מדור  .פרסומי

אל תדרוך על יבלות! קח "שול"!
יש לך יבלת מציקה? כואב לך ולוחץ לך? הנעליים אופנתיות אך לוחצות? העבורה נמשכת ער הערב והיבלת כואבת כבר בשעה
 8בבוקר? חבל לחכות ער שכל צער ופסיעה הופכים לטירונות שנייה .צריך לזכור :הרגליים משמשות לא רק להליכה ,אלא גם
לפרנסה .הגיע הזמן להפסיק לררוך על יבלות Iמהיום ניתן להשיג בכל בתי המרקחת בישראל את הערכה החרשה להגנה
וטיפול ביבלות של "שול"  -ממש  S.O.Sיבלות!

טלי מידן
יבלות יש לכולם .אחוז הסובלים הכזניחים את כפות הרגליים,
הוא עצום .יבלות כוזנחות גורכות לאכבים אדירים ,ער שככש
קשה לדדוך על הדגל .לאט"לאט כפתחים הליכה עקוכה ולא
בריאה ,הכל כדי לא לדרוך על היבלת .וכך כגיע תורם של כאבי
דגליים ,אכבי גב ,אכבי דאש .הכל בגלל יבלת אחת כואבת
הניתנת לטיפול בקלי קלות.
חברת "שלו" הבדיטית היא החבדה הגדולה בעולם העושה
בנושא החררת הכורעות לטיפוח כף"הרגל והסרת היבלות .כוצרי
הטיפול וההגנה של "שול" פותרים את הבעיה כך שיבלת היא
כבר לא גזירה כהשכיים!

הטיפול המוצלח ביו.תר:

פתרון כיירי ספציפי לכל סוג יבלת.

אחת הרריכם לטפל ביבלות היא הכירורגיה
אצל רופאים או פריקוריסטים רפואיים .אך לרוב
אין צורך לרוץ לרופא עם כל יבלת! ניתן לטפל
ביבלות בקלות רבה ,בבית ,תוך כספר רקות,
באכצעות ערכת הטיפול של "שול" ,הכעניקה

הערכה להגנה וטיפול ביבלות של "שול" -
היא פתרון כעולה S.O.S ,יבלות.
בערכה אפשר למצוא את רוב התכשירים
הנחוצים כחי להעניק לרגליים את כיטב
הטיפלו ביבלות:

 •1איספלנית רפארית "זינו" ,הכבילה דיסקית עם חומר רפואי הכרכך
בהררגה את היבל mוכסיר אותן )החוכר הרביק הינו היפראלרגני(.

 •3פצירת "שלו"
להסרת יבלות ועור

 •Zאיספלנית לבד "שלו" לקאלוס ,שמונעת היווצרות שלפוחיות.

קשה.

.~""f:

הכר את יבלתן

האופנה ככתיבה נעל צרה בעלת עקב גבוה ,גרב רקיקה כסיב

סינטטי ,כגף צר וסגור  ...אפילו בקיץ .לכן ,היבלות הטוררניות
ביותר כופיעות בכף"הרגל וכל דריכה עליהן כרוכה בכאבים.

היבל ,mהצטברות גרולה של עור כת ,עבה ונוקשה ,נוצרות
כחיכוך בנעל או כלחץ כתכיד על אותה נקודר~ עצכות בולטות
או להיכה או ריצה כרובה .יבלות טר' mכלוות לעתים
בשלפוחיות לא נעיכות .היבלת כגינה לכעשה על עצם כף הרגל
כפני החיכוך והלחץ ,אך לאחר זכן כה כתפתח כאב .קייכים ככה
סוגי יבלות וסוג היבלת תלוי בכיקוכר~

 •4איספלנית לבר אוולית להגנה על העור לאחר הסרת היבלת

יבלת קשה מסוג קאלוס:
כיקום :בכרית כף"הרגל ,בקצה
העקב או בבוהן.
צבעה צהבהב"ארום.

הטיפול הנכון :פשוט יחסית -

להיכנע

כהליכה על

יש

עקבים

כסוייכת,
לתקופה
גבוהים
שיכוש באיספלנית לבר כתאיכה
של "שול" ,או הסרת היבלת

באכצעות אספלנית לבר רפואית
ופצירה של "שול",

כל האיספלניות כעוצבות בכיוחד להגנה על

בליטות של בהונות ואצבעm

יבלת מסמרת קשה:
כיקום:

על

האצבעות

ובקצותיהן·

גלעין כרמי צהוב ,רכוי חרוט.
נוצרת שקית נוזלים שכתנפחת
וכסביבה דלקת.
הטיפול הנכון :הסרת הלחץ '"ע
שיכוש בכרית איספלנית לבד
של "שול" ,שכבורדת וכרגיעה
את הדלקת ,וכורירה את הלחץ- ' - - - - - - " - - - .
בהכשך ,כשתכשים בזינו"קורן )אספלנית רפואית( ,או בנוזל
להסרת יבלות .אחר"כך יש להסיר את העור הכת בפצירה.

כף הרגל כפני לחץ

.
וחיכוך בנעל.
לערכה כצורף עלון הסברה כפורט על סוגי
היבלות והררכים לטיפול בהן ,ובונוס נוסף :לכל

תגובות של משתמשים
אייל .,ש חייל ביחיךה קרבית
"בטירונות,

בעיקר

בכסעות,

השתכשתי

באיספלנ'" mשלו" .באכצע מסע גיליתי שזה
בלתי אפשרי להכשיך בגלל השיפשופים
באצבעות ובקרסול .בהפסקת כים הרבקתי
איספלנית על היבלת שהציקה והכשכתי .כולם
שאלו כה זה? בלילה כל חהבר'ה כבר תהקשרו
הביתה וררשו כההורים להתייצב ביום שישי עם
איספלניות של '".לוש'

יבלת רכה:
כיקום :נוצרת בין האצבעות

ברגליים ,עטופה בכארג רכוי
גוכי לבן ,הזיעה היא הגורכת
לרכותה.
טיפול וכניעה :הסרת הלחץ על"
ירי כפריר אצבעות של "שול",
זינו"קורן או נחל להסרת ל~'
ואיספלניות לבר.

m

ורך .,א אחות בבית חולים ,סובלת
באופן קבוע מיבלות ברגליים
"אני כשתכשת באיספלנ' mזינו ופיקסו של
שול לטיפול ביבל • חאר"כך אני כרביקה
איספלנית לבר על כנת להגן על המקום מפני
שיפשוף נוסף .הקיץ ,לפני הנסיעה לחו"ל,
הצטיירתי בערכה של שול ,כי אפילו נעלי
התעכל mהציקו לי .הכוצרים של שלו הם
הפתרון הטוב ביותר עבור היבל - mשולא יספרו

m

סיפורים".

קונה אריזת "שול" החרשה -
לבנים במתנה!
קחו את הרגליים ביריים
והטיפול ביבלות של "שול"!
בהצלחה!

-

זוג גרבי טניס

עם ערתכ ההגנה

סרג'ו סלפיאן  -פריקוריסט רפארי ,כנהל
ככון פדיקור פריק"סנטר ברתמ אביב ממליץ:
"יש שני סוגים של סובלים כיבל .mכאלה
שכגיעים לטיפלו שוטף וכונע ואכלה
שכזניחים וכגיעים עם בעיות  .ויבלות
רלקת' ,mכארב ,mהמשנ mאת צורת ההליכה
ופוגע mבסופו של רבר בגב".
 על איזה טיפלו אתה מכליץ?ה"בעיה הגרלוה מתחילה כשיש יבלת
מסכרת קשר~ עם שורש חהורר לבשר חהי
יליחץ על ניכי רם קטנים .יבלת מו כסוכנת
ועללוה ליצור ריכום פנימי או הפרעה בעצב,
כיוון הששורש של היבלת ל mץ על עצב.
טיפיל כינע חשוב אכן כאור ,בעיקר כשיש את

מיצרי שלו .א,ריספלנ' mהעגיל mמונעות
לחץ ניסף על היבלת .שכהכצב מגיע לשקיית

כיגלר~ תהליך דלקתי ,אני כמליץ לגשת
למוכחה מקצועי לעקירת שורש היבלת הקשה
אי הררכ ..ההמלצה שלי :כי שסיבל מיבל mךא
עריין לא הגיע לבעיה קריט ות ,יכיל לעשות

טיפיל יטיפיל מינע מצויין  .עם הכיצרים של
שלו .חבל להתמין ער שיש אכבים זחקים!"

האקזמיה למוסיקה ולמחול כיוושלים ע"ש ווכין
JV\USIC A N D DANCE
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ת מייסדת בית הספר למחול -
פרופ' חסיה לוי-אגרון

המחול בקונסרבטוריון שליד האקדמיה
ניהול אמנותי :פרופ' חסיה לוי-אגרון

מרכזת :הגב' בינה שילוח.

ראש בית הספר למחול ודיקאן

מסרת לימודי המחול בקונסרבסוריון היא לתת חינוך ריקודי-אמנותי
לתלמידים מגיל חמש ואיל,ך עפ"י תכנית לימודים מוגדרת מראש,
ולהכשיר ללימודים במגמת המחול של ביה"ס התיכון שליד האקדמיה.

הגב' רינה גלוק

מדי שנה מתקבלים לפקולסה למחול באקדמיה תלמידים ,אשר עברו את
מסלול הקונסרבסוריון וביה"ס התיכון.

ה ספך הפקולטה למחול
הפקולטה למחול

למחול

THE JERUSALEJV\ RUBIN ACADEJV\Y

מגמת המחול של ביה"ס התיכון

כתות המחול בקונסרבטוריון

קורסי קיץ

1994

מנהלת אמנותית :הגב' רינה גלוק ,מרכזת :הגב' טליה פרלשטיין
קורס הקיץ הראשון ,ב , 1959-זכה להדרכתה של

האמנית הדגולה מרתה גרהם.

הפקולטה למחול
הפקולסה למחול מעניקה תואר בוגר במחול  B. DANCEותעודת הוראה
של משרד החינו,ך לססודנס שסיים ארבע שנות לימוד באחד משני
החוגים :החוג למחול והחוג לתנועה וכתב תנועה.

קורסי הקיץ באקדמיה המתקיימים בשיתוף המועצה הציבורית לתרבות
ולאמנות ,רכשו מוניסין בינלאומי ומיועדים לרקדנים ולתלמידים מתקדמים.

השנה יתקיימו הקורסים בין ה  19-ל  30-ביולי . 1994

החוג למחול -מ"מ ראש החוג :הגב' בתיה כהן

בקורסי המחול יושם דגש על ביצוע ,ויינתנו קורסים במחול בן-זמננו

החוג מכשיר רקדנים ומורים למחול תוך התנסות במחול מודרני ובבלס
קלאסי .בשנה השלישית והרביעית ללימודיהם מתמחים הססודנסים
בהוראת בלס קלאסי ומחול מודרני.

בשיסות של חוזה לימון ומרס קנינגהם ,וכן קורסים בבלס קלאסי,
רפרסואר וכוראוגרפיה-בהדרכת אמנים ידועים מארה"ב ,אירופה וישראל.

המקצועות הנלמדים בחוג :בלס קלאסי ,מחול מודרני ,ריקודי אופי ,ג'אז,
מחולות עתיקים ,מורשת המחול במסורות ישראל ,סדנאות רפ רס ואר,
מתודיקה של הוראת המחול ,כוריאוגרפיה ,אימפרוביזציה ,עיצוב,
תפאורה ותאורה.

החוג לתנועה וכתב תנועה

-

ראש החוג ,פרופ' עמוס חץ

החוג מכשיר רקדנים ומורים לתנועה תוך התנסות תנועתית רחבה וידע
בכתב תנועה אשכול-וכמן .הלימודים כוללים :קריאה וביצוע מהכתב,
רישום ושימור תהליכי תנועה ,חיבור ריקודים וביצועם ,הרחבת הדימיון
התנועתי של הרוקד ואפשרויות התנועה שלו ,ההיססוריה של כתבי
תנועה ,כתב לבן ,כתב בנש ,הכרת עקרונות התנועה בשיסות שונות של
"שיכלול היכולת" )פלדנקרייז ,אידוקינזיס ,ב .במברידג ',כהן ואחרים(
ויישומם בסגנונות ריקוד של המאה ה.20 -

"קרש קפיצה"  1993קבוצת המחול שליד
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ש רובין.

בשני החוגים נלמדים :מקצועות אקדמיים כאנסומיה ,תולדות המחול,
יסודות המוסיקה והאזנה ,מחול במאה העשרים ,הערכת יצירות ושימוש
בכלי נקישה.
קורסים עיוניים והכשרה להוראה ניתנים כחלק מהלימודים הכלליים
בפקולסה למחול .
קבוצת מחול נבחרת" ,קרש קפיצה" שליד האקדמיה ,הוקמה
ב 1991 -במטרה לעודד רקדנים מוכשרים מבוגרי האקדמיה ומתלמדיה
להופיע במסגרת להקה מקצועית ייחודית ירושלמית .הקבוצה הופיעה
בארץ ובחו"ל.
המנהלת האמנותית של הלהקה :פרופ' חסיה לוי-אגרון.

המגמה למחול של ביה"ס התיכון שליד האקדמיה.
מרכזת המגמה :הגב' טליה פרלשטיין

ביה"ס התיכון שליד האקדמיה היה הראשון בארץ ,שקיבל אישור להגיש
את התלמידים במגמה למחול לבחינות בגרות במקצוע.
תכנית הלימודים כוללת את הסגנונות הבאים :בלס קלאסי ,מחול
מודרני ,אימפרוביזציה ,תולדות המחול ,ג'אז ,מוסיקה ,ריקודי עם ועדות
ועו.ז תלמידי המגמה מופיעים באירועים אמנותיים בארץ ובחו"ל
בהצלחה רבה  .רבים מבוגרי ביה"ס ממשיכים את לימודיהם ,לאחר
שירותם הצבאי ,בפקלוסה למחול באקדמיה הגבוהה וחלק מהם
מתקבלים ללהקות מחול בארץ ובחו"ל .

סדנת הבלט הקלאסי של ביה"ס התיכון הוקמה ב . 1992-
הסדנא מנוהלת ע"י הגב' נינה טימופייבה ,לשעבר הפרימה בלרינה של
הבולשוי בלט ומופיעה באקדמיה ומחוצה לה.

ירושלימ ,קאמפוס גבעת רמ  91904טל EL . 02-759911 .ז פקס  RAM CAMPUS , JERUSALEM 91904, FAX 02-527713ז GIVA

I
קוראים רוקדים
רוקדים כותבים
17.10.93
שמחתי לראןת ,שיצא רבעןו מקצןעי למחןל,
העןסק במחןל בארץ ןבחן"ל  .אך מדןע עיתןו
מקצןעי זה אינן עןסק בסיקןר ןבהערכה

ביקןרתית של להקןת המחןל העממי ,שלהו
רפרטןאר עשיר ןמגןןו!

בישראל פןעלןת עשרןת להקןת מחןל עממיןת,

המייצגןת את המדינה בפסטיבליס שןניס
לפןלקלןר ברחבי העןלס ,המןפיעןת בקהילןת
יהןדיןת ברחבי העןלס ןלפני תייריס בארץ.

מדי שנה מןעלןת במןפע הנעילה של פסטיבל
כרמיאל יצירןת חדשןת של כןריאןגראפיס של
לקהןת מחןל עממי .הו אינו זןכןת לסיקןר

ןלהערכה ביקןרתית בשןס כלי תקשןרת ,גס לא
בעיתןו למחןל ,ןפשןט חבל .

צילום השער:
ייכח המשיכה"

כןריאןגראפיה  :רןת-זין אייל
צילןס :יןרס רןביו

כדאי מאןד שעיתןו העןסק במחןל יקדיש לנןשא
זה תשןמת לב ראןיה.
בכבןד רב,
יןסי גןרקה

קריית ביאליק

אנחנן עןשיס מאמציס שלא להזניח את המחןל
העממי הישראלי .אבל אלה ,המנהליס להקןת
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הוךאת המחוך המוךךני
מאת רות אשל

משתקף אולי בעובדה שלהקות המחול

אקטיבי  ,שלשונות לבה טרייה פורצות מתוכו

ניראה לי שנושא הוראת
המחול המודרני בארץ -

המודרניות ,בארץ וגם בעולם  ,זנחו את שיעורי

ומכסות שכבות קודמות .עוד לפני שהבשיל

המחול המודרני ומתאמנות על ברכי מסורת

והתגבש הידע מאתמול ,ובטרם הפך ללבנה

הבלט הקלאסי בלבד  .ההחלטה לזנוח את
שיעורי המחול המודרני מוטעית לדעתי ,כי
הטכניקות של הבלט הקלאסי והמודרנ י

המחזיק בתוכו היבטים
חינוכיים ,יצירתיים וטכניים

-

משלימות זו את זו ,ואין האחת ממלאת את

פרוץ כולו.

תפקיד האחרת.

בחרתי להתמקד בהוראת
הטכניקה  .של המחול

במחול המודרני ,שבקרוב ימלאו לו מאה שנה,

וכמעט נמחק בלהט העשייה החדשה .

שכמעט כל מורה עושה כיום כראות עיניו
כשהוא יוצר את שיטת ההוראה של עצמו
מעין קוקטייל פרטי משיטות קיימות של
יוצרים גדולים כמרתה גראהם  ,חוסה לימון ,

-

קאנינגהם ,פינה באוש ,טוילה טארפ ואחרים.

נחשב לצעיר בהשוואה למחולות אתניים
ולמחולות אמנותיים אחרים ,שקיימים זה
מאות בשנים .מאז פרץ אל הבמות ידע

המודרני ,תחום העוסק

באימוו הגוף ככלי-שרת
לצרכים האמנותיים

המחול המודרני יוצרים אינדיווידואליסטים
גדולים שצמחו ונפלו ,וחינכו דורות של
תלמידים שחיקו אותם או מרדו בהם .במשך

בישראל של הימים האלה אין מנגנון פיקוח
ארצי על טיב ההוראה בסטודיו הפרטיים,

פעם סביב דגשים שונים .נראה שהוראת

במתנייסים ובמסגרות הפנאי האחרות שבהן

המחול המודרני אינה מסוגלת לעקוב אחר

השנים

מתקיימים שיעורי מחול  .רבים מהמלמדים
לא סיימו מוסד מוסמך להכשרת מורים
שאין להם כל רקע כרקדנים בלהקות

נוספת בבנית תשתית מתודית ,כבר כוסה

מכאן,

נוצר מאגר של ידע ,שהתרכז בכל

מהירות השינויים שמציעים הכוריאוגרפים

או

אפשר להשוות את המחול המודרנ י
להר געש אקטיבי ,שלשונות לבה
טרייה פורצות מתוכו ומכסות

שכבות קודמות .עוד לפני שהבשיל
והתגבש הידע מאתמול ,ובטרם
הפן ללבנה נוספת בבנית תשתית
מתודית ,כבר כוסה

וכמעט נמחק

בלהט העשייה החדשה

המודרניים בעבודותיהם ,ואין ביכולתה לספוג
את כל החידושים ,להבינם לעומק ,להפנימם

מקצועיות .בהוראת המחול המודרני המצב

ולדעת לברור מתוכם את העיקר  .אפשר

חמור במיוח;ד בניגוד לסגנונות מחול

להשוות את המחול המודרני

להר געש

אמנותיים אחרים ,אין כיום סילבוס למחול

~L \eL~.J\:r~~.

הסגנון העכשווי הוא של העברת משקל ללא
פשרות וזה נעשה על ידי תנועות זרוקות
ומה י רות שיוצרות דימוי של חופש ,ואולי מכאן

נובעת האשליה שאין יותר צורך בדיסציפלינה
מחמירה של בניית טכניקה לרקדן המודרני.
לאמיתו של דבר  ,אותה תנועה חופשית וזרוקה
היא שלב גבוה של שליטה מלאה בגוף כולו .
כשהכל מותר נוצרת שטחיות ,הפוגמת

מודרני המקובל על רוב המורים ואין בסיס
משותף לתכנית עבודה שתותאם לרמות גיל

בעמי פרלוב  -כוריאוגרפית ,מנהלת

עם חלוקה למסלולים שונים עבור תלמידים

"אנסמבל בת-שבע" ומורה באולפן

חובבים ומקצועיים.

בת-דור

גם אם יש אמת בהנחה כי לא חשוב מה

מלמדים אלא מי המלמ,ד נראה שייהמייי,
שאותו מורה

-

שהוא גם פדגוג וגם אמן גדול

-

נימצא במיעוט  .אם בבלט הקלאסי הטכניקה
ברורה ואישיות המורה היא רק תבלין
המוסיף טעם מיוחד לשיעור ,במחול מודרני

המלמד הופך לעיקר ,כיוון שאין מסגרת
ברורה .

6

אולם הסממן הבולט ביותר למשבר העובר

כיום על הוראת המחול המודרני ,ולאיבוד
האמון בו כמכשיר לבניית יכולת

טכנית,

יסו,ד ואלה ה יי אטומיםיי שמהם מורכב
השיעור  .תהליך הכנת החומר לשיעור זו

כל הזמן רצים אחרי אפנה חדשה .זה

הרפתקאה יצירתית  .אני לא מלמדת

מוצדק מבחינה כוריאוגרפית  ,אבל בתחום

הרבה ,לא רוצה להתברגן בהוראה  .חשוב

ההוראה יש לעצור .יש לאסוף ,לתמצת

לי שנושא ההוראה יישאר מרתק ומעורר

ולמסגר את הקיים  ,ואז להמשיך הלאה

תשוקה .

בחיפוש תמידי  .בהוראה שמרנות לא

שיעור המחול המודרני שלי בנוי לפי מבנה

מפחידה אותי.

מורה צריך שיהיו לו

שורשים של תרבות  .חשוב לדעת מאיפה

הגענו וכל מורה צריך לדעת לעומק את

בבלט הקלאסי הטכניקה ברורה
ואישיות המורה היא רק תבליו
המוסיף טעם מיוחד לשיעור ,במחול
מודרני המלמד הופן לעיקר

בכל שיעור אני מתמקדת במספר תנועות

שיעור של בלט  ,אבל עם האלמנטים

התנועתיים של המחול המודרני  .אני
אוהבת להשוות מבנה של שיעור

שיטות גראהם  ,קאנינגהם  ,לסטר הורטון

לארכיטקטורה של קתדרלה  .יש בסיס

)אלוין איילי( ואחרים .בחורה המחליטה

רחב ,שכל נדבך בנוי על הקודם לו,

בגיל

Z1

להיות מורה לריקו,ד מבלי שיש

לה רקע קודם משמעותי במחול ,לא תוכל
בשלוש-ארבע שנים של לימודי הוראה
לשלוט בחומר הרב .

ומשתדלת שקצב השיעור ינשא מעלה

ב", CRESCENDO " -

במבנה החומר

בשיעור יש חזרה ,פיתוח ודיוק.

הייתי רוצה שיהיה סילבוס ש י כלול בתוכו

פעם בשבוע אני מסתגרת בסטודיו ל 10-

את העקרונות עם דוגמאות מכוריאוגרפיות

שעות  ,ועובדת לבדי  ,כדי לחפש חומרים

של יוצרים גדולים שיהיו מלוות בהנחיות

תנועתיים לשיעורים של השבוע הקרוב .

איך לפתח את העיקרון .

,

באמנות וגס מסוכנת לגוף התלמיד ,אותס

הבנוייס נדבך על נדב,ך כשלכל תרגיל מטרה

התנגדות לכח המשיכה ,מיקבץ העקרונות

מוריס החשיס ייעכשווייס" נהניס מהחופש

משלו  ,אחר כך מעביריס את התר גיליס למרכז

התנועתייס והאסתטייס הספציפי הזה ,שנבחר

לנגוס כרצונס בכל המצוי בתחוס התנועה,

הסטודיו לעבודה במרחב אישי ,והגוף כבר

ונופה במשך מאות שניס מתוך אין סוף

כשהס נטוליס עוגן של ממש בכל סגנון מוגדר

מוכן לתרגיליס מורכביס ללא עזרת הבר ,בסוף

אפשרויות ,אינו מקרי  ,זה צרוף העקרונות

או הבנה גופנית עמוקה ,בדרך כלל  ,כעבור

השיעור  ,כל מה שעבר עיבוד יסודי ליד הבר

שיצר שפה שהביע את

מספר חודשי הוראה מגליס מוריס כאלה שאין

ובמרכז נלקח להתקדמות בחלל  ,והגוף מוכן

עוד מה ללמד  ,כיוון שהקדימו את המאוחר,
ולא בנו יסודות שעליהס ניתן להמשיך ולצמוח
הלאה  ,כך מתחילה רדיפה כפ יי תית אחר

לקפיצות ולחגיגות וירטואוזיות,

האסתטיות של התרבויות באירופה מאז לואי
ה  14-ועד תחילת המאה ,במקביל נוצרה שיטת

קומבינציות חדשות ,ובלבד שיהיה חומר
תנועתי חדש ללמ.ד

באופן כללי ניתן לומר שלקסיקון התנועה של
הבלט מתבסס על כמה עקרונות ובהס עבודת
רגלייס

ב,TURN OUT -

התמקדות בעבודת

הערכיס והשאיפות

הוראה הבנויה על אותס עקרונות,

שמטרתה

להכשיר רקדניס שיוכלו לבצע את אותן
אותיות ומהס יבנו ,לאחר מכן ,את המיליס
והמשפטיס של רפרטואר הבלט,

אם כו ,כשיש יסודות מוגדרים היטב ,איו

לחשוש ממתן החופש לפרשנות אישית ,בכל

סיקי קול  -כוריאוגרפית ומורה
למחול מודרני ,מנהלת ביה"ס ייביכורי
העיתים" ולהקת ייביכורי מחול" ,וכן
מורה במגמה למחול בביה"ס
לאמנויות ע"ש תלמה ילין
בעשר השניס האחרונות התפתחה

רב ,מחשבה והתפתחות מתמדת  ,הרבה

מורות באות ואומרות לי תני לי חומר,

איו לי מה ללמד
העיתים השתנו

-

ללא ספק  ,יותר מאשר

הכוריאוגרפיה ופנתה לאפיקים

תיאטרליים ותנועתיים חדשים ,נוצר צורך

וכל מורה למחול

באימונים עם דגשים חדשים בהוראה  ,יש

בלבול ,גם הדור שלי למד אצל כמה

דרישה להרחבת מיגוון היכולות הפיזיות

מורים בעת ובעונה אחת ולכל אחד היה

של הרקדן ,המחול המודרני כיום הוא יותר

צבע אישי משלו  ,אבל הבסיס אצל כולם

באופו שדורש מודעות גופנית גבוהה ,היחס

למרחב השתנה ולמחול נכנסו אלמנטים

התוספת ,

בעבר ,יש כיום דרישה שבבית ספר אחד

מודרני מלמד משהו אחר וכך נוצר

דינמי וזז מאשר לפני כמה שניס ,כיום

להלביש על השלד בגדים  ,צבעים וקישוטים
בהתאם לאפנה ,החופש היצירתי נשמר ואפשר

להתמקד באיכויות כשברור מהו העיקר ומהי

ילמדו הרבה מורים

קופצים מכל מצב  ,משחקים עם משקל הגוף

תקופה ובכל מקום יוכלו כוריאוגרפים ומורים

מה שמייחד את קבוצת הגאונים,

הוא לא רק הכשרון הכוריאוגרפי
והפדגוגי שלהם ,אלא היכולת
האנליטית להבין את העקרונות
שעליהם בנוי הסגנון ולבנות מתוכו
תכנית לימודים

היה זהה,

מורה טוב צריך שורש של שיטה אחת
שהוא מכיר לעומק וחוש יצירתי ,כדי
שהתרגילים שהוא יחבר לא יהיו מיקבץ

וירטואוזיים של התעמלות אמנותית,

מקרי של תנועות ,תמיד חייב להיות בסיס

המורה המודרני צריך להמציא תרגילים על

מוגדר ובעצם ,לא החומר התנועתי הוא

בסיס אלמנטים יסודיים שיביאו את

העיקר אלא מה שאת מכניסה לחומר:

התלמיד לפתיחות -שיהיה מסוגל לעשות

צריכה להיות מטרה ברורה לכל תרגיל,

הכל  ,זה מעמיד את המורה במצב שהוא

הגדרה מילולית ברורה של הדרישות

צריך לפתח יישפה משלו" וזה מחייב ידע

ועמידה איתנה מאחוריהן,

המחול המודרני דחה בתחילת המאה את
מקבץ העקרונות הזה ,הוא ביקש לפרוק מעליו
את מסורת הבלט ונתן לגיטימציה ועידוד לכל
יוצר בחיפוש אחר שפתו התנועתית הפרטית,

קמו כוריאוגרפים גדולים שיצרו ריקודים עם
לקסיקון תנועה חדש שביטא את הטעם
האמנותי ,האופי והיכולת הגופנית של כל יוצר

ויוצר ,בניתוח הלקסיקון הזה מתגלה בנייתו
על צירופים של כמה עקרונות תנועתיים ,יעל
האפנה הגורסת שלכל מורה
מזכירה

יש יישיטה שלו"

את המחול המודרני

באירופה

הגפיים ,שיווי משקל עם בהדגשת קווים

מינונים והדגשים שונים  -שיוצרים בכל פעם
סגנון המזוהה עם יוצרו  ,לפעמים ,כמו אצל

ארוכים ומעוגלים ,והשאיפה כלפי מעלה תוך

מרס קאנינגהם ,בחירתם של העקרונות

בתחילת המאה ,אז זרעו מורים ויוצרים גדולים

-

כמו איזדורה דאנקן ,רודולף פון לאבאו ,מרי

ויגמו ,קורט יוס וז'אק דלקרוז -את הזרע
לשיטות משלהם ,רקדנים ומורים אחרים חשו
שגם הם יכולים ליצור את שיטת הוראה
משלהם

-

מין ערב רב של שיטותיהם של אותם

גאונים בתוספת מגע אישי

-

אך ההיסטוריה

הוכיחה שהמחול האירופי באותו שנים לא
הצמיח יכולת טכנית גבוהה  ,ותיקים יודעים
לספר על ההלם שספג מחול זה בארץ ,כשנפגש
בראשונה ביכולת הטכנית של המחול
האמריקני בשנות השישים,

אולי היום  ,כשהסתיימו המלחמות
ההיסטוריות ביו הבלט הקלאסי למחול
המודרני ,הגיע זמנו של המחול המודרני ללמוד
מניסיון הבלט הקלאסי  ,אמנם המחול המודרני
מרדני באפיו ,אינדיווידואליסט וחובק מגוון של
סגנונות ואסתטי קות ,אבל הרי גם הבלט אינו

מיקשה אחת ,יש הב ' fלים ביו סגנון הבלט
הרוסי ,לאנגלי ,לדני ולאמריקני ,עם זאת,
לכולם אותו השלד -

עמוד התווך לבניין כולו ,

בכל מקום בעולם יתחיל שיעור בלט בפלייה
ליד הבר  ,ומשם לטנדי לחימום כפות הרגליים ,

לחימום מפרק האגו באמצעות ROND DE
,JAMBE

ומשם לשורה של תרגילים ליד ההבר

J

•-

יהודית ארנון

-

מנהלת אמנותית של הלהקה הקיבוצית

לדעתי ,ההכשרה של רקדו צריכה לכלול את הטכניקה של הבלט הקלאסי ,בתוספת
שיטת מרתה גראהם ,זו שיטה הבנויה היטב ,יש לה שפה תנועתית משלה ותורמת לבניית
גוף הרקדן ,האינטנסיביות והאנרגטיות שמלווים את הריקוד הגראהמי בונים אמוציות
וריגוש בעת העשיה הריקודית ,בשיטה זו יש חשיבות רבה לעבודת הריצפה ,למרכז הגוף,
לכיווצו ושיחרורו ,איני מכירה טכניקה אחרת שמטפלת באלמנטים אלה באופו כה חכם ,
בנוסף לכ,ך הייתי רוצה שילמדו גם טכניקות נוספות כמו זו של מרס קאנינגהם וחוסה
לימון ,הבסיס של טכניקת קאנינגהם קרוב לבלט קלאסי והיא מקנה קורדינציה ,ריתמוס,
צורניות ,פתיחות למופשט ומנסה להביא למיצוי הפוטנציאל הגופני ,ולא דווקא בצורה
הרמונית ,בשיטת לימון יש זרימה תנועתית ניפלאה ,
רצוי שהרקדן יעשיר את מודעותו הגופנית ויתנסה בטכניקות שנוצרו והתפתחו לא
בהכרח בקשר לעולם המחול כמו שיטת משה פלדנקרייז ,מ,פ ואלכסנדר וכו כתב תניעה
של נועה אשכול המבהיר את הפונקציות הגופניות ,

יש להפריד ביו השיטות בזמן הלימו,ד שכו לא כל מורה בקיא בכולם,
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שממנו יוצריס ריקודיס.

אי ההבנה היסודית

הזאת והבלבול בין מהי יצירה ומהי טכניקה

בתיה כהן

-

הביאו לשיתוק יצירתי ,ורק ליוצריס בודדיס

ממלאת מקןם ראש החןג למחןל באקדמיה למןסיקה ןמחןל

היה האומץ להשתחרר ממנו .

ע"ש רןביו בירןשלים
נעשי ת בשטח עבודה שרלטנית של אנשיס שלא למדו בצורה יסודי ת ו מעמיקה א ת
הנ ושא אותו ב ח רו ללמד ולכל היותר למדו מחול בצורה חובבנית ב פ רק ז מן ק צ ר .

כוחה של שיטת הוראה בהיותה
מיכלול כולל ,מיקשה אחת עם הגיון

ה ת וצאה היא שמתקבל מעין שעטנז סגנוני ,אשר אינו מבוסס על עק ר ו נ ו ת ו י סודות
ברוריס של טכניקה ספציפית אחת ,אלא שיש בו מרכיביס שוניס של ט כניק ות ש ו נ ות

פנימי

ו אי ן ת שתית ברורה ומובנית לשיעור.

בבלט קלאסי המטרות והמטלות ברורות ואילו בהגדרת המ ח ול ה מודרני )כ א ן שורש
ה בעיה( הנושא פרוץ ,אין כלליס ,אין חוקיס ,הכל אפשרי .המחול ב ן ז מננ ו מתהו וה
מ ת וך העשייה העכשווית ,אך עד אשר יתגבש סגנון בעל חותס אישי ,שיקבל ה כרה
ר ח בה ) כמו שקבלו גראהס ,קאנינגהס ולימון( ,יש להכיר היטב את העבר.

הוא מ ח ול מ ודרני יותר

החלו חודרות לאר ץ רוחות המחול
הפוסט-מודרני  ,ומה שארע לטכניקת המחול

א ת שע ו רי המתודיקה למוריס עתידייס אני מחלקת לשני מסלולי ס :הר א שון הוא
הסילבוס של גראהס )ארבע שניס ובנוסף לכך טכניקת לימון וקאנינ גהס(  .ה מ סלול הש ני
 IIחופשי II

בתחילת שנות הש מוניס  ,באיחור של 15

שנה,

המבוסס על חומר תנועתי אישי ש ל הת ל מ ידי ס .

האירופי בארץ בתחילת שנות השישיס קרה
עכשיו לטכניקת גראהס .בארה"ב התרחשה
המהפכה הזאת כבר בשנות השבעיס ,ואת

מקומה של גראהס שס תפס מרס קאנינגהס.
אלא ששיטת קאנינגהס מעולס לא היכתה
שורשיס בארץ  .כאן נידחתה שיטת גראהס ,

והתפ יס ה ה אסת ט ית הקדימה את

ה כ ור י או גרפיה ,ו לפעמיס ,כמו במקרה של
מרתה גרא ה ס ,ה תהליך היה הפוך והטכניקה
נוצרה מ תוך

הר יקו דיס.

מה ש מיי ח ד א ת קב ו צת הגאוניס ,הוא לא רק

ה כ שר ון הכוריאוגרפי והפדגוגי שלהס ,אלא
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אלא שהתמקדות בש י ט ה א חת טומנת בחובה

ה יכ ולת ה א נ ליטי ת להבין את העקרונות

סכנה ,אס אין היא נ תפ ס ת רק כרכיב אחד

ש ע ל י הס בנוי ה סג נ ון ולבנות מתוכו תכנית

בתוך מערכת שלמ ה ; ב ורות ו צ רות א ופקיס של

ל י מוד יס .ב מע רכ ת השיעוריס הס מראיס את

מוריס ותלמידיס בא ותן ש ניס הבי א ו ל כך

ה דר ך

שפ תס

מהעקרונות

-

-

שעליהס מתבססת

ו עד המחול עצמו .השיעוריס בנוייס

כ ך שהס מ וביל יס למטרה ,בצעדיס מ ח ושביס
המחדדיס א ת ה ה ב נ ה הג ו פנית ומשפריס את

שחשבו

ש  IIגראהס II

הפ כ ה ש ס נ רד ף ל מחול

המודרני ,ורק דבקו ת ב שי טתה תה פ וך רקדן

ש י טות ההור א ה ש ל

ל  IIרקדן מודרני" .על

לימון והאמפרי -שפר חו בא רה  IIב ב שנות

היכ ו ל ת הטכני ת  .לאורך כל השיעוריס ברור

החמישיס והשישי ס

מ ה ה עיקרו ן שממנו צמח והתפתח כל תרגיל,

קאנינגהס בשנות הש ב עי ס אמ נס ש מ ע ו כא ן ,אך

מהפשוט ועד ה מורכב.

רק מעטיס הכירו א ותס ממש .ההת יי חסות

ב א מ צעו ת ת כ נ י ת הלימודיס שיצר כל אחד
מהס ני ת ן לעק ו ב אחר ההיגיון הפנימי של

-

וע ל זו של מרס

לטכניקת גראהס לא ה י תה כא ל מכשיר לבניית
יכולת מסוימת ,אלא גס כ ל קס י ק ו ן תנועות

מבלי שמתודה אחרת  ,סדורה ומובנת ,תתפוס
את מקומה .האוירה שנוצרה נתנה לגיטימציה
לשנות את מעט החומר המתודי הקייס

-

שכלל בין השאר את טכניקות גראהס ,לימון
האמפר י או קאנינגהס

-

איש איש כרצונו ,ורוב

הדור שצמח בשנות השמוניס לא הכיר לעומק

אף שיטה  .יש לזכור ,שכוחה של שיטת הוראה
בהיותה מיכלו ל כולל  ,מיקשה אחת עס הגיון
פנימי .כשלא מכיריס את השיטה לעומק ,קל
לעין ללכת שבי אחרי צורת התנועות  ,אחרי
הקישוטיס הטפליס .שינוי תרגיליס בתוך
שיטה מובנית ,מבלי להבין את הסיבה
להיווצרותס  ,עלול לנתק אותס משורשיהס

ה שי טה  ,א ח ר הח וכמה והיצירתיות

ש ב תר גילי ס  .ה הת מקדות במספר קטן עקרונות
 מגבלה שהטילו היוצריס על עצמס מתוךבח י רה

-

יצ ר ה מסגרת ה מאפשרת צלילה

לעו מ ק ·

י שראל של שנות השישים

והשבעים היא דוגמא למדינה שבה

למד ע ו לם המחול המודרני
באד י קות ש י טה אחת -

זו של

מרתה גראהם

רוני סגל -

רקדנית  ,כןריאןגרפית

ןמנהלת ביה"ס להכשרת רקדנ י ם ,

לבחור את הסגנון האהוב עליו .

מןרים ןכןריאןגרפים בשןןייץ שחזרה

לשיעור אני מכינה נקודות מרכזיות ,אבל
לא ננעלת ; אני מרגישה מספיק בטוחה
ופתוחה לשנות את מערך השיעור אס יש

לאחרןנה לארץ
רצוי שמי שמלמ ד א מנות ,יה י ה בעצמו אמן ,
ולא להסתפק בל ימוד הוראה  .א י אפשר
ללמד דבר שאת ה ב ע צמך ל א שו ל ט בו ...

השיעוריס בנוייס על מודעות

אין כיוס סבלנו ת ל למוד דבר י ס ל עומק .

לארכיטקטורה של הגוף ועבודה על איכות

במזרח ,למשל ,מ ג יל צע יר מתרכזיס
באמנות על כל האספקט י ס ש ל ה :

המ ודרני באדי ק ות שיטה אחת

-

זו של מרתה

ג ראה ס והיו לכך סיבות היסטוריות :ב 1964-
הק י מ ה ב ת שבע דה רוטשילד את להקת בת

ש ב ע על בסיס ה טכניקה של גראהס .כעבור
שלוש שני ס ייסדה את להקת בת דור עס

ה אול פ ן שליד ה  .באותן שניס היה המפגש עס
ט כניק ת ה מ ח ול האמריקני מסחרר ,ודור
הרקד ני ס והמו רי ס זרק ,כמיקשה אחת ,את

ה  IIש י ט ות המ י ו ש נ ות

וה ח ובב נ יות II

ה מו ד רני הא י רופי .לאולפן

של המחול

בת דור הביאה

הברונית דה רוטשילד הן את המוריס הטוביס
ביות ר בתחוס ט כ נ י ק ת גרא ה ס ,שלימדו את

את תרבות העס ,ש י ר ה  ,ת י אטרון  ,מוס י קה ,

ולא רק מקבץ תרגי לי טכ ני קה .

~

הגוף ה וא המפ ה של החייס  ,והמורה-אמן

צריך ל ה חליט א י ז ה ח ל ק ש ל מפ ת החייס
הזאת הוא בעצמ ו יוכ ל ל עבד כ שפ ה

בלי ללמוד את הצורות הנקיות אין מה
להחיות .

וכטכניקה .בתה ל י ך הח יפ וש י ס הוא מ עבד
את החומר התנ ועתי  ,הופך אותו לשלו

הטכניקה ואת השפה שתבטא את היצירה

ומבין את התנ ו ע ה מבפ נ י ס  .ל א ח ר ש ע בר

הספציפית  ,שכן כל יצ י רה יוצרת טכניקה

תהליך זה על עצ מו הוא י כול לל ל מד
א ח ריס .כשאמ ן נלחס בכנות למצוא את

וסיגנון חדשיס  .לתלמידיס אני רוצה
להקנות יסוד של ידע תנועתי מספיק רחב,

ה אותיו ת  ,באופ ן לא-מודע הו א נוגע

מגוון ומדויק  ,וכן חשיפה לתרבויות שונות,

במערכות תרגילי ס ש פ ותחו בתרבו י ות

כדי לתת להס את הזכות ליצור ולא לנעול

שונות .בסגנ ון ספ צ יפי כלשהו א ,רק חלק

אותס בסגנון מאולץ.

מהג ו ף עובד ו ה ר קדן לומד מנהגיס ולא את

לקח לי שניס ליצור מתודיקת הוראה.
מורה חייב לעשות סדר בדבריס אחרת לא
יכול להעביר אותס .מי שאינו אמן ובכל
זאת מלמ,ד עדיף שילמד במדויק את מה
שלמד ממוריו  .שיטה? זו לא השיטה ,אלא

ועובדיס על ביצו ע א מ נ ותי של י צ י רות

מי שמלמד אותה .

הגוף ·

הוראת המ חו ל יכ ולה ל קחת דו ג מה

עצמס ו הצמ י חו ענפי ס חדשיס על אותו הגזע .
הטכנ י קה ה ברורה ו לצדה המוריס הטוביס

ת ווי ס  ,מ ת רגלי ס אטיו ד יס לפיתוח טכני

והרק ד ניס באר ץ עד תח יל ת שנות השמ ו ניס.

קובעת אלא החייס שבתוך הצורה ,אבל

בכל פעס שאני יוצרת ,אני מחפשת את

מהמוסיקה .בי ן היתר  ,מ ו סיק א יס לומד י ס

שה ו ב א ו לתקו פ ה של שנה וי ו תר ,יצרו את

התנועה  .מדי פעס אני

מקיימת שיעור

ללמד כבר בהתחלה .לא צורת התרגיל

הש י טה כל ש ו נה  ,ו הן מ ו ריס שהיו תלמידיה של
ג ר א ה ס ,ש ה פכ ו ליוצריס-מוריס גדוליס בזכות

התשת י ת הטכנית שעלי ה גדל רוב דור המוריס

בעיה ספציפית שסוחפת לכיוון חדש.

אימפרוביזצ י ה  .לכל תנועה י ש מיליון
דינמיקות  ,כמו לנ ש י מה ,וזו טכניקה שיש

לומדיס

ישראל של שנ ו ת השישיס והשבעיס היא
ד ו ג מ א למדינה שבה למד עולס המחול

קומפוזיטוריס שוניס  .התלמיד הבוגר יכול

שעליו יכול המורה להישען  .אפילו אותס

נעמי בהס  -ראש המסלול למורים
לתנועה ולמ ח ול במכללה לחינוך -
סמינר הקבוצים בתל אביב
בהוראת הטכניקה אנחנו מנסיס

להשתחרר מהעומס הרגשי ואס יש צור,ן

לתת לו אפשרות ביטוי ביצירה
מסויס מאפשר תנועה זו ולא אחרת ויש

לעבוד איתה נכון בכל טכניקה שהיא  .היוס
אנו בתקופה של שילוב

למשל ,

תרצה שפנהוף שמלמדת אצלנו מקשרת
את התנועה היסודית עס ידע אנטומי

ופיסיולוגי ומשלבת את טכניקות לימון,
קאנינגהס ומי לא .השאלה היא ,האס דרך
זו עלולה להביא לשטחיות או לא? האס
חייבת להיות שיטה תנועתית סגורה  ,או

כיוון זה של הוראת מחול מודרני אינו חדש
והוא מזכיר את התפישה האמנותית של

רודולף פון לאבאן

השיטה שבה מתרכזיס

על המוריס ללמוד

טען שהאימון הטכני צריך להתבסס על חקר
התנועה במרחב ,בזמן ועל משקל וכוח.
במחקריו הציע לאבאן בסיס להוראת
כוריאוגרפיה אבל לדעתי ,הפתרון שנתן לא
היה טוב דיו לבניית יכולת טכנית .נוסף על
כ,ן אצל לאבאן קייס קשר בין התנועה לרגש ,
והשאיפה העכשווית היא ליצור מתודיקת

את מדעי גוף האדס,

תולדות המחול  ,מחול אתני וגס היבט
חינוכי  ,ואז לשאול עצמס היכן הס עומדיס ,
בתוך כל הקשת הרחבה הזאת .אנחנו

פותחיס צוהר לאפשרויות רבות ,אבל יחד
עס זה אני מודעת לעובדה שיכוליס לצמוח
כאלה שיעבדו בשטחיות ולא יעמיקו  .גם
אס יש חשיבות לפלורליזס ,הוא עלול
להביא לשטחיות ולבורות .

אולי משהו אחר? אני מאמינה שידע

במדעי גוף האדס  ,ידע בצורכי הגיל השוניס
והצרכיס האמנותייס  ,יתנו למורה בסיס

-

ה"מיושן" ,כך קראו לו

בארץ בשנות בתחילת שנות השישיס .לאבאן

ועובדיס רק בכיוון אחד חמורה מאד בעיני.

מוצא למוריס  .מורה שמרגיש מספיק בטוח

נכון  .אס מורה מלמד נכון

להביא לשטחיות .

ה ו א רוצה להתעמק ולהשתמש בה כמודל.
אנחנו מלמדיס גראהס ,אבל כחלק ממכלול
של שיטות  .אני לא חושבת שצריך להתחיל

תכנית לימודיס

מה שהוא רוצה

בקומץ עקרונות  ,כי הבינו שהתפרשות עלולה

צריך לאפשר למורה להחליט באיזו שיטה

עס גראהס.

ובכוריאוגרפיה .אנחנו אומריס שמפרק

סגנונות..

גאוניס שיצרו שיטות משלהם התמקדו רק

הוראה

שתפריד בין השנייס .

כתב תנועה

אשכול-וכמן  ,אס יהיה חלק בלתי ניפרד
בהכשרת כל מורה ורקדן ,יוכל ליצור מכנה

רצויה כבסיס וכנקודת

משותף כתוב להבנת והגדרת אפשרויות

התנועה של הגוף ובסיס לבנית סילבוס.

יוכל לעזוב את התכנית .הדרישה

המינימלית צריכה להיות שכל מורה יבנה

מכל האמור כאן עולה שתחום הוראת

לתת  ,אז יש בדרך כלל לתלמיד בסיס נכון

לעצמו תכנית לימודיס  ,ינסח את המטרה

להבנה .לדעתנו  ,יש להציע קשת רחבה של

והערכת התלמידיס וידע לעלות זאת בכתב .
לא תמיד נדרשות תכניות לימודיס ממוריס,

הטכניקה של המחול המודרני בארץ מצוי על
פרשת דרכיס  .אי אפשר להתאמן על בסיס
השיטות הקיימות כי המחול התקדס ,ואין

שמתחיל ב י דע אנטומי  ,פיסיולוגי וחינוכי.
אנו מנסיס להדגיש את השווה אל מול

וכשהס כבר מעלים זאת בכתב  ,התכנית לא
עשויה כנידרש והניסוחיס מאוד כללייס

מקצועות

-

השונה ,את

אבל עס בסיס משותף,

ה  IIאסור  IIו  IIהמותר II

בכל סגנון

וסגנון  ,תוך הבנת המאח,ד המייחד

שיטה סדורה אחרת שתמלא את מקומן .
לפיכ,ן השיטחיות חוגגת.

ולא מוגדריס  .הבעיה היא שבדרך כלל

גיבוש סילבוס כולל להוראת המחול המודרני ,

המוריס הגדוליס לא כותביס בעצמס .

שיכלול בתוכו את הפן הטכני ואת הפן

והמקביל .

היצירתי ויהיה עשיר בדקדוק ,בפרטיס

ובדוגמאות ועס זאת פתוח לחופש יצירתי
ולהופכס לתרגיליס סתמייס.
שיטות טובות אכן יכולות להמשיך ולהתפתח
ובלבד שההתפתחות תיעשה

מתוך הבנה

עמוקה ליסודות השיטה  .מורה שרכש ידע

הניתנת במקריס אלה גבוהה מדי ,והמשימה

בידי צוות של מוריס בכיריס ,נציגי זרמיס
שוניס  -ייצור מכנה משותף ל  IIמה II

כבדה מדי לא רק למורה מתחיל אלא גס

אחר כך יהיה אפשר גס להתמקד ב " איך ",

מעמיק ורחב ,והוא קשוב לאותות הזמן ,מכיר

את נקודות החולשה בשיטה שהוא מלמד ואת

צורכי התלמידיס  ,רק טבעי שיבקש להתאימה
לצרכיו ; אך הוא יעשה זאת בזהירות  ,ורק
כמידת הצור,ן מתוך הקפדה ברורה על מניעיו
לשינו י  .ואולס  ,כשמדובר במורה חסר ידע
וניסיון רב  ,טוב יעשה אס ילמד שיטה אחת
ככתבה וכלשונה  ,וכך יפיקו תלמידיו את

התועלת המרבית ממנה  .אחר כך אפשר לעבור
ללימוד שיטה אחרת משלימה  .עירבוב שיטות
בידי אנשיס שאינס מומחיס אינה בגדר

התפתחות אלא מהווה סכנה לקייס .

כשלא מכירים את השיטה לעומק,
קל לעין ללכת שבי אחרי צורת
התנועות ,אחרי הקישוטים הטפלים

מלמדיס;

ולצבוע את החומריס התנועתייס בעשרות

למורה ותיק .החומריס הבסיסייס עדיין לא

גווניס ואנרגיות
האמנות .

עובדו דייס למסגרת שתיצור של,ד או תשתית ,

J
 .d' OAנ
..
-

עמוס חץ  -ראש החוג לתנועה
באקדמיה למוסיקה ומחול ע"ש
רוביו בירושלים ,מנהל אמנותי של

ייריקודי חדר" .

i

-

שהס לב לבה של
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להגדיר מה הוא עושה ומה הן אפשרויות
העשיה האחרות הטמונות בה .הכלי
להשיג זאת הוא באמצעות כתב התנועה
אשכול-וכמן  .הרחבת השפה התנועתית

נעשית דרך הכתבת משימות כשכל תלמיד
פותר אותן בדרך שלו ,דרך דימוייס,
משחקיס ועבודה עס אביזריס שדרכס

רוכש המתנועע ידיעה של התנהגותס
והתנהגותו שלו ביחס לכוח המשיכה וכן

המטרה שלי בהוראה היא לאמן את

עבודה בזוגות במגע שמגבירה את

החושיס והמחשבה ,ללמד איך לעבד

המודעות למשקל  .אחד נושאים

חומר תנועתי ולעודד את התלמיד למצוא

התנועתייס שעוסקיס ב  IIשיכלול היכולת

את שפתו בחיבור  .אנו מציעיס לתלמיד

היא בדיקת האפשרויות להתנועע על

שעורי תנועה  ,כתב תנועה וחיבור  .שעורי

בסיסיס רביס ככול האפשר  .ככל שנתנועע

התנועה בונ י ס בשלביס את היכולת

על יותר בסיסיס ,ונשנה את ההירארכיה

הגופנית לענות לאפשרויות תנועה רבות
ככול האפשר  ,שעורי כתב תנועה מאמניס

של חוק האיבריס הכבדיס והקליס ,
תודעת התנועה שלנו תגדל  .הידיעה על

את היכולת לחש י בה אנאליטית ואילו

איזה בסיסיס אני פוסח חשובה לא פחות

שעורי

החיבור מקניס הכרת דרכיס

לשלב את הנילמד בשני השיעור י ס

, II

מהידיעה באיזה בסיסיס אני משתמש.

דוגמאות לנושאיס תנועתייס אחריס הס

האחריס ליצירת חיבור שתואס את

מתן משימות שדורשות הפרדת אבריס

תפישת העולס האסתטית והדמיון של

כשכל אבר תפקיד שונה ,מהירות ,תבניות

התלמיד .

ריתמיות שונות וכן עבודה על נושאיס כמו
קפיצה ,סיבוב ,נפילה ואחריס .

ואפשר גס להתנער כליל משיטות קיימות

לשעורי התנועה אני מסרב לקרוא שעור

ולנסות לבסס את הוראת הטכניקה על

טכנ י קה משוס שכבר בנתינת השס מונחת

תנועות בסיסיות של גוף האדס .מאחורי

גורס הזמן ניכנס לשעוריס בואריאציות

המכשלה  .שעור התנועה הוא מקבץ של

תפישה זו עומדת כנקודת מוצא התנועה

התנסויות ,הכרת אפשרויות התנועה

האונ י ברס ל ית ,שתענה לצרכיס שבכל

שונות  -ממתן משימות ללא זמן מוגדר
ועד תהליכיס שכל מרכיביה מוגדריס.

באפניס רביס ושוניס  .לכל איבר יש טווח

הכרת סוגי התנועה השונים מאפשר י ס

הסגנונות .משימה זו דורשת מהמורה ידע רב

תנועה משלו ויש להבין איך פועליס

והבנה גופנית מעמיקה ,יכולת לברור מתוך

בנית סולמות תנועתייס ,תבניות  ,אטיודיס

האיבריס  ,המיפרקיס והיחס שלהס לכוח

אפשרויות ולהתמקד כל פעס באפשרות

ועד חיבוריס שכל מרכיביה מוגדריס

המשיכה  .על מנת להשיג הבנה ומורכבות

המתאימה לו וכן מיומנות בקומפוזיציה .יש

בכתב תנועה אשכול -וכמן  .אני מאמין

תנועתית  ,אני חייב לאמן את המורה

לזכור שלא מדובר בשיעוריס בודדיס  ,אלא
בתוכנית המשתרעת על פני שניס שצריך כל

שאס כתב התנועה יהיה חלק בלתי נפרד

הרקדן בעבודה אנליטית כי הוא לא יוכל

מהכשרת הרקדן ,הוראת הרקוד תשנה

לבצע את התנועה המורכבת אס לא ידע

כליל את פניה .

מורה לבנות .

המציאות מראה שדרגת החופש

-
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מיסודם של אילנה ואדם פ~טונק
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CAR..l'IIEN
כוראוגרפית:
אדם פסטרנק
כרמן:

גאינה שקריאן
כוכבים אורחים:
חוזה:
פיןדןר אןברמקו

קצין:
ארמן גריגןריאן
טןראןדןר:

אלכס רברגר
תאןרה :אנטןני לי
עיצןב ןתיכנןן תפאןרה:
אנה כרןשצ'ןבה

*

מאושר ע'י אומנות לעם.

אנדת
קוקיית

השעון
כוריאוגרפיה:

אילנה ואדם פסטרנק
עיצוב ותיכנון תפאורה:
אנה כרושצ'ובה
ביצוע

תפאורה:

ה צגה

נ פלא ה

ל נ ל

המשפחה

ציפי דינרמן-קצרין

עיצוב ותיכנון תאורה:

אנטוני לי
קריין:

דניאל פאר

פסטרנק

מנכ  IIל  -משה חביב ,הנהלה אומנותית  -אדם ואילנה
היכל הספורט ,רוממה ת.ד 9280 .חיפה  31092טלפוו  /פקס להזמנות0 "' -255067,3 '''"' 662 :

להזמנת

מופעים:

טל/פקס 344662

I

04-255067

~ עבודתו הכוריאוגרפית
>ייי של וים ואנדקייבוס,
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אחד היוצרים

החדשניים של

ארצות השפלה
מאת רונית לנד )גרמניה(
את השכלתו לא קנה וים ואנדקיבוס

 ,ח )  (Wim Vandekeybusבתחום המחול ,גם
נ C:לא בתחומי התיאטרון ,כפי שסבורים

ואנדקיבוס הוא דור שני

ליאן פאבר ולאן-תרזה
דה קירסמאקר,

הכוריאוגרפית של

להקת יירוז אס",
המוזכרת פה ממש

באותה תכיפות כמו
פינה באוש.

גם עבודתו של יאן
פאבר מוכרת לקהל

הישראלי ,אולם בעוד
עבודתו של פאבר

מאופיינת על ידי

רבים ,לאחר שהתוודעו לראשונה
לעבודתו .למעשה ,כפי שאמר אחרי

נלאית על מוטיבים

בכורת עבודתו האחרונה באמסטרדם,

תנועתיים ומתיחת הזמן

להקתן של וים ואנדקיבןס ב"גןפה אינן תןאם את נשמתה"

רצה בראש ובראשונה לשתף פעולה עם דור

עד כדי פקיעת סבלנותו

"Her Body Doesn't Fit Her Soul" ; Choreography: Wim Vandkeybus

מוסיקאים חדש ,שצמח לפני כעשור שנים
בבלגיה ובהולנד .מוסיקאים שהתוו דרך

של הצופה ,מאפיינת את

rי חדשה למוסיקה האירופאית הצעירה.

Sב

סטאטיות ,חזרה בלתי

סגנונו של ואנדקיבוס זריזות ומורכבות
תנועתית ,עד כדי כ,ך שקשה לעיתים לצופה

דרך זו היא ,למעשה ,קו תפר בין

לעקוב אחרי המתרחש ,לאורך כל זמן

המוסיקה העכשווית הרצינית לבין

ההתרחשות  .ואנדקיבוס מטיל על רקדניו

מוסיקה שעל גבול הפופ האתני ,מה

מטלות יומיומיות ,וכשאלה מתפתחות בתהליך
העבודה למרקם תנועתי עשיר ומורכב מספיק,
לדעתו ,הוא מוציא את החומר התנועתי

שמכונה יימוסיקת עולם".

רקדניו של וים ואנדקיבוס מדהימים
ביכולת השימוש הגופני שלהם  .הם נעים

על הגבול שבין הוירטואוזי-אקרובטי
ותיאטרון גופני בעל עוצמה ,המאפיין את
המחול הבלגי החדש.

מהקשרו היומיומי ,בעזרת אמצעים

כוריאוגרפיים כמו הכפלה ,חזרה ,הליכה מן
הסוף להתחלה ומבנים מוסיקליים שונים  .הוא
עושה מן היומיום מרקחת תנועתית האופיינית

רק לו .אט אט ,עם עבודתו השנייה והשלישית,
אפשר כבר להצביע על סגנון אישי ברור שלו.

בו גם סיכון ריאלי לרקדנים ,אם לא יצליחו
להגיב במהירות מספיקה  .ייגם בתגובתם

הגופנית של זוחלים לסכנה ישנה נוכחות מידית
ותגובה תנועתית מלאה .הדחפים התנועתיים
ומערכות היחסים המתפתחים ממצבי סכנה

אותנטיים ,הם הם מרכיב היופי ,אם כי ודאי

לא במשמעותה המקובלת של המלה" ,מסביר
הכוריאוגרף את היחס שלו לאסתטיקה.

אולם בצפייה בעבודותיו ,מתבקשת השאלה,
עד היכן לגיטימי ללכת עם סגנון כזה .זאת גם
השאלה הנשאלת על ידי רוב המבקרים
באירופה ,לאחר צפיה חוזרת במרכיב זה
בעבודתו ,למרות שאין איש מטיל רבב

בגלל סגנונו האישי הברור כל כ,ך מובנת גם
השפעתו על דור כוריאוגרפים צעירים אף
ממנו .ואנדקיבוס עצמו הוא בשנות השלושים

לחייו.
כשהוא מעמת את אנשיו ,שאגב ,לא כולם

רקדנים ,עם מצבים יומיומיים קשים ,לעיתים

אלימים ,יש למצבים אלה ,מבחינתו ,תמיד

במורכבות התנועתית של יצירתו .
בשיחה עם יוכן שמידט ,מחשובי מבקרי

המחול בגרמניה ,שאלתי לדעתו על עבודתו של
ואנדקיבוס .יידווקא בימים אלה אני שמח,
שסגנון תנועה מעיק ,ולעיתים ברוטלי ,הוא
נחלתם של הבלגים והוא לא נוצר והתפתח

בגרמניה.. .".

בסיס תנועתי חזק .

לדוגמא :על הרצפה שוכבת אשה במצב של

"אני מצפה מאנשי להגיע בנוכחותם
הגופנית מנקודת האפס לנקודת

בחוזקה ברצפה ,בקצב חזק ומטריד .היא

המאה בזמו הקצר ביותר"

שינה .סביבה נעה אשה נוספת ,שרוקעת

קרבה יותר ויותר אל האשה השוכבת  .עימות
גופני או בריחה מהירה של האשה השוכבת הם

בלתי נמנעים .מתנועת היומיום ,שמתבצעת
לעיתים באופן מוגזם או גרוטסקי ,יוצר
ואנדקיבוס חומר תנועתי מופשט .אך כאן אין
ייגןפה אינן תןאם את נשמתה"

" "Her Body Doesn't Fit Her Soul

הוא עוצר את התהלי,ך כפי שעושים
כוריאוגרפים עכשויים רבים .שלב זה בלבד
אינו מספק אותו .הוא ממשיך לפתח את
החומר התנועתי עד למצבים דראמטי ים
ומעיקים ,תוך כדי התרחקות מן ההקשר

הראשוני שלו .ייהאלימות ,הבוערת על אש
קטנה" ,כפי שהגדיר זאת אחד המבקרים ,היא

לא מציאותית ,אך יוצרת מועקה מתחת לפני
השטח ,יותר מאשר אלימות ברורה
וחד-משמעית.

כמובן שהכוונה לשקף בצורת עבודה זו את
מימדי האלימות בחיי היומיום ,הן במישור
המילולי והן המישור הגופני .באיכות הגופנית

שמחפש ואנדקיבוס אצל אנשיו ,כדי להתמודד
עם סוג עבודה כזה ,צריכה להיות בה משהו מן
האיכות החייתית .ייאותי מעניינת העכשויות

בתגובתם התנועתית של אנשי" ,הוא אומר,
ייאני מצפה מאנשי להגיע בנוכחותם הגופנית
מנקודת האפס לנקודת המאה בזמן הקצר
ביותר" .

בעבודותיו אין בניה דרמאטית של שלב אחרי
שלב  .הצופה אינו נוכח בתהלי,ך אלא
בהצטברות :דחיסה של אימפולס אחרי
אימפולס .הכל מתנהל בקצב מהיר מא,ד שיש

ואנדקיבוס אינו מבקש לעסוק בעבודותיו
ברגשות .כי רגשות במחול מובילים בהכרח

לקלישאות ,הוא טוען  .לעומת זאת ,חייבים
רקדניו לשמור על ספונטניות גופנית תמידית

ובלתי נלאית  .במילים אחרות ,על זרימת
אדרנלין גבוהה  .בספונטניות צפונות תמיד גם
הפתעות וההכרח להגיב עליהן במהירות .כאן
נכנס מרכיב האימפרוביזציה לעבודותיו.
בתגובה ספונטנית על המידיות אי אפשר
להעמיד פנים ,כפי שניתן לעשות במצבים
דר מאטיים בימתיים אחרים .את העמדת

הפנים הזאת רוצה ואנדקיבוס למנוע בכל

מחיר .אין זמן להעמדת פנים בעבודותיו של
כוריאוגרף זה .הזמן נחוץ לתנועה מהירה ,כדי
שהאבן המתעופפת בחלל הבמה לא תפגע
בראשו של הרקדן .כאמור ,מתרחש כל זה מהר
מא,ד תוך מגע גופני חזק ,ולעיתים גם אלים,
בין הרקדנים.
ביצירתו האחרונה ייגופה אינו תואם את

נשמתה",

") "( Her Body Does Not Fit Her Soul

רצה הכוריאוגרף לעסוק בעולם הפנטזיה של
העוורים .בעבודה זו ,שהיא רומנטית ופיוטית

יותר מעבודותיו הקודמות )האם עלה על דרך

חדשה?( ,עובדת להקתו עם מוסיקאים עוורים .
זה שנים מתנהלים מגעים עם הלהקה מתוך
כוונה להביאה לארץ .הגיע הזמן שהקהל
הישראלי יוכל לצפות באחת הלהקות
החשובות ,המקוריות והמדוברות

מאת ג/ורגן ראסל
ייהמחול הוא פוליטי" ,אמרה ק\?;וא~י קק~רה,
"לא בשל תוכן העבודות .התוכן הפוליטי נובע
מהאופן בו הן נעשות ,ובהתאם למה שהן

מגלות על היחסים בין בני אדםי' בדברי אלה
אתבסס על גישתה של סטפאני סקורה

אובייקטיבית ,מראש .בעיני ,ריקוד הוא בחירה

יצירתית כתגובה לכורי אוגר אף ,ליתר
הרקדנים ,לצופים ופרטים שונים של הסביבה.
עבורי ,ייעבודת הרקדן" היא חלק בלתי נפרד
ממשמעות המחול ,ואינה נופלת בחשיבותה
מהצעדים המבוצעים עצמם.

לייפוליטיקה של המחול" .בראש וראשונה אני

מתעניין בזהותו של הרקדן ,ויש בדעתי להציע
להתבונן בראייתו של הרקדן את המחול
והבנתו את הריקו.ד עד כה ,הדיון הביקורתי

במחול הצליח בעיקר להגדיר ולתאר את
זהותם של הכוריאוגראף ושל הצופה .ופחות

מכך בבואו להעניק צורה ומהות לרקדן·

בלן ספק ,מחול הוא עבודתו של
הכוך  Iאוגראף .הוא או ה  Iא הם

הבעל  Iם החוק  IIם והממש  IIם שלו.
מצד שנן ,הצופה הוא מן שמוסמך

להתבונו ,להב  Iו ולשפוט את העבודה

מאמרי זה הוא מחווה ש"תגלה" את הרקדן.

כרקדן ,רק לעיתים רחוקות אני מגלה

בבואי לתאר מחול מנקודת ראות זו ,אני חורג

בכתובים משהו מהתחושה והנסיון שאני חש

מהמקובל בכל הנוגע למקור משמעות המחול,

בשעת מחול .עובדת היותי רקדן משפיעה לא
רק על ההתנסות שלי כרקדן מבצע וראיית

ובשאלה ,מי שולט במסר המשמעותי.

מחולות בהם אני משתתף ,אלא גם על ראייתי
ריקודים שאני צופה בהם .שעה שאני צופה

בלי ספק ,מחול הוא עבודתו של הכוריאוגראף·
הוא או היא הם הבעלים החוקיים והממשיים

במחול ,אני מתבונן בדרך בה הרקדנים

מפרשים את התנועה .אני מודע לפעילותו של
הרקדן ,להבדיל מהצעדים שהוא או היא
נצטוו לבצע.
איני רואה את פעולתו של הרקדן

כביצוע ייהמשקף" מחול
הקיים

שלו.
מצד שני,

הצופה הוא מי

שמוסמך להתבונן,
להבין ולשפוט את העבודה.

העדפה זו של הכוריאוגראף
והצופה בתודעתם של
הכותבים משתקפת בכתובים.

אם רקדן)נית( נשאלים על אודות
עבודתם ,בשעת החזרות ובשעת

הביצוע ,לעיתים קרובות מטרת

החקירה היא לשפוך אור על תהליך
עבודתו של הכוריאוגראף ועל
רעיונותיו .כתובים אחרים על

ג'ורג' ראסל,
רקדן
שחו

ומבקר,

בנוו-וורק,

מנתח את המחול
מנקודת

ראותו

של הר ·קדן.
הוא מציב

שלושה מודלים של
עבודות

הרקדן,

מודל של שיתוף
ביצורה,

מודל של עבודה
עם

ווצר כרוזמאטי,

ושלושו,

זה של המחול
כסחורה

העוברת

לסוחר
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אודות עבודת הרקדן נועדו

לחשוף רגעים משיגרת עבודתו,

או כדי לעודד אנשים צעירים
להתעסק באמנות המחול ,או על

מנת לספק חיזוק לדיעות
הקדומות השגרתיות של בני אדם
בכל הנוגע למיתולוגיה של
הרקדנים וחייהם.

בשורות אלה אני מנסה לתאר את
השפעתו של הרקדן על צורת
היצירה ועל המסר שהיא מביאה,
ולדון בתפקידים השונים אותם
הוא ממלא

בתהליך היצירה

והביצוע כאחד.

האם הרקדן הוא

מכחולו של
הכוריאוגראף או

הנייר שלו?
האם הרקדן הוא

פועל פשוט ,המגיע
לעבודה ,מחתים את
כרטיס הנוכחות

שלו,

עושה את עבודתו ועוזב

בסיומה ,אחרי שקיבל )אם
הוא בר מזל( את שכרו? או
שמא הרקדן הוא שכן ידידותי,

שנעצר ליד הכוריאוגראף ומתנדב

לתת י ד בבניין אסם תבואה או תפירת

ואת דרכי פתרון הבעיות המתעוררות  .הדבר

כיסוי-מיטה 'כמו בהווי הכפרי של פעם? ואולי

מזכיר את המצב המציאותי של להקה חדשה,

הוא מכונת-גוף  ,המפקחת על עצמה בעזרת

שזה עתה נוסדה  ,בה הכוריאוגראפים

הטכנ י קה המשוכללת שלה  ,המבצעת צעדים

והרקדנים הם בני אותה השכבה ואפילו

על ידי לחיצה על כפתורים מוסתרים והפעלת
תוכנות? האם הרקדן אינו אלא מכונת פאקס ,

יד י דים ממש  ,ותפקידיהם אינם מופרדים

מה מושך רקדן לשיתוף פעולה? היתרון לגביו
הוא שיתופו לא רק בקביעת צורתו של המחול,
אלא גם בקביעת עקרונותיו ומסריו  .לרקדן יש
אז יותר השפעה על צורת היצירה ויתכן שיחוש
בקירבה עם הכוריאוגראף והצופים ,כי הכל

לחלוטין  ,אלא מעורבבים זה בזה  .הכוריאוגאף

משתפים פעולה עימו.

המעבירה לצופה את התשדורת של

מעצב את הגבולות בקווים רחבים  ,והרקדנים

הכוריאוגראף במקום המקור? או בובה של
חלון ראווה ,שהולבשה בבגד י התנועה? או

תורמים בצורה משמעותית לצורת המחול

הרקדן גם מעניק לנו אז את היתרון של ביצוע

ולמסר שהוא נושא.

האם הוא פקי,ד התורם את כישוריו

המיוחד י ם  ,אבל מותיר לכוריאוגראף  ,בעל
ה י כולת השונה משלו ,להחליט את ההחלטות?
האם הרקדן ממלא את תפקיד חוט השידרה,

אישי  .הוא מחויב להתרכז יותר בביצוע ,וקשה
יותר להביע בתנועה וואני רק מסמןוו או וואני

לרקדן חלק ונחלה בהשקעה שבעיצוב ובביצוע,

רק עושה את התנועה הנדרשתוו ,כפי שקורה

והוא נהנה לא רק מחווית עצם ביצוע התנועה ,

לכל רקדן  ,שעה שהוא עייף ,חש שלא בנוח,

הריגוש במופע לפני קהל  ,היוקרה שבעבודה

פצוע או כשהוא אינו מסכים עם האחרים,

השותפים בתהליך היצירה ,

המעביר את השדר י ם בין המוח של היוצר

מעורבות יתר זו ותחושת

והצופה ? ושמא הוא כל י המחזיק את החיונ יו ת

האחריות האישית

החייתית  ,שהכוריאוגראף מאלף  ,כ ד י שזו

שבעיקבותיה ,עלולים למנוע

תבטא את רעיונותיו דרך

מהרקדן פרטיות מסויימת,

הכור י אוגראפיה? אולי

שהוא יכול לזכות בה

בתהליכי יצירה שונים,
תהליך שיתופי כזה מצריך זמן

רב ,וזה עלול לפגוע בכדאיותה
הכלכלית של העבודה,

עם יוצר מסויים מפורסם או של קבלת השכר
הכספי המצופה  .הרקדן מצוי בדו-שיח עם

היוצר  ,ועליו להחליט החלטות  ,בתוך המסגרת
הרקדן אינו אלא כאותו עץ או שיח  ,שהגנן גזם
והפך לצורה של כד או ציפור? מה פירוש

הנתונה .המשא-ומתן הופך לחלק בלתי נפרד

אופן עבודה אחר הוא זה ,בו הכוריאוגראף

של משמעות היצירה.

היצירה .הצופה אינו רואה רק את התוצאה

דימויים צבעוניים  ,אפילו קיצוניים אלה ,
מוכרים ה י טב לרקדנים .לכל אחד יש דימויים ,
שנוח לו א י תם  .בתנאי החיים בניו-יורק  ,אנו

מחליפים אותם כז י קית ,בהתאם לנסיבות.

הכאריזמאטי
יוצק את המחול ברקדניו  ,הרקדן מעמיד את

ל קהל הצופים תפקיד פעיל בעיצוב משמעות

הדבר וו לבנות ריקוד על מ י שהו וו ?

מודל שני :הכוריאוגראף

עצמו לרשות האותוריטה של הכוריאוגראף
והכאריזמה שלו ,והוא רואה את תפקידו

הצורנית  ,אלא גם את התהליכים הדינאמיים

בביצוע התנועה ובהעברת המסר של
הכוריאוגראף לצופה ,

להחליט במה להתבונן ומה הוא המסר של מה

בצורה זו של עבודה  ,הרקדנים אינם פועלים

שהוא רואה .לפעמים  ,בזכות הביצוע הנבדל

כעצמאיים ,אלא כתלמידיו של היוצר  ,תפקידם

שהביאו לעיצובה  .הוא מוזמן לצפות  ,לנתח ,

במידה מסויימת אנחנו חופשיים לבחור

של מבצעים שונים  ,הצופה יכול לחוש ברעיון

להכנע לדרישותיו ,לפתוח את עצמם

בתפק י דנו ; אבל חופש הבחירה שלנו מוגבל

שבבסיס היצירה בנפרד מהמחול המבוצע

לרעיונותיו ולהזדהות עד כמה שאפשר איתם ,

תמ י ד על ידי הקונטקסט בו אנו פועלים  .אנחנו

עצמו .ממש כשם שאנו שומעים ומגלים את

מתא י מים את תפקידנו לפי היחסים עם

השיר עצמו בעיקבות ביצועים שונים שלו .מבט

נוצר יחס של תלות ,אמונה ואחריות הדדית
רבה  ,הכוריאוגראף הוא המורה ,המנהל

הכורי א וגראף  ,המורה ,הקהל ויתר

זה  ,אל מבנה היצירה  ,להבדיל מהביצוע שלה ,

והמחליט; הרקדן גם כלי וגם פקוד ,

המשתתפים  ,ובמסגרת התדמ י ת שיש לר י קוד

מרשה ליצור הבדלה בין עבודת הרקדן וזו של

הכוריאוגראף מורה לרקדן מה לעשות ,תוך

בעיני הצופה ,בהתאם להרגליו התרבותיים.

הכוריאוגראף· כך נעשה המחול פחות עמום

שמירה על תקינות תהליך העבודה ,במטרה

ואוביקטיבי  ,פתוח יותר לפרשנות ומעניק

ליצור ביצוע מלא וחזק ככל האפשר,

אני סבור  ,שבח י רה זו יש לה משמעות

לצופה תפק י ד בעיצוב המסר .

וו פוליטית וו ] ' .וופוליטית וו במובן המקובל כיום

הרקדנים מקבלים על עצמם מעין עבדות ,הם

זו צורה של שיתוף פעולה ,שאינה מקובלת

נדרשים לעבור תחילה תקופה של הסתגלות,

אנו בוחרים תפקידים בהתאם למטרה

במשטר הקאפיטליסט י  .מודל זה מצליח יותר

המצריכה שבירת הרגלים והכנעת האגו שלהם,

האסטראטגית שלנו  ,על מנת להשיג השפעה ,

במסגרות מצומצמות  ,המאפשרות לצופה

זה תהליך מכאיב ,שיש בו מהאמירה וואיני

בארה וו ב ,משמע ווחברתיתוו .הערת המתרגם[

חופש או את הצורה המועדפת עלינו בתחום

להתבונן בפרט י עבודתו של הרקדן  .הרקדן

עובד עם איש זולתךוו ,וואיני לומד טכניקה

ההתנסות  .אנו נענים לסולם של ערכים .יתירה

והכוריאוגראף נמצאים מעבר למצב הרגיל של

אחרת ,המשחררת אותי מהדרישות שלךוו ,וכו' ,

מזו להחלטותינו יש משמעות גם בחיינו שמחוץ

הוראה ולימוד צעד י ם ; הם שותפים לתהליך

הרקדן הנרתם לתקופה ממושכת של עבודה

לסטוד י ו והן משפיעות על מכלול חיינו .וגם

של פתרון בעיות .

עם כוריאוגראף מסויים  ,זקוק למידה רבה של

ההפך נכון :אנחנו מייצגים את נקודת הראות

בדרך כלל  ,אין זה פש ו ט לשווק מחול  ,וסוג זה

שלנו על גבי הבימה  .תחושתנו ביחס למה
אנחנו ומה הם הערכים שלנו

-

-

בקיצור זהותנו

מעוגנת בדרך זו בכוריאוגראפיה .

של ריקוד קשה וולמכור וו יותר מצורות אחרות
של אמנות המחול  .לא פח ו ת קשה לתעד או
להעתיק אותו .הביצוע החי חשוב ביותר

היחסים שבין הרקדן ,הכוריאוגראף והצופה

בצורת מחול כזו ,כי אז המסר נקלט דרך

יכולים ללבוש שלוש צורות נבדלות :אחת  ,היא

הדיאלוג שבין הרקדן  ,הכוריאוגראף והקהל .

זו של שיתוף פעולה ודו-שיח; השנ י ה בנויה על
של י טה כאריזמאטית ומשמעת  ,זו של תלמ י ד

שיכפולו  ,בעזרת וידיאו או כתב-תנועה,

או חבר בקהילה מסויימת  .השלישית רואה את

המחול כמצרך ואת הרקדן כמ י שנשכר לבצע
אותו.

והפיכתו למרכיב רפרטוארי ,יוצר מחול מסוג

אחר והיחסים בין רקדן ,כוריאוגראף וקהל
משתנים .וזה עלול לשנות גם את ה וו תוכן וו

והמסר של היצירה .

אשתדל להמנע מתיאור להקות או יצירות

מסויימות ,כ י דברי לא נועדו להוות קופסאות,
שאפשר למיין לתוכן את התופעות ,אלא

הפרשים בגיל ,הרגלים שונים

של סגנון נבדל

לשפוך עליו אור חדש.

המודל הראשון

-

של שיתוף פעולה ודיאלוג

-

פועלים יחד וקובעים במשותף את המטרה

הכוריאוגראף המסויים ,ביכולת לבטא את
החזון של הכוריאוגראף ,דרך המביאה
במקרים רבים לקשר ויחס אישי בין הרקדן
לכוריאוגראף,

הצופה מבקש להיות מושפע מהמסר של
הכוריאוגראף על ידי המבצע ,להבדיל מאופן
היצירה הראשון ,של שיתוף פעולה ,במקרה
השני אין הרקדן נצפה כאחראי ליצירה ,שהיא

והבדלי גישות שונות בין הרקדן לכוריאוגראף
לגבש את סגנונו ,להתעניין פחות בתרומה
ומיומנות בב י צוע סגנונו שלו בלבד .חילופים

מש ק ף את נקודת המבט שלי .היוצר והמבצעים

הדרגתית ואיטית בסולם עמיתיו הרקדנים,
המנוסים ממנו במיומנות הביצוע של דרישות

הביקורת של הרקדן נמדדת על ידי מידת
יכולתו להזדהות ,לבצע ולהביע מסר זה,

האפשרית של הרקדנים שלו ולהעדיף חיקוי

מודל ראשוו :שיתוף ביצירה

דורש גם הסתגלות למשמעת ,הכרוכה בעליה

כולה ביטוי של הכוריאוגראף  ,ההערכה או

מק ש ים על שיתוף פעולה  .כורי אוגר אף עלול

עדשות ,שתפקידן לרכז את המבט ואולי אף

צניעות וליכולת להקדיש עצמו להליכה בשביל
שמישהו אחר התווה ,לעיתים קרובות ,הדבר

בלהקה עלולים ליצור סולם הירארכי של
מיומנות ואותוריטה ,המקשה על תיאום
מדוייק בביצוע וההופך הדדיות לכמעט בלתי
אפשרית  .זהו לימוד על ידי חיקוי.

מהם יתרונותיה של השיטה השניה לגבי
הרקדן? קודם כל ,הוא יודע היטב את מקומו ,
הציפיות שלו מוגדרות והאחריות בה הוא נושא
מוגבלת  ,לא הוא חייב להחליט החלטות  ,הוא

יכול להתרכז בביצוע שלו עצמו ,כי התנועות
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ןהמסר נקבען מבחןץ  .ןיש גם סיכןי לתןעלת

בצןרה זן הרקדו אינן אלא עובד זמני ,שנשכר

ובכל זאת  ,צופנת הצורה השלישית יתרונות לא

בעתי,ד של עליה בסןלם הדרגןת לקראת
תפקידים מרכזיים יןתר ,הכרה ביכןלתן

לביצ ן ע עבןדה מסןיימת .איו לן חלק בעיצןב
היצירה  ,ןאינן נדרש להזדהןת עם המסר שלה ,

מבוטלים לרקדו  .הןא יי הבעלים " של המחול
שלו ,כי הוא נבדל מהמחןל עצמו ועל כו גם

ןהישגין .לפעמים אמןרה דרך זן ,הדןרשת

כמן בצורה השניה  .עלין להעביר את המסר

מתחומו של הכוריאוגראף  .הגבןלןת מןגדר י ם

סבלנןת רבה ,להןביל לכך שהרקדו יהפן,ך

שכבר נקבע מראש דרך התנןעה עצמה .

היטב .דבר זה מקנה לרקדו עצמאןת

בסןפן של דבר ,לכןריאןגראף בזכןת עצמן .אן

ליצירת יחסי תלמיד-מןרה ,הנמשכים לאןרך
כל הקריירה שלן  .הןא נעשה מןמחה לסגנןו
האישי של המנהיג .

מסויימת .על פי רוב  ,צןרה זו משתלמת טוב

מה שהצןפה רואה ,הןא רקדו המבצע תנועןת.

יןתר מהאחרות  ,הזמו הנדרש לחזרות קצר

הפרשנןת האישית של הרקדו מפנה את

י חסית  ,ןהמופע מתקבל על ידי קהלים גדולים

תשומת לבן של הצןפה לתנןעה כרצף של

הרבה יותר .

צןרןת  .הדגשת המרכיב הטכני משפרת את

הסכנה שבדרך עבןדה כזן ,היא התלןת ביןצר

רמת הביצוע ומבליטה את התכונןת

מצד שני ,צןרה זו של מחול עלולה לגרום

יחיד  .נןצרת תלןת חזקה בכאריזמה .הרקדו

האוביקטיביות של המחול  .במקרה זה  ,הרקדו

לחוויה של ניכור ; גופו הנע ותנועתו מנותקים

נתןו לחסדי הגחמןת ןמצבי הרןח המשתנים

אינו עושה מה שנהגו לכנות יי תנועה לשם

מתהליך משמעותי כלשהו  .וזה מרחיק את

של הדמןת האןתןריטאטיבית .ןזה מביא עימן

עצמה ".כי תשומת הלב ממוקדת במיומנות

הרקדו מהכור י אוגראף  ,במידה ןהרעיןו

את סכנת הבגידה אן הדחיה ,משני הצדדים .

הביצוע ולא בתנועה לשמה  .במובו מסויים,

המחולי מ צ וי מעבר לביצוע עצמו ומהצןפים ,

התחרןת על תשןמת לבה של האישיןת

הביצןע הטכני חוצץ בי  iהצןפים לרעיןו

אם הם מבקשים משמעויות מעבר לטכנ י קה.

הכאריזמאטית מסבכת את היחסים עם

הכוריאוגראפי ,אלא אם כו המחול עןסק רק

עמיתים  .אתה שם את כל הביצים בסל אח,ד

הרקדו מצוי מחוץ לתחום הפרשנות ,אם

בביצןע הטכני .

המחול עןסק במשהו שמעבר לביצןע הטכני

הרחבת הבסיס ןהרב-גןןניןת של ההשקעה .

הפרשנות האישית של הרקדו מוגבלת לטיב
הביצןע  ,והצופה לא יחפש כל משמעות נוספת

שלו .

צןרת עבןדה זן גם היא מצריכה תקןפת חזרןת

ביצירה .הכוריאוגראף עשוי להעמיס על

מבחינה אמנןתית ןמקצןעית ,על חשבןו

הרקדו עלול למצוא את עצמו מצטמצם

להיותו יי מצרך " בר המרה  ,כי אישיןתו וזהותו

ממןשכת ,מה שמןנע מהרקדו להשתכר יןתר.

התנועה מעטה חיצוני של תאןרה ,תלבושות,

יש רקדנים ,שחןןיה זן של הילה כאריזמאטית

מןסיקה או סוגי תקשורת אחרים )כגוו הקרנות

גןרמת להם תחןשה של התעלןת זןהרת  ,ןאילן
אחרים חשים בכך את אןבדו הזהןת העצמית

שלהם.

וכו'(  ,שישאו את המסר שלו .והצופה יכול

כבחסרוו .אבל יש גם סכנה של בידוד

להתרשם מהשוואה למופעים קןדמים שראה ,

אקזיסטנציאלי .אם כי בדידות היא תחושה

כי יצירות מסוג זה נוטות להשתמש בתנועות

המצויה בכל צורה של מחןל .

אן אמצעים בימתיים מקןבלים ומוכרים.

המודל השלושו:

המחול כסחורה
המןדל הראשןו הןא של שיתןף  ,השני של
כניעה למשמעת ,ןאילן השלישי נןבע
מהתיחסןת למחןל כאל סחןרה העןברת

לסןחר ןאל הרקדו כעןבד זמני.

אינם ממלאים  ,במקרה זה ,כל תפקיד
באמנותו  .לא כל אחד יחןש בהבט זה

ניתןח תיאורטי זה לא נועד להחליט מה

קהלים רבים  ,בייחוד אלה שלא הורגלו למופעי

משהו,

ולמחול כמשהו מוכר  ,דו-מימדי  ,בעל תוכו
ברור .קהל כזה יתקשה לראןת רקדו מסוג
אחר ,ולקבל מערכת אחרת של ערכים .עד כדי

רציתי  ,הוא לעודד דרכים חדשות של ראייה ,

מחןל  ,מצפים לברק טכני של המבצעים,

כ,ך שהוא כלל לא יבחיו בפרטים חשובים
רבים .

לגיטימי ומה לא  .אן להוכיח למישהו
ולקעקע דוגמות ומןסכמות נפוצןת  .כל מה

של יצירת משמעויות חדשןת ותבניות נוספןת
באירגוו המבנה והאינפורמציה.
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בצןרת עבןדה זן הכןריאןגראף ,הרקדו ןהצןפה

הם יישןיןת נפרדןת  ,סמןכןת זן לזן ,ןכל יישןת
יש לה נגישןת לאחרןת ,אבל איו טישטןש
גבןלןת

ביניהו.

באןפו עבןדה זה אמנןת המחןל היא בגדר
עיצןב  ,הפקה ןצריכה  .הכןריאןגראף מעצב

צןרה  ,שתתקבל על ידי הקהל ,ןשניתו ללמדה
למבצעים במהירןת ןיעילןת .התפקידים אינם
מןתאמים לאישיןת המבצעים .הם מאפשרים

לבצע חילןפים בלהקה ןביו חבריה ללא קןשי .

הכוריאוגראף ,הרקדן והצופה הם

יישויות נפרדות ,סמוכות זו לזו,וכל
יישות יש לה נגישות לאחרות ,אבל
אין טישטוש גבולות ביניהן
במןדל השני ,הרקדנים מתפתחים בעצמם את

היכןלת לשמש כלי .במסגרת המןדל השלישי,
אישיןתם מןבלעת ביכןלתם הטכנית .עליהם

לאמו את גןפם להיןת נאייטראלי ,בעל מגווו
רחב של יכןלןת  .בדרך זן שם הרקדו רןןח בינן

לביו הצופה ,כי איו הוא עןסק לא בדיאלוג
)כמן במןדל הראשוו( ,ןלא בהזדהןת עם משהו
או מישהן )במןדל השני( ,אלא בהגשה .
מכל הצורןת ,האחרונה מתאימה ביןתר

למןפעים בקנה מידה גדןל ,על בימןת פתןחןת,
שם הצןפים מתרשמים מהמןפע כמשהן

דן-מימדי ,לעןמת הצןרןת הראשן נות,

המבןצעות בקירבה יחסית לצןפה ונצפות

כתלת -מימדיות .
הרקדו אינו אחראי לתןכו אן לצורה שגןפן
יוצר ,אלא לביצןע נקי ומיןמו בלבד  .הןא אינן
מקדיש את עצמן ,לא לתפיסה הכללית של
המחןל )כמו במןדל הראשןו( או ליוצר )כמן

14,

בשני( ,אלא לביצןע בלבד.
מןדל שני :רקדנין של באלאנשין :פיטר מרטינס ןסןזן פארל
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ה ספך

עם נורה פז שוחח ראךו קלאפר
נירה פז היא דמות מוכרת ,ובכל זאת נדירה
בנוף המחול הישראלי .לשעבר באלרינה
בלהקת  /Iהמטרופוליטן אופרה  /lבניו-יורק.
כיום יו  /lר עמותת  /Iתחרות מיה

המתקיימת מדי שנה מאז

ארבטובה , /l

,1990

שמטרתה

לגלות ולעודד כשרונות צעירים בתחום הבאלט
הקלאסי .כן נודעה פז כבאלרינה ומורה בזכות
עצמה .האם אפשר לתאר בת-שיחה מתאימה
יותר ,לברר את מצבו של הבאלט הקלאסי
בארץ?

ובכל זאת ,ספקותי האישיים

-

האם הגיע הזמן

לגעת בפצע? ומהי התועלת שתצמח מכך?

-

קיבלו חיזוק מסירובה לדבר /I .אני מעדיפה
לשתוק .

/I

-

מכריזה נירה פז .התנגדותה דווקא

עוררה אותי לכיוון מחשבה הפוך  .בעצם ,למה
לא לדון בזה? עד מתי נסתתר מאחורי

ת צורך לשלוח אותה לשנתיים ללמוד
באקדמיה באירופה .וצדקתי ,כי

שנתיים אלה נתנו לה מה שלא קיבלה

במשך עשר שנות לימוד בארץ .

מה הסיבה לכך ,לדעתך!

אין זה פשוט להגדיר זאת במילים.

זה משהו שאתה מרגיש  ,רואה אותו ,עד שאי

 /Iהפעקאלה ,/l

בתודעה ניכרת המחשבה  ,שהמטרה הסופית

היא המחול המודרני .כאילו לכך שואפים.

ולא לכך שואפים באופן מעשי!

שלושה ערכים בסיסיים; אין פירגון ,אין
הערכה מקצועית ואין אתיקה ,גם היא
מקצועית  .וזאת ,משום שהאנשים העוסקים
בכ,ך בעצמם אינם בטוחים במה שהם עושים

ומנסים להסתיר את מה שאינם יודעים.

בודאי .וזה מוליך לסודיות האבסורדית,
המאפיינת כמעט את כל הסטודיות  .המופע
השנתי הפומבי הוא כמעט ההזדמנות היחידה

להווכח בתוצאות עבודתן  .לדעתי ,מחוייב
המציאות ,להראות לאנשי המקצוע את
התוצאות כל שלושה-ארבעה חודשים .אין
לדבר על רמה בחינוך לבאלט קלאסי ,שעה
שברוב בתי-הספר חסרה החשיפה והתחרות,

הדרושות להתקדמות ממשית.

אם אני מבין נכון את דבריך ,יהיה עלינו לדבר
בנושא שלנו על סמך ניחושים בלבד•
לא בדיוק ,כי בסופו של דב,ר רמתן של
התלמידות הצעירות מדברת בעד עצמה ,ואין
צורך בהוכחות נוספות .אתן לך דוגמא קרובה

לי מאוד

-

בתי ,טליה .בשנות

ה ,80-

כשהבסיס

לבאלט הקלאסי היה כבר קיים בארץ ,חשתי

1

ס
I

חלוקת הפרסים בתחרות ע  /lש מיה ארבטובה

1993

הזוכים :שמעוו קליכמו ,נעמה קריסטל ,שלי פלמוו,
מיכל אבולעפיה

prize winners of the Mia Arbatova Ballet

~ he

שהשתלמה בבית הספר של הבאלט המלכותי

לדעתי ,דיעה שאולי לא כל אחד יסכים לה,
כל רקדן קלאסי מושלם מסוגל לבצע כל צורה
של מחול מודרני; מהניאו-קלאסי ,וזה כמעט
מובן מאליו ,ועד לצורות התוקפניות ביותר של
המודרני העכשווי .לאמיתו של דבר ,רקדן
שקיבל חינוך המתבסס על טכניקה מודרנית זו
או אחרת ,לעולם לא יהיה מסוגל לחרוג
מעבר לשיטה שלמד  .רקדן כזה מוגבל
באפשרויות הביטוי שלו.

לפני שאשאל אותך ,האם את רואה פתרון
להשבחת רמת הרקדנים והרקדניות
הקלאסיות בארץ ,הייתי רוצה לשמוע תשובה
לשאלה כואבת עוד יותר .נניח ,שנגיע לכך,
שמדי שנה יסיימו חמישה רקדנים בעלי רמה
טובה את בתי-הספר .האם יימצא להם מקום
לרקוד בו בארץ! ומדובר במקצוע ,שבו

עם כל הכבוד לבתי-ספר כמו
"תלמה יליו" ,שם אי אפשר לפתח
רקדנים טובים ,כר שמשורותיהם

 IIתוחלת

החיים II

המקצועית קצרה

מאוד .

אולי ,אם יהיו לנו יותר רקדנים טובים ,גם יחס
העיתונות לבאלט הקלאסי ישתנה  .תהיה

דרישה יותר גדולה למופעים  ,ולא נשגה
בחלומות ואשליות על הצורך ביותר מלהקת
באלט אחת  .לדעתי  ,הפתרון פשוט משחושבים.
יש בארץ מורים טובים  ,כך שיש בפוטנציה

אפשרות לגדל דורות של רקדנים מעולים .אבל
המערכת לא נכונה ,הדגשים בלתי נכונים .עם
כל הכבוד לבתי-ספר כמו  /Iתלמה

ילין ,/l

שם אי

אפשר לפתח רקדנים טובים ,כך שמשורותיהם

הקרקע שעליה יש לבנות.

יצוצו הכוריאוגראפים הטובים  .אולי הגיע הזמן

הופתעתי להווכח ,שב  IIתלמה ילין" אכן
מלמדים בשיעורי הרפרטואר את  IIלה
סילפיד" ,כי לדעתי זה שייך יותר לסגנון
מאשר לבסיס הכללי·של הבאלט .הייתי
מוסיף לפוקין ,כתשתית שעליה יש לבנות ,גם

לחשוב על בית-ספר תיכון לכוריאוגראפיה ,

את  IIאגם

הברבורים II

של פטיפה.

בוא נדבר דוגרי ,אפילו אם זה מכאיב .אין לנו

אפילו אם זה אינו קריטי ,בכך הם מונעים
מעצמם להשלים את החסר•

בקנדה  ,שרון שטרק  ,שלמדה
 School of Balletאו תמר שלף,

ודאי שלא .לפחות מנקודת ראות דידאקטית.

וראשונה יש להתמקד בירושתו של פוקין .זה

אין טעם בשיחה כזאת ,מפני שאין אצלנו

בAmerican -

הבריטי בלונדון.

אולי אתה צודק .לדעתי ,כדאי להתמקד

נירה פז :התשובה שלי מוכנה ,נקודה נקודה.

לא  ,כי אני מתכוונת לרקדנים ,המעוניינים
בריקוד הקלאסי או לכל היותר הניאו-קלאסי.

מספר שנים בחו  /lל  .כגון ימית כליף  ,שלמדה

בקלאסיקה .שיעורי רפרטואר הכרחיים ,בראש

ראדו קלאפר :למרות הכל ,למה לא לדבר!

אינך מגזימה קצת ביחס לרמת הרקדנים
שלנו!

אפשר לטעות .מערכת הוראת הבאלט בארץ
מבוססת על הטכניקה הקלאסית ,אבל

השקרים הנעימים ,המרדימים? התעקשתי

את צרור אכזבותיה .

טובים.

עובדה  ,כמעט אף רקדן ישראלי לא התקבל
ללהקה קלאסית בחו  /lל ,אלא אם כן למד

יצוצו הכוריאוגראפים הטובים

לשכנע אותה לפתוח ,למרות הכל ,את

בארץ ר י קוד טוב ממש ,משום שמנסים לפתח
כורי אוגר אפים מבלי לדאוג קודם כל לרקדנים

כדוגמת בית-הספר ע  /lש ואגאנובה בסנט

פטרבורג או בית-הספר שליד האופרה של
פאריז.

שמא את צודקת .מכל מקום ,בטוח שבמצב

הנוכחי לא יחסרו תלמידים.
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) Prudhommeau

מי שמשמיע אןתן מגיע ,בדרך

~
~

כלל ,למסקנה ,ש"מכל מקןס ,הןא מת".

""- .....

ןבכל זאת ,מעריצין הנאמניס מתלהביס,
מרןתקיס אלין ןממהריס למןפעיס של

~

יי הסילפידןת  ",יי ג'יזל " אן יי אגס הברבןריס "

~

כמןבן ,זה מחןל מן העבר ,מהמאה ה  .19-עס
זאת  ,איך אפשר לדבר על העדר הבעה,
בהתייחס לסצינת השגעןן של ג'יזל אן אדג'ין

••;::,;.........,

האהבה מהמערכה השניה של ייאגס
הברבןריס"?

כלפי איזה מחןל קלאסי מןפנןת הטענןת הללן?

ה ,19-

זה של סיןמה של המאה

תקןפת

ההדרדרןת הגדןלה ןהדקדנס? המחןל הקלאסי

רחןק מלהיןת משןתק· הןא לא הפסיק
להתפתח מעןלס ,ןממשיך להשתנןת .מחקריס
בספרןת העןסקת בטכניקה של המחןל

הקלאסי מן המאה ה 16-
במאה ה 20-

'י'""""
~

~
יייייי

--.. ....
--..

Cכ

"מחול קלאסי  -זו
וירטואזיות ללא נשמה",

......

"טכניקה קפואה" או

ןעד זן שראתה אןר

"מכאניקה של הרגליים"
אלה מחשבות נפוצות

הןכיחן ,שהמןנחיס ןהצעדיס

שאלה מתאריס נמצאיס בתזןזה מתמדת.
המןשגיס שנשמרן בצןרתס הקדןמה במשך

כמאתייס שנה ,נדיריס מאלה שמשמעןתס

•  Jי L:ן נבן

השתנתה תכלית שינןי  .למעשה  ,אף מןנח
ממןנחי המאה

ה 16-

אינן בשימןש כיןס .גס

מאון

המןנחיס האיטלקייס ,המאןד מדןייקיס
ןמגןןניס ,מהמאה

ה ,18-

נעלמן

לחלןטין.

המחול הקלאסי רחוק מלהיות
משותק .הוא לא הפסיק להתפתח
מעולם ,וממשיך להשתנות
למשל ,מןנחיס מהמאה ה ,19-
ה"גארגןייאד" ) (Gargouillade

כגןן
שעדיין בשימןש,

ןאשר אינן מתאר את הצע,ד אןתן הגדיר

בשעתן .בכל ספר מןפיעיס מןשגיס ,שאי אפשר
למצןא בספריס קןדמיס ,ןאחריס נעלמיס.
הגדרןת דןמןת  ,מתקןפןת

שןנןת ,יכןלןת להצביע על שןני

לא מבןטל ,לעיתיס בנקןדןת
חשןבןת ,כגןן ביחס לגןבה

הרמת הרגל בצעד
מסןייס.

אס מבקשיס לגלןת את שןרשי המחןל

הקלאסי  ,נחןץ לשןב עד לימי הבינייס  .ריקןדי
האציליס הקנן לן את האסתטיקה של הקןןיס
הארןכיס ןהגמישיס  ,הנןצריס בזןיןת שקןבעיס

המפרקיס בגןף .כן הדגשת ההרמה של הרגל,

•

אז ,אבל אין זה הביצןע המקןבל בימינן .
במהלך המאה

ה ,18-

התלהבןתס של

בניגןד למחןל הקרןב לקרקע של ריקןדי

המקצןעניס דןחפת לשכלןל הטכניקה ,שנעשית

האיכריס  ,שמהס ביקשן אנשי החצר להתרחק.

קשה יןתר ןיןתר  .אבל תהליך זה נבלס בשל

מהתנגדןת זן לזןןיןת התנןעה ןהדגש החזק על

הלבןש המסןרבל ,שהיה נהןג על בימת הבאלט

ה רקיע ה בקרקע נןצרה האסתטיקה

אז ,לבןש שאינן מתאיס לתנןעה ערה.

הקלאסית ,החצרןנית .

)-ה ,dehors (turn out

אןתה פתיחת רגלייס

במאה ה  ,16-בסיפרן של Thoinot Arbeau
מןפיע לראשןנה המןשג יי תנןחה" )( position

של  45מעלןת הןפכת לזןית ישרה ) 90

ןשתי הראשןנןת אצלן הין יסןדןת התנןחןת

בסןף המאה מתרחק הבאלט יןתר ןיןתר

המןכרןת לנן כיןס  .ןכן המןשג ייכלפי חןץ "

) (, dehors

הןא הפנית הרגל כלפי חןץ בניגןד

לנטיה הטבעית ,מןפיע לראשןנה במאה

אז נקבעה ההפניה של 45

לצדדיס ,הןכיחה את עצמה ,ןהזןית המקןבלת
מעלןת(.

מריקןדי הנשף ,אבל עדיין הבדליס אלה הס
של מידה ןדרגה ןלא הבדליס מהןתייס .

ה . 17-

מעלןת .הגדרןת

מדןייקןת יןתר ןיןתר ,אס כי בלתי

זהןת לאלה של ימינן,
נןצרן בעיקבןת

בתקופת "הדירקטוריון" אימצו

לעצמן הרקדניות את השמלות שהיו
אז באופנה ,בעלות הגיזרה

ייסןד

המאופ  IIנת בחגורת החצאית ממש

האקדמיה

מתחת לשד  IIם ,ואת הנעל  IIם
השטוחות ,העשויות בד .לראשונה
יכלה הרקדנית להתנועע ללא
מגבלות

למחןל ,על

ידי המלך

לןאי ה  ,14-בפאריס בשנת , 1661
שתפקידה היה לקבןע כלליס מןסכמיס
ןנןקשיס לבאלט .אבל המןסד החדש

לא עמד במשימה.

התפנית הגדןלה בבאלט אירעה בזמן המהפכה
הצרפתית הגדןלה .עד אז לבשן הרקדניס על

בסןף המאה

ה 17-

ניכר עידןן

מןגזס בפרטי ביצןעס של צעדיס ;
למשל ,נרשמן  94דרכיס בביצןע
ה"פא דה בןרה" ) (, Pas de bourre
בסיפרן של ראןל-אןז ' ה פןייה

)(Raoul-Auger Feuiller

יי כןראןגרפיה ",

) (. 1700

עקרןנןת

המכאניקה של
ביצןע הצעדיס
היה כבר י דןע

הבימה לבןש ,שהיה קרןב לבגדי הרחןב שנהגן
ללבןש באןתן זמן .בתקןפת ייהדירקטןריןן"

) (1795-1799

אימצן לעצמן הרקדניןת את

השמלןת שהין אז באןפנה ,בעלןת הגיזרה
המאןפיינת בחגןרת החצאית ממש מתחת

לשדייס  ,ןאת הנעלייס השטןחןת ,ללא העקב,
העשןיןת ב,ד ןהמןחזקןת על הרגל בעזרת
סרטיס קשןריס סביב לקרסןל

-

מה שנקרא

כיןס יינעלי-באלרינה"  .לראשןנה יכלה

הרקדנית להתנןעע ללא מגבלןת ,להניף את

_11

רגליה לגןבה )אןמנס לא מעל לקן המאןזן,
מחמת הצניעןת!( ,ןלקפןץ.
במשך שלןשת העשןריס הראשןניס של המאה

טכניקת הבאלט ממש ייהתפןצצה" מרןב

ה 19-

חידןשיס .זן התקןפה בה מתגבשת הטכניקה

המןדרנית שלן  .זה הזמן בן מןפיע לראשןנה

השימןש בבהןנןת

ב ,1818-

) (, pointes

תחילה בצרפת,

ןכמעט בן זמנית באיטליה ןברןסיה

מאן,ד כגןן ליאןניד מיאסין )שהיה
רק בן  19כשהחל לעבןד עס
דייגילב( ,ברןניסלאבה ניז'ינסקה

)בת (30
ה (, 20-

ןג'ןרג' באלאנשין )בן

שביצען רפןרמה בבאלט

הקלאסי ןקבען את צןרתן החדשה.

האס זה היה עדיין באלט קלאסי?
כן ,כי מןל הצןרןת המןדרנ י ןת

הלא-קלאסיןת )האקספרסיןניזס ,

בסנט פטרבןרג.

המחןל המןדרני ןכן'( ,הסיגנןן

כל תקופה וכל מאה מב  Iאה ע  Iמה
 Iסודות בס  Iס  IIם משלה

הניאן-קלאסי המשיך להשתמש
במרכיביס של הקלאסי בטהרתס,
אןלס הןסיף להס חדשיס.
יש המאמיניס ,שרק ריקןד המאה

בתקןפת הרןמנטיקה

) (1832-1870

התגבש

הסגנןן הצרפתי ,על בסיס הירןשה של הסגנןן
האריסטןקראטי של המאה

ה .18-

זהן סיגנןן,

המבקש את האלגנטיןת ןדןרש את שלימןת

הביצןע  .בתחילת המאה

ה ,18-

שעה שנןצרן

הבאלטיס הראשןניס ללא טקסט מןשמע ,כגןן
ייאהבתס של מארס ןהאלה ןנןס" ,מאת ג'ןן
ןיןןר

)(, John Weaver

משנת

סיפןר העלילה עבר למחןל

,1717
עצמן.

תפקיד

המחןןה באה תחת הטקסט ,כאמצעי הבעה

מרכזי .במאה

ה ,19-

ןבמיןחד בתקןפה

הרן מנטית ,המחןל מתחיל להביע רגשןת
בתנןעה ,ןשיר-האהבה הןפך למחןל-לשנייס,
הפא-דה-דא

1870

) (. pas de deux

השניס

- 1909

הן תקןפה של הדרדרןת הסגנןן

הקלאסי .ניכרת התעלמןת כמעט מןחלטת
מיכןלתן של הבאלט ,ןהןא הןפך

ה 19-

הרןמנטית

) (; 1832-1870

אבל כבר

נןכחנן ,שכל תקןפה ןכל מאה
מביאה עימה יסןדןת בסיסייס

משלה .ריקןד קלאסי נרקד בימי
הרנסנס ,בתקןפה הזןהרת של לןאי

ה ,14-

ןבימי הבארןק  .אין קרע ןאין

עצירה בין כל אלה ,ןהתאריכיס
משמשיס רק לציןן מעבריס ןעןזריס
להתמצא ,אבל אינס מצייניס
גבןלןת ,כי ההתפתחןת זןרמת ןאינה
נעצרת.

הסיגנןן הניאן-קלאסי ניכר היטב
בעבןדתס של יןצריס גדןליס כגןן

סרג' ליפאר  ,ג' ן רג' באלאנשין ,ברןניסלאבה

הקן האנכי ,ןלעמןד למעשה על הציפןרנייס .

ניז'ינסקה ,ליאןניד מאסין ,דןד לישין אן ז'נין

הןא הדין בכפיפת הברך בתנןחןת הטבעיןת,

שארא ןאחריס.

הראשןנה ןהרביעית )ייהשישית " ןה"שביעית"

לסטריאןטיפי ,שגרתי ןמאןבן .למעשה אין
בתקןפה זן רקדניס גבריס  .הסיגנןן האיטלקי,

במישןר הטכני הןכנסן על ידיה שלןשה

על חיפןשין אחרי התנןעה המהירה ןהנמרצת,

חידןשיס עיקרייס ,לא באקראי ,אלא במןדע

למעשה נעלס ,פרט לרןסיה ,שס ,הןדןת

ןמנימןקיס מןגדריס היטב:

למריןס פטיפה ,הצטרף סגנןן זה לסגנןן
הצרפתי ,ןהגיע לשיא התפתחןתן הטהןרה.
ביצןע

32

(1

ה"פןאטה" )במחןל הברבןר בשחןר

במשך מאתייס שנה לחןק יסןד מןחלט .
בתקןפת ההתנןןנןת ,איבד הרקדן למעשה

אחרי ה"ברין" ,המהירןת ןהאפקט של הסגנןן
האיטלקי

-

התנןחןת הטבעיןת )אן המקבילןת( .נןכחנן,

איך הפכה הפתיחה של הרגלייס ) (dehors

ב"אגס הברבןריס"( ,היתה התשןבה לחיפןש

את חןפש הבחירה שלן  .שני הכיןןניס

לפי דרישןת הסגנןן הצרפתי

של ליפאר(.

שא  Iפתו של הסגנון הקלאסן הטהור,
ה  Iא ק  Iום החוק  Iם והכיל  Iם
"iוא  Iד  Iאל  IIם" שלה  -הס  Iגנון

הנ  Iאו-קלאסן רואה את החופש
כע  Iקרון על  Iון

לצדדיס )לשמאל ןלימין( זכן להעדפה

דןןקא  .ללא מיןמנןת זן ,תאבד הרקדנית את

שיןןי-המשקל שלה ,ןלא תהיה מסןגלת לסייס

מןחלטת על הכיןןניס קדימה ןלאחןר .

לעןמת הסגנןן הקלאסי הטהןר ,ששאיפתן ,כזן

החזרה לתנןחןת הרגל הטבעיןת איפשרה

של כל אןמנןת קלאסית ,היא קיןס החןקיס

את סידרת הסיבןביס .

מחדש את השימןש בכיןןניס אלה ןפתחה

ןהכלליס ייהאידיאלייס" שלה

רק בשתי ארצןת אירןפיןת לא ניכרן סימני

אפשרןיןת של קןמבינציןת חדשןת למכביר.

הניאן-קלאסי רןאה את החןפש כעיקרןן

-

הסיגנןן

עליןן.

ההדרדרןת :דנמרק ןרןסיה .שס נשמרה הרמה

סרג' ליפאר הכניס למילןן הבאלט שתי

כןלל החירןת בשימןש בצעדיס ,את

הטכנית הגבןהה מאן,ד ןרקדנים-גבריס

תנןחןת-רגל נןספןת ,ה"שישית" ן"השביעית",

ההתרחקןת מסטריאןטיפיס נדןשיס ,את

המשיכן לרקןד כשןןי-ערך לרקדניןת.

אבל אלה אינן ,בעצס ,אלא ייהראשןנה"

החןפש בבחירת הקןןיס הכןריאןגראפייס,

מןפעי ייהבאלט הרןסי") ,של דייגילב( גילן

ן"הרביעית" הטבעיןת.

בחלןקה לקבןצןת ןבבחירת הנןשאיס

לצרפתיס מחדש בשנת

1909

את היןפי

(2

הטיית הציר המרכזי של הגןף  .עבןר הרקדן

לכןריאןגראפיה.

ןהחיןניןת של הבאלט ,הרחןקיס

בסיגנןן הקלאסי ,קיימת התנןעה עצמה

מהקאריקאטןרה ,שהןא הפך להיןת .הלהקה

לבדה ,שעה שהניאן-קלאסייס מתיחסיס גס

עד לראשית הניאן-קלאסיציזס בבאלט ,מחבר
יחיד סיפק את הנןשא ןהליבריט למלחין ,ןזה

הרןסית הביאה למערב את הסגנןן השלישי,

להעדר התנןעה ,כלמרכיב במחןל  .פןזה של

חיבר ,בהתאס להנחיןת הכןריאןגראף ,את

נןסף לצרפתי ןהאיטלקי ,של הבאלט הטהןר,
את הסגנןן הרןסי .סגנןן שיש בן גדלןת ,שכל

שיןןי-משקל על רגל אחת היא סטאטית,

המןסיקה ,לפיה אמןר היה הכןריאןגראף

אבל אס היא מבןצעת בקןן אלכסן ני ,יש בכך

לקבןע את התנןעה  .סרג' ליפאר ,ברצןנן

צעד בן מפןתח עד לשיא היכןלת ,כגןן

דינמיזס  .תנןחה כזאת בלתי אפשרית ללא

להעמיד את התנןעה בראש סןלס העדיפןיןת,

הקפיצןת ,שנשארן עד עצס היןס הזה סימן

משען ,ןהפכה למרכיב בלתי נפרד באדאג'ין,
במחןל-לשנייס הניאן-קלאסי  .כיןס לא יעלה

קבע מןנח חדש ,ייכןריאטןר" ,למי שמעצב את
הרעיןן המחןלי ,בניגןד לכןריאןגראף ,הצןעד

על הדעת לחבר אדג'ין ,שאינן כןלל הטיה

בעקבןת המלחין ·

ההיכר של הבאלט הרןסי.
שלןשת הסגנןנןת הללן מבןססיס כןלס על

כזן של הציר המרכזי של הגןף מהכיןןו

אןתס כללי טכניקה ,על השאיפה לקלילןת,

האנכי .

המקצביס החזקיס,

על ה"פתיחה" של
הרגלייס כלפי חןץ
ןהאסתטיקה

בתקןפת הפעילןת

השניה של ה"באלט
הרןסי"

(3

) (1915-1929

הין אלה
כןרי אן גר אפ יס

צעיריס ,צעיריס

התפתחןת הבאלט היתה כןלה נסיןנית; אף
כןריאןגראף לא דרש לעצמן זכןיןת-יןצריס

שכלןל השימןש בקצה האצבעןת .מאז

הןפיע לראשןנה השימןש בעמידה על קצןת
הבהןנןת בראשית המאה ה  ,19-חלן בן

שינןייס .תחילה

הקןןית.

1~I

הןא הריקןד הקלאסי

האמיתי .ןאפילן רק זה של התקןפה

-

הקצןןת המןקשיס

בהעדר הנעלייס בעלןת

-

היה כיןןן כף הרגל

אלכסןני ביחס לריצפה  .באמצע אןתה מאה,

עס שכלןל הנעלייס ,היה קן כף הרגל
למאןנך  .הציר המרכזי של הגןף הןבא

קדימה ,כף הרגל מאןנכת ,ןאילן בקרסןל
נןצרה זןית ,הנןגדת את האסתטיקה הקןןית.

על מנת לשןב אל הקן ,הכרחי לעבןר את

עבןר צעד חדש אן שינןי מהןתי בטכניקה

שהמציא  .עתה ,הכןריאןגראפיס החדשניס הס

בגדר אסתטיקניס ,שעבןדתס תלןיה בכשרןן

ההמצאה שלהס .כמןבן ,שחידןשיס אלה שהס

ממציאיס אינס מתקבליס ,אס אינס הןלכיס
בדרך הנכןנה  .האןפי החןלף של המחןל גןרס

לכ,ן שמה שלא נקלט מי,ד לא ייקלט לעןלס .
הנטייה ליתר התעמקןת רעיןנית ,אסתטית
ןפילןסןפית ,גרמה לכ,ן שעד תחילת שנןת

ה 40-

צמחה צןרה חדשה של באלט .במאןת

ה  18-ןה ,19-

הבאלט ללא מלל שיפר את

המצב לעןמת המאןת הקןדמןת .כי מאז ןאילך

הבאלטים נןצרן על בסיס נןשא ספרןתי,
שבןטא בתנןעה בלבד  .בתחילת המאה

ה 20-

התקדמה הטכניקה עד כדי כ,ך שהיא לבדה
יכלה לנרןם להתפעלןת הצןפה .ןכך נתאפשר

המנןפחים של התלבןשןת לא איפשרן תנןעה
חןפשית של הזרןעןת .הנן היה כלןא בתןך

אן מןריס בזיאר

יישריןן " צמן,ד שלא איפשר כפיפה אן הטיה

אינם מריןס

הצידה.

פטיפה ,שאם לא
כן ,הבאלט

במאה

הבאלט ללא נןשא ספרןתי כלל .הבאלט

ה 19-

נןספן למחןל תנןעןת הזרןע,

" ", port de bras

המןפשט הראשןן היה ייהסילפידןת" מאת
מיכאיל פןקין ,שנןצר בשנת

בעיקר בתנןעת הרנליים  .השרןןלים

ברןך השם,

ןיליאם פןרסייתי

משןם שהאןפנה חשפה

ןשיחררה את הזרןעןת  .אבל הנן עצמן עדיין

.1909

נןתר סנןר בתןך מחןך מנביל .רק המאה

ה 20-

שיחררה ,סןף סןף ,את הרקדן

ןהרקדנית מכל המנבלןת  ,ןהכןריאןנראפיה

הבאלט המבוסס על נושא ספרותן

לא עסקה עןד בתנןעןת הרנל אן הזרןע

מצא את עצמו במבון סתום,

בלבד  .אפילן שרירים זעירים ,כמן אלה

והכור  Iאוגראפ  Iם כמעט והפס  Iקו

המזיזים אצבעןת ,את הפה אן את עיניים

ל  Iצור שכמותו

הקלאסי היה מת
מכבר .כל דבר
שאינן מתפתח
ןמתחדש ,נןפח את

נשמתן.

הרצןן

ליצןר באלט ייכמן במאה

ה ", 19-

מביא רק

לחיקןיים אן לעבןדןת " לפי סננןנ ן

של ," ...

ןלא

ליצירה אןמנןתית של ממש.

השתלבן במחןל .

(3

התנןעה על הקרקע  .בבאלט הקלאסי,
הרקדן שכב על הריצפה רק אם היה עלין

ערב מלחמת העןלם הראשןנה החל חיפןש

למןת על הבימה .

אחרי צןרןת באלט ,המסןנלת לבטא רעיןנןת

)

כמן ,למשל  ,נייזל בסןף

מ ן פשטים ,ןלהתבסס על יתיזהי  .רק במסנרת

המערכה הראשןנה (.הלבןש לא איפשר

הבאלט הניאן-קלאסי הקתיימן שלןש הצןרןת

תנןעה תןך שכיבה .לכן עמד הרקדן תמיד

של הבאלט בן-זמנית  .הבאלט המבןסס על

על רנלין  .הבאלט המןדרני נילה את מכלןל

נןשא ספרןתי מצא את עצמן במבןי סתןם,

האפשרןיןת  ,את ייהמימד השלישי" ,

ןהכןריאןנראפים כמעט ןהפסיקן ליצןר

ןהכןריאןנראפים חןקרים את האפשרןיןת

שכמןתן .אבל זה לא הפריע להמשיך ןלבצע

הרבןת העןמדןת לרשןתם.

יצירןת יי ספרןתיןת" מעןלןת כנןן ייהסילפידה",

לע  Iת  Iם התנועה מתח  Iלה לפנן
הרמת המסך ,והרקדנ  Iם ממש  Iכ  Iם

לרקוד אחרן שכבר  Iרד.והתברר,
שאפשר גם בל ן מסך כלל ,ואפ  Iלו
ללא תנועה על הב  Iמה!
במילןנן של קןמפאן

) (Compan

משנת

1787

נכתב  :ייעלי להןדןת  ,שבתקןפתן של המלחין

יי נייזל  ",יי אנם הברבןרים" ןכןי.

לראשןנה יכןלןת בימינן האסתטיקה הקןןית

לןלי ,המחןל היה ,ממש כמן המןסיקה של אז,

'של האיזןן ןהזןןיתית של הפרת האיזןן לדןר

חד-נןני ,קר ןנעדר אןפי ,בהשןןאה לימינן.

הסיננןן הניאן-קלאסי נפןץ בעןלם ןעד מהרה

בכפיפה אחת  .כשם שבמןסיקה בת-זמננן כל

תנןחןת הרקדנים בימינן מנןןנןת יןתר,

הפך לכלי הכןריאןנראפי המרכזי של יןצרים

הצלילים יכןלים לשמש את המןסיקה  ,כך כל

הattitudes -

תנןעה באה בחשבןן לכןריאןגראפיה .משןם

יןתר .יש ברק ,יש קפיצןת ,יש תנןעןת קשןת

שהסיסמה היא החידןש  ,ניתן ליטןל מכל סננןן
ןלהשתמש בכל טכניקה  .מחפשים ,מה עןד לא

יןתר לביצןע  .הריקןד בימינן הניע לשיא של

רבים .

בשנןת

ה 50-

של המאה

ה 20-

שןב ניכרת

תפנ י ת בסננןן הבאלט ,שהןפך לייקלאסי
בן-זמננן" ,בעבןדתם של יןצרים כנןן רןלאן פטי
אן מןריס בזיאר  .נם הפעם לא נעלם דבר מן

שקדמן לנן  ,את הבהןנןת ,את התנןחןת ייכלפי

העבר ,אבל לסננןן הקלאסי ןהניאן-קלאסי
נןספים יסןדןת חדשים.

(1

ראינן את הניאן-קלאסי מןסיף את
התנןחןת הטבעיןת,

" ,"en dedans

ייכלפי

בני כל תקןפה סברן ,שהמחןל שלה עשיר מזה

של הזמנים שעברן .האם הגענן כיןם לשיא
האפשרןיןת ,לפתיחןת מןשלמת של הקלאסי

חןץ" ןכןי .

הבאלט בן-זמננן אינן עןסק עןד בעלילה ,הןא

הצאצאים שלנן בןדאי ימציאן דברים חדשים,

פןנה יןתר לרנש מאשר לתבןנה  .המחןל מספק

ןעןד זמן רב יאמרן :ייהבאלט הקלאסי

חי תמי,ד ןמשתנה כל העת " .

להיןת יןתר אקטיבי  .עלין לבנןת לעצמן את

התנןחןת יי כלפי פנים" לאיפיןן דמןיןת
מןזרןת ,מנןחכןת ,נרןטסקיןת בלבד  .מימי

ר א שית הסננןן של יי הבלט בן-זמננן" ,השימןש
בהן הןתר לכל מטרה .

(2

שלימןת".

העכשןןי כלפי כל צןרןת המחןל! אןלי.

לצןפה פחןת ןפחןת מידע ,ןעל כן על הצןפה

פנים " לתנןחןת ייכלפי חןץ" .עד אז שימשן

הכןריאןנראפיה הכןללנית  .בשל הלבןש

המסןרבל  ,הבאלט במאה ה 18-

נעשה  .אבל  ,היןת ןמדןבר במחןל הקלאסי ,אין
לשכןח את היסןדןת הישנים  ,את המאןת

יןתר חזקןת ,התנןעןת מהירןת

השקפתן על הבאלט ,לפי מה שעינין ןאןזנין
מספקןת לן  .לבאלט הרעיןני אין נבןלןת
מןנדרים  ,ןלכן לעיתים התנןעה מתחילה לפני
הרמת המס,ך ןהרקדנים ממש י כים לרקןד

תרנם מצרפתית ראדן קלאפר
המאמר הןפיע בכתב-העת

ם

Revue d'esthetique , 22

אחרי שכבר ירד  .ןהתברר ,שאפשר נם בלי מסך

התרכז

כלל ,ןאפילן ללא תנןעה על הבימה!

-.::
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וםתחךשוםתחךשוםתחךשוםתחךשוח
 .1פרס ראשון לסרט "מבול" בתחרות

הדגישו בנימוקיהם את האיכות הגבוהה של

בו]לאומות לסרטו מחול

הכוריאוגראפיה ,הבימוי וההפקה וחלקו

הגירסה הטלוויזיונית של יימבול" מאת אוהד
נהרין ,בבימויו של רם ברוך ,אשר הופקה

שבחים גם לביצוע המעולה של להקת
בת-שבע .ציונה פל,ד שיזמה את הפקת הסרט
וניהלה אותה כהפקה משותפת של מוחות-

על-ידי ציונה פל,ד זכתה בפרס ראשון בתחרות
הבינלאומית היוקרתית ייגרנד פרי
וידאו-דאנס" ,בקטגוריה המתייחסת לעיבוד

טלוויזיוני של עבודת מחול בימתית  .השופטים

רפואה

מרכז וידאו חינוך ותרבות ולהקת בת-שבע

הודתה לחבר השופטים על החלטתם ,וציינה
שהכרה בינלאומית זו ,לה זכה הסרט ,היא
מתנה ראוייה ללהקת בת-שבע ,החוגגת בימים

לרקדנים

מאת יעל אפרתי
לפני מספר שבועות נפתחה יחידה חדשה
לרפואת ספורט ,הפועלת במסגרת המחלקה
האורתופדית בבית החולים איכילוב
ומטרתה להעניק טיפול חדשני ומידי
לספורטאים ולרקדנים .העובדה ,שאנשים

רבים יותר מנצלים את שעות הפנאי שלהם
לפעילות ספורטיבית וחשופים יותר
לפציעות ,שהספורטאים והרקדנים
המקצוענים שואפים ותובעים לחזור
לפעילות שגרתית במהירות המירבית,

ספורט ומחול .

טובות יותר.
ביחידה החדשה ,המעסיקה

מצומצמים כמו ייכף רגל וקרסול" או
ייברכיים" יועסק גם מהנדס מומחה,

שיתפעל את המיכשור החדשני )העולה

כ (, $70,000-

מדובר במערכת ,EMED
מדרס מיוחד ,הנצמד לנעל
הספורטאי/הרקדן בשעת פעילותו
השגרתית ומחשב ,המשרטט מפה

ולשחרר אותם בו ביום הביתה,

מפורטת של חלוקת עומס משקל הגוף

ואת הספורטאים או הרקדנים
מורכבות יותר מנתחים בחדר

בו מצוידת היחידה .

הכוללת

הניתוח האמבולטורי של היחידה

נL -_ _ _ _......

הניתוח הכללי של בית החולים ומאשפזים
אותם ביחידה החדשה ,המונה שש מיטות.

פרופי שמואל דקל ,מנהל המחלקה
האורתופדית באיכילוב ,בעצמו ספורטאי

לשעבר ,מאמין שרפואת ספורט טובה
אמורה לאפשר לספורטאי ולרקדן לממש
את שאיפותיו בקצב הרצוי לו :ייהכי קל היה
לנו להצביע על הסיכונים ,להזהיר או
להרתיע את הספורטאים ולהגביל אותם
בפעילותם ".הוא אומר .ייאבל אנו מבינים
את המניעים ואת המוטיבציה האדירה,

שמניעה אותם ,ונערכים להגיש להם סיוע
מיידי ,כדי לקצר עד
למינימום את
התקופה בה הם

.מנועים מפעילות".
הספורטאים ,כמו
הרקדנים ,חשופים,

כצפןי ,לפניעות
בנפיים התחתונות.

איזור הפציעות
השכיח ביןתר בשתי

בפרס היוקרתי ביותר בתחרות ,הניתן מעבר

לכל הקטגוריות ,זכתה הפקה משותפת של
הלונדונית) .ראה

הבי.בי.סי עם להקת DV8
ברבעון למחול בישראל מסי (. 1

,/

ישראלים רוקדים בברלין

מאת יעל אפרתי
ייהפסטיבל היהודי" לאמנויות ננעל בברלין
המחול הישראלי שנערך במסגרת ייהדיאלוג עם
ישראל" ,עליו נספר בהמש,ן גרמו ליישיבוש"

בלוח הזמנים המקורי ולהארכת הפסטיבל
בחמישה ימים .הפסטיבל מתקיים זו השנה
השביעית ברציפות .

מהקהילה הגדולה והמפוארת של יהודי ברלין
לא נותרו היום אלא כ 10,OOO -איש ,רבים
מהם מהגרים רוסיים ,שזיקתם לדת ולמורשת
היהודית מינימלית .רוב הקהל במופעי
הפסטיבל איננו יהודי ,ובמשך כחודש הוצעו לו

אפשר להניח מתחת לרצפת הסטודיו

משטח דריכה ,שיעביר את אותה

האינפורמציה ויאפשר לרקדן ולמטפל יו
הרפואיים לבחון ,האם קיים כבר נזק או
האם אפשר ,על ידי שינויים מסוימים בדרך
התרגול ,למנוע או לצמצם אותו.

יינכון ,לבדיקה הקלינית על ידי אורתופד יש
חשיבות מכרעת ",אומר דקל ,ייאבל כיום
מאפשרת לנו המערכת החדשה להשתחרר
ממגבלת הבדיקה במצב סטטי ולבחון את
פעולת הספורטאי או הרקדן בזמן אמת".
חוץ מזה ממליץ הרופא על מיפוי כפות
הרגליים ועמוד השדרה לכל מי שמחליט על
פעילות גופנית
מאומצת .הוא ממליץ
לרקדן לרקוד עם
נעליים מתאימות
ולהתעקש על רצפות
עץ גמישות יותר,

הבולמות ביעילות את
הזעזועים הנגרמים

עקב הקפיצות
והסיבובים .

הקבוצןת הוא

מכירים המןמחים בחיוניות המניסקוס והם

שהוגשו בקטגוריה זו .

המחול ,הקולנוע ,הספרות והאמנות
הקלאסית ,שהתקימו ב  15-אתרים שונים

הברכיים  .אצל
רקדנים בןלטת התןפעה של עיוותים ונזקים

נעלמה כמעט לחלוטין ",מסביר דקל ,ייהיום

בפרס הקטגוריה הראשונה ,מתוך

29

עבודות

על כפות הרגליים .במקום מדרס

רק לבנותיהן של

בכפות הרנליים .ייהנטייה להסיר את

פרס מיוחד ניתן גם למוסיקאי על יצירת
מוסיקה מקורית למחול  .הסרט יימבול" זכה

כ 80-

אימהות אמביציוזיות

המניסקוס המצוי בברכיים ,בעקבות פגיעה,

ג  .סרטי-תעודה על יוצרים ו/או

בראשית דצמבר .התכנית הגדושה ,ושבוע

אורתופדים המתמחים באזורי גוף

וטיפול שמרני )חבישות וטיפול

הסובלים מפגיעות חמורות או

חוזרים לשיטת הטיפול השמרנית
הנותנות ,לטווח הארו,ן תוצאות

תרופתי( ,ניתן לנתח אותם בחדר

~O-

פצועים

והתפתחותם של מכשירים רפואיים
חדשניים  -היו בין הגורמים שזירזו

שקלים ,במרפאות החוץ של
המחלקה לצורך בדיקה ,איבחון

א .עיבוד עבודות מחול בימתיות לטלוויזיה.
ב  .סרטי מחול כיצירות-מקור .

תרבותי-חברתי רחב .

ומעדיפים חבישות בטכניקות שונות,

בפני הספורטאים והרקדנים

(154

נחלקים לארבע קטגוריות :

סרטים המציגים מחול כהקשר

סובלות מעיוות בבוהן ,עקב חלוקה לא
מאוזנת של עומס הגוף על כפות הרגליים.
הנטייה להעמיס משקל רב מדי על הבוהנים
גורמת ,לאחר מספר שנים ,לנזקים קשים,
שבעבר טופלו באופן כירורגי .היום ,כאמור,

הפונים לעזרתה של היחידה
החדשה עומדות שלוש אפשרויות:
הם יכולים להעזר ,תמורת 70

השנה הששית ,בחסותם של פייר קארדן

והמועצה הבינלאומית למחול של אונסק"ו.
סרטי המחול המוגשים לתחרות )השנה היו

ד  .סרטים לשימור מחול מסורתי ואתני ו/או

השתנתה  .רקדנים רבים ,ובמיוחד רקדניות,

את פתיחת היחידה לרפואת

התחרות ייגרנד פרי וידאו דאנס" נערכת זו

תהליכי-עבודה ,ו/או הסטוריה של המחול.

עושים כל מאמץ לתקן את הנזק ולהשאירו
במקומו ,כדי לאפשר לספורטאי ולרקדן את
טווח הפעילות הנדרש ממנו"  .גם הגישה
לטיפול בכפות הרגליים ובמיוחד בבוהן,

r--, - - - - -

אלה את יום הולדתה ה . 30-

של רקדניות בנות שמונה ,שבעמוד שידרתן
התגלה פגם חמור ,ימליץ הרופא על קריירה
חלופית  .מתוך ניסיון הוא יודע ,שבשלבים
מתקדמים ,גם כשכבר כואב מאו,ד קשה

יהיה לשכנע אותן להפסיק לרקו.ד

ם

מופעים מתחומי המוסיקה ,התיאטרון,

במערבה ובמזרחה של העיר.

הפסטיבל השנה היה גדול פי שלושה מאלה
שנערכו בעבר ותקציבו היה חצי מליון מרק,
שנתרמו על ידי עירית ברלין .את ישראל יצגו
בפסטיבל אמנים מתחומי המוסיקה ,האמנות
הפלסטית והתיאטרון .
את תחום המחול יצגה השנה קבוצה גדולה
במיוח,ד ובעצם כל המחול שנראה בפסטיבל
היה ישראלי מקורי .שבוע המחול התקיים
במזרח העיר ,בבנין ששימש בעבר )טרם נפילת
חומת ברלין( מקום להופעתם של אמנים
מתנגדי המשטר ,ואולם לגילוי כישרונות
צעירים ממדינות הגוש הקומוניסטי .

את אירועי המחול פתח עמוס חץ ,בהרצאה

מודגמת שבמהלכה הסביר מעט את דרד
עבודתו ,באמצעות כתב-התנועה .למחרת,

ב  25-בנובמבר ,העלה ערב סולו ובו שתיים

מיצירותין ,את ייאלמנטים" ו"בעקבות
סוקראט" למוסיקה של גיון קייגי ,שבוצעה על
הבמה על ידי נגן הקונטרבס זיאן-קלוד גיונס .
בהמשך השבוע התקיים ,ביוזמתו של אנדרה
טריאו ,מנהל פרויקט המחול הישראלי ,דיון
בהשתתפות עמוס חץ ,רות זיו-אייל ,דיאנה
שואף ,נעה ורטהיים וניר בן-גל .
כל אחד מהמשתתפים התחיל בהסבר על דרכי
עבודתו ,על הענין והסקרנות המובילים אותו
אל נושאיו ,ולאט לאט הפך הדיון לשיחה
ישראלית טיפוסית על מצב המחול בארץ,

ם ח ן ש  Iו riJח ן ש  Iו riJח ן ש  Iו riJח ן ש  Iות
במהלכה נשאלו בין היתר השאלות :מהם
הקריטריונים ייהנכוניםיי לתמיכה ממסדית ,
מהו מחול שוליים ומהו טיבם של הקשרים בין
אמנות ,בידור ,יחסי ציבור ושיווק  ,בסוף השבוע

העלתה קבוצת רות זיו-אייל את ייכח
המשיכהיי ,הפרק הששי בייפרקיםיי שהועלה
לאחרונה בארץ וזכתה לשבחי הביקורת,
הקהל קיבל את המופע בהתלהבות רבה  ,וכן

שאגאל רוקי
הרקדנית בעלת-הבשר ,המחוללת בחתונה
יהודית ,שצייר מארק שאנאל ,ואשר תמונתה

מתנוססת כאן ,היא חלק מקישוטי הקיר
שהאמן צייר בשנת

1920

עבור התיאטרון היידי

הממלכתי במוסקווה,

נם את המופע שחתם את שבוע המחול

למרות שהדמות הנשית המלאה כולה

הישראלי וכלל ארבע עבודות :ייעדשות מנעיי

בשר-ודם ,היא אלנורית ,אחת מארבע,

של נעה ורטהיים ועדי שעל ,יידיו-כאןיי של
ענבל פינטו  ,יישביריי של נעה דר וברנע האחרון

המסמלות את הספרות ,המוסיקה ,הדראמה
והמחול ,נם בתמונה נדולת מימדים נוספת,

נוספה לתכנית העבודה יישיחות בנוף ראשוןיי

שצויירה עבור אותו תיאטרון וכותרתה ייאהבה

של תמר בן-עמי העובדת בשנה האחרונה

על הבמהיי ,המחול הוא במרכז התעניינותו של

בברלין ,את העבודה ביצעה רוני חבר ,יוצאת

שאנאל  ,כאן יש מעין פא-דה-דא  ,ובו רקדן,

ייאנסמבל בת-שבעיי ,הרוקדת כעת בברלין,
בלהקתו של יוסף תמים ,יחד עם חברה
מהייאנסמבל" ,ניא ויצמן ,
הבאתה של קבוצה נדולה זו של יוצרים
ורקדנים ישראליים התאפשרה תודות לתרומה
בת  400,000מרק מהיילוטויי הברלינאי,
שמימנה את הבטחתו של האחראי לתחום
התרבות של הסנט ,אולריך-רולף מומין,
שביקר בארץ לפני מספר חודשים ,והציע
למסד את הרעיון של יידיאלונ עם ישראל",

המניף את הרקדנית כשרנליו

בturn out -

לפי

כל הכללים ,ובהונות רנליה של הרקדנית
מתוחות ב point -כהלכה,
משיכתו של שאנאל לתיאטרון ,ללולינות
ולאומנות המחול נבעו ,קודם כל ,מכך
שהתנועה והדמיון ,במעופו המשוחרר ממנבלות
המציאות ,היוו תמיד את מרכז אומנותו ,

הסוריאליזם שלו צבעוני ומואר באור בהיר,
בנינוד נמור לסוריאליסטים כדונמת סאלבאדור
דאלי או רנה מנריט ,שהדמיונות שלהם על פי
רוב בנדר סיוטים וחלומות בלהה ,

./

נפטר מנואל אלום

מנואל אלום ,רקדן וכוריאונראף ,שעבד בעבר
נם עבור להקת ייבת  -דוריי ,נפטר בניו-יורק,
והוא בן

,50

הוא נולד בפורטו-ריקו ,למד אצל מרתה
נראהם ,מיה סלבנסקה )שהיתה בנעוריה
תלמידתה של נרטרוד קראוס( ופול סנסרדו ,
בלהקתו של סנסרדו רקד אלום עד לשנת

,1973

./

כשפרש ויסד להקה עצמאית משלו ,

הרקדנית הסימלית שרוקדת לה בחתונה
יהודית ,מבצעת יימחול מצווהיי ,
)יימיצווה  -טאנץ יי ( בבחינת יימרקדים לפני
הכלהיי ,ומשמשת נם איור לסדרת מאמרים
כאן ,שיתארו את התפתחות המחול

בתרבות היהודית ,מאז ימי הביניים  ,ם
כוריאונראפים צעירים ,שימלאו את חסרונם
של מק-מילן ,שנפטר באוקטובר  ,1992שהיה
כוריאונראף הבית במשך שנים רבות ,ודיויד

יוצרים צעירים ב"באלט המלכותי

רוקייס בעגלות-נכיס

ביייס לן ' קודים סלוניים

הלהקה הבריטית הותיקה מחפשת

מאת חיה צו ר

יי הריקודיי -
)"The Dance" - Marc Chagall ( 1920

מאת צבי פרידהבר ,שהראשון בהם מתפרסם

בינטלי ,שהרבה לעבוד עם הלהקה בשנים
האחרונות  ,בינטלי ניתק את הקשר שלו עם
ייהבאלט המלכותייי ,כי לדבריו ,אין נותנים לו

הבריטי"

מרק

שאגל ) (1920

ברשותו האדיבה של יי מוזי אוו ישראל "

שם מספיק הזדמניות ליצור,

מנהלו האומנותי של ייהבאלט המלכותייי,
אנטוני דואל ,עודד שני רקדנים צעירים
בלהקה ,לנסות את עצמם בכוריאונראפיה ,

ויליאם טאקט הוא רק בן 24

וחברו ללהקה,

לביא )שהיא כבר סבתא
וענבל

לנכדה בת (11
בליצבלאו  -תלמידת

שבו לומדים נערים ונערות
מקומיים  ,בתחרות השתתפו

כתה

בחודש דצמבר  ', 93שבה לארץ קבוצת
הרוקדים יייושבים על ענלות-ועומדיםיי,

אוסטריה ,ציכיה וישראל ,

י יי א ,הלומדת נם בביהייס
למחול שבהנהלתי,

מתחרות בנרמניה ,כשבידה הפרס הראשון ,

בשלב הראשון הצינ כל זונ

בימים שלאחר התחרות,

ענף זה ,של מחו ל רקדנים נכים ,הניע לארץ
לפני חמש שנים  ,היוזמת היתה נונה רוזנטל,

את עבודתו  ,ואנו נפעמנו

השתתפו הכל בסדנאות

משפע הרעיונות היצירתיים

מיוחדות במשכנה של

מורה לחינוך נופני ,ומפעיל יינכים במרכז
איל יי ן חיפהיי  -לאחר שנוצר קשר אמיץ בינו
לבין קבוצת רוקדים מעורבת במינכן ,נרמניה ,
אני עצמי עוסקת בתחום רק כשנתיים  ,לאחר
שקיבלתי מושנ מועט מצפייה בסרטי-וידאו
בנרמניה ,בעת השתלמותי שם,

15

זונות מנרמניה ,שוויץ,

ומהרמה הוירטואוזית

הקבוצה המארחת שבכפר

הנבוהה  ,למשל ,היושב נופל

האולימפי,

 ,זורה ,על הרצפה  ,על ידיו
ושב ומתייצב על נלנליו  ,א ו
רקדנית יושבת ,נולשת אל

עסקו במנוון אפשרו י ות

הפעלה לרוקדים נכים ,עם
וללא בני זונ ,כשעל כל
האירועים ,כולל התחרות,

הרצפה ,רוקדת עם בן זונה

בשכיבה  ,בישיבה  ,בנלנול

בדרכי עם הרוקדות בענלות ,אני נוקטת

משותף ,ואז היא מורמת על

בדרכי הוראה מוכרות מתחומי המחול
השונים ,לאחר פעולת הכנה שאני עושה עם
עצמי  ,בסטודיו ,על נבי הענלה ,בעבודה זונית
 אחד יושב והשני עומ,ד אני מקפידה עלהבלטת ביצועיו של הרקדן היושב ,בכל פלנ
נופו העליון ,במירב האפשרויות ,ומשתדלת
להתאים את משפטי התנועה ליכולתו
ואישיותו של היושב ,

ידו ,מונפת באויר והוא שב

מנצחת בחום ובמקצועיות

רבה קדריגרטרוד גרי הולץ,
אשה יוצאת דופן ,האמא

ותופסה ,בצורה יפייפיה

של הענין כולו ,

ממש ,היו שם הומור ,קצב,

כבר עתה מדובר על טורניר

שמחת חיים ,מימיקה,

משחק ושימוש באביזרים

תחרות יי ריקודי יושביס ועומדיס יי

ותלבושות מענינות ומנוונות,

פרס שישי

לאחר הניפוי הראשוני  ,נשארו עשרה זונות,
ולבסוף חמישה  ,כשהדרונ הסופי היה  :במקום

לתחרות במינכן הבאנו שני קטעים ,בני שתי

החמישי זונ ישראלי ממכון ויננייט  ,במקומות

והתקיימה במלון מפואר ,במסנרת ארוע סיום

ה - 2 ,3 ,4-
הראשון  -הזונ

דקות כל אחד )בהתאם לתקנות התחרות(,

זונות מהעיר מינכן ,ובמקום

שלנו ,ממרכז איליין חיפה  :חיה

נוסף ,שייער ך באפריל ' 94
בעיר קובלנץ שבנרמניה ,
יי נביע אירופה לריקודי

יושבים ועומדים " ,וכן על ביקורה האפשרי של

הקבוצה הנרמנית והשתתפותה בפסט י בל

המחולות בכרמיאל ,בקיץ הקרוב ,

ם

_~1

ir Iרו ח ן ש ir Iרו ח ן ש ir Iרו ח ן ש ir Iרו ח ן ש  Iת
שוזף ספרדו

לעכל את הישראלית הרוקדת פלמנקו על

כרמןיי( .שתרמו את הייאמביינטהיי )האוירה

רקע טכסט משונה ,נטול מוסיקה אותנטית,

המתאימה( בין ריקוד לריקוד.

מאת אסנת שלו

כשהטכסט של עמיחי גם הוא לא בדיוק מוכר

נטע שיזף מקרבת אלינו את הפלמנקו באופן
עיקבי ובסגנונה המיוחד והאישי .שיזף

ועממי.

הצורך המובן של שיזף להתחבר שוב אל

העלתה מופע סולו שני בביצועה במסגרת
פסטיבל הגיטרה העשירי ,שהתקיים
בנובמבר  .שיזף הופיעה בתל-אביב ,ירושלים
וחיפה ,ורבים ,אפילו הספקנים שבינינו )בכל

באופן עממי וספונטאני .שיזף פותחת את

הערב בריקוד הלאומי של אנדלוסיה.

ייהסיביליינסיי נרקד שם באופן מהיר בדרך
כלל ,אך שיזף העדיפה להאיטו ,כדי לתת

למדו משהו מהלכות הפלמנקו .הקשר

ביטוי לסגנונה הדרמאטי האופייני .כבר

הראשוני שלה לפלמנקו נוצר כשגילתה את

בקטע הראשון ,מציגה שיזף יציבת גוף גאה

המוסיקה הספרדית בתקליטיה הביתית של

זקופה וידיים עשירות מבע ,נעות ,לשות את

הוריה .היא חשה הזדהות פנימית וסקרנות

החלל .

בלתי מובנת .מאוחר יותר שאבה את

את ייטרנטויי העצוב והדרמאטי ,ייגואחירהיי,

עידודה מהשחקנית ריטה היוורט )שאגב

וייסולאהיי ,שלא נס ליחו ,ראינו ב יי געגועיםי!

היא ספרדיה מצד אביה( שגילמה רקדנית

יי גואחירהיי נרקד למוסיקה דרום-אמריקנית

פלמנקו בסרט יידם וחול".

באינטרפרטציה של ייפלמנקוי! זה ריקוד

החלטתה של שיזף ללמוד לרקוד הובילה

קוקטי וחינני ,בו משתמשת נטע במניפה

אותה לסטודיו של סילביה דוראן ,שטיפחה

והבעתה קלה ומפתה.

והכשירה אותה במשך כשש שנים ,עד

את ייסולאהיי ,שפרושה בדידות )מהמילה

ליציאתה לספר.ד בארץ הפלמנקו היא
רקדה במשך ארבע שנים אצל טובי המורים,
כגון מיור מאיה ,מהמובילים בתחומו ואצל
רפאל אגילאר .במחיצתם יצאה לסיבוב
הופעות באירופה ובארהייב .במקביל רקדה
בטבלאוס )מועדוני פלמנקו( בספר,ד
מקסיקו ויפן ומעבר למיומנות הטכנית
חידדו ההופעות את הדיאלוג עם המוסיקה

החיה והספונטנית ואת הקשר עם הקהל.
מאז שובה ,בשנתיים האחרונות ,היא יוצאת

לספרד לגיחות קצרות כדי להכין מופעים
שהיא מקיימת בארץ .בתחילת שנת 1992
העלתה את ייגעגועיםי! שיזף שילבה
בריקודיה קריאה חיה משיריו של המשורר
יהודה עמיחי .הצופה הישראלי התקשה

מתיו הארט מלאו לו רק

.21

הבאלט שיצר

טאקט ,ייאם זאת הבעיה היחידהיי שמו ,הנמשך

דקות ,הוא יצירתו השלישית.

המחול של הארט ,שהוא הראשון שלו עבור
הלהקה ,שמו ייתרועהיי ,והוא נמשך  15דקות.
טאקט היה תלמיד בבית-הספר של
ייהמלכותייי ,והיו לו שם בעיות משמעת רבות.
אבל אחד המורים שלו שם ,נורמן מוריס ,עודד
אותו ליצור ,וטקט זכה בפרסים על

סולדד( מלווה שירת הייקנטה חונדויי )הזמר

העמוק( ,ריקוד זה מלווה אותה מתחילת
נטע שיזף

דרכה.

בניגוד לרפרטואר של הפלמנקו  ,רקדה נטע
שורשיה לאחר העדרותה הממושכת ,הוביל

שיזף את ייאסטוריאסיי בבגדי גבר ובליווי

אותה אל המילים והמראות של עמיחי ,ויתכן

קסטנאיטות.

שזו היתה בהחלט התמודדות נכונה.
בערב החדש שלה ,ייפלמנקויי ,היא מתמקדת
בספרדיות צרופה .לראשונה היא מעלה מופע

בשירתו האופינית והעצובה של סבילייה.

עם מוסיקה חיה .לצורך כך היא נעזרה בזמר

כשהקצב מואץ מסתיים הריקוד בעליצות,

מנולו סבילייה ובגיטריסט הצעיר חוסה

כמעט באקסטזה.

אנטוניו ואסקז .הראשון היה סולן בלהקתם

של אנטוניו גאדס וכריסטינה הויוס )הזכורים
לטוב מייחתונת הדמיםיי וייאני אוהב אותך

./

פילובולוס מתמודדת עם ג II /מס ג/ויס

ויצרו עבודה חדשה עבור הלהקה .בחירתם

הסרט ינעליים אדומותי ,ובו במקום החלטתי,
שאהיה רקדן/באלרינה " ...

נפלה על אחד הספרים היותר מוזרים
ומורכבים של הסופר האירי הגדול גייימס

גיויס", Finnegan's Wake " ,

המתאר את

השיער מוירה שירר לכוכבת בינלאומית,

תולדותיה של משפחה ,בדרך אסוציאטיבית,
מסובכת מאוד.
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דקות .יש בספר

לא מכבר הועלה יינעליים אדומותיי כמחזמר
בברודווי.

בסרט כיכבו ,לצד מוירה שירר ,הרקדנים

הותיקים ליאוניד מאסין ורוברט הלפמן.

להקת פול ט  IIלור מס2 /

על מנת לשמר את הרפרטואר של יצירותיו של
פול טיילור ,נוצרה בשנה שעברה ליד הלהקה
הרגילה שלו קבוצה צעירה ,הנושאת את השם

ההצעה ליצור עבור ייהבאלט המלכותייי הגיעה

האומנותי דאוול ,הזהיר אותו ,שיהיה עליו

כ,ך מששבה לניו-יורק ,במשך שנים ארוכות

לחכות ארבע חמש שנים ,עד שתיפול בחלקו
ההזדמנות להכין כורי אוגר אפיה מקורית  .אבל

אחת ממנהלי להקתה של מרתה גראהם.

המצב חייב לחפש עבודות טריות עבור
הלהקה ,וכך זכו שני רקדני הלהקה הצעירים
למבחן הבימה שלהם כיוצרים .

, 1948

והפך את הרקדנית הבריטית אדומת

פעם בתחנות הכבלים.

ייפול טיילור  .1 ' 2מנהלת גוף חדש זה היא
לינדה הודס ,לשעבר מרקדני ייבת-שבעיי ואחר

מוקדם הרבה יותר משהוא ציפה .המנהל

הסרט ,שנוצר בשנת

משמש עד היום אטרקציה  ,כשהוא משודר מדי

הארט ליצור ,שעה שלמד בבית-הספר .הוא

שהצליח מאוד.

./

ושוב //נעל  IIם אדומות//

-

כמחזמר

בארנט ,יונתן וולקן ומיכאל טרייסי ,חברו יחד

./

ייסימפוניה פשוטהיי ,מאת בנגימין

הישראלית ומעשירים את עולמנו.

הפסוק הבא :ייבגיל צעיר מאוד ראיתי את

יצירתו החדשה מופשטת ,לצלילי קונצירטו

בריטן,

אליהם שבים כהיזון חוזר אל הבמה

5

שלושה מוותיקי להקת ייפילו בולוסיי  ,רובי

ובמחול חמש דמויות מרכזיות ,אבל אין זה
מחול עלילתי במובן הפשוט של המושג.

יצר עם תלמדי המוסד מופע ,המבוסס על

הסטנדרטים הגבוהים ששיזף הורגלה

כמעט בכל ראיון עם רקדן או רקדנית ,מופיע

הכוריאוגראפיה שלו במסגרת בית-הספר.

נורמן מוריס היה זה שעודד גם את מתיו

נטע חתמה את המופע ביירומנסהיי,

בכוריאוגראפיה של מנולו מרין ,שנפתחה

היצירה החדשה נשמכת

לפסנתר מאת מוריס ראוול.

~~

מתקיימים באופן מתמי.ד הפלמנקו
האותנטי התפתח בעיקר בדרום ספר,ד

זאת הרי היא אינה ספרדיה מבטן ולידה(,

27

הפלמנקו הוא למעשה מיזוג בין השירה ,
המוסיקה והריקו,ד כשהמפגשים ביניהם

בגירסה הבימתית החדשה רוקדת ומשחקת
את התפקיד הראשי הרקדנית הקנדית

הצעירה מרגרט אילמן .את הכוריאוגראפיה

יצר לאר לובוביץי ,שזה נסיונו הראשון לעבוד
במסגרת מחזמר .הבמאי הוא סטנלי דונן,
במאי סרטים שגם הוא חדש בתחום המחזמר.

ו// 'tבאלט טוקיו //חוגג עם מוריס בז/אר

בקבוצה הצעירה חמישה רקדנים.

לכוריאוגראף מוריס בזיאר קשרים הדוקים

להקתו של פול טיילור הופיעה בניו-יורק

עם יפן .לפני שנים מעטות יצר את ייקאבוקייי

בחודש נובמבר שעבר בשתי עבודות חדשות

שלו עבור להקתו ,כמעין מחווה לתיאטרון

שלו .אחד הערבים הוקדש לזיכרו של

היפני המסורתי .בשנה שעברה זכה לקבל את

כריסטופר גיליס ,רקדן ותיק בלהקה ,שנפטר

פרס ייהאיגוד הקיסרי היפני לאומנותיי ,בסכום

לא מכבר מאיידס.

הלא מבוטל של

15

מליון ין.

ם ח ן ש  Iםת ח ן ש ו םת ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iות
יי באלט טןקיןיי חןגג את בר -המצןןה שלן ,בין
היתר ביצירתן החדשה של בז י אר,

" "M

שהיא

מחןה לסןפר היפני יןקין מישימה .

ייב ת -שבעיי ,ביצירה יימבןל" מאת אןהד נה רין·
סרט המבןסס על עבןדה זן  ,שביים ברןך רם
ןהפיקה ציןנה פלד )מטעם חברת ההפקה
יימןחןתיי( ,זכה לפרס הראשןן בתחרןת

,/

המטריה הלונדונית למחול חדיש

"  "DANCE UMBRELLAהןא שמן של פסטיבל
שנתי למחןל עכשןןי ,המתקיים בלןנדןן .מנהלן
האןמנןתי של המפעל ,המאפשר ללהקןת
חדשניןת להראןת את עבןדתן בעיר הבירה ,
הןא ןאל בןרן.

מחןל-ןידיאן ,שהתקיימה בפריס.

של ייבת-שבעיי ,ןרןבין האןןאר,ד חןבב אןמנןת

אנגלי ,בעל אמצעים .הלהקה התפתחה ןזכתה
למןניטין .אבל לפני כחמש שנים ,שעה שכןהן
פרש למעשה מניהןלה ,חלן בה שינןיים תכןפים
של מנהלים אןמנןתיים ,ןמצבה החמיר.

,/

"תיאטרון המחול בן-זממנו"

בלונדון

-

הלהקה ,שקהלה הצטמצם ןהל,ך נקלעה

הטוף?

לבסןף לא רק למשבר של זהןת אןמנןתית,

LONDON CONTEMPORARY DANCE
,THEATER
הראשןנה בבריטניה  ,נןסדה ב  1967-על ידי

שהיתה להקת המחןל המןדרנית

השנה פתחה את מןפעי היימטריה יי להקת

רןברט כןהן ,מרקדניה של מרתה גראהם,
ששימש במשך שנים ארןכןת גם כיןעץ אןמנןתי

אלא גם לקשיים כספיים  .רןבין האןןארד נפטר

לפני כארבע שנים .הלהקה לא ידעה להתאים
את עצמה למצב המשתנה ,ןהשנה בןטל

רקדנ  Iם
מאת שרה ארנוו
זן השנה השתיים-עשרה היא יי מגיירתיי

באדיקןת בני נןער למחןל .אלידע גרא ,
מןרה-מחנכת ןאשת-ציבןר בתחןם המחןל,
מאמינה בחינןך מלמטה ,הנעשה ביסןדיןת
ןבדקדקנןת ,בצןרה אינטנסיבית ,במשך כל
השנה ,ןשנה אחרי שנה .כך נפתחה הכתבה

המקןרית שנכתבה בקיץ שעבר ,כאשר אלידע
גרא עדיין היתה המנהלת האמנןתית של מגמת
המחןל במתאיין .מאז חלן באירגןן מתאיין
שינןיים מפליגים ,כןלל הליכתה הביתה של
הןגת הרעיןן ןהאמא של התןכנית ,גרא .לכן ,
בסיס הכתבה תהיה האידיאןלןגיה שלה עם

מ"פס-ה  IIצור"

של מתא"ן

לשלןשה שבןעןת  ,בתנאי פנימיה  ,כולל
לימןדים מבןקר עד ערב ,הןא

1,600

שייח י!

מה ייחודה של המסגרת הזאת?
יימתברר ,שכל הטןבים באים מכאן .הרבה
רקדנים המןפיעים היןם בלהקןת מחןל
מקצןעיןת ברחבי הארץ עשן אצלנן את

צעדיהם הראשןנים .ןאני לא אןמרת ,שלימדתי

תןספןת מעןדכנןת.

איך אירגנו אלידע גרא ביחד עם עוזרתה
הנאמנה ,הרקדנית לשעבר גבי בר ,את מתא"ו

עןלם המחןל .בשל המשכיןת המחנןת במשך

ההיסטורית?

ראשית כל ,בעזרת מילת המפתח

-

מסתבר ,שרק תןכנית ממלכתית מסןבסדת
כראןי מסןגלת להרים פרןיקט כזה כמן

ןחיזןק הכישרןנןת הספציפיים  .לימדן במתאיין

השנה המןרים-הרקדנים במקצןעןת המחןל
השןנים ,סאלי אן-פרידלנ,ד עידן תדמןר ,צחי
פטיש ,אלןן אבידן ,אןרלי פןרטל  .מחןייל,

לימןןיי·

למה את שואפת עכשיו?
ייהכי חשןב ,כרגע  ,לתעד ןלהפיץ את תרןמת
מתא יי ן בעןלם המחןל המקןמיי!
באןפטימיןת זהירה ,סיימה גרא את הראיןן

השנה ,אני מסןגלת לעקןב אחרי התפתחןתם.

אנחנן בןחרים באלה ,שיש להם סיכןי להצליח,

זה שבןעןת אחדים גרא כבר לא המנהלת של

שלא יהין מתןסכלים בשל חןסר טכניקה ,

המחןל במתאיין  .למגמה בא בעל-בית חדש .

למשל  .במקןמןתיהם אין להם ציאנס להתקדם

זהן קלאןדין קןגןן,

לפי יכןלתם ,ןכאן ,במסגרת הסגןרה ,אנחנן

בר במחנןת מתאיין ןבןגר האקדמיה בירןשלים .

,30

אחד מעןזריה של גבי

מה קרה?

במשך כל השנה לתרבןת ןלאמנןת

אןרי סטריזןבר ,מנכייל מתא יי ן:

לנןער .שיא הפעילןת הןא הבאתם

ייהחלטנן לארגן מחדש ןלשנןת את

תחת קןרת גג אחת ,במשך שלןשה

התפישה הכללית של מתאיין  .זאת
בעקבןת הגרעןן הכב,ד שההנהלה

שבןעןת ,בתנאי פנימיה ,של תלמידים
מכל רחבי הארץ העןשים היכרןת

הציבןרית החדשה קיבלה עם מינןיה,

מעמיקה )עד כמה שאפשר במסגרת

ןהחליטה על ישןר קן .למשל,

הזמן הקצר( עם המחןל ,בהדרכת

לא

יתקיימן פעןלןת שאינן מכסןת את

מןרים מאסכןלןת שןנןת .השנה כאמןר,

עצמן .החלטנן על חיבןר שתי

ראינן את גרא ןאת בר ןמאה

הפןנקציןת הנפרדןת של המנהל

המןכשרים המאןשרים במחנה הקיץ

האמנןתי ןשל המנהל בפןעל .גרא

המסןרתי בפנימיה בכפר-סבא.

ןבר אכן עשן עבןדה נפלאה ,בבניית

זה בדיוק?

תחןם המחןל במתאיין ,אבל אחרי
עשר שנים החליטה ההנהלה לעשןת

אלידע גרא ,המנהלת האמנןתית של

בדק-בית ןלבקש מהן ללכת ,כדי

המפעל מאז היןןסדן :יי השיטה שלי
לעבןד עם ילדים ןנןער בגילאי

יי הסןד שלנן ,בהבאתן של התלמיד להבנה,
שלהישגים מגיעים לאחר ברירת האפשרןיןת

שנתנה לי בקיץ.

מתאיין -מפעל חינןכי מתמשך ןעקבי

מתא"ן ,מה

המתאים לן ביןתר י!

הישראלי יןאב קידר ,מלהקתן של חןסה

אןתם לרקן,ד אלא רק פתחתי לפניהם את

תקציב.

להפיק  .כל תלמיד מקבל חיזןק במקצןע אח,ד

להכניס דם חדש ןלבדןק את

, 18-12

הקןנספציה .החלטנן על תפישה

המןכשרים בשטח המחןל ,היא לסגןר
ןלבןדד אןתם מהעןלם החיצןני ןלעבןד

קןרס קיץ של מתאיין

"Matan" Summer Course

איתם במחנןת של לימןדים ןכיף

מרןכזים .ןתנאי נןסף ,המןרים חייבים להיןת

ימדביקיםי אןתם  ,בעל כןרחם ,במטרה

הטןבים ביןתרי!

שפירןשה התנסןת בריקןד על כל גןןנין י!

מי הם וכיצד נבחרים הרקדנים-הנופשים?

מה אפשר לעשות בשלושה שבועות עם
חבר'ה צעירים ובלתי מנוסים?

ייהכןן נה שלנן להגיע לכשרןנןת צעירים

הצןמחים בשפע ןבשקט  ,בכל רחבי הארץ,

ייאכן ,אפשרןיןת המחןל רבןת

-

ןבמשך זמן כל

חדשה ,המדברת על בחירתה של
קבןצת איכןת ,שיהין בה

כ 50-

רקדנים צעירים מןכשרים מכל הארץ  ,להם
תיבנה תןכנית הכשרה שנתית .הארץ תחןלק
לשלןשה אזןרים ,בהם יןקמן ןיפעלן קבןצןת

אזןריןת בצןרת ימאסטר קלאסי ,איתן יעבדן
במשך כל השנה  .במקביל נעסןק כיעד השני,
בפיתןח אמנןת המחןל בישןבים ןנעשה זאת

רחןקים ממרכזי לימןד פרטיים ןאחרים

כך קצר אי-אפשר לעשןת מהם רקדנים .אפשר

תחילה על-ידי כניסה מאסיבית לאיזןר אחד

במרכז ,שבהם נהו · גה רמת לימןדים גבןהה.

רק לגלןת להם את הטעם הנפלא של העןלם

עם אנשי השטחי!

למחנה מתקבלים ,ראשית כל ,כאלה הלןמדים

הנהדר הזה .לתת להם טעם של ען,ד לגרןת

אלידע גרא ,מה קורה?

במסגרןת ציבןריןת ,בעיירןת פיתןח ,מןשבים

אןתם .אנחנן ,למשל ,מבהירים להם ,שגם מי

ןקיבןצים מרןחקים ,מתנייסים ןחןגים במןעצןת

שאינן כל-כך חזק בקלאסי יכןל להיןת רקדן .

יי מתאיין עברה לידי חברת המתנסייים ,על כל

מקןמיןת .הם ניגשים לבחינןת ,ןאנחנן בןחרים

יש אפשרןיןת נןספןת בעןלם הזה  ,באלט

המשתמע מכ,ך ןזה לא בדיןק הראש שלי  .אני

במןכשרים ביןתר מביניהם ,אפילן אם

מןדרני ,גיאז ,בןטן  ,ריקןדי בטן,

הטכניקה ןהידע שלהם חלשים .המחיר

אילתןרי-קןנטקט ןסטפס ,אפשר ליצןר ןאפשר

רגילה לעבןד באןפן מקצןעי ןלא
לעשןת עבןדה סןציאליתי!

 -r[j

~~-

I

םתחךש  Iםתחךש  Iםתחךש  Iםתחךש  Iח
למעשה המענק שהיא קיבלה מממשלת

את יי התיאטרון הכוריאונראפי" בעיר

ברמן,

גרמניה )ראה הרבעון יי מחול בישראל" מס ' (, 2

בריטניה .

אומר משה רומנו ,ששימש מראשית קיומה

כמנהל חזרות ועוזר למנהל האומנותי" :לא
ברור מה יהיה  .יתכן ,שהלהקה תמשיך לפעול,

כשמספר רקדניה יצומצס מ  16-ל " . 12-
כמנהל אומנותי נתמנה לאחרונה רוברט
אלסטון ,אבל נס הוא כבר הספיק להתפטר
מתפקידו  .אין לדעת מה ישאר מהמוס,ד

שמילא תפקיד נכבד כל כך במחול המודרני

שס ניתנה לו הזדמנות לפעול במסנרת חדשה,
בתיאטרון

ה,Volksbuhne -

שס כבר הספיק

לבייס מחזה מאת ניאורנ טאבורי ,על אודות
רוזה לוכסמבורנ ,מייסדת המפלנה
הקומוניסטית הנרמנית  ,שנרצחה על ידי

חייליס שהובילוה למאסר  ,אחרי סיוס מלחמת

בבריטניה .

הנס קרסניק ,היוצר השנוי במחלוקת ,שניהל

גברים
רוקדים
נשים

ריקוד מודרני ,התחלתי לרקוד בצורה עמוקה
יותר את הקלאסיקה המקובלת ,בחופשיות

14

שנות

יד המקרה הפנישה ביניהס באודסה ,אחד

מהפכני בתפיסת הבאלט".

ייבת-שבע" ,ובשניס האחרונות יצר עבור

יינדרלנדס דנס תיאטר" בהאנ ,נתמנה למנהל
האומנותי של ייבאלט ראמבר" בלונדון .

ייברנע שמלאו עשריס שנה לעבודתי על
הבימה ,ניצלתי את הזכות לצאת לנימלאות .

הפסיקה להיות כה אקדמית בשבילי ,הפכה

עבודה בלהקתו של בוריס אייפמן ,אחד

הנבריס מסנט פטרבורג ,כעין אבן בוחן

הבריטיס המעוליס ,שעבד גס בארץ עס

המקצועייס ,אספתי הרבה כוח ןאנרניה

הכוריאונרפיס המודר ניס המוביליס ברוסיה.

מערבית למה שמבקריס רוסיס כינו יישינוי

 ./כריסטופר ברוס ,אחד הכוריאונראפיס

הרבה יותר נדולה ובהבנה אחרת  .הקלאסיקה

להיות יותר חיה" .

ירושליס היתה הבירה הראשונה ,מחוץ
לנבולות רוסיה  ,שבה הופיעה להקת מחול

 ./מאירה אליאש-צ ' יין ,ממיסדי להקת
ייתמ"ר" והרוח החיה שלה ,השוהה בניו-יורק ,
נתמנתה למנכ"ל להקתה של נ ' ניפר מולר .

הייתי אז בן

מיכאילובסקי אומר זאת לאחר

מאת יוסי תבור

חולופו מבהלום

העולס הראשונה .

סוזנה לינקה  ,שלהקתה הופיעה בארץ לפני
שנה במסנרת ייפסטיבל ישראל" ועס "להקת
המחול הקיבוצית" .זו הפעס הראשונה,
שלינקה ,שתמיד עבדה ויצרה וכרקדנית

./

במסנרת תיאטרון ממסדי.

עזב את העיר ,ועבר עס רוב רקדניו לברלין,

את מקומו בתיאטרון העירוני של ברמן תפסה

מברמו לברלוו

עצמאית ,קיבלה על עצמה תפקיד ניהולי

התרשס מהשני ובמשך  14שניס מיכאילובסקי
רוקד תפקידיס ראשייס אצל אייפמן  ,שאותס

.38

נחתי ,טיפלתי בפצעיי

והרנשתי שהניע הזמן להמשיך ביצירה  .נס
ידידי דירבנו אותי לעבוד  .במשך שנה אחת
אספתי מסביבי כמה רקדניס מלהקות קירוב
ומה'מאלי' ,שיחזרתי כמה עבודות ,הופענו

ונסענו לחו"ל".
והוא ממשיך" :להקיס היוס להקה חדשה
ברןסיה  ,אינן דבר פשןט .הממסד אינן תןמך

עיצב במיוחד לפי מידתו של מיכאילובסקי .

ושיטת הספונסריס עדיין אינה מקובלת .

יי זו תקופת הפריחה האומנותית הנדולה ביותר

במיוחד כשמדובר בלהקה שונה לחלוטין,
להקת נבריס בלב.ד כשהייתי אןמר שברצוני

שלי  .מה שעשיתי עס אייפמן בלהקתו ,לא
הייתי יכול לעשות באף להקה ,כי לא היתה

להקיס להקת באלט נברית  ,בדרך כלל כולס

חמישה נבריס רוקדיס במיומנות רבה

תפקידיס נשייס ממיטב יצירות הבאלט

הקלאסי ,תפקידיס שבעיני העולס הס סמל
הנשיות ,השבריריות והקלילות.
הרעיון נולד בראשו של מנהל הלהקה ,ואלרי
מיכאילובסקי ,אחרי שהוא יצא ליינימלאות"
)בארץ הולדתו  ,רקדניס יוצאיס לני מלאות

בסביבות ניל ה  ,40-לאחר 20

שנות עבודה

על הבימה( .זה קרה לפני כשנתייס  ,אך
ואלרי מיכאילובסקי שאף לכך שניס רבות,
מאז ילדותו בעיר לוצק שבמערב אוקראינה,
אשר הושפעה מהתרבות הפולנית .
מילדות חלס על בימה  ,למד מחול בעיר
הולדתו ועבר לקייב ,בירת אוקראינה ,שס
עשה ארבע שניס בבית ספר למחול ושס נס

פנש את המורה שלו  ,אנטונינה ואסילייבה,
המתנוררת כיוס  ,למרבה האירוניה,

בתל-אביב  .היא שמה עין על הילד
החלשלוש ,השפוף ,המפנר אחרי האחריס
ובעקבות דחף פנימי החלה לתת לו שיעורי
עזר פרטייס .לאחר נמר הלימודיס ,התקבל
לתיאטרון האופרה והבאלט באודסה .במשך
שש שניס הספיק לרקו,ד לפי הנדרתו שלו
עצמו ,את ייתפקידי כל הנסיכיס וכל
האלברכטיס"  .ומה הלאה? ייהמחשבה הזאת
לא נתנה לי מנוח ,מכיון שרציתי לרקוד

בצורה חדשנית יותר ,בפלאסטיקה שונה,
רציתי לא לדבר בשפת הנסיכיס אלא בשפתו
של האדס העכשווי ,כפי שאני רואה זאת .
הצלחתי לעשות כך אולי רק ב'ניזל' ,במערכה

~4

ואלרי מיכאלובסקי

Valeri Michailovski

דומה לה  .וזה נכון נס להיוס .

השניה  .אני חושב ,שרקדן או רקדנית חייביס

" למען האמת ,במשך  14שנות עבודתי עס

לשלוט בשפה הפלאסטית העכשווית  ,לרקוד

אייפמן עייפתי עד מוות ,נס מבחינה

את עבודותיהס של כוריאונרפיס בני זמננו

פסיכולונית ונס מבחינה פיסית ,כי אייפמן

ועבודות בנושאיס מודרניס  ,לא רק כדי לנוון

הוא אדס שלא נח לרנע ,אדס ללא הפסקה.

את הרפרטואר או להביע את עצמס ,אלא נס

הוא מסונל לעבוד עד טירוף  .רעיונות נשפכיס

על מנת לרכוש נסיון ,שיעזור לאחר מכן

ממנו כמו מקרן השפע  .העומס עלי היה אדיר:

בביצוע באלטיס קלאסייס .אחרי שהכרתי

עבודות חדשות ,חזרות ,הופעות בבית ובחו"ל.

בתפקיד יי הברבור הגווע"

" as the "Daying Swan

שאלו' :כמו טרוקאדרו?' עניתי שלא כל-כ,ן
מכיון שרקדניס חייביס לרקוד קודס כל
כנבריס .ולא לחקות נשיס .ב ' טרוקאדרו'  ,הכל
בנוי על הומור ,ומזכיר לי ,מבחינה בימתית  ,מן
'קונצרט-סלט  ',שלא תמיד עשוי בטוב טעס .
אני הייתי רוצה לעשות את זה בדרך אחרת ,
במידה מסויימת של רצינות ,ואס יש הומור,
לבסס אותו על טכניקת באלט בלב,ד בנישה
כוראוגרפית נרידא .ראיתי בעצמי ,איך נבר

ם ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש f i 'l
להקה זו היתה למעשה להקת הבאלט
הראשונה בבריטניה .היא נוסדה על ידי מרי
ראמבר  ,שנולדה בוארשה כמריס רמברג .

משהגיעה לאנגליה ,אחרי שעבדה במסגרת
 IIהבאלט הרוסי

II

מפורסמיס ,פרנק שאופוס ומונה ואנגסה .גס

הוא ,ממש כהוריו  ,סייס את בית-הספר של
 IIהבאלט המלכותי הדני "  ,רקד ועבד באנגליה
ואמריקה .

USA INTERNATIONAL BALLET
COMPETITION
POB 55791
JACKSON, MISSISSIPI 39296-5791 , U.S.A

של דייגילב ,באמצע שנות

החלה להפיק מופעיס .

ה ,20-
עבר  IIבאלט ראמבר

II

בשנות

ה 50-

מהבאלט הקלאסי לסגנוו

מודרני .

 ,/במשד עשר שניס שימש פרנק אנדרסו
כמנהל אומנותי של  IIהבאלט המלכותי הדני" .
החוזה שלו עומד לפוג בסוף העונה הנוכחית .

יחליף אותו בתפקיד הרקדו הדני ,פטר
שאופוס.

פטר שאופוס הוא בנס של זוג רקדניס

רואה את הריקוד הנשי .ביו הסיבות

השונות שהביאו אותנו לעשות מה שעשינו,
הדחף הראשוני היה מחאה  .מחאה נגד

הגישה האומרת שהקלאסיקה הפכה לדבר

המוני ,שהכל רוקדיס לפי יכולתס  .רוקדיס
את  IIהסילפידות  IIכמו את  IIגיזל  ,IIואת
שניהס כמו  IIפא  -דה-קאטר  IIשל פוני ...

,/

 ,/תחרות בינלאומית חדשה תתקייס

וורה סאווו ב"לינקולו סנטר"

לראשונה בקיץ הבא בסנט פטרבורג ,רוסיה .

מבקרת המחול של ה"ג'רוסלס פוסט"  ,דורה
סאודו ,הוזמנה לניו-יורק על ידי הספריה
למחול שבלינקולו סנטר  ,להרצות על מצב
המחול בישראל.
דורה

ההרצאה התקיימה בחודש אוקטובר .

סאודו תיארה את ה"ניסיס" שקרו למחול
בארץ ,סקרה את המחול בתקופות עתיקות
ומה אירע במחול האומנותי בארץ מאז ראשית

המאה ועד ימינו אלה.

אחרי ההרצאה הופיע זוג רקדניס מהאולפו של
יגאל פרי  ,וכו שלישיה של רקדניס  ,בראשס
ברטראס רוס ,לשעבר מרקדניה המפורסמיס
של מרתה גראהס ,במחול שלו ,המתאר את
סיפורו של יעקב אבינו .
הנהלת  IIאגודת ידידי הספריה הישראלית
למחול  IIבניו-יורק ערכה קבלת פניס לכבוד

שכחו לגמרי ,מה חשבו הכוריאוגרפיס,
שכחו שלכל כוריאוגרף סגנוו וגישה משלו.

האורחת מישראל .

ודאי שלא כל תפקיד נשי יכול רקדו גבר

 40 ,/שנה לפעילותה של אנה סוקולוב
בישראל

לבצע ולא כל דבר יהיה מענייו בביצוע
גברי  .זאת הסיבה  ,שבחרתי דבריס
מסוגנניס מאוד כמו "פא _ דה_קאטר",

המבוסס על טכניקה של פרטיס קטניס ,על
הל י טוש המוחלט של פרטיס אלה ".
בפרק העבודות המודרניות בתכניתס

מצויות רק עבודות של כוריאוגרפיס
רוסייס ,כמו אייפמו וקרליו  ,נוסף לשתי

עבודות של מיכאילובסקי עצמו.
בחלק מהיצירות המודרניות עובדת להקתו

של מיכאילובסקי בז'אנר של מינאטורה
קלאסית ,המזכיר את ליאוניד יעקובסוו .
מיכאילובסקי חשש להתקרב ליעקובסוו,
ירק לאחר מותו של הכוריאוגרף ,בשיחה
עס אלמנתו ,אירינה  ,הוא הביו עד כמה
קרובות היו דרכי חשיבתס ,וכמיהתס

לז ' אנר המינאטורה הכוריאוגרפית ,בה
צריד לומר כה הרבה ,בזמו כה קצר .

יש בכד א י רוניה של הגורל ,שדווקא

בביתס של שגריר ארה  IIב בישראל ורעיתו
שהיא חובבת מחול מושבעת

-

-

נערכה קבלת

פניס לכבוד אנה סוקולוב  ,לציוו 40

שנות

פעולתה של סוקולוב בישראל  .היא הגיעה
לראשונה לארץ בתחילת שנות ה ,50-
משהוזמנה לעבוד עס

 IIענבל ,II

לקראת סיורה

בטלפוו 007-812-275 4219 :
או ;275 3710
פאקס 275 3709 . :

,/

פסטיבל מחול מונפל  IIה ,צרפת

לחובבי אמנות המחול  ,המזדמניס לצרפת,
הנה רשימת המופעיס בפסטיבל מונפלייה
בעונה הקרובה :

מיכאיל בארי שניקוב

 19במרס - '94
וה"White Oak Dance Project" -
 9באפריל  - ' 94להקתה של אוליביה
 14באפריל  - ' 94להקתו של דידייה תיירוו
 28-29באפריל  - ' 94להקתה של מאתילד
מונייה

11

במאי

- '94

להקתו של יוסף נדג '  ,ביצירתו

 IIהאווז מפקיו "

13

באפריל

האקדמיה ע  IIש רוביו בירושליס .
שרה לוי-תנאי ברכה את האורחת  .היא אמרה:
 IIאנה היא כוריאוגראף בעל שס בינלאומי,

מחלוצי המחול המודרני

-

כל זה ידוע  .אד

חשוב להדגיש שאנה היא אומו רגיש ולוחס
למעו הבנה אנושית  ,ביו אדס לאדס וביו עס
לעס  .כל יצירותיה מדברות על האדס הנאבק
על שחרור הגוף  ,הנפש והרוח  -מפני כל

נאמנה ,מאז הביא אותה אלינו ידידנו,

האומו .

הגדול ג ' רוס רובינס .ידידות זו נמשכת מאז .
בידידות אצילה זו הצליחו שני האומניס
הדגוליס לאחד את מסירותס לארצס הג ד ולה,
אמריקה  ,ולמדינה הקטנה  ,ישראל .

הלהקה הצעירה של

- '94

 IIנדרלאנדס דנס

תיאטר II

כתובת פסטיבל מונפלייה :

HOTEL DES FESTIV AL
7, BLVD. HENRI IV
F-34000 MONTPELLIER
TEL : 33- 6761 1120

האחרונות בעיקר בהוראה בקורס  -הקיץ של

לא רב ,התלהבו כל כד מלהקה שגס
במערב שוברת מוסכמות  .אולי זה השיכרוו
הגדול מהחופש.

שפחדנו מאו,ד במיוחד לפני חציו השני של

)נשיס(

לפרטיס יש להתקשר בטלפוו:

מאז עובדת אנה מדי שנה בארץ ,בשניס

 IIבדמותה זכתה 'ענבל' במורה מעולה ובידידה

ברוסיה קיבלו אותס באהדה למרות

. 1994
על המתחריס להיות בגילאיס 16 - 24
ו ) 18 - 25-גבריס( .

הראשוו של הלהקה בחו  IIל .

ברוסיה ,הפוריטנית והמסוגרת עד לפני זמו

חששותיהס של הרקדניס והמנהל " .בוודאי

התחרות תתקייס ביו

ה  16-ל 24-

באוגוסט

גראנג ויל

עריצות שהיא.

לפני בואס לירושליס ,רביס חששו .גס

נשיאת חבר השופטיס תהיה מיה פליסצקיה .

,/

"הגוף המטאפורי"

נירה נאמו ולאה ברטל ,שספרו המשותף
הראשוו  IIתנועה  ,מודעות ויצירתיות" יצא

לאור בשנת

,1975

באנגלית ובעברית ,פירסמו

לאחרונה ספר נוסף .כותרתו  IIהגוף
המטאפורי"  .הספר עוסק בתיראפיה בתנועה .

סקירה על הספר החדש עתידה להופיע

בגיליוו מס '  4של הרבעוו  IIמחול בישראל" .

,/

פלמינג פלינט

מי שהיה עד לפני כעשריס שנה מנהלו
האומנותי של  IIהבאלט המלכותי הדני" ,הוזמו
לאיטליה  ,ליצור באלט חדש עבור בית
האופרה  IIלה סקאלה  IIבמילנו  .הבאלט

 IIלןלן ,II

"באיש י ותס הס ממזגיס מורשת יהודית עתיקה

מבוסס על המחזה

המ ו פע ,כשכבר עמדנו לבושי טוטו  ,עס

עס תרבות ארצס ,שהיא עולס חדש  ,דינמי

הגרמני מראשית המאה ,פרנק וודקינ.ך

פאות על הראש וריסיס מלאכותייס  .זה

ונדיב" .

לןלן היא דמות אישה ייצרית ,ההורסת את

רגע מרגש היה ,כששתי הגבירות הזקנות יצאו

חייהס של גבריס רביס ,המתאהביס בה זה
אחר זה  .לבסוף היא נרצחת על ידי ז'קןמרטש

שנכחו במסיבה .

בלונדוו ·

היה בסנט פטרבורג .אחרי שעלה המס,ך
ואנחנו עמדנו בתנוחה הראשונה ,האולס
פרץ במחיאות כפייס .וכשנעמדנו בפעס

הראשונה על קצות האצבעות ,האולס סער
עד סוף הקטע  .ההלס היה טוטאלי .כולס
ציפו למופע היתולי נוסח 'טרוקאדרו',
כלומר הבחוריס ישוטטו קצת על קצות
האצבעות ,וזה הכל  .אבל כשראו את
הדק ו יות המבוצעות היטב  ,את ריקמת

המחול  ,את השלימות בביצוע  ,כל מה

שמזמו נשכח אפילו בתיאטראות הגדוליס,
כולס נדהמו ".

rf-

יחד במחול לצלילי נגינתס של ותיקי

 IIענבל , II

מאת המחזאי

שלושת המחזות של וודקינד על אודות לןלן,

תחרויות באלט

שימשו בסיס לאופרה בשס זה מאת אלבו ברג.

 ,/זו השנה החמישית תתקייס תחרות הבאלט
הבינלאומית בג'קסונויל ,ארה"ב  .התחרויות
יתקיימו ביו ה  18-ביוני  ' 94לסיוס החגיגי ב 2-
ביולי

.' 94

השתתפו

בתחרות שהתקיימה בשנת

109

רקדניס

לפרטיס יש לפנות

ל-

מ 24-

ארצות.

1990

,/

ג'רום רובינס

הכוריאוגראף האמריקני ג ' רוס רובינס זכה
בשנה שעברה בתואר הצרפתי הנכב,ד ונתמנה

ל  IIאביר מסדר

הכבוד II

שס .

~~-

פסיכותן פיה
ןכןויאן ו אפיה

אומנ ו ת יצירת המחולות,
בעיני פסיכולוג ומטפל חינוכי,
הרואה קשרים מעניינים בין

יצירה וטיפול נפשי

המטפל מגיב לאשר מביע המטופל  .הוא שולף
מצאתי את עצמי נתון בטיול מרתק ,

מאת יוסי זיידר

שבראשיתו לא היה לו כוון מוגדר .מתחילים
ללכת ונהנים מעצם ההליכה  .מנסים לפנות

אחד התאורטיקנים החשובים בתחום הטיפול

ימינה ושמאלה ,נתקלים בכל מיני מימדים

חרוזים נוספים  ,ואלה גוררים מצד המטפל
תוספת של מקפצים אחרים .וכך הולכת
ונערמת על השולחן גבעת חרוזים תוססים .

ומתחיל להבנות פסיפס.

והנה קורה הקסם  .ברגע מסויים ,לעיתים ללא

הגדיר פעם את עבודת המטפל המשפחתי

הכוריאוגראף מוביל את רקדניו וגם קשוב

התראה מוקדמת ,מגיח חוט דימיוני ,מין ש ר ו,ן

המשפחתי"  .תמיד התייחסתי לאימרה זו כאל

לתגובותיהם הטבעיות .הוא מציע תנועה אחת
ואחר כך אחרת ,ושוב זו ואולי זו  .אין טוף

המשפחתי ,הפסיכולוג הדגול אלפרד קדושין,
כ"יוצר כורי אוגר אפיה חדשה לריקוד
מטאפורה וניסוח אינטלקטואלי מעניין.
לאחרונה הזדמנה לי חוויה מרתקת .הרגשתי
את כוונתו של קדושין במלוא עמקותה .את
התודה לתובנה זו אני חייב לעולם המחול .

ביקשתי להתחקות אחרי תהליכי יצירת מחול .
עניינה אותי הפסיכולוגיה של הכוריאוגראפיה.
סקרנה אותי התפתחות תהליך בניית המחול.
התרוצצו במוחי מיליון שאלות  :מנין באים
הרעיונות? מה מרגיש הרקדן הכוריאוגראף

בעת עבודתו? האם אלה תהליכים מודעים?
האם הדחף ליצור נובע מחוויה רגשית חזקה
מחייו בעבר ,שהרקדן מתמודד איתה ,או

פעמים מחזירים את המוסיקה לתחילתה .
בסבלנות אין קץ מנסים ומנסים  ,ולפתע פיצוץ,
זיקוקין דינור  .היוצר מרגיש ש"זהו זה ".זה

בדיוק מה שצריך להיות .ואיזה ברק בעיניים.
וגם הרקדנים בהתרוממות רוח  .נוצרה

תקשורת אמת בין כולם  .הפאזל הסתדר נכונה .
אין ספק  ,שנמצאה החתיכה החסרה .

אינני רואה את עצמי כמבין במחול  .אבל
אפילו אני מרגיש נסחף בחגיגה  .גם אני מצליח

לחוות את האמת הפנימית .ואין לי מושג
מהיכן זה מגיע  .גם אני יודע שזה נכון  .זה

הנכון .כמעט לא אפשרי אחרת .

שמתחיל להתפתל בין החרוזים ,כמו נחש חצוף
ונמרץ ,המלקט את החרוזים הצהובים ומאגדם
לחטיבה אחת ברורה .לאחר זמן ,מופיע חוט
אחר  ,אולי כזה שנע בקצב שונה מקודמו ,א ו לי
מהסס משהו  ,אבל מצליח לאסוף את כל

החרוזים המשולשים ומעבירם לקצה

השול ח ן.

את החוטים הראשונים ,במרבית המקרים,

אורג המטפל ,אבל עד מהרה מתחיל המט ו פ ל

שרוך משלו .תחילה אולי בהיסוס ,בגימגום,
אבל עד מהרה גוב ר הקצב ומתפתחת תאוות
ריצה בין החרוזים שעל השולחן .השרוך מדלג ,
עולה ,חודר בינות לאלפי החרוזים  .ומול עיני
השניים ,המטפל והמטופל ,נוצרת מחרוזת
יפיפיה של חרוזים ירוקים ,סגולים או וורודים .

זהו רגע שאנו מכנים תובנה

) .(insight

אתה

מחומר פסיכולוגי טעון וסוער בהווה? האם

וכאן חל החיבור עם עיסוקי שלי .

המקור הוא בעולם המשאלות ,הדמיונות או
החלומות? מה קודם למה? המוסיקה לתנועה?

פעמים רבות נשאלתי למהות תהליך

ומרגע זה מתחיל להיות סדר  .נוצרו תנאים

הפסיכותראפיה .מה קורה בין הנועץ ליועץ
בחדר הטיפולים  .ובמשך השנים מצאתי משל ,

לראות את ההגיון הפנימי בין ארועים ,נסיבות

ושמא להיפך? האם רקדן נתון במצב נפשי

פשוט מרגיש בטחון ויודע שהפאזל מסתדר .

ומסובבים .נרגעת החרדה ומשתחררת אנרגיה

-

מיוחד בעת היצירה? האם היצירה היא

היכול להעביר את תמצית העניין המורכב,

רבה ,ונובטת חשיבה חדשה

השתקפות רציונאלית של נסיון חייו ברגע נתון?

העדין והרגיש  ,ששמו פסיכותראפיה.

מפתח מחדש שליטה על חייו .תחילה על
עולמו הפנימי ואחר-כך על נסיבות חייו

כיצד נקבעת תנועה? האם רואה הרקדן את
התוצר הסופי בעיני דמיונו מראש?

עם שאלות אלה ורבות אחרות יצאתי למסע
התבוננות  .הרגשתי מבולבל ,כאילו אני עומד
בפרוזדור ,שיש בו הרבה דלתות ואיני יודע איזו
מהן לפתוח תחילה ולאן כל אחת מהן

כשהמטופל מספר למטפל את
קשייו ומצ ו קותיו ,הוא כאילו מניח על
השולחן מאות מאות של חרוזים בכל
צבעי הקשת ,בכל גודל וצורה

מובילה .
לאושרי התוודעתי לשלושה ישראלים יוצרי
מחול מודרני .

מתלבט  ,עצוב ,כואב ,כועס ועוד רגשות

כשראיינתי את הכוריאוגראפים ,ראיתי עבודות

בעיר בוביה  .הבה נדמיין את המועקה והמבוכה

שלהם בוידאו ואף ביליתי מספר שעות
אחת משאלותי אינה רלוונטיות

בת חורין  .אדם

החיצוניות.

כך הרגשתי במפגשי עם יוצרי המחול  .לפתע

השיק עולמי בעולמם ונוצר חיבור מדהים  .ואז
גם נגעתי בעוד מימ,ד להערכתי  ,מאותה איכות.
בני כותב שירים  .לפני שנתיים נתבקש לפרסם

בסטודיו של אחד מהם ,נוכחתי לדעת ,שאף

-

משום שאין

להם תשובה .המענה הוא תהליך היצירה

עצמו .משמע ,בליל של משתנים המשחקים

ביחסי גומלין:
רגשות ,מחשבות ,מסרים ,צלילים ,צבעים ,
תנועות הגוף ,יחסי גומלין בין הרקדנים לבין
עצמם ,אינטראקציה בין כל רקדן לבין
הכוריאוגראף ועוד גורמים שחוסר הידע שלי
לא איפשר לי לזהות ,אבל שהרגשתי בקיומם .

הבנתי את אמירתם של יוצרים,
כי עבודתם היא צורך נפשי.

~~-

עוד חרוזים  .תגובתו היא גירוי למטופל לנד ב

לא תמיד הם מבינים אותו בעצמם.
פעמים רבות הוא חזק משליטתם.
הדחף לא תמיד נית Lוכיבוש.
הם גם לא מנסים ישלוט בו .הם
חייבים ליצור

אדם בא למטפל כשהוא מבולבל  ,חר,ד מודאג,

שהוא חש ,את אותו לחץ בחזה או החנק בגרון ,

כאלפי חרוזים בתנועה ,מתרוצצים ונתקלים זה
בזה  .כשהמטופל מספר למטפל את קשייו
ומצוקותיו ,הוא כאילו מניח על השולחן מאות
מאות של חרוזים בכל צבעי הקשת  ,בכל גודל
וצורה ,חלקם שקופים ,חלקם עכורים ,ויש גם
חסרי צורה מוגדרת .יתר על כן  ,החרוזים אינם
שקטים  ,הם קופצים ומפזזים כאותן בועות של
סודה  ,המקפצות מעל כוס שזה עתה נמזג בה
המשקה  .ישנה גם מוסיקה צורמת .החרוזים

מתנגשים זה בזה .ומפגשים של חרוזים בגדלים
שונים מפיקים צלילים צורמים בעלי עוצמה,

חלק משיריו בספר  .הוא עיכב את מסירת כתב

היד לדפוס ,משום שחסרו לו שתי מילים ,בשני
שירים .במשך ימים הסתובב הבחור ב"חדר

הצירים" של היצירה .ישב וברר ,מיין וניסה .
היו הרבה אפשרויות ,שוות תוכן וזהות משקל .
לכאורה ,מילים מתאימות מכל הבחינות  .אך
זה לא היה ייזה ".והנער המשורר התענה
עינויים קשים .לא הבנתי על מה המהומה .
ולפתע ,בפרץ היסטרי אני שומע :יייש ".נמצאה

המלה הגואלת  .להודות על האמת  ,ברגע
הראשון לא הבנתי במה מיוחדת מלה זו
מחברותיה  .ובליבי אפילו חשבתי שהוא משחק
את דמות המשורר הרומנטי .אבל ,בקריאה

שניה או שלישית ,קלטתי כיצד המלה
המסויימת הזו ,היא ולא אחרת ,מחברת את

גוון וגובה משונים  .הרעש הדיסהרמוני הוא

כל החרוזים למחרוזת ברורה  ,יפה וזוהרת .

הביטוי הציורי לכאב ,לסבל ,לחוויות העבר
הטראומטיות ,למחלות ,לדמיונות מפחידים,

ומאותו רגע כלל לא יתכן שתהא במקומה

לרגשות מאיימים ,לפרידות ,לאובדנים,
לכמיהות ,לחרדות ,למשאלות ,לכעסים,
לחלומות ,לתקוות ,לקנאות ,לנקמנות  -לכל
רגש אנושי .

וגם המטפל תורם מחרוזיו שלו .שהרי מתחיל

תהליך גומלין בין שני אנשים  .נרקם מגע אנושי.

מלה אחרת .זה כל כך טבעי ,ברור ובטוח .

מישהו אמר לי" :אם לא אצור -
אחלה" .אחר הרחיק לכת ואמר:
"אם לא אעשה את עבודתי  -אמ ו ת
מבחינה נפשית"

הנה הבנתי את אמירתם של יןצרים ,כי

ןפסיכןתראפיה הןא בכ,ך שהטיפןל הנפשי

החןט השןבב ןמשחיל את המחרןזת  .יש שיכנן

עבןדתם היא צןרך נפשי  .לא תמיד הם מבינים

שןאף אל המןדע ,הרציןנאלי ,אל ההןיה

את הרגע הזה יי חןןיה אסתטיתיי ,יש שיגדירן

אןתן בעצמם .פעמים רבןת הןא חזק

החןשית ,האמפירית ,קרי :המציאןת האמיתית ,

אןתן יי זיכןך '.י יש שיאמרן  :יי הבנתי פתאןם למה

משליטתם .הדחף לא תמיד ניתן לכיבןש .הם

האןבייקטיבית .ןאילן האןמנןת ,פטןרה

התכןןן הכןריאןגראף '.י )למרןת שהיןצר יגיד

מחתירה כזן  .היצירה האןמנןתית נשארת לרןב

לך " :לא התכןןנתי לשןם דבר יי (.

גם לא מנסים לשלןט בן  .הם חייבים ליצןר .
מישהן אמר לי :ייאם לא אצןר

-

אחלהיי .אחר

הרחיק לכת ןאמר :ייאם לא אעשה את עבןדתי

ברמה שאינה מןדעת .כמן החלןם ןההזיה

בהקיץ .בבחינת מסע אל ארצןת הפנטזיה .היא

אמןת מבחינה נפשיתי '.אם היצירה לא

נןסעת במחןזןת הסימליןת ,הרמזים ןהחיבןרים

צןמחת ,יש סבל פנימי נןראי  .ללא פשרןת.

הבלתי שלמים .היא משןחררת מבקרת ההגיןן.

-

ןלעןמת זאת ,כשהיצירה קןרמת עןר ןגידים,

אין אןשר גדןל מזה  .איזן חגיגה אןרגיאסטית.

ליןצר אין מחןייבןת לכ,ך שזןלתן המתבןנן אכן

ארצות הפנטז  Iה .ה  Iא נוסעת

במחוזות הס  Iמל  Iות ,הרמז  Iם
והח  Iבור  Iם הבלתן שלמ  Iם .ה  Iא
משוחררת מבקרת ההג  Iון

רגע ההתעלןת .הרטט הפנימי המחשמל.
לעיתים קרןבןת תעלנה דמעןת ,ברגעים שבני
הנןער יציגן בעברית המןדרנית כייגדןלים
מהחייםיי

יבין את שפתן  .הןא פןעל לפי צן ליבן  .הןא גם
יןדע בבטחןן ,שאם שפתן מבןססת על אמת

ה  Iצ  Iרה האומנות  Iת נשארת לרוב
ברמה שא  Iנה מוךעת .כמו החלום
וההז  Iה בהק  Iץ .בבח  Iנת מסע אל

לטעמי ,לא חשןבה ההגדרה .חשןבה התחןשה.

פנימית ,הצןפה יתחבר אליה  .כןלן אן מקצתן .

ל  Iוצר א  Iן מחוייבות לכך ,שזולתו
המתבונן אכן  Iב  Iן את שפתו .הוא פועל

התנןעה גרןי לצןפה ןתמריץ אןתן לצאת למסע

לפן צו ל  Iבו

ןאם לא יבין את פשרה ,תהןןה לפחןת שפת
פנימי משלן ,בלתי תלןי בפרןבןקציה שנזרקה
אלין על-ידי הכןריאןגרף .

אני מאמין שהאנשים המתייצבים בהיכלי
המחןל ,מה שקרןי בלשןן ההכללה ייהקהל",

באים ,בין שאר המןטיבציןת ,לחפש את רגעי
החסד האלה.

ןבעבןר מספר רגעים שכאלה שןןה ההמתנה

בת שעןת לאןרך יצירת מחןל פלןנית  .כמעט
תמיד תגלן אןתם ,כי הם מסתתרים בכל יצירת
אמת .ןיש גם למידה .אפשר לאמן את העין
ןהלב  .ככל שתחןן יןתר מחןל  ,לצןרןתין

אם עד עתה דברתי על המשןתף בין שתי

אדם יןשב מןל במה  .התנןעה  ,הצלילים,

השןנןת ,תשכללן את היכןלת שלכם לזהןת את

הדיסציפלינןת ,כןריאןגראפיה ןפסיכןתראפיה,

הצבעים ,יןצרים אןןירה אשר זןרקת לעברן

הרגעים הנכספים  .ןאלה יעשירן אןתכם לשנים

בל נתעלם מכ,ך שיש גם הבדל יסןדי אח,ד

חרןזים  .אלה מתנגשים עם חרןזין שלן ןמתחיל

רבןת.

לפחןת ,בין השתיים .

הריקןד האמיתי ,המשמעןתי  ,בעיני ,בין אלה

השןני המהןתי בין כןריאןגראפיה

שלן  ,לבין החרןזים המתגלגלים על הבמה  .ןכאן
מתחיל המסע הדמיןני  .ןברגע מסןיים קןפץ לן
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דייר יוטי זוודר הוא פסיכותראפיסט .מטפל משפחתי ,
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ביו מחול לאמנות-לחימה,
הקפוארה של ברזיל,
ובמיוחד של איזור באהיה -
התפשטה בעולם
והגיע גם לארץ

מאת

גל אלסטר

 " ' -• • • •5הקפוארה אינו זה של
•

קשה להגדיר את

הסמבה  .ישנם שלושה

"'11IIIIIIII8

הקפוארה .למעשה ,עצם קיומה

מקצבים בסיסיים

והדרך בה מבצעים אותה,

מציבים כמה חידות בפני חוקר

\'

התרבות .איו שום פעילות
הדומה לה בכל מקום אחר.
הקפוארה נוצרה בברזיל,
ומקורה בעבדים שהובאו

מאפריקה

-

אם כי גם באפריקה לא קיים דבר

דומה.

אם כו ,מהי הקפוארה? ניתו לראות אותה גם
כיום ברחובות

באהיה )(, Bahia

בצפוו ברזיל.

מעגל של אנשים ,העומדים ושרים ומוחאים
כפיים ,חלקם מנגו בכלי הקשה .בתוך המעגל
נמצאים שניים ,הנעים לקצב המוסיקה.
לעיתים הם נראים כאילו הם נלחמים זה בזה

מקצב מהיר יותר ,שבו הגוף זקוף רוב

הזמו ,ובו נעשית הרבה אקרובטיקה ,הוא

ה " סומבנטי פקיניו " )הקדוש הקטו( .הצעד

שכו הם שולחים מהלומות ,בעיקר בעיטות ,ז;

הבסיסי של הקפוארה הוא ה " ג'יגה ".מעמדה

אל זה; לעיתים הם נראים כאילו הם רוקדים,
שכו תנועותיהם משולבות יח,ד ואיו
בעצם פגיעה ממשית; לעיתים הם
מדגימים ביצועים אקרובטיים

שבה רגל אחת מכופפת )בפלייה( והשניה
שלוחה אחורה ,כמעט ישרה ,עוברת הרגל

האחורית קדימה למיו עמידה שנייה

מפתיעים. ,

מקבילה בפלייה ,והרגל שהיתה הקדמית
עוברת עתה אחורה .לתנועה זו מצד לצד

בעמידה על הידיים והראש  ,לצד
בעיטות-קפיצות אתלטיות ומסוגננות.

ישנו הרבה וריאציות סגנוניות ואישיות .

לעיתים התנועה נמוכה מאו,ד קרובה

בג'יגה הרגילה ,נשאר המשקל ברובו על
הרגל הקדמית ,כך שהאחורית יכולה

לקרקע ,מפותלת ואיטית; ולעיתים היא
בבירור חלק מריטואל מוזר.

להתרומם לבעיטה במהירות .

התנועה הבסיסית על הידיים נקראת

בלשון הקפוארה ,השנ  JJם
שבמעגל "משחק". Jם אם כ

הגלגלוו המוכר .אך יש

יי אאו " ) (, AU
בקפוארה עושר עצום של תנועות,
והגלגלוו יכול להתבצע ,למשל ,תוך כדי

J

חוקJ

המשחק א Jנם קבוע Jם

סיבוב )פירואט( על הידיים ,או בהיפוך

לגמר ,Jאלא תלו  JJם בשחקנ Jם
ובאופ  JJם ,ב Jכולתם וב Jחס Jם

קדימה או אחורה  -כשהגוף צמוד לאחד
המרפקים  ,או על רגל אחת תוך בעיטה

שב Jן השנ  JJם

ביריב  ,וכו '.יש גלגולים התקפיים קדימה
אל היריב ,וישנם גלגולים הגנתיים של
התחמקות .איו גלגולים נוסח הג'ודו ,על

בלשוו הקפוארה ,השניים שבמעגל

הכתפיים והגב ,שכו הקפוארה צמחה

יימשחקים ".אם כי חוקי המשחק אינם

ברחובות באהיה  ,על אבנים ואדמת

קבועים לגמרי ,אלא תלויים בשחקנים

טרשים ,שאינם מאפשרים מגע חלק של

ובאופיים ,ביכולתם וביחסים שביו
השניים  .השחקנים מתחלפים בתדירות

הגוו עם הקרקע .

גבוהה בתוך המעגל  .זה עשוי להיות אח,ד

בקפוארה נשארים על כפות הידיים

אחד מבני הזוג שבפנים ,וזה יכול להיות

והרגליים ,ולעיתים על הראש  .שחקו
קפוארה המבקש להפגיו את עליונותו על
בו זוגו למשחק ,ינסה להפיל אותו על

בני הזוג החדש מתחילים את משחקם

הישבו  ,על ידי גריפת רגלו ,או על ידי
כריכת רגליו סביב ברכי היריב ,או כל

הנכנס בזהירות ו"קונה" לו משחק נגד
זוג חדש ,שבא להחליף את הקודם.
כשהם בשולי פנים המעגל ,על יד נגו

דרך אחרת שמפגינה תחכום וערמומיות.

הברימבאו הראשי .הברימבאו הוא קשת

בדרך כלל ,כוחנות בוטה ,אינה נחשבת

מעץ הברימבה הקשה ,שאליו קשור
מיתר פלדה .על המיתר מקישים במקל

~ ~ דק ,וישנה תיבת תהודה מדלעת ,שניתו

__

-

לסגנוו טוב בקפוארה ותעורר התנגדות
ומחיאות הכפיים ,כשם שהוא מוביל את

המעגל ,התנגדות שתתבטא בכ,ך שהכל ינסו
להתמודד עם אותו שחקו כוחני ובדרך זו או

להצמידה לבטו או להרחיק ולפתוח אותה.

השירה .כלי הנגינה של הקפוארה דומים

צליל הברילמבאו הוא מיו זמזום חושני ,והמנגו

לכלים הברזילאיים והאפריקניים המסורתיים,

אחרת לגרום לו להביו ,שדרכו אינה מקובלת .

אך שונים מהם ,כפי שגם המקצב הבסיסי של

הקצב המהיר והתוקפני ביותר של הקפוארה

בו מכתיב

אחרים ,מה יהיה קצב התיפוף

הוא ה  IIסומבנטי נראנדה

II

)הקדוש הנדול( וכאן

ה ~ IIננולה

II

היה משחק של עבד י ם  ,שנאסר

התנועה היא קרב ממש ,אם כי לרוב אין כוונה

עליהם להפנ י ן לוחמנות מכל סונ  ,אם כי

לפנוע ממש ,אלא אם כן השחקנים הם שונאים

מסופר  ,שהאדונים ידעו על יכולתם

מלידה .כאן תתכן בעיטה שתעיף את היריב
אל מחוץ למענל ,שכן בקפוארה ההתמודדות

הקרבית של עבדיהם ,ובעת מלחמות
לעיתים שלחו אותם לחזית  ,תוך הבטחה

הבסיסית היא על היוזמה ועל השליטה בחלל,

שמי שיחזור יקבל את חרותו .

דברים התובעים מודעות מרחבית וראיית

משחק מעולה .ההתקפות בקפוארה הן בעיקר
בעיטות סיבוביות ,אך בקפוארה בת זמננו יש

נם בעיטות ישירות ,המקובלות בקראטה.

בה היא מפותחת במיוחד .

ישנם לא מעט רקדנים
וכוריאונראפים,

שנטלו תנועות
מהקפוארה .

ביניהם

הקפוארה קיבלה את שמה ממקצבים
שהתפתחו בסוף המאה

על י די

ה ,19-

עבדים ,שברחו לערבות ברזיל ) " קפוארה"
פירושה ערבה בפורטונזית(  .אחרי
שחרור העבדים עברה הקפוארה

בקפוארה ההתמוךךות הבסיסית

היא על היוזמה ועל השליטה בחלל,
ךברים התובעים מוךעות מרחבית

וראיית משחק מעולה
ההננות בקפוארה אינן חסימות של היריב,
עם כיוון ההתקפה ומהוות בסיס להתקפת ננד
מיידיות  .ברוב המקרים  ,ההננה היא תנועת

התחמקות כלפי מטה

תקופה  ,היו השניים

שבמענל נדרשים
ניתן למנות את

להשאר עומדים

אלא בעיקר הטיות נוף וכריעות שמשתלבות

-

לערים .באחד ממשחק י
הקפוארה  ,שנוצרו באותה

קדימה ,אחורה או

הצידה .אצל שחקנים טובים יש יכולת
השתלבות כזו נם בעבודה הדדית מטווח קצר
וב  IIמקצבים מהירים " .

מענל הקפוארה נקרא " הודה"  ,וזהו נם שם
כללי לאירוע הקפוארה  .ההודה מתחילה
בשירה  .המשחקים מתחילים בקצב האננולה
המסורתי והאיטי  ,כשראשונים לשחק הם
הבכירים והמנוסים .

המקצבים משתנים וחוזרים מספר פעמים ,אך

נהונ לסיים את ההודה בקצב המהיר והפראי
ביותר .למשחק בקצב  IIסומבנטי נראנדה II

נכנס

מי שרוצה  ,ויוצא מי שיכול  .אם כי במאמר זה
מודנש הצד התנועתי של הקפוארה  ,ראוי
לזכור שיש בקפוארה הרבה יותר מזה .יש לה

על ידיהס
ולנסות

דאנ אלקין ,שעבד

ב 1991-

ולהרים
מטבעזהב

נלילי ,אריה בורשטיין
ועוד .

בפיהם .
במשחק

מה ייחודי

אחר היו

בתנועת

המתמודדים

הקפוארה?

מחזיקים סכינ י נילוח בין בהונות

ראשית ,

רנליהם ...

עושר האפשרויות הנדול ,שלמרות הריבוי שלו,

בראשית המאה הנוכח י ת ה י תה הקפוארה

הוא בנדר שפה; הנישה של הקפוארה לתנועה,

בלתי חוקית בברזיל ,ואחד מהמקצבים שנוצרו

שהיא שונה מכל שיטות המחול המערביות,

באותה תק ו פה דמה לדהרת סוסים וסימן את

ותובענית יותר מרובן ,מבחינת הקואורדינציה

בואם של פרשי המשטרה  .היחסים המספריים

והתעוזה הנופנית  .דומני ,שאקדמיה אידיאלית

בין השחקנים לבין אנשי החוק קבעו אם מקצב

למחול חייבת לכלול בתכנית הלימודים נם

זה מסמן בריחה או התכתשות .

קו ר ס בקפוארה .

שנית  ,אחד מהמאפיינים היחודיים של

הקפוארה בימינו מפותחת בכל הער י ם  ,והסננון
הנפוץ בבראזיל הוא  IIהבחה ידה ) IIעושה רוח(

הקפוארה

שהוא סננון ספורט י בי  ,המדניש את הצד

מבחינת השימוש בהן ,ובפרט ,שהמשקל עובר

התנועתי-קרבי של הקפוארה .

בין הרנלים והידיים ללא הפסקה  .יש לא מעט

המוסיקה והמסורת שלה  ,ועבור אנשים

י שנה נם קפוארה בארץ ,אך הקבוצות

מסויימים ,זו תורת חיים שלמה ,שיש לה נם

, II

קשר לאמונתם הדתית .לא ניתן להתחקות

המדניש את המסורת )המנהנים ,הש י רים וכוי(

במסנרת זו אחרי כל ההיבטים הללו ,במיוחד

לא פחות מאשר את התנועה  .אחד מראשי

כי בנירסות המודרניות שלה ,אלה שיוצאו

סננון זה  ,ש י ש לו תואר  IIמיסטרה

לארצות המערב ,אין ההיבטים המסורתיים
והמיסטיים הללו מוכרים כל כ,ך כשם שסוני
משחק מסויימים ואלימים במיוחד שהיו חלק

יש חוקים

מהקפוארה ,אינם מבוצעים שם.

חוקים .II

הקפוארה היא פרי תרבות העבדים ,ומאוחר

היום מביטים בה ברזילאים בני המעמדות
הנבוהים בבוז ובתיעוב .

ומכונה

מתננד לראית הקפוארה כספורט  ,כי  IIבספורט

-

זה אסור  ,זו חובה

-

ובקפוארה אין

מיסטרה קאמיזה אינו היחיד הנושא

כינו י מצחיק  .למעשה  ,כל שחקן קפו א רה
שעובר

 IIבטיזאדה II

)הטבלה(

-

המעבר הזורם לשימוש בידיים כנושאות
המשקל ומסייעות בתנועה ,מקובל כיום במחול
הידיים  .התנועה הייחודית של הקפוארה היא
כנראה הסיבה לכ,ך שטיפוסי נוף שאינם נראים
אתלטיים או כרקדנים  ,יכולים להצטיין

בקפוארה  .לא אחת פנשתי בחורים נוצים ואף
שמנמנים ,רחבים ובעלי רנליים קצרות ,אשר

)כנראה בנלל מיקומו של מרכז הכובד שלהם(

ב  IIהודה II

חנינית ,שבמהלכה מקבלים חנורות )בקפוארה

אלה הם חבלים בצבעים שונים ,לפי הדרנה(

כשהמשקל מונח על רנל אחת ויד אחת.

בן זמננו ,כמו נם סונים שונים של תנועה על

" קאמיזה " )חולצה(  ,ביקר פעמיים בארץ  .הוא

II

-

הידיים והרנליים הן במעמד שווה

עמידות ידיים  ,והרבה תנועות המתבצעות

שהתנבשו כאן קשורות י ו תר לסננן ה  IIסנזאלה

יות ר המעמדות המדוכאים ביותר בברזיל  .עד

עם  IIבת

שבע"  ,וכן את איציק

-

מקבל את כינוי
הקפוארה שלו .
הכינוי  ,בדרך

כלל  ,מצביע

בחיוך על

היו שחקנים מצויינים .האלטרנטיבה שמציבה
הקפוארה היא ,איפוא ,לא רק בסוד התנועה,

אלא נם בסונ האנשים המוכשרים לתנועה זו .
שלישית ,יש לקפוארה נישה ייחודית לא רק
באקרובטיקה ,אלא נם בעבודה על הקרקע.
אחד מהישניו של המחול המודרני הוא
בפתיחת האפשרות של ריקוד עם נוף הסמוך

אחת

)או אף נונע( בקרקע  .כפי שנאמר לעיל ,אין

מתכונותיו

בקפוארה תנועות של נלנול או הנחת הטורסו

של השחקן ,

על הקרקע  .אך יש דרכים אחרות .יפה לראות,

כפי שאנו

א י ך שחקן אננולה מיומן עובר בזרימה מן

רואים

התנועות השונות  ,כמו העמדת או נילנול הנוף

במקרה של

על המרפק ,או שליחת רנל ארוכה מתו ך עמדה

קאמיזה.

עכבישית ,בה הנוף נמצא מתחת לנובה

הכינוי נשאר

המרפקים )כשכפות הידיים שטוחות על

לכל החיים
ובכל הדרנות.
הקפוארה הובאה

לישראל על ידי
תרמילאים ישראלים ,
שהכירו את המשחק

במסעותיהם בדרום אמריקה,

ועל ידי עולים מברזיל  .ישנם נם
כאלה ,שמצאו את הקפוארה
בארה  IIב  ,במיוחד בסן-פראנסיסקו ,

הרצפה( ועוד .

הקפוארה היא התנסות כדאית לכל מי שעוסק

בתנועה  ,ולו רק כצופה  .הכרת מנוון
האפשרויות

-

והמנבלות בביצוען

-

יכולה

להיות חומר חשוב לכל רקדן  ,כוריאונרף או
מורה .
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מנהלת אומנותית :הדה אורן
מנהל אולפנים :בצלאל אלרואי

"'

המקצועות הנלמדים :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,תנועה בשיטת פלדנקרייז,
אימפרוביזציה ,רפרטואר ,ריקודי שנות השישים
חבר המורים:

בלט קלאסי

-

נתניה רימון ,מרינה פילק ,גלינה צ'רניאק

ריקוד מודרני -הדה אורן ,עודד כפרי
תנועה וכתב תנועה

-

הדס עבאדי

ריקוד לילדים צעירים ואימפרוביזציה  -ליאורה שרעבי
מלוות בפסנתר  -גיטה רבינוביץ ,אולגה בקייב ,יפים גלמן
חוג פלדנקרייז  -אורית מזר
לפרטים תוכלו לפכות למזכירות האולפז טלפוז06-751838/9 :

ך  ilק

ליהןדית חןשים חדים במיןחד לגבי כל ניצן של
כשרןן ביןצרים ןמבצעים צעירים ,ןהיא מסןגלת
לראןת בהם את העתיד להתגלןת ,בעןדן
באיבן  .שניים אלה ,בןעז כהן ןרמי באר ,הין אז

עדיין בגדר הבטחה בלבד.

>~(

רמי עבד עם בןעז על סןלן זעיר ,מעין תרגיל,
בעצם מעין דןאט לרקדן ןמין שןט ארןך מב,ד

בעולם המחול הישראלי צמחו כמה
וכמה יוצרים ,שלכל אחד מהם אישיות
אמנותית משלו ,דרכי עבודה ייחודיות,
ומאחוריהם שורה של עבודות בעלות
ערך יותר מחולף ,בן הרגע .החל
ברשימה זו ,נקדיש להם ,לכל אחד
לחוד או עם בן או בת הזוג ,שעימם הם
רגילים ליצור ,דיוקן במלה ובתצלום,
ונסיון לשרטט ולנתח את מה שמייחד
כל אחד מהם ככוריאוגראף.

ששימש את התנןעה כמן שדגלים צרים
ןארןכים ,על גבי מקלןת קצרים ,משמשים

רקדנים סיניים ,כהמשך התנןעה אן משקל-נגד
לתנןעה עצמה  .השימןש באביזר פשןט אבל
אקפטיבי זה הפליא אןתן ,לא בשל מקןריןתן
לכשעצמה ,אלא משןם שעל פי רןב
מתחילים יןצרים בראשית דרכם
הכןריאןגראפית מסןלן ,שהם יןצרים על
עצמם ,מןל הראי ,ןאחר כך הם
יימשכפלים" אןתן  .כך נןצרים כל אןתם
ייריקןדי מכןנת צילןם" נדןשים ,שהם
רק בגדר חזרה אן שכפןל של תנןעה

I

אן מןטיב יחיד .אבל ללא
רב-קןליןת ,רב-קןןיןת אן אקןרדים

תנןעתיים ,אין מבנה מחןלי אמיתי

נS:

ןממשי .

רמי ,כבר באןתן תרגיל ראשןני ,הפגין
גישה אןביקטיבית יןתר לתנןעה שלן

עצמן  .גם ג'ין היל-סאגאן ,שעבד אז
עם הלהקה הקיבןצית ןנןכח באןתה

חזרה ,שם לב לגישתן זן של רמי הצעיר
ןהבלתי מנןסה עדיין.
המןסיקאליןת של רמי ניכרת בכל
עבדןתין  .אבל הןא בהחלט אינן פרשן ,שמבטא
בתנןעה המחןלית של

:::t:::
I

רקדנין מבנים אן תכנים

I

I

:::t:::

מאת גיורא מנור

אנחנן

-

אבא ןהאחים שלי

נתןנה ,אלא אם כן
מדןבר בעבןדןת

סיפןריןת ,שרמי יצר,

בעיקר עבןר קהלים
צעירים ,כגןן ייפטר

ייקרנבל החיןת"

ןהקיבןץ  .ייאני ממשפחה מןסיקאלית .עד היןם

-

תגןבה על מןסיקה

ןהזאב" )פרןקןפייב(,

רמי באר נןלד לתןך המןסיקה ,המחןל

)סן-סאנס( אן יימדריך

מנגנים מןסיקה

קאמרית לעצמנן ,להנאתנן ,בשבתןת".

של המןסיקה המלןןה.
המחןל שהןא כןתב אינן

-

אןמר

רמי .

הןא נןלד בקיבןץ געתןן ,שבגליל המערבי ,שם
למד ןגדל ,ןהיה לחבר הקיבןץ ,אחרי ששב
משירןתן הצבאי .ייהתחלתי לרקןד בגיל  .6כי

בנ

היתה בגעתןן יהןדית ארנןן ,ןהאןלפן שלה",

המחןל הקיבןצית.
הןא מנגן בצ'לן ,שלדעתן הןא הכלי

)בנג'מין בריטן(,
המכתיבןת מעצם טבען
מסגרןת דראמאטיןת .
עבןדןת משעשעןת

ןעשירןת דימןיים אלה
שיהןדית

שהיה אחר כך לאןלפן האיזןרי יימטה אשר",
ןשימש אז ןמשמש גם כיןם בית ללהקת

לתזמןרת לבני הנעןרים"

-

גרינשפאן,

מעצבת המסכןת ,תרמה

הרבה להצלחתן

-

נןצרן כמעין תשלןם חברתי,

לפי צרכי הלהקה יןתר מאשר דחף פנימי של
הכןריאןגראף  .כי לביתיןת ןללהקה קבןעה

המןסיקאלי הקרןב ביןתר לקןל האדם,

העןמדת לרשןת היןצר ,יש מחיר .אם כי ,ןכך

מבחינת המינעד שלן ,ןלדעתי גם בצבע הצליל

הדבר גם אצל רמי באר ,עבןדה יזןמה כזאת

שלן  .כי הצ'לן ,יןתר מכל כלי נגינה אחר ,שר .

אינה חייבת לבןא על חשבןן הרמה האמנןתית.

התנןעה ןהמןסיקה הןלכים תמיד שלןבי-זרןע.
הרי הצליל הןא תןצאה של תנןעת שרירים,

אןלי דןןקא משןם שרמי כל כך קרןב

של היד אן הריאןת )בעצם ,הסרעפת( ,ביטןי

למןסיקה ,היא משמשת לן כחןמר שאפשר

אקןסטי של קינטיקה גןפנית .רק המןסיקה

ללןש אןתן  .למשל בעבןדתן הטריה ,ייעיר

האלקטרןנית ניתקה קשר עתיק זה בין השריר

עירןמה" ןגם ב"זמן אמיתי" ,הןא אסף ןליקט
קטעי מןסיקה מכל התחןמים ןהתקןפןת ,למה

ןהשיר.

אחרי שרמי סיים את שירןתן הצבאי ,הצטרף

ל"להקת המחןל הקיבןצית" כרקדן  .הןא לא
היה מבצע מבריק במיןח,ד אבל תמיד חסרים

בחןרים ...

באחד מביקןרי בסטןדין בגעתןן,

אמרה לי יהןדית ארנןן ,שכדאי לי להכנס
לכמה דקןת לחדר-החזרןת ,לצפןת בחזרה

שמכןנה ייקןלאז''' ,משמע מעין סלט  .שיטה זן,

של קשירת קטעים הטרןגניים למרקם שימןשי
למחןל מסןיים ,שהיא ,על פי רןב ,אקט
אנטי-מןסיקאלי ,הןפכת בידין של רמי באר
לאמצעי של הלחנה .משל היה מחבר מןסיקה

מחןמרי גלם של מלחינים אחרים.

יישחןרה" של סןלן זעיר ,שיצר רמי עבןר בןעז

כהן ,אז הכןכב הצעיר ןהעןלה של הלהקה.

כבר בעבןדתן השניה ,בשנת

,1984

ייהמןןת בא

~1

אל סוס העץ מיכאל "  ,ניכרו גם יכולתו לעצב
מחול בעל מבנה מורכב ,וגם את
הסולו-שהוא  -דואט  ,צורה בסיסית הקרובה
ללבו  .למוסיקה )מאת פאול בו חיים( הוא
עיצב מחול בעל יומרות רגשיות ,שגרעינו
הכוריאוגראפי הוא קטע מושלם  ,בו רוקדים

הילד )בועז כהו( וסוס-העץ שלו במין שיר
אינטימי ,עצוב .בעצם ,דיאלוג עם המוות .

קש  Iרת קטע  Iם הטרוגנ  IIם למרקם
ש  Iמושן למחול מסו  IIם ,שה  Iא ,עך פן
רוב ,אקט אנט _ Iמוס  Iקאלן ,הופכת
ב  Iד  Iו של רמן באר לאמצען של

הלחנה

אקזוטית מעט  ,כמו נפשו של האדם  ,הקיבוצי

חוטי הברזל ,מסך-ברזל שקוף ,המופיע או

או הפרטי .

נעלם לפי החלפת התאןרה ,היתה ניגוד חר י ף

הצמח והנוי הירוק  ,המשמ ש ים לקיבוצנ י קים
רבים מרכז ה נ אה אסתטית וסמל לביתיות

משפחתית ו " לוקאל פטריוטיזם ;" הג י נה
הפרטית והגו הציבורי כאח,ד מעידים על מצבו
החברתי של הקיבוץ  .הכל יודעים ,שקיבוץ

האישי( של תושבי השטחים ,ביטא רמי על ידי

במשבר חברתי  ,דשאיו אינם מוריקים וערוגותיו

תיחום מדוייק ומגביל ,שוב בעזרת התאורה
)שעיצב עם שותפו הקבוע ניסו גלברד(  ,של

מלאות עשבי-בר .העצ י ץ מעביר אצל רמי את

מתחם התנועה  .למשל בסולו של אסיר בריבוע

המציאות הממשית של הרגש הפרט י  ,הכמוס

אור קטו .או על ידי השימוש בזרוע אחת בלבד
במחול הבנות .

והס ו די  ,שעה שהוא מופיע מעל למפלס
המציאות י  ,בקופסאות מוארות ,בהו מרחפים

החלומות  ,השאיפות והתאוות החבויות בנפש,
במיני חלונות-ראווה מנותקים מהקרקע .
ב " עיר עירומה  ",מחול רב  -היקף ,שרמי יצר

בראש וראשונה ביטן י לסגנוו תנועתי מוגדר,
מוכר ובלתי משתנה  .בעקבות עבודתו בגראץ
)אוסטריה(  ,כתבו מספר מבקרים  ,שאפשר

להגדיר את סגנונו כאי-סגנוו ,כאקלקטיות

מודעת ושאיבה מכל מקור מתאים .

בעיר האוסטר י ת גראץ והעבירו אחר כך

יש קושי עצום לבטא במחול דיעות פוליטיות
והשקפות חברת י ות .כי התנועה כוחה רב

במסירת רגשות  ,אבל היא חלשה בכל הנוגע
לאינפורמציה  .כפ י שביטא זאת בשעתו

הכוריאוגארף פרדריק אשטוו  :יי איו כל דרך
לומר בבאלט 'ןזאת אחותה הבכ י רה של

באינתיפדה  ,חזר עם טראומה .

מרכזי אבל לא בלעדי בו .

הרגשות הסותרים  ,של זעם

לדעתי ,המרכיב החזק ביותר בעבודותיו הוא

ותחושה של א י -צדק  ,כל

המטאפורות הבימתיות  .וזה כולל תפאורה ,

היחס הדו-ערכי ,

תלבושות ותאורה

דוגמאןת אחדות :בעזרת תאורה וקשתות

בנויות מעץ ,יצר רמי מישורים בגבהים שונים

במחול שלו יימלאכים שחןרים" ,שנומינאלית
מתיחס לגירוש ספר,ד אבל למעשה עוסק
בתהומות ומפגשים מסוגים שונים ביו בני אדם

וגןרלם  .האור הבוקע מהריצפה  ,הופך את
הדמות לבלתי מציאותית כמעט  ,מנותקת
מהקרקע  ,שעה שהיא ניצבת גבוה מעל לריצפת
הבימה )אלה ,בלי ספק ,ה " מלאכים " במובו
ייצורים של מעלה(  ,מרחפת ביו העולמות .
יצירת מפלס על-מציאותי  ,או אם תרצו ,פנימי ,

המטאפורות הב  Iמת  Iות ,וזה כולל
תפאורה ,תלבושות ותאורה  -ואת
התנועה שבתוכם

ומול אלה  ,סצינות אירוניות  ,של זריקת

רמי באר אינו חי בעולם פרטי סגור  .אולי גם
עצם היותו חבר בקולקטיב  -בקיבוץ ובלהקה
 מחייב מידה של מודעות לסביבה  ,למציאותהחברתית .ומכאו מוליכה הדרך
לתיאטרוו  -מחול ,שהתנועה עצמה היא מרכיב

-

המרכ  Iב החזק ב  Iותר בעבודות  Iו הוא

ל"להקה הקיבוצית " .

אישתי!"..

ואת התנועה שבתוכם .

בו בזמן .

את תחושת שלילת החרות ,במובו הלאומי )וגם

אמצעי צורנ י -בימתי זה חוזר ביתר שאת  ,גם

קשה להגדיר את המילוו התנועתי הייחודי של
רמי באר  .הסיגנוו של יצירותיו הוא תולדה של
חיפוש צורות ביטוי לתכנים  ,רעיונות או
רגשות  ,ולא כמו אצל כוריאוגראפים אחרים,

לסצינות שמאחןרי אותה גדר ממשית ןסימלית

שעה שרמי באר ניגש לאחת מיצירותיו

החשובות ביותר  -לדעתי  -יי יומו מילואים "
)  ,(1989הדחף ה ר גשי שלו היה ברור .כל
מ י שעבר שירות מילואים

יי אבנים" מול הצופים  ,אל אותה רשת  -גדר
חוצצת ביו הב י מה לאולם  ,או במשחק המזעזע
עם בובת אשה מתנפחת ,שכאילו אונסים
אותה  ,המתגלה כתרגיל החיאה של
עזרה-ראשונה .רק אחרי שמתברר האופי

הסרקסטי של התרגולת הזאת  ,מכלה אחד
החיילים את זעמו ותסכולו העצור בבובה ,
כשהוא מכה אותה מכות נמרצות באלה
שבידו.

המחול המורכב והארוך

האופייני לישראלי
שנקלע למצבים של
גילויי שינאה  ,סכנה
ממשית ותחושה של
דחיה מרדיפה אחרי

ילדים ונערות,
המשליכים אבנים,
בא אצל רמ י לביטוי
בצורות אומנותיות ,
החורגות מעבר

לאיור פלאקאטי של
המציאות או
סיסמאות .

של כמיהות ,חלומות וסמלים אסוציאטיביים ,
שימשה את רמי באר כבר לא אחת .ב"זמו
אמיתי" ,שהוא תרומתו של רמי לויכוח העמוק,
המתנהל בתנועה הקיבוצית על גורלה ועתידה ,
המציאות מסומלת על ידי שןרןת שורות של

מילותיו של

מושבי  -אולם ,הנוסעים ומקיפים את הדמויות

המשורר צביקה

שבמרכז המעגל החברתי.
ייכל כך הרבה פעמים כבר השתמשו בכסאות
על הבימה במחול המודרני  ,שהמטאפורה

הזאת נמאסה ומוצתה  .אבל רציתי משהו,
שיסמל את החברה המקיפה ,לטוב ולרע  ,את
חבר הקיבוץ המוקף תמיד באנשים  .שורות

מושבי  -הקולנוע היתה התשובה שלי .קהל
במובו משהו אוביקטיבי ,משתנה בצורתו  ,אבל
אינן מניח לפרט להתבודד ממש".

~~-

השימוש

בקריין,

המשמיע את

שטיינפל,ד פתרו את
בעית מסירת

האינפורמציה .אבל
ההחלטות
ה אומנותיות -צורניו
ת המעניינות ביותר,
היו דווקא
בתחומים אחרים

לגמרי .מצד

אחד,

השימוש במןסיקה

הפומלו ,שכל אחד מהרקדנים מחזיק בשלב זה

הנשגבה ,המזוקקת

או אחר בידו  ,הוא מטאפורה ברורה מאוד

של הסונטה לצ ' לו

למיו ציפור-הנפש הפרטית  .יי זה יכול היה
להיות גם פרי אחר  - " .מעיר רמי .אבל בעיני,

סולו מאת י  .ס .
בא,ך ששימשה את

בחירה זו בפומלו דווקא ,יש בה משהו נוסף .

הדמות הנשית

לא לימוו חמוץ והחלטי ,לא תפוז נדוש
ןיומיומי  ,לא מנדרינה רכה ומתקלפת בקלות ,
המגלה את תוכה למגע אצבעות אדם  ,אלא
נפש הדרית קצת מיוחדת ,עטופה בקליפה

בלבו  ,הניצבת
ורוקדת לפני רשת

עבה  ,בעלת צורה מיוחדת ,לא של כדור,

ייחצות" ; צלם  ,אורי נבו

"Midnight" ; Photo: Uri Nevo

לדברין  ,אין כאן הבעת דיעה אן אידיאןלןגיה

הדןאט שנןצר מלא כאב ןאהבה בין גברים.
האןןירה ההןמןארןטית חזקה בן ביןתר .

של שןןיןן המינים  ,אלא פשןט משהן ברןח

הסיטןאציה של שני הבחןרים הזכירה לי את

הזמן·

היחסים המןרכבים ,המןפיעים במחזה ,ברןמן

רמי הןא חבר קיבןץ ,ןכןריאןגראף הבית של

ןבסרט הקןלנןע יינשיקת אשת העכביש ".

" להקת המחןל הקיבןצית"  .זהן מצב מיןח,ד

פן זה  ,של קירבה נפשית ןגןפנית בין גברים,

המאפשר לעבןד בקביעןת ,מדי עןנה ןבמשך

רןב השנה ,עם קבןצה קבןעה של מבצעים.
הןא מןדע היטב ליתרןנןת מצבן  .אפילן אם
לא תמיד הןא מסכים לכל מה שהמנהלת
האןמנןתית ,יהןדית ארנןן ,אן הנהלת הלהקה

אפשר להבחין בן  ,לדעתי ,גם בחלןנןת
המןארים  ,המןגבהים שב " זמן אמיתי" ן"עיר

עירןמה" .שם ,בממלכת הכמיהןת ןהמאןןיים
הכמןסים  ,מןרמים מהמגרש של המציאןת ,
אןתן ריבןע של לינןליאןם  ,שרמי חש בן

מחליטים  .מאז שרמי עןבד גם במסגרןת

כבמגבלה  ,שנחןץ לפרןץ אןתה ,שןב ןשןב

אחרןת ,בארץ ןבחן"ל ,במקביל לעבןדתן עם
הלהקה הביתית שלן  ,הלחץ הביתי הןקל.
הצןרך ליצןר לפי צרכי הלהקה ,כגןן
בעבןדןתין ,המעןלןת לכשעצמן ,לקהלים

מןפיעים גברים כמעט עירןמים  ,ןלא נשים .אגב,
יש בכך משהן לא לגמרי אמיץ ,להלביש
דמןיןת מעןרטלןת אלה בחגןרןת -צניע ןת .אןלי

צעירים ,הןא תשלןם בלתי נמנע לביתיןת

כתשלןם למןסכמןת יי המהןגנןת " של הקהל?

-

על

יתרןנןתיה ןחסרןנןתיה כאחד.

אין זה אןמר  ,שרמי אינן יןצר תנןעה לרקדניןת.
למשל  ,אחד המחןלןת היפים שלן הןא סןלן
לניצה גמבן ,ייכנפי חלןם  ".גם הןא שןב דןאט

רמי באמצע שנןת

בין רקדנית ןשתי קשתןת עץ לבן,ד המשמשןת

שיש לן לשןן תנןעתית ייחןדית .כןחן ביציקת

לתנןעה מעניינת  ,מין קרןסלה ןמקפצה .גם

רגשןת ןרעיןנןת באמצעים בימתיים של תנןעה

במקרה זה  ,המכשיר הנע  ,הקשתןת הנעןת

ןתאןרה  .חןלשתן

מעלה מטה אן מסתןבבןת  ,הם בגדר יי חפצים
רמי באר

מקץ עשר שנןת יצירה בלב,ד לנסןת ןלסכם

מהתפאןרה של יימלאכי ם שחןרים " .

מסתיים בשיר ,שיש בן מהנסתר ןהגלןי כאחד.
שירן המןכר כל כך של שאןל טשרניחןבסקי ,

יישחקי ,שחקי על החלןמןת "  ,נשמע מנןכר
ןמןזר ,בעיבןד המנגינה ןתרגןם המילים

למןסיקה ערבית .המעב,ד אריק שפירא ,תרם

תלבןשןת

צמרת הכןריאןגראפים בארץ ,ןהןא יןצר

פןליטית ,המצליח להעביר את המסר מבלי

ב"עיר עירןמה".

רשיובת יצירךתיך לש רובי באר
שנה

שם היצירה

מןסיקה

1983
1984

לרדת אל העיתןנאןת ןהתעמןלה.

סןנטינה

פאןל בן חיים

המןןת בא אל סןס

יןסי מר -חיים

המקןרית .תןך כדי עבןדה ,היצירה

מדןבר באמן אמיתי

-

-

לעיתים גןברת על

הכןןנה הראשןנית  ,ןמןשכת את המחןל

לכיןןנים בלתי צפןיים .
למשל  ,הדןאט החזק מאןד יי חצןת  ",למןסיקה

מאת המלחין כריסטיאן קלן,ד התחיל כעבןדה
על ייגברים בתנאי לחץ "  ,יצירה שהתכןןנה
לעסןק בתןפעה המןכרת של הלם-קרב  .המחןל

לשני גברים זה ,שבןצע בצןרה מבריקה על ידי
אןרי איבגי ןארי פסטמן ,גם הןא בגדר ייאמנןת

שנמצאה" ,כי מה שהדליק את דמיןנן של רמי
הין גרןטאןת של לןלים שהןשלכן לאשפה ,

כיפת יי ברןדר" )חממה לאפרןחים שזה עתה
בקען(  ,פח חלןד ןמסגרת צינןרןת ברזל ,שהןא
מצא במשק .
יימ דריך לתזמןרת "

-

מןסיקה  ,בנ ג'מי ן בר יט ן

"Gu ide to the Orchestra" ; Music: Benjamin Britten

עיצןב

רמי באר

ברטה קןןר~

ניס) גלברד

פנינה אבןקסיס

ניסן גלברד

משה הדרי !

1984

פטר ןהזאב

סרגיי פרןקןפייב

משה הדרי

פנינה אבןקסיס

ניסן גלברד

רמי באר

תמיד מןפיע ביצירה המןגמרת במשמעןתן
אם

עיצןב תלבןשןת

תאןרה

תפאןרה

העץ מיכאל

הנןשא ,שהכןריאןגראף בןחר בן תחילה ,לא

rf-

שלןבשים הבחןרים ןהבחןרןת כאח,ד למשל

מןכרת .יייןמן מילןאים" הןא ,בעיני ,יצירת
מןפת בתחןם הרגיש של מחןל מןדע למציאןת

מיןחד ןמרתק ,שעתידן לפנין .

חצאי ן ת קצרןת ,אןפנתיןת,

לסיןם מפתיע זה ,בן מתגלה לך לאט לאט,
שהשיר המזרחי הןא  ,בעצם ,יצירה עברית

את עבןדתן .אבל ללא ספק הןא נמנה עם

בעבןדןתין החדשןת של רמי  ,הןא עיצב

,uni-sex

-

חיבתן למחןלןת הנמשכים

ללא הפסקה למעלה משעה .מןקדם מדי,

שנמצאן" .למעשה  ,אלה שאריןת שנןתרן

Rami Be'er

ה 30-

שלן .אי אפשר לןמר

מחןלןת לשירים

שלמה גרןניב

פנינה אבןקסיס

ניס) גלברד

קרנבל החיןת

קמיל סן סנס

יהןדית גרינ~פו

לןס אטאדןס

עןדד זהבי

ניס) גלברד
ניס) גלברד

1985
1986
1986
198 7
198 7
19 88
1989
19 89
1990
1990
1991

תזזית

ג ' ןו אדאמס

בזמן אמיתי

קןלאג'

1992

מלאכים שחןרים

1992
1993
1993

מבט

מרדית מןנק

מדריב לתזמןרת

בנג ' מיב בריטב

מחןלןת קןנצרטנטיים

איגןר

שןלית ה ק ןסם

פןל דין קא

יןמן מילןאים

י  .ס  .באך

משחק ה קלפי ם

איגןר סטרבינסקי

מיכאל הר ~

דןד דביר
 -._ -קןרליה סגל----ניס) גלברד
יהןדית גרינשפב

רמי באר

יןסי- l!.ארי
ניסב גלברד
ניס) גלברד
יהןדית גרינשפב
לאןרה ~נ_ן ~~_ ניסב גלברד
יהןדית גרינשפב

רמי באר

רמי באר

ניסב גלברד
ניסן גלברד

רמי באר

אןרה שפנגרטל

ניסן גלברד

סטרבינס j/י _

-

אןרה שפנגנטל

אלכס קלןד
קןלאג'

-

רמי באר

אפרת רןדד

ניסן גלברד

אלכס קלןד

יגאל שטיינר,

כנפי חלןם

סמןאל ברבר

רמי באר

רמי באר

ניסן גלברד

חצןת

כריסטיאן קלןו

רמי באר

רמי באר

ניסן גלברד

רמי באר

רמי באר

ניסו גלברד

עיר עירןמה

קןלאג'

-

אלכס קלןד
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מ רנו סוון יךך

בשלוש-ארבע השנים האחרונות מסתמו שינוי בתחום
היצירה המחול י ת בארץ  .מקץ שנים של מ י עוט יצירה
כוריאוגראפית רצינית ואישית  ,יש שפע של כשרונות
צעירים ,המבקש י ם להם ביטוי .לא נולדו לפתע יותר
כשרונות  ,אבל האווירה השתנתה .

לא מעטים מבין היוצרים שעבודותיהם בוצעו
במסגרת ייהרמת מסך  ",שהתקימה בסוף חודש

אוקטובר
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הראו את עבודותיהם במופע י ייגוונים

במחול " האחרון  .בניגוד ל יי גוונים "
לגלות יוצרים בראשית דרכם

-

-

מסגרת שתפקידה

יי הרמת מסך " אמורה

להקל על האומנים את מלאכת ההפקה של
יצירותיהם .

הממסד האומנותי )משרדי הממשלה המטפלים
במחול( החליט לשנות מספר מרכיבים באירגון
ייהרמת מסך" השנה  .קודם כל מונה מנהלה

האומנו  1iIי  ,הוא דוד דביר .שלא כמו ב"גוונים במחול " ,

הוא ל'א חיכה להצעות שתבואנה  ,אלא פנה ליוצרים
שמעבודתם התרשם והציע להם להשתתף ב"הרמת
מסך" ·

משהו טוב קורה בתחום הכוריאוגראפיה הישראל י ת
הצעירה  .תמיד יש גם עבודות המושפעות יותר מד י

מדוגמאות מוכרות ,מכך איו מנוס  .אבל למעשה חזרה
אלינו אותה רוח של יצירה עצמית  ,של ביטו י אישי ,

שאיפיינה את המחול ה י שראלי בשנות ה  30 -וה ,40-
כשכל רקדו נדרש  ,בעצם  ,ליצור  ,ולא להיות רק מבצע
מיומו וטכנאי מבריק .

למעלה מימין:
יי פה רך "
כורי אוגר אפיה :תמר בורר

צלם :גדי דגון

" "A Soft Mouth
Choreography: Tamar Borer
Photo: Gadi Dagon
למטה :
יי שביר "
כורי אוגר אפיה  :נעה דר

צלם :גדי דגון

" "Fragile
Choreography: Noa Dar
Photo: Gadi Dagon

How to Grc;>w Young
Choreographers
"Haramat Mas~ach"
Showcase Pertormances at
the Suzanne Dellal Centre
In the past three or four years, there is a
marked change in the attitude of young
Israeli dancers towards choreograhic
creativity. As was the accepted attitude
in the 1930s, the dancer isn't expected to
be just a brilliant technician, he or she
is also encouraged to experiment in
creating ehoreography.
The works shown at the "Haramat
Massach" at Suzanne Dellal were new
dances as well as some already performed
at the "Gevanim Be'machol" there.[see
"I.D.Q. nr.2] The artistic director of
"Haramat Massach", David Dvir, didn't
wait for the young choreographers to
come forward with suggestions, but
instead approached them, asking for
ideas, and also offering them the
important chance of repeat performances
of the best works presented at "Gevanim
Be'machol".

:שמאל
"כאן-יידיו

 ענבל פינטו:כוראוגרפיה
 איתן אהרון:צלם

"Inky "
Choreography: Inbal Pinto
Photo: Eitan Aharon
:למטה משמאל
"ייביצים
 מימי רץ ויזנברג:כוריאוגראפיה

 גדי דגון:צלם

"Eggs "
Choreography: Mimi RatzWeizenberg
Photo: Gadi Dagon
:למטה מימין
"ייסיכוי למאה
, ענבל פינטו:כורי אוגר אפיה וביצוע
 יוסי פולק,אבשלום פולק
 דורי פרנס:מוסיקה

 איתן אהרון:צלם

"The Odds are One in a Hundred "
Choreography and dancers :
Inbal Pinto, A vshalom Polak,
JosefPolak
Photo: Eitan Aharon

פתיחות לרעיונות
חדשים טבועה

בנפשו של האמן.
עולם רעיוני חדש
יכול לאפשר
צמיחה שלמה של

שמא משום שנחשבה בעיני הממסד האמנותי

למשהו השייך לפולקלור ולא למחול אמנותי?
עבודות גוף ללא רוח ,או בסתירה לה ,כפי
שמזהיר הפסיכולוג האנגלי הגדול רולנד לאנג
)ייהאני החצוי"( ,אינן יוצרות תהליך של
צמיחת העולם הפרטי של האדם ,אלא אשליה

בלבד .
ייפקידי האמנות" נותרו אלמונים עבור הציבור

הישראלי וגם עבור האמנים ,המשלמים את

עשייה אמנותית

מחיר החלטותיהם  .בינינו לא נולד ולו רקדן

ויש בו סיכוי

אחד בדמותו של ניז ' ינסקי  .כי משנלקח מהלך

לרענון היכולת

החשיבה והבירור הרעיוני מצעירינו  ,תלמידי

האמנותית .אם כן,

מדוע לנעול את
הדלת לפני צעירי
המחול בפני

המחול הם נותרו עם תקווה לא מבוססת,

תלויים ב"כובש הזר" ,החזק ,שיבוא עליהם
מבחוץ ויכניע גם אותם ,או במבוגרים שוטים,

שהבטיחו להם עולם טכני ,מאחר שאת הרעיון
הייחודי ,שצמח בראשית אמנות המחול בארץ

שלנו  ,סילקו מהזירה למען רעיון ההכללה

-

קרי הרעיון החזותי  .התפתחותו הש י כלית של

רעיונות חדשים

הצעיר הצטמצמה למעין שאיפה להתמזג

של מחול?

ולהדמות לתבנית תנועתית ,שהוכתבה על ידי
האומנים המכאניים .

מאת ירון מרגולין
כיצד נועלים דלת כזו בפני

המכאניקה סילקה גם את שרידי
הכמיהה ליופי

הצעירים?

אחת השיטות היא למנוע מהם

לצפות באמנות ,שהרעיון החדש
בבסיסה  .שיטה בה השתמשה

בשעתה ,למשל ,מרתה גראהם כלפי
תלמידיה .היתה זו אנה סוקולב,
שהעזה להמרות את ההנחיה יצאה
אל עולם הקסמים של מיכאל פוקין
הרוסי ונשבתה בכשרונו .

על-מנת לנטרל תחרות רעיונית ,די
ביצירת מרכז אחד ויחיד המכשיר

לא עברו עשר שנים והמכאניקה סילקה גם את
שרידי הכמיהה ליופי  .לא נולד כאן אפילו
רקדן קלאסי גדול אחד .כי גם לאחר שהגיעו
לכאן מורים שלימדו את ברישניקוב עצמו ,לא
ניתן היה להשיב את רעיון המיוחדות שנגוז,
לתחיה .

התיסכול יצר זעם ,שהכתיב מעשה יצירה
בהתאם  .זרם של ייאמני הזעם" במישור הכללי .

מורים לאורך שנים.

ראשית ההתפתחות התינוקית של האדם .

חיבוקים ,נפילות  ,השתנות ,חיר בונים ,קריעת
דבר י ם ,הריסה ,חשיפת אברי רבייה ,לקיחת

בהעדר תשתית רעיונית,

חפצים לפה  .וטיפוח מיומנות מינימלית בתחום

הושפעו ,ובצדק ,צעירינו

מצומצם  :ריצה ,הקשה ,השמעת

מהאופנה הקךה של

הברות ...

אלו

הם האמצעים החזותיים של יי אמני הזעם ".

אמצעי התקשורת

האמריקנים ,אל המחול
החזותי הגיעו כמובן מאליו

לישראל תרומה משמעותית
בפיתוחו של הכשרון הריגשי
להתהפך בנקודת שינוי מהותית,
שבלעדיה לא ניתן לעצב דמות
מחולית בזמן מחולי

וכחלק מהדרישה של
הרעיון הכללי  -והמשך
ביטול הפתיחות לרעיונות
חדשים

מניעת דיון בחשיבה ,אינה מאפשרת

ללא ידע  ,הנחוץ ליצירת מהלך שלם  ,אין
יכולת ליצור  .התבנית החזותית התקבלה על

הפניית תשומת לב התלמיד
לפרטים משניים במרחב הכללי,

ידי אנשי המימסד בהתלהבות  .והשאלה בה

בירור וביקורת עיניינית של הרעיון .

פתחנו עודנה מהדהדת בלחש ובכאב :למה

אינה מאפשרת דיון מהותי ושומרת

לנעול דלתות לרעיונות חדשים? למה לא
לאפשר לצעירים לתרום לחברתנו מעולמם
שלהם? למה לראות בתסכולם הנובע מחינוך

המפתה כל כ,ן ייהמחול המודרני" ,

שגוי ביטוי אמנותי?

על המסגרת הקונפורמיסטית
ממורדים פונטציאליים  .בשם
שהיה בסך הכל דרך עבודתה של
תלמידה אחת של טד שון ורות סנט
דני ,הזזנו את גרטרוד קראוס ,מיה

ארטובה וירדנה כהן אל השוליים

-

בעצם חיי היצירה שלהן .הותרנו
אותן דואבות  .למעשה ,רק כדי

שיוכלו לראות במו עיניהן ,כיצד
העולם המכני בעל התחפושת
החזותית של הפיגורות הקלאסיות
מסלק הצידה את ה"כובש הזר" -
את מרתה גראהם ,כעבור
בשנות
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שנה,
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רק שרה לוי תנאי ניצלה מגורל זה.

מהצעירים נשלל חלק חשוב
מהסקרנות החיונית

להתפתחותו של האומו
בהעדר תשתית רעיונית ,הושפעו  ,ובצדק ,

צעירינו מהאופנה הקלה של אמצעי התקשורת
האמריקנים  .אל המחול החזותי הגיעו כמ ו בן

מאליו וכחלק מהדרישה של הרעיון הכללי

-

והמשך ביטול הפתיחות לרעיונות חדשים  .כל

אלה הובילו בטבעיות לשאיפה  ,שהאהבה
תמצא בין החפצים  ,שאליהם מנסה האומן

יימחולות בני ברית דוד" ;צלם  :אלדד ברון ; רוקד  :ירון מרגולין

Yaron Margolin in his solo "Davidsbundlertanze" ; Photo: Eldad Baron

להדמות .זהו מחול ,שבמיטבו שואב השראה
מרעיון הכלליות )אבסטרקט  -הפשטה(
ומהוידוי הפסיכולוגי .הרקדן מתאר ,כאותו
חולה בפני הרופא ,את חוסר יכולתו לבטא את
עצמו וליצור דבר מה התואם את טיבעו .הוא
מתאר באריכות סידרה מקובלת של תרוצים
כגון :אין לו פרטנר לדיאלוג ,אין לו שיטה

טכנית ,אין לו לבוש מתאים ,אין לו תקציב,
ולפעמים הוא מגלה שאינו גמיש ,שהוא מכוער
 שמן וכו' ,לעיתים נועל נעלים שאינןמאפשרות לו לרקו,ד כגון :נעלי עבודה ,נעליים
צבאיות .ברוב המקרים הוא מתאר את סיבת

חוסר יכולתו לפעול כיאוש ,בדידות ,כעס
ואבדן-דר,ן התרסקות עצמית ,העדר אישיות

בימתית ,חוסר אופי וחוסר יכולת להתמודד
עם יופי או הצלחה.
בתחילת דרכי ,בעודי יל,ד חשתי ,ואני מאמין
שכך חש כל צעיר ,שהריקוד הוא אמנות
שבבסיסה כושרו של האדם להתמודד עם גבול
היכולת האנושית .הן מבחינת כושרו הגופני והן
מבחינת כושרו הרגשי .כדי להגשים זאת,
חפשתי כל דרך וכל סו,ד שיאפשר לי ליצור
ממהלכי רגשותי ורעיונותי מחול עצמאי.
השאיפה שלי היתה למצות את כל האמצעים
הגופניים-טכניים על מנת שלא אהיה
מוגבל באמצעים לבטא את
רגשותי והלך מחשבותי.

היו רקדנים ,שלמדו גם כיצד לשמור על הופעה
נאה .ואני זוכר ,שהרשים אותי במיוחד סדר

יומו הקפדני של ניז'ינסקי ,ששמר על תזונה
נכונה ,על טיפוח ההשכלה ,והקפיד שלא
להשתתף בפעילות ספורטיבית שעלולה היתה,
לדעתו ,לחבל בכושר גופו בעתיד .סקרנותו
לאמנים גדולים  -בעיקר לשליאפין ,זמר
האופרה הגדול ,שאליו נצמד כמו יל,ד ולמד
ממנו את אמנות האיפור והמישחק.

ניז'ינסקי היה פתוח לרעיונות חדשים .הוא
ופוקין הכירו ובחנו כל תופעה מחולית חדשה
וכל רעיון חדש בתחום האומנות .וזו ,בעצם,

תהליכי אמנןת נתןנים בידי אצילים ,בעלי

הממןן של ימינן הם מעיו מןכרי פלאפל
שהתעשרו ,וכדי לפאר את שמם ,בןנים
תיאטראות ומכתיבים תנאים ,בהתאם

לחינוכם.

המחול נמצא היום על פרשת דרכים.
יש לנו היום רעיונות חדשים לפרוץ
בעזרתם את המסגרת הקפואה של
הצעדים או של המבנה

השיטה הרוסית האמיתית ,ולא חמשת הפוזות,
כפי שאנשים קטנים נוטים

-

ומזוית ראיתם גם

לכשנעייו במפה המחןלית בעולם המערבי,

בצדק ,לחשוב.
מדוע אני כותב כל זאת? אני חש ,כי מהצעירים
נשלל חלק חשוב מהסקרנות החיונית

נגלה ,שהמרחב הרגשי חדר גם לאמנןת
המחולות של האמנים הרוסיים בראשית

להתפתחותו של האומו .ברור לי ,שהמורים

המאה .לישראל תרומה משמעותית בפיתןחו
של הכשרוו הריגשי להתהפך בנקןדת שינןי

שהציפו את המדינה .יש בזאת מידה מסוימת

מהןתית ,שבלעדיה לא ניתו לעצב דמןת
מחולית בזמו מחןלי .רעיוו עיצןב הדמןיות
הייחןדיןת החל במחול הרןסי עם יצירת יירןח
הורד" של פוקיו ןהמשכו במחול ייפטרןשקה".

הותיקים חייבים לשמור אמונים לפרנסתם.
ושהמוסדות הכשירו הרבה מורים לריקוד

של חגיגה ,אך בסופו של דבר :האם ניתו ללמוד
רפואה רק מאנשים חולים? או שיש ללמוד על
הרפואה גם

מהבריאים

ומהמומחים לריפוי?
לא כל מורי הריקוד

לדעתי ,הרעיון הכללי ,שפישט את התנועה
במחול ויצר את המבנה המחולי של היצירה,
מקורו בןינה ,במחןלןת האחיןת ןיזנטל ןהמשכן
בארה"ב .אבל בלי לראות את תרןמתה של

עסקו באמנות ,לא

ישראל ע"י נועה אשכול ,לא נוכל להבין את

-

לכולם היתה אפילו

המיזןג שהתרחש ביו המרחב הייחןדי

שיש ללמוד למצוא את
הרעיון ,שיאפשר מהלך
זרימה טבעית של רגשות.
למשל ,כדי לדעת איך
רוקדים מהלך שמבטא

הזכות לחיות בצילו

למדתי מהציירים הגדולים
שעל ברכיהם התחנכתי

של אמו אמיתי ,לכן
לא הוכשרו לראות את הרעיוו מזוית התבוננות
חדשה ושונה .המוסכמה אינה אלא הקפאת

שמחה המשתנה

לשמחה גדולה ,יש לזהותו
בדמות רעיון אנושי

-

כפי

ברור שהציירים עסוקים יותר

בהקפאת רגעי שיא .השינוי המהותי

הגדול ביותר ,כגון זה של עקדת יצחק,
גרוש הגר ,הסעודה האחרונה ברגע גילוי
התלמיד הבוג,ד או משה בהר סיני רגע לפני
שלוחות-הברית הנשגבים עומדים להתנפץ
שייך למחול .רקדנית גדולה כירדנה כהן
מלמדת את רקדניה לדלות מהרעיון את תנועת
הרגשות ,את תהליך התקדמות הרגש בזמן:
אשת לוט ,הפורשת מעיר מולדתה והופכת

לנציב מלח ,כשהיא מגלה את גורל יקיריה ...
תום לבו של אדם לפני אכילת התפוח ,וגילוי

יצריו לאחר הרגע המשנה את

גורלו ...

האסתטיקן נפתלי עירוני מוסיף ומדגיש בספרו
ייהמחול הבלתי תלוי" ,כי יש לזהות את הרעיון
כרעיון תנועתי ורעיון מוסיקאלי .כי על
התהליך הנפשי במחול להיות תואם בו בזמן
לתנועות הגוף והרגשות שבמוסיקה ,שעל פיה
הוא נרקד .במחול ,על המוסיקה ועל התנועה
הגופנית להמצא בתאום עם הרעיון המרכזי
שלו בכל שלב משלבי ההתפתחות הרגשית;
משיא השינוי המהותי הגדול ולקראתו.

הזוית ,שממנה מסתכלים על ארוע מסוים ,על
יצירה ,או על רעיוו .לכו גם לא נדרשת מהם

דברי זה הוא אל הצעירים .אמנים

בידך להתפתח ,כך שלא

תהפך להעתק של ההצלחה,
שהיתה קיימת בטרם

נולדת.

סליירי לימד את בטהובו,
את שוברט ואת ליסט .כל
אחד מהם יצא גם מלומ,ד
גם רגיש ,גם ידעו ומומחה

גדול למוסיקה ,ואיש גדול
ומיוחד .על פחות מכך
אסור לצעיר

להתפשר.

פוקיו היה המורה של
ניז'ינסקי ,וניז'ינסקי הנער

רקד במחול הראשוו ,שיצר
פוקיו עבור תלמידי ביה"ס
לבאלט בסנט פטרבורג.
על-פי התקדמותו של
ניז'ינסקי ,נראה שפוקיו היה לא רק
רקדו גדול וכוריאוגראף גאוני ,אלא גם מורה,
שהיה בו כוח לתת השראה לתלמידו.

הגופני והן מבחינת כושרו הרגשי.

האומנות ,מבלי להביו את שורשיה ,בעיותיה

שמאפשרים זאת.

בתחילת דרכי ,בעודי יל,ד חשתי,
שהריקוד הוא אמנות שבבסיסה

~-

לומדים אמנות אצל אמנים .את

כושרו של האדם להתמודד עם גבול
היכולת האנושית .הן מבחינת כושרו

תכונותיה גם מיפנים נפשיים מהותיים,

האולפנה של ירדנה כהו.

האמו תכיר בכ,ן שיבוא ויסייע

המחןל נמצא היןם על פרשת דרכים .יש לנו
היום רעיןנןת חדשים לפרןץ בעזרתם את
המסגרת הקפןאה של הצעדים אן של המבנה.
אך על כך קשה היןם לדןו ,כי הכל עשן יד
אחת :להרחיק את הצעירים מרעיונות חדשים!
אולי זה פחד הפרנסה שנפל על בעלי התארים
באמנות וחסרי האמנות עצמה .אולי זה חוסר
מזלו של הדור הנתון לחסדי התקשורת
החזותית ובעלי המאה ,שהשתלטו על מפת

ומוסיקה המתאימה לריקו,ד מכילה בין שאר

היכולת לראות את הרעיון הרגשי מנקודת
מבט חדשה לגמרי ושונה ,ולהגישו באמצעים
היא התרומה הישראלית ,שראשיתה בבית

שמטרידות את היוצר.

שמצטייר ,למשל ,במיתוס איוב.

המשפט התחבירי התנןעתי.

תנןעתיים יסןדיים המשתנים באןפו מהןתי,

פריצת מוסכמות וגם לא הבנה לבעיות

לעגמומיות ,כעס ושוב

המשתנה ,בנקןדת שינןי מהןתית של יצירת

ואת תחומה האמיתי .להבדיל מהעת ,בה היו

ך3

)נןפי היערןת ןהאגמיס ,ןהאקליס בעל

I

הניגןדיס הצפןנייס החריפיס של חןשך ןאןר ,

חןס ןכפןר( על כלל האמנןת הפינית ,הגדיר
את

ה  IIפינ י ןת II

כשאיפה לבטא רגישןת ,אןמץ

ןאמןצין נ אליןת  .בכיןןן זה  ,הןלכיס פרט

ליןרמה אןטינן עצמן ,גס הכןריאןגרפיס טרן

,Tero Saarinen

סארינן

ארייה רטיקאינן ןקנת

קןןאנדסטרןס  ,שגס הכןריאןגרפיןת שלהן

I

מבןצעןת על ידי " הבאלט הפיני הלאןמי
 IIהחתןנה II

קטעי

. II

שבהס נכחת י ,הקסימן אןתי

לא רק באיכןיןת הכןריאןגרפיןת ,אלא אף
בסגנןן  ,שנראה כעכשןןי לחלןטין .דבר זה חןזר
ןמדגיש את העןבדה שיצירה איכןתית היא

מעין סינתזה מןצלחת של גןרמ י הןןה  ,עבר,
ןאף עתיד.

ד י ןקנן ה ר בגןני של  IIהבאלט הפיני
מצטייר מתכניןת עןנת

יי ג ' יזל

II

,94-93

ן  IIאגס הברבןריס

II

הלאןמי II

הכןללןת  ,בצד

בגירסתן הקלאסית

של ןלאדימיר בןרמייסטר  ,את  IIמןצארט,
ןנןשאיס מןך ' כט ן ב בעיניכס ' מאת ג'ןן ייערב

משןלש " מיצירןת יןרמה אןטינן ןנימאייר ,ןכן
 IIסטפ_טקסט
אימפריאל

II

של ןןיליאס פןרסייט יי באלט

של באלאנשין ,בכןרה חדשה כמן

II

)ללא שס( מאת אןטינן ,ןערב באלטיס של
סטראבינסקי הכןלל את  IIפןלחן
נז ' ינסקי  II ,פטרןשקה II

האביב II

לפי

של אןטינן ,ן  IIהחתןנה "

של ז'רןס רןבינס.

ג" .ליל האמנויות והמחול
בפסטיבל הלסינקי"
לרקדניס ןכןריאןגרפיס  ,סןלניס ןאנסמבליס

מחןלייס  ,ניתנן ב " ליל האמנןיןת"  ,המהןןה את
מרכזן של  IIפסטיבל הלסינקי" ,אפשרןיןת
כמעט בלתי מןגבלןת.
פסטיבל מןסיקה ןאמנןיןת זה  ,שהשנה כבר
מלאן לן

,25

ןהנןהג כמעט מראשיתן להזמין

בכןרןת של מןסיקה ןאף של מחןל ,יסד לפני
חמש שניס את  IIליל האמנןיןת" ,המתמשך
משעןת אחה  IIצ ןעד לפנןת בןקר .

כל אןלמןת הקןנצרטיס ןהתיאטראןת ,ןכל
המןזיאןניס ןהגלריןת  ,פתןחיס לקהל הרחב
\)רו סארינן ב  IIבןרסה

II

"Tero Saarinen at "The Bourse

ןדלילה  ",היית יןדע שבימןי האןפרא י העכשןי

מאת נתו מישורי

מתקרב מאןד לכןרי א ןגרפיה  ,ןשעל כן כ י ןס

טבע י למד י לבצע אןפרה בז י מרה ן ב מחןל בעת

א .מפגש בקאתךרלה

ןבעןנה אחת .

זה אתה ,אןלסטאדיןס?

-

כן ,זה אני!זןכר שהייתי מחסידי,ך שעה שניאצת בדרשתך

בקתדרלה של טןרקן ) (, Turku
של פינלנ,ד בשנת ,1688

החמסניס ןהגרגרניס ןאת המלך קארל

ה , 12-

ןאז הס תקפן,ך קרען מעליך את בגדי,ך שלא
הןרדת במשך שניס ,ןרצת עירןס בקתדרלה ,
צרחת  IIכך גס תחשף יןס אחד בןשת

הכמןרה II

ןנאסרת לכל ימי חיי,ך אך נחשבת בציבןר
למעין קדןש ןהןמניסט מאז ןעד היןס?
-ןדאי שאני זןכר!

ןדאי תשמח לשמןע שעתה ,ב 1993-

נכחתי

באןפרה שבןצעה בתןך אןתה קתדרלה עצמה ,

שעלילתה אןתן ארןע ,ןשאת מקןמך מילאן
נהדר ,בן-זמנית ,גס הזמר אסה רןטןנן ןגס

הרקדן יאנה קילפין ,במןסיקה של אסה פטמן
ןבכןריאןגרפיה של ראייה למןסארי .

-

~~

מה? גס זמר ןגס רקדן?

יןפי ! מסןר להס תןדה!

בהלסינקי גס ל תערןכןת אמנןת  ,בהן
מתעןפפיס מן צ ג י ס ממסך ןידיאן אחד לרביס

עצמן  ,הין מןפעין של הרקדן-כןריאןגרף

ששעשע את קהל המאזיניס של תזמןרת הרדין
הפיני  ,שביצעה באןלס ייפינלנדיה"  ,בניצןחן
המצןיין של יןקה פקה סאראסטה את  IIחלןס
ליל קיץ " של מנדלסןן  ,כשהןא מתרןצץ

במבניס כןריאןגרפיס ןהתןב ע יס מעיניך ליצןר

בתפקיד  IIפןק'!

ןלחןןת מהלכיס כןר י אןגרפייס המתןכנניס

בפתיחת תערןכת תמןנןת שנערכה ב"בןרסה",

מראש?

חשף סארינן את הכיסןי מן התמןנןת ,ןהמחיש

-

כן ! אס הס מןרדיס במקןב ל ,ןמח נ כיס

למןסר י ןת  ,אשמח לפרןש עליהס את

חסןתי.

בריקןד את

תןכנן.

בדןאט מעןלה של זןג גבריס ,שתןכנן חשיפת
פרשיןת היחסיס ביניהס ,חשיפה ברמה טכנית

ב .מופגש בטרם ב כ ורה
ל  IIהחתןנה

II

של ג' רןס ר ןבינס  ,בביצן ע הבאלט

ןכןריאןגרפית גבןהה ,שניצלה בצןרה מקןרית,
הנחרטת בזיכרןן הצןפה  ,הליכןת ןנפילןת,

עמידןת ןהליכןת ידייס אגב הנעןת ראש

הפיני הלאןמ י ,ןאשר החזרןת עליה התקיימן

ןהנפןת רגלייס ,ןאף אנחןת קןליןת המתפתחןת

בבית האןפרה החדש של הלסינקי )שפתיחתן

לזעקןת ,צפיתי בתיאטרןן "סאבןי"  .בחלןנןת

נןעדה ל  30-בנןבמבר השנה( ,נקלעתי לשיחה

ראןןה של חנןיןת רקדן גבריס ןנשיס דןאטיס,

עס מנהל  IIהבאלט הפיני הלאןמי ",

כמעט בעירןס .בפארקיס ןברחןבןת ,ניתן היה

הכןר י אןגרף יןרמה אןטינן ,בה הסכמנן  ,בין

להנןת משפע האנרגיןת שבריקןדיס המלןןיס

השאר  ,על האקספרסיביןת שביצירןת אןהד

במןסיקןת ג ' אז ןרןק ,ןממחןלןת מעןדניס יןתר ,

כן! אילן היית מןכן סןף סןף להסתפר אצל

נהרין

החדשה ,ןאילן צפית באמסטרדס ב  IIשמשןן

שס על ידי " להקת בת שבע  ".אןטינן ,שאישר
את תחןשןתי לגבי ההשפעה הגדןלה של הטבע

 IIהספר מסביליה" באןפרה הישראלית

אןפיניןת  ,שאת תיאןרן קיבלתי מפי המבצע

בכמה מערבי המחןל של רינה ש  IIנפלד(

אחריס  ,בגדליס ןבצןרןת שןנןת  ,הממןקמיס

את הכמריס

אמנןיןת פלאסטיןת ,שירה ןספרןת,

המשתלביס אלה עס אלה  .שתי דןגמאןת

המעןלה טרן סארינן )הןא הןפיע בישראל

מענין אןתך לדעת שכןריאןגרפיה פלשה
בירתה העתיקה

)כ 100-

אלף איש( ללא תשלןס  ,ןבכןלס

מתרחשיס ארןעי מןסיקה ,מחןל ,תיאטרןן,

-

" קיר "

ן  IIמבןל ,II

ש ב עןנה זן תבןצענה

פ י נייס עממייס ןאחריס ,ןביניהס אף כעין
 IIדבקה II

טןרקית מרתקת .

הכוריאוגרפית ליסה רוסקאנן.

במוזיאון ייעמוס אנדרסן" רקד ארי נומינן את

הגיגי לבו הכואב ,את תלונותיו וכעסו האלים

ו ,מפגש חוזר עם חוזה לומוו

על החברה ,בלויית נגן בכלי הקשה .בנקודת

רגיעה ,בה היפנה מבטים ורגשות חיוביים כלפי
צופיו ,נתחברו עינינו ובעקבותיהם נמשכו רגלי,
שנותרו במצב בו ישבתי על גבי מדרגה נמוכה,
למחול ופנטומימה סביב לרקדן

-

יידואט"

מחול לתיאטרון ,תאפשר לרקדני העתיד של
פינלנד שלא להראות כחובבנים בכוריאוגרפיות

בפסטיבל ארוך זה ,בו החמצתי סמינר בתנועה

ובמחול בתרבות אפריקה ושני מופעי מחול

האקדמיה למוסיקה ע"ש סיבליוס ,המתבטא

זוכה בתחרות

העכשוית מאת סוזאנה לינקה בביצוע להקתה.
אבל זכיתי לראות חזרה גנרלית ואת בכורת

רוסקאנן )  (Liiza Rusakananבעלת הפרס

בן השלוש ,יימינימי" ,האחראי גם להיווצרותן
יצירה זו ניצלה היטב את מבנה הבמה הייחודי
של האולם ב"מרכז התרבות של מזרח
מרפסת גבוהה בשמאל הבמה  ,עם

-

שם

ההוראה ובסגנון הכוריאוגרפי של חוזה לימון,
מעבירה זאת לתלמידיה .כאן עלה גם זכרון

ה (50-

בהם ליויתי בפסנתר את שעורי חוזה

לימון בסטודיו שבקארנגי הול בניו-יורק .הוא
היה מלמד תרכובת תנועתית מסוימת  ,שאורכה
המוסיקלי היה ארבע פעמות ,ואז מקצר או
מרחיב את הזמן של אותה יי תנועה " בחצאי

ישבה ב"שמיים" )כפי שהעיד אור הכוכבים(

פעימות ,ואף בשלישי פעימות ובכך איפשר

אם האחיות ,המתה .ומתחתיה ייהאח הבוגר",

לתלמידיו ומלווהו המוסיקלי ללמו,ד שגם

הקיים בדמיון האחיות הנזכרות בחלומות

במחול ,כפי שהתרחש במוסיקה האמנותית עוד

ילדותן  .במחול נתאפשרו הן הביטויים

בראשית המאה ,ניתן לנצל את אותם צירופי

האישיים והן הקבוצתיים  ,שכללו עגמומיות

תנועות ליצירת עוצמות תנועתיות וביטויים

ועליזות  ,והוגדרו היטב התכנים של הסצנות
המחוליות והתיאטרליות השונות .נקודה

רגשיים וצורניים שונים ,כתוצאה מדחיסתם או

מפיזורם בזמן מוסיקלי משתנה.

ריאליסטית בולטת היתה העובדה ,ש"אם

5

האחיות" בוצעה על ידי אמה של

אזJ

בלט קלאםי

מחול מודרני

Jorma Uotinen - Artistic Director

מסוים מן הזמנים )המחצית השניה של שנות

של כוריאוגרפיות מיוחדות לילדים.

-

-

מנהל הבאלט של פינלנד

העובדה שמנהלת זו ,שהתמחתה בשיטות

היא עובדת בתיאטרון המחול הצעיר,

~\ל פ1

יורמה אוטינו

נקודה חשובה נוספת ששבתה את לבי ,היתה

הראשון בתחרות הכוריאוגרפים בפינלנד

הלסינקי"

מחול ,והן בקשרים עם מלחינים צעירים

ורציניים  ,המוזמנים לכתוב מוסיקה

היצירה ייהו ,אחיות" ,שהוזמנה על ידי

-

הן במתן אפשרות למוסיקאים לקחת שעורי

לכוריאוגרפיות של תלמ ידי ביה " ס למחול.

הפסטיבל מאת הכוריאוגרפית הצעירה ליסה

מדרגות מתכת תלולות ,המוליכות אליה

החדישות ,הממזגות גישות תיאטרוניות שונות.

בקינאה שמעתי מפי המנהלת גם על הקשר עם

להקת הכוריאוגרף אינגון

ב .1992-

שבאקדמיה לתיטרון בהלסינקי ,שימח אותי
מכמה סיבות .הקירבה הממשית במוסד זה בין

שזכה לצהלת הקהל.

מסקרנים -
ביורנסגור ) (, Ingun Bjornsgaard

המפגש עם טאריה רינא ,מנהלת ביה " ס למחול

ו , Jלמח\'ו \\

~

~}

ו'הול אומוות' :שוש גלעד \~  nנ ר~

מבחני האקדמיה למחול לונדון בכל הרמות,

-

טכניקות שונות.

וII:a
הנחיית עבודות גמר לבגרות.
מפגשים עם רקדנים ונוריאוגרפים.
מופע ים
םדנא לתחול תודרני
הטדנא מיועדת ךרקדנים ורקדניות מכתה י' ומעךה בהדרכת כוריאוגרפים מקצועיי~
הטדנא מופיעה באירועים שונים ברחבי הארץ.

רקדנים ורקדניות המעוניינים ךהצטרף יתקשרו עך מנת ךעבור מבחנ~ קבךה )מטפר המקומות .מוגבך(.

צוות התורימ :שוש גךעד ,נתן רבקה ,טגך אורית ,פרת טובי  ,שירצקי ענת ,ידיד ניטים .

ופלפונים :האולפן למחול  -בשעות אחהייצ:

0 ,. -8,.3133

שוש גלעד  -בשעות הערב.המאוחרות:

106-37200,.

~~-9
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כוןיאוגןפיה

ייפרןרים" ;

כןריאןגראפיה :איציק גלילי

"Perurim" ; Choreography: Itzik Galili

:ג

'".י'י-

n
בנ

I

---

~

הקשרים ביו הולנך וישראל
בכל הנוגע למחול
האומנותי היו מאז ומעולם
אמיצים ,במספר מקרים

בתולךות המחול בארץ
השפלה ,אפילו מכריעים
מאת אווה ואו שחייק )אמסטרדם(
האם

-.ה - N.D.T

קבוצת המייסדים ,שפרשה מלהקת הבאלט
שפעלה אז באמסטרדם ,הגיעה לפשיטת רגל,
אבל פקיד השומה של מס-ההכנסה החליט

__

הדדית  .בקצב תדיר הוזמנו יוצרים הולנדיים

ואן דאנציג ,ואן שחייק( ,גם הם מצאו את

לעבוד עם להקות ישראליות ,ובמשך השנים
מספר ניכר של רקדנים ישראלים עבדו

דרכם לתל-אביב .ביניהם האנס טרלינגס,

במסגרת הלהקות של הולנד.

להיות ייבן-אדם" ,והסכים לחכות לתשלום,
בשל הסיור לישראל ,שהכנסותיו היו אמורות
להציל את מצב המאזן .וכ,ן בהתערבותה של
גב' רוזנברג ,האמרגנית של הרקדנית צילי ואנג,
שהיתה בנעוריה ,מרקדניותיה של גרטרוד
קראוס בוינה ,ישראלים רבים זכו לראות את

עבודותיהם המוקדמות של האנס ואן מאנן
ורודי ואן דאנציג ,לפני שההולנדים עצמם

הספיקו לחזות בהן.

\

.

נילס כריסטי ,יאן לינקנס ואד וובה.
ומלבד סיורי מופעים של להקות ישראליןת,
עבדו בהולנד רקדנים כגון אריה וינר ,מאיר

בקצב תדיר הוזמנו יוצרים הולנדיים
לעבוד עם להקות ישראליות ,ובמשך
השנים מספר ניכר של רקדנים
ישראלים עבדו במסגרת הלהקות
של הולנד

ייתיאטרון המחול

הנדרלאנדי" ,כיום אחת הלהקות המובילות
והחיוניות באירופה ,היה מצליח להתקיים
אחרי סיום עונתו השניה ,זו של  , 1960-61ללא
סיורו הראשון מחוץ לגבולות הולנ,ד שהתקיים
בישראל?

40

כבר אז החל התהליך של הפריה אמנותית

השני" ,זה שבא אחרי ייהמייסדים") ,ואן מאנן,

כיום נחשבת הולנד לקרש קפיצה לעולם

המחול הבינלאומי  .שלוש להקות המחול
הראשיות,

-.ה ,N.D.T

בלט סקאפינו והבאלט

הלאומי ממלאות בעניין זה תפקיד נכבד .ומצד
שני הפכה ישראל ולהקותיה לבריכת-שחיה
מועדפת של הכוריאוגראפים ההולנדים .תנועה
דו-סיטרית זו התחזקה גם הודות לרקע
היהודי של אחדים ממנהלי הלהקות
המרכזיות של הולנד  .הרי המייסדת של
הבאלט בהולנ,ד סוניה גאסקל ,היתה יהודיה
שהגרה מהארצות הבאלטיות בין שתי

מלחמות העולם ,ובהקשר זה יש להזכיר את
קארל פונס ואת ראובן וורמברג ,רקדן
ישראלי ,שהגיע להולנד בשנות ה  ,60-והוא
כיום אחד ממנהליו של ה"באלט הלאומי
ההולנדי".
הכוריאוגראפים השייכים למה שמכונה ייהדור

גרמנוביץ' וכוריאוגראפים ,ביניהם אוהד נהרין,

דומי רייטר-סופר ואיציק גלילי.
הדרכים בהן נקלט המחול מבית-מדרשה של
מרתה גראהם בהולנד ובישראל היו שונות
מאוד זו מזו  .אנשי הולנד לא התרשמו כל כך
מאווירת הקדושה הבימתית של גראהם וממה
שהם נהגו לכנות ייהטרור של
הפסיכואנאליזה" ,ייהקישקוש המיתן לוגי"
ו"הארכיטיפים" של יונג .בשנות ה  60-וה O-ן
נעשה בהולנד הבלתי אפשרי :נישואין בין
גראהם ובאלנשין ,חוסה לימון ורולאן פטי,
קאנינגהאם ופינה באוש ,לוסינדה צ'יילדס
והאנס קרסניק .כנראה שההולנדים פשוט
אוהבים למלא את תפקיד השדכן .הם
מסוגלים לערבב אפילו את בילי פורסיית
בדה קרסמאקר ולהקתה יירוס אס".

צאצאיהם של נישואי-תערובת אלה הם ,על
כן ,בעלי אופי בינלאומי ,פתוחים לכל
האסכולות ,וללא גבולות של אידיאולוגיות.
הטמעה הדדית של מסורות אופיינית לחברה
ההולנדית בכלל; לרוב הילדים בהולנד שנולדו
אחרי  1945יש באילן היוחסים שלהם נציגים
של מסורות קתוליות ,פרוטסטאנטיות

ויהודיות כאחד .זוהי תוצאה של התפוררות

האנושי להבין את ההיסטוריה בעזרת סמלים

איציק גלילי ,שהגיע להולנד בדיוק בעת

המבנים החברתיים המסורתיים ,שעליהם היו

ומסמנים .על רקע קולאז' מוסיקאלי ,מנסה

מלחמת המפרץ ,נגלה לציבור משזכה בפרס

החיים בהולנד מושתתים בעבר .אחרי

קיליאן להתמודד ולהחוות קידה למחול

בתחרות בינלאומית שהתקיימה בעיר חרונינגן,

הזעזועים שעברה החברה ההולנדית במלחמת

האקדמי ,שעל בסיסו קיבל את הכשרתו

בזכות הטריו שלו ייאפקט הפרפר"  .הוא הוזמן

העולם השניה ,הגיע תורו של החיפוש אחר

בקונסרבאטוריון של פראג בנעוריו .אבל בו

לעבוד עם -.ה N.D.T

זהות ,חיפוש שהתנהל בין ליבראליות נחרצת

בזמן הוא גם חוקר את החלל הריק ואת

עבודותיו ייממלכה עיוורת" ו"פירורים" היו

ההמשכיות ,המקיפים את אומנותו.

התפרצות עזה של מחול חזק והוא הוכיח

והגנה בפני הפונדמנטאליזם .החלטות אישיות
אלה מציינות את הסקאלה של שינאת-הזרים,

ואילו ואן מאנן צועד באותו התחום הרוחני

לדעתי וירוס מסוכן אפילו מזה של האיידס.
גלילי נתפסת בהולנד כביטוי רצוי לדילמה
הגדולה של הדור הבא.

בראשית דרכו של הN.D.T . -

בעליל את יכולתו לעצב סמלים ודימויים

בעבודתו ייפנטאסיה" ,לשלוש יצירות לפסנתר,
מאת באך בעיבודו של בוסוני .ביצירה זו
לשלושה זוגות רקדנים הוא מתיחס קודם כל

מבחינה זו ,עבודתם של יוצרים כגון נהרין או

היה בנימין

הרקרבי )כורי אוגר אף אמריקני ממוצא יהודי,

עבודתו .יש בעבודה זו ציטוטים רבים מהמחול

של ייבאלט סקאפינו" ,המנסה לעצב זהות

שלו ייאדג'יו לפסנתר פטישים"

כיום ממנהליו של בית הספר ייג'ולי ארד"
עם הלהקה ולעצב את דמותה .עד היום הוא

ההדדייים של הנשים והגברים לשלוט אלה
באלה

-

אלה של אינדיווידואליזם וקיצוניות ,מנסה

אבל

לותר על אידיווידואליות .נמאסה עליו

אכזריים יותר .אולם תוקפנות הדדית

להווכח איך מחול צריך להראות ,סעו להולנד.
ואם אינכם מסוגלים להשיג שם עבודה ,לא

למסגרת המגבילה של נימוסים חצרוניים

חשוב ,העיקר שתראו מה נעשה שם".

ספרדיים  .ואן מאנן מראה את תהליך קבלתו

מאז עזב הרקרבי את הארץ בשנת

.1968

-

שהיא בעצם גם ביטוי לפגיעות

-

מוכנסת

את ההזדקנות ,השלמתו עם הבלתי נמנע ואת
בטחונו ביכולתו הטכנית כיוצר.

הולנד באמת הפכה למקום מפגש בין מזרח
למערב ,בין דרום לצפון .אבל לא לכך התכוון

) (, ED WUBBE

מנהלו האומנותי החדש

וובה לשוות ללהקתו אחידות בינלאומית ,מבלי

זו

אכן,

איציק גלילי משתווה ברמת עבודתו עם אד

אומנותית חדשה ללהקה ותיקה זו .בימים

בניו-יורק( אחד מאלה ,שהוזמנו להולנד לעבוד

עצה זו אינה נובעת מנוסטאלגיה ,אלא

ובדינאמיקה תנועתית.

לסגנונו שלו ,שניסח במשך שלושים וחמש שנות

") "(, HAMMERKLA VIER ADAGIO

מהתפעלות כנה ממה שאירע למחול בהולנד

אלגוריים ולהשתמש בצורה משכנעת בתאורה

וובה

האוירה הרבה יותר תוקפנית ,והנסיונות

מייעץ לתלמידיו בניו-יורק :ייאם רצונכם

ועם ייבאלט סקאפינו" .

האחידות המלאכותית של מוסדות אומנותיים
רבים בימינו.

בעבודתו החדשה,

" ", KATHLEEN

שכונתה על

ידי המבקרים ייסיפןר הפרברים של שנות

התשעים" ,וובה מנסה להגיע לקהל חדש ,אותו
דור שבין הסטודנטים המרדניים של שנות
והיאפיס של שנות

ה .80-

הגיע תורם של

העיסוק במוות הוא גם הנושא המרכזי של

ה 60-

עבודתו של ויין איגלינג ,מנהלו האומנותי

אלה לההחליט מהי עמדתם כלפי החברה,

החדש של ייהבאלט הלאומי ההולנדי",
שהחליף לפני שנה את רודי ואן דאנציג .זו

המעדיפה את הפרט על האינטרסים של
הכלל.

מחווה של אבל על מותו של נורייב .ואיגלינג

הרקרבי באומרו מה שאמר.

מופיע כאן כתלמידם הנאמן של גדולי הדור
ואן דאנציג ,מקמילן ובז'אר

-

-

איציק גלילי משתווה ברמת

עד כדי כ,ך

את המחול ההולנךי בן-זמננו יש
לראות על רקע זה של

מאז ומעולם היו להקות המחול הפועלות

אנטי-ספרותיות .ראשי תנועה זו הם

באמסטרדם ובהאג קרש קפיצה ל..כשרונות

עבודתו עם אד וובה

שאפשר להאשים אותו בגניבה אומנותית.

קברניטי המחול החךש בהולנ,ד יירי
קיליאן והאבס ואן מאנן

(ED

)  ,WUBBEמנהלו האומנותי
החדש של  IIבאלט סקאפינו",
המנסה לעצב זהות אומנותית
חדשה ללהקה ותיקה זו

יוצרים חדשים  .השנה הבולטים בהם הם פול

לייטפוט ,יליד אנגליה ,רקדן -.ה N.D.T
והישראלי איציק גלילי.
בהיותו נמנה על רקדני

מה אמור המחול להיות? לנסח זאת בקצרה:

לייטפוט מושפע מקיליאן .אבל הוא מצליח

עליו להתבסס על כנות גמורה ,להצביע על

להעניק לצעדיו משהו אישי ,וכך להשתחרר

שחרור ממוסכמות ולבטא ספקנות ,תהייה
ועניין בעצם ה מיסתורין של התנועה .קביעה זו
עצמה ,גם היא לא בדיוק מילתא זוטרתא.

לנסח זאת ביתר חריפות :על המחול להאבק
במילים .על כל מחול ,יהיה סיגנונו ותהיא

לביטוי מילולי .הרבה נכתב על עניין זה של

ממסורת יימשפחתית" כובלת .השימוש
בכסאות במחול המודרני כבר היה לשיגרה,

בין קירות בטון אפור ,גלילי הצביע על המאבק
הבלתי פוסק ,המתנהל בתוך כל גבר או אשה
על זהותם המינית .הצבעים המועדפים על

גלילי הם חום אדמדם ,אפור מאובק וצהוב של

אבל אצל לייטפוט הכסאות מתעופפים להם

חולות.

במופעי הסדנא האחרונים של -.ה ,N.D.T

הולנ,ד אותו שטח מאוכלס בצפיפות של מרעה
וחוות חקלאיות ,מוצף מדי שנה בשפע להקות

לפתע באויר ,וזה כבר סיפור אחר לגמרי.

הטכניקה בה הוא משתמש אשר יהיו ,להתרכז
באי-יכולתן של מילים לבטא את הבלתי ניתן

-.ה ,N.D.T

בלי ספק

ממש כשם שוובה מראה את התסכול שבחיים

הפתיע לייטפוט את הבל בדואט עדין
ומבריק ,לעצמו ולרקדן סול ליאון.

אורחות מכל העולם .ה אינדיק אטור ים למצב

המחול בעולם הם בעיקר שניים :ייפסטיבל

דברים ,שאי אפשר לנסח

הולנד" ו"פסטיבל המחול

במילים.

של הולנד" .שני הפסטיבלים
מנוהלים על ידי מרק

את המחול ההולנדי

יונקרס ,ואפשר לחשוב,

בן-זמננו יש לראות על רקע

שכפל תפקידים זה מקנה לו

זה של אנטי-ספרותיות.

מונופול .אולם שליטתו בשני

ראשי תנועה זו הם קברניטי

האירועים מקנה לו גם

המחול החדש בהולנ,ד יירי
קיליאן והאנס ואן מאנן .כל

אפשרות לווסת את
המופעים אלה מול אלה.

אחד מהם יצר בעונה

שחלפה עבודה נהדרת,

בלי ספק ,יונקרס מתעניין

שביטאה את אמונתם בכיוון

בהתפתחות ההיסטורית של
המחול .בחודש יוני אירגן
רטרוספקטיבה מרתקת של

זה במחול ,בו אפילו
הגדולים במשוררים
משתתקים.

עבודותיה של אנה תרזה דה

קיליאן יצר את ייבלתי ידוע"

קיירסמאקר

TERESA DE

"( WHEREABOUTS
") ,UNKNOWN

,KEERSMAEKER

מחול אותו

החל

בעבודתה הראשונה משנת

הציג יחד עם עבודתו
הותיקה יותר

ANNE

.1981

-

היא החלה את דרכה

ככורי או גראפית בהולנד

" ". STEPPING STONES

במחול

בשני המחולות הללו הוא

" ", FASE

לצלילי

מתחקה אחרי מקורות

מוסיקה מאת סטיב ריי,ך

המחול עלי אדמות ומסעו

שאחריו הגיע תוך המופע

המעייף שלה

של האדם בחלל ובזמן,
וחוקר את את המאמץ

ייבאלט סקאפינו" -

רוטרדם

ב"קאת'ליו" ;

כוריאוגראפיה :אד וובה

" Ballet Scapino", Rotterdam, in Ed Wubbe's "Kathlene

" ", ROSAS DANS ROSAS
עבודה שזיכתה אותה בהכרה
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כללית ,ןבןצעה בשעתן גם בישראל  .תריסר
שנים מאןחר יןתר היא הציגה את כניעתה

הסןפית למןסיקה בעבןדה שהתבססה על

צלילין של באד.
תכנית ייפסטיבל המחןל של הןלנד "  ,שהתקיים
באןקטןבר

,1993

מקיפה הרבה יןתר .זן

מבןססת על שיחזןר ,חידןש ןמהפכה  .היא
נפתחה בביצןע מחןדש ליישיבה לארץ נשכחת"

מאת קיליאן ן"פרפטןאןם" מאת אןהד נהרין,
ןעבןדןת בביצןע "להקת הןתיקים" של

ייתיאטרןן המחןל הנדרלאנדי" ,(N.D.T.-3)t
ןבהן בכןרה חדשה של ןאן מאנן.

העבר היה מיןצג על ידי עבןדןת של היןצרים

המרכזיים של המחןל החדשני בשנים

.1975-1985

ביניהם ביאנקה ןאן דילן ,ז ' קלין

קנןפס ,קריסטינה דה שאטל ,טןן סימןנס ,טןן

לןטכרינג ןהאנס טרלינגס .יןצרים אלה עדיין
מרכזיים במחןל ההןלנדי הנסיןני ,המתעניין
במחול צןרני ,מינימאליסטי ןאקספרסיןניסטי .
עבןדןתיהם הראשן נות נשכחן ,אן לכל היןתר

נשמרן על גבי וידיאוטייפים דהןיים  .זו היתה
הזדמנות לראןתן מבןצעןת שןב.
הדןר הצעיר ןהמרדני של היום מיןצג על ידי

הכוריאוגראפים ההולנדים PIETER DE
 RUITERו,HARIJONO ROEBANA -

שניהם

יי באלט סקאפינן " ביצירתן של איציק גלילי יי פרןריס "

יוצרים שיש לשים לב לעבודתם .ולידם שני

" "Scapino Ballet" dancers in "Perurim

צעירים אמריקנים זועמים ,הראשון ,בנם של
מהגרים מטורקיה שנולד בגרמניה וחי
בלוס-אנג'לס ,נושא נגיף האיידס ,שאינו מפחד
עוד מהחיים ונוראותיהם .הןא דורש לקבל כל
סיכון ללא היסוס.

הללן מראים בעליל את אובדן קני  -המידה

הרקרבי נכונה  .במאות הקודמות הולנד לא

הבסיסיים של התרבות האנושית.

פיתחה מסורת מחולית משלה ,אבל מאז
 1945היא בהחלט יצרה מסורת של

כל זה מוכיח  ,כי הדןר המבןגר )קיליאן ,ןאן
מאנן ,דה שאטל( עדיין כוחו במותניו  ,והדור

גם רנס או ' קונור מתקיף את האסתטיקה

המסורתית בצורה ברוטאלית  ,מרתקת ןזריזה ,

בעזרת שפע של ציטוטים .שני האמריקנים

;סטיב

כןריאןגראפיה חיןנית.

ה צ ע י ר )וובה  ,לייטפוט  ,דה רויטר ,גלילי( כבר
מופיעים כ י ורשים מרשימים  .אני מסתכנת

5 -

בשוביניזם  ,א בל א נ י סבורה שקביעתו של

פת,

כיפיא ',

ד  ~ -6-ביי~י It

1

חגיגת המחול הגזולה של ישואלו

על וקע נופי הגליל המוהיבים
הנשקפים מהעיו כומיאל.

ן-
~~~_~~~~~~. .~ 4

יוצר ייחודי ,שהשפיע

על התפתח/ת המח/ל גע/לס
אלוי ,ניקולאיס,

הלך לעולמו

,

אלוין ]יקולאיס 1993-1912
מאת גיורא מנור

מבקרים נהגו להאשים את אלוין ניקולאיס
בהפיכת רקדניו לבובות  .הוא העלים אותם
תחת שלל צורות מוקרנות ,עד שלעיתים כמעט

אי אפשר היה להבחין היכן הם נמצאים ,בכל
רגע מרגש ,בתוך מרקם הצבעים הנעים או

התלבושות ,שהיוו המשך לגוף האנושי  ,או אם
תרצו  ,הרחבת תחומיו ואפשרויות התנועה

שלו .

טיעון זה  ,שיצירתו של ניק ,כפי שהכל קראו
לו ,היא יי בלתי אנושית" ,מכאניסטית,
סטרילית מבחינת הרגש האנושי ,הרגיזה אותו
מאוד  .כי ניק היה אדם אנושי ביותר  ,אוהב

חיים ,איש שיחה ובעל הומור ,ונוסף לכל אלה
גם טבח מעולה ,שנהנה מתבשיל מושלם כמו
ילד שקיבל צעצוע חדש.

לצופים על ידי רקדניו  .בכל אומנות גדולה יש
מרכיב של פליאה ,של מין סו,ד הגורם
להתרגשות ולסקרנות בריאה אצל הצופה .
סיפרו לי פעם שניים מרקדניו של ניק את

את הכוריאוגראפיה ,עיצב את

המוקרנות ,כתב את המוסיקה

המלווה ,ואף יצר אותה על פי רוב במו
יייו על גבי קלייי המכשירים
האלקטרוניים
המופעים של להקתו ,שהחלה להופיע גם
מחוץ לארה"ב בשנות

ה ,60-

היו מהממים

בעושר הצורות ,הצבעים וההפתעות שהוגשו

ה " מוחק " כביכול את רקדניו בשלל צבעים ,
אורות ותלבושות מוזרות  ,התנפץ  ,לדידי

האפיזודה הבאה :

הלהקה הופיעה באחת מערי השדה של
ארה"ב  .בין הצגת הבוקר למופע הערב ,
החליטו השניים לצאת לאכול באחת
המסעדות .ברחוב לפני הכניסה לאומנ י ם עמדו

להקתו בניו-יורק .ניק היה אז כבר כבן

המבצעים הולכים להם למסעדה  ,אמר אחד

הבמה ,צייר במו יייו את השקופיות

דימוי זה שלו ,כקוסם ושליט יחיד וכל יכול,

לפחות ,שעה שהזדמנתי לראשונה לחזרה של

כמה ילדים ,שצפו בהצגה .כשהם ראו את שני

ניק היה שייך ליוצרים ,העושים את
כל מלאכת העיצוב לבים ,ניק יצר

להתשמש בהם בצורה יצ י רתית.

הילדים לחברו :יי תראה ,הם חיים! "

כאילו חשב ,שמריונטות נפלאות אלה נארזות
אחרי רדת המסך

בקופסאות...

ניק היה שייך ליוצרים  ,העושים את כל
מלאכת העיצוב לבדם  .כמעט כמו צ'רל י
צ'פלין ,שכתב  ,ביים ,שיחק ואף חיבר את

המוסיקה לסרטיו  ,ניק יצר את
הכוריאוגראפיה  ,עיצב את הבמה  ,צ יי ר במו

ידיו את השקופיות המוקרנות ,שהפכו לסמל
המסחרי של אומנותו .לא רק שכתב את
המוסיקה המלווה ,אלא אף יצר אותה על פי
רוב במו ידיו על גבי קלידי המכשירים
האלקטרוניים ,שהוא היה אחד הראשונים

,50

שמנמן .במשך החזרה כולה למעשה לא קם

מכסאו  ,להראות לרקדניו תנ ו עה כלשהי.
להפ,ך הוא יי חלב " מהם חומר תנועתי .

הוא היה מבקש מהם ,למשל ,לנסות מאבק
קטן בפינת הבימה השמאלית  ,שעה שזוג אחר
אמור להיות מעין בבואה של הנאבקים  .אחרי
דקה או שתיים של א י לתור ,הוא הפסיק אותם

ואמר  ,שתנועה זו טובה  ,ולכן נא לחזור עליה
עוד פעמיים  ,ואילו ס י ום ההאבקות חלש
ומוטב לנסות משהו אחר  ,קצת י ותר אלים ,
וכו! בתהליך של סלקציה  ,של נסיון וכשלון עד
לתוצאה הרצויה ,בעזרת האילתור והרעיונות
שהרקדנים הציעו לו ,הוא בנה את התנועה .
דבר זה התאפשר משום שרבים מרקדניו

המשיכו לעבוד איתו שנים ארוכות  .ולא רק
מארי לואיס ,שהיה גם שותפו לחיים ע ד מותו

של ניק בקיץ שעבר ,וניהל בעשרים השנים
האחרונות להקה משלו  ,במקביל לזו של ניק ·

~4

שתי הלהקןת נןהלן בעזרת הנהלה אירגן נית
משןתפת ,במסגרת הנןשאת את השם

" ", CHIMERA

שמה של דמןת מהמיתןלןגיה

היןןנית העתיקה ,המציינת בעל-חיים דמיןני,

שלן ראש של אריה ,גןף של תיש וזנב לטאה
משמע בעל-חיים המןרכב מיסןדןת ניגןדיים,

-

ממש כמן צמד הלהקןת של ניק ןלןאיס,

המשנים צןרה כל העת  ,אן בעלי חיים דמיןניים

בשנןת

שהטבע עןד לא הספיק לברןא ,הןא עיקר

ן"שיער" ,הןא צילם את הבחןרים ןהבחןרןת

קיסמה של הכןריאןגראפיה הניקןלאיסית,

שלן בעירןם ןהקרין את התצלןמים על גבי

המפנה החשןב ביןתר בחיי היצירה של ניק בא

בשנת

,1948

ברחןב הנרי

כשנתמנה למנהלו של מעין מתנ"ס

)(HENRY STREET

בדרום מזרח

מנהטן ,איזןר מהגרים טיפןסי של אןתה

ה ,70-

אחרי מהפכת ייהן ,כלכןתה"

גןפןתיהם הלבןשים בטייטס אחידים  ,כך הם

יכלן "לצאת מעצמם" עירןמים ןלשןב אל
דמןתם העירןמה לפי התפתחןת המחןל,
פגישתי הראשןנה איתן

-

שאחריה באן רבןת,

בנעןרין היה ניק פסנתרן ,המלןןה את הקרנת

תקןפה,

הסרטים האילמים לפרנסתן ,בעיירה הקטנה
בה נןל,ד לחןפה המזרחי של ארה"ב ,ןתחביבן

התקיימן שיעןרי-באלט ןמחןל מןדרני ,שיעןרי

היא קשןרה באופן משעשע בעירום ,להקתן

משחק ןחןגים לשאר אןמנןיןת ,לא מעטים

הגיעה לתל-אביב ,בדיןק בערב יןם-כיפןר,

תיאטרןן בןבןת ,הןא למד מחןל אצל גראהם,

מאןמני המחןל המןדרני ,כגןן אנה סןקןלב ,

הבכןרה התקיימה רק יןם אחרי צאת

ב,PLA YHOUSE -

כפי שהמקןם נקרא,

-

כי מיד מצאנן ,ניק ואני ,שפה משןתפת

גם

,

החגi

דןריס האמפרי ןצ'רלס ןיידמן ,אבל בעיקר

למדן שם בנעןריהם  ,שם יכןל היה ניק לערןך

ב"היכל התרבןת ".באתי לשם בבןקר הבכןרה

השפיעה עלין הניה הןלם ,שהגיע לנין-יןרק
מגרמניה כנציגתה של מארי ןיגמן ,באמצע שנות
ה  ,30-אבל עד מהרה נעשתה עצמאית,

את נסיןנןתין מבלי להזדקק לתקציבים גדןלים

הישראלית ,כשהרקדנים שבן משלןשה ימי

ןלהסתכן בחובןת ,שהם על פי רןב תןצאה

חןפשה מאןנס על שפת הים של תל-אביב ,הם

הכרחית של מןפעי יןצר צעיר ןחדשני,

עלן לבימה לחזרת תאורה לבןשים בבגדי-גןף

אחרי שהשתחרר משירןתן הצבאי במלחמת

מבית-מדרשן יצאן לא מעט אןמני מחןל

העןלם השניה ,היה ניק לאחד מעןזריה של
הןלם ,הוא היה אחד מאלה ,שהןשפען ישירןת
ממחןל ההבעה הגרמני ןגישתן הצןרנית,

חשןבים ,כגןן קארןלין קארלסןן ,כיןם המנהלת

רקדנים ישראלים לא מעטים השתלמן

המןפשטת ,לגןף האדם ןתנןעתן ,אפשר לראןת

באןלפנה שלן ,כגןן מירל'ה שרןן,

בה פיתןח גישתן של אןסקר שלממר ,איש
ה"באןהאןס" ,שהכניס את העיצןב הקןביסטי,

הגיאןמטרי למחןל המן דר ני ,בנסיןנןתין
בשטןטגארט בסןף שנןת

ה ,20-

שעבןדתן

הידןעה ביןתר היא ייהבאלט הטריאדי",

האןמנןתית החדשה של ייבאלט קןלברג" ,גם

אבל אין משהן ,שניתן לכנןתן ייאסכןלת

ניקןלאיס"  ,אין לן ממשיכים ישירים ,אין זה
אןמר  ,שליצירתן לא היתה השפעה על
התפתחןת הכןריאןגראפיה החדשה בימינו ,

להפ,ך השפעתן ניכרת בהבטים רבים ןשונים

כמעט שקןפים ,ניק הרבה להשתמש בסןג זה

של לבןש ,כי עלין נראן היטב ההקרנןת ,שעטפן
את הרקדנים מכל הכיןןנים ,סביב הבימה,
משלןשה כיןןנים הןצבן  24מכןנןת הקרנה
לשקןפיןת ,שהןפעלן בעזרת שלט רחןק ,
ברגע בן הין אמןרים

הרקדנים להעלם בתןך

החןשך שהקיף אןתם ,הם

אומנם נמןגן

באפלה ,אבל אחןריהם ממש הבריקן בלןבנם,
כמן פנסים  ,כי הם בילן שלןשה ימים מאןשרים

על שפת הים ,בשמש הישראלית ,השתזפן ,אבל
משןם שלבשן בגדי-ים ,ישבניהם נןתרן לבנים,

אבל בניגןד לשלממר ,ניק מעןלס ' לא חטא

בעבןדתם של יןצרים רבים ,אחרי ניק השימןש

בתנןעה מינימאליסטית ~~קפןאה ,כי הוא

בתאןרה ,בבדים ןחפצים ,ןבעיקר ,כמןבן ,בכל

יימה זה ,מה "!?הז

הגיע למחןל מהמיס-יקה ןלא מעןלם הציןר
'פיסןל ,כפי שאיך~:פמקרה של שלממר ,

הנןגע להקרנת שקןפיןת על הבימה ,אינן מה

לשמש ןתשתזפן עירןמים אן שתאפרן את

שהיה לפנין,

התחת שלכם!"

אפשר אפילן לטעןן ,שהןא היה היןצר החשןב

תמןנה משעשעת זן התרחשה ביצירתן ייאןהל",

המפנה החשוב ביותר בחיי היצירה

של ניק בא בשנת , 1948כשנתמנה
למנהךו של מעיו מתנ"ס ברחוב הנרי
בדרום מזרח מנהטו ,איזור מהגרים

טיפוסי של אותה תקופה .במ  i7ום

התקיימו שיעורי-באלט ומחוך ,
מודרני ,שיעורי משחק וחוגים לשאר
אומנויות

ביןתר ,שהגשים את האידיאל שניסח היינריך

בה הכלי העיקרי שלן היה יריעה שקןפה,

פןן קלייסט ,המחזאי הגרמני מראשית המאה

הדןמה למצנח ענקי ,העןלה ןיןרדת ןהןפכת

ה ,19-

שכתב על המריןנטה כדמןת הרקדן

האידיאלי) ,בסיפור הקצר שלן  ,ייעל אןדןת
תיאטרןן הבןבןת"  ,שתןרגם לעברית מספר

בתכנית זן בןצעה גם היצירה הידןעה ביןתר

פעמים( ,אן ,אם תרצן ,הןא היןצר ,שמצא

שלן ,שלישיה ,בה המבצעים נמצאים בתןך מיני

דרכים לעמןד בדרישןת שהעמיד הבמאי

שקים צבעןניים ןגמישים ,זהן ריקןד של פסלים

ןהמעצב האנגלי גןרדןן קרייג )בראשית המאה

נעים ,מין יימןבילים" ,המשנים צןרה לעינינן,

שלנן( ,שדרש במקןם שחקן אן רקדן

לניק לא היתה נטיה לעיצןב רעיןנות
פילןסןפיים אן יןמרה חברתית-אידיאןלןגית,

החי מרשה  ,ניק עשה קפיצה קןןאנטית זן אל

ריקןדין נראן כמין קלאידןסקןפ ,המדהים

מעבר למגבלןת היכןלת האנןשית ,בעזרת

בשפע האפשרןיןת הגלןמןת בן ,מה שעניין אןתן

התאןרה ןההקרנה ,הןא יצר מין שירה של

הן אינסןף האפשרןיןת שבשינןי תנןעתן ןצןרתן

הגןף האנןשי ,מעבר לעצמן,

גישתן מעןלם לא היתה בלתי-אנןשית ,באחת

משחק זה של צורןת גיאןמטריןת מפתיעןת

מעבןדןתין הןא רצה סצינה של עירןם ,מה

מרקדןת ,ההןפכןת לרגע לבני אדם והשבןת

עשה? הןא לא הפשיט את רקדנין פשןט מןל

להיןת שןב כדןרים ,מיני עננים צבעןניים

לצןרןת נהדרןת ,ממנה יןצאים ןאליה נכנסים
הרקדנים ,כדמןיןת אדם המתמזגןת עם

ייעל-בןבה" ,משמע מבצע ,המסןגל לעשןת יןתר
ממה שהיכןלת הגןפנית ןהרגשית של השחקן

של הרקדן בעזרת התאןרה ןהתלבןשת,

-

צעק ניק

-

ייאן שתחזרן

עיני הצןפים

-

דבר שהיה כבר בגדר המןתר

עןלמן,

מאז ,עשרןת כןריאןגראפים השתמשן בשקים

משתנים כאלה ,ןבד-מצנחים מתעןפף משמש
עד היןם ריקןדים רבים,

אין זה מקרה ,שרקדני ייפילןבןלןס" נחשפן

לראשןנה לפני הקהל במןפע שהתקיים
בסטןדין של ניק ןמארי לןאיס בנין-יןרק ,
גישתם תאמה מאןד את האסתטיקה של ניק ,

אלא שהם הלכן בדרך ההתיחסןת לקבןצה
כאל גןף מתנןעע אח,ד ןללא עזרת אמצעי
תאןרה הם נבלען בתוך הצןרה המןזרה,
החדשה ,הבלתי מןכרת,

נחןץ יהיה פעם לחקןר את הקשר ההדןק בין
כשרןן כןריאןגראפי ןכשרןן קןלינארי  ,רבים

מיןצרי המחןל הגדןלים ,הם גם טבחים
מפןרסמים  ,למשל ,אמרה לי פעם רקדנית

בלהקתן של מרס קאנינגהאם ,שללא יכןלת
לבשל בצןרה מבריקה ,לא יכןלת להחזיק
מעמד בלהקתן של מרס ,כי היה עליך לעמןד
בתחרןת עם שני אשפי מטבח כמרס ןחברן

המלחין ג'ןן קייג'.
גם ניק היה טבח מצןיין ,אןמנם בביתם הישן

ןהנהדר של ניק ןמארי בדרןם נין-יןרק היה
עןזר-בית ששימש גם כטבח ,אבל אם הןזמנן
אןרחים

-

ןלא אחת ביקרתי אצלם ןהןזמנתי

לארןחת ערב שלאחר מןפע

-

לבש ניק את

הסינר ןנכנס למטבח בכבןדן ןבעצמן ,

ייתערוכה" ;
להקת אלוין
ניקולאיס
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" "Gallery
Nikolais
Dance
Theatre

פגישתי האחרןנה איתן גם היא קשןרה בזכרןן

קן לינארי מרשים ,בשנןת

ה ,80-

כשניק כבר

היה קשיש ,ןבאמריקה נתקלה עבןדתן בקשיים

הןלכים ןגןברים ,הןא עבד לעיתים קרןבןת

בצרפת ,לשם הןזמן מספר פעמים על ידי
ממשלת צרפת ,ןאפילן זכה על תרןמתן להיןת

לאביר "-ה ", LEGION D' HONNEUR

הגעתי לפריס ,והתברר לי ,שניק עובד על
עבודה חדשה עבור להקת הבאלט של

האופרה  .צירוף זה לכשעצמו היה מוזר בעיני.

הבאלט שיצר ,סב סביב דמות ענקית ,בגובה 8
מטר .כוכבי להקת האופרה לא כלכך

התלהבו משיטות עבודתו של ניק ,כי לא היו
רגילים לאילתור .חמש שנים עבדה תלמידתו
לשעבר של ניק ,קארולין קארלסון ,במרתף
בית-האופרה ,במסגרת להקה נסיונית .במשך

כל הזמן הזה לא ירד איש מרקדני האופרה
מהאולימפוס שלהם )אולמי החזרות של
הבאלט נמצאו בעליית הגג של התיאטרון(
אליהם למרתף ,לראות מה הם רוקחים שם.
סקרנות אינה ,כנראה ,תכונה המציינת רקדני

באלט.. .
ניק ,בסינר צבעוני ,יצא מהמטבח

והתנצל שהאוכל עדיין לא מוכן .זו
היתה מארוחות הערב הטובות ביותר

שהזדמן לי לזלול .אבל המאכלים
שהכין היו כולם פשוטים ולא
מתוחכמים

נכנסתי באמצע החזרה וישבתי לי בשקט

באולם .ברגע מסויים הבחין בי ניק ,הפסיק
לרגע את החזרה ,ירד לאולם וחיבק אותי.
יייופי לראות אותך .היום יום-ההולדת שלי.

תבוא בערב לדירתי ,נחגוג את המאורע".
חשבתי  ,שמצפה לי איזו קבלת פנים המונית,
וכבר תכננתי פגישה נוספת ,מצומצמת יותר,

כדי שנוכל לשוחח בשקט ,לא בזמן מסיבת

"Aviary" Nikolais Dance Theatre

יי כלוב הציפורים"  iלהקת אלוין כיקולאיס

קוקטייל .כשהגעתי לדירה ששכר ניק,

כולם פשוטים ולא מתוחכמים .מה שהיה כל

הופתעתי מהשקט ששרר שם .חשבתי שאולי
הקדמתי מדי .אבל התברר ,שבסך הכל הוזמנו

כך אופייני לניק היתה יכולתו להיות אשף
ולעשות קסמים מלא כלום .וממש כמו

חמישה אורחים ,ידידיו האישיים  .ניק ,בסינר

הכוריאוגראפיה שלו ,גם הבישול שלו היה מלא

צבעוני ,יצא מהמטבח והתנצל שהאוכל עדיין

דמיון ,מפתיע ,אבל תמיד מודע לצורה ,ליופי
וצבעוניות  .הוא היה קוסם  -בכל התחומים.

לא מוכן.
זו היתה מארוחות הערב הטובות ביותר

שהזדמן לי לזלול .אבל המאכלים שהכין היו

~יי קרוס פייד "  iלהקת אלוין כיקולאיס

"Cross-Fade" Nikolais Dance Theatre

נן
י

עשרים שבה אחרי מותו

של ג'ון קרבקו,
רבים
הכוריאוגראפים

מחשובי

י

באירופה

הם יוצאי הלהקה אשר
טיפח" ,באלט
שטוטגארט" :יירי קיליאן,
ג'ון בוימאייר  ,בילי פורסיית,

=::ג:
~

ובציגי הדור הצעיר ,כגון

אווה שולץ או רבאטו
זאבלה

י

=::ג:

מאת הורסט קוגלר ,שטוטגארט
זה כמעט בגדר נס ,שמעיר לא גדןלה
כשטןטגארט שבדרןס גרמניה ,יצאן במשך

" 1

עשריס שנה בלבד כה הרבה כןריאןגראפיס
ןמנהלי להקןת באלט מעןליס! ןעכשין נןספה

לרשימה גס אן ןןליאמס ) (, Ann Wooliams
ששימשה מאז  1963כבאלט-מיסטרס של
לבאלט שהןא יסד בעיר ,ןיד ימינן של קרנקן
עד למןתן ,בשעת טיסה בחזרה מסיןר הלהקה
בנין-יןרק,

ב 18-

בספטמבר שנת

.1973

שטוטגארט מזוהה עם באלט רק

מזה כשלוש  Iם שנה ,כן מאז

כרקדן מן המניין

IמI

בשטןטגארט ,ןאחר כך

כהונתו הקצרה של חדשו הבאלט
העל  Iלתן ז'או-ג'ורג' נובר באמצע
המאה ה  , 18-לא התרחש בב  Iרת

היה למנהלה
האמנןתי של להקת

יי באלט העיר ציריך"

ו  Iרטמברג דבר חשוב בתחום אמנות

המחול

-

י

I

קרנקן ןאחר כך היתה המנהלת של בית-הספר

עד בואו של קרנקו ,בד  Iוק

מאת  IIם שנה אחרן נובר

השןייצית ןמזה שנה

משמש כמנהל אמנןתי

כוריאוגראפיה :דניאלה קורץ

" ללא גוף " ;
"Korper Los" ; Choreography: Daniela Kurz

של באלט האןפרה של

לייפציג ,במה שהיה
החל בעןנה הבאה היא )יחד

עס בעלה  ,יאן סטריפלינג(

בןגר נןסף של באלט שטןטגארט ,ריד אנדרסןן ,

תכהן כמנהלת להקת הבאלט

יליד קנדה שרקד בשטןטגארט שניס רבןת ,שב

של האןפרה הממלכתית של
ןינה

-

משרה לא קלה לכל

הד י עןת.

בעיר ןאנקןבר .בשנה שעברה מןנה למנהל

אן ןןליאמס מתכננת לעןנת

אמנןתי של יי הבאלט הקנדי הלאןמיי'.

הבכןרה שלה שןרת עבןד ן ת
מאת כןריאןגראפיס  ,שכןלס

אינגהס  ,היה בשעתן מרקדני שטןטגארט ,ןעבר

החלן את דרכס בשטןטגארט.

אחר כך ללהקתן של איש שטןטגארט מפןרסם

בין אלה ע : .ןדןת מאת מרסיה

נןסף  ,בילי פןרסיית  ,בפראנקפןרט .ןבזה לא

היידה  ,מי ~היתה הבאלרינה

מסתיימת הרשימה הנןצצת .בהאמבןרג חןגג

של קרנקן  ,ןהיא כיןס

האמריקני ג י ןן נןימאייר עשריס שנןת ניהןל

המנהלת האמנןתית של באלט

אמנןתי ןיצירה .יירי קיליאן הןא מנהלן של

עצס היןס הזה מרקדני
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למןלדתן בשנת

1986

ןהיה למנהל הלהקה

הלא גדןלה של ייבאלט קןלןמביה הבריטית"

גס מי שהחליף את אנדרסןן בןאנקןבר ,בארי

שטןטגארט ,רנאטן זאנלה  ,עד

"ללא גוף" ; כוריאוגראפיה :דניאלה קורץ
"Korper Los" ; Choreography: Daniela Kurz

גרמניה המזרחית.

ה " נדרלנדס דנס תיאטר" מאז

.1975

ןיליאס

פןרסיית מנהל את יי באלט פרנקפןרט" מאז

הלהקה של שטןטגארט ,ןאחד

.1984

הכןריאןגראפיס הצעיריס

יןצאי-שטןטגארט שעשן חיל ,כגןן פייר ןיס ,

המבןקשיס ביןתר  ,ןאןןה

שןלץ .גס הןא החל את דרכן

אלה שמןת ידןעיס לכל .אבל יש עןד

ששימש מאז עזב את העיר כמנהל הבאלט

במקןמןת שןנים בגרמניה  ,ביניהם הערים

אןלם ,ןיסבאדן ןבעןנה הקרןבה

-

ברןאנשןןייג.

גם מנהלן של ייהבאלט המלכןתי של נין-זילנד"
אשלי קילאר ,הגיע לשם משטןטגארט )דרך
דרןם-אפריקה ,המדינה בה נןלד קרנקן(.

ןמלבד רנאטן זאנלה האיטלקי ,אפשר למצןא
ברפרטןאר ייבאלט שטןטגארט" עבןדןת של
יןצרים צעירים נןספים ,כגןן דניאלה קןרץ,

ילידת העיר ,שלא רקדה מעןלם בלהקה  ,אבל
כבר הספיקה ליצןר עבןרה מספר עבןדןת,
ןמרקן סאנטי ,שעזב לא מכבר את להקתה של
מרסיה היידה ,שאינה מספיק יימהפכנית"

לטעמן ,ןהןא מחפש לעצמן תעסןקה במקןמןת
אחרים.

שטןטגארט מזןהה עם באלט רק מזה כשלןשים
שנה .כי מאז ימי כהןנתן הקצרה של חדשן

הבאלט העלילתי ז'אן-ג'ןרג ' נןבר באמצע
המאה

ה ,18-

לא התרחש בבירת ןירטמברג

דבר חשןב בתחןם אמנןת המחןל

-

עד בןאן

של קרנקן ,בדיןק מאתיים שנה אחרי נןבר.

זהו ממש מ'ן נס .וזה מפתה לדבר על
אודות "אסכולת שטוטגארט" .אבל
ייחבל שהיא זובה"  iכוריאןגראפיה :ןיליאם פןרסיית ) (1981
) "It's a Pity She is a Whore" ; Choreography by William Forsythe , ( 1981

א'ן מושג כזה

-

קיימת בשטןטגארט ייחברה ע"ש נןבר" ,ששמה

קרןבןת יןתר

לה למטרה לעןדד כשרןנןת יןצרים צעירים.

המשןתף להם הנה הידידןת ןהנסיןן שרכשן

הנשענת רק על חןמר השאןל מהמןזיאןן של

במקןם זה.

הבאלט .ןיש סכנה ,ש"באלט שטןטגארט" אכן

מדי שנה עןרכת החברה מןפעים פןמביים

לשןב ןלעבןד בשטןטגארט.

יאבד את ייחןדן ןכל מה שיהיה לן להציע היא

הכןללים עבןדןת חדשןת של יןצרים בראשית
דרכם ,רןבם מרקדני הלהקה-האם .במסגרת זן

החלן את יצירתם הכןריאןגראפית כל היןצרים
שמנינן ,המשמשים כיןם בתפקידי

כןריאןגראפים ןמנהלים אמנןתיים בכל העןלם.
זהן ממש מין נס .ןזה מפתה לדבר על אןדןת

ייאסכןלת שטןטגארט ".אבל אין מןשג כזה .כל

המכנה המשותף להם א  Iנו אלא
שכולם עד אחד עזבו את הער  Iסה
ו  Iצאו בשלב זה או אחר של
הקאר  IIרה שלהם לעצמאות
אמנות  Iת

אחד מהין צרים הרבים שיצאן משטןטגארט

הןא עןלם סיגנןני בפני עצמן .בןדאי אם מדןבר
בשלןשת הגדןלים

-

-

נןיימאיר ,פןרסיית ןקיליאן

הניצבים בראש הפירמידה של כןריאןגראפים

בימינן  .אבל גם היתר ,המכנה המשןתף להם
אינן אלא שכןלם עד אחד עזבן את העריסה
ןיצאן בשלב זה אן אחר של הקאריירה שלהם
לעצמאןת אמנןתית.
רןבם גם מןזמנים

-

עבןדןת של יןצרים מזדמנים.

הגיע השעה ,שבאלט שטןטגארט ישןב להיןת
סדנא של יצירה חדשנית.
הכןריאןגראף הצעיר הבןלט ,האיטלקי בן
ה , 3Z -המשמש עדיין כאחד מרקדני הלהקה
מן המניין ,רנאטן זאנלה ,יצר לאחרןנה עבןדה
חדשה ,המעלה אןתן מעבר למעמד

יתכן שזן השיטה הטןבה ביןתר לעצב
כןריאןגראפים יצירתיים .כי כמעט ןאין

אפשרןת להשתלם בכןריאןגראפיה במסגרת
אקדמית .מה ש הין צרים בןגרי שטןטגארט

למדן מקרנקן  ,אפילן אם הם הגיען לעיר אחרי
מןתן  ,היא השאיפה להעשיר כל העת את
מאגר הכןחןת הין צרים ,להרחיב את מספר

מי פחןת ןמי לעיתים

תהפןך ל"להקה של יןצר אחד" אן כזן,

ה"מתלמד ".עבןדתן יימלאכים שחןרים"
)למןסיקה מאת המלחין האמריקני ג'ןרג'
קראם( ,היןןתה יחד עם ייהסימפןניה

השביעית" )מאת בטהןבן( מאת אןןה שןלץ את
הבכןרה הטריה של ייבאלט שטןטגארט ".שתי
העבןדןת משלימןת זן את זן ניגןדית ,כפי

שהלילה משלים את היןם.

~-

היןצרים המןעסקים בלהקה ,כדי שזן לא

יימלאכיס שחןריס"  iכוריאוגראפיה :רבטו זבלה ,בלט שטוטגארט

"Black Angels" ; Choreogl'aphy by Renato Zanella, Ballet Stuttgart
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קטע ריקוד אישי

יש להביא בגדי

ו~ 2-

דקות(.

ריקוד .

הוועות קבלה ינתנו לנושמים במהלך ימי ההושמה,

שלושה טפרים,
המתעדים

ראשית

את

המחול החדש של

ה-ס  2וה-ס 3

שנות

יצאו לאור
מאת גיןרא מנןר

בקיץ שנת 1986

הזדמנתי לכנס בינלאומי,

שעסק ב"מחול ההבעה" ,הוא המחול המודרנ י
של שנות

ה  20-וה 30-

במרכז אירופה .הכנס

התקיים בטירה עתיקה,

מהמאה

ה ,13-

המכון לחקר
התיאטרון

בה שוכן

~

המוסיקאלי של אונ י ברסיטת בייר ויט  ,בדרום

שיטתה  .בלי טבלאות וסמיוטיקה  .זה מקרה

גרמניה  .את הכנס אירגנה חוקרת תולדות

נדיר שבו המוצג ההיסטורי עצמו סותר את

המחול מוינה  ,הד"ר גונהילד אוברצאוחר-שילר

תוצאות המחקר של מלומדים על אודותיו.

) .(GUNHILD OBERZAUCHER-SCHULLER
עד היום מדהים אותי  ,בכל פעם מחדש,

גבר נמוך קומה ,גם הוא בגיל מכובד מאו,ד

שבהתכנסויות כאלה משתתפים לא רק

היה אלפרד שליי

סטודנטים ופרופסורים למיניהם ,אלא גם

לא הכין הרצאה ,אלא היה פשוט מעיר כמה

אחדות מהדמויות יי ההיסטוריות" של אותם

הערות לדברי הסטודנטים ומוריהם ,כ"מי

ימים עצמן  .נושא-המחקר נוכח בדמות

בשר-ודם ומגיב על מחקר היסטורי על

ולעיתים פסוק אחד או שניים שלו היו

אודותיו ,סיטואציה מיוחדת במינה.

מעמיקים וענייניים הרבה יותר מההרצאה

המלומדת  .חבל שבספר ,ובו כל הרצאות אותו

יכולת לשתות קפה בטירת תורנאו

) (THURNAU

~I'I"'IV

כנס בטירת תורנאו) ,ראה רשימה

העתיקה  ,בהפסקות שבין

בבליוגראפית( ,לא הובאו הדיונים ,שהתקיימו
אחרי כל הרצאה.

רקדנית כרוזליה חלאדק

) (ROSALIA CHLADEK

מוינה,

אחת הרקדניות הראשיות של ימי

הפריחה של יי מחול ההבעה"

)(, AUSDRUCKSTANZ

כיום יותר

מבת שמונים ,שעדיין פעילה
וצלולה .או לשמוע את

"

תגובתו של מבקר ,שהיה
נוכח בנעוריו בבכורה .
ביו הבאים היה גם

•

ההיסטוריוו

•

ואלטר סורל

• •• •

.'.

-

שגרטרוד קראוס

והוא היו ידידי

•••

נעורים בוינה של

•

שנות

ה - 20-

שחי

כיום בשוייץ ובניו-יורק.

והוא מוסיף לכתוב ולהרצות
במרץ נעורים .

ההיסטוריות

-

ה " נושא"

של הכנס המדעי  -לביו
החוקרים ותלמידיהם,
שהרצו בו ,היה

לעיתים משעשע.
למשל ,פרופסור

H

מכובד מצפון

גרמניה ותלמידיו

ניסו לנסח בצורה
גראפית מאוד יימדעית" את

תורת המחול של רו ז ליה  .זה נשמע
מסוב,ך סכולאסטי ומופשט ביותר.
לאחר דברים אלה קמה הגברת חלאדק

~

,,,.,,

עצמה ,ותוך הדגמת תנועות בזריזות

מפליאה של רקדנית בת

,80

מיהו אותו אלפרד שליין ומה היתה תרומתו

למחול-ההבעה בראשית המאהן הוא היה אז
מוסיקאי צעיר ,שהתעניין במחול ואף שימש
לא אחת מלווה בפסנתר בהופעות  .הוא נכנס
לעבוד כעורך זוטר בהוצאה הגדולה ביותר
לתו ו י-נגינה בוינה ,הוצאת ייאוניברסאל",
שהתמחתה לא רק בהדפסת יצירותיהם של
מאהלר ובני דורו ,אלא גם ביצירותיהם של
המורדים הצעירים ,כגון אלבן ברג ,שנברג,
סטראבינסקי ועוד  .בסוף שנות

ה ,30-

כשהנאצים השתלטו על אוסטריה ,עשה

אלפרד שליי מעשה אמיץ של ראיית הנול,ד
כשנטל את הפרטיטורות ואת לוחות ההדפסה
של התווים של מחברים חדשנים ומלחינים
יהודים ,שנאסרו להפצה על ידי הנאצים,
והחביא את

האוצר הזה במרתף הבית הכפרי

שלו בהרים .שם נשמרו עד גמר מלחמת העולם
השניה וכך התאפשרה הוצאתם מחדש לאור
בזמן קצר ,ללא הצורך בשירטוט התווים

מפגש זה ביו הדמויות

ER

)(. ALFRED SCHLEE

הוא

שהיה נוכח באירוע עצמו" .וזה היה מדהים,

הרצאה להרצאה ,בחברת

~ ו

אחת הדמויות המרתקות ביותר באותו כנס,

ובצורה בהירה

וממוקדת היטב הדגימה והסבירה את

מחדש .

שליי היה ממארגני שלושת הכינוסים
הבינלאומיים הראשונים של המחול,
שהתקיימו בגרמניה בערים

ומינכן בשנים

מאר בורג ,אסן

.1926 -1930

מחול כתוב וכתב-מחול
שליי ,שנולד בעיר דרזדו ,מקום בו פעל מרכז
חשוב של המחול ההבעתי המודרני ,הכיר
בנעוריו את רוב יוצרי כיווו אמנותי חדיש זה.
ביניהם קורט יוס ,שהתפרסם אחר כך

ב"שולחן הירוק" שלו ,אוסקאר שלממר ,שערך
נסיונות במחול מופשט וגיאומטרי-קוביסטי
במסגרת ה"באוהאוס" ,ברוניסלבה ניז'ינסקה
הכוריאוגראפית ,אחותו של ואסלב ,רוזליה

_49

חלאדק ןרבים אחרים .ןכמןבן רןדןלף פןן

רישןמים סימליים ,מןפשטים פחןת אן יןתר,

לאבאן ןתלמידתן הגדןלה מרי ןיגמן.

של דמןיןת ןמצבי כפןת-רגליים במהלך
הריקןד  .לאבאן ביקש לנסח את התנןעה
בצןרה גראפית מןפשטת ,אחרי ניתןח צןרני של

"כל מפגש נוסף חיזק בי את ההכרה,
שמה שאנו זקוקים לו הוא ביטאון.
כתב-עת ,שיעניק לאומנים
הזדמנות למגע הדדי ,להציג עבודות
חדשות ורעיונות טריים ,ולדון בבעיות

הכתב הסיני ,למשל .

משותפות"

במשך ארבע שנים ,משנת

התנןעה ,ככתב שבן "אןתיןת "  ,שאין בין צןרתן

לבין התנןעה עצמה כל קשר תמןנתי  .זהן
ההבדל בין הכתב הלטיני ,אן העברי ,לכתב
התמןנןת ,ההירןגליפים ,המצרי העתיק ,אן

יצאן לאןר

שליי למד את שיטןתין של ז'אק דלקרוז,
שגישתן למקצב כביטןי תנןעתי-גןפני של
מןסיקה ,השפיעה יןתר מכל על התפתחןת

המחןל ההבעתי החדיש .
כןתב שליי II :כל מפגש נןסף חיזק בי את
כתב  -עת ,שיעניק לאןמנים הזדמנןת למגע
הדדי  ,להציג עבןדןת חדשןת ןרעיןנןת טריים ,
ןלדןן בבעיןת משןתפןת .הפתרןן הכמעט מןבן

מאלין היה להןציא כתב-עת .נסיןני הראשןן
בכיןןן זה ,בשנת

מצןרפים .בשנתיים האחרןנןת יצאן לאןר שני

ספרים ,האחד בגרמנית ,ןבן תדפיס מצןלם,
פאקסימילי שלם של כל חןברןת "כתבמחןל",
ןהשני באנגלית ,ןבן מבחר מאמרים מאןתן
פרסןם) .ראה ביבליןגראפיה(

ההכרה ,שמה שאנן זקןקים לן הןא ביטאןן.

,1922

11

1928

ןעד

, 1931

חןברןת ןעןד שני קןנטרסים

היה כשלןן .מנהלה

הכללי של 'הןצאת אןניברסאל' בןינה לא קיבל
את הצעתי ,כשפניתי אלין בעניין זה .כנראה
שתלבןשת תנןעת הנןער שנהגתי ללבןש אז
עיצבנה אןתן  .גם פניןת להןצאןת לאןר אחרןת

לא נשאן פרי .חיפשתי דרכים אחרןת לקרב
את אןמני המחןל זה לזה .כך נןלד הרעיןן

לארגן כנס של רקדנים .מנהלן של התיאטרןן
העירןני של מינסטר ,חןבב מחןל מןשבע ,
שהזמין את קןרט יןס לנהל בתיאטרןנן להקת
מחןל מןדרני  ,שכר אןתי להיןת המפיק של

להקה זן ,ןהןא התלהב מרעיןן הקןנגרס " .

לכאןרה ,מה טעם להןציא מחדש רשימןת
ןמאמרים מלפני

60

שנה? מה גם ,ששיטתן של

לאבאן ,הידןעה כיןם

"-כ ", LABANOTATION

התפתחה מאןד מאז שהתפרסמה באןתן

כתב-עת .אבל למעשה ,שני הספרים מהןןים
ראי יןצא מן הכלל של המחןל ההבעתי החדיש
של אןתם ימים ,הזןכה דןןקא בימינן

לדעתי

-

-

ןבצדק,

להתעניינןת מחןדשת  .זהן ספר בן

משתקפןת השקפןת היןצרים ןהתיאןרטיקנים

עצמם .פןן לאבאן מסביר את שיטתן ,שהיתה
אז עדיין בראשיתה .אןסקאר שלממר מתןןכח
עם עמיתין ,ןחשןבי המבקרים ,ביניהם פריץ

) (BOHMS

בהמס

ןהנס בראנדבןרג מביעים את

דעתם .היןצרים עצמם ,ביניהם מרי ןיגמן,

ברןניסלאבה ניז'ינסקה ,אן הרקדנית
 IIהמרגיזה

II

ןלסקה גרט

)(, V ALESKA GERT

שהסעירה את ברלין בריקןדיה
הפרןבןקאטיביים ,מנתחים עבןדןת של אחרים
ןמסבירים את  IIהאני מאמין" שלהם .אם

זן היתה הלהקה המן דר נית הראשןנה ששימשה
בית-אןפרה עירןני  .כעשר שנים מאןחר יןתר

נןצר מצב דןמה בתל-אביב ,כשלהקתה

כתב-העת הןא מבט מבפנים ,הרצאןת הכינןס

בטירת

תןרנאן60 ,

המןמחים המרכזיים הן סיכןם תקןפה כיןם.

המן דר נית של גרטרןד

מאז איבדה שיטת מרתה גראהם את

קראןס שימשה כבאלט
 IIהאןפרה

אחיזתה במחןל המןדרני,
שבן יןצרי המחןל ,בייחןד

העממית II

בארץ-ישראל.
בשנת

באירןפה המערבית ,אבל
במידה רבה גם באמריקה

עמדה

1926

שנה מאןחר

יןתר,

מפי

)ןגם אצלנן( ,לגישה ששלטה

להתקיים בעיר

במחןל האמנןתי החדש בשנןת

מאגדבןרג

ה ,20-

במןבן העדפת הביטןי

האישי על פני שכלןל הטכניקה

עצם היןם הזה ,כגןן צילןם המחןל ,הקשרים
בין מןסיקה למחןל ןכן' באים לידי ביטןי

בדפים אלה.
זהן אןסף מרשים של תעןדןת היסטןריןת,
המאירןת מזןןית הימים ההם את הנעשה כיןם .

לכך נןדעת חשיבןת רבה

-

ןלקןרא צפןייןת גם

הפתעןת ,משעשעןת לעיתים .על הזדמנןת זן
להפגש מחדש עם תקןפה מרתקת ,יש להןדןת
לחןקרת גןנהילד אןברצאןחר-שילר ןלעןרכי

המהדןרה האנגלית ,ןאלרי פרסטןו-דןנלןפ
ןסןזנה לאהןסן ,על מפעלן.

לשמה .שןב ,כמן בזמן ההןא ,נדרש

,,. /
~ ".

-ם

הרקדן להיןת לא רק מבצע טכני
מיןמן של יצירןת מאת
אחרים ,אלא יןצר
בעצמן ןחלק

פעיל

AUSDRUCKSTANZ, GUNHILD
)OBERZAUCHER-SCHULLER (EDITOR ,
FLORIAN NOETZEL VERLAG ,
WILHELMSHAVEN, GERMANY , 1992

תערןכה

גדןלה של
תיאטרןן  ,ןהכינןס

הראשןן של הרקדנים

)סימפןזיןן על אןדןת  IIתנןעת המחןל המןדרני

התקיים במסגרת תערןכה

בתהליך היצירה של הכןריאןגראף.

זן.

בינתיים נכנס שליי לעבןד בהןצאת
 IIאןניברסאל

II

הןינאית  .הצלחת אןתן

כינןס עזרה לן להשפיע על העןרך
הראשי להסכים להצעתן להןציא
לאןר את הפרטיטןרןת הראשןנןת
בשיטת כתב-התנןעה שהמציא

רןדןלף פןן לאבאן
 IIכתב

0

מחןל II

ביבליןגראפיה:

-

ןאת כתב-העת

)"."( SCHRIFTf ANZ

תןלדןתהמחןל ,מאז המאה

נןשאים רבים ,בהם דנים מחברי

המאמרים ב"כתבמחןל" ,אקטןאליים
גם היןם  .דרכים חדשןת בחינןך

למחןל ןבשיטןת הפדגןגיןת שלן,
כתב-התנןעה ןהתיחסןתן

לבאלט הקלאסי,

~ ןתנןעןת  .אבל עד שפנה לכיןןן זה פןן לאבאן,
\)איש בעל חשיבה מדעית ,כל כתבי-התנןעה הין

SCHRIFTTANZ, A VIEW OF GERMAN DANCE
IN THE WEIMAR REPUBLIC
V ALERIE PRESTON-DUNLOP & SUSANNE
LAHUSEN, DANCE BOOKS, LONDON , 1990
)מבחר מאמרים מכתב-העת בתרגןם אנגלי( .

התפתחןתן ההיסטןרית,

ביקןרת אנשי המחןל
המןדרני על מןפעי

ה ,16-

מלאןת נסיןנןת לרשןם בכתב צעדי מחןל

במחצית הראשןנה של המאה ה ", 20-
שהתקיים ב THURNAU -בשנת 1986

באלט שןנים ןדיןנים

I

בתחןמים

השנןיים

במחלןקת עד

SCHRIFTTANZ, EINE VIERTEUAHRESSCHRIFT
GEORG OLMS VERLAG, HILDESHEIM , 1991

)הדפסה מחדש פאקסימילי של כל 11
הרבעןן שראן אןר בשנים (1928-1931

חןברןת

הוי

מחו ות

יקין עתיק מתל-ין
בגליון זה מתחילה סידרה של מאמרים,
שנושאם המחול בעם ישראל  .איננו יודעים אלא

מעט על המחול בתקופת התנ " ד ,בשל העדר
עדויות חזותיות  -שמא עקב האיסור  IIלא
תעשה לד תמונה" .

תיקים

אודותיהם אנו יודעים פרטים רבים .

ובכל זאת  ,לפני כעשר שנים נתנלה בחפירות

ארכיאולוגיות בתל-דן שבאצבע הגליל תבליט
זעיר ,המתאר גבר רוקד ובידו כלי ננינה .כנראה
הוא מהמאה ה  15-או ה  14-לפני הספירה .

f

תקופה ,המקבילה ל  IIממלכה החדשה

II

תקופת האבות בתולדות ישראל.
התבליט זעיר
~

..

וגובהו

כ 13-

רוחבו

-

כ 9-

ס  IIמ  .אברהם בירן

נב  IIקדמוניות ,II
) (74-73

חוברת

2-1

תשמ  IIו[ מתאר אותו

כד  II :התבליט מתאר נבר המנגן

בלאוט

-

כלי מיתר ,שהיה כלי

נגינה ידוע במזרח הקדום .

מקבילה טובה ללאוט שלפנינו
נמצאה בקבר משלהי המאה
הט  IIו לפני הספירה  ,בנוא-אמון
שבמצרים .אלא ששם הדמות
המנננת היא אשה  .הדבר

f

~.

המייחד את התבליט שלפנינו
אינו כלי-הננינה ,אלא תנוחת

הרנל הימנית  ,המצביעה על
קלות התנועה של רקדן בעל
נסיון ומסורת ריקוד".

 IIלרקדן מדן בנד קצר ,שבקצהו

נדילים .בגדים מסונ זה ידועים
מצפון סוריה ומארם  -נהריים .

ראוי לציין במיוחד את הבעת
פניו של הרקדן  .אין זו הבעה
טבעית ,ומותר להניח ,שעל פניו
מסכה " .

פיו פעור בחיוד מאוזן לאוזן .
לראשו תסרוקת מיוחדת ,שתי
"קרניים " מצידי

הראש.

--
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~
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במצרים ,היא תקופת הברונזה המאוחרת,

. D.Q ." begins aןיי  n the present issue ofן
series of articles about jewish dance
traditions . We know very little indeed
about the sort of dance our forefathers
danced in biblical
times . Perhaps
"
Miriam, the sister
of Moses and
·1') .
Aharon , welcomed
the triumphant
Jewish masses
after they crossed
,
_ .
. __ '.{ ~ ,-.
~· ' i .
the Red Sea by
~
dancing in the
.
~ ~~ -:-- .
appropriate
,.'.
~~ז_ /
Egyptian fashion of
~ (:: ' .
-1 ,
' וו
her times. There is
,
>:" ' ,ך·· ,
no pictorial
;:! / ....
;',.1
1'-..
evidence about
)
/ I. ,,~ .. .
jewish dance in
ancient times ,
though there are no
d
ן ן less than
Hebrew
expressions for
~" I
' .
,
'.
.'.;;. .
, dancing in the
Bible .

"~~'~6
~

אפשר לעסוק ,כמובן  ,בהשערות .כגון זו,

שמרים ,אחות משה ואהרון ,קיבלה את פני
אחיה אחרי המעבר בים-סוף במחולות נצחון,
הדומים לאלה של המצרים העתיקים ,שעל

THE OLD DANCER FROM DAN

1,

-.

~~

"-r:::ז~';~'~:

:1

·; ,

~" ' ייז ~ ;: j/
~  'j,י'
. \J
"

However, about a
decade ago, a clay
plaque of a dancing
_ "
tigure from the late
~
Bronze Age was
found at the excavations at Tel Dan , in
 srael . Theן the northernmost tip of
grinning figure with one leg raised as in a
 3ן lively step is just 9 cm . across and
 n his hand he holds a lute ,ן cm . high .
similar to those played in Egypt in the
 4th centuries B.C ., the periodן  5th andן
called "Middle Kingdom", which is more
or less parallel to the Age of the
Patriarchs in jewish history. The dancer
from Dan wears a short tunic and cape .
His grin is possibly that of a mask he is
wearing . For details see "Qadmoniot",
 986 .ן  -2 ,ן  X, no .ןvol . X

צבי פר י דהבר ,חוקר המחול בעם ישראל ,כתב עבור
 IIהרבעון למחול

בישראל II

סדרה בת שלושה

מאמר י ם על מסורות המחול בעמנו ,החל בתקופת
המשנה והתלמו,ד המתחילה להתפרסם בגיליון זה.

 1כ_

מחול

יהווי
בראי
הוורות

~גJU ~ J~J
]~ ~ J

ג~ ~~~J
]\) ~~

החגים בעיקר במסגרת בית  -המקדש  ,כגוו :
טקס קצירת העומר  ,הבאת הביכורים  ,שמחת
בית-השואבה וט  IIו באב ובמסגרת חגי

המשפחה  ,כגוו  :טקסי החתונה וברית

המילה( l ),

בתקופות

היסטוריות

שונות

הוא נושא סדרת מאמרים,

שיופיעו ב"רבעוו למחול
בישראל"
מאת צבי פרידהבר

במאמר הראשוו ננסה לעמוד על התפתחותם

של חיי המחול כעם ישראל בתקופה הפוסט
משנאית-תלמודית ,כלומר במאות הZ-
לספירה עד החמישית ,ועד בכלל  ,רוב
המקורות שבעזרתם ניתו לעקוב אחרי דרכי

התפתחותם של חיי המחול על מנהגיהם,
נמצאים בים הגדול של הספרות הרבנית

לסוגיה ולדורותיה  ,כגוו  :ספרות הגאונים ,
ספרות השאלות ותשובות )השו (, IIת ספרי
המנהגים ,המוסר ותקנות הקהילות ,

כ~-

במשנה ובתלמודים מצויים תאורים של
המעמדים הריקודיים והריתמיים שנלוו לטקסי

הריקודים

נעבור עתה לתיאור טקסי החתונה

ומחולותיהם  ,כפי שכבר צוייו לעיל ,תפסו
טקסים אלה מקום מרכזי בחיי החברה
היהודית והיו מקור בלתי נדלה ביצירתם של

טקסי חג המשפחה ובמיוחד טקסי

מנהגי מחול רבים ומגוונים ,כבר מתוך המקור

החתונה על ריקודיהם ,שהלכו ותפסו

הראשוו הדו בטקסי החתונה  ,אנו למדים על

מקום מרכזי בחיי העם ,כי הם נשארו

כך באופו הברור ביותר,

שמחת האמת היחידה שנותרה בחיי

תיאור האירוע בא בעקבות פנייתם של אנשי

הגולים

קהילת קאבס )גבס שבתוניסיה כיום(  ,א ל רב
האי גאוו

תיאורים אלה  ,שנתחברו בתקופה בה היה
העם היהודי כבר בגלות ,היתה להם זיקה
לטקסי בית-המקדש ומטרתם היתה לשמר
בזכרוו העם את טקסי העבר ,בתקווה כי

במהרה ישוב לחוג אותם מחדש בארצו  ,תקווה
שנכזבה ,

) 1038-939

טקסי החג האמורים איבדו את משמעותם

לספירה(  ,בה שוטח י ם

בני הקהילה לפניו את האירועים שאירעו
בקהילתם בשעת טקסי החתונה  ,נאמר שם :
 IIונהגו במקומותינו זה בבתיהם של חתו וכלה

שהנשים משחקות בתופים ובמחולות ומביאיב
גוים ומשמחים בכלי נבל ועוגב שרי או אס י ר
]האם מותר )שרי( או אסור[ ואם יש הפרש ב '
אלה הכלים אם

לא ,II

)(3

בתשובתו משיב רב האי גאוו כדלקמו :

בגולה  ,לעומתם ,טקסי חג המשפחה  ,ובמיוחד
טקסי החתונה על ריקודיהם  ,שהלכו ותפסו

 IIומה שהזכרתם בשאלה שהנשים משחקות

מקום מרכזי בחיי העם  ,כי הם נשארו שמחת

בתופים ומחולות אילא אפ י לו בפומא ]בפה[

האמת היחידה שנותרה בחיי הגולים ,לא

מכוער הדבר

ייפלא  ,שבמסגרת טקסים אלה התהוו מנהגי
מחול ,שבאו בהם לידי ביטוי גם השפעות

איש  ,גם בזאת מכוער הדבר וכל שכו אם יש
עמהו נשים ]אנשים[ עומדות לניגוו  ,וראו י

העמים בתוכם ישבו ,

שתמנעו מזאת ,כי פרצה היא ופתח לכמה

עוד בגולת בבל נוספו על חגי ישראל
המקרא י ים חגים פרי יצירת הגולה ,כגוו  :חג
 IIשמחת

תורה II

ומנהג ה  IIמשוורתא

דפורייא II

שבחגיגות הפורים  ,שני חגים אלה הביאו

ל י צירת ריקודים יחודיים בקהילות ישראל ,
שהלכו והתפתחו באופנים שונים ,שנעמוד
עליהם בהמשך ,

'"

ואם נשים בלבה שאיו עמהו

קלקלות  ,וביותר בנבלים ]מיתרים[ ועוגבים
וחליליו  ,אבל תופים ומחו ל ות העשוייו לקול
הברה בעולם בשעת תמרוקי הכלה ולא ב שע
משתה יש שמזלזלים בו ,ואם יגדר  ,יפה ( 4) , II

על סמך המקור שלפנינו ניתו לעמוד על
תופעות חדשות שבחיי החברה היהודית,

המקורות הרבניים שדנו בנושא שלפנינו ,הופנו

לראשונה מובאת בפנינו עדות על דבר ר י קוד ו

מעתה בעיקר לחיי החברה היהודית שמחוץ

של נשים  ,המרקדות בחברתם של גב ר ים,

למסגרות הדתיות  ,כגוו לטקסי החתונה וחיי

המלוות עצמו בשירה ובתיפוף ,נוסף על כך א

החוליו שהתרקמו בקהילות השונות  ,נושא
הריקוד עלה לדיוו באותם מקורות בשל
השאלות שהופנו לרבנים בנוגע לבירור

שומעים  ,וגם זאת לראשונה  ,שאותו מחוללות

 IIכשרותם

II

של המנהג י ם ,שהחלו לקבל

ואיתו ציבור החוגגים במשתאות החתונה ,

מרקד י ם לקול נגינתם של מנגנים שלא מבני
ברית  ,וכו אנו למדים גם זאת לראשונה ,

מהלכים בקרב אנשי הקהילות  ,ממקורות אלה

שבשעת ההתעסקות בתמרוקי הכלה  ,כלומר

נמצאנו למדים על עצם קיומם של חיי מחול
בקהילות ישראל  ,ללא מקורות אלה ,שאומנם

בשעת קישוטה ,הנשים מרקדות לקול נג י נתם

באו דווקא מצד השוללים תופעה חברתית

חדשה זו  ,לא היה עולה בידנו שיחזןרם של חיי
המחול ביהדות בכלל ,

המחול והתפקיד שהוא
מילא בחיי היהודים

בטקסי

החתונה

של אותם מנגנ י ם גוים ,
לפנינו עדות ברורה על שיתוף הפעולה
וההשפעות שהושפעו בני הקהילה ממנהגי
שכניהם בני שבטי הברבר י ם

) ,(BERBER

הדבר שעורר את כעסו של המימסד הרבני ושל

בחברה של האחרונים לא היתה התייחסות

ראשי הקהילה היה היווצרותם של חיי חברה

מיוחדת להפרדה ביו המינים,

חילוניים  ,שהמחולות המעורבים ,משמע ריקודי

בהגיע הרמב  IIם 'ר) משה בו מימוו( למצרים

גברים ונשים יחה החלו להיות בהם תופעה

בשנת

1156

בערה הוא נתקל במנהגים

שאימ j

נפוצה ,

לעצמם יהודי המקום שמקורם בחוקי הגוים ,

וכך אנו קוראים בספר  IIמעשים לבני

והוא מנסה לבטלם ,וזה מה שהרמב  IIם אומר

ארץ-ישראל "  ,אחד המקורות היותר מוקדמים ,

על אודות מנהגי החתונה האמורים :

את האיסור הבא :

 IIונשות בני ישראל ,גם אם רובם נצולות מזה

 IIומהיא במחול האנשים והנשים ברעוביבה

]בערבוביה[ אסור לחול כו אלא האנשים
והנשים בלבד ( Z) , II
אם נתייחס למוצאו של ספר זה בארץ-ישראל
שלאחר חתימת התלמוד

) 500

לספה  IIנ בערך(,

נוכל לראות באזהרה זו עדות ראשונית

להתהוותם של דפוסי חיים חדשים ,שהריקוד
תפס בהם את מקומו  ,עוד בארץ-ישראל ,דרך

ספרות הגאונים )בבל ,המאה השביעית(,

העוו לאו לא יהיה כלי גבר וגו ' ]לא ילבשו
גברים[ ,הנה קצתם הם נכשלות בו מצד

בגr

פתיותם וזה שבחופותיהם יתדמו לגוים ותצנוו
האשה מצנפת או כובע ותקח בידה סייף ותצ(

במחול לפני האנשים בתוענה הזו  ,ולא יעלה
על הדעת שמפני היותה כלה הותר לה איסור
תורה  ,אח  IIכ יתנצלו בזה בהיותם סומכים על
המנהג לאמר כך נהגו כמו שיתנצלו
בזולתו ( 5),II

התראות כאלה נפוצו נגד הריקודים המעורבים

מנהג זה שמתריע עליו הרמב  IIם ,נפוץ היה

או בחברה מעורבת  ,וכמעט באותו מטבע לשוו ,

בקרב עמי יווו  ,באיי הים התיכוו ,ועד להודו

לאורך כל הדורות  ,עצם ההזדקקות לחזרה

שבמזרח הרחוק הגיע  ,מנהג זה נחשב לסגולה

מעת לעת על איסור זה מוכיחה ,כי תופעה

כנגד המזיקים הפוגעים בחתו ובכלה ביום

חברתית זו הלכה והתפשטה וקשה היה

חתונתם ,

להלחם בה ,

במקביל התפתחו ביהדות אשכנז ובמיוחד

בארצןת הגרמניןת ,מחןלןת חתןנה במסגרת

ההלכתית  ,ננסה לברר לעצמנן את הסיטןאציה

בתי-מחןל קהילתייס ,שראשיתס ככל הנראה,

החברתית העןלה מתןך הדבריס  .במקריס

במחצית המאה השת יס-עשרה .כל קהילה
חשןבה ראתה חןבה לעצמה לרכןש אן לשכןר

מסןיימיס נבצר מבני הקהילה לשתף עצמס
בריקןדיס החברתייס  ,שדרשן

-

אס נ י תן

לעצמה ביו שאר נכסיה גס בית-מחןלןת .

להגדיר זאת כך

הגןרס לצמיחתס של בתיס אלה הס תנאי

חברתי מסןייס ,שבלעדי הס נמנעה מהס

-

הצגת סימני שייכןת למעמד

המגןריס הצפןפיס באןתו קהילןת ,שלא

ההשתתפןת באירןעיס החברתייס  .הצןרך

איפשרן עריכת טקסי חתןנה בבתיס פרטייס.

בחגירת חגןרה יקרה  ,כמתןאר ,בשעת היציאה

בתי המחןלןת הקהילתייס הין ממןקמיס על

במחןלןת  ,הפך לסמל מעמדי  .נראה

פי רןב בבית הקהילה  ,ממש כפי שאןלמןת

שהשתתפןת בריקןדיס  ,אפילן בנשפי החתןנה,

ריקןד כאלה הין ממןקמיס אצל שכניהס

נמנעה מבני הקהילה  ,שידס לא היתה משגת

הנןצריס ב יי ראטהאןזיי ,הןא בית העיריה,

לרכןש אן לשכןר לעצמס את אןתן החגןרןת .

ןמאןתה הסיבה .בית המחןלןת זכה ביהדןת

עןבדןת אלן מזדקרןת הן ממעשה הבחןר ,

בשמןת משמןת שןניס ,כגןו :ייטאנץ  -האןז יי )בית

ששכר לעצמן חגןרה כזאת ביןדען ,שבלעדיה

המחןלןת( ,יישפיל האןזיי )בית המשחק(

תמנע ממנן היציאה במחןל ,ןהן אצל אןתה

ןייבראןט האןזיי )בית הכלה( .לפי העדןיןת

נערה שישבה בצד מבלי שיכלה לשתף עצמה

שבי דינן ,נןהג זה היה קייס לפחןת עד מחצית

בריקןדיס ,עד שאןתן בחןר הציע לה את אשר

המאה השמןנה-עשרה.

הציע .

הראשןו המזכיר את דבר קיןמן של מןסד

אןלי בתןפעה המןבאת בזה ,מקןרן של המנהג

שנקרא בפין יי בית-חןפה יי ,הןא רבי יהןדה

החסיד

) .(1217-1150

מדברין אנן למדיס גס

שנהןג היה באשכנז ,לצרף לייסבלנןתיי ]מתנןת[
שהחתן היה מגיש לכלתן ערב יןס החתןנה גס

על ההןןי הריקןדי שנהןג היה באןתן מןסד  .ןזה

חגןרה מצןפה זהב  ,ןמתנןת הכלה לחתןנה

תיאןרן:

כללן אף הן חגןרה מסןג זה  ,מצןפה כסף .

ייןמעשה בחסיד אח,ד שישב בבית החןפה

נחזןר עתה למצןןה של " לשמח חתן ןכלה

ןשמע אחד מו המשןרריס במחןלןת היה מזכיר

ןלרקד לפניהסיי שהןבאה לעיל .קיןמה של

את הי בשירן ,אז אןתן חסיד מנדהן על כל

מצןןה זן ,הביאה עמה שןרה שלימה של מנהגי

פעסיי (6 ) .

מחןל ,שקיבלן את השס הכןלל ייריקןדי

מסתבר ,שאת הריקןדיס בבית-החןפה ליןן

מצןןהי '.ריקןדיס אלה נרקדן ,בדרך כלל ,בסןף
משתה החתןנה .בחברןת החרדיןת כיבדן אז

משןרריס בשירתס.

התןפעןת הריקןדיןת במסגרת בית-המחןלןת
הין רבןת ןמגןןנןת  .תקצר היריעה מלפרטו

במסגרת המאמר שלפנינן .

)(7

נעבןר עתה ,

לתיאןרס של מנהגי מחןל נןספיס ,שליןן את

לראשןנה ןאף לאחרןנה

-

-

את הזןג הנישא

ביציאה בריקןד של מצןןה .התהןןתן של מנהג

ריקןדי זה  ,שראשיתן ככל הנראה במאה
השש-עשרה ,הביאה עמן גס צןרןת מחןל
הידןעןת כייריקןדיס בהפסק של מטפחת יי.

טקסי החתןנה.

מנהג זה התאזרח לא בבת אחת .כפי שאנן

חשיבןתס של הריקןדיס במהלך טקסי החתןנה

לןמדיס מתןך מספרן של רי אברהס חייס שןר

היתה כה רבה ,עד כי רי יעקב בר אשר

) (, 1342-1270

מחברן של ייספר הטןריסיי ,קבע

בקןדקס ההלכתי שלן את ההלכה הבאה:
יימצןה לשמח חתו ןכלה ןלרקד

לפניהסיי) (8

הלכה זן הפכה מאז קביעתה לכעיו מצןןת

עשה ,שאיו עדה אן קהילה בישראל  ,שלא
החזיקה בה  .יש להניח ,כי מטבע הלשןו
ייריקןד מצןןהיי  ,שיןחדה לסןג מסןיס של

(1632

)נפטר

יי תןרת חייס יי:

ייןנראה דאסןר ללכת במחןל עס הכלה בשבעת

ימי המשנה ,אפילן אינן אןחז בידה ממש אלא
בהפסק של מטפחת ,כדרך שנןהגיס מקצת
תלמידי חכמיס שבדןר הזה ,אף הכא לא

שפיר ...

ןאןתן בני בליעל ההןלכיס במחןל עס

הנשיס בעלמא עליהס אןמר הכתןב יד ליד לא
ינקה

רעי( l l )'.

ריקןדי החתןנה ביהדןת אשכנז בלב,ד הןרתה

ריקןדי המצןןה בהס שןלבן הצןרןת השןנןת

ןלידתה במקןר שלפנינן .הראשןו שעשה בה

של הריקןדיס בייהפסק של מטפחת יי רביס

שימןש ,במשמעןת של ריקןד בשעת טקסי

ןמגןןניס ביןתר ןלא נןכל לעמןד עליהס

החתןנה ןאף צייו את מןעד עריכתס של
ייריקןדי המצןןהיי ,הןא ר י יעקב הלןי מןליו

)המהריייל

(, 142 7 -1360 -

בהלכןת הנישןאיס

שבספר המנהגיס שלן ,הכןתב:
יי ןיש מקןמןת שמחנגיו ]מרקדיס[ אז מחןל
מצןןה  ,מה שעןשיס במןצאי-שבת אחר

ההבדלה יי(9 ) .
הביאה בהכרח גס להיןןצרןתס של הבדליס
מעמדייס חברתייס .אלה נתנן את אןתןתיהס

אף במנהגי המחןל שבטקסי החתןנה .זאת אנן
למדיס מאחת מתשןבןתין של רי ישראל

איסרלין

הערןת:

 .1בנושאים אלה ,ראה בספרי יי המחול בעם

ישראל  ",עמ י .24-16

.2

ב יי מ לוין ,מעשים לבני ארץ-ישראל ,תרביץ אי,
א י ,עמי

.3

.97

תשובות רב האי גאון לקאבס  ,בתו:ך גנזי קדם ,
ספר חמישי  ,י-ם תרצ יי ד ,עמ י

התפתחןת הח י יס החברתייס בקהילןת אשכנז ,

) ,(1460-1396

כאן·) (12

המןבאת בספרן

.4
.5

המעשה הבא:

שיחגןר אןתה ןיתקשט בה בימי החתןנה

במחןלןת ,ןכאשר הלך במחןלןת החגןרה היתה
על מתנין ,בקשה בתןלה אחת שישאלנה
]שישאילנה לה[ ,שתלך גס היא במחןלןת בי אן
ג י פעמיס .ןהשיב לה אס תרצה להתקדש לן

.35-34

קובץ תשובות הרמב"ם ,ליפסיא
חידושי הרמב " ם  ,עמ י

.6

.1889

בחלק

.51

רי יהודה החסי,ד ספר החסידים )מהדורת

מרגליות( ,י-ם תשי"ז ,סיי '.ד

.7

צ  .פרידהבר ,בית המחולות בחייה של יהדות
אשכנז בימי הביניים  ,בתו:ך מחקרי ירושלים

ייתרןמת הדשןיי ,בן אנן קןראיס את סיפןר

ייראןבן שכר חגןרה משמעןן עבןר בי דינריס ,

שם  ,עמ י

. 34

בפולקלור יהודי  ,י-ם תשמייו ,עמ י .60-49

.8
.9

ר י יעקב בר אשר ,טור אבן העזר  ,סיי ס " ה.

ספר

המהרי"ל -

מנהגים )מהדורת ש "י שפיצר(,

י-ם תשמ " ט  ,עמ י תס " ד .

.10

רי ישראל איסרלין ,שו " ת תרומת הדשן  ,ווארשא

תרמ " ב  ,סי י ר יי י .

 .11רי א " ח שור ,תורת חיים ,וו~רשא תרלייא  ,עבודה
זרה  ,דף י"ז.

.12

ראה בנדון :צ .פרידהבר ,יי ריקודי

מצווה" -

בה ,אמסרנה לך ןתלך במחןלןת ןהשיבה הו,

תולדותיהם וצורותיהם ,מתוך :דוכן  ,ז י ,י-ם

ןמסרה לה בפני עדיס לשס כךי(10 )'.

תשכייו ,עמי  ;85-75הנ"ל :הריקוד בהפסק של
מטפחת ,מתוך :מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי,

מבלי להכנס לבירןר שאלת כשרןתס של
הנישןאיס שתןארן לעיל  ,מן הבחינה

ג י ,י  -ם תשמ " ב ,עמי

.45-35
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והאל'מותבימינן.נפוצותלמשל,מאוד עלתיאטרןןב'תמ
האכזר'ות
התיאטרןן ןהמחןל
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המחןל הגרמני  ,ןבייחןד זה של הנס קרסניק,

~

שעסק לעיתים קרןבןת בעבר הנאצי של

I

גרמניה ןבטרןריזם בארצן ,ממש מתמחה בכ,ך

 Iייהא ל  Iמ ת
;;,r -. ..-

1

'.-

,"'-

_ h.
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אפילן הקרקס ,השעשןע הקלאסי לילדים,

",..".,

~" ~..ו\
...,

גןברת בן בשנים האחרןנןת מידת האלימןת

בצןרה מדהימה .לפני שנתיים היה זה קרקס

"

~.

~

נו~':
•I .·... ,I

•""

,

!

םיאשן~,~:י~~~~~~ר;~~ בהם דן ייהתיאטרןן
ייכאןסיי ,שהןפיע במסגרת פסטיבל ישראל
במןפע פרןע ןאלים .ןאילן בפסטיבל ישראל

~ של
"'

,

3

מןפיעה להקה ספרדית במןפע

שכןלן אש ,עירןם ןסכנןת גןפניןת .
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~ אבל יןצרי מןפעים אלה שןכחים

לעיתים את הכלל שהתן צאה ,ןלא

עצם מעשה האלימןת ,הם המשפיעים
על תחןשת הצןפה .התגןבה היא העיקר.
כדי שדמןת מסןיימת תראה מאיימת
ןאכזרית ,אין צןרד בפרצןף מעןןת ,בפיאה

גיינגיית ןצחןק חלןל .כל אלה נןטים רק לגחד
את הנבל .כדי לשכנע שריצירד
!/

--....,

~.::,.....

אלא הסןבבים אןתם חייבים פשןט לחשןש

/A. ~~--.,....
'\.i:.

.

ןלפחד מהם .הפחד של הקןרבנןת הןא העןשה

את השליט האכזרי למסןכן .אז כל דבר

"'" -

"

שהרשע ייעשה ,ןדןןקא חיןכן ,דיבןרן השקט

ןאדיבןתן ,יקבלן טעם של סכנה ןאלימןת.

i
1

אלימןת ממשית במציאןת אינה מרשימה

/

מבחינה בימתית ,קןדם כל משןם שהיא
,::

'j

והאימה ,ככפור תקפיא

i
•V .

את זרם המחשבה".
מאת גיורא מנור

' .
.. .
( Z . 4.2
 iIt.tיי
"'"

בלי ספק ,צדקן

סיפןקן דןןקא על
ככלןת הכל,

שעה שאסרן

באיסןר חמןר סצינןת של אלימןת ןרצח על גבי

הבימה ,לעיני הצןפים .הנרצח היה מןפיע
לעיניהם לאחר מעשה ,מןטל מת על גבי מעין
בימה מסתןבבת ,שהין מגלגלים מאחד
משלןשת הפתחים שבקיר הבימה .עצם מעשה
האלימןת התבצע שלא בפני הקהל

-

בדמיןנן

בלבד .הם צדקן מבחינה בימתית-אסתטית ,כי
הדמיןן עדיף על הריאליזם .אם כי הסיבה
הממשית לאיסןר האלימןת בטרגדיה היןןנית

נבע לא מסיבןת של תןעלת בימתית ,אלא

מטעמים דתיים .לעסןק באסתטיקה של

את

חברתה,

ל

אפי ן אם איש

תיאטרןן-המחןל ,המצןי

ידי הנאטןרליזם.

היןןנים העתיקים ,

ז.א .לכד שכל עדןת סןתרת

מהעדים אינן מתכןןן לשקר.

"חטאנו לו בהקדימנו את פניו באלימות".
)ייהמלטיי ,מערכה אי(

'.

שהעדים לה מספיקים להבין מה ,בעצם,

i" .

)המשןרר ן.ה .אןדן(

איור :אמיר דיקרמן

,

נמשכת זמן מןעט מדי ,מכדי להרשים.
במציאןת התקפה אלימה חןלפת ,לפני

··נהתרחש .יתכן ןמהירןת רבה זן  -נןסף
.~ .
למעןרבןת הריגשית ,המןנעת מהצןפים
.
:
לראןת את העןבדןת כהןןיתן  -היא
~'. ... .
הסיבה לייאפקט ראשןמןןיי,
:...'., ;;..:. '.: .
. ..

"האלימות תתאם את תנועותיך כמו לחו,

דןןקא אןתן תיאטרןן בפריז ,ה" GRAND -
"  ,GUIGNOLשהתמחה בסצינןת של כריתת
איברים ,עריפת ראשים ןשאר זןןעןת ,לא היה
בידי מחזןתין האכזריים לעןרר חלחלה אן
רחמים ,אלא רק גיחןד .כי הענןיים הממשיים
כל כד ןכל הטריקים הבימתיים שלן רק הפכן
את האלימןת לגרןטסקה.

טןבים יןתר מזה של התיאטרןן הדראמטי

המילןלי בשימןש באלימןת בימתית .קןדם כל,
משןם שהןא גןפני בעצם מהןתן  .שנית ,בהיןתן

משןחרר מהקן העלילתי הריאליסטי ,הןא
מרבה להשתמש בחזרןת על תנןעה אן
משפטי-תנןעה שלימים .כל מחןל ,ממש כמן

המןסיקה ,עןשה שימןש רב בחזרה על
אלמנטים ,כי הכל מתרחש במהירןת רבה,

ןללא ראיה שניה אן שלישית ,הרןשם לא
ייחרט בתןדעת הצןפה אן המאזין.

היןןנים העתיקים ביקשן לעןרר בצןפה רחמים
ןחלחלה ,על מנת להגיע לאןתה הטהרןת
הקרןיה קאתארסיס ,ןבחרן בדרן העקיפה.

הנאטןרליזם של התיאטרןן בסןף המאה

בשיא פריחתן באירן פה ,יש לרשןתן אמצעים

ה 19-

למשל ,באחת מיצירןתיה המעןלןת של פינה
באןש ,ייקפה מילריי

) (, 1978

יש סצינה זעירה

של אלימןת ,ההןפכת לבלתי נשכחת ןמעןררת
אמפאתיה דןןקא בשל כ,ך שהיא חןזרת שןב

לא שימש אפילן יידןגמא מרתיעהיי .

ןשןב ,כמן חלןם בלהןת .ברגע מסןיים דןחף

מלאים בחדשןת של רצח ןסכינים ,ןעל

אם נתעלם מההבטים המןסריים של האלימןת

גבר את אחת הרקדניןת אל קיר-עץ .היא

עמןדיהם הראשןנים זןרם הדם ,יש בכד כמעט

הבימתית ןנתרכז בצד הטכני-משחקי בלבד,

מחזירה לן באןתן מטבע .ןשןב הןא הןדף

מידה של ציניןת .אבל מצד שני ,אןלי רק בארץ

ניתקל בכמה ןכמה קשיים .קןדם כל ,כפי שכל

אןתה ,ןחןזר חלילה ,עד שהדחיפה ,שאינה

יןם-יןמית ,ייתכן לראןת את האלימןת כאמצעי

אמן-בימה מיןמן יןדע ,האלימןת על גבי
הבימה מןטלת בעיקר על הקןרבן .לא התןקף

אלימה במיןחד לכשעצמה ,הןפכת לסיןט.

האלימןת הבימתית בימים בהם העיתןנים

כארצנן ,היןדעת אלימןת ממשית ןאכזרית,
בימתי בפרןפןרציןת הנכןנןת.

הסקרנןת ןהמשיכה לראןת דם ןמעיים נשפכים

על הבימה היא עתיקה מאןד  .כבר בציןרן של
זיאן פןקה

) (, JEAN FOQUET

המתאר

מיסטריה בימתית מימי-הביינים על אןדןת

4

ה 3-

אן יאגן

מסןכנים ,לא הם חייבים לעשןת משהן נןרא,

משןם היןתנן עדים למעשה שןב ןשןב ,מתעןרר

בנן הרצןן למנןע את המשד האלימןת,

אלא הנתקף חייב לשחק את המעשה האלים,
אם זה אמןר להיןת משכנע .כי התגןבה ןלא

להפסיק את מעגל ההתאכזרןת ההדדית.

התקיפה היא היןצרת את הרןשם האמיתי של

אימת האינאןנןת שלנן ,כצןפים ,היא המטרה

אכזריןת ,אלימה .כי רק על ידי מידת התגןבה

האמיתית של הכןריאןגראפית באןש.

אנן למדים על עןצמת המכה.

גם עינןיים על בימת התיאטרןן הם לרןב

מןת הקדןשים של אפןלןניה ,נצלית האשה

דחיפה פשןטה ,המשליכה את הקןרבן לכל

אכזבה .עצם המעשה נןטה להראןת בלתי

המסכנה על גבי יימאנגל" ממש לרגלי הבמאי,

רןחב הבימה ,נראית אלימה ביןתר ןמסכנת

מרשים ,ןהןא חןלף מהר מכדי לזעזע .קיימת

המחזיק בידן את ספך-הבימןי ,ןמןרה במקל

חיים ,בעןד שמכה אמיתית באגרןף בבטן

דןגמה היסטןרית ידןעה של בימןי חקירה

~ מנצחים שבידן השניה לשחקנים מה לעשןת.

עשןיה ,לכל היןתר ,לשתק את השחקן לכמה

מלןןה עינןיים ,המדגימה זאת .במחזה

)\ ייצר המציצנןת רק לעיתים נדירןת בא על

שניןת ,מבלי שהצןפה יחןש בעןצמת הכאב

ייהנסיכה טןרנדןטיי )מאת גןצי( נחקר הגיבןר,

שנגרם.

חאלאף ,על ידי שלושה כריונים ,כדי להוציא
מפיו ידיעה חשוכה .יכגני ואכטנגוכ  -תלמידו

התמימות כמעשה זה  ,כי על פי דין ,סמל זה

ליצור יי תיאטרון אכזריות" אמיתי ,משמע כזה

אמור היהי להיות מוקרן כתחילת כל סרט

המזעזע את הצופה .דוגמה טוכה

של סטאניסלכסקי וכמאי ייהדיכוק"  ,שקידם

מצוייר כמעט ,כתכנית לילדים דווקא  .הרי רק

לכורי אוגר אפיה כזו היא התנועה שעיצכ גירום

את ה ר יאליזם הפסיכולוגי של מורו הגדול
לכיוון הדמיון וכינה את סגנונו ייריאליזם

שם ,כסרטים המצויירים ,כני-אדם או

רוכינס כ"סיפור הפרכרים" ,מקום שם המחול,
יחד עם המוסיקה המצויינת של כרנשטיין

פנטסטי "  -שעה שכיים סצינה זו של עינויים ,
לא היה מרוצה ,כי מאמצי הקלגסים לא נראו

כעלי-חיים )ולצורך ההזדהות אין הכדל
כיניהם( ,נקצצים לקציצות ,מככש מגהץ אותם,

יוצרים אוירה אמיתית של מתח ואכזריות,

הם נטרפים על ידי זאכים או נמרים ,מוכנסים

אלימות ושינאה ,המכיאים לעצכות וזעם,

מרשימים דיים .

 ,ל;Iכ .ע ;i.ד-מזון כג .ו י  ,כתךירות מרהימה כמשהו

התחושות המהוות את ההטהרות ,הקאתרסיס ,

למענים לשכת רגע ולנוח ,עד שיצוץ כמוחו

מוכן ו;):אליו  .ג'ל~(.ן;.;Vitl;,ן:פעולה האכזרי
כיו-רור i;1-:וא מ~iוק ;דליס  -לעומת תכניות

על אודותיה דיכר אריסטו כספרו ייפואטיקה",

ככל פעם הוא הפסיק את החזרה והורה
רעיון כימוי חדש  .זה חזר כמה פעמים ,כי

~,

 . ,הילדיונ

..' .

שדן כעקרונות הטרגדיה.

כמי שחי כישראל ,ארץ היודעת אלימות

ואכטנגוכ לא היה מרוצה  .לפתע תפס,

ואכזריות כלתי פוסקת ,מקום כו

שדווקא הפסקות אלה הם האמצעי
שכיקש! אחרי שהתנפלו על קורכנם,

אמנויות הכימה ,התיאטרון המחול,
חייכות להתחרות ככיכול עם מציאות
אכזרית ואלימה על תשומת לכו של
הצופה ,היו לי הזדמנויות רכות להווכח
כשימוש כימתי כאלימות.

החוקרים ישכו לרגע  ,לפוש ממאמצ י

העינויים שלהם  .הם אלה שהתעייפו ,לא
קורכנם  .ואז הם קמו שוכ ושכו " לעכודה" ,
וחוזר חלילה ,והמקצכ הזה הוא שיצר את

אפילו כעכודותיו המופשטות של אוהד

התחושה של האלימות האכזרית.

נהריו ,החל כ"חפלחץ" ,מחול שנוצר

הגישה הישירה ,הנאטוראליסטית

כעיקכות מלחמת לכנוו ,וכ"קיר",

לאלימות כימתית כמעט תמיד נכשלת .

יימכול" ויתר מחולותיו המאוחרים יותר,

ניכרת אלימות .זו כאה לידי כיטוי

למשל  ,כסרט כריטי המצויין לכשעצמו

" ", IF

כהתנגשויות פיזיות כין דמויות וכעיקר

העוסק כחיי כית-ספר כריטי שמרני,

מה שמכונה

" "Public School

כהרפיה פתאומית של אחיזה כין

)מילה

כני-אדם ,הגורמת שוכ ושוכ לנפילת

מהציינת כדרך הפאראדוקס דווקא

כית-ספר פרטי( ,התלמיד שכמרכז

הפרטנר על הריצפה  .תחושת הסכנה

העל י לה נענש כמלקות .לעיני המצלמה
הוא מתכופף מעל סוס-התעמלות ,והחזרן

הטמונה כתנועה ,מכיאה את המחול אל
גכול האימה.

יורד שוכ ושוכ על אחוריו כמלא הכוח .זה

כמוכן ,האינתיפדה וכל הנלווה לה

נורא לכשעצמו ,אכל כמקום להזדהות עם

שימשו כוריאוגראפים שונים כנושא.

הק ו רכ ן  ,התחלתי להרהר תוך צפיה

אמיר קולכן העתיק את האלימות אל
המישור הקאריקאטוריסטי-סאטירי ,של

כסרט ,איך מנעו מהשחקן לספוג את
העונש האכזרי.
משום שאם הרקדן או השחקן נראה

כמצוי כסכנה פיזית ממשית  ,הצופה מתחיל

לדאוג לשלומו של האומן ולא של הדמות
הכימתית ,שהוא מגלם .הייתי עד לדוגמא
מצוי י נת  ,שהעידה על עדיפות הדרך העקיפה
על הישירה ,ככימוי אלימות ואכזריות כימתית.
כהצגתו של תיאטרון פורטוגזי מעניין מאוד
כל י סכון ,יש סצינה ,כה משפדים צפרדע על
עמוד עץ גכוה .אחרי רגע מזוויע ,כו תקוע

השחקן הצעיר  ,המגלם את הצפרדע על
העמו,ד חשתי שאני משתתף כגורלו של השחקן

 לא כמה שקורה ככיכול לצפרדע שהואמגלם) .וכהיותי כמאי כעצמי ,הרהרתי
כטכניקה של הכיצוע ,תוך התעלמות מהסכל
המתואר(  .אכל אחר כ,ך כסצינה של
מלחמת-שוו ר ים ,כה הפר העומד למות היה
פשוט שחקן על גכי עגלת-כלוכ פשוטה,
הטרגדיה היתה מ ו רגשת ללא כל אלימות
ממשית .משום שהאלימות נמצאה אז כמקום

שהיא אמורה לפעול

-

כדמיונו של הצופה .

כאמת  ,התיאטרון האכזרי כיותר שאנ י מכיר

אינו אלא תיאטרון-הכוכות המסורתי של
הירי,ד כו הפטיש המכה את הליצן או את
אישתו ,המקל של השוטר והסכין הרוצחת הם
מפקפק ככ,ך שאפילו הצנזור הקפדן כיותר

סידרת שירים ,שכתכ המשורר )פסיכולוג
כמקצועו( צכיקה שטרנפלד על שירותו שלו

יאסור תיאטרון-כוכות כזה כשל אכזריותו.
למעשה ,תיאטרון-הכוכות המסורתי אינו אלא

ייכאלט של אכזריות  ",כי הדיאלוג שכו אינו
משמעותי לעומת הפעולה הפיזית והתנועה
שכו.

אחרן שהתנפלו על קורבנם,
החוקר  Iם  Iשבו לרגע ,לפוש ממאמצן
הע  Iנו  IIם שלהם .ואז הם קמו שוב
ושבו "לעבודה",וחוזר חל  Iלה,
והמקצב הזה הוא ש  Iצר את

התחושה של האל  Iמות האגזר  Iת
אחד המושגים הנפוצים כיותר כתיאטרון

-

מחסלים זה את זה או פוגעים כמישהן שנמצא

המודרני

מושג המשמש על פי רוכ רק כדי

כזירת הרצח כמקרה ,הריאליזם מאכד

-

הוא ייתיאטרוו

האכזריות" ,שטכע אנטוניו ארטו

מהווים מרכיכ מכריע ,שעה שאנו כאים לדון

כצד האסתטי של אלימות כימתית .מוסר
כמרכיכ אסתטי? זה עלול להכניס אותנו לדיון

כשטחים .הכוריאוגראף הציכ מחוץ לכימה
עצמה ,כתחום נפרד ,קריין .כי התנועה

המחולית חזקה כמסירת רגשות אכל דלה ככל

הנוגע למסירת אינפורמציה עוכדתית .
הוא חצץ כין הרקדנים לצופים כרשת של גדר

להטעות את התמימים

משמעות ונעשה לטקס.

להתמודד עם החוויה ,שכל ישראלי צעיר עוכר ,
כעת שירות המילואים כשטחים המוחזקים.

האכיזרים המסורתיים והנפוצים כיותר כו .אני

טריוויאלי ,כלתי נחשכ  ,כפי שקורה כ"סרטי

אני חושש לומר ,שהמוסר והכוונה המוסרית

מצא ,לדעתי ,צורות אסתטיות מקוריות כנסיונו

רמי כאר כחר לכנות את המחול שלו על

קל מאוד להפוך אלימות כימתית למשהו
פע ו לה" ומערכונים למיניהם  .שעה שגנגסטרים

הטלויזיה ,כ " טוכ ,תודה ,מתרגליםי'.
ואילו רמי כאר כ"יומן מילואים" שלו

.(Artaud

) Antonin

כי האכזריות על אודותיה דיכר ארטו

אינו מתיחסת דווקא לאלימות פיזית .סרטי

גנגסטרים או מערכונים הם היפוכו הקוטכי של
מושג זה .כל הדם הנשפך שם מותיר את הצופה

לכל רוחכ הכימה ,המופיעה ונעלמת כהתאם
לשינוים כתאורה .הרשת משמשת לרקדנים

לזריקת ייאכנים" ישר מול פני הצופים  .אכל
האמצעי האמנותי החשוכ כיותר לכטא כו את

שלילת חופש הפעולה ,היא יצירת מחול תוך
מגכלות  .למשל ,סולו של אסיר ,שכולו כתוך
ריכוע-אור על גכי הריצפה ,או מחול של
רקדניות ,שזרועו האחת קשורה לגוף .והסצינה
האלימה והאכזרית כיותר מתכצעת על גכי
כוכה מתנפחת ,מגומי  .כמהלך הסצינה
המזעזעת ,כה מתפלים עליה ארכעה חיילים
מתכרר ,שמדוכר כתרגיל של עזרה ראשונה

והחייאה דווקא  .אירוניה מרה ,הכאה לידי
התרה כסיום ,כאשר אחד החיילים מכלה את
זעמו ככוכה כאלה שכידו .כל אלה אמצעים
של אירוניזציה ,של עקיפת התנועה
הריאליסטית הפשוטה .

שווה נפש  .הצפיה כמערכונים אפילו מוליכה

וכזה אנו שכים ,כעצם ,אל ראשיתו של הדיון

אל המסקנה ,שאפשר להפגע מכדורי אקדח או

כאלימות הכימתית  .זו יעילה ומשפיעה רק

ממכת כקכוק וויסקי על הקודקוד מכלי
שייגרם כמעט כל נזק .כי כאן מתכטל הקשר

שעה שהיא מצליחה לזעזע את הצופה מוסרית .
היה זה המשורר פרידריך שילר ,שקרא

זו מוסכמה ,שילדים רכים אסור להם ,למען

הסיכתי כיו הפגיעה לתוצאה .האלימות הופכת

לתיאטרון יימוסד מוסריי '.ללא הכט זה וללא

כטלוויזיה .ככל פעם שמופיע כפינת המרקע

למעין כאלט  -למרכה הצער מעוצכ על ידי
כורי אוגר אפים דלי דמיון .

סיגנון צורני ו שימוש כניכור מסויים ,כאירוניה

השייך לפילוסופיה ולתורת המידות
הוא יפה ,הכלתי מוסרי מכוער"

-

-

יי המוסרי

ולסכך

אותנו.

שלומם הנפשי ,לראות סצינות של אלימות
הסמל הזעיר של ילד וילדה ועליהם פס
אלכסוני ,המזהיר הורים שעומדת להיות

מוקרנת סצינה אכזרית ,אני תוהה על

האמת היא ,שעל מנת ליצור תמונה משכנעת
של אלימות כימתית ,על היוצר להיות
כוריאוגראף מעולה .רק יוצר מוכשר מסוגל

או אפילו סארקזם ,האלימות הכימתית הופכת
למשהו מכאני ,חסר משמעות וכלתי אמנותי.

' Lו _~~

~
Aזב

מכללה
לחינוך
סמונר

הקובוצום

תל אבוב
המסלול
למחול
ותנועה
קומפוזיציה במסלול למחול המכללה לחינוך סמינר הקיבוצים ת"א

המכון לתנועה :מרכז עמיצור בר
המסלול למורים למחול ולתנועה :ראש המסלול נעמי בהט-רצון.
תכנית הלימודים של המסלול למורים למחול נועדה להכשיר מורים
למחול והיא בנויה בהתאם לצרכים המיוחדים של חינון למחול
ולתנועה בגיל הר,ך בבית הספר היסודי ,בחסיבת הביניים ובבית
הספר התיכון.

מסרה נוספת היא להכשיר מורים האמונים על יסודות הסכניקות
הקלאסיות והמודרניות המקובלות במחול ופתוחים לקליסת מגמות
ושיסות חדשות של ביצוע והוראת מחול ותנועה.
התנועה ,המחול והפעילות האמנותית ,בשילוב מקצועות ההוראה
האחרים ,מהווים סביבת הכשרה נאותה לתלמידים ,מתון מסרה
לפתח את הרגישות ואת ההבנה האסתסית והפדגוגית שלהם,
ולהעמיק בהם את המודעות העצמית והיכולת המקצועית.
התכנית מקנה לתלמיד המסלול ידע במקצועות החינון ובמדעי גוף
האדם תון כדי התמחות בתנועה ובמחול לפי האיפיונים הבאים:
ך .יצירת קשר רציף ומעשי בין הסכניקות השונות הנלמדות
בהכשרת מורים למחול ולתנועה.
 .2שיפור היכולת הסכנית של הלומד מבוססת על ידע
אנסומי-פיזיולוגי ,תון שימוש נכון במושגים האנסומיים בהוראה
ותון התחשבות בצרכים הנפשיים-חינוכיים של התלמי.ד
תכנית

ההכשרה

מסרת התכנית להרחיב את הידע ואת האפשרויות ליצור מערכת
גירויים לפיתוח החשיבה ולעידוד התלמידים לעיון בחומר רקע
הנוגע להשקפתנו החינוכית ,לגישתנו היצירתית ולעבודתנו

מכינה להכשרת מורים לתנועה ולמחול

לימודי מכינה מיועדים למועמדים ללימודים ,אשר נגשו לבחינות
למסלול למחול ונמצא כי נדרש מהם לימוד מעשי נוסף לפני שיגשו
לבחינות שנית.
רק במידה וישארו מקומות פנויים יתקבלו מועמדים נוספים.
מסרת המכינה לאפשר ללומדים בה לימוד מרוכז של מקצועות הבלס
הקלאסי ,המחול המודרני ויסודות מוסיקה .לימודי המכינה
מתקיימים שלוש פעמים בשבוע ,בשעות אחה"צ.
הקבלה למכינה מותנית בהתאמה שתקבע עפ"י ראיון ובחינה מעשית
בתנועה ובמחול .אין התחייבות לקבל כל מועמד למכינה ,וכן אין
התחייבות לקבלו למסלול לאחר סיום לימודיו במכינה.
לאחר סיום הלימודים במכינה ,המעוניינים להתקבל ללימודים
בהכשרה למורים למחול ולתנועה חייבים לעמוד בכל תהליכי הקבלה,
ככל מועמד אחר .

השתלמויות למורים לתנועה ולמחול
במסגרת המכללה מתקיימות השתלמויות המיועדות למסיימי
מכללות למורים למחול בתנועה ובעלי נסיון בעבודה .בוגרי בתי ספר
מקצועיים בארץ ובחו"ל ובעלי ניסיון בעבודה יתקבלו לאחר ראיון
אישי ובחינת כניסה .המשתתפים יוכלו לצרף את מקצועות הלימוד
לפי התמחותם ובחירתם מתון הנושאים הבאים:
שיסת מרתה גראהם

-

המורה :דודה מנס 2 ,ש"ש.

עקרונות ושיסות של אימפרוביזציה במחול

המקצועית.

א .לימוד תנועה ומחול כדיסציפלינות בפני עצמן ,הן בהיבסים
העיוניים )מדעי גוף האדם ,תולדות המחול ,מחול אתני ,מוסיקה
וכו'( והן בהיבסים המעשיים-מקצועיים )תנועה יסודית ,בלס
קלאסי ,מחול מודרני ,קומפוזיציה וכו'(.
ב .לימוד שיסות הוראה וחינון המשמשות בפעילות האמנותית
לפיתוח הכלים הקוגניסיביים של הילד ושל המתבגר ולפיתוח
הרמוני של אישיותו ,יכולתו הגופנית ורמת מיומנותו המקצועית.

ג .לימוד מקצועות התנועה והמחול ודרכי הוראתם יהיו בהיקף
וברמה של חוג אקדמי.
אנו נותנים תשומת-לב מיוחדת לעבודות תלמידים ,וכן עורכים
סדנאות מיוחדות ושיעורים משותפים לשילוב המקצועות השונים
במהלן הרצוף של העבודה.

המורה אריה בורשסיין 2

ש"ש.

מחול בסגנון הג'אז  2 -ש"ש

-

שיסות וגישות בהוראת מחול
סכניקות במחול מודרני

בלס קלאסי

-

ש"ש

-

-

-

המורה שמעון בראון

-

המורה צופיה נהרין 2 ,ש"ש.

המורה אריה בורשסיין 2 ,ש"ש.

המורה סוניה בארי

שיפור היכולת התנועתית

-

המורה יהודה לבנה 2 ,ש"ש.

כתב תנועה בשיסת אשכול-ווכמן
רחלי נול 4 ,ש"ש.

-

המורות תרצה ספיר,

פרסום והרשמה בסל_  2 ~ 51 _03-6902325ח~-י'~ח

entertainers. This is clear evidence of
the collaboration and mutual influence
among the Tunisian jews and their
Berber neighbors .
When the Rambam (Rabbi Moshe Ben
Maimon, the most important jewish
sage, physician and philoso כr her of his
time) arrived in Egypt in  ו ו56, he
encountered among the jews there
several modes they had copied from
their gentile neighbors,
found them
objectionable and fought against them .
The following is what Rambam had to
say about these wedding customs :
"Even as most jewish women do not
transgress the rule that '0 female shall
not wear men's apparel', some, due to
their naivity, are imitating the habits of
the gentiles. rlt happens] that 0 woman
dons 0 head-dress or [0 male's] hat ,
takes 0 sword or rapier in her hana and
commences to dance with it before the
men, which is an abomination. One
cannot accept that being 0 bride, she is
exempt from the rules [of behaviour ]
layed down by the Tora. Later they
would excuse themselves, by saying
they were just following the established
tradition, excusing their behaviour by the
deeds of others ". (5 )
Sword dancing was 0 widely spread
habit, found among the Greek inhabitants
of the Mediterranean isles, which spread
as far as India. The sword dance was
regarded as 0 magical act, believed to
protect the bride and groom from the
evil spirits endangering tne newlywed s.
Wedding dances developed in the
European,
Ashkenazi
jewish
communities,
were
connected
(especially in the German sFeaking
countries) to the establishment 0 "dance
houses" since the  ו2th century. Every
self-respecting community regarded it as
essential to hire or build its own
dance-house, administered along with its
other assets. The main reason for
establishing
dance-houses
was ,
p'robably, the crowded conditions of their
dwellings, that did not allow the
gathering together of large numbers of
guests, attending wedding ceremonies .
Often the dance-house would be situated
at the offices of the kehila Uewish local
community), just as similar dance halls
were located at the city-hall of the town ,
the "Ratshaus". The jewish dance-house
was called by different names, such as
"Tanzhaus", "Spielhaus" [play-house] or
"Brauthaus" rbride-house]. There is
evidence of these dance-nouses being
active well into the  ו8th century .
The first author to mention such an
institution which he calls "Beit Chupa "
(chupa - the cano כr y held over the couple
to be married), is Rabbi YehudaChassid
( ו ו50-  ו2  ו7). He also describes
wedding habits prevalent in his time: "It
is being told, that 0 'chassid' [rightous
man], when he heard, while sitting in the
' Beit Chupa', 0 singer mentioning the
name of the Lord in his song, would
damn him every time he voiced the holy
name ". (6 )
The tradilions and dance habits Ihat
developed in the r:Jance-houses were
many. They are 100 numerous to

~ך-

describe in the framework of the present
article . (7 )
Undoubtedly, dance became such an
important component of the wedding
ceremony, that Rabbi Yaakov, son ot
Rabbi Asher ( ו270-  ו342) states in his
book of halacha-rules, "Sefer Haturim": "It
is 0 'mitzva' [religious duty] to entertain
the bride ana groom by dancing before
them ". (8 )
Dancing before the couple as 0 religious
' mitzva' spread to most Jewish
communities. The widely accepted
expression "Mitzva-tanz", meaning 0
special type of dance found in Ashkenazi
communities probably stems from the
above quoted source.The first one to use
the term to describe 0 dance danced
during 0 certain part of the wedding
ceremony itself was Rabbi Yaakov Halevi
Molin ("Hamaharil ,"  ו360-  ו427) in his
book of traditions: "In some places the
' Mitzva-tanz' is danced after the
' Havdala' [the ceremony of extinguishing
o special braided candle in 0 cup of winej
after the Sabbath is over ". (9 )
The development of jewish social life
brought with it class distinctions. There
were customs marking who belonged to
what socio-economical class at wedding
dance occasions. As we may see in
Rabbi Israel Isserlin's ( ו396-  ו460/ book
"Trumat Hadeshen", where the folowing
story is told: "One Reuven hired 0 belt
from Shimon for two dinars, to wear and
show-off during 0 wedding dance. While
he danced wearing the belt 0 virgin
approached him , asking him to lend ner
the belt, so she too would be able to
dance two or three dances. He told her ,
he would be willing to lend the belt ,
provided she would marry him, while
wearing it. She danced with it, telling him
she was agreeable, and he gave her the
belt before witnesses ". ( ו0 )
Without involving ourselves in the
halachic question whether such 0
wedding pledge is binding at 011, it is an
illustration of social conditions prevalent
at that time. Without sporting some
distinctive signs of belonging to 0 certain
socio-economic class, one could not
participate . Donning an expensive belt ,
often made of silver, became such 0
status symbol. Perhaps that is the reason
for the inclusion of 0 gilded belt in the
traditional gifts of Ashkenazi grooms to
their bride to be on the eve of their
wedding, while the gifts of the bride to
her future spouse often included 0 silver
covered one .
The general concept of "dancing before
the bride and the groom and entertaining
them" brought about the creation of many
dance customs, called collectively
"Mitzva-tanz". Usually, these were
danced at the end of the wedding feast .
Even today in the ultra-religious
communities, this is the only point, at
which the "charedi" couple is held aloft in
o procession, while they are seated on
chairs and celebrated together .
Since the  ו6th century, another
p'henomenon developed from this mixed
dancing. Namely, dancing while being
"separated by 0 kerchief."  ךo avoid body
contact between the sexes, 0 kerchief is

held by the man and his female partner .
This did not become an accepted usage at
once, as we may learn from Rabbi
Avraham Chaim Shor's ( ו632) book
"Torat Chaim": "It is forbidden to dance
with the bride during the seven days of
the wedding, even when he is not holding
her hand but sep.arated by 0 kerchiet ,
as some students of the Tora are prone
to do in our time; this too is abominable .
... And those sinners who dance just so
with women, are, as the
scriptures
have it, "hand to hand is not to be
expiated" [from sin .] ()ו ו
There exist many forms of dance
"separated by 0 kerchief" which are too
numerous to be dealt with in this article .
(ו

2)

The list of biblograFhical sources is to be
found at the end 0 the article in Hebrew
on p. 53.
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by Zvi Friedhaber
~ an<?e ~ nd its role in Jewish
I'fe. In dlfferent periods is the
tOplC dealt with in a series of
articles to be published in
coming issues of I.D .Q .
The first port of this discourse with
regord to Jewish dance traditions deols
with the post-Mishnoic-Talmudic period
(the 2nd to the 5th centuries C.E .I Most
of the sources are to be found in the
robinnicol literature of the period , such as
the books written by the Geonim ; the
many collections of questions and
onswers by famous leorned rabbis, who
w ~ re appr.o ached by those seeking their
gUldonce In qu ~ ries co ~ cerning rerigious
os we  ווos proctlcal tOpICS; vorious oooks
of moral teoching as we  ווas the rules and
lows ~ ecided upon by the committees
governlng the jewish communities .
In the Mishno and the Babylonian as we וו
os the jerusalem Tolmuds themselves
there ~ re descriptions of dancing ond
rhythmlcol movement in ceremonies
performed at festivols and holidoys in the
Temple , such as the Omer ceremony
(conn:cted to the c ~ lebrotion of Pesach ,)
Hovo ot Ho Blkkurlm (Feast of the First
Fruits), Simchat Beit Ha Shoevo (woter
ceremony during the Sukkot festival )
Tu-Beov ( ן5th of the months Av th ~
feast of love, when lods would seek their
beloved ones at night in the vineyards )
os we  ווos family celebrations, such as
weddlngs ond circumcisions . )[ (ןFor ווס
bibliogrophical sources see the Hebrew
version ot this article on p .53 ]
A  ווthese descriptions, composed ofter
the Temple in jerusolem had alreody been
destroyed ~ nd the jews dispersed to
mony ~ ountrles, were written in hope of
renewlng these ceremonies in 0
reconstructed homelond, 0 hope which
was not to be implemented for many
centurie.s .Most of these
Temple
c ~ remonles !ost their meaning in the
d,aspo:o, thelr descriptions becomin.9 just
memorle ~ . On the other hond, the tamily
cer ~ monles, especia  ווy weddings and
!he,r ~ ccompanying aonces, oecame
Increoslngly importont in jewish life in the
diaspora, oeing in fact the sole source of
mer:lment ond hoppiness in the life of the
jewlsh communities .
It is not surprising, thot in the framework
of the fomily ceremonies one moy
observe donce modes borrowed from
their gentile neighbors .
As early as t חe Baby'lonion exile new
feosts were odded to the traditionol ones
st~ mming from Biblicol times, such as
S,m ~ ho.t Tora (the ~ nding and the new
beglnnlng of reodlng t  ורe Toro in the
synagogue at Sukkot) and the Purim
festival. B?th these feasts brought about
the creotlon of specific donces, that
developed in different directions (to be
discussed loter ).
Rabbinical sources dealing with the
subject, were mostly addressed to donce
aspects .uncon ~ ected to religious life, but
!o questlons orlslng from social occosions
In every'day Jewish life. Donce is
discussed in rabbinicol literoture mainly
os 0 result of questions put to them as to
the 'correctness', the 'kashrut' of dance

ond its occomponying feotures . Without
these sources thot come moinly from
opponents to the newly estoblished sociol
donce hobits, we would hordly be oble to
reconstruct jewish donce forms ot  ווס.
Whot irked both the robbinicol os we  ווos
the .seculor leodership Qf the kehilot
Uewlsh locol communities) wos the
emergence of 0 seculor sociol life-style .
They oblected strongly to mixed doncing ,
e.g . of men ond women doncing. together ,
o
phenomenon
which
spreod
increosingly .
Thus in tne book "Mo'osim lebnei Eretez
Isroel", one of the eorliest sources ot our
isposol, we find the fo  ווowing strictures :
And whot with the doncing of men ond
women mlxed together, it is forbidden to
donce thus; only men olone ond women
olone." (2/ As this book wos written in
Eretz Isroe in the period ofter the Tolmud
wos finolized, circo 500 C .E., we leorn
from this strict rule obout seporotion of
the sexes, thot mixed doncing olreody
t?ok root ot thot eorly time. In the
Ilteroture of the Geonim (Mesopotomio ,
? round 700 C .E.) this prohibition - often
In neorly the some words - is repeoted
ogoln ond ogoin . This proves thot mixing
of the sexes during doncing wos
proliferoting ond impossible to stop .

?

WEDDING DANCES
Wedding
ceremonies
become
increosingly importont in the sociol life of
the jewish communities, os did the
occomponying donces ond donce
troditions. We  ןeorn obout the voriegoted
donce customs thot hod developed from
on eorly occount from the  ןOth century
C .E., when Robbi Hoi Goon (939-  ן038 )
wos opprooched by the jewish
communlty of the Tunision town of
Kobos , osking the leorned mon to instruct
them os to whot to do obout hobits thot
bod spreod in the community .
It hos become customory in the homes
of brides ond bridegrooms for the women
to pl?y drums.o.nd donce, ond to bring in
ge.ntlle [muslc!ons] . to entertoin using
strlng ond wlnd Instruments; is thot
o ~ lowed or prohibited? And is there ony
dlfference os. to the type of instrument
used "? (3 )
The leorned robbi's onswer is os follows '
"As to the que ~ tion of ",:omen ploy.ing
drums ond donclng, even If they use their
mouths only, it is obominoble. Even more
~ o, if tnere ore people ploying
Instruments [there],this is to be ovoiaed .
~? it. i.s on 'opening for sin' ond othe ~
Inlqultles, most of ווס, in the cose of
ploying violins on ~ flutes . But the ploying
of drums ond donclng to singing while the
bride is being dressed and odorned
th.ough not during the festive meol, i ~
dlsregorded by some, and if kept in
rproper] bounds, is acceptoble ". (4 )
~ rom tוI is source we learn for the first
time, of women doncing in front of male
guests, accomponying themselves by
sont1 ?nd drumming, as we  ווas the hobit
of nlrlng gentile musicions to play while
the male ond female wedding guests
donce. Likewise, we heor obout the
cus ~om of doncing ond moking of music
whlle the bride is being dressed and
mode-up, in the presence of gentile
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choreog rapher being appointed to such a
positio n - when presented by a proposal
to o rgan ize a dancers co ngress, was
deli g nted by the id ea .  זhi s congress took
place in 1926 at Magdeburg, where a
large theatre exhibiti on was o rgan ized. It
was th e li rst 10 1 such internationa l
"O lymp iads 01 Dance", that were held in
1928 In Essen and in 1930 in M unich .
"O ne 01 the successlu l repercussions 01
thi s.. . was that 1 was ab le ... to get ...
permiss ion lor th e pub li cat ion 01 both
scores in Laban 's no ta ti on a nd th e journa l
'Schriltta nz' by the 'Universa l Editi on '" .
 זhe lirst iss ue Uul y 1928) ca rri ed an
article by vo n Laban abo ut " זhe Basic
Princ ipl es 01 Movement N o ta ti on ."  זhe
emin ent criti c Fritz Bo hm e contributed "A
Chapte r
Irom
the
Hi sto ry
01
Choreography" and another noted cri tic ,
Han s Brandenburg
wrote abou t
"Dan cew rit ing and t ורe Stage". Lizz ie
Maudrik co ntribu ted an article abou t
"Dancewriting and Ba llet", and it conl uded
with "N ew Basic Fea tures 01 Mus ic
 זheo ry as a Resu lt 01 Dancewr iting
Resea rch ."
Further issues dea lt with the prob lems 01
dance-notation and wi th w ider iss ues 01
th e aestr etics 01 dance .  זhe journal
became a lorum lor many modern dance
a rtists and theoreti c ia ns, thus oller ing an
in sid er's portrait 01 th e modern dance
move me nt .
w h en
European
N owad ay s,
dance-theatre ha s ren ewed Interes t In
dan ce express io n, w hen again, as in th e
 ן920s', not ju st techniqu e but perso na l
expression and crea ti on is demanded 01
dan cers and the total d ivis io n between
creator and perlormer is wani ng, th e
so urces and theor ies 01 exp ress ionis t
dance have become topica l again .
Lik ew i se ,
th e
p ro li lication
01
move ment-notati o n me th ods and the
development 01 Labano tation make these
, reprints 01 "Sc hrilttan z" an important
sou rce 01 inlormatio n .
AII thi s is especia ll y pertin ent wi th
regard to the hi story 01 modern dan ce in
Isra el. Modern dance in thi s country was
d om inated by "Ausdruckstanz" a rti sts
Irom the  ן920s to the  ן950s, w hen the
Ameri ca n, G rah am-dominated style took
ove r. A rti sts like Gertrud Kraus (whose
company took part in th e 1930 Dance
Congress in Munich ),  זille Ross ler (a
student and later teacher at the Wigma n
School at Dresd en) , a s well as dancers
01 G ret Palucca's and o th er importan t
co mpani es
were
th e
dom in ant

~ס

perso na liti es in Israe l' s modern dan ce .
 זhe material s lound in the now availab le
again "Schrilttanz" th row new light on the
circ um stances a nd theore ti ca l basis 01
th ei r work .
For anyone w ishing to understand better
th e emerlje nce 01 neo-exp ress io ni st
da nce in Europe - and lor that ma tter in
Israel - "Schrilttanz" is requ ired rea ding.
Hence the importance 01the publi shing 01
at least a selection 01 this mater ial in
Engli sh.

('j

by

Giora Manor

 זhe republi co tio  ח- ח,! G.ermo ,~
o  חd Engli sh - of the Sc hrlftto  חz
quorterly, o ffers 0 new v iew. fo r
observi  חg the expreSS lo  חlstl C
moder  חaonce of th e  ן920s o  חd
 ן930s
From  ן928 to  ן93  ן0 quarterly ca ll ed
"Schriftta nz" - meani ng "dancetwriting " was publi shed in Vie ~ ,n aby th e emi.ne ~ t
music publlshlng flrm Unlversa l Ed ltlon .
 זwo recen t repub licati ons offer the
reade r anoth er oppo rtunity to enj oy an
in sid er's view of the express lon lst lc
modern dance of the  ן920s. ln London ,
Va leri e Presto n-Dunlop and Susanne
Lahusen have edi ted 0 se lec ti o n of
articles fro m the "Sc hrifttanz" trans lated
in to Engli sh (published by Dance Books ,
Lo ndo n ,  ן990) and in Germany there
appeared 0 complete facsimile reprin t of
011 the  ן ןissues tha t appea red durln g
thi s periodi cal 's sho rt but signi ficant
lifespa n. ("Sc hri ft ta nz", Georg Olms
Verlag, Hildeshei m,  ן99  )ן.
 זhe German reprint ha s been overseen
by the Viennese da nce-h istori an Gu nhll d
O b erza ucher-Sc hu ller. She was a lso
responsible for 0 book of the .proceedin9s
of an intern at iona l symposlum hel d In
 ן986, enti tl ed simply "Au sd ru cks tan z ,"
w hi ch took place at t חe anc ien t  זhurnau
castle nea r Bayreuth ,
the Bayreuth
Unive rsity's lnstitute for the Research o f
M u s ical
 זh eat re
In
 ן986 .
("A usd rucksta nz", Florian N oetzel Verlag ,
Wi lhelm shaven ,  ן992). ln more than one
way, thi s is 0 compa ni on to the two
dancewriting volumes .

Often w hen participating in dance history
congresses or sympos ia, 1 am amazed
and thrilled by 0 phenomenon pecullar to
the hi story o f modern dance th oug h th e
modern dance movement is a lm ost 0
hundred yea rs old , among the students
and histor ian s, one may meet some of
th e ce ntral personalities of th e rer iod
und e r discussion "in th e fl es h '. For
exa mple , on th e cover of the
"Ausdruckstanz" book there are photos of
Rosal ia Chladek, the doyenne of Vienese
mod ern dan ce rs, 0 la dy o f about 80
yea rs of age. One cou ld meet her a t
 זhurnau and have 0 coffee with her
during one of the breaks, Li sten ing, so to
speak, to hi sto ry straight from the
horse's mou th .
ln fact, after a n eminen t professor and
hi s re sea rch
stud en ts presented
Ch ladek's move ment method by very
sc ien tific diagrams and tables to th e
participants or the meeting a t  זhurnau , 0
כf re sent ati on
that
made
th e
C hl a d e k-Met hod so un d awfull y dry ,
complicated and abstract, the o ld lady
herself got up , sa t on th e edg e of the
presenter's table a nd proceede ~ to show
and exp lain her method lucldly and
simply, il lu stra tin g her words by very
nimble move ment.
ln stead of 0
convoluted analysis one was sudd enly
confronted by th e thing itse lf. Histo ry, so
to speak, cocking 0 thumb a t hlstorlans .

Chladek wasn't the only "speci men" of
early Ausdruck tanz presen t. A lfred
Sch lee - by now a lso an oct~ genarian "founder and ed itor of the Sc hrlfttanz
periodical, enl ivened the proceedings by
his pithy rema rks and by hl s terse way
of correcting error s. He was. In an
excel lent position to do so, as It turned
out he was present at th e performan ces
described in the papers, w hen st lll 0
youth .
As was the dance wr iter Wa lter Sorell ,
w ho
also
co ntributed
valuab le
interpolations draw ing on his. own
expe ri ence o f modern da nce  חןth e
 ן920s and  ן930s .
Alfred Schlee writes in th e foreword to
the Engli sh "Schr ifttanz" book :
.
"My involvement wi th dance began In my
early you th . Since 1 had th e good fortune
to have been born in Dresden at 0 tlme
w hen progressive elements in 011.the arts
provoked much attention and exc ltement ,
my adolescent cu ri os ity was str.ong ly
encourag ed." Whi le studying mus lc, he
also en ro ll ed in courses at the Dalcroze
ln stitute in nearby Hell erau, w here he
mingled w ith most of th e great ploneers
of modern dance, such as Mary Wigman
or Rudolf von Laban .
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" זhe great variety of personalities - and
in particular the frlendshlps w lth Laban ,
Kurt
Joo ss,
Oskar
Sc hl emmer ,
Bronislava Nijinska , Rosal ia Chladek and
Va leska Gert - created for me one
fascinating expe ri ence after another .
Every
meeting
streng th e ned
my
im press ion that we needed 0 fo rum , 0
framework for th e exchange of wr itten
analysis and opin ion ."
 זhese were the days when von Laban { 0
dancer and choreog rapher who had 0
scientifi c turn of mind and had enjoyed 0
technical education, began to formulate
hi s method of movement-writin g lt was
on ly natural, that thi s new method
required so me for m o f pub ll catlon In
print, and that purpose was anoth er
incentive for the foundatlo n o f 0 dan ce
periodical devoted to modern da nce as
we ll as the Laban notation th eory and
practice .

Sch lee dec ided to do something about 011
th is. He turn ed to the direc tor o f the
Universal Ed ition in Vienna, proposing the
publ ica ti on of 0 dance quarterly . But his
plan was re jected . Perhaps Sc hl ee , ,0
you th who arrived at the publlsher s
office clad in the open-neck shl rt of the
yo uth-mo ve m e nt
ca ll ed
"De r
Wandervogel", didn' t ma ke 0 serious
enough impress io n Other publlshers
a lso turned Schlee down .
Four years later, w hen Sc hl ee was
a lready o ne of \~ e ju nior ed ito rs of th e
"Universal Verlag (or w hl ch he was later
to become th e general director), he
beca me involved in 0 uni que project. At
th e German city of Munster th e director
o f the muni cipa l thea tre, 0 modern dance
enthus iast, w ho had invited Kurt Jooss to
run 0 modern dance compa ny as the
resident ba ll et compa ny of municipal
o pera - th e first in stan ce o f 0 non-ball et
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Roni Segol - 0 doncer, choreogropher ond principol of 0
her own school for doncers ,
teochers ond choreogrophers
in SWitzerlond, who recently
returned to Isroel ofter mony
yeo rs 0 brood :
"1 think it is importont thot

0

donce

pedogogue should be on ortist him self, not just on instructor, os it is

trol points, but do not cling to them religiously. By now 1 feel secure enough to
chonge the structure of the lesson occording to some specific problem thot
moy orise during the work. My closses
ore bosed on the orchitecture of the
body ond on the quolity of movement.
From time to time there is on improvisotion period.
As for my students, 1 wish to provide

impossible to teoch something one

them with

hosn't experienced. Unfortunotely ,

ed ond precise bose, to enoble them to

nowodoys, no one hos the neces-

creote for themselves, not to confine

sory potience to study in depth .

them to the boundories of ony given

 זhe humon body is 0 mop of life ond

0

sufficiently wide, voriegot-

style.lt took me mony yeors to form

0

th e ortist-teocher hos to decide

precise method. Without formuloting his

which port of thot life-mop he is oble

ideos,

to use os his longuoge ond his tech -

one isn't

nique.

During his seorchings he

follow exoctly whot ones's teochers

works on the movement moteriol ot

hove tought you. Whot is reolly impor-

his disposol, mokes it his own ond

tont is not

explores it from within. After com -

of

0

teocher is unoble to teoch. If
0

0

creotive ortist, it is best to

method, but the personolity
the

teocher."

pleting this process, he is oble to
teoch others .
For eoch closs 1 prepore certoin cen -

curriculum, it may become 0 tool, os a
bosic definition of movement, thus
becoming 0 possible foundation on which
o syllobUS could be structured ond
commonly occepted by 011 .
Modern donce educotion in this country
is currently at 0 crossrood. As the ort
of contemporory donce hos progressed ,
the existing methods hove become
inodequote, ond there is, os yet, no new
system thot con reploce them .
 זhe preporation of 0 syllobus comprisng

both technicol Iroining ond the creotive
ospects of contemporory donce ,
including 0
bosic "grommor" of
movement components,
os well os
exomples gleoned from works of well
known choreogrophies in different
styles, comprehensive but at the some
time not hermetically seoled, could
rrovide donce teochers both with the
'whot" ond the "how" of 0 contemporory
moder  חdonce educatio ח.

ם

~61

Amos Hetz is the heod of the
Movement Dept. of the Rubin
Acodemy inJerusolem ond the
ortistic
director
of
his
"Chomber Donce" compony :
" זhe gool of my pedogoglc work is to
develop the senses ond thought processes'of my students, to teoch
them how to mould movement moteriol ond to enhonce their creotive tol ent. We offer our students move ment,
movement-nototion ond
composition closses .  זhe movement
classes ore designed to groduolly
build their physicol powers, until
they ore oble to use the widest
ronge of movement .  זhe study of
movement-nototion develops the ono Iyticol obility while composition en honces their profficiency in creoting
new compositions from the moteriol
leorned in the other two courses ,
commensurote with the student's
own oesthetic views, ond occording
10 his imoginotion .
1 object to colling movement closses

' technique', os this term olreody
points to its pitfolls .  זhe movement
closs is 0 series of experiences ,
leorning the diverse possibilites of
eoch body port, eoch joint ond the re lotion to grovity .
In order to ochieve versotility ond insight, 1 hove to teoch the future doncer or donce teocher how to onolyze
movement, os 1 believe one is unoble
to execute complicoted movements
without being oble to define whot is
being done ond whot the potentiol of 0
given move is .  זo ochieve this, we
use the Eshkol-Wochmon nototion .
 זhe use of movement nototion
mokes the formulotion of scoles [os in
music] possible. It focilitotes the formotion of exercises ond whole com positions, defined occording to the
definitions of the Eshkol-Wochmon nototion method. 1 strongly believe thot
moking the study of movement noto tion on integrol port of the educotion
of dancers would rodicolly chonge
donce
pedogogy ".

Yehud it A rn o n - the o rti sti c d irector of th e Kibbu tz Conte mporory Donce Compony o nd
the Mote Asher Regionol
Donce School :

Graha m tec hn ique. On top of that ,

"In my op inion, the education of each

technique is closer to bal let, and en-

dancer has to include classical ba ll et

ha nces coo rdinati on, rhythm, form

tra ining as wel l as the Graham meth -

and abstract, not necessarily har-

od.

monic development of th e movement,

Graham techinque is well de-

signed, teaches a c lea r moveme ntר

phasizes ground-work, the pelvis and
conjractio n and release as does the
one shollld al so study Li mon and Cunningham technique. Cun nin gham's

whi le the Lim o n method emphasizes

language and develops the dancer's

the fl ow of movement . It is important

body.

Its in tensivity and energeti c

for the dancer to widen hi s scope by

qua li ties create in the dancer emotion -

studying non-dance meth ods such as

01involvemen t

that of Feld enkrai z, Alexa nd er and

in the movemen t. 1 do

not know a ny oth er method that en -

unrestrained, "aba ndoned" move ment
demands a very hi g h technica l
discipline a nd contro l from the dancer's
body.

Good systems are ope n to fur ther
developmen t and mod ificotio n, provided
the teacher has 0 fu ndamentol grasp of
the pr incip les th ey are based on. If he is
aware ot th e systems' weaknesses, he
is able to amel liorate them according to
his needs, w ith insig ht, a lways aware
of his reasons for making changes in
order to suit the method to the needs of
his students. Howeve r, unless one is
o n expe rt in one sys te m, it is
dangerous to mix several .
Of course, there is a lso the poss ibili ty
of aba ndo nin g any system and basing
one's own method o n organic na tura l
movemen t. Beh ind th is approach is the
bel ief in th e universal o rig in of body
movemen t as 0 source ot- material fro m
w hich one may draw w hateve r is
necessa ry fo r any desired goal. This
approac h requires a fundamental
understand ing of the body, an abil ity to
choose w hat is appropr ia te for each
exe rc ise, as we ll as 0 ta len t for
compos itio n. One has to keep in mind,
that we are not discussing 0 sing le
cla ss, but a syll abus coverin g severa l
school yea rs. Experience teaches us,
tha t often th e freedom thu s granted is
mu c h too w ide, eve n fo r a n
experienced teac her.
Even th e
talented creato rs of new methods have
confined them selves to 0 sma ll number
of prin c iples o n w hich to base the ir
wo rk, as they und e rsto od that
spreadi ng too thin is bound to resu lt in

the Eshkol-Wachman notation."

superfi c iali ty.
Perhaps, if the Eshkol-Wac hman notatio n
method is going to constitute an integral
part o f every dance teacher's

Noomi Perlow - choreogropher,
heod of the Sotshevo En semble ,
o lso teocher o t th e Sot-Do r
studi o :
"Everyone is after newfang led fashion s 011 the time. W hile thi s may be justified in choreogra phy, one has to halt
this trend in the sphere of dance education. It is im perotive to organi se, gather
tog ether and class ify th e existing material. On ly after this ha s been occompli shed sho uld the sea rc h for new
ground continue. 1 an not afraid of conservotism in dance ed uca ti o n. A teacher hos to have cu ltura l roots. We have
to know from w here we came and be
prof icie nt in 011 kinds of tec hniques,
such as the Graham , C unningh a m or
Lester Horton (Alvin Ailey) method s.
A don cer w ho em borks o n a teacher's
correer at the age of 2 1, ca n't be expected to master

011

tha t in four yea rs.

Once 0 week 1 sequester myself in
th e studio for 10 hours, to sea rch for
movemen t material to use in my classes for the coming week . In eac h class 1

concentrate on 0 se ri es of bas ic
themes, w hi ch form the 'atoms' of
thot closs . For myse lf, the preparation of the closses is a n adventure. 1
don't teach too ma ny classes, in order not to become stale . 1 find it important to preserve my appetite for
and emoti ona l involvement in teachin g. The basic structure of my classes is that of th e class ic bol let lesson,
but w ith modern movement materio l.
1 li ke comparing the stru cture of 0
c loss to that of 0 ca th edra l: on 0
broa d bas is eac h loyer moves upwo rd , in 0 steady crescendo, 0
stru cture thot in c lud es repeats, development and exoctitude.
It would be most helpfuf if 0 syllabus
existed co nsisting of principles expressed in examples taken from th e
crea tion s of greot ortists , w ith instruction poin ti ng o ut possib le develop ment
of
the
materia l ."

~~

Botio Cohen - pro tem. heod of
the donce dept. of the Jeruso lem
Acodemy of Donce ond Music:
"Unfortuno tely, much of donce teoching
is in th e honds of

chorlotons, who

modern donce. Con temporory donce
is developing, but it will toke time until

0

new systemo ti c method, such os

Grohom, Cunninghom or Lim on, is
formuloted.

hove hod li ttle donce educotion th emse lves,

re su lting in modern c losses

filled w ith

0

hotchpotch of styles,

0

hophoso rd putting together of bits token
from

011

Th e studies of future teochers ot our
ocodemy follow

the Grohom syllo-

bus (four yeors of Grohom technique
plu s those of Limon ond Cunn in g-

kinds of methods.

hom) . But we o lso hove onother secWhile in closs ico l bollet both the oims

tion, of 'free' modern donce, bosed

ond the didoctic methods ore well de-

moinly o n the studen ts' own move-

fin ed, one co nno t soy th e some for

men t moteriol."

Todoy, ofter the rhetoricol wors
between bo llet ond modern donce hove
oboted, the tim e hos come for modern
donce to leorn 0 lesson from its
predece ssor, closs icol bollet. True ,
modern donce is bosico lly persono l ond
rebelliou s, but clossic bo llet o lso ho s
its individuol ist ic monifestot ions. Th ere
ore pronounced sty li sti c differenc es
betwee n Russion, Eng li sh, Donish ond
Americon boll et styres . Nevertheless,
011 bosed on 0 co mmon
the o re
structure, expressed in the occepted
forms of 0 boll et closs. Th e d ifference
between w hot is bosic princ iple ond
whot is persono l embel li snment remoins
cleor cut.
Wh il e the greot modern donce orti sts
endeovoured to formu lote 0 new
movement lo nguoge of their own, whot
d istingu ished them from the rest wos
not on ly their creotive gen ius, but their
obility to onolyze their own work ond to
g leon from it principles ond technicol
rules. It did not motter, if, os in the cose
of Gro hom, creotion preceded method
o r os in the cose wi th Cunninghom
theory proceeded choreogrophy.

-~~

Isroel is on exomple of 0 country thot
occepted the Grohom technique in the
1960s, discording the Centro l Europeon
methods of the 1930s ond 1940s,
wh ich sudden ly seemed "omoteu ri sh
ond o ldfoshioned". The historic reoson
fdr this rodicol chonge wos, of cou rse ,
the found ing of the Botshevo Donce
Comony in 1964 by Botshevo de
Rothschild, who inv ited th e best

teochers ( mostly former doncers of the
G rohom comp.ony) to teoch in Isroel. The
well defined Gronom method become the
bosis for modern donce tec hniqu e
in stru ct ion, dom inont until th e eorly
1980s.
There is 0 donger however, in regordin g
one sing le system os the o lpflo ona

Sikki Kol - choreogropher ond
modern donce teocher, the
principo l o f the Bikkurei
Ho'etim Ce nter in Tel Aviv
ond its donce compony Bikkurei Mochol , who o lso teoches ot the Telmo Ye llin High
Schoo l for the Perform in g
Arts in Tel Aviv:
"Recent developmen ts in contemporory choreogrophy demond

0

ent emphosis on technique
tion. There is

The otm osphere in the 1980s wos one
of eclectici sm - 0 mixtu re of Grohom
princ iples with 0 sp rinkling of other
methods from such illustrious creotors
os Grohom, Limon, Cunn inghom ,
Bousch, Thorp et etcero, occording to
th e ind ividuo l inc li notions of eoc h
teocher. Without systemotic know ledge
of 0 method, its reol volues ore not
opporent, cous ing the student to fol low
the forms of the movem ents w ith out
reol insight into the deeper motivotions
ot the roots of their creot ion, thu s
turning them into superficiol exerc ises.

'ז:נ.~G

'ז:נ.G
Veteron Isroeli doncers remember the
shock they expe ri enced when they
were confronted with Amer icon modern
technique in the eorly 1960s ond how
inodequote they felt by comporison.

omego of educotion, rother thon , one
omong severol. The p'usi llonimous ond
conservoti ve opprooch of most Isroeli
choreogrophers ond teochers who
thought thot mostery in Grohom olone
mokes for the occompl ished modern
donce ort ist, coused 0 norrowing of
most doncers' technicol obilites ond
choreogrophers' creotivity .

0

The cu rrent sty les of donce use 0
contin uou s shifting of th e grovitotionol
cen ter of the doncer's body, os wel l os
movement fu ll of obondonment, which
creotes 0 feeling of unrestroined
freedom. This moy couse the illus ion
thot onything goes, on d thot there is
bosico ll y no need for 0 systemotic
technique. In reol ity, thi s seem in gly

lobus. Mony come ond osk me for
moteriol, odmitting they don't know
whot to teoch next. More thon in
previous times th ere is

0

demond

for severo l teochers to teoch simultoneously, the ir seporote bronch of
modern donce ond this moy creote
confus ion. Our generotion studi ed
wi th mony teoc hers , but they
hod

0

011

common bosis.

differinstruc-

demond for much

Eoch teocher needs some systemotic logic, in order thot his exer-

wider technicol ond physico l obi li ty

cises do not become

from w hot wos occeptoble in

th e

ies of unconnected moves. The

0

rondom ser-

post. The contemporory doncer hos

movement moter iol itself isn' t os

to be oble to do everything. This re-

importont os whot you instill into it -

quires eoch teocher to develop hi s

the goo l of the exerc ise must be

own movement porometers.

c leorly defined , lucid ly exploined

not

011 teochers

possess

0

But
wide

enough knowledge of the bosi(:s of
their ort, to formulote their own syl-

ve rbolly ond

str ictly

followed."

by Ruth Eshel

.

.

The subjecl o.f leaching ~ odern dance In  ןsrael,. In
ils pedagoglcal , lec  חnlcal as well as creallve
aspecls is in disarray. This arlicle .will concenl.rale
on Ihe leaching of lechnique, Ihe alm of whlch IS 10
develop Ihe body as 0 1001, able 10 serve Ihe arlisl
and his or her arlislic goals .
 ןn  ןsrael Ihere is no apparalus for public licensing of
dance leachers or inspeclion of Iheir work. Many
of Ihe inslruclors 01 Ihe Frivale or sen:i-public
sludios have had no forma dance educallon and
many lack professional personal experience as
dancers .  ןn Ihe sphere of modern dance, Ihe
silualion is especially serious since Ihere is no
accepled syllabus 10 follow .

Though
Ihere may be much Irulh in Ihe sayin ~
Ihal whal mallers mosl is nol so much whal IS
being laughl, bul ralher who is Ihe leacher, Ihere
is cerlainly 0 scarcity of leachers who. are bolh
inspired p'edagogues as well as cre ~ llve arllsls .
While in classicalballel Ihe lechnlque Ilself IS well
defined and Ihe leacher's personality is of lesser
imporlance, in modern dance Ihe leacher is 0 very
significant part of the message as there. IS no
clearly defined framework of accepled lechnlque .

Naom i Bahat - the head of the movement and dance teachers dept. of Seminar Hakibbutzim in Tel Aviv:

Perhaps 0 clear symplom of Ihe crisis modern
dance leaching facing loday is Ihe facl Ihal mosl
modern dance companies in  ןsrael and abroad, Ir?ln
Iheir dancers in classical ballel only. The abandonlng
of modern dance inslruclion is, in my opinion , 0
mislake, as ballel and modern dance lechniques are
mUlually complemenlary .
During Ihis cenlury modern dance look Ihe slage
by slorm, fuelled by Ihe crealive lalenls. of greal
arlisls . Apparanlly modern dance educallon could
nol adapl ilself qUickly enough 10 Ihe demands
crealed by Ihe greal innovalors of Ihis arl form ,
and was unable 10 formulale ils underlying
principles in 0 coherenl .m.anner Ihal woul.o
aislinguish Ihe merely superflclal from Ihe baslc
concepls of Ihe new lechnique .
This phenomenon was in evidence 01 Ihe lurn of Ihe
cenlury, when Ihe greal crealors such as Duncan.'
Laban, Wi.9man, Jooss and Dalcroze formulaled Ihelr
syslems . Olher less lalenled innovalors fell Ihal
Ihey 100 should creale Iheir own melhods. The
developmenl of modern dance educalion proves
that these hotchpotch quasi techniques have not
advanced Ihe lechnical level of modern dancers .

"rules" and

"don'ls" of each style, while empha-

sizing Ihe similarilies, differences and specifics
of each one.

"We endeavour 10 free Ihe leaching of lechnique from emolional consideralions. We base

 ןIhink Ihal concenlraling on one lechnique alone

our work on Ihe assumplion Ihal each joinl has

is delrimenlal. We leach, for inslance, Graham ,

o given range of movemenl arliculalion and

bul nol exclusively .  ןdon'l believe Graham

from Ihis base Ihe

good lechnique 10 begin one's Iraining .

sludenl should be able 10

is

0

follow any lechnique.
A curriculum is necessary as il provides
AI presenl, we are in

0

period of combining

framework for Ihe leacher, bul he or she should

several styles. For example, Tirza Shpanoff,

be secure enough 10 slray from Ihe palh if Ihal

one of our senior leachers, combines basic

is whal

movemenl wilh analomy and physiology, in-

able 10 develop 0 curriculum for himself, bul of-

cluding elemenls of Limon and Cunningham

len, when Ihal is required

0

is called for . Each leacher should be
he conlribules very

lechnique. Perhaps an ecleclic approach is

vague general ideas. There are only

bound 10 be superficial, bul I believe basic

els 10 follow, as mosl of Ihe greal dance leach-

knowledge of Ihe human body will provide Ihe

ers didn'l build

leacher and Ihe sludenl wilh

0

0

0

few mod-

syslemalic curriculum."

suficienlly

broad basis. We Iry 10 incorporale 011 Ihe
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תל-אביב סל 03-5613103 .

רוצה להיות בענינים?

עשה מנוי לעתון "רוקדים"

הח  Iס

ראשית המחו האומנותי בארץ ושרא 1920- 1964
מאת :רות אלש
"כתיבתה של אשל מצטיינת בתמציתיות ובנניעה
ברורה בשורשי הדברים"  -צבי נורן" ,על המשמר".
"אנציקולופדיה זוטא שיש בה לא מעט מידע מאלף"
חזי לסקלי" ,העיר"" .חיכינו לטפר זה בכיליון
עיניים" -שלום חרמון ז"ל ,המפקח על המחול במשדר

-

החינון והתרבות.

"אני מקוה שאינן רואה בטפר זה טוף פטוק וכי עוד

ידד נטויה ...לרקוד עם החלום מוטר מידע מקיף .מן
הראוי שטפר זה ישמש חומר לימוד בטיטי לכל בתי

הטפר למחול"  -פרופי חסיה לוי-אנרון ,ראש ביה"ס
למחול ,האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין,
ירושלים.

להזמנות :רות אשל ,ת.ד 820 .הוד הכרמל
חיפה  ,34987לט04-246093 .
המחיר 45 :ש"ח כולל מלשוח

מנויי " רוקדים" זכאים ל 10O/o -הנחה )בחנות בלבד( בקניית קלטות וחוברות.
---------

ג זור

ו ש ל ח

_לכבוד:

------------------- -- ----------------------------

רוקדים ,הארבעה  10ת"א

ברצוני לקבל כל חודשיים לביתי את עתוו רוקדים.
שם

פרטי ... ..... ...... .... ...... .... ................ :משפחה..................... .. ..... ....... ........ :

כתובת ... ............................. .. ....... .... ......... .. .......... :טל....... .... ..... ...... ... ....... .. :

*
*

מנוי ל  6-עתונים )שנה(  40ש"ח )  $20בחו"ל( .

מנוי ל  12-עתונים )שנתיים(  80ש"ח +

ייזiר

,

קלטת מתנה.

יש רא:כרט ,בטלפוו03-5613103 :
כמות מוגבלת של עותקים

מופצת בהרקודת למטרת החתמת מונווום.
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