכאני,משהןהיאאקסטאזהימפןלסקי

-כליושארתופיםחלב,ולאבשרלאניטראלי,

במקצביםמןשמעיםלהיןתאמןריםהקשה

שלבייבי" 'ייסאבןטאזאתשראהמימעניינים,

בהעדר ,ברעשיםלעשןתאפשרמהיןדעבת-שבע,

הצבעןניןתשןנים,בגבהיםליםיןצלמנגינה

זההפעם,לאהמקצבים,ממגןןןלנבןעאמןרה

מיהםבתכניהנכתבלאובצדקמןנןטןני,היה

 ,אןתםלבייששלאמנתעלהמנגנים,

רקדנים "לגדל"שיןדעתימפןלסקי,לברטה

משמע ,לאןניסןנןחןלשהיש ,טכניתטןבים,

התנןעה,אןתהאתזמניתבןעןשיםהכל

השנןןהיהןדי-הפןלנישהמשןרר ,היןלסימטר

ייהסימטריה :אןדןתיהעלכתבטןביםיןליאן

כנראההיא ".הטיפשיםשלהאסתטיקההיא

עלב-קןליןת,רעל ,קאנןןעלשמעהלאעןד

 ,בתנןעהניגןדים

שניים ,שנייםיילקןנצ'רטןיצירתהגםכי

את,שפתחהמנדלסןןפליקסמאת "ןכןלם

ניאן-באלטזהןייכןלם."בעיקרהיא ,הערב

בטייטסןבחןריםדקיקןתשמלןתעם ,רןמנטי

הבאלטיןתהקלישאןתכלבןישבהירים,

אןמקןריןתשלטיפהבןאיןאבל ,הרכןת

אישי,צןרניכוריאוגרפיהיגדבכלל

המי-יןדע-בפעםןלןמרלשןבאלאנןתרןלא

לבצעהמסוגלתללהקהשנחןץשמה ,כמה

בשעתן,כתבנןברמעניין,יןצרהןא ,טןבמחןל

אןדןתעלמכתביםיי(בספרןשנהמאתייםלפני

אתבאלט,יןצרישלסןגיםשנישיש ,)"לטהבא

השניןאילןצעדים"יימסדרמכנההואהאחד

עםימפןלסקינמניתלצעריאמן-יוצר,הוא

חוטעלתנועותהחןרזים ,מסדרי-הצעדים

 ,משמעןתלהםלהעניקמבלי ,המןזיקהספירת

ם

מש<:וקאררפא:ו 'רקדן

ברוןא:ודדצ<:ווס,

DANCER: RAPHAEL MASHILKAR 

PHOTO: ELDAD BARON 
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דגו(גדיצילום,פטיש,צחי ,'כוריישקט-תק",

"SHKETAK", CHOR.: ZACHI PATISH 

PHOTO: GADI DAGON 



a 
ג

הכןריאןגרפיים,הכשרןנןתמצעדמןפעי .........

ב"חשיפהשנכרדמסד",ייהרמת ..........

מרכזמנסהבההמסגרתבינלאןמית",

למנהליישראלימחןללמכןרדללסןזן

מחן"לןקנייניםפסטיבלים

 .מאןדמרשימיםהין ,) 1997בנןבמבר 6-30 (

מיני-פסטיבלןתחתהשיטה,שןנתההשנה

העבןדןתבןצעןימים,מספרשלאינטנסיבי

זהן, .נןבמברחןדשאןרדלכלבסןפי-שבןע

מבקריםמלבדלמי,כיחשןב,שיכלןללדעתי,

 4-5לבלןעןחשקכןחישברירה,להםשאין
שלכשסיןמןמןזרןת,ןבשעןתביןם,מןפעים

המןפעשלהאצבעןתקצןתעלדןרדאחדמןפע

הבא?

הצעירלדןרהמשתייכיםהכןריאןגרפיםנבחרת

עבןדתםפריאתשהביאן ,למדי)גמיש(מןשג

האןלמןתאתשמילאןהמפגשים,באילפני

ממששםאףכללהלא ,המןפעיםבכלכמעט

היאסןף,סןףעצמה,אתשמצאהיןצרתחדש.

 .דרנןעה

ענבלהיתההבריקה,ששןבחדשה,לאיןצרת

לחמישהדהןעבהפעםיצרהבןררתמר .פינטן

חברפטישצחי .מיןחדלדיןןהראןיה ,רקדנים

יישקט-שלהםןהמןפעהטרקטןר",נקמתייל

-לפענןחניתןלןעזיבאיןת(שרק "תק
Shakatak ( ןמרתק.חזקהיה

 ,קבןצתןשלחדשהבכןרההביאתדמןרעידן

ןעידיתטןפנןבדימיטריעשןכןייאןראנןס".

הסןריאליסטי :;'קליפהתיאטרןן"ןהרמן
שלהם.

המצןיינתהטכניתהרמהתןפעןת:שתיבלטן

העבןדןתשכל ,ןהעןבדההמבצעיםכלשל

 ,ביניהןהיתהלא .התיאטרלילמחןלשייכןת

משהןאןלשמהתנו<נהשלמןפשטת ,אחתןלן

בכ,ןהדברןרשקהאםהקלאסי.מהבאלט
בניאל,ערןהיההשנההאמנןתישהמנהל

תיאטרןן?ןמנהלבמאיתיאטרןן,אישבעצמן

העבןדןתביןאבלזן.טענהמכחישהןא

המשתייכןתכאלהגםהיןלןשהןגשן

 .תיאטרןן-תנןעהמלבד ,אחריםלסיגנןנןת
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ת: IYפ Iתc.יתיכ.יוטן

 ת.,' Iהrלביהטכניתהרrלה

ים Yהrלכ.ביכיוc.ייו

I הIY .יכיוכ.דה.cהY .כI דI ת

c.כ"י I לחתrיוI יו

היתהיוא .התיאטריוי

אחת.יון I .(הי.,.כ

ה YIתנc.ייופc.יטת rlל

rלc.יהןאןיוc.יrלה

.האםהקיואסיrלהכ.איוט

כ.כו.הדכ.רר Iקc.י

תי rIלנ Iהאc.יהrלנהיו

כ.ניאיו.ר( YהיההcI.יה

תיאטרן(.איc.יביrלן Yכ.

תיאטרן(?rלנהיו lכ.rלאי

שנכחומחו"לוהקנייניםהפסטיבליםאנשיביו

מגרמניה,מצרפת,מקרואטיה,נציגיםהיו

ומאנגליה.,משוודיהמפוליומארגנטינה,

מהעבודותרבותמלהיב.היההאמנותיההיצע

את(ראהמפורטולדיוןלניתוחראויות

מבקרשליימשולחנומנור,גיוראשלרשימתו

םהגליון)·של 64בעמ'מחול",

דרנעהמחו:וקבוצתבק:ו,פות",יי:ונשוך

:ובדוצ':ווס,

NOA OAR OANCE COMPANY 

PHOTO, OAN LEV 

Perhaps the fact that the artistic director of this 
year's "Curtain Up" series, Eran Baniel, himself 
a stage director and former artistic director of 

theatres, has something to do with this theatrical 
trend. He denies this allegation but, in fact, there 
were works belonging to othel' dance styles, 

even ballet pieces offered - but were rejected. 

Throughout the sel'ies, two characteristics were 
in evidence: first, the extremely high level of 

movement technique displayed by all the 
dancers and second, the fact that all works 

presented belong to theatrical dance as opposed 
to pure abstract movement, not to mention 

ballet. 

Among the representatives and directors of 

festivals from abroad who attended the 
"International Exposure" part of the series were 
delegates from Croatia, France, Germany, 
Argentina, Poland, Sweden and Britain. 

Most choreographers used elaborate sets and 

props, which is a new trend. For a long period, 
costumes were (apart from lighting) the sole 
visual means employed by young dance creators 
- probably because of lack of funds. No more 
are there just empty space and simple tights. 
Costume and set designers have become an 
integral part of the team of the young generation 

of dance creatol'S in Israel. 

, For a critical evaluation of the performances 
see "From a Dance Cl'itics' Desk" , pp. 78 of this 

 issue of I.D.Q .ם



11 CURTAIN 11 

II ~ UR ~ XPO ~ ~ IONA זRNA ז~IIIN & 

 At the Suzanne Delall Center, 6·30 Novemberן 997
This year's performances of the "Curtain ....ווווווווווI

Up" showcase series attended by the "'""ייייי

dance community of Israel, as well as 
foreign guests, mainly directors of dance 
festivals and other animators and buyers from 
abroad, were mostly quite interesting, often 

-original in their concept and exceptionally well 
. danced 

The series (which takes place annually or every 
other year according to the number and artistic 
level of entries offered) was organized in a 
novel way. Instead of a few intensive hectic 
days with performances overlapping at 
impossible hours, the series was spread out 
throughout each weekend in November. This 
arrangement made it easier to choose, attend and 

enjoy the shows. 

Among the up-and-coming choreographers (a 
somewhat loose definition), there were no 
entirely new names. But some, as for example 
Noa Dar, a promising choreographer, showed 

mature works on a high professionallevel. 
Likewise, Anat Danieli prerniered a fascinating 

and accompished new group work. Another by 
now quite well-known choreographer, Inbal 
Pinto, offered a witty duet; Tamat· Borer 
premiered a dance for herself and her group, 

which deserves an analytical description. 
"Shakatak" was the title of a stomp-step
breakdance piece by Zahi Patish and the 
"Tractor's Revenge" Rock musicians -
fascinating to watch and listen to ... 

gr()u[)~[)rei,enlted his thit'd creation, "Uranus," as 

Theatre" with their new piece, 
, (which 1 assume should be 

" as it deals with medieval themes 
, not mid-life ct·isis. 



from a year of studying in India. Yael Moav 
and Ela Shek also performed. 

The artists all showed a very earnest regard 
for the intricate art of Indian dancing. But 
even the traditional evocation of the god 
Ganesh, the divine patron of dance, and the 
lighting of candles and incense did not help in 
turning the performance into something 
exciting. 

Raphael Meshilkar moves well, has a 
beautiful body, knows how to move his 
eyebrows and his eloquent fingers , Indian 
fashion, but, somehow, seems not to be 
emotionally involved in the dancing. Perhaps 
he concentrated too much on technique and 
not enough on expression. Vera Goldman's 
explantions were rather didactic. 

Even the very good idea of composing an 
Indian style dance to texts from the Song of 
Songs in order to make it closer to Israeli 
spectators didn't quite come off, as it was 
rather timid and lacked temperament. 

Far Eastern dance is always dramatic and 
follows a storyline. It needs a much more 
theatrical approach to get to an audience used 
to Western dance. 

"PARVE BALLET" 
KOSHER BUT NOT EXCITING 

"The Israel Ballet" prerniered a new piece, 
choreographed by its artistic director, Berta 
Yampolsky, entitled "Ecstasy." To the sounds of 
mainly drums and other percussion instruments, 
incongruously interrnixed with female 
(Bulgarian) singing, the very well-trained 
dancers moved in insipid pattems with the 
women wearing trendy miniskirts made of 
metallic material and the man in dark trousers 
with a bare torso and an occasional vest. 

1 always thought that ecstasy had something to 
do with excitement, the losing of control, 
possession by spirits and emotion. The 
drumming was lethargic, the movement sleep 
inducing. 

Observant Jews are not supposed to rnix meat 
with milk. But there is a third category of kosher 
food, neither meat nor rnilk but neutral and 
called "parve" ( a strange term of unknown 
etymology). Yampolsky's new piece is exactly 
that. 

The company also presented another recent 
piece she had choreographed, "Two by Two and 

Everyone," to Mendelssohn's "Concerto nr.2 for 
Piano and Orchestra". The excellent dancers, led 
by Nina Gershman, went through romantically
tinged pas-de-deux, ensembles and small scenes, 
the sort of ballet Yampolsky does best. It wasn't 
innovative, but allowed the dancers to present 

their best side. ~ 
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watchtower with an armed guard walking a dog to 

and fro on its ballustrade. On the ground, a bunch of 

home1ess figures huddle at an opening in the 

fortress wall. Juliet (C1audia de Smet) turned out to 

be the daughter of some fascist dictator called 

Capu1et, unti1 now unknown to history or literature. 

Apparently, Romeo is the head of the opposing 

Montagues. While Shak:espeare's hero is a cheeky, 

unru1y but likeab1e teenager, Sylvain Groud (no 

doubt a very good dancer) 100ks somewhat middle

aged and has thinning hair, which mak:es the star

crossed 10vers incongruous. 

1 was sure the famous balcony scene would tak:e 

p1ace on the parapet where the guard and his dog 

to state, as far as 1 was yזpromenade. But, 1 am SOl 

. ab1e to see, there was no balcony scene at all 

Altogether Prejocaj hand1ed the the story in a 

cavalier manner. The very good dancers moved in a 

rather mechanical way, with very sharp ang1es. The 

Nurse became a pair of female c10wns in whitel 

b1ack wide pantaloons. Only God (or perhaps M. 

Pre1jocaj) knows why. 

Obvious1y, there was no connection to the music. 

Better to forget about it all and wait for another 

work by Pre1jocaj. 

TOTALKINTONGUES 

In Christian theo10gy, there is a strange notion of 

holiness called "glaso1alia," meaning "talking in 

strange tongues," what is known unto actors, as well 

as many others as gibberish. The ear1y Christians 

regarded it as the 1anguage of the ange1s. 

In Rina Schenfe1d's recent program entitled 

"Eudaimonia" - meaning a benevo1ent demon in old 

Greek - there are, according to the program, 

"mono10gues for movement and voice." In recent 

dance pieces, there is a 10t of talking. So to present it 

as a nove1ty is preposterous. Rina has recently 

embarked on a new venture, that of writing poetry. 

But her literary talent isn't as spectacu1ar as her 

dancing used to be. 

The dancers wear trans1ucent masks. But the 

movement 1anguage is neither original nor special. 

The set design is by Oren Pravda and the beautiful 

costurnes by Aye1et Yaffe. 

Seven female dancers and two male ones tak:e part. 

The gir1s are well-trained, the boys 100k amateurish. 

The best component of the who1e piece, which 1asts 

about 50 minutes, is the imaginative lighting by 

Shai Yehudai. 

THE SECRETS OF INDIAN 
DANCING 

In the framework of the Jerusa1em "Bamah 

Theatre," Ver,a Go1dman as narrator and MC 

presented her pupi1, Raphae1 Mashilkar, an 

Israe1i-born dancer whose parents came from 

India many years ago. He recent1y returned 

imagination in movement and sound is 

astounding. Sabate even choreographed a 

dance for that rubber cup on a stem used for 

unb10cking washing basin p1umbing. The rea1 

star of the evening was Yaron Barami, a very 

young dancer who ended up in "Teremo10 

Tremo10" with the sanitary vacuum too1 

sticking to his bare behind. Sabate is a man to 

watch. 

concerned with just movement is refreshing in 

the Tanztheater de1uge flooding our stages . 

As an antipasto, two men (Yaron Barami with 

Piotr Torzawa-Giro at ~he premiere and Matan 

Zamir and Nir Tamir in other performances) 

in white 1aboratory coats portray mad 

scientists busy with a fa1tering theory. 

"L'ecrou1ement de 1a theorie" by the French 

choregrapher, Frederic Lescure is dro11, 

entertaining and fresh (in both meanings of 

that term). ROMEO, JULIET AND THE 
MILITARY DICTATORSHIP 

OFVERONA But the best piece, by far, was the wor1d 

premiere of "Tremo10, Tremo10" by Joaquim 

Sabate, who a1so designed the music and 

stage set. Born in Spain, he works main1y in 

Ho11and and is an accomp1ished counter-tenor. 

Thou sha11 not use the name of Shak:espeare in 

vain! Ange1in Pre1jocaj, a gifted choreographer 

by any standard, brought his company to the 

Te1 Aviv Performing Arts Center in January 

1998 to perform his version of "Romeo and 

Ju1iet." At 1east that was what the program said. 

The music was the well-known one by Prokofiev. 

The designer built a sort of prison yard and 

His nine dancers-musicians-singers make 

music by using among other instruments, an 

accordion and their own bodies as percussion 

pieces. The diversity of happenings, sheer 
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and experience and imbues his role with real 
love. This is a small exquisite masterpiece. 

Sara Levi-Tanai created her "Winged Letters" in 
1986. It is a dance dealing with the written 

characters of holy scrolls. The letters of the Torah 

or of the mezzuzah (the small box a Jew affixes 

to each door of his abode) as containing godly 

holiness is traditional. The dance commences 

with a beautiful illurninated "parochet" - the 

curtain covering the niche holding the Torah 

scrolls in a synagogue. From it, extend the palms 
of the dancers' hands. 

What commences is an example of fine 

choreographic structure, complete with 

movement motifs, with contrasting themes, 

variations and embellishments. It should be 

studied by choreographers as a textbook. 

Both works were faithfully reconstructed by Ilana 
Cohen. 

"Ruach Kadim" ("Hot Desert Wind" as called in 

everyday modern Hebrew "chamsin") by another 

veteran Inbal dancer, Racheli Sella, is based on 

Oriental Arab music and rhythms. She was 

responsible not only for the choreography but for 

the music and costumes as well. In this respect as 

well as in the use of Middle Eastern music, she is 

following a trend much in evidence in 

contemporary Israeli dance. 

In her piece, the dancers are symmetrically 

distributed and never budge from their places. It 
is very decorative, but lacks motion and emotion. 

The vessels full of water which the dancers hold 

sparkle, but the piece is very static. 

The company, comprised of oldel' and younger 

dancers, was excellent. For a long time, Inbal 

hadn' t looked as vigorous and well-trained as it 

does now. 

A BRILLIANT PERFORMANCE BY 
THE "BATSHEVA ENSEMBLE" 

Batsheva's young company, the "Ensemble," has 

become a company in its own right, not just a 

hothouse for groorning the next generation for the 

main company. Its prerniere in December 1997 

showed the young dancers to their best 

advantage. Alas, since then, due to financial 

difficulties, its activities have - temporarily, I 
hope - been suspended and its director, Naorni 

Perlov, disrnissed. Quel domage. 

The program consisted of three works by guest 

choreographers. "100 Movements" by Canadian 

Lynda Gaudreau is a formal, plotless piece that 

begins by eight dancers presenting diverse limbs, 

such as arms or legs and less attenuated ones, like 

bellies. The lighting isolates the body parts and 

the main compositional tools are variations on 

the theme of "pars pro toto". 

For once, there were no symbols to decipher, 

no hidden agenda to discover. A dance 
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the ceramic shards of the broken jars scattered 
on the stage boards. 

Barak Marshall presented a new piece, 

"Emma Goldman's Wedding." Goldman was a 
very courageous American Jewish suffragist 
and pl'ogl'essive left-wing agitator. She was 

imprisoned during World War 1 and went to 
Russia after the October Revolution. But 
unlike many other sympathizers of the Soviet 
regime, she returned to the USA in the mid-
1920s, disappointed fl'om what she saw there. 

She was altogether a remarkable person. 

And a I'eally fantastic theme. But what Barak 

Marshall did was a shallow parody on a 
Jewish wedding in a Catskill hotel . What a 
waste of material! . He also - again! - put his 
mother, Margalit Oved, on stage for no 

apparent reason except because of his being 
her doting son. 
A very special work was "Shakatak," a 

percussion and stl'eet-dance show of great 
originality. Attempts at 'taming' wild break
dance, hip-hop and othel' such varieties and 
using them in a stage framework were, until 
now, always unsuccessful. Like deep-sea 
creatures that die when lifted from the deep, 

street-dances wither when adapted to art. 

But former Batsheva dancer, Zachi Patish, and 

musicians fl'om the "The Tractor's Revenge" 
I'ock band created a movement and sound 

show of great vitality, rhythmic richness and 
originality. Their bodies are also theil' musical 

instruments . 

As are household utensils and mechanical 
devices, all are used to play with and on by 
the performers. The only criticism 1 have to 
offer is that their costumes are too drab and 
the lighting - as usual - too dim. 

Another choreographer who deserves praise is 
1nbal Pinto . She presented a duet for herself 
and another dancer, which was funny as well 

as original. 

The duo of Emanuel Gat and his partner, the 
musician-cul11-actor Maryano Weinstein, 
showed a politically-concel'ned cabaret piece, 
in which dance and texts, all kinds of 
stagecraft but primarily their talents were 

employed in voicing their strong criticism of 
us 1sraelis. Since 1 wrote this review, they 
have continued working on their "Al'Utz Al
Kuds" show, and what was at the premiere 
was nicely entertaining but diffused, has since 
improved and its critical barbs have become 

honed to a fine point. 

1t was altogether a fantastic, multicoloured 
presentation by a young new generation of 
choreographers, looking for self-expression 
on a high artistic level. 1n this respect, the 
Suzanne Dellal showcase performances were 
on a high level with good dancing and an 
abundance of interesting choreography. 
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NOA DAR ATTAINING 
MATURITY 

1 have known Noa Dar since she was, many 
years ago, a 'problematic' child from a kibbutz 
in the Jordan Valley, attending Yaron Margolin's 

dance school in Jerusalem. Dance was her tether 
to reality. 

Since 1993, after she returned from studying in 
Arnerica, she began to choreograph. Hel' early 
works were aJways very personal, idiomatic to a 
degree of obscurity. She has a vivid imagination 
and a weakness (or fondness) for certain 
symbols which occur again and again in hel' 

dances, such as the suitcase with someone in it 
or lettuce leaves eaten on-stage. 

All her ubiquitous symboJs are part and parcel 
of her recent work, "To Bite The Rind." 1n this, 

she uses a sort of mast that turns a small podium 
into a ship, a suit of armor suspended from it 
into a fJying machine or perhaps an iron suit of 

torture. The somewhat diffuse character of her 
movement has become clearel', more structured. 

As in 1110St of N oa Dar's wOl'k, the music is by 
1srael Breit. 

Her fOUl' very good dancers - Nir de Wolf, 

1tamm' Shachar, Renana Raz, Michal Hel'man -
present theil' personal characteristics, which are 
used by the choreographer as components of the 

piece. This is anothel' independent young group 
with a good potential fOI' development. 

THE INFLUENCE OF MOONLIGT 
ON ANAT DANIELI 

Another young choreographer who, so to speak, 
attained m·tistic independence and maturity is 
Anat Danieli. Her newest work is called "Luna." 

Her foul' dancers - Iris Erez, Galit Nernirovsky, 
Koby Tarnil' and Rotem Tashach - danced her 
moody, delicate movements perfectly. 

Like her former dances, "Luna" is poetic, with 

the syl11bolic language very personal and never 
over-defined, leaving the task of meaning to the 
spectator. 

A REALLY CRAZY PIECE 

Ohad Nahm'in's "Sabotage Baby" (the titles ofhis 
wOl'ks get "culiouser and curiouser" as Alice in 
WonderJand said), is fantasy incal11ate, a really 

extraordinary work. 

Full of colour and surprises, it starts even befol'e it 
begins; the curtain is half open as the spectators 
file into their seats as a dancer (Shai TamiI') dances 
slowly, his mind seemingly looking inwards like in 
a dreal11, in a totall y introverted dance. 

But don't be fooled! As soon as alI are seated, after 
about 15 minutes pandemonium starts (1sl'aelis 

are notorious late-comers, unconcerned by the 

inconvenience caused to all those who have to 
get up to let them pass to their seats. There 

seems to exist some internationallaw, according 
to which those who have seats at the middle of 
the row, are always the very last to arl·ive). 

The most striking feature of "Sabotage Baby" is 
the sound accompaniment of the dance. A group 
of two Dutch musicians and their two helpers 
make music with the help of machinery, a 
welding torch, a metal saw and other "what 
nots." "Concrete music" has been in existence 

since the 1940s, but what these musicians do is 
notjust sound, but real music. 

All kinds of amazing things happen: a girl is 
moved by black-masked (i.e., invisible) helpers, 

like in Japanese "Buru'aku puppet-theatre", then 
latel' a dancer enters on stilts and in the final 
part, three men dance on even higher stilts in a 
marvelous finale, with everyone wearing aprons 
in front, but nothing behind. 

There are clever projections, the curtain and, 
indeed, all the stage-machinery dances, 
participating in the piece. This mobilization of 
the whole theatrical appm'atus as a cOI11ponent af 

the choreography was learned by Ohad from his 
friend and colleague, Jiri Kylian. 

All those who have opined lately that Nahm'in 

has seel11ingly exhausted his sources of 
imagination and invention, now will have to eat 

their words. His new piece is full of inventions, 
very well built in which a quiet scene is 

followed by a turbulent one and, thank God, 
there is no fashionable murky darkness as the 
brilliant Jighting is by - who else but - Bambi 
Avi-Yonah. There is even a welcome break after 
about 50 minutes and the second act is even 
better than the wonderful fil'st one. 

Naharin is still the most inventive and 
convincing choreographel' in 1srael - and 

beyond. 

INBALAT A NEW PEAK 

All those faithfuJ followel's of Sara Levi Tanai, 
the foundel' and creati ve spirit of 1nbaJ for half a 
century, have finalJy pl'oved to have been right 

all along. 

This til11e around, there was a reconstruction of 
one of her "miniatures", namely the duet "The 
Silversmith" ("Hatzoref" - 1977) and her more 
recent "Winged Letters" ("Otiot Porchot") . 

Sm'a Levi-Tanai always insisted that her 
predilection for miniatures is part of her eastern 
Yemenite soul. 1n her "SiJvel'smith," she makes 
the fingel's of the jewellel' become a crown, 
which he puts on the head of his beloved and the 
palms of his hands become the fluttering wings 

of a dove - his very soul. Motti Abral11ov, the 
veteran Inbal dancer, has impl'oved with maturity 



A DANCE 
CRITIC·S 

BY GIORA MANOR 

THE STATE OF THE 
NATION (DANCE) 

In early spring, TV Channel 3 did a laudable 
thing: it devoted a whole evening, more than 
three hours, to a program about what is 

happening in 1sraeli dance. 

The forrnat was a panel discussion of experts 
with Arie Yass as moderator, interspersed with 
many film clips of recent as well as historical 

films and interviews with choreographers, to 
illustrate the argument. The overall impression 
was a rich tapestry of dance activities of all 
styles. The TV director Albert Gabai did a very 
good job of weaving all these materials together. 

But the moderator began with a stupid 

question, asking his panelists whether, in their 
opinion, there was evidence of an 1sraeli style 
of dancing? So, apart of Dan Ronen and 
Yonatan Karmon - who spoke about Israeli 
folk dance - all those concerned with 
modern stage dance had to apologise for being 

unable to answer the misleading question in 
the affirmative. But is there a Dutch, French, 

Belgian, American or German national 

modern style? Should there be one in our 
global village? Are such choreographers as 
Jiri Kylian, Hand van Manen, Krisztina de 
Chatel 
"Dutch" ilrtists? 

Surprisingly enough, the 1srael Ballet was 

hardly mentioned at all. Regardless of what one 
thinks about its artistic level and the 
choreographic talent of its chief creator, Berta 

Yampolsky, such an omission is an impossible, 
unjust distortion and insult. (Later, in a private 
conversation, it was explained to me that the 

artistic director of the Israel Ballet was invited 
to take part, but did not show up for the 

interview .... ) Nevertheless .... 

The most positive aspect of this composite 

portrait of our dance scene, were the many 
young choreographers who work for the 

established companies. Recently, there is very 
positive trend among them "to do their own 
thing", to found groups outside the 
establishment to create for. Some of these, 
such as Dror - Ben-Gal or 1do Tadmor are 
successful, and making great efforts to 

overcome the huge financial problems 
involved in the running of an independent 
company. 

With all its deficiencies, this was a fascinating 

program. 

A DEPRESSING EVENING 

Amanda Miller, an American working mainly 
in Europe, is usually listed among the 
"important" choreographers. 1 fail to see why. 
Perhaps my old eyes are at fault, but she loves 

to let her dancers move in pitch darkness. And 
the movement one is able to observe through 
a glass darkly, does not gel into any 
discernable pattem - let alone meaning. 

She was invited to work for Batsheva and her 
"Toy Artist" is no exception. It was the only 
really new work of Batsheva's "Premieres '97" 

program. 

Ohad Naharin, a very creative choreographer, 
tends to change and make ever new variations 
on his already well-known works. He adapted 
his once brilliant dance "Black Milk" -

originally produced in 1985 for five female 
dancers of the Kibbutz Company - into a 
sombre depressing work for five men. What 

was a fascinating, original, intriguing rite of 
cleansing of some ancient, remote tribe, 
became just obscure in its new version. 

The third part of the program was Kylian's 
duet "No Sleep 'till Dawn of Day", already 

shown earlier in the season. This delicate 
dance for two mature women, to the sounds of 
a lullaby from the Salomon 1slands, possesses 
a haunting beauty. But again, only Sonia 
d'Orelans-Juste had the mature authority it 

requires. 

Did Batsheva need a premiere that 
desperately, that the program was put together 
so badly? 1t was a sad, disappointing evening. 

COHEN & COHEN AT 
"INBAL" 

lt is impossible to say that "1nbal" - which 
last season became an "Ethnic Arts Centre" -

does not continue the Yemenite tradition it 
maintained for half a century. 

1ts present program of three new works was 
created by two choreoraphers ofYemenite 

extraction, both bearing the family name 

Cohen. Ze'eva Cohen has lived and worked for 
about 30 years in New York; Ilan Cohen has 
danced and choreographed for Inbal all her life. 

Ze'eva's "The Firstborn" is a dance for a man 

and four women, and is just one part of a 
whole program she presented in New York. It 
is danced to ancient Ladino songs from the 

15th century. The male soloist was the brilliant 
Daniel Akilov, the scion of a dance-artist 
dynasty from Tashkent, who is an 

accomplished performer. But the piece was 
very short, obviously just a fragment. It made 

one wish to see the whole piece. 

Ze'eva Cohen has a penchant for nature, sand 
and water, forests and landscapes. Her "From 
Sand to Water", to music by Michael Keck 

(adapted by Bezlel Aloni) is a mood-piece, 
impressionistic in approach, full of drifting 
mists and shifting dunes. It isn't surprising that 
the overrall impression is somewhat diffuse. 

Ilana Cohen's new large dance is entitled 
"Sajarra". It is danced to live music by 
Shlomo Bar anct his band of oriental 

musicians. The stage set (by Talia Baron
Fried, who also designed the fine costumes) 
consists of a large three-dimensional dune or 

mound, over which the twelve dancers run, 
jump and cavort. They carry or wear bundles 
of sticks, apparently a central compomemt of 
this tribe's culture, in a manner that reminds 
one of Kei Takei's work. 

It is a new and personal variation on the 
traditional Inbal movement style, based on the 
choreographic principles of Sara Levi-Tanai. 

But all the good works in this new 1nbal 
program should not distract the administrative 
director Haim Shiran, who also serves as 

artistic director, from the cardinal reason for 
Inbal's continued existence: namely, further 
reconstructions of the works of Sara Levi
Tanai, who personally attended the premiere. 

FINALLY, THE REAL 
MCCOY KIROV 

Since the demise of the Soviet empire, several 
"genuine" Russain ballet companies have 
visited 1srael. "The Stars of ... ", "Soloist of 
Bolshoi", "Moscow City Ballet" all turned out 
to be ad hoc groups of soloists gathered 
together for profitable foreign touring. With 
the honourable exception of the Latvian ballet 
from Riga, they all were rather disappointing, 
even when occassionally brilliant dancers 
participated. 

So many dance lovers in Israel were sceptical 
when the great Kirov was announced. 

But the 1srael Festival did build a very good 
stage and comfortable bleacher seating in the 
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