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של טיפוח ופינוק נף הוגל מווגש היטב גם

נתוו מזהים 80% :מהאונלוסיה סובלים מבעיות

בי

שונות בנפות הוגליים .היום ,זה נבו לא חזשות :מוצוי
הבויאות לוגל של  IIשול

יי

II

יצאו ממלנתם הבלעזית של

ספווטאים וספווטאיות ,זוגמנים וזוג מניות ,ומטפחים את

לכ סוגי הוגליים .וופאים וניוופוקטווים ממליצים בחום.

חזש :אויזות שי מוזלות ,המנילות פינוקים לוגליים ,לה ולו"
ואויזות מתנה מיוחזות לחייל ולחיילת .וואים לך בוגליים.
היפיס  .ההס  ,בהס רצני

ליצירת פעולת ייפילינג" עדינה בכפות הרגליים,

לפעולה גם פצירות בעיצוב מיוח,ד ואבו מינרלית

יפחים על החוף  ,הרגשנו נפלא ,חופשיים ומשוחרר י ם ,

להשלמת הפעולה רצוי להשתמש במוצר ייחודי נוטף

הדם ,התוצאות

שיקום ,

של יי שול ''' קרם הריכוז ,המשאיר את העור חלק

מדברות בעד עצמו ,התאים המת י ם נעל מים \ ,העור

מטתב,ר שיש הרבה מאוד אנשים שעדייו י ושבים ,

ורך למגע ,כא ש ר העור גט ויבש במ יו ח ,ד נרתמות

הרענו שמתחתם נחשף לאוויר ,בעצם ,הרגליים

איפה  ,איפה הם הימיס

היום ,מי שאיו לו בעיה בכפות הרגליים

איו פלא,

-

מהאוכלוטיה טו ,בלים מבעיות

)!( 80%

עדיו

 ,לשיוף

ולהמרצת

מתעוררות לתחיה  ,ועימו

מחזור

-

הגוף כולו ,

בכפות הרגליים ,מי לא מכיר את התופעות הבאות ,

כדאי לדעת שנשים טובלות מבעיות רגליים פי ארבע

עייפות  ,יבלות ,הזעת ,ריח רע ,פטריות ,עיר נס ,

מגברים  ,זאת במיוחד לאור העובדה כי רוב הנשים

יש

מעד י פות נעליים יפות על נעל יי ם נוחות ,עקב י ם

עקב י ם טדוקים  ,ממש צרות צרורות  ,אבל

-

פתרונות ,ואפילו פתרונות טובים ,
התשובות ' המקצועיות לבעיות בכפות הרגליים

לנעליים הצבאיות

נעליים העשי י ית מחימר י ם שאינס

כל

יי נרשמי ", Q

מניעות מחברת "שול" העןלמית .יישול" ,החברה
הוותיקה )למעלה ממאה שנה( נחשבת למובילה

כאבים ,הפתרוו של

נעימה ,ולעיתים קרובות מדי

בישרלא  ,מלוצנת
המייבאת  ,לארץ

'  Iשיל II

35

מכיל חומרים מצנ ני ם ומרג י עים  ,ריטוט אחד קצר

-

' תרופות,

•••

נווחת נטתרת,

תופטים מוצרי הטיפוח הקוטמטיים והרפואיים של
יי שול "

מקום של כבוד על  ,מדפי הקוטמטיקה ,

סהיבה ברורה  ,כשחם ברגליים

הרגליים,

-

חם בכל הגוף  ,כפות

שעומדות בעומטים  ,הכבדים ביותר,

מקבלות את כמויות האוויר הקטנות ביותר ,ועד
לשנים האחרונות

-

 ,גם את כמות הטיפול והטיפוח

הקטנה ביותר  ,מצב הרגליים מטגיר את המצב
האמיתי של הגוף  ,כאשר כפות הרגליים רעננות,

מטופלות  ,וזרימת הדם תקינה

-

ברור שגם כל הגוף

)כו ,גם עור הפנים!( מושפע לטובה,

•••

השלום אמנם בפתח  ,אבל החיילים  ,עדייו ,יי צועדים

דיאודורנט " שול" למניעת ז יע ה ברגל  ,נוטחה פעילה

בסן  ".תנאי ההיניינה הנרועים  ,י חד עמ המאמצים

זו  ,שפותחה במיוחד עבור טפורטאים " מעניקה הג נ ה

הלבתי רגילים שמיטב בנינו ובנותינו צריכים לעמוד

ממושכת בפני זיעה וריחות בלתי נע י [),ימ בנוטף,

בהם  ,הופכים את הנעליים למייטרות ,המטעות

מעניק השימוש בתרטיט את אותה תחו 'lIת רעננות

הארוכ י ם  ,ל יל ות השמירה  ,הבוץ  ,האנק .הצנע הכה .ה

נפלאה האופ יי נ י ת למוצרי הטיפוח ' של יי שול"  ,מומלץ

שקולט את חום השמש במ י וחד ,הגרביים הצבאיות,

לרטט גם בנעליים ,

המקלחות המשותפות ,כל אלו הופכ י ם את הרגליים

ה"קרביות " למוקד התקפה של יבלות  ,פטריות ,

טריטר " לנעל  ,תרטיט מיוח,ד שנועד להילחם בכל

 IIמתנית" ,אסור

הרעות החולות שקיימות בנעליים מזיעות ,לחות

להשאיר את החייל הפרטי שלך ללא ערכת יישול"

ובלתי מאווררות ,ה " טניקר טריטר" מכיל חומר

המיוחדת לצבא :טט רפידות מיוחדות  ,מבודדות

קוטל בקטר י ות  ,מחטל פטריות  ,מטלק ר \ חןת בלתי

מקור ןמרט י בות  ,תרסיס ה " ס נ יקי טר י טר" ,לח י טןי

נעימים

ושומר על רע ננ ות הנעל  ,חשוב במ י וחד

פשפשות,

אגזמות  ,ריח רע

ריחות

רע י ם ,

טט

המשמשת גם כתיק כלי רחצה  ,נאטפו להם מיטב
התכשירים  ryמצ'ופריס של יי שול  ".ראשית  ,הקרמום
המיוחדים לטיפוח ועידוו כף הרגל  ,קרם גרגרי

האפרטק להטרת עור גט ,וקרם חמאת הקקאו
לריכוך והחלקת עור הרגליים  ,בנוסף ,פצירה מיודחת
התופטת מקום של כבוד ביניהם,
ולבסוף ,

ובהקרש זה  ,י ש להזכיר את תרסיס ה"סניקי

ושאך

עכשיו הזמו להעניק את סט הטיפוח היוקרתי לש
יילוש" לאישה המודרנית :באריזת ניליוו שקופה,

יש יל('  ,ם בב י ן) ! כדאי לדאוג ש י היה גם תרסיס

 ,היום ,כאמור  ,נש י ם מבינות שטיפוח  ,כף הרגל לא
פחות

נותו אפקט

יצאת הרגע מו האמבטיה ,אפשר לנשום לרווחה.. ,

מוצר; תמיכה והגנה לכף הרגל ומוצרי

חשוב מטיפוח כל אזוך אחר בגוף  ,לצד

-

דמהים של קר ,ירות ורעננות ,שנמשך שעות ,כאילו

משפחות ,טיפוח ופדיקור ,מוצרי

הקרמים היוקרתיים לעיניים ,לעור הפנים והצוואר,

-

גם בזמו העבודה  ,גם דרך הגרבונ י ם

המתאימים ביותר לאקלים הישראלי ,המוצר י ם

נחלקים ל 4-

-

יי שול  ",תרסיס לריענוו כר הרלג .התרטיט הריחנ י

על י יי חברת !/דקסוו " !

מוצרים מהמיגווו הכללי

יישול "

לי גל

גבוהים ,חרטומי נעליים צרים ,אצבעות נלחצות ,

לאה גורמ י ם לעייפות הרגליים ,תחושה כללית לא

בעולם בכל הקשור בטיפול ובטיפוח כף הרגל ,

מט " פינוק

יי הגואל II

האמיתי מייסירי רגל עייפה

ןכואבת ; תרסיס הר יע נון הריזרנ) של יישול"  .במשר,ד
או בבית ,ריטוט קצר ברגע הנכוו

-

והתודות לא

יפטיקו לזרום ,במקום בושם או קרם פנים נוטף

-

כדאי ללכת על מתנה אמיתית לרגל החג ,מתנה
שירגישו כל הזמו  ,להשיג  ,בבתי המרקחת  ,ברשתות
ה " פארמים " ובחנויות המובחרות  ,דךר צלחה ,

הנעליים

וטילוק

פלטטרים

לאותם

אנשים המבלים שעות רבות בעמ יד ה ,

במיודח לאותו נשים ההולכות על עקב גבוה  ,פעולתה

מיוחדים

להגנה וטיפול ביבלות )חשוב במיוחד

בלהיכה

שני

המיוחדת של הכרית , ,מונעת את החלקת הרגל

מומלץ כדי

קדימה,

וכך נחטכים מכר ,י ת כף הרגל לחצים

-

ובפעילות

מיגווו המוצרים הרחב של יי שול " מטפל בכל בעיה

בתקופת הטירונות( ,ו,עוד הפתעות מ " שול" ,ערכה

התרטיטים

-

גופנית,

השילוב

הו לרגל והו לנעל

-

ביו

הו בנפר,ד והו במכלול הבעיות ,

דומה במראה  ,אד שינה במרכ י ביה  ,בנן ב "ש ול " נם

להיפטר מו התופעה לחלוטיו,

מ י ותרים

לדוגמא  ,אחת הבעיות הנפוצות ביותר אצל אנשים

לחיילת  ,כאו מדובר דווקא בקרם לטילוק עור גט ,

ליישול" מוצרים טיפוליים המטפלים בבעיות נוטפות

ושחב לזכו,ן טיפוח כפות הרגליים הוא  ,למעשה,

בק ;ץ

שפשפת  ,פטריות ויבלות  ,חלק נכבד ממוצרי

טיפוח הגוף כולו  ,ודווקא בעידו בו יש קרם לחות,

ועביה

הרמבים

ברגל

-

לעמוד

על

הרגליים

-

במיוחד

יי קרם

ריכוך  ",דיאוד Yרנט ' מיוחד לכפות הרגליים

וגכו '

הפתעןת שונות לעניינ י ם יי נשייס" שונים  ,את

יי שול " מוקדשים להננה מפנ י שלפןחיןת  ,יבלות

תלחיב

ברשתות

ונזקים אחרים  ,מה פירוש נוחות נטתרת! למשל,

ההרגהש

הישראלי ,עור גט ויבש באזור העקב והבהונות,

ושיב

הפתרוו ' קרם "שול" להסרת עור קשה ,המכיל

הערכות

חומרים מעדנים ומרככים ומשתמש בגרגרי אפרטק

ה  IIפארמיםיי ,ןבחבויןת המובחרןת  ,קדימה  ,צעד!

-

ניתו להשיג

בבתי

המרקחת

חצ י

הרפ י דה לכרית כף הרגל  ,מוצר זה מיועד

וכאב י ם ,

מגו וקונד י שינר לכל טנטימטר בגופנו

הטיבה

באמת

מתחילה,

מהרנל ז ים  ,יישול" ,לל:ןת על זה .

-

מלמטה,

ושת חנויות לנגזי פחול
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אבן גביררל , 79טל03-5224945 :

-

+
 +רדבת השררן -
 הנשיא +חדרה
אילת

-

סרכז שלרם חדש ,חנרת , 1018טל07-340260 :
סרקרלרב ) 52בפסאז'( ,טל03-5402703 :

, 38

טל06-322259 :
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רבעון לעונוונו מחול

מחן

{

{

{

. /.

כי Wר JN

J

רבעון לעונוונו מחול

ומאמרים מעניינים בנושאי מחול לטוגיו ולזרמיו

מחן

כי Wר .( JN
רבעון לעונוונו מחול

מחן

כי Wר JN
רבעון לעונוונו מחול

מחן

כי Wר JN

ןוצה לה ~ שפע של כת' Jfuמןתקות

בארץ ובעולם ,ולהישאר עם הין על הןופק?!

J
עשה םנוי שנתי וםחוו בישןאו
נפחין פיוחך 58 .- :ש"ח נונך.

~~

~

'NSI(INA . SHAPEנD4
ACTIVEWEAR

ו(Oשובו
ושת חנויות לנגןי מחול

+

ת יי א

+
+
 +חדרה
אילת
רמת

-

אבן גבירןל , 79מל03-5224945 :

-

סרכז שלןם חדש ,חנןת , 1 0 18מל07-340260 :

השררן

-

-

הנשיא

סןקןלןב ) 52בפסאז'( ,מל03-5402703 :

, 38

מל06-322259 :

קראתי בעיןן רב את מאמרן של גיןרא מנןר על

מעיר גיורא מנור:

להקת מחןל בת שבע בהגיעה לשלןשים.

מטבע הדברים ןא ילןצי המקןם  ,אי אפשר
לעשןת צדק במאמר אח ד עם כל אלה שתרמן

מנןר נתן סקירה נרחבת על השנים הראשןנןת
של הלהקה ןעןד י ןתר על שנןתיה האחרןנןת ןעד

היןם ,ןאילן את התקןפה שביניהן סיכם בכמה

להתפתחןתה של הלהקה  ,שתןלדןתיה
מתןארים במאמרי

)בחןברת מס'

4

" 30

שנןת בת שב ע"

של הרבעןן למחןל(.

שןרןת .זכןתן של הכןתב לכתןב לפי ראןת עינין
ןהבנתן ,ןאןלי השנים ייש ב ין" לא חשןבןת

כיפ שד ןד דביר מעיר ,התרכזתי בעיקר בתקןפת

עבינין ,אבל הייתי רןצה לתקן טעןת ,אן

הבראשית ןבמצב הנןכחי ,לכן יצא דןר הביניים,

להשלים ידע שחסר לכןתב :אני ניהלתי

ןבמרכזן דןד דביר ןאחרים ,מקןפח  .באשר

אמנןתית את הלהקה משנת  ' 83עד  ' 89לבדי,

לתאריכים ,כמןבן הצדק עם דןד דביר.

ללא שלי שיר  .שלי היתה בת זןגי לריקןדים ןלא
לניהןל ,ןקיבלה אחריןת על הלהקה
שאןהד

מ ', 89-

ןעד

אןלי יגיע המןעד לכתןב ספר על אןדןת הלהקה,

ןאז אפשר יהיה לתקן א ת המצב ןלהתעכב

נשאר קבןע.

בפירןט על תקןפת ניהןלן של דןד דביר .אבל

נאי קיבלתי את הניהןל של הלהקה ,להקה

מה לזה ןלאי פירגןן? הרי דןד מכיר אןתי היטב

מפןרקת עם מעט רקדנים-לאחר שמשה רןמנן

ןמןדע בןןדאי ליחסי ללהקה  ,ןאלין.

עזב  .הצלחתי לאןשש את הלהקה ןלהביא דןר

צילום

חדש של כןריאןגרפים צעירים  .בתקןפה זן

השעי:

יי חצות"  ,כ ור ;' רמו באך

הלהקה סיירה בעןלם ןזכתה לשבחים גדןלים

I

)שי קטעי עיתןנןת בארכיןן הלהקה(  .צר לי שיש

ריולוד :או רי אי בגי  ,להולת המחוו ה וליבוצ ית,

חןסר פירגןן ,ןאןלי כדאי לפני שכןתבים קצת

תחרות המחול הבינלאומית  ,סוזן דלל1994-
צילום :אורי נב ו

לשאןל?

בידידןת

עורכים :גיןרא מנןר ןרןת אשל

דוד דביר

מן"ל :זןם הפקןת
מנכ"ל :ליאןר ןיינטראןב

כתובת :רח' שןהם ,39
טל'04-344051 ,254990 :
פקס'04- 344051 :

חיפה

34679

מח' שיווק ומנויים :מיכל שקןלניק
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מתן האינטרפרטציה האמנןתית לתפקיד הןא

מןבן ש י ש רקדנים שההקרנה הטבעית שלהם

עביני החלק המרתק ןהמרנש ביןתר בעבןדת

חזקה משל אחרים  ,ןיש כאלה שהתמזל מזלם

הרקדן בין כןתלי הסטןדין .אחרי שנים של

ןהם למדן אצל מןרה שהןא נם אמן .אבל נם

אימןנים פיסיים המכינים את הנןף ,בא הרנע

באלה ע דיין יש לע י תים קרןבןת מן הבןסר.

שבן נןנעים באמנןת עצמה  ,באןתן משהן שהןא

להבנה העמןקה ביותר ןלמימוש מלןא

נדןל מהחיים ,ןשיש בן מן האינטןאיטיבי ,

הפןטנציאל שלהם הם יניען ,קרןב לןןדאי  ,אם

המסתןרי ןהמןפלא .

אכן י ניען  ,בשנים שבהן הנןף כבר יתחיל לבנוד
בהם .

בחרתי להאיר מספר היבטים שהין משמעןתיים
במיןחד לנבי כרקדנית ןכיןצרת .אני מקןןה

האספקט האמנןתי נזנח כבר בתהליך הלמידה .

שדברים אלה יהין סיפתח לדיןן בנןשא החשןב

לא פעם יצאתי מתןסכלת מצפייה בשיעןרים

הזה ,שבעיני הןא השלב העליןן בעבןדת הרקדן·

שנןעדן לת ל מידים מתקדמים ו לרקדנ י ם

אמנים מןזמנים להעלןת את מחשבןתיהם על

מק צ ןע יי ם  .ה הערןת שהשמ י ען המןר י ם התמקדו

הכתב ןלשלןח אןתן למערכת כדי ש י הין בסיס

בפרטים הפיסיים  .הם דיברן על שיפןר תנןחת

דליןן נןסף·

ה די כד י שכל אצבע תהיה ב " מקןם הנכןן  ",על
הנפת הרנל לנובה רב יותר כדי שקןןי הנןף

היןת ןמפנשים עם אמנים ממדין מים אחרים

י י ר א ן יי מןשלמים"  ,על שינןי זוןית ההטיה של

תמיד נתנן לי השראה ,חיזןקים ןכןח להמשיך

הראש או על הסטה זעירה ימינה או שמאלה .

בחיפןשים המתמידים בתחןם האמנןת  ,צירפת י

כל זה חשוב בהחלט  ,אבל לא תןרם

למאמר עדןיןת מפי אמנים שאינם מתחןם

ל התפתחןת ה אמנןתית של הרק ד ן הצעיר .

המחןל דןןקא ,הזןרקים אןר על הנןשא מנקןדת

הקפדה על ד י ןק צןרנ י לא תהפןך תנןעה כלשהי

מבטם  .מבלי שנדברנן מראש ,הם ננען באןתם

למענ יי נת י ותר או את הרקדן לאיש י ות מקר י נה .

ה מדין מים הם מהןתיים  ,ההדנשים הין שןנים

לע י ת י ם נדירןת ביןתר הזדמן לי לראןת מןרה

במקצת .

המלמד רקדן לתרנם את כל נונ י ייטירןף הדעת

דברים  ,ןרק במקןמןת שבהם ההבדלים בין

האמנןתי " לתנןעה  ,אן לצקת בתנןעה את כל

לעבןדת הרקדן על תפקיד יש צד טכני ןצד

אןתם נוןנים  ,מבלי שהדבר יןליד תנועה

אמנןתי .הצד האחד קשןר ביכןלתן של הנןף

מןנזמת  ,אן יי אמבטיית אמןציה על הפנים" ,

להתמןדד עם האתנרים הטכניים שמציבים

הביצוע

בלשןנה עת י רת הד י מןיים של נרטרןד קראןס.

החןמרים התנןעתיים ,ןאילן השני ביכןלת

להציע אינטרפרטציה אמנןתית .הצד האחד
פיסי ,שכלתני ,הניןני ,מתןדי  ,בעןד האחר קשןב

דלמיןן  ,לרנש  ,לאלפי צבעים בןהקים  ,ריחןת
משכרים  ,אנרניןת ןאסןציאציןת  .אלה שני

קטבים ,מעין יין ןיאננ ,שהאמנןת  ,כמשל לחיים ,
מכילה בתןכה ,ןשהרקדן צריך למצןא את
האיזןן

הנכןן ביניהם .בביצןע טןב באים שניהם

לדיי ביטןי.

מת ז ה אי נטו פ ו טציה ה אמ נות י ת

ל ת פ ק י ו הו א כ עי נ י הח ל ק ה מ ותק
והמונ ש ני ותו כענ וות הו ק וז נ י ז

כבר בשיעןר המחןל הראשןן מתחיל התלמיד
לשקןד על הפיכת הנןף לכלי .האימןנים
האינטנסיביים אןרכים שנים  ,ןבעצם אינם

פןסקים עד רדתן של הרקדן מן הבמה  .כיןם
הןלכןת ןרבןת הדרישןת ממנן

-

עלין לשלןט

באןפן ןירטןאןזי במספר סננןנןת ,ןלנלןת נם

כשרןנןת אמנןתיים אחרים  .מלבד זאת הנטייה

האןפנתית היא לעבר מ ח ןל אנרנטי מהיר  .ןכך
נןצר מצב שבן ,יןתר מאשר בעבר ,נפלטים מן

הבמה רקדנים לפני שהיה סיפק בידם להניע
לפריחה אמנןתית מלאה  .במקןם שהקריירה
הקצרה ממילא של הרקדן תתאר,ך היא
מתכןןצת

מ

א

ת

ך

ו

ת

א ש

ל

עוד יותר .

.

כ ות לי ה ס ם ו ו י ו א ח וי שני ם של
אימ ו נים פיסיים המ כי נ ים א ת הנוף ,

נא הונ ע שנ ו נונ עים נ א מנות עצ מה,

נ א ותו משהו ש הו א נוו ל מהח יי ם,
ו שיש נו מז ה אי נטו אי ט י נ י,

המ ס תוו י וה מ ו פלא

רןב הכןחןת מנותבים לערוץ הטכני  ,ןהאספקט

ל א פעם ביקרתי בחזרןת לקראת מןפע של
תלמ י ד י ם מתקדמים .נלןי היה לעין עד כמה
טןפח במשך שנים  ,בעבןדת נמלים רצינית ,
הרןבד הטכני ןעד כמה קןפח הרןבד האמנןתי.

מילןת תןכחה בנןסח ייאת לא רןקדת  ,תזןזי ,
תהיי יןתר מעניינת  ,תקריני  ,תעזי ,תשתחררי " ,

המחישן את חןסר האןנים של המןרים ןאת אי
יכןלתם להתמןדד עם הנןשא  ,ןבמקביל הנבירן
את חןסר הביטחןן של הננזפןת ןהננזפים
ן " כיןןצן " אןתם עןד יןתר  .לא פעם רא י תי מןרה
מנ י פה את ידיה בר ן ב רנש בתנןעה בצעדי

ןא לס  ,בניסיןן להדנים מה זן ריקןדיןת .

בהקשר זה עןלה בזיכרןני שיעןר אחר לנמרי ,
ש נתנה נ ' יין דאדלי ,מןרה דנןלה שהיתה קןדם
רקדנית בלהקתה של מרתה נראהם ,במסנרת
קןרס קיץ באקדמיה למןסיקה ןלמחןל
בירןשלים .דאדלי  ,שלא היתה מרןצה מב י צןע
סדרה של תרנילי טכניקה ,קטעה במפתיע את
השיעןר ןהורתה לתלמידים לקןם על רנליהם ,
לעצןם את עיניהם ןלדמיין לעצמם ע י ן
הממןקמת במצח ,מעל הנבןת  ,ןאש הב ן ערת
בנןפם .יי תפקחן ןתעצמן את העיניים כמה

פעמים ןתחןשן איך האש הפנימית משפיעה על

האמנןתי נד ח ק הצידה .אחרי שרקדן רכש את

הבעת הפנים שלכם ןאיך היא שןלחת החןצה

הטכניקה הנדרשת ,מצפים ממנן שאת הסחןרה

זרמים דרך העיניים  ",הנחתה אןתם  .הם

האמנןתית ימציא בעצמן .בלהקןת הבאלט

התרכזן ןהחלן להתבןנן פנימה  .משהן· בהקרנת

הקלאסי הרפרטןאריןת שימשה הבלרינה
הןןתיקה מדריכה

) (COACH

לסןלנ י ם הצעירים,

ןלא במקרה.

הנןף ןבאןוירה השתנה בעליל  .בלחש ,כדי שלא
לנפץ את בןעת הקסם ,הןרתה דאדלי לכןלם
לחזןר ןלשבת על הרצפה ןלהמשיך בתירנןל ,
הפעם תןך כד י שמירה על הנחלת שבפנ י ם .
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כיום מןפעל על רןב הלהקות ,קלאסיות

תלמ י דים מתקדמים זקןקים להדרכה של אמן.

כמןדרניןת  ,לחץ מתמיד להעלןת עןד ןעןד

אני מאמינה שרק מי שההתנסןת שלן כןללת

עב ן דןת חדשןת  ,ןהתאריך שנקבע להצנת

התמןד ד ןת עם הפן האמנןתי של הביצןע  ,על

הבכורה דןחק בהן ללא רחמים ,כך

הבעיןת  ,הפתרןנןת ,הבלבןל  ,הנילןיים ,

שההתמודדןת עם האתנרים הטכניים

ההתקדמןת ןהרנרסיה  ,ימצא את המילים

משתלטת על הכל .

הנכןנןת שיעןררן רקדן צעיר לתת ביטןי לעןלמן

הפנימי  .מןרה כזה ימצא את הדרך לנןןט אןתן ,
בעדינןת ןבביטחןן  ,בפתיחןת ןבעקשנןת  ,אל
נקןדת

החיבןר בין הגןף ןהנפש .

את העןלם הפנימי של האדם

-

ככיצוע של אמז גדול ,מחול
הניגודים הפנימיים מזיז את הצווה

הזיכרןנןת ,

האכזבןת ,המאןןיים הגלןיים ןהאינטימיים

החיצונית של א י כו י הגוף .האנוג י ה

-

משקף הדמיןן· זהן נכס מןפלא של כל אדם
באשר הןא אדם ,ןבאמצעןתן אפשר להפיח

שנאגוה קודם כגוף מוזומת

חיים בכל יצירה ,אם דרמטית ןאם
אבסטרקטית .אין הכןןנה לכך שהאמן יי הןפך "
לדמןת הנרקדת אן לעצם המגןלם  ,אלא לכך

לאיכוים שמכצעים את

שהדמיןן מעמיד לרשןתן את כל ניסיןן חיין,

האיכןת ןלנתב אןתה  .הןא התנגד לפרשנןת

המבןססת על ניתןח שכלתני  .פארל מספרת ,
שאחרי שיצר קטע למענה היא היתה מסתגרת
לבדה בסטןדין ןמנסה לגלןת את המקצבים ,

הדרמה  ,השיאים ןהנפילןת  ,העצירןת
ןההתחלןת ,הרגעים הסןערים ןהשקטים ,ייכי

זה בסןפן של דבר מה שהמחןל עןסק בן"  .היא

נדרשת לעניין חשיבןתן של הדיןק  ,אבל מבהירה
שהכןןנה אינה למספר הפירןאטים שמבצעים,
אלא למיקןד האנרגיה בתנןעה ןלמציאת
האיזןן ביניהם  ,כדי שאןתה תנןעה תקרין

אבל.

לא תיראה מןגזמת.

ןמתןך המאגר הזה הןא יכןל לדלןת זיכרןנןת

ןיזןאליים ,רגשיים ןתחןשתיים ,ןלתרגם אןתם

הכוו י אוגופיה

גם מרי לןאיס  ,כןריאןגרף ןרקדן אמריקני  ,דיבר

לאנרגיה המןזרמת לתנןעה ןהמפיחה בה

דימןי .הם מחזירים אןתך לנקןדת המןצא

על אנרגיה  :יי אני מתייחס למחןל כאל מ י לןן

משמעןת ןעניין  .את הצןפה עצמן לא מעניינים

שבילדןת  ,לאןתן גרעין יצירתי שממנן נבע

אבסטרקטי של תנןעה  .התאןןה למצןת את

התהליכים ןהאסןציאציןת שסייען לאמן ליצןר

החלןם להיןת רקדן ,אבל עןשים זאת בחןכמת

התנןעתיןת שבתנןעה היא הדרמה .האןפן שבן

את המןצר המןגמר שהןא מציג על הבמה.

האדם ןהאמן הבשל .

אני מארגן את האנרגיה בתןך המשפט הןא קן

הסיפןר",

אמר.

זכןרןת לי שתי תןכניןת טלןןיזיה שןנןת שתיעדן

סןזן פארל ןאדןארד ןיללה ,בעבר כןכבי נין יןרק

כיתת אמן .של הבלרינה נטלי מקרןבה ןשל

סיטי באלט  ,מספרים באןטןביןגרפיה שלהם

ןיללה ,שרקד את תפקיד אןברןן בבאלט

הפסנתרן ,ארתןר רןבינשטיין .שני האמנים

שהכןריאןגרף ג ' ןרג ' בלנשין השתמש בדימן י ים

הנאראטיבי יי חלןם ליל קיץ " לכןריאןגרפיה של

עסקן באינטרפרטציה האמנןתית ןשניהם גייסן

קצרים כדי להמחיש את האיכןת שביקש.

בלנשין ,מספר :יימתןך החןמר התנןעתי של

לצןרך כך דימןיים.

בלנשין ,שנתן לסןלנים יד חןפשית לפתח את

הןןאריאציה עלתה דמןת המאןפיינת בתנןעה

האינטרפרטציה שלהם  ,ןשנהג לבקש שלא

קלה ןמהירה  ,כמן חנית המפלחת את האןןיר".

מקרןבה עבדה עם סןלנית צעירה  ,שכבר קנתה

לה שם בעןלם המחןל ,על ןאריאציה מתןך

ידברן אלא יעשן ,האמין שיש לתת לתנןעה
להיספג בגןף ןלאפשר לדמיןן להכתיב את

ןןיליאם סטאנלי ,מןרה ידןע מדנמרק שלימד

הבלט יימפצח האגןזים ".היא לא תיקנה קן אן

את חברי להקת נין יןרק סיטי באלט ,הנחה

תנןחה ,אלא עןדדה אןתה לתת דרןר לדמיןנה ,

אןתן  :יי אם אתה מחפש חגיגה ןירטןאןזית כמן

ןחיפשה איתה דרך להפיח משמעןת  ,אנרגיה ,
צבע ןקצב בכל משפט .יינסי להתקדם

כאילן את מהלכת על קרח" ,הציעה
לה שןב ןשןב ,ןלא הניחה

"'

.....,..

לרקדנית עד שזן הצליחה

"'

לתרגם את הדימןי

\,

באמצעןת זיכרןן אישי

'/
(//

לשלב אןתה בהמשך המשפט

התנןעתי  ,לקשר זאת

I

למןסיקה ,ןלחפש ייחןד

I

סגנןני לתנןעה " .הפתרןן

J

I

\

כשניגנן לפני

ייביצעתי את הקפיצןת

כשאני מדמיין לעצמי
 /שאני מעןפף מעל

רןבינשטיין פרלןדים
של שןפן ,הןא דיבר

.

t

על משב רןח  .לאןר

~t

דברין חזרן

צמרןת של עצים

!,
[

גבןהים ביער

שערפל רןבץ

I

ר

הפסנתרנים

האמן ןהשמיען

/ /

להפןך את הקפיצה לאמנןת  ,עליך

 / 1של ןיללה היה זה:

שלה לאיכןת של תנןעה.

הצעירים בכיתת

של אתלט ,תבצע קפיצת BRIS ES
/
 ,OUVERTןתנחת בעצירה  .אבל כדי

בכבדןת על אדמתן.

1

הרגליים עשן את
כל העבןדה

מספר פעמים את

בנןשאן את

משפט הפתיחה,

בנסןתם להנשים את
המןסיקה ןלהקנןת

לה את גןן הצבע,
הדינמיקה ןהמגע

הטןרסן המןחזק

!

כמקשה אחת ללא

f

תנןעה"

1

;,1

הנכןנים .

/

בבאלט ייהבן הסןרר "

הנחה בלנשין את דיאנה

(,/

יש  ,עדיין  ,אנשים שדימןיים

פשןטים כאלה מעןררים בהם

גיחן,ך כאילן המשחק ב " נדמה לי "

אדמס ,שרקדה את

/

תפקיד

/

שייך בלעדית לילדים .יש המתביישים

הסירנה -

האסתטיקה המפתה

/
/,

להיפתח ןלגלןת את עצמם  .אמנים

גדןלים באמת אף פעם לא חששן לדבר

שמתפתלת על גןף הבן )ןיללה(

" ןלבסןף מטפסת על כתפין  ,לשבת

~ימ שמעשנת סיגריה  .לןןיללה הןרה

לבצע את ההרמןת ןההןרדןת של הסירנה

בפשטןת ןלא ביקשן להסתתר מאחןרי חןמןת

ב"איכןת של מעלית" ,ןלהצמיד את ידין

ןגמ של פלפןל .

למןתניה כאילן צמחן מגןפה .לגבר המלןןה את

הבלרינה בדןאט היה אןמר בלנשין  ,יי אל תיתן
אמנים גדןלים פתןחים להקשיב ןלספןג  .גןפם

את ה י ,ד אלא תציע אןתה"

כןלן ,על חללן הפנימי ןקליפתן החיצןנית ,נמצא
תמיד במצב הכן ,ןכמן שןלח זרןעןת סמןיןת

בספרןת המחןל אין אלא נגיעה דלה

ןרגישןת התאבןת לקלןט כל ריח  ,תחןשה אן

באינטרפרטציה האמנןתית  ,ןמכאן הצןרך

7

להרחיב את היריעה ןלבדןק מה כןתבים על כך
בהקשר של אמנןיןת אחרןת .בדןמה לבלנשין,
גם הבמאי ןהמןרה מיכאל צ'כןב מדגיש את
עליןנןתן של הדמיןן על האינטלקט ,המכיר
עןבדןת בלבד ןלכן תןחם את הפרשנןת

בגבןלןת המןכר ןלא מאפשר פריצה לעןלמןת
לא מןכרים .

את אחד הדימויים המופלאים תום
זיאמי ,נדול שחקניו של תיאטווז

הנו ,שאמו :יינם על ענף מיובש יש

פוחיי .ובמילים אחוות :בנל

צ'כןב ממליץ בפני שחקנים ןבמאים להתןןדע

ןבשלב הראשןן להתמקד ביצירת האןןירה.

א י נטופוטציה ,עצובה או שמחה,

צ'כןב מציע להתנןעע בחלל ללא שןם תכתיבי

מהיוה או איטית ,נדולה או

ביצןע מהאינטלקט ,כדי לאפשר לדמיןן לפרןץ
ןלאןןירה להתפשט ןלעטןף את השחקן ,ןרק אז

להתחיל לגלגל בקןל את הטקסט ,כך
שמילןתין יבןטאן באןפן טבעי ןהאמירה תהיה
חלק אןרגני מהאןןירה .הןא חןזר ןמדגיש שעל

המבצע להיןת בתחילה "ניטרלי ןפתןח" ,פיסית

מינ י מליסטית ,חייב להיות נם קווטוב

מז המנונד ,נמו הפוח הנלום באותו
ענף יבש

יןתר עלין להניח לאינטלקט למיין ,לברןר
מסןימת ,לימד צ'כןב ,יש קןדם

 IIלראןתה II

איכןת זן מתקשרת לתכןנה חשןבה נןספת

-

הפשטןת ,שעיקרה צמצןם שמטרתן להעשיר
ןלהעמיק ןהיא היפןכן של עןמס יתר .על הריקןד

של מליסה היידן  ,שהןפיעה בגיל מבןגר בנין
יןרק סיטי באלט ,מספרים שתמיד בחרה
במעבר הקצר ןהישיר בין שתי תנןעןת

מעבר למה שהתבקש.
איכןת נןספת היא הטבעיןת .זן אינה מילה
נרדפת לנאיביןת  ,לאינטןאיטיביןת אן לתנןעןת
אןפייניןת של ילדים .הכןןנה לטבעיןת טהןרה,
מרןכזת ,עשירה בהתכןןנןת יצירתית ,אבל
כזאת שנולדה תןך כדי התרחקןת מכןןנה  ,כדי

ןנפשית ,להצעןת הדמיןן ,ןשרק בשלב מאןחר
ןלארגן .גם כאשר הטקסט דןרש ביצןע פעןלה

עצם

-

תנןעה עניינית מתןמצתת.

ןשהתרחקה מכל הדגמה ראןןתנית של יכןלת

אל כל טקסט והמקביל לחןמרים התנןעתיים
של כןריאןגרפיה( בקריאה ראשןנית שטחית ,

הסנסןאליןת של העןר ןהבשר ןלהיןןתר רק

קןראים לכך

,HIPPARl-HAl

שפירןשן :למשןך

לתןכך פנימה משהן אן מישהן שבאןתן זמן

שלא יןןצר שמץ של מתח ,אילןץ ןמלאכןתיןת .
האמן אמןר לגשת לאינטרפרטציה האמנןתית
כשהןא  IIחןפשי משיעבןד !' כל עןד האמן מקבל

ללא ערעןר מןסכמה גןפנית אן נפשית כלשהי,
אין הןא חןפשי ליצןר אינטרפרטציה שיש בה

רעננןת ןחידןש  ,שהאמן · מגלה

מתבצעת בדמיןן ןלאפשר לראייה זן לעןרר את

משהן אן מישהן אחר מןשכים אןתן החןצה.

הרצןן הטבעי לבצע זאת.

הכןחןת הגגדיים פןעלים גם בתןך הגןף ,למשל,

ןמחיה בתפקיד מסןרתי  .מןבן שאין מדןבר

בין פלג הגןף העליןן לפלג הגןף התחתןן ,אןבין

בשימןש בגימיקים אן בהפגנת חדשנןת לשמה .

אין ספק שהאתגר הפיסי העןמד בפני הרקדן

גדןל לאין שיעןר מן האתגר הפיסי ,הגדןל
כשלעצמן ,שעןמד בפני השחקן ,ןלכן למראית

החלק הקדמי לאחןרי ,ןבעזרת הדמיןן גם בין
כ ~ איבר לאיבר .האמן עןקב אחר התמןדדןת
הכןחןת בתןך גןפן

-

"", NOVELITY

לא מעט נכתב ןנאמר על הצןרך באיפןק  .גם
כשרןקדים את הסערןת הגדןלןת

ביןתר.

מכןון ,מחזק ןמחליש

עין ,הצעתן של צ'כןב אינה מתאימה לעןסקים

בהשתמשן בעין הפנימית שלן ,שהיא מעין

כל ביצןע אמנןתי אמןר להעניק לצןפים את

במחןל  .ןבכל זאת ,היא מעןררת מחשבה בנןגע

ראדאר ,ןתןך כדי כך נןצר ,בנןסף לשליטה,

התחןשה ,שלמרןת האנרגיה העצןמה שהןציא

לשלב הראשןן של ההתמןדדןת עם הטכניקה .

אןתן מתח של התמןדדןת שמפיק אנרגיה .

מתןכן האמן ,המקןר שלה נשאר בתןכן ןלא

הטכנית הראשונית תהיה ניטרלית ,מעין שטיפת

יש להבחין בין אנרגיה פנימית לבין אנרגיה

זיאמי ,גדןל שחקנין של תיאטרןן הנן ,שאמר :

חיצןנית של אדם שנחשב לאנרגטי .האחרןן

 IIגם על ענף מיןבש יש פרח !' ןבמילים אחרןת:

גןמא מרחק בחלל ,נע במהירןת  ,מפעיל את

בכל אינטרפרטציה ,עצןבה אן שמחה ,מהירה

אןלי גם כאן יש להקפיד על כך שהעבןדה

רןחב  IIלבנה ,II
מהשפעןת -

כדי להימנע בשלב המןקדם הזה

זיכרןנןת ,אסןציאציןת ,תנןעןת

הידלדל :את אחד הדימןיים המןפלאים תרם

שרירין ןמעייף את עצמן .זן אנרגיה חיצןנית,

אן איטית ,גדןלה אן מינימליסטית ,חייב להיןת

הנןבעת מהתירגןל הפיסי המביא לאמנות של

גם קןרטןב מן המנןג,ד כמן הפרח הגלןם באןתן

במזרח ,בן לא נהןגה ההפרדה המלאכןתית

דיןק ןהפגנת יכןלת .אלא שלא זן האנרגיה

עףנ יבש.

המקןבלת במערב בין המחןל לתיאטרןן .מרבים

שיןצרת את הקסם של האמנןת  .האנרגיה

לעסןק באנרגיה ההןפכת מבצע לאמן· איך

האמנןתית האדירה נןצרת מהתמןדדןת הכןחןת

הלקןחןת מריקןדים אחרים

-

לא רצןיןת.

מלמדים להפיק את אןתה אנרגיה? אמן

המנןגדים בתןך הגןף  ,ןהיא גדןלה מהחיים

תיאטרןן נן ידןע סיפר שאבין הןרה לן לצעןד

ןגןרמת לגןף להקרין נןכחןת ,כל תא ןכל נים

קדימה ןאז אחז במןתנין ןמשך אןתן אחןרנית .

דם מןדעים לקיןמם ןמשדרים את מלןא

ידכ להתגבר על הכןח המןשך אןתן היה עלין

הפןטנציאל הרןחני ןהיצירתי שלהם  .בביצןע של

להשקיע הרבה יןתר אנרגיה מאשר בהליכה

אןמ גדןל  ,מחןל הניגןדים הפנימיים מזין את

רגילה .כלןמר ,האנרגיה נןצרת על ידי מאבק בין

הצןרה החיצןנית של איברי הגןף .האנרגיה

שני כןחןת מנןגדים .דןגמא לדימןי שעןזר ליצןר

שנאגרה קןדם בגןף מןזרמת לאיברים

אנרגיה ןרטיקלית היא טבעת ברזל גדןלה

שמבצעים את הכןריאןגרפיה .

ביביליוגרפיה
 n the Art oj theס Zeami Motokiyo ,
·No Drama - The Major Treaties oj
Zeami, Princeton University , 1984
Barba, Eugenio, "Theatre
)Anthropology", TDR 26 (1982

המןשכת את האמנים בתיאטרןן הקיןגן כלפי

מעלה ,ןמאלצת אןתם להשקיע כמןת אנרגיה

אי תנןעה אין פירןשן  IIמנןחה ,השתחררןת,

גבוהה כדי שרגליהם יישארן על הקרקע.

התפרקןת" ,כןתב שחקן נן ידןע על רקדן
שתפקידן היה לעמןד עם הגב לקהל  .באןתן זמן

האסתטיקה של הבאלט הקלאסי נןהה אחר

הןא רקד בדמיןנן את הריקןד שביצע אמן אחר

תחןשת הקלןת ןהריחןף מעלה  ,אבל לשם

בפןעל יי שאם לא כן ,לא יעןרר הגב שלי שןם

השגתה חייבת להיןת מןדעןת גבןהה לנגיעה של

עניין בצןפה !' אי תנןעה פירןשה יי אגירה'! יש

כף הרגל ברצפה .דחיפת הרגל לאדמה נןעדה

בה היןפי הרןחני שבהקרנת יי תנןעה א:כ ישירה",

לאפשר צמיחה כלפי מעלה  .כאשר מדמים בזמן

שלמראית עיו היא מינימלית אבל למעשה היא

תנןעת

הRELEvE-

את כרית כף הרגל מכה

שןרשים באדמה ,מזמינים אנרגיה נגדית רבה

טעןנת אנרגיה  .גם עליה ,מסתבר ,חל עקרןן
משחק

הניגןדים .

יןתר ןזן כמן מטפסת על עמןד השדרה ,מאריכה

אןתן ןמןצאת דרך לצאת כקיטןר עדין דרך

תןרת הזן הגדןשה חןכמה ןעידןן מציבה בפני

הקןדקןד .ככל שבסיס ההר עמןק יןתר יהין

הרקדן המערבי אתגרים מסןג חדש  .אחת

הפסגןת גבןהןת יןתר.

התכןנןת שהיא מחשיבה בביצןע היא היןבש,

ה,LOFfY DRYNESS-

8

Hisamatsu Shinichi, Zen and the
Fine Arts, Kodansha lnternational,
1971

שמןבנן ביצןע אמנןתי

שפע של תרגילים ןסגנןנןת נןצרן במזרח סביב

שאין בן עןד ילדןתיןת  ,אלא התמצית של

אןתן עיקרןן בסיסי של כןחןת נגדיים .היפנים

תבןנת הניסיןן .להיעשןת יבש פירןשן לןןתר על

Villella Edward with Larry Kaplan ,
& The Prodigal Son, Simon
Schuster, 1992
Farrell Suzanne with Tony Bentley,
& Holding on to the Air, Simon
Schuster, 1990
Selma Jeanne Cohen , Dance as a
Theater Art, Dance Horizons Books ,
1974

רות אשל

כםווצת השנים ,הכנתי שםוד האםנות

לדימןיים תמיד נןדעה לגבי חשיבןת רבה

םםוז כאינות התנועה ,ולא כצווה,

כרקדנית ןכיןצרת .שנים התביישתי לחשןף
אןתם .בתחילת שנןת

ה 70-

של מןדעןת גןפנית גבןהה ןשל התרןממןת רןח

וחוכמה .אחרי שנןכחתי שיש גם מןרים כאלה,
הלכה ןהתעצמה חןסר הנחת שלי וגבר הצמא

למפגש נןסף עם גןרן .לא זכיתי בכך עדיין·

יצרתי את אחד

כתנועה אינותית ,פשוםה ננל

הריקןדים הראשןנים שלי ןג'קי גןרן ,שהיה

במאי תןכנית הטלןןיזיה ייעלם ןעלמה" ,צילם
אןתן.

שתהיה ,יש דכו םה םהפנם

כשהיינן באןלפן ,הןא שאל איפה אני רןאה
בעיני רןחי את הריקןד מבןצע  .זן היתה הפעם

ב 1986-

הגשתי בקנדה רסיטל  ,שהעליתי

 .באןתה שנה במסגרת פסטיבל ישראל  .הייתי

באיכות התנןעה ,ןלא בצורה .בתנןעה איכןתית,

פשןטה ככל שתהיה ,יש דבר מה מהפנט.

האנרגיה שהיה עלי להשקיע בהתעלמןת מן
החסר האמנןתי בשיעןרים שלקחתי היתה כה
רבה ,שהעדפתי לעבןד לבד בבית ,חרף

הראשןנה שמישהן גילה עניין בדימןי שלי ,

אז בת

ןבהתרגשןת סיפרתי לן שאני רןאה בדמיןני

צעירים ממני בהרבה .הגוף כבר הרגיש אלף

פשןטים אבל כאלה שבונים כןח ,שנןעדן להיןת

שתי נערןת עןמדןת בשדה פתןח ,ירח לבן עןלה

שנןת עייפות בעצמות והמחשבה על שיעןר נןסף

פןרמט נןח המאפשר חיפןש דימןיים ותירגןמם

ןמאיר אןתן ןהן מתחילןת לרקןד .גןרן הקשיב

לא ממש הלהיבה אןתי ,אבל ידעתי שאני

לאיכןת שתצבע אותם.

היטב ,היה חשןב לן לדעת איך לכןןן את

חייבת לשמןר על רמה טכנית סבירה אם

התאןרה כך שתיןןצר האןןירה הנכןנה.

בדעתי להמשיך להןפיע  .באותן יןם ביקרה

בתרגילי האדאג'ן ,על הרמןת ןהסעןת הרגליים

בבית הספר מןרה אןרחת )את שמה אינני

הכלןלןת בהם ,הייתי מדמיינת שטבןרי הןא
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פלןס .נכנסתי לשיעור עם רקדנים

במרןצת השנים ,הבנתי שסןד האמנןת טמןן

הרקדנים שלי ,לעןמתן ,הקשיבן ןציחקקן:

יןדעת(

יירןתי עם השיגעןנןת ןהדמיןנןת שלה "  ,נראה

בשיטת גראהם  .כמעט התפתיתי ללכת הביתה ,

ןהןדיעה שתיתן שיעןר מחןל מןדרני

החסרונןת שבכך  .הכנתי סדרת תרגילים טכניים

מרכז אנרגיה ,שמתוכו יןצאת קרן אור רבת

כןח .זן זןרמת אל תןך הרגל המןרמת ,יןצאת

להם שלא כך אמןרה לדבר כןריאןגרפית

כי באןתן שלב זה היה הדבר האחרון שרציתי

ייענפ'ס מחות'7ס "  ,כור ' וב'צוע  ,רות

שעןבדת עם רקדנים מקצןעיים .הייתי צעירה,

לעשןת.

אב'זר ' ס  ,ד '7ה מא'ר'  ,מוס'קה' ,וסף דורפמן

במשך זמן רב הןספתי לשמןר את דימןיי לעצמי .

כבר בתרגיל הראשןן הבנתי ,שאןתה מןרה

בתחילת דרכי כיןצרת ,ןתגןבתם פגעה בי.

אש 7

"OIAPEREO BRANCHES ", CHOR . & OANCE: RUTH ESHEL
PROPS: OLIA MEIRI. MUSIC: JQSEPH DCRFMAN

שןנה מכל אלה שהכרתי עד אז .שהיא יןדעת

דרך הבןהן ומתפשטת אל עבר הרים רחןקים.

אלה המשיכן ללןןת אןתי ,כחלק מן המאןןיים

להפיח חיים חדשים בסדרת תרגילים שביצעתי

יכןלתי לראןת במןחש את הקרן הארןכה ,את

הנסתרים שאןלי אינך רןצה לדבר עליהם אבל

פעמים לאין ספןר .שהיא גןרן  .לא היה כל חדש

צבעה ,את עןצמת האנרגיה שלה ,שאןתה היה

הם מבקשים דרך להתבטא .המחןל ,כמן

בתרגילים עצמם ,אבל אלן דימןיים ליןן כל

עלי כלהזמן להזין .הקרן ליןןתה את הרגל

המןסיקה )ןלא כמן התיאטרןן ,שבן לכל מילה

אחד מהם! גם קצב השיעןר ןאןפן הדיבןר שלה

שפילסה את דרכה בחלל ,נעה באיטיןת ,מןדעת

נןעדן לשרת את המטרה האמנןתית של המפגש

למפגש העןר ןהאןויר ןלחשיבןת הרגל התןחמת

יש משמעןת ברןרה( ,שייך לעןלם שהמסר שלן
משלב את הגלןי ןהנסתר גם יחד .זן אמנןת של

-

אןןירה ןשל מסתןרין .מבלי שביקשתי מצאן

אפשר היה לחןש שהיא יןדעת על מה היא

פתאןם אןרך שהןא מעבר לפיסי ,שלא היה לה

הדימןיים דרך להשתחל לתןך הריקןדים

מדברת .מעןלם לא התרגשתי כך בשיעןר.

קןדם  .עם סיןם התרגיל הייתי רןאה את הקרן

שיצרתי לעצמי ,ןגם לאלה שיצרן לי

כשיצאתי מהסטןדין הרגשתי שקןמתי הזדקפה.

נסןגה ,חןזרת למקןר האנרגיה ןמתכנסת כמן

הייתי גאה להיןת רקדנית  ,כי היה בזה שילןב

עןבר ,אןגרת כןח לקראת היציאה הבאה .

כןריאןגרפים

שןגים.

להחדיר איכןת של דמיון ןצבע לתןך התנןעה.

בתןכה את האןר המןפלא .לאןתה רגל הןקנה

שבה

-

הרי התנועות הן אותן תנועות .ניסיתי

לתפוש את הכובד שלה ,איך נמשכה

לאדמה.. .

בניגוד לגוף האנושי  ,פרטיטורה איננה משתנה.
לעומת זאת הביצוע משתנה עס השניס .

ב 18-

צליל בודד של הברה אחת ,כמו ייאה" ,אני

יכולה להפיק כצליל לבן או כהה ,חריף או

ה  I!Iנה שאני על הבמה ,שרתי כמעט אותו מספר

מתוק ,עגול או שטוח ,קופצני  ,רגוע  ,חזק או

פעמיס את הסימפוניה השנייה של מאהלר .בכל

חלש ,עס או בלי ויברציה .אני יכולה לשלוח

ממה שטמון בביצועיס של סולניס גדוליס

פעס זה היה דבר אחר  ,כי בכל פעס ביצעתי

אנרגיה החוצה או לכנס אותה פנימה .ואס צליל

לתפקיד מסויס ,ואז לקבוע מה אני הולכת

זאת בנקודה אחרת על קו חיי  .העולס מסביב

אחד יכול להישמע כ,ך אשכול הצליליס

לעשות.

משתנה ,ולכן משתנה גס האופן שבו אני

שמצטבריס לכדי יצירה שלמה

מתפקדת .אומריס שהאמן חי בתוך הבועה

וכמה .

כןכ דבורה שיונקת מכל אחה רציתי לשאוב

במקרה הזה ראיתי סרטיס ,קראתי את סיפורי

-

על אחת כמה

היצירתית או ההבעתית שלו ,אבל הוא מושפע

המיתולוגיה היוונית  .עטפתי את עצמי בספרות .

מהסביבה שעוטפת אותו ,יש גילוייס חדשיס

כשאני מתחילה לעבוד על יצירה חדשה ,אני אף

נאי לא יודעת אס זה ממש עזר ,אבל ודאי שלא

במדע וברוח ,יש חוזי שלוס ומלחמות .

פעס לא שרה בקול רס ,מתוך גיוס מלוא כל

מהדורות שונות של הביצוע  ,גיבשתי לעצמי קו .

כשאני חוזרת לעבוד על יצירה שביצעתי בעבר

התחלתי לבדוק מה אני רציתי להדגיש ,איך אני

אני בודקת מחדש את האלמנט הטכני-פיסי.

המרכיביס ,כדי שלא יוכנס למאגר הזיכרון של

הזיק  .אחרי שלמדתי את הצעדיס וראיתי

רציתי לגמור את התנועה .רציתי לעשות זאת

בגיל

בצורה משלי .

מאלה שיש לי היוס .חלק מאותן
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למשל ,היו לי בעיות טכניות אחרות

השריריס מהלך שגוי )כגון שגיאה באינטונציה
או בדיקטציה( .אני בודקת את המפה היטב

לפני שאני ממש יוצאת לדר,ך כי אחר כך קשה

בעיות מן העבר הפכתי לאלמנט

באינטרפרטציה  ,כלומר בניתי שביל

מירה זכאי

שנשמע כמו החלטה אמנותית אבל
בעצס נבע מבעיה טכנית .כשאני

ההתמודדות של מבצע עס יצירה מוסיקלית

שרה היוס את אותה יצירה ומגיעה

היא ברמות שונות בשלביס שוניס של חייו .את

לאותו צומת מסויס ,עלי להחליט

האמן המתחיל מטרידות בדרך כלל בעיות

אס הפתרון ,שהיווה בזמנו מענה על

טכניות והוא נאבק כדי לגבור עליהן.

קושי טכני ,עדיין תקף מבחינת

האמת הפנימית שלי כאמן.
האמן הבוגר מתמודד עס כמה וכמה רבדיס של
החומר שהוא עתיד לבצע  ,כשלכל אחד מהס יש

ההתנסות האישית משפיעה על

פונקציה אחרת  .רוב המוסיקה הווקאלית

איכות הביצוע .יש הבדל בין ביצוע

מלווה טקסט  ,וזה אלמנט המפרה את הדמיון.

הצובע את המוסיקה בחוויות מתוך

הזמר אמור לפגוש את החומר הספרותי כאדס

המאגר הפרטי לבין ביצוע הניזון

הקורא שירה כל חייו ,ולהתייחס לסוג השיר

מחוויות שאינן כלולות בניסיונך  .ילד

ולכל הרבדיס המילולייס שבו.

פלא הוא דוגמא למי שמנגן

אינסטינקטיבית כאילו עבר
המלחין פוגש את הטקסט ומגיב עליו .כשהאמן

במציאות חוויות חייס ,שלמעשה לא

המבצע פוגש את הטקסט המולחן ,אמורה

עבר .כלומר הוא חש ,במעין דז'ה וו

תגובתו הנפשית להוביל אותו לצמתיס שבהס

) (, DEJA VUאת האמת הפנימית של
אירוע שעדיין לא התנסה בו .

אםז צוין לשלוט כםאטויה ,עליו

לכנות כאופז שיטתי את הנלי ,את נל
הכנייז נולו ,את קיוות הםנז ,את הננ,

דניאל בארנבויס הוא דוגמא לילד
פלא לפי כל קנה מידה מקובל ,אבל
כשהוא מנגן היוס יצירות שניגן לפני
כשלושיס שנה ,אני שומעת את ייפלא
התבונה המצטברת"  ,שבשבילי הוא
הרבה יותר מרגש.

את הםעקים ,נוי שיהיה אפשו

לתלות עליהם כוי פשתז ,םשי

וקטיפה ,הוםיוז פועל נל הזםז ,שולח
אנוכיות וצוכע את הצליל

מידה זכאי,

MIRAZAKAI

עבודת הזמר דומה לזו של רקדן יותר מאשר
לזו של כנר ,כי גס הכלי שלו הוא הגוף .בכלי זה,

לתקן את השגיאות  .לא שאי אפשר לתקנן

שלפעמיס הוא עצוב ,לפעמיס שמח ,אנחנו

במודע ,אלא שהשריריס שמפעיליס את

ישניס ,אוכלי ,Qחושביס ,אבל כנר ששפר גורלו

המערכת כבר נתוניס בתבנית התנהגותית

יוכל לרכוש אפילו כינור סטראדיוואריוס ,כלי

מסוימת .הגוף והמוח ,שביניהס יש איזון עדין,

שיש בו מלכתחילה אלמנטיס של שלמות  ,ואז

מתפצליס בשלב התחלתי ,כדי לאפשר בהמשך

המפגש בין האמו המבצע לכלי עשוי להניב

שלמות הרמונית.

תוצאות נפלאות .אבל שלא כמו הנגן ,כמוהו

ייפגש עס הדיאלוג שבין המלחין לטקסט .

כרקדן  ,צריך הזמר לבנות את גופן תוך כדי

שירה היא בעצס עוד כלי נשיפה  ,שבו יכול

בשלב זה  ,כל המסלוליס האלה מוליכיס אל

למידה לפרוט עליו  .התיחזוק השוטף של הכלי

הדמיון היוצר להשפיע על עיצוב הצליל  .אני

הביצוע  .מנקודה זו ואילך אפשר לדבר על

הוא חלק בלתי נפרד מלימוד הזמרה ,וזמר

יכולה לשיר כמו אבוב  .הכלי שולח אלי אנרגיות

מכלול השאלות שהאמן המבצע צריך לתת להן

אמור להקדיש לפחות שעה וחצי ביוס לאימון

ואינפורמציה אקוסטית ,והגוף והדמיון שלי

תשובות ,גס באותו רגע וגס בקונצרט.

הגוף

-

ועדיין לא אמרנו מילה על עניין הקול.

מגיביס יחד בניסיון לפגוש אותו באמצע  .כדי
לבצע זאת עליך להיות אמן בוג,ר שכבר כבש

ונא עוסקיס בגוף האנושי שמשתנה בכל יוס
ויוס  .מדי יוס ביומו השמש זורחת אבל לא

אןמ צריך לשלוט במאטריה  .עליו לבנות

באותה שעה  .גס אנחנו  ,בתור חלק מהיקוס ,

שיטתי את הכלי ,את כל הבניין כולו ,את

של בשלות אמנותית מגיע אמן בדרך כלל רק

באופן .

את האתגריס הטכנייס ומרגיש משוחרר .לשלב

מתעורריס קצת אחרת בכל בוקר ולכן

קירות המגן ,את הגג ,את המעקיס  ,כדי שיהיה

באמצע שנות השלושיס לחייו ,אז מגליס שכל

ההתמודדות עס הצד הטכני קשורה בעבותות

אפשר לתלות עליהס בדי פשתן  ,משי וקטיפה.

הדבריס הנכוניס באמנויות למיניהן משיקיס זה

בלתי ניתנות להתרה לכל המערך הנפשי שלנו,

הדמיון פועל כל הזמן  ,שולח אנרגיות ו .צובע את

לזה .

לכל מעטפת הגוף ,לנקבוביות שלנו ,שגודלן

הצליל  .ככל שהקואורדינציה של הזמר טובה

משתנה  ,לזרימה הפנימית של הדס על כל

יותר  ,כך גדולה ההסתברות שיפיק את הצליל

כשאני מלמדת ,אני מפרידה בין העבודה על

מרכיביו.

ה  IIנכון " שאליו הוא שואף להגיע.

התהליך הטכני לבין העבודה על התהליך
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הרוחני .לאחרון אני מקדישה הרבה יותר זמן,

לא הבנתי למה הוא התכוון אבל כיום אני

לשנייה  .תהליך זה מתרחש אצלי בטבעיות ,

ובו אני נוגעת בדברים של המפגש הפילוסופי,

מבינה  .יש הבדל בין אמנות לבין החיים .ההבדל

כשאני אישית עובדת עם הכוריאוגרף על

הרגש י והאתי של האמן עם היצירה ,ובאופן

הזה לא צריך להתבטא בסגנון מופרז ,אלא

באלט חדש .

שבו הוא מתמודד עם כל אלה .האמן מבקש

ביכולת לברור ולהחליט יי איפה לשים את

לגלות את הגרעין שיאפשר לו להנביט את

הנקודה האדומה על הציורי ' .אינך חייב למלא

דע כמה שזה יישמע מוזר ,מרב החופש של

הצמח שלו בתוך העציץ הנתון.

את הקנוואס בנקודות אדומות ,מספיקה

הפירוש מצוי דווקא כשעלי לבצע יצירה

כאי מאמינה שבכל אמן צעיר יש משהו יימולד",

נקודה אחת ,תנועה אחת  .הצמצום מתקשר

מהרפרטואר הקלאסי .בתוך הביצוע הדייקני

כשתפקידו של המדריך הרוחני )אני לא

לבחירה הנכונה  ,ולעיתים היא יכולה להיות גם

של הצעדים של תפקיד כגון זה של ג יי זל ,

משתמשת במילה יי מורה"( הוא לעזור לו

שגויה .האמן הבוגר איננו מסתמך רק על

כשהגבולות תחומים היטב  ,אני יכולה לבטא

למצוא את המפתח אל חדרי ארמונו.

האינטואיציה ,שהיא אולי הכשרון  .הוא מבין

את הדמות כרצוני .אבל אני מקבלת השראה

את כוח הצמצום וכמה נכונה האמרה

גם מביצועים של רקדנים אחרים .הווידיאו

.LESS IS MORE

הוא מכש י ר אדיר .בעזרתו אני יכולה ללמוד
את הביצועים של הרקדניות הגדולות ביותר

חנה מרוו

כשאני מביימת מחזה אני לא נותנת לשחקנים

במיטב הלהקות .ואז זה קשה יותר שלא

שי מי שחושבים שרק אצל הרקדן הכלי הוא

מדי לשחק  .קודם כל עובדים על הבנת הכתוב,

לחקות את הדקויות של רקדנית כגון

הגוף ואצל השחקן העיקר זה הקול וההקרנה

על הלוגיקה והבנת הסיטואציות שנובעות

מקרובה .כשאני רואה משהו מושלם ממש,

הבימתית .האמת היא שאצל השחקן ,כמו אצל

מהמפגשים של הדמויות  .אחר כך עוברים להבין

עלי להפוך זאת לחלק מהביטוי העצמי שלי.

הרקדן ,הגוף הוא העיקר .כשאני מדברת על

ומ הן הנפשות הפועלות  ,כשהעבודה היא עם

לעיתים איני מצליחה למצוא את עצמי

הכרת הגוף ככלי ,אני מתכוונת לגוף במובן

הקבוצה וגם אינדיווידואלית .כמובן שאני

המלא ,כי יש נימים ,דם ,נשימה ,קצב הלב

מציגה את השאלות הקבועות  ,יימאיפה אני

וקצב המחשבה  .אני אישית תמיד שמתי דגש

בא ,מה אני עושה כאן ולאן אני הולך?" אסור

על היכולת הגופנית .אולי זה יישמע כקוריוז

להצטמצם בנתון ,כי החיים מתחילים עוד לפני

אבל אני בעצם רקדנית מתוסכלת .למדתי

שרצים לבמה .

לרקוד אצל מיה אר בטובה ,תהילה רסלר ,רות
האריס  ,רינה שחם ואחרות .לפני התאונה היו לי

כדי לשמור על רעננות המופע אני שואלת את

נעלי באלט והייתי רוקדת בבית ואפילו עושה

עצמי לפני העלייה לבמה מאיפה אני באה ,מה

פירואטים.

מצבה הנפשי והגופני של הדמות .אנו בני אדם
משתנים כל ערב  ,אבל הטקסט והבימוי נתונים.
אדיאנו משתמשים בכל הרובדים
האמוציונאליים שלנו לצבוע את התפקיד.
המטען התרבותי הוא הבסיס .כדי להפעיל את
הדמיון אתה צריך גירויים  .אם הבסיס

התרבותי שלך מצומצם אז גם הגירויים

מצומצמים .אתה לא יכול ליצור משהו מלהיב
וחדש מבלי שיהיה ~ך משהו שיזין אותך .
מילת המפתח היא להתעניין  :להתעניין בשאר

\,

האמנויות ,להיות חלק מהעשייה הכללית,
לראות מה הולך בריקו,ד בציור ,בפיסול,
במוסיקה קלאסית ופופ  .להרחיב את

..

I

האופקים ,לאהוב או לא לאהוב דברים מתוך
העשייה הכללית .כל זה מפעיל את הדמיון ,נותן
רעיונות וכלים נוספים

-

ייאה ,בזה אני יכול

רומאו ויול,ה  ,כור י ,ברטה ימפולסקי,

להשתמש ".
יש כל כך הרבה דרכים להזין את הדמיון

מוסיקר" ס .
רקדנים  ,ונדי לאקינג ,קוין קאנינגהאם

-

אפילו לקרוא עיתון בבוקר  .העיתון מלא חיים ,
מעורר אסוציאציות .ללכת ברחוב ,להסתכל על

MUSIC: S. PAOKOFIEV, DANCEAS: WENDY LUCKING·SHAPIAA, KEVIN
CUNNINGHAM· ISAAEL BALLET

הפוליטי  ,קשור וקשוב למקום שבו אתה חי

בתפקיד כלשהו  ,אם מסיבות גופניות  ,טכניות

ופועל .להתעניין בכל מה שקורה בעולם אבל

או אחרות ,ואז עלי "לשחק" את התפקי,ד

לא לזנוח את המקורות התרבותיים שלך.

במקום להיות אותה דמות  .עלי לחשוב איך

הקונספציה צריכה להיות עכשווית אבל

לנוע בצורה משכנעת ,איך לשדראת הדימוי

המקורות לאמירה צריכים לבוא מבפנים.

הרצוי.

מנה מרון ,צילום ,הרמתי

מישהו פעם העיר לי על תפקיד שרקדתי
באחת מיצירותיו של באלנשי) ,שנראיתי כמו

ונזי לאקינג

יי נסיכה ,שטעתה בדרך לנשף הריקודים.' ,

אני סבורה ,שהמטרה היא תמיד להשתדל,

מאז אני משתדלת להתרכז בבאלטים כגון

הפקר '.י קיבלתי ביקורות מצוינות ולמחרת

ככל שהיכולת הגופנית והנפשית מגעת  ,לבטא

ייארבע העונות  ",להיראות חזקה  ,גבוהה

הלכתי לטייל ברחוב דיזנגוף כדי לספוג את

את כוונות הכוריאוגרף  ,לשרת את

ואסרטיבית יותר .בעצם ,זה מה שקורה

ההצלחה  .בא לקראתי ברטונוב ,מוותיקי

הכוריאוגרפיה ,אבל בה בשעה גם להכניס

בתודעתי יותר מאשר בגוף .לפעמים אני חשה

הבימה .הוא ניגש אלי וליטף לי את הראש,

משהו יי משלי" לביצוע .

אחת ההצלחות שלי בצעירותי היה ב"נערת

יייפה מאו,ד אבל חנהילה ,תזכרי שאת לא יכולה
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הבאלט ה י שראלי

AOMEO AND JULIE7, CHOA .: BEATA YAMPOLSKY

אנשים  ,לבקר בתערוכות  ,להיות חלק מהמצב

HANNA MAAON. PHOTO: HAAAMATY

-

פרוקופ"ב

להתנהג על הבמה כמו בבית"  .הייתי שייכת

הדבר החשוב ביותר ,הוא שאאמין בעצמי

לאותו דור של שחקנים צעירים שחיפשו את

בתפקיד :ללא זאת ,הרי אין סיכוי שהקהל

החופשיות והטבעיןת על הבמה ,והיינו נגד

יעשה זאת  .איך לעשות זאת כך שהצופה

המשחק המסוגנן·

יאמין בי  ,הוא ההבדל בין יצירה אחת

שהצלחתי  ,לפעמים לא .
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דיןןיד טיצ י נל  ,עד עןנה זן מרקדני ייבת שבע",

מחווה לפליני

שהוא גם איש מןסיקלי מאןד כפי שזכןר
מהשימןש שעשה בגופן ככלי נגינה ,הלך הפעם

מאת גיורא מנור

אל ה " היי טק"  .בעזרת הקרנת טלןןיזיה,
תלבושןת משןנןת  ,המשנןת צןרה על הבימה ,

ייהרמת מסך" ,סדרת מןפעי מחןל צעיר בסןזן

ןעם הרקדנית רןנית זלןטין ,הןא מחזר אחר י

דלל ,כבר היתה למסןרת של ממש .השנה

האשה בצןרה מבריקה ממש  ,בדמןת איש

התקיים האירןע ,שנןעד לאפשר ליןצרים

קר י קטוריסטי מהמאה העשרים ןאחת.

עצמאיים ןכאלה המצןיים בראשית דרכם
להראןת את יכןלתם ,בפעם השביעית .חמש

גם אחרים ,בעיקר אנשי ייסדנת מטה אשר"

תןכניןת שןנןת בןצען ,כל אחת מספר פעמים ,

~ן

נ

ן

ןבמןפעים בהם נןכחתי היה האןלם מלא,
ןהמרכז שימש מקןם מפגש לרבים מיןצרי

ולהקת המחןל הקיבוצית ,נשבו ,מרצןן או בעל

•

ןמבצעי המחןל החדיש בארץ.

____111

בלי ספק היו
יצירות

נכחתי בכל התןכניןת  ,ןעלי להןדןת שהרןשם

שלי הפןך מזה של רןב הקןלגים שלי  .בלי ספק
הין יצירןת בןסר  ,הין פגמים רציניים בריקןדים

לא מעטים ,אבל הין רגעים של התעלןת

-

עבןדןת מרתקןת  ,מקןריןת ןמבןצעןת כהלכה.

פגמי:tכ

בוסר,

בריקודי:tכ לא
מעטי:tכ ,אבל

היו

רגעי:tכ וטל

ומי שמצפה שהכל במצעד שכזה יהיה על רמה

עולמית פשוט אינו מציאותי .המסקנה שלי היא

מרתקות,

שיש מחול צעיר ומרתק בארץ ,והנהי נובע או

היו

רציניי:tכ

התעלות

מחוסר יכולת לראות נכוחה או מאי פירגון ,או

ר

-

עבודות

מקוריות

ומבוצעות כהלכה

שניהם כאח,ד כמאמר פרקליטים .

כןרחם ,בכבלי פליני ןקרקסין .יסמין ןרדימןן
יצרה ןביצעה עם גינטר גרליץ דןאט בשם
ייאקןלשמה" )צירןף אןתיןת בלתי ניתן
להגייה( ,שהןא אןסף קטעים שלא ראיתי כל
קשר ביניהם  .יש בן רגעים יפים ,כגןן זה בן

גינטר גרליץ נתלה-דןאה בעזרת כבל גמיש
המשתלשל מהתקרה  ,ןחלקים שןממים של
ליצנןת לא משעשעת.
אורי איבגי ניסה את כוחו בכןריאוגרפיה בסולן
בשם יי מים קשים" .הוא הציב על הב י מה כיןר
ענקי לרחיצת ידיים ,וטיפס עלין לצלילי רדין ,
ענקי אף הןא  .ביכולתו כרקדן ןבאישיות

הבימתית האינטנסיבית שלו לא היה כדי
להסתיר את מקריןת החןמר התנועתי .
ענת אסןלין הכינה עם רקדני הסדנא של געתןן
מחול בשדה הבלונים הלבנים  .תמןנת הבימה
עם היפתח המסך היתה מקסימה וזכתה

שלום לפליני

למחיאות כפיים )מעצב  :הייצייק ניר( .
כשנכנסים הרקדנים הם  ,כמןבן ,מפןצצים את

האם התכוונו מארגני ייהרמת מסך" והמנהלת

האמנותית שלו השנה ,דניאלה מיכאלי  ,להקל
על הכוריאוגרפים על ידי מתן נושא כללי ,בלתי
מחייב אמנם אבל בכל זאת מרכזי? הנושא

שנבחר  ,מחווה לבמאי הסרטים פדריקו פליני
שהלך לעולמו  ,דחף את היוצרים לכיוון
התיאטרון ,הליצנים ,והמוסיקה המוכרת של נינן

הבלןנים  ,חלקם עף ןנעלם בגג הבימה .רןבי
יי מים קשיס !'

אידלמן מגלם דמןת צבעןנית  .אבל מלבד רגעים

י וצר ורקין  ,אורי איבגי

צ' 7וס  ,גיי יגון

בןדדים המחןל אינן מרשים דין שייזכר בין שפע

הרשמים של ייהרמת המסך".

HHARD WATEA ",

CHOR. & DANCE :
URIIVGY

המןפע של תמר בורר נחלק לשניים :סולו
מרתק  ,חזק ומרגש ,בן היא יושבת-רוקדת על

גבי פסנתר כנף שחןר ,לצלילי אילתןרים של

רוטא.

זמיר חבקין .תמר מצליחה לזעזע בזרןע

בכך אין כל רע  ,בתנאי שהתוצאה תהיה
מצוינת ,כמו עבודתה של גליה

פרדקין,

המופיעה במסגרת שיוצרת זרןעה השנייה .

רגעים של קסם פיןטי ממש.

יירוקטגריגי" ,המתארת בצורה משעשעת

ומלאת דמיון כפר איטלקי באזור טוסקנה.

חלקו השני של המופע שלה מוקדש לעבודה

רקדנית גבוהת קומה בשמלת קרינו לינה אדומה

קבוצתית .משתתפים איילת גל ,יעל מנדלר ,רם

נעה לצלילי סקסופון וצוחקת בהנאה  ,כי

גורן ותומר שרעבי  ,אך רק שרעבי מצליח להפיח

המוסיקה הזאת מגיעה מתוך השמלה שלה,

חיים במה שהןא  ,בעצם ,אילתןר  .המבנה

והנגן )אריק לבנת ,שנחשף בסוף הריקוד(
כנראה משעשע

את האשה במקומות רגישים .

הקבוצתי התנועתי נותר דיפוזי ,בלתי מוגדר כל
צןרכן.

בהמשך הךיוקן הכפרי הזה מגלם ראובן בן ישי
תרנגול ,לבוש חליפה ,בצורה מבריקה ממש .עוד

הסולן של יוסי יונגמן ,איש להקת ייבת עב", '\!.

משתתפים תמיר גלע,ד גוציי לאו וענבל אברהם .

הןא מעין דןאט לרקדן ןלבגד שלן  ,על המתלה

יש שפע של המצאות ,וזו אחת העבודות

המוכנס לחןלצה שלו שעה שהוא בתובה .

הטובות ביותר ב"הרמת מסך" השנה .

ביונגמן יש משהו מוזר ,התואם את הדימויים

הפליניים ןאת המוסיקה מאת נינו רוטא,
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ה"אדגייו" הרכרוכי והמשומש מאוד של

בביצוע תובל פטר וחבריו  .הוא מבצע מרתק

אלבינוני מעניק רקע ליצירה משעשעת פחות

ונוכחותו הבימתית מחפה על פגמים בעיצוב

מאת שרון קאשי  ,ייכמות אדם " שמה .חמישה

התנועה .

מבצעים במצבים משתנים .

רבים באן בטענןת להנהלת האירוע ,על שניתן

לשני י וצרים  -מבצעים אורחים מחו "ל להופיע
במסגרת זו  .טארו סארינן ,הרקדן הפיני שהכרנו

כמבצע מבריק מאו,ד מתגלה הפעם גם כיוצר
מקורי בסולו שלו  ,BEHINDשאני מניח

שמתייחס לא לאחוריו ,אלא לכד שלא תמיד
ברור אם גבו פונה אלינו או פניו ,כשראשו

מוסתר תחת רעמה בלונדית זוהרת  .זהו קטע
מצוין  ,ורק קטנות מוחין פקידותית עלולה
לראות בהשתתפותו פגיעה בחלקם של
האמנים המקומיים.

האורחת השנייה היתה ורה מנטרו מפורטוגל,
שהסולו הכפרי שלה היה בלתי מקורי ,בלתי
מעניין ולמעשה מיותר  .רק הנרות והחבלים
השחורים שהשתלשלו מתקרת הבימה עוררו
עניין ·

קשישים עלי,ך שמשיו
יי חורף " מאת עפרה לוי התחיל בצורה אפלולית ,
עגומה  ,ונקודת האור שבו היה דו קרב מבריק

בין אלון אבידן ומיקי חומה .ההתעסקות בגיל
המבוגר והשימוש ברקדנים מעל גיל

,40

שהחל

בו יירי קיליאן במסגרת יי נדרלנדס דאנס

יי קומפר 'מה"  ' ,וצרת  ,עגת אסול,ן

רקדנ'

סד m

המחול מטה אש ר  ,אולפן

למחול ק'בוY

געתון

צ'לוס ,גד' דגון
 ASULINז"COMPARIMA". CHOR.: ANA

ג
יי אקולאשמה  ",יוצרת ור קד נית  ,יסמין ורד'מון
צילוס  ,גד י דגו
"AKULASHMA", CHOR. & DANCER : JASMIN VARDIMQN

תיאטר

", 3

הפכה כבר לאופנה  .כשהרקדנים

מצוינים ,כמו מיקי חומה ,זה כשר וטוב  .אבל
דמוע להטריח את ראדו קלאפר לבימה? רגע

נחמד היה ,כשחבילת בלונים נגררה אחריו,
ככלב צייתן ,כי הוא חובב כלבים אמיתי.
זה מביא אותנו לנקודת השפל במופעים

-

ייעם

כיבוי אורות" מאת דניאלה מיכאלי ודבורה
ברטונוב  .שוב נושא הליצן ,הפעם אחד המוסר

את האף האדום שלו לצעיר ממנו  ,נציג הדור
הבא ,שעה שהוא עצמו עומד להסתלק
מהבימה  .בשעתה  ,התפעלתי גם אני מיכולתה

הבימתית של דבורה ברטונוב ,במופע
האוטוביוגרפי שלה ,ומהנוסח שלה למחול
הקבצנים ב"דיבוק"  .אבל הפעם היא יצרה

סצינה סנטימנטלית רדודה ,והליצן הצעיר )עידו
מוסרי ,שלמרות תפקידו המרכזי בקטע זוכה

רק לאותיות זעירות בתוכנייה ,כאות ליחס
זלזלנ י כלפי הדור הצעיר( אינו מצחיק  .לא
טיפלו בתפקידו כראוי ,כאילו כדי לא לפגוע
ב"כוכבת הבאה בימים" .זה היה מבין .
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מאת גל אלסטר
לא הין לי ציפיןת מיןחדןת מייהרמת מסך

''', 94

מעבר למה שכרב הןשג בעבר במפעל זה .ד ה י ינן ,
האפשרןת לצפןת בעבןדןת של יןצרים

יש ר אל י ם  ,ןלראןת לאן הם מתפתחים  .אןלם
השנה לא הסתפקן משןם מה המארגנים
במתכןנת הישנה  ,ןכאןהב מחןל ןתןמך במחןל

הישראלי  ,י צאתי מ .אי רןע י יי הרמת מסך יי
בתחןשה של בןשה ןזעם  .במיןחד בערב

הפתיחה בלטה העליבןת ש ל הא י רןע  ,אך גם
בהמשך התברר שייהרמת מסך

"' 94

מחט י אה

את מטרתה  ,ןאף גןרמת נזק למחןל בישר א ל .

הבעיה המרכזית השנה היתה ההח?טה לק י ים
את האירןע במסגרת נןשא

-

יי מחןןה לפל י ני יי

-

כאילן מדןבר בבית ספר לאמנןיןת  ,שעןשה

מחןלןת לפרןיקט סןף שנזו המןגדר על ידי
המןרה  .אילן היה מדןבר בפסטיבל מיןחד
לנןשא כזה ,הבא בנןסף ל יי הרמת מסך יי ,נ י תן
יי רו קטגר י גי )כפר ק טן בט וס קנה(  ",י וצרת  ,ג;וי ה פרד קי ן
רקדני ס  ,תמי ר ג;ועד ,גוצי' ;ואי  ,ראובן בן -י ש י  ,ענב;ו א ברהס

,

סקסופו ן ' אר י ק ;ובנת  ,צי ;ווס  ,גד י דגון

D ~ CANY". CHDR.: GALIA FRADKINז "A VILLAGE IN

ג
יי אנוס אותי חבר  ",י וצר :דיו י ד טיצ' נל
רקדניס ,דיויד טיצ' נ;ו  ,רוני ת ז;ווט י ן
צי;ווס  ,גד י דגון
 HNEL ,וcז "RAPE ME MY FRIEND", CHDR.: DAVID
 INז ZLAז  ICHNEL, RDNIז DANCERS : DAVID

ויהי אור!
מעצבי התאןרה

-

תאןרנים מצןינים

ןיש לנן כבר שןרה שלמה של

-

מילאן תפקיד מרכזי

בעיצןב המחןלןת השןנים .לצערי ,אןפנת החןשך
היצירתי בשיאה .אןןירה היא דבר חשןב,

אפלןלית פיןטית היא אמצעי לרגע של שיא אן
למןמנט של התחלה ,אבל נחןץ לזכןר
שתפקידה של התאןרה קןדם כל לאפשר לנן
לראןת את הנעשה על הבימה ,ןאילן כאן
האפלןלית איפיינה את רןב העבןדןת.
ייהרמת מסך

'" 94

היתה ,בעיני ,תצןגה עשירה

של שפע כשרןנןת ,לא מעט כשלןנןת הכרחיים,
ןהןכחה נןספת לכך שאמנןת המחןל החדישה

היח ןקיימת בארצנן הקטנה  .לפי כל קנה מידה
ייהרמת מסךיי היא עידןד לשןב ליצירתיןת ,גם
אם הנןשא השנה דחף את היןצרים לכיןןן

תיאטרןן התנןעה ,ןזה הבליט לעיתים את חןסר
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המיןמונת של הכןריאןגרפים בשימןש באמצעים
בימתיים לא מחןליים.

ם

היה אולי לבקר אותו מבחינה אמנותית ,אולם

ערך כוריאוגרפי ,מיו אימפרוביזציה חסרת כיווו.

ייהרמת מסךיי היא כמעט ההזדמנות היחידה של

תמיהה נוספת עולה מהכללתם של יוצרים

יוצרים ישראלים חוץ ממסדיים להתבטא,

מסוימים ,שקשה לדעת אם נעשתה מתוך

ותכתיב ממסדי כזה הוא אנטי-אמנותי ומגוחך.

הערכה מפוכחת של הערך האמנותי של עבודתם

בשנה הבאה יקיימו ,מו הסתם ,פסטיבל מחול

או כמחווה אישית :דבורה ברטונוב ,עם כל

בנושא תהליך השלום ,או אולי בסימו המאבק

ההערכה לפועלה בעבר וליכולתה לנוע וליצור

בתאונות

גם בהווה ,דומה ששייכת לקטגוריה השנייה

הדרכים ...

)והיא לא היחידה(.

הבעיה

המרכזית

הוטכה

היתה

ההחלטה לקיים
את

האירןע

במסגרת

כןוטא

ייתכו שייהרמת מסךיי השנה היתה תקלה חד
פעמית .אולם ,דומה שהיא מחזירה את המחול
הישראלי שנים רבות לאחור ,למסגרת של
פטרונות שרירותית.

rr

"יימחןןה לפליכי""
כאילן מדןבר
בבית

ספר

לאמכןיןת" וטעןוטה
מחןלןת לפרןיקט
סןף

וטכה

המןגדר

על ידי המןרה
והרי מדובר באמנים בוגרים ,שאינם מקבלים
תמורה חומרית בעבור העשייה שלהם .באחד
הנאומים שנישאו בערב הפתיחה המייגע אמרה

ציונה פל,ד יוייר המדור למחול ,כי היוצרים
"לקחו הרבה חופש עם הנושאי! הנושא
שהוכתב על ידי המארגנים ולא המנהלת
האמנותית ,דניאלה מיכאלי  .מפתיע שיוצרים

בכלל הסכימו לעבוד תחת אילוץ שכזה.
לזכותם ייאמר שחלקם פשוט עקפו את
התכתיב ועשו את המחול שרצו לעשות ,ורק
בדוחק ניתו לומר שתאם את הנושא .מסל
מקום ,מספר יוצרים שהוזמנו לא הסכימו

להשתתף בתנאים אלה.
בכדי לנסות לתת אווירה פלינית לאירוע ,עמדו
בכניסה לאולם מספר אנשים בתלבושות יפות
ומטורפות סבגנוו פליני והציגו עצמם כיימשפחה
המלכותית של פלור נטיוי! אך הנוכחות

יישחולי שחול'"

יוצרת ורולדכית ,תמר בורר  ,צילום ,יסמי) ואריה
" PLAY ON". CHOR. & DANCER: TAMAR BORER

המהוססת והמלאכותיות שלהם רק העניקה

ונפך של עליבות ותלישות לאירוע .רושם זה
התחזק עשרות מונים כשהגיעו לאולם ,ונתנו

קטע פתיחה ,שכלל תנועות פשוטות של קידה
והנפות ידיים ,וגם אותו ביצעו באופו מגושם

וחסר תיאום להפליא.

דלעתי ,החלטה שגויה נוספת היתה לאפשר

ליוצרים מחוייל ,השוהים כרגע בארץ ,להופיע
במסגרת זו .טארו סארינו הוא רקדו נפלא

ותענוג לחזות בנוכחותו הבימתית ,וביכולת
הרמשימה שלו .אולם לא ברור מה עושה רקדו
ניפי עם ריקוד בו עשר שנים במסגרת שנועדה

להציג יצירות ישראליות מהשנה האחרונה.
עוד פחות ניתו להצדיק את הופעתה של ורה
מנטרו מפורטוגל .הריקוד שלה נקרא ייאולי היא

רציכה לרקוד קודם ולחשוב אחר כךי! קצת
מחשבה היתה מגלה שזה ריקוד סתמי ונטול
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כ חלקה המזרחי של גרמניה התגלו לאחר
איחוד שתי הגרמניות  ,בעיקר בתחום

המחול ,שפע כשרונות מפתיעים ,כשרונות,

הכוכב

שקודם לכן לא נתנו ,וגם לא יכלו לתת,

סטפן טוס ממלא אחר התקוות ,הוא מעיד על
עצמו שהוא עוסק בהדחקת העבר ובניסיון

לתת להדחקה זו ביטוי אמנותי ,ולא רק פשטני,
אלא לעצב לה צורה שתהיה ברורה

דרור לדמיונם ולכושר הביטוי שלהם  ,תפשו מהר

ותקשורתית לכל אדם באשר הוא,

האיחוד ,את מה שלמדנו אנחנו במשך שנים

הממד הפוליטי ממלא ביצירתו של טוס תפקיד

רבות למדו הם במספר חודשים ,ונדמה היה

חשוב ,מעצם טיבה של אמנות המחול ,כל

מאוד את יתרונות החופש שהעניק להם

להם  ,שהבינו את כל אפשרויות הביטוי

כוריאוגרף או איש מחול חייב ,כמובן  ,לעסוק כך

הטמונות באמנות המחול ,הם לומדים ,רואים ,

או אחרת בשאלת הזמן  ,אצל טוס תחושת

מתנסים ומחקים את מה שמתרחש במערב ,

הזמן קצת שונה ,זהו זמן פוליטי ,גדוש

השאלה  ,באיזו מידה הם גם מטמיעים את

מאורעות ,שאינו עוצר ואינו נתון לשליטתו של

הדברים  ,כאנשים  ,כאמנים וכיצורים חברתיים ,

האדם ,תחושת זמן כזו חווה טוס בשנים

נשארה פתוחה ,

האחרונות ,שהיו שנים משמעותיות ביותר

בתולדותיה של ארצו ,זה ממד של זמן,
סטפן טוס

) (STEPHAN THOSS

הוא

שלמעשה לא ניתן להבין או להתמוז ד בו עם

צעיר

הכשרונות העולים במזרח גרמניה  ,הא נולד לפני

המתרחש ,אין אפשרות לעצור בעדו ,לשלוט בו

 29שנים בעיר לייפציג ,וכמו כל הכוריאוגרפים

או לנווט אותו ,איחוד שתי הגרמניות התרחש

והרקדנים בני דורו במזרח ,למד והוכשר בבית

כה מהר ובפתאומיות גדולה כל כ,ך שיעברו עוד

הספר למחול של גרט פאלוקה בדרזדן,

שנות דור עד שיוכלו אנשים לעכל את

פאלוקה  ,שהלכה לעולמה לפני כשנ,ה בגיל ,91

האירועים,

היא פרק חשוב בהתפתחות המחול הגרמני

של

שלאחר מלחמת העולם השנייה ,על פי גילה
אפשר לנחש ,שהיתה חלק מנוף המחול הגרמני
האקספרסיוניסטי ,למעשה היתה דמות חשובה

לא פחות ממרי ווגמן ,דורה הוייר ואחרים מבני
דורה  ,וכמוהם הקימה גם היא לעצמה בית ספר

שרצה להוליד מתוכו דור של רקדנים ויוצרים ,
שחושבים ייאחרת" משמקובל היה באותן

בני גילן של סטפן טןס הם דןר שנןלד אל

משטר טןטליטארי ,ןפתאום נאמר לו שהכל
מןתר ,הן בחיים האישיים ןהן ביצירה

דרזדו
מאת

ך

ו

נית

לנד

הרבה מרחב לדמיונן של הצןפה ,דמיןן שרבים

ידכ שיוכל להתנסות באפשרויות חדשות מבלי

אולם ההיסטוריה

לאבד מסגרת ברורה  ,ברוב המקרים הוא גם

המאפיינים את הכןריאוגרפים של היוס ,

רצתה אחרת וגרט

נשאר צמוד למוסיקה קלאסית ומעטר את

בגרמניה בפרט ,ןבמערב אירןפה בכלל ,

פאלוקה נשארה,

עבודותיו בצורה וירטואוזית ייכאילו" שמרנית

עם חלוקת גרמניה

ומוכרת ,קשה להבחין ברגע הראשון במקוריות

טוס שייך לדןר שבא מן המזרח ןשמאמין,

לשניים ,בצידה

עבודותיו ,ועבודותיו אינן מיועדות לקהל שרוצה

שניתן עדיין לטפל בבעיןת פןליטיןת באמצעןת

הלא נכון של

להתענג על קסמי האוואנגרד האופייני

המחןל ,ולא רק ברמיזה ,במציאות שהכירן בני

החומה ,חלק ניכר

לכוריא ,וגרפים של היום ,את כשרונו הגדול צריך

דןרו של טוס היה תפקידה של האמנןת לייפות

מחלומותיה ליצור

לחפש בקפידה בין הצירופים השקטים

את האידיאולוגיה שלפיה חין ,ביקורת חברתית

ולרקוד אחרת

והיפ הפי ים שמעלים רקדניו על הבמה,

היתה כמיבן אקט של אומץ לב ולעיתים

סטפן טוס הוא היום כוריאוגרף הבית של

לתלמידיה מושגים

האופרה בדרזדן ,הEMPER-OPER -

חדשים על עולם

דבר בתרבות אירופה של המאה האחרונה ,

היא שם

המחול ירדו

וחובבי אופרה ומחול עולים אליה לרגל  ,כפי

לטמיון ,היא

שעולים לרגל לבית האופרה של ברלין או

נאלצה

"להתקפל "
ולהתאים את

עצמה לדוקטרינה
המזרחית -הרוסית,

שדגלה בבאלט

הקלאסי בלבד ,הבאלט הקלאסי הפך לתוכנו

העיקרי של בית הספר ויש הטוענים היום
שפאלוקה התקפלה בקלות רבה מדי,

יירציתי לד חו ק את עצמי לשוליים  ,לגבולות
הבלתי נראים של המחול ,לעומקים ולמרחבים
האין סופיים שלו" ,אמרה פאלוקה בסוף ימיה,
היא מיצתה רצונות אלה באופן חלקי מאו,ד

אולם הצליחה ,כנראה ,להעביר ו"לשדר"

לפסטיבל וואגנר בבירוייט,

אצל טוס תחושת הזמו קצת
שונה .זהו זמו פוליטי ,גדוש
מאורעות ,שאינו עוצר ואינו נתון

לשליטתו של האדם .תחושת
זמו כזו חווה טוס בשנים
האחרונות ,שהיו שנים

משמעותיות ביותר בתולדותיה
של ארצו

לתלמידיה צימאון וסקרנות להתנסות ,להיכשל

העובדה ,שהנהלת האופרה והכוחות הפועלים

ולנסות שוב  ,ללא פחד,

בפוליטיקה התרבותית של גרמניה ,העניקו

ליוצר צעיר כל כך בית אופרה כזה ,בו יוכל
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מיישם אותן ברמזים ןבמנןת קטנןת ןמשאיר

בעבןדותיו אןתם מרכיבים של אלימות ןבןטות

ולהעניק

סטפן טוס

להבין וליישם בשלמותו  ,ןאןלי מןטב כך ,הוא

וכ היןצרים העכשןויים שכחן שהןא קיים  ,אין

שנים,

STEPHAN THOSS

האמנותית  ,את ה " מותר" הזה אין טןס יכול

סטפן טוס ,אחד מתלמידיה החשובים ,ברוב

לתת דרור לכשרונו ולרעיונותיו  ,מעידים על

המקרים בוחר לעבודותיו נושאים קלאסיים,

הרצון העז של המזרחים להעז ולדמות למערב,

קרובןת לוותה בהסתכנות

אישית, ,

בנושאים ובלחנים הלקוחים מו

טןס עדיין מאמין באןמץ הזה ןיש משהן פיןטי

ןנןגע ללב בדרך בה הןא נןתן לכך ביטןי.

העבר הקלאסי בונה טוס ושובר

בנןשאים ןבלחנים הלקןחים מן העבר
' הקלאסי בןנה טןס ןשןבר צןרןת ןבןנה אןתן

צורות ובונה אותו מחדש ,כאילו

מחשד ,כאילן היה מנסה לןמר ,שאין צןרה
סןפית כשם שאין אמת אחת .כןלנן חלק

היה מנסה לומר ,שאיו צורה

מתהליכים חברתיים ,אישיים ןאמנןתיים שאין

סופית כשם שאיו אמת אחת.

להבינם אן לצפןת את סןפם .הזמן הןא
המרכיב השןלט בחיינן ןמנןןט את קיןמנן.

כולנו חלק מתהליכים חברתיים,

·ייהאדם המזרח-גרמני רןצה להתנסןת

באירןעים רבים ככל שניתן ,בזמן קצר ככל

אישיים ואמנותיים שאיו להבינם

שניתן. ,כך שאינן מצליח למצןת חןןיה כלשהי עד

או לצפות את סופם .הזמו הוא

תןמה" ,טןען טןס .ייזהן הנןשא העיקרי של
עבןדןתי .אני רןצה להראןת את האדם שבעצם

המרכיב השולט בחיינו ומנווט

מאבד את חיין במירןץ המטןרף אחר חןןיןת

גןפניןת ןחןשיןת חדשןת .הןא אינן נןטל לעצמן

את קיומנו

את הזמן להתנסןת בחןןיה אחת ,למצןת אןתה

ןמרתקת .היא שילןב של מנה נאה של שמרנןת
ןשל הרצןן לפרןץ קדימה ןליצןר שפה אישית,
מגןבשת ןמןרכבת.

טןס רןצה בכל לב להשתייך לאנשים שעדיין
לא נןאשן מלזעןם על העןלם בן אנן חיים.

ייגם אם אהיה רק תןלעת קטנה שמחזיקה
בידה את השלט 'מחןל' ,אני רןצה לשבת עם
אןתם אנשים זןעמים בסירה אחת ןלחןש שגם

אני יכןל לדחןק מעט מים הצידה במשןט
שבידי" .כמןבן שגם טןס יןדע ,שהמשימה
הקשה ביןתר ביצירה הכןריאןגרפית היא

האיזןן הנכןן בין אמירה לצןרה .אןלם הןא
אסתטיקן ללא תקנה ןכתןצר האסכןלה
הגרמנית בין שתי המלחמןת ,אפשר לשמןע מפין
את האמירה הידןעה :ייאם הייתי יכןל לבטא

את רעיןנןתי במילים ,לא הייתי משתמש

דע תןם .הריצה אחר גירןיים חןשיים היא

תחןשה שהמחןל יימשרת " את המסר .שפת

במחןל "  .טןס גם נאמן לאמירה ששמע מפי מןרן

שטחית ןפןגעת בבריאןתן הגןפנית ןהנפשית.

המחןל של טןס הןלכת ןהןפכת לשפה ייחןדית

פטריצין בןנסטר ,בבית הספר של פאלןקה,

המןטן העיקרי הןא ' קדימה'''.

בעבןדןתין של טןס ,כמן לדןגמא באחת
האחרןנןת

שראיתי ,ייאי המתים",

") "(,TOTENINSEL

נראים הרקדנים כאילן

דןחק בהם הזמן ןהם רןדפים אחרין כדי

להספיק ןלעמןד בקצב המסחרר שהןא מכתיב.
הם מנסים לתפןש את הזמן שהלך לאיבן,.ד עד
שהם מתעשתים ברגע של התרגעןת לקראת
סןפן של הריקן,ד ןנראה ש"הבינן" ,שלא הזמן
הןא שהלך לאיבן,ד אלא חייהם.
טןס הןא תןצר ברןר של האסכןלה

האקספרסיןניסטית הגרמנית .על פי עדןתן,
קןדמת אצלן האמירה לצןרה התנןעתית .יירק

כשברןר לי מהי האמירה ןמהי הדמןת אןתה אני
רןצה לעצב ,מגיע רגע התנןעה .אז עןלןת
בדמיןני התנןעןת ןהמחןןת המתאימים" ,אןמר

טןס .אנחנן ,בני דןר המחןל המןפשט,

מתייחסים לאמירה זן במעט ציניןת ןחשדנןת.

אןלם אצל טןס  ,להבדיל מרבים מבני דןרן ,
המחןל לא גןלש לאמירה בןטה ןפשטנית :אין

ייארבע העזנות  ",כור'  :סטפן טוס

~

DIE VIER JAHRESZEITEN, CHOR .: STEPHAN THOSS
RINGסPHOTO: ERWIN D

יי המחןל הןא תהליך מתמשך ןלא מצב מןקפא
כומ ,למשל ,הפיסןל אן הצילןם .אם אתה רןאה
רגע מסןים במחןל כציןר אן כפיסןל ,עבןר

למצב הבא".
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המגמה

ארגרז

לוכזררל

עםותת אךנו /םוךים

הךשםה לשנת הלים

הוקםה

-

על ם Jת לקדם את םעםד הםוךה באךץ

~

וב'\כררr:ר

•

מחו

תשנ"ו

הארגרי=

אינוז המורים למחול נארנון מקצועי
בהסתזרות

•
•

קיזום מעמזם המקצועי של המורים למחול

להךשמה יש להביא:

הסברת העניינים המשותפים של חברי

ו .תעדוות מקוריות מכתות 'ט'-ח )כל התעדוות מכל

הארנון והנברת מוזעות הציבור לענייניהם

•

תמונות פטפורט.

2 •2
 .3תעודת לידה של המועמד/ת או תעוזת
 .4מקדמה בטך  280ש"ח.

לנרום להנרת משרז-החינון במעמז הארנון

לבחינות התאמה

פרט'ם נוספ'ם וב'רור'ם:

חבךותך באדנו/ושיתוף הפעולה שלך

הנ'ה רוטנברנ
רח' נר'נבו'ם

ו .להכין קטע ריקדו אישי

30

. 2ראיון אישי.
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הור הכרםו
ח'פה
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ויצ~/בית ספר על יסוזי עיורני לאפנות ולעיצוב
ע"ש חנריאטח אירוול .

נ רח' חנה סנש חיפה .טל:

בל מה
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שמאיר ...

תאורה

במה

מערכות קול
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קטלוג מקצועי לתאורה בך 04

ו עמודים

לקבלת הקטלוג לפגות בשעות העבודה לדגאור

דנאור כ)ערכות תאטרוו ואולפנום בע"כ) טל 03-5401266-7 .פקס03-5490757 .
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צלצול-

סל פון---
צלצול

ראשוו:

ייד"ר זיידר ,מדברת אמא שג גביא ג .הרקדן .

ז י ידר

י ן ס י

מאת

קרה דבר נורא .ללביא נשברה הרגג בצורה

לעסוק למחייתו בכל מיני מקצועות  .רבים הם

חמורה  .הוא מאןשפז בבית חולים ייהגלבוע",

החולים שבעקבות תאונה נאלצים להחליף

במחלקה האורתןפדית ,בקומה השלישית .הוא

עיסוק .אין ספק שאיש צעיר כמו לביא יעמוד

במצב נפשי  .איום .לא מפסיק לבכות  ,ואני לא

כבך בקלות.

לבוא אליו.

אנא  ...בבקשה ...

בוא

המשך השיח היה בכי קורע לב של הגבי ג .

הרקדן·

ו:נהל בית החולים היסס .הוא טען " שהוא מבין

אבל.. .

ניסיתי כיוון נוסף .הבאתי את חששותי

למצבו הנפשי של לביא אם לא ייעשה הניתוח

יועדת מה לעשות .הוא מאוד מבקש אותך

בדחיפות." .. .

רגשי-נפשי שלם ומלא .הוא חובק את כל
תפקודיו ,כישוריו ,מחשבותיו ודמיונותיו של

ההורים ביקשו חוות דעת נוספת .הרופא השני

הנוסף ,לא כמניפולצ~ה ,לא כניסיון סחיטה,

אמר שניתן לעשות ניתוח בשיטה אחרת ,אשר

אלא באמת ראיתי לנגד עיני מראה קשה של

יש סיכוי גבוה שיאפשר ללביא כושר תנועה

איש צעיר שאינו מסוגל לוותר על חלום ח'יו.

את לביא הכרתי לפני כשלוש שנים  .הוא בא

מרבי  .הרופא היה זהיר  .הוא אמר מיד שאין

באשר · לסיכונים

להתייעץ בעניין הקשור לשירותו הצבאי .לביא

להבטיח אוטומטית הצלחה ,שכן הניתוח

כדברי לביא :ייאם לא אנסה ,כל חיי אשאר

והא צעיר גבוה ,חסון ונאה  .הריקוד הוא כל
עולמו .מגיל צעיר התמסר למחול לסוגיו

מסוב,ן קשה וארוך ויש בו לא

מעט סנכונים ...

כשלביא שמע זאת מיד ביקש להתנתח שנית .

קריירה אדירה .והוא השקיע ,התפתח ,התקדם

בין ההורים פרצה מחלוקת .האב טען ,מתוך

ואןכ נראה כי הוא על סף עתיד מקצועי מרשים.

בהלה ,שאין להסתכן פעם נוספת ,לביא כבר

החולים בו ביום .כשנכנסתי לחדר במחלקה

אילו ." ...

השיחה התארכה עוד

ועו.ד הפרופי מור הזמין את האורתופד

ובנוכחותי ערך דיון נוסף .לאחר שלושה ימים

השונים .נבעוריו ניבאו לו כל מוריו ומדריכיו

שיחת הטלפון הבהולה הביאה אותי אל בית

בתחושה של

-

היותי מודע להם ,אבל,

נותח לביא בשנית .הניתוח ארך תשע שעות.

עבר ניתוח אחד קשה והרופא אמר שהרגל

לאחר ארבעה שבועות ,חזר הבחור הביתה .ואז

תהיה סבדר  .תודה לאל שהמצב הוא כך .מי

התחילה מסכת ייסוריו .הוא נכנס למשטר

יודע מה יכול לקרות בניתוח השני ,עוד הרדמה

פיסיותרפי יום יומי .בחריקת שיניים ביצע את

האורתופדית ,ראיתיאת לביא מכונס בתנוחת

כללית וכל

עובר .קומתו שחה .פניו היו לבנות יותר מהגבס

בגילוי לב ,כפי שחשדתי ,שהוא ביקש לתפוש

ובלי תלונות עבד הבחור על שיקומו  .בכה ,הזיע,

'טרמפ" על האיךועים בכדי לגרום ללביא,

לעיתים גם נשבר ,אבל קם והמשיך.

שכסיה את רגלו הימנית עד לגובה היר ך .
כשראה אותי פרץ בבכי היסטרי .התקשיתי

להתגבר על פרץ הדמעות שניקוו בעיני שלי .

השאר .. ,

)בשיחה מאוחרת סיפר לי

לחדול מן ייהשיגעון הזה"

-

המחול  .האב

 i ,תב'ייש לספר לחבריו ,שהבן המוצלח שלו ,בן
ה ,20-

מבקש להיות רקדן מקצועי ,עיסוק שלכל

לגבר (...

כל התרגילים וגם יותר .ללא חת ,ללא ליאות

הצלצול השלישי:
יייוסי ,יוסי ,אני מחזיק אותה בידי .יש  ,אני לא

אחרי דקות ארוכות הצליח להשתלט על עצמו

הדעות כלל אי ,נו יאה

משפחתי לחרמון  .רגע אחרי שהתחיל לגלוש ,

האם הזדהתה עם סבלושל הבן  .מאוחר יותר

החליק ,רגלו התעקמה אחורה והוא נפל בכל

התברר שגם היא נבהלה .באחד הלילות,

חוזרות לעיני כשאני נזכר בשיחה טלפוניך' ,

כובד משקלו על הקרסול  .בטרם איבד את

כשישבה מנומנמת ליד מיטתו של לביא ,נוכחה

קסומה זו.

הכרתו ידע כי הרגל נשברה באורח רציני.

שהוא אינו ישן ושדמעות זולגות מעיניו  ,לשאלה

יכול היה" להמשיך את דבריו משום שהדמעות

וסיפר לי את אשר אירע .בשבת נסע לטיול

הדבר הבא שהוא זוכר היתה התעוררותו

במחלקה האורתופדית ,אחרי ני ,תוח ממוש,ן
שבו קיבעו את הקרסול המרוסק במוט פלטינה
שאורכו
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סנטימטר.

כשחזר למציאות ,בתוך כאבי תופת ,שאלתו
הראשונה לרופא היתה אם יוכל לחזור ולרקוד .

מאמין  .אתה מוכרח לראות

אותה." .. .

לביא לא

הכניעו אותו .אני מודה ,גם אותי .עד היום הן

אם יש לו כאבים והוא רוצה זריקת הרגעה

הצלצול בא אלי מלונדון בדיוק שנה לאחר

ענה :ייאם לא אוכל לחזור לרקו,ד אני לא רואה

פציעתו של לביא .הוא קיבל את תעודת

טעם

לחיי ". ...

האם נבהלה באמת.

ההסמכה של האקדמיה המלכותית בלונדון.
משאת נפשו התגשמה .לביא חזר לתפקוד מלא

הצלצול השני:

כרקדן  .אמונתו ,עיקשותו והתמדתו גרמו לכך

ייד"ר זיידר שלום  ,מדברת מזכירתו של מנהל

שהניתוח הצליח באופן מושלם .

בית החולים יהגלבוע '.פרופ' מור יוכל להיפגש
איתך ביום שני

בבוקר ."...

הרופא אמר שמוקדם לקבוע  .תיאורטית ,אם

לאחרונה התקבל לביא כרקדן מן המניין לאחת
מלהקות המחול החשובות בישראל .רמת

דוי ללא צליעה רצינית הוא יצטרך להודות

מנהל בית החולים ,איש מבוגר ,חייכן ,כסוף

הביצוע שלו ,הטכניקה ,ההתלהבות והא)שר

לאל  .ביומיים האחרונים הוא לא חדל לבכות.

שיער ,שמע בסבלנות את טיעוני מדוע הניתוח

שהוא מפגין תוך כדי ריקוד לא מגלות ,אפילו

הוריו שוחחו עם הרופא המנתח  .הוא הסביר,

הנוסף ברגלו של לביא הוא מעבר לסוגיה

ברמז ,את מסע הייסורים הארוך שעבר בדרכו

בלשון מקצועית קרה ,כי מבחינה אורתופדית

רפואית .ברגע הראשון ניסה להסביר בנועם ,כי

הקשה לנצח את הקביעה הרפו ,אית :ייזה לא

קיבל לביא את הטיפול ההוגם  .הקרסול

ניתוח נוסף אינו מוצדק מבחינה רפואית ,כספית

נורא אם לאיהיה רקדן" .

מקובע ,כפי שמתחייב מנסיבות פציעתו .

ו אירגונית .הא הבליט את העומס בו נתון בית

השאגה אם הוא ירקוד או לא כלל לא הטרידה

החולים ,את עלותו של ניתוח ייקוסמטי" ,ושוב

אמן אמיתי ,כנראה ,לא מקבל קביעות כאלה .

את המנתח בעת הניתוח ,הם גם לא ידעו בבית

חזר על רשימת הסיכונים.

לאמן יש אנרגיות גופניות ונפשיות ככל שצריך

החולים שלביא

רקדן...

ידכ לממש את יעודו בעולמנו.
הבהרתי לו ,שאני מדבר בשמו של גביא) .אחד

שביחה נוספת התבר ר  ,כי סוג הניתוח יגביל

מתפקידיו של פסיכותרפיסט הוא להיות סנגו,רו

יש אנשים שיוצרים את גורלם .וכפי שאמר לי

את הבחור במספר תנועות .עג ריקוד כמקצ ו ע

של הקליינט שלו( .בדיכאונו ,ייאושו והתרגשותו

פעם זקן תימני :ייהקדוש ברוך הוא  ,עוזר למי

אוי מה גדבר .בחוסר סבגנות בולט הבהיר

לא היה לביא מסוגל להביא בפני הרופאים את

 ,שעוזר לעצמו" .שמחתי לזכות שנפלה לידי

הרופא שאיננו רואה את העניין כאסון ,שהרי

המשמעות של חיי אמן .ריקו,ד ביקש ממני

להיות חלק קטן בעזרה שכזו.

גביא הוא איש בריא ואינטליגנטי ,ולפיכך יוכל

לביא לומר ,אינו עיסוק או מקצוע .זהו עולם

)הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי(.

ם
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י

גיורא

מאת

את הפרס השני לכןריאןגרפיה ,בגןבה

מ נור

התחרןת השנייה למחןל מןדרני התקיימה
במרכז סןזן דלל בימים

.1994

19-13

5,000

דןלר  ,קיבלה היןצרת מפןרטןגל אןלגה רןריז ,על
עבןדתה  IIידיים קרות'!

באן קטן בר
הצןפים שנןכחן במןפעים קיבלו כרטיסי

ביןם בן עמד להתקיים סיןמה החגיגי של

התחרןת ןחלןקת הפרסים לזןכים אירעה

הצבעה ,ןגם בפרס הקהל זכתה הלהקה

ההתנקשןת האיןמה ברחןב דיזינגןף ,ןלכן · בןטל

הספרדית.

המןפע .הלהקןת הזןכןת הןזמנן לשןב לארץ

להןפיע באמצע חןדש ינןאר

ציןן לשבח על מקוריןת ניתן ללהקה מקןריאה ,

.1995

ולאחת משתי הלהקןת מהןנגריה ,ןדןןקא
השתתפן בתחרןת קבןצןת

מ 13-

לפחןת מעניינת שבהן .בעיני "", TRANSDANZ

ארצןת,

שייצגן את ארה  IIב ,קנדה ,קןריאה ,יפן ,הןלנ,ד

שהיתה מועמדת רצינית גם לזכייה בפרס

ספר,ד פןרטןגל ,אנגליה ,פןלניה ,צרפת ,צ'כיה,

ראשןן ,במןפעיה פרי יצי ר תן של הכוריאוגרף

הןנגריה ןברזיל.

גרזןן קןבאץ'  ,היתה ראויה לכך יותר.

הרמה הכללית של הכןריאןגרפיה היתה גבןהה,

הנציגים מבריטניה וקנדה תרמן לתחרןת מעט

ממש כשם שרמת הביצןע היתה מקצןענית.

הןמןר ,שבלט על רקע האןןירה הקןדרת

חבר השןפטים היה מןרכב מגדעןן פז )ין (, IIר אד

ןהרצינית יתר על המידה של רןב המחןלןת

ןןבה )מנהלן של  IIבאלט

סקאפינן - (II

הןלנד,

ז'אן-פןל מןנטאנרי )מנהל פסטיבל מןנפלייה(
צרפת  ,ריצ'רד קרייגןו )מ"באלט

-

שבןצען.

הפתיע אןתי שאיציק גלילי ,יוצר ישראלי

שטןטגארט ( II

גרמניה ,רינה שיינפלד ןהזמרת מירה זכאי

העןבד בהןלנד  ,לא זכה ןלן לציןן לשבח עבן ר

-

שתי עבןדןתין .ההתעלמןת ממנן נעןצה אןלי

מישראל .

בתככים שמאחןרי הקלעים.
איש לא הןפתע

מכך -

ןיש להניח שהיתה

אחדןת דעים בחבר השןפטים

-

לצערי ,הנציגים מפןלניה ןמצ ' כיה ,למרןת שנראן

שבפרס

הראשןן לכןריאןגרפיה זכתה להקת

LANONIMA IMPERIAL

מברסלןנה ,ספר,ד

עבןר עבןדתן של חןאן קרלןס גרסיה

",DI SILENCI

ניצנים של כשרןן במןפעיהם ,איכזבן ברמת
הכןריאןגרפיה .גם הביצןעים של  IIתיאטרןן
המחןל

"ECO -

למוסיקה מאת המלחין הפולני

גורצקי  .גןבה הפרס הראשןן הןא

10,000

משלזיה II

ןלהקת

" "TANEC PRAHA

נושאים עדיין את עקבות ההשפעה הסןבייטית

על המחןל בגןש המזרחי ,למרןת חמש השנים

דןלר.

שחלפן מאז התמןטט המשטר הקןמןניסטי.

את פרס המבצע חילקה הןועדה לשניים.
הארגןן הכןלל המצןין ,שניכר ממנן שאנשי סןזן

הזןכים הם הרקדן הנפלא יליד ברזיל של
הלהקה מברסלןנה ,בבטן סידרה ,ןרקדן

דלל למדן מניסיןן התחרןת הראשןנה לפני

 IIלהקת המחןל הקיבןצית" אורי איבגי ,על

שנתיים ,תרם להצלחת האירןע הבינלאןמי

חלקן בדןאט מאת רמי באר II ,חצןת" ,שביצע
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ידח עם ארי פסטמן .כל אחד מהם זכה
דןלר.

ב 7,500-

החשןב הזה  .התחרןת הבאה תתקיים בשנת
קבוצת 7טצק ' וקור)  ,א רה " ב-קנדה  ,צ' 7וס ' ,ורס רוב')
CURRAN AND LATS KY DANCE GROUP. U.S.A.·CA NADA

.1996

~

, חואן קרלוס גרס"ה,' כור," ECO DE SILENCI "

,

 'ורס רוב'ן, צ'לוס, ספרד,"להקת "לאנונ'מה א'מפר'אל
" ECO DE SILENCI", CHOR.: JUAN CARLOS GARCIA
LANONIMA, IMPERIAL, SPAIN

, באך

' רמי:  כזך," ייחצות,  )שרא;ו, כהולת ורמחוו הק י בוצית

,

' מ'כל לו, צ'לוס, ' אור' א'בג,ס' אר' פסטמן,רקדנ
THE KIBBUTZ DANCE COMPANY, ISRAEL ,
"MIDNIGHT", CHOR. RAMI BE'ER
DANCERS : ARI FAS  זMAN, URI IVGI

SEOUL CONTEMPORARY DANCE COMPANY, KOREA

) יורס רובי, צי?וס,  הוגגריה, ט רגס דאגס, הבא?ט המודרגי מסאגאד
SZEGED CONTEMPORARY BALLET, TRANZ DANZ COMPANY, HUNGARY

SECOND SUZANNE
DELLAL INTERNATIONAL
MODERN DANCE
COMPETITION
G

o
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The Second Modern Dance competition, that
took place on the 13-19 October 1994, ended
on the awful day when more than 20 people
were killed by a bomb on a crowded bus in the
center of Tel-A viv. Consequently the prize
awarding ceremony was rather subdued.
Groups from 13 countries took part in the
competition, representing the U.S.A, Canada,
Korea, Japan, Holland, Spain, Portugal,
England, Poland, France, the Czech Republic,
Hungary and Brazil.
The overall level of choreography was high
and very professional, as were most of the
dancers. The jury was composed of Gideon
Paz, chairperson, and Ed Wubbe (of "Scaping
Ballet", the Netherlands), JeanPaul. Montanari (the
director of the Montpellier
Dance Festival, France),
Richard Cragun (of the
"Stuttgart Ballet",
Germany), dancer and
choreographer Rina
Schenfeld and singer
Mira Zakai, both from
Israel .
It came as no surprise and one may assume
the members of the
jury were
unanimous in their

decision - the first prize for choreography, to
the sum of 10,000 US Doll~rs, went to the
"Lanon ima Imperial" group from Barcelona,
Spain, for Juan Carlo Garcia's work "Eco di
Silenci", to music by the Polish composer
Gorecki.
The prize for best performance was divided by
the jurors between Bebeto Cidra, the
marvellous Brazilian-born dancer of Garcia's
group , and the Israeli dancer Uri Ivgy, of the
"Kibbutz Contemporary Dance Company",
for his performance in Rami Be'er's duet for
two men, "Minuit". Cidra and Ivgy recieved
7,500 US Dollars each.
The Second Prize for choreography went to
Olga Roriz, from Portugal, for
her work "Cold Hands".
Each member of the

"OP EKLEKT', JAPAN , יפן,"ייואפ אק?אקט

choose his or her favouri.te group. Not
surprisingly, the popular vote resulted in the
Spanish group of Juan Carlos Garcia bagging
this modest prize of 5,000 NIS (about 1,700
US Dollars) on top of its other rewards for
excellence.
Honourable mentions for originality went to
the group from Korea and to one of the two
Hungarian companies. Though in my humble
opinion, the other Hungarian competitor'sc
("Transdanz Company" from Budapest)
contribution was much more original and
convincing and its choreographer, Gerszon
Kovacs a good candidate for the choreography
prize.

The British as well as the competitors from
North America brought a much needed sense
of humour to the rather earnest if not sombre
atmosphere of most of the works performed.
Itzik Galili (an Israeli choreographer working
in Holland)and his quartet and duet, "When
You see God, Tell Him", in which he also
performed, were surprisingly completely
ignored by the jury, perhaps due to backstage
politics.
The contribution from Poland (Jacek
Luminski's "Silesian Dance Theatre" from
Bytom) and that of the Czech "Tanec Praha"
company showed clear signs of talent and
good professional standards, but also the
lingering stygmata of Soviet ballet and its
antagonism to modern dance and dance
theatre.

 אנג?יה,"?הקת המחו? יימרק בו?דיין
MARK BALDWIN DANCE COMPANY, ENGLAND

The overall efficient organization as well as
the wealth of interesting, well executed and
original works is a marked improvement on
ihe first Suzanne Dellal Competition which
took place in 1992. This augurs well for the
third competition, due to take place in 1996.
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מאת

גלית

בו-ציוו

ב שנות התשעים של המאה העשרים,
בארצות הברית ,מתרחש תהליך של גיבוש
שפה תנועתית חדשה ,כדרך לביטוי גאווה
לאומית ,מהות חברתית  ,וחופש הדעה ותפישת

העולם של קבוצה חברתית  .סגנון המחול שעליו

מדובר הוא .VOGUING-ii

בשנות התשע ימ של

המאה העשרימ ,
הברית  ,מתרחש

חדשה יכדרר לביטוי גאווה

ההומוסקסואלית האפרו-אמריקנית

) (, HARLEM

שרצתה לקחת חלק בנשפי

מהות

וחופש הדעה

חברתית ,
ותפישת

העולמ של קבוצה

והאסיאנית של השכונה הניו-יורקית הארלם
האופנה של ניו-יורק בשנות החמישים .נשפים

תהליר

והמוסיקה המושמעת הינה מקור השראה

והתייחסות של הכוריאוגרף · כמו  jן ,לאופן
הביצוע של הריקוד ולאיכות הרקדנים

יש

תפקיד .

של גיבוש שפה תנועתית

לאומית ,

מקור מחול ה V()GUING -הוא בקהילה

בארצות

פוזות סטאטיות מול הקהל או המצלמה,

חברת ית .

מגנוו המחול

אלה היו למעשה תחרויות יופי נושאות פרסים ,

שעליו מדובר הוא ה-

אשר נתנו ביטוי לטעם האמנותי והאסתטי של

VOGUING

התפקיד ש NINJA -הטיל על אמנות המחול
של כלי פירסומי

-

-

הפכה את להקתו ,מבחינת

תפ יש תה הפילוסופית  ,לראשונה מסוגה
ומיוחדת במינה  .על פי תפישה זו אין יתרון
בעיני הכוריאוגרף לרקדנים יימקצועיים ",אשר
להם חינוך שיטתי במחול ,על אלה אשר לימדו
את

עצמם  .מבחינה זו רקדני

הHOUSE OF -

 NINJAכולם רקדנים "לא מקצועיים" עד כדי
כ,ךשבא לך ללכת לראות אותם שוב ,כי הם
כזצליחים לעצור את נשיכזת הצופה  ,בין אם
בכוח האינטרפרטציה המורכבת שלהם
למוסיקה ובין אם בכושרם הכזעורר התפעלות

הלבנים בניו-יורק .תלבושות אקסטראווגנטיות
מפוארות ויפי הגוף היו נושאי התחרות  ,אשר

זרמים מקובלים במחול המערבי  ,כגון באלט

להניע את גופם .סגנונות היפ הופ  ,אלמנטים

הוצגו לראווה ,אולם הקטגוריות שנקבעו על

קלאסי ,מרכיבים של המחול המודרני  ,תנועות

אקרובטיים ברמה אוליכזפית.BRE.--\K D.--\NCE ,

ידי הלבנים לא איפשרו ליימלכות ההליכה "

סטר ',ץ ספליט וקפיצות גבוהות ,שכזקורן

 STREET D:\NCEמשקפים את הרעב להצלחה,

)גברים שראו עצמם כנשים( הכושיות להגיע

בהתעמלות ובאקרובטיקה .

הגאווה ה"לאומית" היא שדחפה את קהילת

אחד מכזובילי אכזנות ;-ה  V()C;L IINCהוא \ VILII

של  NINJAהם תופעה

השחורים והאסיאנים ההומוסקסואלים למסד

 ,NINJAאשר את הופעת להקתוH()LISE ()F ,

כשרונות פיסיים וכזוטוריים ,המוכיחים שוב ,כי

הדחיפה העצמית וכוח הרצון ,שהרקדנים כזוזנים

למקומות העליונים של התחרות ולזכות .

והו

בהם ולכן משדרים אותם לקהל .ואכן  ,רקדניו

 j7 nה 8ל n8n

תחרויות יופי משלהם בשכונות הבית שלהם,

 NINJAראיתי לראשונה ב ,D.--\NCE I)LACE -

ולקבוע קטגוריות שישקפו את סגנונם וטעמם

אולם תיאטרון ניסיוני ב .\ V.--\SHINC;T()N [).C -.

םה

-

כל אחד בדרכו הוא .

הלהקה ,שהוקמה בשנת

באמנות.

,1984

הושפעה בעיקר

מסגנון הדוגמנות של אותם ימים  ,בהם היה
הכזונח ; V()C;L JINCניתן לסגנון כזחול שמקורו

NINJA

ישנה יותר כ)שיטה אחת לחנך רקדנים ,כך

כזשתתף הן ככוריאוגרף והן כדוגכזן·

ריבוי הסגנונות בעת ההופעה מתקבל באופן
מרתק .מכיוון שמטרת הכוריאוגרף להסביר

בסגנון ה VC)C;L IE -בדוגמנות הכזסלול ,

תלבושות ותחפושות ענק היו מולבשות על

כיצד התפתח מחול ה VOGLJING -למה שהוא

שכזאפייניו העיקריים הם הליכה מענטזת תוך

הדוגמן או הדוגמנית  .הם היו צועדים בהליכה

היום ,הערב בנוי על בסיס כרונולוגי ויש הדגכזות

הנפות ידיים וסלסולי כפות הידיים  ,הכזרפקים

איטית וכזענטזת ,לצלילי מוסיקה ,שהושמעה

של כל אחד ממאפייני המקור  ,כמו הדוגמנות

והשככזות  .ככל שרבו בתי התצוגה והתחרויות

כליווי ,אולם מבחינה כוריאוגרפית היתה כלא

הסטאטית ,ההתעלמות מהכזוסיקה ,ועד קטעי

הפניכזיות בהארלם  ,כך המשיך סגנון ה-

היתה  .כיום  ,ניתן לראות שחומרים מקוריים

היפ הופ סוער ,שהם השפעות מאוחרות .מדי

 INGד  V(X;Lלהתפתח ,שכן היתה הסכמה כללית,

אשר איפיינו את סגנון מחול הV()GLIING -

פעם מקיימים שני רקדנים דו-שיח ,ואופן

שכל כזה שכזזוהה עם הקהילה

בתחילת דרכו ,עברו סינתזה וגובשו עם חומרים

העמדת הדברים שם ללעג אירוני ,ספוג כאב ,

ההוכזוסקסואלית האפרו-אכזריקנית

כזאוחרים יותר  .הרקדנים אינם מדגמנים עוד

את תפישת העולם אשר מקטלגת כזחול

והאסיאנית יכול לחולל שינויים ,וכך להשפיע

המונח

ולזכות בהכרה עם כזעכזד .
' מהרגע שבו יצרה הקהילה ההומוסקסואלית

והאסיאנית את כזסגרות הביטוי האכזנותי שלה,
החלו הקריטריונים האסתטיים וסגנון
ההתבטאות במחול לקבל צורה חדשה  .השינוי
הכמעט מיידי היה בתדמית אכזנות ה-

 LJINGכ .VCGרקדנים שיכ)שו לא רק כדי להציג
אופנה ואת כזוצריה של התעשייה

האריסטוקרטית  ,אלא כדי לתת ביטוי אמיתי
ונטול העכז דות פנים לדכזות ה "ג וף" ברחוב ,הגוף
הכזתנועע באופן ספונטני  ,אנושי ,והכזגיב באופן

כזהיר ודינכזי לסובב אותו  .השלב השני של
התפתחות מחול

;-ה\ ' )( C;L iINC

ורקדנים על פי היררכיה צרה של הגדרות ליופי,

ביטא שילוב של

VOGUING

ניתו

למגנוו מחול שמקורו
במגנוו

הVOGUE -

בדוגמנות

הממלול ,

שמאפייניו הע יקריימ המ

הליכה מענטזת תור
הנפות ידיימ ומלמולי
כפות

הידיימ ,

המרפקימ

והשכמות

ושלפיה כל מה שלא עונה על ההגדרה הוא
בהכרח נחות  .בכלל  ,הערב כולו מוקדש לעקרון
ייהיופי

הוא בשוני" .

בראיון שנתן  NJNJAלivIICR()I) ~ j()NE -

,FRIEN[)S - Y()LJTH ivlLJSIC & CLJL'rL JRE

העיד

על עצמו כי מקורות ההשפעה כזהם הוא שואב
םה רבים ושונים ,החל כ)הכ)חול האינדיאני )שבו
קיימים אלמנטים כזיסטיים( ,אופיה של
האכזנות הלאטינית  ,שיש בה רכות וזרימה
בתנועה ,אמנות המחול האפריקאית ,
שמאפשרת מילון תנועות הכולל בעיטות רגליים
חזקות ,רקיעות בעלות עוצכזה ועצירות פתאום .
גישת ייהראש הפתוח" שאיכזץ

\:" I:\J ..
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מאפשרת לן להמשיך לצמןח ןלגדןל עס אמנןתן

ןבטכניקןת אןפייניןת ,מביא לידי ביטןי את

ןהן על ידי תיקצןבס ,היא לעיתיס הדרך

ןבכך גדןלתן .פתיחןת הראש ,הן בקבלת האדס

תפישת האמן את החברה הסןבבת אןתן ןאת

היחידה שבאמצעןתה יכןלה קבןצת מיעןט

כפי שהןא ןהן ביכןלת להימנע מיצירת חןמות

הפילןסןפיה האמנןתית שלן .

למסר את הןןייתה דרך התנןעה  .הליכה ' לכ)ןפע
כ)סןג זה הינה הדרך היחידה להתןןדע באןפן

ןגמ שמטרתן לסןןג ,לגדר ןלתחס אמניס

ןאיכןיןת זן מזן ,מאפשרת לNINJA -
לקהל את המסר כי כ)חןל הVQCil JING -

בעיני יןצרין ,מטרתן העיקרית של מחןל

לשדר

הV()GUINCi -

איננן

היןס היא לתת ביטןי לזהןת

טןב יןתר אן פחןת כ)אמנןיןת הכ)חןל המןכרןת

קהילתית ןלקדס את קבלתה של הקהילה

לן .כל סגנןן  ,בדרכן הכ)יןחדת ,ןבדרכיס

ההןמןסקסןאלית האפרן-אמריקנית בארה"ב .

WILII NINJA
בעיני

יוצריו ,

ןלהבנת מהןת האחר .

rf

נתן ביטןי לרצןן הקבןצה הזן

להשתמש באמנןת המחןל שאןתה יצרן כדי

מטרתו

אמנס אחרת ממה שאתס מכיריס"  .בסייען לה
להגיע להגשמה עצמית ,משרת מחןל

היום היא

הV()CiUING -

לתת ביטוי לזהות

את הקהילה ההןמןסקסןאלית

ה אפרן-אמריקנית ןהאסיאנית בארה " ב ,אןלס
ברמת המקרן הןא כ)שרת כל חברה שיש בה

קהילתית ולקדם את

קבןצןת מיעןט ,כי הןא כ)עניק לגיטיכ)ציה

קבלתה שלהקהילה

למחןל העכשןןי ,ןלגיטימציה זן חיןנית
לבריאןתה של החברה ןלכןשרה להטמיע את

ההומוםקםואלית האפרו-

המיעןטיס שבקרבה ןלהיטכ)ע בהס.

כ)תן

עידן,ד הן על ידי הליכה למופעי כ)חןל עכשןןייס

אמריקנית בארהייב

 REזDANCE THEA

הצליל ןהמלל  ,אפשר לפתח דרכיס לגישןר

לןמר  :ייגס מה שאנן עןשיס זן אמנןת ,ןנכןן  ,היא

העיקרית של מחול

הVOGUING -

רגשי לשןנה ןלבלתי מןכר .דרך אמנןת התנןעה ,

תיאטרון מחול

[VJ[Broa:.ככ \-OOJ 11כגגn
ענבל

בהתחד~ות

"בית ענבל IIרח' יחיאלי  ,6נןןה צדק ,תל אביב 65149
טל  03-5173711 , 5172758 ,פקס03-5172704 .
תיאטרןן מחןל ענבל מייצג תרבןת מקןרית ןייחןדית
ענבל מציע חןןית מחןל עשירה ןאטרקטיבית

עם המנהלת האמנותית

מרגלית עובך
עם קטעי רפרטיאר לשנת

••
••
••
•

••

נוף

בראשית /

אדם וחוה

••
••

נשים
ארבע אמהות
שושנת תימן

סעי יונה
זה היה בעזו
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~ 99S /

פנינים במחרוזת

סימפונית הפחים

הזיבוק

טבולה ראסה

ירושלים
שזב וריחן

J,'yןס ,דן]'  {7ן!)ד  17 -ב Yה 7בד'ס

פרט ים

והזמנות

ב מ ש-רד

התיאטרוו

טל 03-5173711 , 5172758 .

פקס.

03-5172704

Aנ\:
מכללה

לחינון
סמינר

הקיבוצים

תל אביב
המסלול
למחול
ותנועה
קןמפןזיציה

המכוו לתנועה :מרכז עמיצור בר
המסלול למוריס למחול ולתנועה :ראש המסלול נעמי בהט-רצוו.
תכנית הלימודימ של המסלול למורימ למחול נועדה להכשיר מורימ
למחול והיא בנויה בהתאמ לצרכימ המיוחדימ של חינוך למחול
ולתנועה בגיל הר,ן בבית הספר היסודי ,בחסיבת הביניימ ובבית
הספר התיכון.

מסרה נוספת היא להכשיר מורימ האמונימ על יסודות הסכניקות
הקלאסיות והמודרניות המקובלות במחול ופתוחימ לקליסת מגמות
ושיסות חדשות של ביצוע והוראת מחול ותנועה.
התנועה ,המחול והפעילות האמנותית ,בשילוב מקצועות ההוראה
האחרימ ,מהווימ סביבת הכשרה נאותה לתלמידימ ,מתוך מסרה
לפתח את הרגישות ואת ההבנה האסתסית והפדגוגית שלהמ,
ולהעמיק בהמ את המודעות העצמית והיכולת המקצועית.
התכנית מקנה לתלמיד המסלול ידע במקצועות החינוך ובמדעי גוף
האדמ תוך כדי התמחות בתנועה ובמחול לפי האיפיונימ הבאימ:
'.יצירת קשר רציף ומעשי בין הסכניקות השונות הנלמדות
בהכשרת מורימ למחול ולתנועה.
 .2שיפור היכולת הסכנית של הלומד מבוססת על ידע
אנסומי-פיזיולוגי ,תוך שימוש נכון במושגימ האנסומיימ בהוראה
ותוך התחשבות בצרכימ הנפשיימ-חינוכיימ של התלמי.ד
תכנית

ההכשרה

מסרת התכנית להרחיב את הידע ואת האפשרויות ליצור מערכת
גירויימ לפיתוח החשיבה ולעידוד התלמידימ לעיון בחומר רקע
הנוגע להשקפתנו החינוכית ,לגישתנו היצירתית ולעבודתנו
המקצועית.

א .לימוד תנועה ומחול כדיסציפלינות בפני עצמן ,הן בהיבסימ
העיוניימ )מדעי גוף האדמ ,תולדות המחול ,מחול אתני ,מוסיקה
וכו'( והן בהיבסימ המעשיימ-מקצועיימ )תנועה יסודית ,בלס
קלאסי ,מחול מודרני ,קומפוזיציה וכו'(.
ב .לימוד שיסות הוראה וחינוך המשמשות בפעילות האמנותית
לפיתוח הכלימ הקוגניסיביימ של הילד ושל המתבגר ולפיתוח
הרמוני של אישיותו ,יכולתו הגופנית ורמת מיומנותו המקצועית.
ג .לימוד מקצועות התנועה והמחול ודרכי הוראתמ יהיו בהיקף
וברמה של חוג אקדמי.
אנו נותנימ תשומת-לב מיוחדת לעבודות תלמידי מ ,וכן עורכימ
סדנאות מיוחדות ושיעורימ משותפימ לשילוב המקצועות השונימ

-

עבודת תלמידים בשנה '.ג

צלם :יעקב אבירם.

מכינה להכשרת מורים לתנועה ולמחול
לימודי מכינה מיועדימ למועמדימ ללימודימ ,אשר נגשו לבחינות
למסלול למחול ונמצא כי נדרש מהמ לימוד מעשי נוסף לפני שיגשו
לבחינות שנית.
רק במידה וישארו מקומות פנויימ יתקבלו מועמדימ נוספימ.
מסרת המכינה לאפשר ללומדימ בה לימוד מרוכז של מקצועות הבלס
הקלאסי ,המחול המודרני ויסודות מוסיקה .לימודי המכינה
מתקיימימ שלוש פעמימ 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 סיומ לימודיו במכינה.
לאחר סיומ הלימודימ במכינה ,המעוניינימ להתקבל ללימודימ
בהכשרה למורימ למחול ולתנועה חייבימ לעמוד בכל תהליכי הקבלה,
ככל מועמד אחר.

השתלמויות למורים לתנועה ולמחול
במסגרת המכללה מתקיימות השתלמויות המיועדות למסיימי

מכללות למורימ למחול בתנועה ובעלי נסיין בעבודה .בוגרי בתי ספר
מקצועיימ בארץ ובחו"ל ובעלי ניסיון בעבודה יתקבלו לאחר ראיון
אישי ובחינת כניסה .המשתתפימ יוכלו לצרף את מקצועות הלימוד
לפי התמחותמ ובחירתמ מתוך הנושאימ הבאימ:
שיסת מרתה גראהמ

-

המורה :דודה מנס 2 ,ש"ש.

עקרונות ושיסות של אימפרוביזציה במחול
 2ש"ש.
שכלול היכולת של הרקדן

-

המורה :נמרוד פרי.ד

שיסות וגישות בהוראת מחול
סכניקות במחול מודרני
אנליזה בשיסת לאבן

-

-

-

המורה :אריה בורשסיין

-

המורה :צופיה נהרין 2 ,ש"ש.

המורה :אריה בורשסיין 2 ,ש"ש.

המורה :נגה שומוס.

כתב תנועה בשיסת אשכול-ווכמן

-

המורות תרצה ספיר,

רחלי נול 4 ,ש"ש.

קבוצת מחול ליד המסלול להכשרת מורים
ליד המסלול פועלת קבוצת מחול ,בהנהלתו האמנותית של אריה
בןרשטיין·

מתקבלימ לקבוצה תלמידימ ובוגרימ המצטיינימ ביכולת הביצוע
שלהמ ועברו את בחינות המיון לקבוצה.

במהלד הרצוף של העבודה.

פרסים והרשמה בסל03-6902351 , 03-6902325 .

~

מאת

ג ל

\

א ל סטר

ר-ח

בשלב זה גילה את המחול האמנותי  ,כשהציץ

לחזרה של להקת ייבת שבע

,"11

בניהולה של

תוך שלוש שנים הצליח איציק גלילי ,בעבר

נירה פז ,והצטרף ללהקה זו מאוחר יותר .למרות

רקדו בלהקות ייבת דור" ו"בת שבע" ,לפרוץ

שהחל לרקוד בגיל מאוחר יחסית ולמד את

לחזית המחול העכשווי באירופה ,ונחשב כיום

הבסיס הטכני של המחול רק שנים מעטות ,

לאחד השמות המבטיחים ביותר בדור החדש

הצליח להשתלב במחול המקצועי בארץ  .לאחר

של יוצרי המחול המודרני בהולנד.

כשנה עבר כמתלמד לייבת דור" ,ותוך זמו קצר
הופיע עם הלהקה .

איציק גלילי נולד בדקה האחרונה של שנת

1961

בת"א ,וגדל בשכונת שפירא כילד

ממש כהצלחתו ככוריאוגרף ,ההתקדמות

למשפחת מצוקה ,בסביבה מרוחקת מאוד

המהירה של גלילי כרקדן נובעת מנכונותו לעבוד

מ " מותרות " כגוו באלט או מוסיקה.

קשה ולעשות את כל מה שנדרש בכדי
להתקדם ,בצירוף לזריזות

בצבא שירת בנח"ל ,והשתתף במלחמת לבנון.

-

נפשית וגופנית

-

שאיפשרה לו ללמוד תנועה במהירות ,ולבצע

לאחר שירותו הצבאי חזר לת"א ועסק

אותה ברמות אנרגיה ומיומנות גבוהות.

בעבודות שונות ,וביו היתר היה ספר כלבים.

עבר גלילי ללהקת ייבת שבע" ,אז בניהולו של

בתקופה זו התוודע לריקודי העם  ,וזמו מה רקד

m

באחת מלהקותיו של שלמה ממו·

שלו גם על רקע להקה זו ,שתוכיד נודעה

ב1987-

דביר  ,ובלט ביכולתו הגופנית ובמרץ העצום

בפיסיות ובאנרגטיות שלה.
איציק גליל' ן ITZIK GALILI
צילום ,אוליבך שוט

איציק גלילי יצא לנסות את מזלו באירופה
לראשונה בשנת

.1989

בקיץ של אותה שנה

הגיע לקורס ביצוע לכוריאגנךפי  GJומוסיקאים

בגילפור,ד אנגליה .כמו רבים אחרים ,גלילי הגיע
לשם כרקדן כדי לקבל שיעורים ממורים ידועים
ולשמש חומר גלם לכוריאוגרפים בקורס.

פרישתו של אחד הכוריאוגרפים המתלמדים
איפשרה לגלילי לקבל את ההכשרה הפורמלית
היחידה שעשה ככוריאוגרף .

גלילי חזר לייבת שבע" ויצר את עבודתו
הראשונה ,יידו-עת" .זהו מחול לשני גברים
למוסיקה של וויליאם שלר .בניגוד לעבודות
ראשונות רבות ,יידו-עת" אינה יצירת בוסר

מבטיחה ,אלא מחול מקסים ובוגר ,המצביע על
חלק מהמגמות שעליהן עתיד גלילי לחזור
בריקודים אחרים :פיסיות המשולבת בתיחכום
תנועתי ,שבמרכזה ניצב הרקדן כיצור אנושי.
יי כשתראו את אלוהים ,תגידך לו"

כוך  ',איציק גלילי  ,ךקהים ,ג' יכפך חכה  ,איציק גלילי
"  OU SEE GOD. TELL HIMץ "WHEN
CHOR.: ITZIK GALILI. DANCERS : ITZIIK GALILI. JENIFER HANNA

 IIדן-עת

II

נכנס לרפרטןאר של להקת  IIבת

שבע  ",שבןצע במסגרת הסיןר הארןך ןהמןצלח
שעשתה הלהקה בארה  IIב.

גלילי המשיך ןיצר את "קרטןן"

-

דןאט לרקדן

ןלדמןת מצןירת על מס,ך שזכה בפרס ראשןן
בתחרןת  IIגןןנים למחןל

בשנת

1991

".' 90

החליט גלילי לפנןת לכןריאןגרפיה

כעיסןקן הראשי ןעזב את  IIבת שבע  ".עם

כניסתן של אןהד נהרין לתפקיד המנהל
האמנןתי  ,ברןר היה כי כל יןצר נןסף בלהקה זן
יהיה תמיד במקןם שני .האפשרןיןת הדלןת

ממש כהצלחתו
ככוריאוגרף,

המהירה של
כרקדן,

ההתקדמית

גלילי
ניבעת

לעביד

מנכיניתי

ילעשית את
שנדרש בכדי

קשה
מה

כל

להתקדם,

בציריף לזריזית
נפשית

יגיפנית

שאיפשרה

ללמיד
במהירית,

לי

תניעה

ילבצע איתה

ברמית אנרגיה

ימיימנית

גבוהית

שהין למחןל הישראלי להציע לא השאירן
ברירה למי שהאנרגיה ןהכשרןן שלן הביאן אןתן
ליצןר יןתר מעשרים עבןדןת בשלןש שנים .גלילי
התמקם באמסטרדם ,ןשם עבד ככןריאןגרף

עצמאי עם להקןת שןנןת באירןפה ,ןכן העלה

ערבים של יצירןתין בתיאטרןנים קטנים.
הראשןן מבין ערבים אלה נןצר יחד עם רקדנ י ם
הןלנדים  ,שרקדן בישראל ןחזרן לארצם

בתקןפת מלחמת המפרץ .
ייס ינדרכו  ",כור  ',איציןל גכיכי  ,ר ןלד)  ,גבריאכ סבטי)

גלילי חזר לעבןד בישראל

ב ,1992-

ןיצר עבןדןת

"CINDERELLO", CHOR .: ITZIK GALILI, DANCER: GABRIELSOBATIN

עבןר להקת  IIבת שבע" ,ן  IIאנסמבל בת שבע",
שהןקם אז .עבןר הלהקה יצר את  IIמסיבת

הגינה הקטנה שלי" ,ריקןד שכלל קטעי מחןל
קבןצתי מתןחכמים  ,בצד המצאןת בימתיןת

מפתיעןת  ,כמן מחןל עם אבןבים )  IIפנימיןת

( II

מנןפחים של צמיגי טרקטןרים.
ממש כמ  iב  IIדן-עת

II

גרמניה ,דנמרק  ,קנדה  ,פןרטןגל ןכמןבן בהןלנד.
עבןדתן השאפתנית ביןתר ,עד כה ,היא

ןשילןב בין שניים .אןתה ספק-לטיפה ספק-
סטירה

מ  IIדן-עת II

מאפיינת את המפגשים

האנןשיים במחןלןת שלן .מפגש כזה ,מרתק

 IIסינדרלן ,II

באלט של ערב שלם לצלילי
של פרןקןפייב ,עבןר באלט

 IIסינדרלה

II

ה  IIגראנד

תיאטר II

בז ' נבה  ,שןןייץ.

ןמסתןרי ,יש במחןל שיצר עבןר האנסמבל ,
 IIאפקט הפרפר

II

-

מחןל לשני גברים ,אשה

ןערימת לבני בניין  ,ללא ליןןי

בגרסתן של גלילי  ,סינדרלן הןא אסיר כלןא

בתא עם שלןשה פןשעים מרןשעים ,המתעמרים

מןסיקלי.

יש במחןל זה אלמנטים

ביןגרפיים ,ןכמן ב"קרטןן " רןאים בן את

גלילי יצר עבןדןת עבןר להקןת בהןנגריה,

בן ןלןעגים לן בגלל שיש לן כף רגל ענקית .
 IIאפקט הפרפר

II

בןצע על ידי להקת

היצירתיןת של גלילי ,ןהדחף שלן להתנסןת

 IIסקאפינן

באןפנים שןנים )ןמשןנים( של הבעה בימתית.

הבינלאןמית בחרןנינגן

II

סינדרלן מןצא מפלט בדמיןנןת  ,חלןמןת

ההןלנדית בתחרןת הכןריאןגרפיה

ב .1992-

הצןפים אהבן

יצירrויןת זן גןבלת לעיתים בגימיק ,אןלם

את הריקן,ד ןהןא זכה ב  IIפרס אהדת הקהל

התןכו התנןעתי העשיר של מחןלןתין ןפיתןח

אןלם אחד השןפטים חשב שהןא דןמה מדי

ןאגדןת ,אחת מהן על נסיכה שגם לה יש כף
רגל

כזן ...

, II

גלילי אינן שןקט על שמרין ,ןבדרך כלל אינן

הקןמפןזיציה מעידים על גלילי שהןא ,בראש

לריקןד שנעשה על ידי כןריאןגרף בלגי צעיר

מרןצה מעבןדןתין  .עבןרן העבןדה הבאה היא

ןבראשןנה  ,יןצר מחןלןת .

כשנה לפני כן .גם הכןריאןגרף הבלגי )שגלילי

הזדמנןת לחדד את האמירה הכןריאןגרפית שלן

לא הכיר כלל( השתמש בלבנים  .אןתן

ןלשכלל את אמינןתן .הןא כבר הספיק ליצןר

בעבןדןתין הטןבןת ,הןא מצליח למצןא אזןר

כןריאןגרף אישר מאןחר יןתר

בין היצירתיןת ןההמצאןת הבימתיןת ,התנןעה

אינן מןצא שיש במחןל של גלילי יןתר מדמיןן

ןהאנןשיןת .הדןאטים במחןלןת אלה אינם רק

מקרי לעב)דתן  ,אך הנזק כבר נעשה ן  IIאפקט

תנןעה משןתפת לשניים אלא מפגש ,עימןת

הפרפר

II

-

בכתב

לא זכה בפרס מהשןפטים.

-

כי הןא

עבןר כל הלהקןת הבכירןת בהןלנד:
" סקאפינן"  II ,הבאלט הלאןמי "  ,ה  IIנדרלנדס
דאנס תיאטר " ןה  IIרפלקס

II

של חרןנינגן  .כשלא

יצר עבןר להקןת ,קיבץ רקדנים עצמאיים

31

ןהעלה עבןדןת בערבים שמימן מכיסן .העיקרןן

הקטנה שלי"

-

יש קטעים מןרכבים ןמהנים

חלק מהמחןלןת יש משמעןת ,הם אינם גןרם

שלן הןא להמשיך את המןמנטןם ןלעבןד בכל

מבחינת הקןמפןזיציה  ,כמן קאנןן תנןעתי רב

מןפשט כמן אצל כןריאןגרפים רבים .גלילי

תנאי  .הצלחת הערבים שלן יןצרת אפשרןת כי

קןלי.

מאמין שלאמנןת צריכה להיןת משמעןת,

תןקם להקה קבןעה שתזכה בתמיכה ממסדית.

ןשאסןר לה להיןת רק בבחינת יש המקבל את

המרכיבים האןפיינים של ריקןדין ,שהם

גלילי יצר ,כאמןר ,עבןדןת רבןת ,ןניתן לזהןת

משמעןתן דרך הצןפה בלבד .בדןאט ייכשתפגןש

הסיבןת להצלחתן בקרב הקהל ןהביקןרת,

סגנןן תנןעתי ןכןריאןגרפי אצלן ,אך הןא שב

את אלןהים ,תגיד לן" יש מסר ןניסיןן ללכד

הם ,לדעתי:

ןמפתיע ,ןמנסה סןגים שןנים של אמצעים

תנןעה עם טקסט  .זה עשןי להיראןת נאיןןי  ,אך

בימתיים  ,תנןעתיים ןמןסיקליים .למשל ,במחןל

מהןןה  ,לכל הפחןת  ,שינןי מהרןח הצינית שכל

איציק גלילי הרקדן ,אתלטי מאן,ד אנרגטי

ייטרקידןס" הןא מציב שלישיית נשים  ,בתנןעה

כך אןפיינית למחןל בן זמננן .האמירה של גלילי

ןבעל יכןלת תיזמןן מצןינת  .תכןנןת אלה באןת

איטית ןמינימליסטית ,בקצב כמן-יפני  ,בריקןד

אינה בנאלית ,כי היא באה ממקןם אמיתי.

לידי ביטןי בתנןעה שהןא יןצר .אך יש לגלילי

אינטימי ןסגןר .לעןמת זאת  ,במחןל

מנעד דינאמי רחב מאן,ד כך שלצד קפיצןת

" ", TO TOPOORAPHY TOO

ןגלגןלים אקרןבטיים יש גם תנןעןת פשןטןת

תןקפנןת ןארןטיקה  ,מןפיעים ארבעה זןגןת ,

ןמינימליןת ,שמצליחןת ליצןר אפקט דרמטי

בתנןעה אקרןבטית ,מהירה ןאלימה.

המביע ניכןר,

חזק .לעיתים מגלים בתנןעה שלן השפעןת

גלילי מכניס גם אלמנטים בין גרפיים ןאישיים
מאןד למחןלןתין.

לדעת גלילי עצמן סןד הצלחתן טמןן בשמירה
על תקשןרת גם עם אנשים ןמןסדןת שאינם

נהריניןת ,אך גלילי דןרש יןתר קן בתנןעה

יש גם גיןןן באמצעים הבימתיים :לבני הבניין

עןמדים בהבטחןתיהם  ,בעבןדה בלתי פןסקת

ןבתבנית ,ןהגןפניןת אצלן יןתר מןגדרת .זה

ב"אפקט הפרפר" נטןל המןסיקה  ,כף הרגל

ןללא רחמים עצמיים גם אם התנאים ק \Vים,

מתאים מאןד לרקדנים באירןפה  ,שיש להם

הענקית מגןמי שהןלבשה בריקןד ייקרטןן" ןעןד.

ןביחסי אנןש חיןביים עם כל המשתתפים.

בדרך כלל רקע חזק בבאלט קלאסי .רקדנים

גלילי אינן מהסס גם להשתמש בטקסט לליןןי

כמעט כל מי שעבד עם גלילי שמח לשןב על

רבים מןצאים בתנןעה של גלילי אתגר מעניין ,

המחןל ,כמן בדןאט ייכשתפגןש את אלןהים,

החןןיה  .נןתר רק לקןןת שנןכל לחזןת בפירןת

ןמןכנים לעבןד איתן אף ללא תמןרה ןמעבר

תגיד לן" ,איתן הןפיע בתחרןת המחןל

עבן דתן לעיתים תכןפןת יןתר ,גם בישראל.

לשעןת המקןבלןת.

הבינלאןמית במרכז סןזן דלל

ב .1994-
ב 1994-

גלילי הכןריאןגרף

-

בניגןד לכןריאןגרפים רבים

בתחילת דרכם ,מצליח לחבר עבןדןת בעלןת

זכה גלילי בפרס

בניגןד ליןצרים רבים בתקןפתנן  ,שמדגישים

c IONזPHILIP MORRlS SELE

ניכןר ןאינם מעןדדים הבעה רגשית של הרקדן,

ככןריאןגרף השנה בהןלנ,ד ןדןמה שעתידן שם ,

היןקרתי

מרקדים תנןעתיים מןרכבים .יש אצלן מעט

ברןב המחןלןת של גלילי שןלטת תחןשה

אם כי השןרשים שלן ןהקשר עם ישראל

מאןד אןניסןנן ,ןבריקןדים הקבןצתיים שהןא

אנןשית מאןד .לרקדנים יש מןטיבציה רגשית

עמןקים מאןד .כשעבר להןלנד עשה איציק

יןצר כל רקדן הכרחי ןייחןדי  .כבר בריקןד
הקבןצתי הראשןן שעשה

-

יימסיבת הגינה

בתנןעה ,ןכשהם נפגשים על הבמה המפגש הןא

גלילי החלטה נבןנה

אישי ןלא רק פןנקציןנאלי  .לטקסטים שמלןןים

לן מה לחפש כאן מבחינה מקצןעית.

-

ןחבל רק שגם היןם אין

~

האקזמיה למוסיקה ולמחול כיוושלים ע"ש ווכין
THE JERUSALEM RUBIN ACADEMY OF MUSIC AND DANCE

נוn
הספן

למחול

מייסדת בית הספר למחול

-

פרופ' חסיה לוי-אגרון
ראש בית הספר למחול
ודיקאן הפקולסה למחול

-

הגב' רינה גלוק
הפקולטה למחול
מגמת המחול של ביה"ס התיכון
כתות המחול בקונסרבטוריון

הפקולסה למחול באקדמיה
הפקולטה למחול מעניקה תואר בוגר במחול  B. DANCEותעודת הוראה
של משרד החינו,ך לסטודנט שסיים ארבע שנות לימוד בחוג למחול או
במסלול לתנועה וכתב תנועה.
החוג למחול

-

סדנת הבלס הקלאסי
סדנת הבלט הקלאסי של ביה"ס התיכון שליד האקדמיה בירושלים
הוקמה ב  1991 -בעקבות עלייתה של הגב' נינה אימופייבה,
הפרימה-בלרינה של הבולשוי בלט במוסקבה ,המנהלת האמנותית של

מ"מ ראש החוג :גב' בתיה כהן

הסדנא.

הסתא מהווה גוף ביצוע שמטרתו לטפח רקדנים מצטיינים ולהכשירם
לקראת קריירה אמנותית-מקצועית.
רקדני הסדנא מתחנכים על המורשת המפוארת של הבלט הקלאסי,
באמצעות שחזור רפרטואר נבחרים.

רקדני הסדנא הופיעו בהצלחה רבה בירושלים ובתל-אביב וזכו תוך זמן
קצר לשבחי הביקורת.

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

מרכזת :הגב' בינה שילוח

מטרת לימודי המחול בקונסרבטוריון 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.

מטרת החוג להכשיר רקדנים ,מורים וכוריאוגרפים אשר ייחשפו לקשת
רחבה של נושאם הקשורים בעולם המחול בתחומי הביצוע ,ההוראה

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

קורסי קוץ במחול

והיצירה.

תלמידי החוג יקבלו הכשרה יסודית במקצועות הביצוע והמיומנות
וילמדו בצורה מעמיקה מגוון של שיטות וסגנונות:

מliנ .לת אמנות י ת :הגב' רינה גלוק ,מרכזת :הגב' טליה פרלשטיין

בתחום הביצוע :קלאסי ,מודרני ,אופי ,ספרדי ,ג'אז ,רפרטואר ,סדנאות.

קורסי הקיץ באקדמיה ,המתקיימים בשיתוף המועצה הציבורית

בתחום הזוראה :הכוונה והתנסות בהוראה עם שכבות הגיל השונות.

לתרבות ואמנות ,רכשו במשך השנים מוניטין בינלאומי ומיועדים
לרקדנים ולתלמידים מתקדמים.

בתחום היצירה :אימפרוביזציה ,תנועה ,כוריאוגרפיה.

המסלול לתנועה וכתב תנועה

-

ראש המסלול :פרופ' עמוס חץ

המסלול 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 ,ההיסטוריה של
כתבי תנועה ,כתב לבן ,כתב בנש ,הכרת עקרונות התנועה בשיטות
שונות של "שיכלול היכולת" )פלדנקרייז ,אידוקינזיס  ,ב .במברידג ',כהן
ואחרים( ויישומם בסגנונות ריקוד של המאה ה. 20 -
בפקולטה נלמדים מקצועות אקדמיים כאנטומיה ,תולדות המחול,
יסודות המוסיקה והאזנה ,מחול במאה העשרים ,הערכת יצירות ושימוש
בכלי נקישה ,מחולות עתיקים ,מורשת המחול במסורת ישראל ,עיצוב
תפאורה ותאורה ,אנגלית ,פסיכולוגיה וספרות.

השנה יתקיים קורס המחול בתאריכים  23.7.95עד  .4.8.95קורס קיץ
בתנועה בתאריכים

.9.7.95 - 21 .7.95

השנה מצ י עה האקדמיה לראשונה סדנת-קיץ מיוחדת לכוריאוגרפים
בתאריכים

23.7.95

עד

.4.8.95

הסדנא ,בהדרכת הכוריאוגרף יעקב שריר ,תעסוק בשימוש בטכנולוגיית
מחשב ליצירת כוריאוגרפיות .המשתתפים יציגו כוריאוגרפיה שחוברה
במקביל במחשב ובסטודיו .

פרטים והרשמה לקורסי הקיץ :טלי .02-759940
רקדניות הסדנא לבלט קלאסי של ביה"ס התיכון שליד · האקרמיה בירושלים

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

בחינות כניסה מעשיות מתקיימות החל מחודש אפריל .מועד מיוחד
למועמדים לפקולטה למחול יתקיים בתחילת שנה"ל האקדמית.

המגמה למחול בבוה"ס התוכון שליד האקדמוה
מרכזות המגמה :הגב' טליה פרלשטיין ,הגבי לאה בן-צבי

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

ירושלים ,קאמפוס גבעת רם  91904טל TEL . 02-759911 .פקסGIVAT RAM CAMPUS. JERUSALEM 91904. FAX . 02-527713 .
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סתר איננן .ןגם אןתה איכןת יצירתית שלן

ו

-

מןסיקה לעבןדןת של הגברת הגדןלה של

ממד הצןרה .אני לא מעצב צןרה  .אין כאן דבר

המחןל  ,אבל מצד שני גם מרתה גראהם זכתה

אפריןרי  .אינני בןנה אןתן במחשבה תח י לה  .אם

בכך שסתר כתב לה מןסיקה.

כי את השאקןנה  ,שה י תה אמןרה להיןת באלט ,
לקחתי בתןר א י דיאה של הןןאריאציןת .

איננה עןד  .נשארן רק היצירןת ,הקטעים ,

ההקלטןת ,העבןדןת  ,אבל יןתר מכל

-

נשארה

המןסיקה הנפלאה ןהמיןחדת שלן .

היא ידעה גם למה היא מזמינה אןתה אצלן  .כי
אצל סתר הארכיטקטןרה שביצירה היא

גם הריצ'רקאר שלי איננן צןרה  ,אם כי יש שם

תמצית המןסיקה שלן  .זן מןסיקה שיש בה גם

פרקים די ברןרים  .אבל זה למעשה פרק אחד

כי מרדכי סתר איננן סתם עןד מלחין ,השייך

זרימה ,גם דרמה ,גם ליריןת  .אבל בנןסף

לדןר המייסדים של המןסיקה הישראלית .הןא

מקןריןת של מןסיקה שיש בה פלסטיןת ןנפח

מןגבלת בתןך ההצללה  .זן תןצאה פנימית ןלא

גם

היה יחיד במינן ןבדןרן  ,שןנה ביצירתן מכל מה

יןצאי דןפן .

רצןנית  .באןתה תקןפה שכתבת י י צ י רןת אלה ,

-

שנכתב בישראל.

עם התרחשןיןת  ,ןכל התרחשןת ה י א קצת

ןאןלי גם אחרי כן

באפריל
את סתר אי אפשר לשייך לשןם מגירה .כאשר

1978

ערכתי ראיןן מיןחד עם סתר

-

הייתי זקןק לןןאריאצ י ה .

כלןמר  ,למהןת יסןדית אחת ,עם הבלטת

לכבןד ביצןע הבכןרה של יי הטרין " שלן  .בראיןן

אספקטים שןנים שלה  ,כתןצאה מכך עלתה

כןלם סביבן נפלן קןרבן לזיןף הגדןל הידןע

זה הןא היה  ,כדרכן  ,אישי מאן,ד אמיתי ,ישר

הןןאר נ אציה  .הגישה לצןרה אצלי זקןקה ,

בשם ייהזרם הים תיכןני" במןסיקה הישראלית

ןישיר ,כמן הציג את צילןם הרנטגן שלן  .הראיןן

כנראה  ,לניתןח פסיכןלןגי  .זן לא בעיה

-

סתר לא היה שם  .לא היה שייך להעמדת פנים

פןרסם בשעתן ב " משא ' ! זה הזמן ןהמקןם

אסתטית .

זן  .כאשר מלחינים רבים  ,בתקןפת ראשית

לחזןר ןלפרסם את הראיןן ההןא  .אז סתר היה

המדינה ,חשבן שהם צריכים לשלב במןסיקה

במיטבן  ,ןהראיןן חןשף בפנינן טפח מדרך

ח.ו  .:האם זן לא ההשפעה של הלימןד י ם אצל

החשיבה המקןרית שלן .

נאדיה בןלנז'ה בפריס  ,ןאןלי פ ר י כל התקןפה

שלהם את החןמןס ןהטחינה

-

סתר לא היה

שם .ןכאשר רבים אחרים פנן לפתע ןהתפללן

ההיא בעיר הגד ן לה ?

בעןלם של היןם  ,כשמסביב קןלןת

למןלך של הדןדקפןניה במןסיהק ,גם שם סתר

ח.ו .:

לא היה .

ן"רעשים" ,מקןרןת צליל חדשים ןנפלאים

-

האם המלחין יכןל להתעלם מכל אלה?
מלחיני ישראל של שנןת

ה  40-ןה 50-

חשבן

מt.ו  .:אןלי היתה זן השפעתה של נאדיה
בןלנז ' ה עם הניתןח שלה לחןמר הטרןם-
בארןקי  ,יי הקנטןס פירמןס  ",ןעם הדגש על

שהם צריכים לזבר בלשןן ייאנחנן" ,אבל סתר

מt.ו  .:י ש מלחינים הרןצים להיןת עם

אחידןת החןמר ןמה שניתן לעשןת מחןמר אחד

נהג לדבר בגןף ראשןן יחי,ד דיבר בשםעצמן

התקןפה  ,ןיש אחרים  ,הרןצים להיןת עם עצמם .

ןיחי,ד ןכיצד להפריח אןתן  .אך זן לא השפעה

בלב,ד ניצב מןלם לבדן ,יחי,ד עם סגנןנן

יש אןלי גם סןג של י שי  ,שהןלך ןנעלם  ,ןהןא זה

ישירה  .אןתה תקןפה היתה פרןעה למדי  ,זן

המיןחד  .כי ב"אני" האישי שלן היה יןתר מטען

הרןצה להיןת עם התקןפה אם כי הןא נמצא

תקןפה שהשתרעה מאמצע שנןת

עם עצמן .אין הןא יכןל להיןת מחןץ לתקןפה ,

כמעט לפרןץ מלחמת העןלם השנייה .

השכלתי ,כשרןן ,יכןלת הבעה ןהתבןננןת

מעמיקה

-

מאשר בכל מקהלת ה " אנחנן' !

ה20c

עד

אם הןא מןכרח להיןת עם עצמן  .ןאז הןא

מןכרח להתעלם מהצד החיצןני של התקןפה,

זן התקןפה שנקראת יי הנאן-קלאסית "

כאשר רבים ממלחיני ישראל התאגדן כדי לנסח

כלןמר מהרעשים ומאי הצלילים

במןסיקה  .אןתה תקןפה שסטראבינסקי כתב

מניפסטים אידיאןלןגיים במןסיקה  ,הןא

ןמהדיסהרמןניה שאיננה שייכת למןסיקה

את היצירןת הנאן-קלאסיןת שלן כמן יי אדיפןס

התרחק מהם כמן מאש .

ישירןת  .אבל הןא אינן יכןל להתעלם גם

המלך !' יצירןת אלה הין בנןיןת על סגנןן נתןן

מהעןמס האמןציןנלי של התקןפה  ,עם רעשיה,

ןלא על חןמר נתןן  .מלחינים נטן לקחת ןן שהיה

צנןע היה סתר בחיין  ,צנןעה היתה גם המןסיקה

שהם ביטןי מסןים לה ,שהם מעיקים ןמשפיעים

תקןע בעבר  ,ןלהלביש עלין את עצמם  .זן היתה

שלן  ,אבל היא לא היתה יי רזה'! להיפ,ך היתה

עליך ·

תקןפת משבר קשה ןהין רק מעטים ש י צאן

המייסדים של המןסיקה הישראלית ,ייזכר סתר

אני שייך לאלה שחיים בתקןפה הזן  ,אבל לא

תמיד במקןריןת שלן .

רןא י ם לנחןץ לצלם חןמרית את מה שהתקןפה

מצד אחד היתה הדןדקפןניה של שנברג

מספקת מבחינת הרעשים  .כשאתה יןצר

ןתלמידין  ,שלא היתה מקןבלת לחלןטין  .אני

בה .חיןניןת עצןמה של פרץ מקןרי  .כי בדןר

ממנה בל י להיפגע .

לסתר שמןר מקןם מיןחד בהיכל היצירה

מןסיקה  ,אתה צריך לשמןע אןתה מראש ,

יןדע זאת ,כי הייתי בפריס חמש שנים .על ןןברן

הישראלית  .אפילן המןשג ייכןתל המזרח" שחןק

לבנןת אןתה בתןך עצמך  .אני אינני שןמע את

בכלל אין מה לדבר  .מי שהיה מנןגן בפר י ס  .של

מדי במקרה זה ,ןאינן מטפןרה הןלמת להבהרת

הכל י ם האלקטרןניים מתןך עצמי  .הרי

אז היה אלבאן ברג  ,כי הןא היה גם פחןת

תרןמתן של סתר ליצירה המןסיקלית בארץ .

האקספרימנט לא מעניין אןתי  .הניסןי הצלילי

קיצןני מבחינת הצליל ןמבחינה קןנצפטןאלית .

סתר מעןלם לא היה שייך לזרם מסןים,

כשלעצמן לא מעניין אןתי  .מה שמעניין אןתי זה

הןא הגיע לאנשים  .בשנת

ןבןןדאי שלא לחןג רעיןני כלשהן  .כל מה שריח

ביטןי מסןים .במקרה זה של יי אני " בתןך

לראשןנה את יי הסןןיטה הלירית " שלן  .זה היה

ייאיזמים יי למיניהם נדף ממנן היה עשןי להרחיק

תקןפה נתןנה  ,ןלא הצד המשחקי  ,הפןנטי .

חידןש  ,איש לא הכיר זאת קןדם .

1934

שמעתי

אןתן מרחק קילןמטרים רבים  .תמיד ניצב
צןפה מן הצ,ד אינדיןןידןאליסט  ,סגפן ,אך ללא

ח.ו : .

העמדת פנים.

ביצירןתיך יש דגש רב על הצןרנין.ת .

אפילן חלק מהיצירןת כגןן ריצ'רקאר  ,מןטטה ,

הסרקסטית במןסיקה  .המארש'ם של

שאקןנה ,הןןאריאציןת לתזמןרת  ,מעיזים על

סטראבינסקי נכתבן לפי המארשים המקןבלים

סתר מעןלם לא היה מקןרב לצלחת .מידת

הדגשת האלמנט הארכיטקטןני  .מהי הצןרה

של מכבי האש  ,כשהדגש הןא על

האינטנסיביןת שלן במןסיקה ,היכןלת לקלף

במןסיקה  ,ןמה משמעןתה בדרד כתיבתך?

הקריקטןריזציה שלהם  .זה היה ה " דאדא "

את הקליפןת ןלטפל בחסכנןת קיצןנית בחןמר
הןא אחד מסימני ההיכר שלן .אפילן כשעשן לן

34

אבל ה"דאדא " היה קןדם  .זן היתה הגישה

המןסיקלי של אז .

מt.ו .:

צןרה איננה עןד פרמטר במןסיקה .

היכרןת עם הכןריאןגרפית האגדית מרתה

צןרה היא ס י נתזה של מה שיש בתןכך ןמה

אלה הין ש .נןת ה  .20-בכל זאת היתה הרגשה

גראהם ,הןא לא איבד את עשתןנןתין ,לא עשה

שיןצא כתןצאה מתהליך היצירה  .אני יןצא רק

חזקה מאןד של משבר  ,כי לא היה המשך ישיר

שןם דבר כדי למצןא חן .זכה סתר לכתןב

מהתןכן ,ןמה שיןצא מן התןכן הזה מקבל את

מהאימפרסיןניזם  .פה היתה שבירה של הקן

הזה .זן היתה בעיה סגנןנית ,ןעל כן דןבר על

דבר של אןפנה .זה היה פשטני מאןד .זה היה

על חןמר זה ,ןכיצד אפשר לבטא סינתזה זן בין

אחדןת הסגנןן ,ןאף אחד בעצס לא הבין מה

צריך להיןת דבר ברןר  ,משהן בנןסח של נאן-

מלןס לבין המילה בצןרה האמנןתית .מזה

זה .

פרימיטיביןת  .תסתכל ביצירןת של שנןת ה .40-

בעצס נןלדה ייהקנטטה לשבת  ".אבל אני רןצה

אז כתבתי את ייהקנטטה" לשבת ןהמןטטןת

להדגיש שאלה לא הין שירי עס ,אלא

עס המקהלה שאין בהן כלןס מן הדבר הזה .

רצ ' יטטיביס ליטןרגייס .

יש הטןעניס ,שהגענן בעשןר האחרןן

ח.ו .:

למןסיקה של ייהןןיה" יןתר מאשר למןסיקה של
ייהתהןןת" .ןיש המתנגדיס לגישה זן ןטןעניס

ח.ו .:

ןבכל זאת יש אצלך מןטיביס

אני השתאיתי מכך שזה נראה לי אותנטי ,כמו

שאת המןסיקה אין מארגניס  ,אלא יןצריס

מהמןסיקה של עדןת המזרח  ,במיןחד מןטיביס

הטקסט הלאטיני ןההתייחסןת בינן ןבין השיר

גרעיניס גרעיניס בתןך סטרןקטןרןת מתהןןת.

ספרדייס  .איך מגיע יליד רןסיiב, -,כ  9עט צבר ,

הגריגןריאני .זה נראה לי כמן יי כנסיה " .כלןמר,

יהמ ההתייחסןת שלך לגישןת אלה?

לחןמר הזה?

זה דבר שקייס הרבה שניס  .זה דבר שלא
הדביקן לן טקסטיס  ,בגלל זה עיניינן אותי

מ.ס .:

הגישןת אל החןמר המןסיקלי הן שןנןת .

מ.ס .:

כשחזרתי מצרפת הייתי למעשה מרןקן.

הרצ'יטטיביס הליטןרגייס .בשבילי זן היתה

האחת רןאה את הצליליס ןאת המשחק

הייתי שס חמש שניס .כשבאתי לפריס  ,זה היה

למעשה התגלןת הלשןן .פתאןס זןהי הלשןן

בצליליס  .השנייה מטפלת בדבר חןןייתי  ,כלןמר

עןלס ןמלןאן  ,ןמי שלא הכיר את פריס עד

העברית  .לא מעןקמת ןלא יי מןלבשת  ".פה היה

החןןיה ישנה ,ןהיא מןלידה את היצירה .ןכך

דבר ראשןני.

אתה המיילד של היצירה של עצמך .זה מה

לאחר כברת הדרך הארןכה הזן,

שנראה לי  .אני שייך לגישה השנייה .אס יש לך

ח.ו .:

חןןיה ןהיא לא בעלת צןרה ,הרי הדרך למסןר

כשאתה מסתכל היןס על תלמידיך שרביס מהס

אןתה היא לעצב אןתה בצןרה המןסיקלית,

הפכן למלחיניס ,מנצחיס ,אמניס ןמןריס ,האס

ליילד אןתה למעשה  .אין יצירה שהיא קיימת

אתה מאןכזב אן שבע רצןן מכיןןני המןסיקה

הישראלית היןס?

מראש  .תהליך היצירהאיננן ארגןן  .ארגןן זה

דבר שכלתני מיסןדן .אני מקבל את הארגןן רק

מ.ס .:

מבחינת העברת החןןיה לצליליס .

אגיד לך בכנןת ,הציפיןת היחידןת שלי

הן מעצמי ןלא מהמןסיקה הישראלית  .מה
הדבר השכלתני הןא שבןנה סטרןקטןרןת ןזה

שמעניין אןתי זה מה אני יכןל לעשןת ,מפני שכל

מיסןדן זר לי  .לדעתי זה לא יצירתי .זן בנייה

דבר שקיבל מסגרןת אידיאןלןגיןת נראה לי

סתס ןזה מה שעןשה את הדבריס האלה

מאןלץ למעשה  .אל תתפלא ,אבל אני גס אינני

לקריס ןלעקריס ,כי זהדבר שכלתני בלבד.

חבר באיגןד המלחיניס  .יןצריס יכןליס להיןת

את כל גישתן זן של בןלז אינני מקבל .

רק יןצר אישי ,ןעןד יןצר אישי  ,ןעןד אחד  .ןכל

האנטיתזה לשכלתנןת זן היא האמןציןנליןת  .כל

אחד לעצמן ,אבל לא קןלקטיב .לא עןשיס

אחד מאיתנן ,אס הןא שןאף להתבטא בצןרה

שןס דבר בקןלקטיב .

בלי צןרןת ,ןזה הדבר האןרגני שאני מבקש  .אך

זה שןב נראה לי כהלבשה מלמעלה על אנשיס

לא העברתן לפסיס שכלתנייס.

שמעצס טבעס הס יחידיס  .זה דבר מלאכןתי

שהיא ,יןצר צןרה .אתה לא יכןל להיןת קייס

ןמאןלץ .חןץ מזה ,בארץ שלנן  ,כל הדבר הזה

ח.ו .:

האס המןשג של מןטיביס יהןדייס

מיןתר ,ןאין שןס זכןת קיןס לאיגןד המלחיניס ,
מךדכי ס ת ך MORDECHAI SETER ,

יכ זה אפילן לא איגןד מקצןעי.

הישראלי? היןגןסלבי מילן הןרבאט אמר :

המלחמה  ,לא מכיר את פריס האמיתית,

ייהמלחין היןגןסלבי השתחרר כבר ,תןדה לאל ,

הגדןלה .היוס זה עןלס שאיננן  .ישבתי חמש

ח .ו :.מהס מקןרןת ההשפעה הנןספיס שלך,

רלבנטי להצגת כרטיס הביקןר של המלחין

מהתסביך שעלין להציג בכל יצירה את

שניס בפריס ןקלטת י כל מה שיכןלתי לקלןט ,

ןמהן הקשר שבין להיןת מןשפע ,לבין להיןת

הפספןרט הלאןמי שלן בדרך של ציטטה

יכ סןף סןף באתי ממקןס פרןבינציאלי פי כמה

מקןרי?

פולקלורית'! מה דעתך על זה?

ממה שהוא היוס ,בלי רדיו ,וגס הפילהרמןנית

מ.ס :.בכל תקןפה של חיי ,הין מקןרןת

טרס נןסדה .

מ.ס :.אני מקבל בשתי ידייס את הדעה הזן .

אחריס  .אני לא מכןןן את הדבריס  .עמדנן מןל

מפני שגס לא קיבלתי קןדס את כרטיס

אחר י שקלטתי מכל מה שהייתי מסןגל לקלןט ,

השיטןת הדןדקאפןניןת ןזה עיניין אןתי רק

הביקןר של ייפןלקלןר" ,אס כי ביצירתי יש

הרגשתי שאני מןכרח לחזןר ,ןלא מטעמיס

מהבחינה השכלתנית  .אני לא מאמין בשימןש

פולקלור ,אך לא קיבלתי זאת כמטרה .כל זה

לאןמייס ,אלא אני מןכרח לחזןר למקןס שייתן

בשיטה  .מה שתמיד רציתי זה לכתןב חןפשי .

נראה לי מיושן מאוד .לדעתי כל אחד מייצג את

לי מקןר מסןיס ,שאני אןכל להתייחס לאיזה

כלןמר ,בלי מןדעןת לא לתיאןריןת ,ןלא

הארץ שלן על ידי התייחסןת פנימית  .על ידי זה

מקןר  .כי פתאןס יצא שאמנס אני יכןל לעשןת

לאידאןת חןץ מןסיקליןת ,אלא לחבר כך שזה

שהןא חלק מתןך העס הזה  ,ןלאן דןןקא על ידי

כל מיני דבריס  ,אבל לא שייך למקןס שנקרא

יהיה כמן אימפרןביזציה ןהאחדןת תה י ה

המןטיב הפןלקלןרי  ,כי הוא הדבר הפחות

פריס  .ככל שאני חי שס ןמסתגל למקןס  ,ללשןן

פנימית  ,ןלא מכנית כמו בדןדקאפוניה .אני

ןלתרבןת הצרפתית ,כך אני מתרןקן .הרגשתי

מתכןןן לכיןןן חןפשי ןלא אנרכי.

עמניין,

זה הדבר הפשןט ביןתר.

כאילן אני נחנק מזה ,שחסר לי אוןיר.

אף פעס לא הייתי שייך לשוס דבר ,גס לא

היןס אני מטפל במןסיקה המןדאלית לא רק

לזרס שהיה קרוי  IIיס תיכןני"  .כל ההגדרה הזן

חזרתי  .כאן לא מצאתי משהן מןגדר  .חזרתי

בשבעה צליליס של הסןלס המןסיקלי ,אלא

היתה מלאכותית .האמנןת היס תיכןנית בןןדאי

ערב מלחמת העןלס השנייה  .היה כאן בעיקר

במןדןס של שניס עשר צליליס  .לא מןסיקה א-

קיימת לעצמה ,אך בוןדאי שלא בצורת

השיר העממי .תקןפתס של זעירא ,אדמןן

טןנאלית  ,ןלא ערבןב של שניהס ,אלא דבר

ייהורה'! ברגע שניסחו את זה במיליס ,זה נגמר,

ועמירן  ,וזה לא עיניין אותי .נפגשתי עס

שלישי :מודוס שכולו שניס עשר צליליס .לא

או שזה נגמר קןדס  ,ןלכן ניסחן את זה .

סטןצ'בסקי ןהןא נתן לי ספר של אידלסןן על

כרןמטייס אלא דיאטןנייס  .על זה אני עןבד

מה שקרןי המןסיקה של ספרי-המזרח  ,ןזה דיבר

כבר כמה שניס  .כך למשל  ,בנןיןת היצירןת

גס כשמןסקןביץ' ןמכס ברןד ניסחן זאת אני

אל ליבי  ,קןדס כל מבחינת ההתייחסןת ' ללשןן

יי ירןשליס" ןה " טרין " האחרןן.

הסתייגתי מזה מאו,ד כי זה נראה לי דל ןרדןד.

העברית  .אז גס התןןדעתי אל המןסיקה

היו לי שיחןת עס מוסקוביץ! שאלתי אותן  :אז

היהןדית-חסידית ,אך היא לא דיברה אלי .

' סקן  ',יבשןת .טןב  ,כתבת טןקטה אחת ,חמש

ההתייחסןת בין המלןס לבין המילה  ,בשירה

מה זה צריך להיןת? והןא אמר  :ייטוקטות,

להיןת מןשפע ןלהיןת מקןרי  ,אלה שני דבריס
שןניס .למעשה ,בחןמר שאתה מקבל ,אס אתה

טןקטןת ,אך מה יהיה על השישית? מה יהיה

הספרדית

הלאה?" אני חןשב שכל העניין הזה היה אז

אןתנטי לגבי השפה העברית  .התחלתי לחשןב

-

זה משך אןת י ,כי זה נשמע לי

מסןגל להטביע בן חןתס אישי  ,אתה מקןרי .
אס אתה מןסר את החןמר שאתה מקבל ,אתה
אינך מקןרי  .כך זה היה בכל התקןפןת.
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המקוריות של בטהובן נמדדת לפי מה שהוא

שונה אז מהיום בגלל סיבות גיל  ..מה שאתה

ההצללה ולא עוסקת בדבר הקאמרי הזה

בעצם עשה עם חומר נתון .אותו הדבר עם

לומד במשך שלושים השנים האחרונות זה ,שגם

שמעניין אותנו ברביעיות  .גם לא עוסקת

מבחינת החומר וגם מבחינת ההתייחסות ,יש

בהשתפכות הרומנטית  .גם בסונטה לפסנתר

מוצרט  ,עם באך ועם כולם .רק השימוש
הספציפי בחומר עושה את הדבר למקורי .יש

שוני

מקבל ,הדרך שבה הוא מעכל אותם היא

ח.ד .:

הקובעת אם זה מקורי או לא.

אופוס

במשמעות הזמן ביצירה .

110

יש פוגה.

פה האישיות של היוצר והנתונים שהוא

ח.ד :.מהו ההבדל בין היצירות הקודמות

לאן אתה רואה את כיוון היצירה

הדבר השני שאני רואה אצל בטהובן בשלב

המוסיקלית שלך פונה היום? מהן הבעיות

המאוחר בחייו ,הוא השימוש שיש אצלו

המוסיקליות-אסתטיות המעסיקות אותך

ב " מודוסים " הוא התחיל פתאום להשתמש

בעשייה של היוםו

במודוסים  ,וזה דבר תמהוני לחלוטין .למה
מוצרט למשל  ,לא משתמש במודוסים? אבל

שלך לבין היצירות של היוםו האם יש שוני
בדרך משמעות הזמן של היצירות המאוחרות,

מ.ס .:

בהשוואה למוקדמות?

גישה אובייקטיבית למוסיקה  .כלומר ,

למשל  ,שהוא רצה להביא ברקוויאם ציטטה

שהמוסיקה תהיה אובייקטיבית  ,ואינני יודע

מהשיר הגריגוריאני ,כלומר  ,באותו הרגע שהוא

מ.ס .:

קשה לי להגדיר את הדברים .היחס

מה שאותי מעניין היום זה למצוא איזו

עדיין מה זה  .אצל בטהובן המושג הזה הוא

רצה לנטרל את עצמו מהקודקס האישי בתוך

עיסוק ב " פוגות  ".קודם כל הפוגה זה דבר זר

ה"לאקרימוזה  ".ואולי זה מה שנראה לי

החומר שונה .היתה תקופה שהשתמשתי

לתקופה שלו  .הפוגה לא שייכת לתקופתו ,כי זו

השאיפה אל האובייקטיבי.

בחומר ליטורגי .היום אני משתמש במודוס

היתה ייתקופת הסונטה"  ,ומי כמוהו ידע את

היום הוא שונה אל החומר המוסיקלי ,כי

של שנים עשר צלילים  ,תוך עיבוד חופשי

זה .הוא לקח את הפוגה מאותה בחינה בדומה

אתה מקשיב לבטהובן המאוחר עם הפוגות

לגמרי של החומר הזה ,ללא כל שיטה מודעת

למה שעשה מוצרט כשהוא לקח את המקהלה

שלו ,ואתה אומר שזה לא בטהובן  ,אבל זה גם

מראש .היום אני גם מנוטרל ממילים

ה הנדלית .הם עשו זאת מפני שקיבלו בכך איזה

לא באך .אף שזה כאילו אביזרים של בא,ך זה

ומטקסט  .לפני עשרים ,שלושים שנה ,הייתי

ריחוק של זמן .כלומר ,זהו אות) הממד

לא באך .ודוגמאות כאלה תמצא גם אצל

קשור לטקסט ליטורגי  ,ואפילו אם היין  jי

שבאמצעותו המלחין יכול ליצור פרספקטיבה

אחרים ,ובמיוחד אצל ברהמס .כל מה שנותר לי

מנטרל את המילים ,בכל זאת החומר

אל עצמו ואל היצירה.

כרגע  ,זה לחפש את הדרך האישית להגדרת

הראשוני נולד עם הטקסט הזה.

המוסיקה האובייקטיבית  ,או הגישה

כך למשל ,בסונטה לפסנתר הקרויה

האובייקטיבית למוסיקה.

כעת זה לגמרי חופשי .אני מניח שהיחס לזמן

ייהאמרקלוריד" של בטהובן  ,מופיעה פוגה

משתנה עם הגיל .כשהתחלתי עם היצירות

ענקית .הרביעייה האחרונה שלו כולה בעצם

הראשונות שלי משנות

•

מוצרט ,דווקא כן משתמש בהם .באותו הרגע

ה ,40-

היתה מהותן

פוגה ענקית  ,והיא לא עוסקת ביופי של

התמחות בצילומי מחול של להקות מחול

Cש

ורקדנים בסטילס ובווידאו,

.עריכת קלטות ממופעים וריקודים,
סרטי תדמית וסרטי מחול,
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האירועים  ,המפגשים והמופעים של הלהקות
מהארץ ומחו"ל ,שמחת החיים ואהבת הארץ.
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עבודת הלהקות והמפגש ביניהן ,רקדנית בטן מעכו

מול רקדני להקת המחול

קטעים היסטוריים של זקני ואבות

המ ח ול בישראל רוקדים ומספרים על השורשים של המחול בתחילת הדרך .
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מרינה פילק ,נלינה צ'רניאק ,ניטים יךיך ,
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ךש I
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להקנר

ךש I

םת n

שימרוו  :ייה י ה צ ר יך לדאוג לאורח חיים

יומיומי  ,אמנותי  -יצירתי  ,הלהקה כתבה יומו

"הנרנוענררון"
בארה"ב
להקת ייהתנועתרוו " שבה מסיור מוצלח
בארה"ב והיא הוזמנה להופיע שוב

נודד משותף שעבר מזוג לזוג  .היומו ה ו קרא
בפתיחתו של כל יום בליווי הצגה עם הומור
טוב וביקורת בו נ ה  ,ב נ וסף לכך ה י ה ל נ ו גם

 Vפרל

הריקוד

זה מטרתו ליזום מפגשי תרבות ביו הקהל

ילדים  /נוער צריך גם כישור י ם שאינם

האמריקני ואמנים ישראלים  .המסע הקיף

קשורים דווקא למחול נטו ,

ה~

n

ור

פרל פרוומוס ,חוקרת

מסתבר ,שכדי לנהל להקת

rf

להקת התנועתרו)  ,כור י ,דור ' ת ש' T.1רון

התוכניה כללה קטעים מתוך ייבראשית",

וכורואוגרפות ,ממווסךו המחול
הכושו המוך רנו ,נפטרה נחוךש

יימסך ומסכה" ו"מעבר  ,לקשתי! הביקורת

נובמבר שעבר

באינדיאנפוליס היתה במיוחד אוהדת וצויו

שהריקודים מתאימים היטב לגילאים
הצעירים של הרקדניות

~ל

ש י ר היום וסיפורי לילה  .הלהקה הרבתה

בפסטיבל ז IWESז MID EASהבא  .פסטיבל

)(19-10

פריימוס-

ה  Oבנרא

לשיר  .היו אלה רגעי שירה מכל הלב לק י רוב
לבבות " ,

שבע ערים גדולות .

ךש  Iםת

דרושה מ י דה לא מעטה של דמיוו ל חשוב ע ל כ,ך

והיו

שלפני 50

משופעים בדמיוו  ,צבע וחו .

שנה כמעט ולא היה קייס קשר ב י ו

אמנות המחול המודרני לריקוד השחור  ,ממ ו צא
אפר י קנ י .הגיז והמחול הכושי ה י ו מתקי י מים

ל33-

הרקדניות הצעירות הצטרף צוות

מחו ץ למסגרת האמנות הבימתית הרצ י נית ,

מלווה מכובד של תשעה בוגרים ובהם

יי הלבנה  ",ולכל ה י ותר היו מרכיב משעשע

פסיכולוגית ,אם מלווה ,איש ביטחוו

במופעי בידור  .בסרט המדבר הראשוו  ,יי זמר

ותחבורה ,תאורו  ,מנהלת הצגה ואשת יחסי

הגיז" ,שר החזו היה ו די בעל קול הזהב ,אל

ציבור .לדברי שימרוו לקראת הסיור נעשה

ג'ולסוו  ,כשפניו מכוסים בשכבה עבה של איפור

גיבוש יי סיירת" הת~ועתרוו ובימי חופשת

שחור  ,ופיו מצויו בלבו

הקיץ התייצבו הבנות בשפת הים בשעת

יי הכושי המצח י ק " .

-

המסכה המסורת י ת של

בוקר מוקדמת לרי  ,צת מייל יומית בנוסף

לתרגילי כושר כלליים ותרגילי קראטה .

היו אלה שתי נשים

המסע תועד על ידי צוות טלוויזיה אמריקני

מלומדות  ,קאתריו דורהם

במטרה להפיק סרט על המסע ,בשיתוף עם

ופרל פרי י מ ו ס  ,שהכניסו את

מסעה של הזמרת אחינועם ניני וגיל דור

המחול המבוסס על מסורות

שיעירך בפברואר .1995

אפריקניות ,בעקבות מופעי

להקותיהו בעולם המערבי

V

רוקדים

בקיץ

בפינלנד
יתקיימו בפינלנד שני אירועי מחול

ביוני 1995
מרכזיים  :תחרות באלט בינלאומית ) 21-11
ביול י  (' 95ופסטיבל המחול בעיר קואופ י ו
)  ,(KUOPIOמ 28 -ביוני עד  4ביולי .
התחרות הבינלאומית ,שהיו"ר שלה הוא

יצירות מחול  .ביו המופעים המ י וחדים ערב
מחווה לרקדנית הגרמנייה שעוררה סערות

ה ,20-

הלאומי יופיעו ביצירה נדירה מאת מיכאיל
פוקיו ,יי מבחו האהבה !'

שלאמ נ י מחול מודרני בעלי
דעות פוליט י ות וחברתיות

מומחים לתקופת הבארוק מאנגליה וצרפת

יציגו שיח זורים של יצירות עתיקות ,ביו
השאר למוסיקה מאת אנטואיו שארפנייה

מאנשי אותה קבוצה ,שביו

שנה

~-

ספר שנועד גם לאלה שידס

V

הו בתחום הבאלט הקלאסי והו המחול

"מומיקס"

דולר למנצח י ם

אל התחרות יתלווה אירוע נוסף  ,סימפוזיוו על

ובמופע י יי הקבוצה החדשה " השתתפו אמני

מחול מודרנ י שעתידים היו להטביע את חותמם
על עולם המחול ,כגוו דונלד מק  -ק י יל  ,ג ' יו

BASEBALL

דולר לאיש למצטיינים בקטגוריה

ארדמו  ,דניאל נגריו וצ י רלס ו י ידמו ,

מזס פנדלטוו  ,ממייסדי יי פ י לובולוס "  ,ולהקתו
יימו מיקס" הכינו מופע חדש

שנושאו המשחק

החביב על אמריקנים רבים  ,הלא הוא כדור-

בסיס  ,ייבייסבול" .

ןכ כבר היתה לה להקה משלה  .ביו יצירותיה
הראשונות היה המחול ייטקס אפריקני"

-

ושמה

פנדלטוו מ נ צל בכור י אוגרפ י ה ש ל ו את

של היצירה מצביע על כיווו התפתחותה ש ל

התנועות האופייניות למשחק  .והוא מנסה ,

פר י ימוס  .היא החלה לעסוק במחקר מעמ י ק

כדבר י ו  ,להב י ע את רוח המשחק ואת

ומדעי של מסורות מחול אפריקניות .

מלבד מחול פיני ,הנושאים בפסטיבל

תמציתו  .נושא הבי י סבול עינייו אותו מזמו ,

עבודת מחקר זו ביצעה פרל פרי י מוס תוך

הב י נלאומי השנה יהיו מחול ספרדי  ,מחולות

והוא החל לתכנו את היצירה החדשה כבר

שיתוף פעולה עם בעלה  ,המוסיקא י פרסיבל

תקופת הבארוק וכו נושא שיחזורו של

בשנת

קואופיו היא עיר באזור האגמים של פינלנ.ד
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בשנת 1941

הופיעה פרל פריימוס לראשונה עם

להקת ייהקבוצה החדשה "  ,ושלוש שנים אחר

בעיות המחול והרפואה )נושא שיעסיק כנס
עולמי נוסף שיתקיים הקיץ בארץ( ·

אינה משגת לשלם שכר לימוד יקר  ,ה י ו י הוד י ם .
שם פעלה אנה סוקולוב  ,לימדה סופי מאסלאו

רוקדים

מהקבוצה הבוגרת  ,רקדו אחד ורקדנית אחת ,

רבים

יתר פעילויותיה קיימה בית

המודרנ י ,לבני  ,18-15ולרקדנים בני .19-16

10,000

מתקדמות ,שנקראה " NEW

" .DANCE GROUP

הלאומי הפיני ,מתחלקת לשתי קטגוריות ,

דולר עבור הכוריאוגרפיה הטובה .

ה , 30-

ובניו  -יורק פעלה אז קבוצה

למותו .

ו3,000 -

זה היה בסוף שנות

ואלסקה גרט  .רקדני הבאלט הפיני

יורמה אוטינו מנהלו האמנותי של הבאלט

של הצעירים  .מלבד אלה ,יינתו פרס  ,של

באמריקה .

במחולות הביקורתיים והבוט י ם שלה בשנות

והנרי פרסל  ,המלחיו הבריטי שמלאו 300

הפרס י ם הם בסכום 8,000

כולו  ,לתודעת אנשי האמנות

.1992

~

בוד  .הם נסעו לאפריקה ,לגלות את השורשים

Wת n

חךש W Iתחךש I
שלהם  ,שנים רבות לפני שהעיסוק במוצא
האתני היה לאופנה.

" Vמח ול
העולם

חפות.ו  .ת י אודור הרצל ,שהיה באותם ימים

מכל

כתבו שלעיתון וינאי חשוב בפריס ,דיווח על

בפראג

גם שיטות ההוראה שפיתחה באולפנה בניו-
יורק שאבו ממסורות אפריקניות  .ושוב הקדימה

בפסטיבל השנתי למחול מודרני  ,המתקיים ביוני

יופיעו להקות שלכוריאוגרפים מהשורה

המשפט ועל המהומה הציבורית והאנטישמית
שנתלוותה אליו  ,וחוויה קשה זו הביאה את
חוזה מדינת ה י הודים

להכרה שאין ליהודים

בעשרות שנים את הגישות הפדגוגיות

,1995

המודרניות ,שעה שאמרה ; ייככל שהמורה מסוגל

הראשונה .

מה לעשות בגלות,

לבטא את עצמו בשפת הגוף ולא רק בשפת

בין המשתתפות להקות י הם של מרתה גראהם ,

ושעליהם לשו ב

המילים ,כן ההוראה שלו משובחת י ותר יי.

הרבה דיאסנס וז י וזף נדג י מצרפת ,טרישה

למולדתם ולייסד

בראון ומרגרט גינקינס מארהייב ,אמנדה מ י לר

מדינה משל עצמם .

וכשנשאלה מדוע היא רוקדת  ,ענתה ; "למה אני

מגרמניה ,להקתו של לויד ניוסון  ,DV 8 ,מאנגליה,

רוקדת? כי הריקוד הוא הרפואה שלי .זו הזעקה

וכמוןב אמנים מציכיה וסלוקביה .

גיורג י והייט  ,שבמשך

המקלה ,ולו זמנית ,את התיסכול המשותף לכל

ושי גם ייצוג ישראלי  .משתתפי התחרות ,

שנים ארוכות חקר

אלה שבשל צבע עורם  ,או אמונתם ,הם ייבלתי

שהתקיימה בסתיו במרכז סוזן דלל  ,הוזמנו

את הפרשה  ,הוא

לפסטיבל  TANEC PRAHAעל יד י המנהלת

חו בב אמנות ונצר

מסוגלת לרקוד את הזעם שלי ואת התיסכולים

האמנותית שלו ,איוונה קרויצמנובה .היא לא

למשפחה של סוחרי '

שלייי.

הלכה בעקבות החלטות השופטים ,ובחרה

נראים יי

בחברה ....

בסוף שנות ה 40-

תחת לגדול כעץ מעוות  ,אני

הופיעה עם להקתה בארץ  .זו

היתה הזדמנות ראשונה לרקדנים בארץ לראות
במו עיניהם ריקוד אפריקני מהו  .זכורות לי
הרקיעות האדירות על הרצפה ,התיפוף המהמם

והמקסים שלהקה זו הציגה באולם ייאוהל

אמנות ,שנולד

בלהקה הקנדית של לטצקי וגולדהובר ,באיציק

בהונגריה וחי

גלילי שייצג את הולנד ובדואט של רמי באר ,

הוא ואשתו מבקרים

ייחצותיי .

לעית י ם קרובות

פרטים אצל TA ~ EC PRAHA, POD VYSEHRADEM

בארץ ,ושניהם

טל י 0042-2-43 03 58

w

שםיי הישן .

"V

בלונדון.

מתומכי ייהספריה

20/69 , 14000 PRAHA 4, CZECK REPUBLIC

האיים

ךש I Iת

של

הישראלית למחול".
בשעתה היתה

שג?\~ חת והייט מראשי

המארגנים של התנועה למתן זכות הגירה

נורייב

לוואלרי וגאלינה פאנוב  ,לפני עלייתם ארצה,
ופאנוב משמש בשנים אחרונות מנהל אמנותי

במפרץ נאפולי היפה ) " לראות את נאפול י

שללהקת הבאלט של האופרה של בון .

שיש להם קשר היסטורי לעולם הבאלט .

מחבר הליבריט אסף בעבודת מחקר יסודית

ולמות יי ( שוכנים שלושה איים זעירים
האיים ISOLE DE GALLI -

-

נקנו בשנת

1924

דיי הרקדן והכוריאוגרף הרוסי ליאוניד מייאסין .

אודות דרייפוס  ,אלא גם את השירםי

הוא השקיע מאמצים רבים להפוך אחד מהם

האנטישמיים שהושמעו בשעתו בקברט י ם

למקום שאפשר יהיה לחיות בו  .לבסוף רכש

בצרפת  ,ומחומרים אלה בנה את עבודתו  .את

רודולף נורייב את האיים והשקיע כספ י ם רבי ':J

הכוריאוגרפיה שלה יצר פאנוב ,לפי מוסיקה של

בשיפור המקום .כעת האיים שוב מוצעים

אלפרד שניטקה )שהמוסיקה שלו שימשה

למכירה ,במחיר התחלתי של שלושה מ י ליון

כוריאוגרפים רבים בשנים האחרונות  ,ובהם

w

דולר .

"V
פי ו פי יימוס ב" דבי או י ב נהיות "
" F RIVERSס  MEסד PEARL PRIMUS IN "SPEAK

על

לא רק את המאמרים הרבים שהתפרסמו על

פרש]ך

הקפיטן
יי דרייפוס

-

דרייפוס

אני מאשים יי מחול דרמטי מאת

למשל  ,גיון נוימאייר(  .מעצב הבימה הוא האמן

הצ י כי הגדול יוזף סבובודה ,שהיה מראשי יוצרי
היילטרנה מאגיקהיי של פראג ,יחד עם הבמאי
היהודי אלפרד ראדוק.

כל אלה חברו יחד לתאר את אותה פרשה
היסטורית  .חשיבות ההפקה נעוצה יותר ב .עצם

ג י ורג י והייט ,כוריאוגרפיה מאת ואלרי פאנוב,

הטיפול בנושא ובשימוש בשירי הקברט,

השחור  .אמרה פרל פריימוס ; ייהקהל אינו יודע

מוסיקה ; אלפרד שניטקה ,בביצוע להקת

שנימתם העוינת לדרייפוס וליהדות מקוממת

מיהו מתופף מעולה ומי גרוע  .אבל הרקדן יודע.

הבאלט של האופרה העירונית בון  ,גרמניה .

רוקד את המקצב  .הוא פורש מרבד של תנועות

ידה משפטו של הקצין היהוד י אלפרד דרייפוס ,

ספרותיים  ,כגון יי שלוש אחיות יי או יי האידיוט יי',

שהואשם בבגידה בצרפת ונשלח לאי השד י ם

ולהעמידם כרצף של דואטים ומחולות יחיד ,

אחרי שנשללה ממנו דרגתו בטקס פומבי

שהקשר בינם לבין המחזה או הרומאן

משפיל  ,נשמעים עד עצם היום הזה ,בדיוק מאה

שביסודם רופף .

הרג ~ ית לכל התכווצות של שריריי .

שנה אחרי מתן פסק הדין בתום פרשה

אמינוות רבות כל כך שנראו דמיוניות וחלוציות

שהסע י רה את צרפת וחילקה את העם הצרפתי

היצירה הטרייה כבר הוזמנה לעיר באזל

המקצבים הם המרכיב החזק ביותר של המחול

בניגוד לאמונה הרווחת  ,הרקדן האפריקני אינו

סב י ב המקצבים  .אבל על המקצב להיות

נהדר...

המחול האפריקני דורש את הבנת הרגש

שמא,חורי הצורה התנועתית ,את התגובה

בראשית עבודתה של פרל פריימוס ,שאיפות

לתומכי דרייפוס

מצי!"<ותי אז ,היו בינתיים למציאות בנאלית .

רק בזכות מאמרו האמיץ של אמיל זולא  ,ייאני

ולמתנגד י ו.

לחופש ושוויון זכויות ,שהיו רק חלום לא

שבשווייץ  ,והיא אמורה להגיע גם לניו-יורק
ולתל-אביב.

וזה ,בסופו של דבר  ,הניצחון  .האמיתי של

החשדנים הגדולים .

לא מעט את הקהל ,מאשר בכוריאוגרפיה
ובביצוע  .ואלרי פאנוב נוטה להשתמש בנושאים

מאשים  !",נפתח משפטו של דרייפוס מחדש ,

~-

w

אחרי שעשה שנים ארוכות במאסר  ,והוכחה
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בריקודים

יוס הולךת למךכז םוזן ךלל

לתיאטךון ומחול

אם הדיון שלאחר הצפייה במועמדים מביא

בעולם מדינות רבות

להחלטות טובות  .התוצאה היא רק פשרה ,

ישראל ,שהיא כאחת מערי הבירה הממוצעות

שעה שהחלטתו הבלעדית של מנהל עשויה

מבחינת מספר אוכלוסיה

להיות יותר נועזת ,ולכן יותר צודקת .

מעולות  ,כגון בת שבע ,להקת המחול

לצערי ,נתון יאיר ורדי ללחץ דעת קהל ,ותלוי

וזו של רות זיו-אייל .ומה שמעודד עוד יותר

במוסדות הממסד התרבותי של העירייה

היא קבוצה שלמה של כוריאוגרפים צעירים,

והמדינה ,המכתיבים לו זהירות רבה .מה גם ,

המעניקים תחושה של צמיחה והתפתחות .

ללכת לסוזן דלל היה  ,בעגה הישראלית  ,לקוד

שהוא עצמו אינו הוגה חיבה מופרזת למי

מוכר ,שפירושו להיות נוכח במופע בבית הספר

המשופץ שבנווה-צדק

-

-

הנהנות מלהקות

הקיבוצית  ,להקתם של ניר בן-גל וליאת דרור

שמרגיזים את הצופים בחדשנות ראדיקאלית

לפני חמש שנים שכונה

-

ובוודאי לא בגודלה של

-

אלא אם כן הם נעשים לחביבי הקהל.

ישנה ומוזנחת וכיום תערובת של בתים

כל הצעירים המוכשרים הללו נחשפו לראשונה
בפני הציבור במרכז סוזן דלל .אבל מקום
אינו אלא בימה ,או אם תרצו  ,מגש ,והמטבח

משופצים יפהפיים וצלקות שוממות של

ושי שבאו אליו בטענות ,שבסוזן דלל לא צמח ,

נמצא במקומות אחרים .ומי שמסכם את

חורבות ,שטרם נרכשו על ידי יי יאפי " בעל

כביכול  ,מחול ישראלי תוסס וחדשני  .כאילו היה

חמש שנות כהונתו של יאיר ורדי בסוזן דלל

אמצעים ועדיין לא שופצו .

זה תפקידו של מנהל מרכז כזה להמציא יש

כאכזבה ,משום שלא צמח ייסגנון סוזן דלל"

מאין כשרונות יוצרים .ורדי הוא למעשה כאותו

במחול הישראלי ,טועה בגדול .קודם כל צמחו

סוזן דלל הפך למושג לא בשל האסתטיקה

אמרגן ,היכול ,במקרה הטוב ,להבחין בניצני

שם יוצרים ייחודיים )כגון נהרין ,בן-גל ודרור ,

של המתחם ,אלא משום שהוא משמש בית,

כשרון לפני שאחרים תופשים שמשהו מתרחש

איציק גלילי ,תומר שרעבי  ,ענבל פינטו ,הצמד

נועה וירטהים-עדי שעל ואחרים' (,אם

צנוע למדי ,ללהקות מחול )בת שבע ,
ענבל ,להקתם של ניר בן-גל וליאת

גם לא אסכולה ישראלית עכשווית

דרור וזו של רות זיו-אייל( ומטה ראשי

מוגדרת  ,כי אסכולות לאומיות שכאלה

של התיאטרון לילדים ונוער ,בגלגולו

איןנ מצויות בשום מקום בעולם

העכשווי.

המודרני אלא בצורת השפעןת הדדיות .

בניגוד לבניינים אחרים הנושאים את

ונא נוטים לשכוח את המצב ששרר

שומ של תורם או מונצח ,זכר לנדיבות

בארץ בתחום המחול החדשני

רגעית של מישהו ,לניקוי המצפון אן

והניסיוני לפני הקמת סוזן דלל .למעשה

השאיפה לפרוסת-נצח ,סוזן דלל זכה

לא היה אולם בתל אביב שיוצרים

במשפחה ,הרואה בהמשך התמיכה

עצמאיים יכלו להשתמש בו בצורה

והמעורבות את עניינה .כך מתאפשרים

שתקל עליהם .מצוקת הלהקות

למנהלו של המרכז ,יאיר ורדי ,מפעלים

הממסדיות היתה לא פחות אקוטית .

ותוכניות ,ששום תקציב ציבורי לא

ענבל נדדה ארבעים שנה במדבר ,ללא

ההי מסוגל להעניק לו.

בית או בימה משלה ,אבל היה לה
משה רבנו בצורת שרה לוי-תנאי ,עד

התחרות הבינלאומית השנייה ,

שמצאה את ביתה בסוזן דלל.

המתקיימת בימים אלה ,לא היתה

האכסניה לא פתרה את בעיותיה

מושכת תשומת לב בינלאומית ללא

הקיומיות של הלהקה .גם בת שבע

הפרסים הרציניים ,בני עשרות אלפי

נדדה בדירות שכורות למיניהן מאז

שקלים ,וללא התקציב למימון הבאת

שגורשה מגן העדן הקטן שלה בשדרות

המתחרים הרבים ,איכסונם וכלכלתם.

ההשכלה  ,אחרי שבת שבע דה

ואלה לא היו אפשריים ללא תרומתה

רוטשילד ניתקה את עצמה ואת

של משפחת דלל.

משאביה מהלהקה.

יםו ההולדת החמישי

-

ואין לזלזל

בת שבע עדיין מחפשת מרחב מחיה

במפעל שתוך זמן קצר כזה הפך

שיספיק לסטודיות וחדרי חזרות

למושג ומצליח זמן ממושך כל כך

לפעול בצורה אינטנסיבית

הדרושים לה ,ומשרדיה דחוסים

של מרכז

בתאים שממדיהם כשל תאי בתי

סוזן דלל היה למעשה ,אם לשפוט על

דלל -

-

פי כתבות יום ההולדת השונות שראו

אור בעיתונות ,לחגיגה של יאיר ורדי  ,מנהלו

סוהר .ושוב נרתמה משפחת
תיאטרון
תרחות

המחו  7ש 7

ה מחו 7

שמספרים לי

ש 7זייה  .פו 7ין

הבינ7אומית
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מרכז סוזן

777

של המרכז.

-

כפי

ומוכנה לתרום לשיפוץ

בניין נוסף בסביבה  ,למען הלהקה המובילה
שלנו .

הראוי לעידוד והנשמה של משאבים כלכליים .
האם ורדי דיקטטור  ,המכתיב בצורה

מנהל המרכז אינו מנהל אמנותי של גוף אמנותי,

יום ההולדת החמישי של מרכז סוזן דלל הוא,

שרירותית מי יזכה לתמיכת המרכז ומי יידחה ,

אלא נותן שירותים ,ואלה יש בכוחם לתרום

לדעתי ,יןם הולדת שמח .כי עם כל החסרןנןת

אבל לא ליצור.

של טעמו האישי ,והקובע  ,של יאיר ןרדי ,ודרכו

ךכו נעשה לשליט או טוקר אטי  ,שעל
החלטותיו אין עירעור? ושמא מוטב היה

למנות ועדות אמנותיות ,שתפקידן לבחון,

40

להתגבר על אילוצים ,המרכז הפך למןשג והוא
כשם שאת הצלחתה של בת שבע בהנהגת

באופן ייאובייקטיבי" כביכול מי ייכלל

אוהד נהרין אין לזקוף לחשבון יאיר ורדי ,אין

במסגרות השונות של מופעי חלון-ראווה ,

להאשים אותו בכשלונות שונים שהתרחשו

המתקיימים בסוזן דלל? כמי שהתנסה

במרכז .אני מתקשה להצטרף למקהלת

בעבודת ועדות בחירה שכאלה  ,אני מפקפק

המקוננים על מצבו של המחול בישראל  .אין

יח ורוקד.

ג.מ.
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הפתרון לכל אזם ב אשר הוא ,

משך הבדיקה הינו

טכנולוגיה מתוחכמת וחומרים מתקדמים  ,לרפידות אישיות ,אשר

~.

כס ף רב הושקע בפית וח מערכת צעד קל ,כך שתוכל לה עניק את
מערכת צעד קל הינה ניידת לחלוטין,
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 11מ ש ה ו

בברלין
מצליחה

בברלין

מאת

נדירה של הקניית משמעות רגשית לכל תנועה.

אולי ראיתי במופע החזק של יוסי תמיס  ,בעל

שעה שהוא ניצב באפלולית ומושיט את

ההמצאה הכוריאוגרפית המגוונת והמיטיב

זרועותיו קדימה ,כפות ידיו הבהירות מבהיקות

להשתמש בכשרונות המעצביס העובדיס

בחושך כאילו היו פנסי מכונית  .רגע שנחרת

מ נ ן ר

ג י ן ר א

קומה ,גירמאו יוסף בארנס שמו ,שיש לו לא רק

שבעי!

יכולת ריקודית מצוינת אלא אותה תכונה

"תולדה" להקת מחול ישראלית

-

ומאבקיס .בייחוד מרשיס רקדו כושי גבה

רוני חבר גס היא בוגרת האנסמבל של  /Iבת

איתו ,חיפוש אחר זהות גס

ישראלי כל כך

בזיכרוו ,שיר בתנועה.

כי הוא

-

יוצר

עובד כבר שניס בנכר  .הוא

-

לא נעשה גרמני ,והאווירה השורה על קבוצת
 /Iתולדה " ישראלית מאוד .שמא גס הכותרת

יש משהו אירוני בכ,ן שבבירת גרמניה

גס הכושי השני בלהקה ,גרגורי ליבינגסטוו,

המאוחדת התקיימה בשבוע שעבר הצגת

כובש את הבימה .את הכלל הבימתי הישו,

 /Iהבל

שאסור להופיע בחברת ילדיס או בעלי-חייס  ,כ .י

הגיע המוע,ד שמישהו יתעורר ,ויזמיו את

הבכורה של להקה ישראלית /I ,תולדה

שמה.

/l

שאלתי את יוסי תמיס ,לפני שניס לא מעטות,
 .המ משמעות השס העברי שנכתב על התוכנ ייה

סה תמיד גונביס את ההצגה ,יש להחיל גס על
רקדניס

בבל ,/l

רומזת לגלות והבליה? שמא

 /Iהגוליס בברליו

/l

למופעיס בארץ .אני מניח

שרובס היו שביס בחפץ לב לעבוד בארץ לו

כושיס.

והפלקטיס באותיות הלטיניות ,כמובו .לא
קיבלתי תשובה ברורה ,אבל הלא שס אינו
אלא ידית להיאחז בה ,חסר חשיבות
כשלעצמו .מה שחשוב באמת הוא שהמופע

בבל ,/l

ייהבל

שגס הוא מסתורי משהו

ומשתתפיס בו שמונת הרקדניס והרקדניות

של ייתולדה" ,מתגלה כיצירה מרתקת,
מבוצעת בצורה מעולה ,שכל מרכיביה

-

התאורה ,התפאורה ,התלבושות ובראש
וראשונה התנועה עצמה על רמה גבוהה.
ביו השמונה שלושה אמריקניס ,ארבעה

ישראליס וגרמני אחד לרפואה .הישראליס
שבחבורה הס גיא ויצמו ,רוני חבר ,ליאת

שינער ועינת טוכמו .מנהלת החזרות של
ייתולדה" היא עפרה דודאי.

המופע מתחיל עס פס אור פלורסנטי שעולה
ומטפס למעלה הבימה  .אחדיס מהמבצעיס
נכנסיס לבימה וסוגריס פתח מרובע בפודיוס
הבימה ,שגס בו אורות דולקיס ,כמכיניס את
השטח לריקו.ד הרכבת הבימה ופירוקה הס
מרכיב צורני אינטגרלי במופע ומנגנוו התאורה
יירוקד" כאילו היה אחד הרקדניס .התנועה
)האנושית( חזקה ונמרצת

-

אס כי איו בה

ייתוכו" ספרותי שניתו לניסוח

במיליס .

גיא ויצמו ,רקדו לשעבר באנסמבל  /Iבת שבע.

, /l

גידל מאז רעמה שחורה אדירה  ,כך שממש קשה

הרושס שלי היה ,שאלה אנשיס המבקשיס

היה לזהותו  .עינת טוכמו למדה באולפו האזורי

משמעות לחייהס ,באפיזודות שונות ,מפגשיס

של געתוו והשתתפה בלהקת המחול הקיבוצית.

11

איר

רוקדים

בכנס המחול בבייג י ינג בקיץ , 1994מסר
הפרופ י מיקי ואקאמטסו את הנתוניס

הסטטיסטייס

והיתר חברי להקה .כעשרת אלפיס רקדניס
מקצועניס רשומיס בפנקסי ייהאיגוד הכללי
למחול" :מהס כחצי הס רקדני מחול יפני

היפנים

הבאיס ביחס לאמנות המחול

על כל צורותיה ביפו כיוס.

' וסי תמי ס  ,יי הב? בב? "? ,הולת יי תו?דה " ,בר '? ) ' 94

מסורתי  2,300 ,רקדני מחול מודרני 2,200 ,
רקדני באלט ו  300-מוריס למחול לילדיס.
בתחוס המחול הבימתי יש  13,000מוריס
ולהס  930תלמידיס.

רק הציעו להס מקוס לעבוד בו ומסגרת

~

שתאפשר להס להופיע.

והקלאסי ירד מ  l ,133-מופעיס בשנת 1980
ל  971-בשנת  ;1992באותו השניס עלה מספר
מופעי הבאלט מ  459-ל  733-ומספרס של
מופעי המחול המודרני ירד מ  581-ב 1980-ל -
 386ב.1992-

~

ממש כמו בארצות המערב ,משכורותיהס של

 11מחול-ויד י או
על

מקובל שהיפניס בדרך כלל אינס מעריכיס

רקדניס הו הנמוכות ביותר ביו עובדי

את אמנות המחול ,לכו ,כשהמוסד הממשלתי

התיאטרוו .ביו הרקדניס ,אלה המתמסריס

לסטטיסטיקה פירסס את הנתוניס הבאיס,

למחול יפני מסורתי זוכיס להכנסה הגבוהה

נושאים

מהאזור

שלנ ו

רביס השתוממו  .למשל התברר מהמחקר,

ביותר .חלוקה לגיליס מצביעה על תופעה

בינואר השנה התקיימו בלונדוו מופעי מחול

שיפניס רביס מאוד טענו שהס נהניס ממחול .

מיוחדת במינה :למשל ,בתחוס המחול היפני

מצולס בווידיאו  ,מאת הכור י אוגרפית

בתחוס הריקוד העממי נמצאו

כ7.7 -

מיליוו

הרוקדיסר~קודי עס וצופיס בהס ,משמע

6.1%

מהאוכלוסיה  .כשני אחוזיס

מחול מדורני .
וכמעט

40%

שלושה)!( רקדניס מקצועניס מתחת לגיל
הגיל בו מגיע הרקדן היפני לשיא הוא

מהאוכלוסיה העידו כי צפו במופעי באלט או
מספר הרקדניס המקצועניס נאמד

המסורתי  ,הסטטיסטיקה כוללת רק

ב ,25,000-

מאלה הס אמניס עצמאייס

רוזמארי בוטשר  ,תחת הכותרת

50

.35
שנה ,

לפי הסטטיסטיקה לפני גיל זה הרקדניס

 ) AFTER THE LAST .SKYיי אחרי הרקיע

האחרון ,(II

שנושאו האירועיס המתרחש יס

באזורנו הנקרע ביו מלחמה לשלוס .

נחשביס למתלמדיס .

היוצרת עיצבה את התנועה וצילמה שישה

במספר מופעי המחול חלו בעשור האחרוו

רקדניס ,ותמונותיהס הוקרנו בו-זמנית על

השינוייס הבאיס :מספר מופעי המחול היפני

ארבעה קירות האולס .

~
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Assembly: 9-12 March
SECOND ASSElV1BL Y
OF THE AlV1ERICAS:
WORLD DANCE ALLIANCE

Location: Mexico City, Mexico
Sponsor: World Dance Alliance
Contact: Alan Stark, Coordinator of
Documentation, CENIDI-DANZA, "Jose
Limon", Campos ELiseos no. 480,
MEXICO D.F. 11000.
Or: Genevieve Oswald, c/o Dance
Magazine, 33 W. 60th St., New York, NY
10023 USA.
Fax: 914-723 -0741 .

•
Conference: 28 March-l April
1995 CONVENTION
OF THE AlV1ERICAN
ALLIANCE FOR
HEALTH, PHYSICAL
EDUC.ATION,
RECREA TION AND
DANCE (AAHPERD)
Location: Portland, Oregon
Sponsor: AAHPERD
Contact: Carol Soleau, College of Health
and Human Performance, Women's Bldg.,
Oregon State University, Corvallis, Oregon
97331, USA

APR.IL
Conference: 21-23 Aoril
BORDER TENSIONS :
DANCE AND
DISCOURSE :
111tel'disc'ip!iI1al'y conjel'ence bl'inging
tO,f{eth el' al·tists and I'eseal'chel's 10 exp!o/'e
the chal1gil1g chal·ac·tel ·  ןסdiscoul·se. in
danc·e .

Locaiion: University of Surrey, Guildford ,
ENGLAND
Contact: Professor Janet Lansdale, Dept of
Dance Studies, University of Surrey ,
Guildford, Surrey, GU2 5XH, ENGLA.ND .
Tel : 44 483 259740 .
Fax : 44 183 259392 .

MAY
COI  ןfel'en('e: 10-14 May
JOINT CONFERENCE :
Border Crossings :
Dall('e alld B()!lIldal'ies il1 So(·iet.'· , Po!iti('s ,
Gell(!el·. Edll('ati()11 alld Te(·!111()!0,fi'·'.

...
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Location: Toronto, CANADA
Sponsor: Society of Dance History
Scholars & Association for Dance in
Universities and Colleges in Canada/
L'Association pour la Danse dans les
Universites et Colleges Canadiens
Contact: Selma Odom, York University,
Downsview, Ontario, M3J lP3, CANADA.
Tel: 4167365137

JUNE
Festival: 9 June-23 July
AlV1ERICAN DANCE
FESTIVAL:
School Progl"am and Pel!ormance Festival .

Location: Duke University, Durham, North
Carolina, USA
Contact: American Dance Festival, Duke
University, Box 90772D, Durham, NC
27708 0772, USA, Tel: 919 684 6402;
Fax: 919 684 5459

•
Conference: 12-15 June
FIFTH ANNUAL
lV1EETING OF THE
INTERNATIONAL
ASSOCIATION FOR
DANCE lV1EDICINE
AND SCIENCE, vvit:h
THE INTERNATIONAL
ARTS lV1EDICINE
ASSOCIATION
Location: Tel-Aviv, Israel
Sponsor: International Association for
Dance Medicine and Science, and the
International Arts Medicine Association
Contact: Congress Secretariat, Dan
Knassim Ltd., POB 57005 Tel Aviv 61570,
ISRAEL,
Tel: 972 3 5626470;
Fax: 972 3 5612303

JUL Y
Festival and Confel"ence: 16-22 July
KOREA
INTERNATIONAL
DANCE EVENT:
Festi\Ja! oj KOI'ean and intel'11ational dal1ce
companies al1d conjel'eI1c'e on th.e themes oj
Shan1aI1i.sm , Asial1 Dan ce Music, New
Chol'eogl'aphy il1 Asia , Dal1ce and
Tec!1no!ogy, al1d Dan ce il1 the .21 st
CeI1tul·Y·

Location: Seoul , KOREA
Sponsor: Korean Chapter of the World
Dance Alliance: Asia Pacific Center

· -___>
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.:נ

»

Contact: Mr. Nam Sang Yong, c/o
Universal Ballet Company, 25 NeungDong, Sungdong-Ku, Seoul 133 180 Korea.
Fax: 822 456 3271.

AUGUST
Colloquium: 2-9 August
EIGHTH
INTERNA TIONAL
SITlV1 COLLOQUIUlV1
1995: Ca.rnival.
Location: Toronto, Ontario, CANADA
Contact: The Organising Committee,
Eighth International Colloquium, SITM, c/o
Records of Early English Drama, 150
Charles Street West, Toronto, Ontario,
CANADA, M5S lK9.

OCTOBER.
Conference: 18-22 October
RE"W"RITING THE
PACIFIC: CULTURES,
FRONTIERS AND
THElV1IGRATION OF
lV1ETAPHORS:
Past and present impact oj metaphors in
reshaping the cultural, soc'ial and physical
landsc'ape oj Calijornia, Japan, Australia
and New Zealand.

Location: University of California, Davis,
USA
Sponsor: Davis Humanities Institute
Contact: Kay Flavell, Critical Theory,
University of California, Davis, CA 95616.
Fax: 916 752 8630.

NOVEMBER.
Conference: 2-5 November
INTERNATIONAL
CONFERENCE OF
THE CONGRESS ON
RESEARCH IN
DANCE:
Myth. and I'itual in danc'e: The Americ'as and
the Caribbean

Location: Miami, Florida, USA
Sponsor: The Congress on Research in
Dance
Contact: Office of the Dean, Dance
Division, New World School of the Arts,
300 NE 2nd Ave., Miami, Florida 33132
2297 , USA.
Tel: 305 237 3341;
Fax: 305 237 3794

•
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תחר,ת~

לנבדר

יובל ה  75-לאקדמיה
המלכותית למחול )(R.A.D .
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כרטיסים במרכז סוזן דלל טל:

,03-5105656

גלית או נירה

לשעבר של האקדמיה.

בהופעה:
הרקדנים מבני הדור הצעיר,

תלמידי מורי  R.A.D .מכל רחבי
הארץ ,יציגו יצירות המדגימות

את שיטת האקדמיה .בפני הקהל
יוצגו זוכי מילגות האקדמיה
ללימודי בלט באנגליה.

מןצ"ש,

המדכז לתברעה
בהבהלת

פרלי~רק

מחול 'צ'רת' מכ'ל  ,4בלט קלאס"',
מחול

20-5-95

אתי

רלמחרל

מודרב',

כ'אז

וסטפס.

~
כושר כופב':

בתיאטרון בת-דור ,תל אביב.
לאינפורמציה ולהזמנת כרטיטים:

א'רוב' ,מדרכה ,ח'טוב וע'צוב הכוף·

U

יח' בינזה  ,32פתח-תקווה ,טל' 03-9310835 :
יח' ההסתזיות , 19פתח-תקווה ,טל'03-9311253 :

02-867789

~. .

האקדמיה פ ו עלת לקידום
yalAcaMmyסR
המצוינות במחול
 Dancingןo
נ  64-מדינות נרחבי העולם.

מרכז הספורט  IIאונים  IIרח' ז'בוטינסקי פינת אז"ר,

,'J ","Jןl';,{r(J P

גיורא

מנור

שנים  .כעבור שנים אחדות הפך משה בעצמו

למורה בחוג ,והדריך את הסטודנטים לעיצוב
משה עבד לא פעם עם כוריאוגרפים .בשעתו,

הביופה שם.

שעה שרינה ירושלמי יצרה את הנוסח שלה

לא תמיד הולכים כשרון ויצירתיות יד ביד עם
אנושיות ולב חם .אבל בדמותו הקטנה והבלתי
מרשימה למראה של משה שטרנפל,ד שנפטר

בגיל 45

ממחלה ממושכת ,היה אצור לא רק

מכיתתיות ומהעדפות אישיות.

לייהדיבןק" עם רקדני בת שבע ,היה משה

נפגשתי איתו פעמים מספר ,כששנינו היניו

חברים בוועדות שונות .בכל הוויכוחים

המעצב ,והצד החזותי של המופע היה הפן

המעצבנים של ועדות-שיפוט או רפרטואר

החזק ביותר שלו.

כשרון עיצוב מקורי  ,אלא גם יחס חיובי לכל

למיניהן ,היה משה הכוח הדוחף להכרה

מה שהוא אמנות ,ולא פחות מכך לעושיה

בכשרונות צעירים ,בחדשנות ,שעה שרוב

בתיאטרון ,רוב עבודותיו היו או למחזות

ובמיוחד בתחום המחול.

המוסדות האלה נשלטים על ידי יימי שהיו",

ישראליים מקוריים ,או למחזות שדרשו

לרוב שמרנים ושונאי כל דבר בלתי מוכר או

תפאורה אידיאליסטית ,כגון יישלומית" מאת

משה היה בוגר המחזור הראשון של החוג

אוסקר וייל,ד שביים מיכאל גורביץ' ב"הבימה".

יוצא דופן ,אפילו כשהמסגרת ,כגון יימסך

לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב ,תלמידם

ראשון" ,נועדה בדיוק

של ארנון אדר המנוח והמורים האחרים באותן

בראשית דרכם.

לכך -

לעידוד יוצרים
עבודתו האחרונה היתה אף היא בתחום

החמול .בתוכניתה של רינה שיינפל,ד ייאור" ,יצר
משה שטרנפלד הגה חבר ועדת

משה שטרנפלד מסגרת מרובעת ,שממש רקדה

המחול של המועצה הציבורית

והשתנתה ,ותחמה את חלל הבימה והתנועה לא

לתר בות ואמנות ,וגם שם

פחות מהרקדנית והכוריאוגרפית עצמן.

אובייקטיבית ,משוחררת

הךל לעולמו יוצר מצוין ואדם מיוחד במינו .

היתה תרומתו חיובית,

אשרה אלקייס
)בואיון עם וות אשל(
משה היה התפאורן של כל
העבודות שיצרתי מחוץ

מלוטשות ואלגנטיות .הוא חשב עד הפרט
האחרון·

למסגרות הממוסדות .לאחרונה
כשביקשתי ממנו לעבוד איתי

לא היתה אצלו הפרדה בין הכוריאןגרפיה

על היצירה החדשה ,הוא אמר

לתפאורה ,.והתפאורה אצלו תמיד היתה

לי שהוא מאט את קצב

פונקציונאלית .היו לו הצעות משלו איך

העבודה .הוא ראה את

להשתמש באביזר כחלק אינטגרלי נוסף

העבודה ,העיר הערות ,נתן

בכוריאוגרפיה .בשבילו ,התפאורה היתה עוד

הצעות והמליץ על אנשים

שחקן .תמיד עיניינה אותו העבודה והוא התאים

אחרים .ראיתי שהוא מתחמק

עצמו אליה ,.לא ביקש להתבלט כתפאורן.

מכולם ולא הבנתי למה .לא

כשעבדתי בתיאטרון הקאמרי דרש משה את

ידעתי על מחלתו.

מלוא השכר עבור העבודה שעשה עבורי ,אבל
עבודות שעשה איתי מחוץ לממס,ד עשה כמעט

כשעבדתי איתו ידעתי שיש לי

בחינם.

פרטנר שיתמסר ליצירה ממש

כמוני .לא הייתי לבד .ברגעים

תמיד אפשר היה לפנות אלין .הוא לא היה

הקשים היה מי שיעודד.

טיפוס של רכלן .המליץ על תפאורנים אחרים.

המעורבות שלו היתה מלאה,

על כל אחד היתה לו מילה טובה .אם היה רואה

בכל מה שהיה קורה .הנוכחות

עניה בצוות השחקנים/רקדנים ,דברים שלא

שלו נתנה את החיזוקים

נראו לו מבחינה התנהגותית ,הוא לא היה נרתע

שצריך כדי להמשיך וללכת עד

מלהביע דעתו.

הסוף ·

בשבילי ,מותו של משה הוא בראש וראשונה
משה שטרנפלד ,צילום הרמתי,
 ERNFELDזMOSHE S

עם משה לא היה צריך לדבר הרבה .היתה לו

אבדה של פרטנר .הוא חסר ויחסר להרבה

תפישה מיידית ובהירה על מה שקורה  .היה לו

אנשים.

חוש אסתטי וחוש למידה הנכונה .העבודות היו

46

רינה ירושלמי

ד  Iו ר ציו נ ה פלד
יו"ר המדור למחול
ייהרמת מסד

''' 94

מקסימלי בתנןעתן על הבמה  .הןא עצמן לא

פסק מלהתעניין ןללמןד על השחקן ככל י דרד
שיעןרי משחק ,שירה ןתנןעה; דבר נדיר לגבי

משה שטרנפלד

תפאןרנים .הצבע בעבןדןתין הןא כמן

1949-1994

מןקדש לזכך .של משה

מןסיקה  ,מעןרר את החןשים ןמחבר את

שטרנפלד .במרןצת השנתיים ןח צ י

הבמאית ןהכןריאןגרפית רינה ירןשלמי ,

עןלם המחזה אל החלק הקסןם של הנשמה .

האחרןנןת לחיין ,כיהן משה כחבר המדןר

שאיתה שיתף שטרנפלד פעןלה בהקמתן של

האלמנטים שמשה השתמש בהם לבמה

למחןל במןעצה הציבןן'ית לתרבןת

אנסמבל התיאטרןן יי עתים" ןבהתןןיית

חןצים את הקן הריאליסטי אל הרבדים

ןלאמנןת ,ןכחבר בןןעדת טלגם לבדיקת

דרכן ,מייחדת לן את השןרןת הבאןת:

הבראשיתיים אן המטאפיסיים של עןלם

הציבןריים הללן גילה משה תכןנןת אנןשיןת

משה היה בראש ןבראשןנה אמן ןא י ש

ןהצמצןם נעשן חלק עיקרי ביצירתן ,על א ף

ןמקצןעיןת יןצאןת דןפן ,ןהעלה תרןמה

תיאטרןן טןטאלי .היה בן מן הצייר  ,השחקן ,

שבתקןפה זן התיאטרןן מילא את הבמה

משמעןתית ןמקןרית בכל דיןן בן השתתף

הבמאי ןהמעצב ,ןכל זה מתחבר אל המשןרר

באפקטים עיצןביים ןתפאןרןת ענק עם

ןבכל סןגיה ןעניין להם נדרש .משה גילה

שבתןכן  .רב גןניןת זן איפיינה את השקפןתין

מכניקה מתקדמת ,.כי עניינן האמיתי ה י ה

ןהעניין ' שהיה לן בתיאטרןן  .השאלה ייאיזן

ןנשאר יי האדם  ".התיאטרןן היה המקןם בן

מצבן של המחןל בישראל .בשני תפקידין

המחזה  .עם השנים הפשטןת  ,ההפשרה

מעןרבןת ןיסןדיןת בגישתן לבדיקת

תפאןרה לעצב

הנןשאים אשר עמדן על סדר היןם בןןעדןת

l1

הפכה עם הזמן ל  l1איזה חלל

משה בדק את תפישתן ןאת חןןיית הקיןם

אלה  ,ןדעןתין היןן על פי רןב מזיגה מןפלאה

לעצב ,11

של חשיבה רציןנאלית צרןפה מזה ,ןרגישןת

עןצמתם .לגבין ,כןחן של השחקן היה עיקר

חיין ןמי שעבד במחיצתן זכה למעןרבןת

שיחשןף את התןכן ןאת החןןיה בכל

מדהימה לצרכין של הזןלת מזה .ןהזןלת

התיאטרןן .לכן במרכז חשיבןתן כמעצב

ןתנינה בלתי מתפשרןת עם שחקנים ,במאים

היתה האמנןת ,ןהזןלת הין האמנים ,יןצרים

עמדה השאלה -איד לאפשר את נןכחןתן של

ןמחזא י ם  .תפישה זן הפכה את הענlןדה איתן

ןמבצעים כאח,ד שמשה חתר בכל מאןדן

השחקן במלןא עןצמתה ןלתת לן חןפש

לחןןיה מיןחדת במינה.

האנןשי .

תפישה זן העמיקה ןהתרחבה עם

להביא לרןןחתם ןליצןר עבןרם תנאים,
שיהןן קרקע נאןתה למצןינןת ןליצירה

אמנןתית איכןתית  .ליברליןת ,פתיחןת,
עמידה בלתי מתפשרת על עקרןנןת ,יןשר
פנימי נדיר ןעקשןת מן הסןג הטןב ןהמיטיב
איפיינן את עבןדתן של משה כחבר

בןןעדןת ,ןטעם של צניעןת ןאהבת האדם
ןהאןמ ליןן את עשייתן לאןרד כל הדרד.

ושימת יציוות
וכחרל
•

להקת בת שבע:

הדיבוק ; ,וחפש את

•

ירוש;וים.

תיאטרןן מחןל אשרה אלקיים-ר~

סו;ומות  ,טרםו;וו  ,טרמו;וו

•
אור

•

בצו;ו וחצי.

תיאטרןן מחןל רינה שיינפלד:

.1993
הבאלט הישראלי:

הרמוניום.
•

תיאטרןן מחןל ענבל :

מכתשים ,זרדים  ,ס;וים  ,הבא ;וי גור;וי  ,שירת
דבורה.
יי טךמו;'ו כצ ו:ו וח צו" ,כוך  ',אשךה א:וק " ם  ,תפ אוךה  ,משה שטךנפ:וד

נריא\.כררר

 : MOSHE STERN FELDז IN 1.5INCH", CHOR .: OSHRA ELKAYAM, SE

 REMOLOז"

רארפרה

•

המשפט  ,יוס;ו' ה גו;ום  ,שש נפשות מחפשות

עושה הנפ;ואות  ,תמונות ציד ,ברווז הפרא ,

מחבר  ,מקבת  ,מרד המת י ם  ,אנדורה ,מראה מע;ו

•
•

מהומה רבה ע;ו ;וא דבר ,מ' רי Lרפ;ויי ,הביצה ,

הגשר  ,מא;וון הו;וך ;ומות ; בית אבות  ,הבו;ושת

המ;וט  ,וויצק  ,' 91רומיאו ויו;ויה

ת י אטרןן באר שבע :

ההבטחה ,השיבה ,האוזן הפרטית  ,סיפו) גן

חוקרת  ,ע;וי;וות מקס ומוריס  ,ב;וה

חיות ,מי;וקווד ,הרצח ש;ו פיירו ; ,וכודים

הערבי ,זבי שק הסוס

ברשת  ,ציד המכשפות

•

•

תיאטרןן

חיפה:

מ;וחמת טרויה ;וא תהיה ,המחרשה והכוכבים ,

מורדוך ,

התיאטרןן הקאמרי :

•
•

קבןצת אןפרה בדם קר

קבןצת עתים:

האןפרה

הישראלית  :פאוסט

תיאטרןן הבימה ,

האב  ,אנשים קשים  ,גן ריקי  ,ע;ועכברים ואנש י ם

מאורע מוצ;וח  ,סו;ומות  ,מקבת  ,הג' יגו;וו מקונגו ,

•

;והרוג את הזמן ,הכיסאות  ,החו;וה המדומה

יי חמש צעקות" מאת נאוה צוקרמן וקובי מידן

תיאטרןן תמן-נע:
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האמנןת החדישה של זמנן .יןצריס אלה נמניס
עס רשימת היןצריס החשןביס של התקןפה.
סטןדיןת רבןת אחרות נעלמו מהשטח כעבןר
זוכ קצר ,ןנותרו רק כשמןת בתןלדןת המחןל

של אןתס ימיס ,אחדיס מחידןשיהס נשכחן.
אחריס הגיען לארצןת אחרות ועשוייס לשמש
היוס יןצריס חדשיס.

הרשימה כןללת את הסטןדין של מןרדקיו,
וןלינסקי ,מןסןלןבה ,צ'רנטסקיה ,מאיה,
אלכסיינה ,גרמינה ,ןכו הסטןדין של פןרגר,
"  II ,"MASTFORהבאלט הצעיר
 IIהבאלט

התפת TT
המ  TTרל

_ ........

רת

המרדרכי

בררסיה
בשכיס

ה  TTלה

הראשרכרת

של

הרשפעה

היא

בראש

רבראשרכה
מאיזאדררה

דאכקן ,

שביקרה

ב. 1 9 0 5 -

בררסיה

הרפערתיה
השפיער

על

עברדתר

מיכאיל

של

פרקין.

מהפכת

ארקטרבר
דאכקן

לררסיה,
בית

אז

השפעה

כיכרת

א TT

מאת אלכה צ'רכישבה )מוסקבה(

ספר

, 191"7
שבה

רייסדה
משלה

במרסקבה

על בסיס הבאלט הקלאסי ,ןהין שנהן אחרי
שיטןתין של זיאק -דלקרןז ןהיןרית ' מיקה שלן,

אן רעיונותיה של איזאדןרה דאנקו.
הין בהס כאלה שניסן לחקןר ןלנצל את

המקצביס של חיי היןס יןס .אחריס ביקשן

ליצןר יחס חדש ביו המןסיקה והתנועה ,ןשפת
מחןל חדשה.
רביס ממנהיגי הסטןדיןת הין אינטלקטן אליס,

שגדלו בתרבות הרןסית בשניס שקדמן
למהפכה .היןצריס שהחלן את דרכס לפני
המהפכה הין מןדעיס היטב לאסתטיקה של
העבר והכירן היטב את המסןרת

שנןצרה

בראשית המאה ,ןהס ניסו ליישס את הידע
שלהס בעבןדתס המעשית .

תיאטרוו מארינסקי בסנט פטרבןרג  .שינוייס

אלה היו קשןריס בשמס של פןקיו בפטרבןרג
ןשל גורסקי במןסקבה.
גס רעיןנותיו של זיאק-דלקרןז השפיעו על

להקות מחול במןסקבה וסנט פטרבורג )אז
פטרוגראד(.

במקביל ,להקןת חדשןת ,קטנןת יןתר  ,נןסדן
ייסטןדיןת" ,ןהסטןדיו אמןר היה לאחד יןצריס

בעלי השקפןת אסתטיןת קרובןת .בראש כל
סטןדין כזה עמד יוצר חדשו .להקןת אלה
מילאן תפקיד מרכזי בהתפתחןת המחןל בשנןת
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-

ןבהלראן )גרמניה( .לדעתי ,היא היתה היחידה

"הפלסטי".
ןרה מאיה היתה בןגרת קןנסרבאטןריה,

ןפסנתרנית במקצןעה .היא פתחה סטןדיו
משלה ,שבן עבןדתה התבססה על העקרונןת

של פרנצ ' סקה ביאטה

)(, BEATA

חניכתס של

דאנקו ןדלקרןז.

לכל אחד מיןצרי המחןל  ,כגןו באלאנצייבדזה

)לימיס באלאנשיו(  ,קאסיאו גןלייזןבסקי,
ליאןניד זיןקןב ,ניקןלאי פןרגר ,הין רעיןנןת

יי מחו' חשמ "" מאת )' קו'א' פורגר ו'הקתו יירקד)'
המבו)ות"

 IIפרןלטקןלט ,II

משמע אמנןת פרןלטארית .היא

ביקשה לפתןח את תחןס המחול לרקדניס לא
מקצןעניס .היא התשמשה ב"מחןל פלסטי"
בסגנןנה של דאנקו .בשנת

1924

נסגר הסטןדין

ןהיא החלה ללמד במןעדןו ייבית המדעו' !
הסטןדין שלה עדייו פעיל במןסקבה .

,1923 -

צ' ור  ,בור'ס ארדמו

" ELECTRIC DANCE" FROM NI KOLAI FOREGGE R'S MACH INE
DANCERS .1923, DRAWING BY BQRIS ERDMAN

מאלה של היןצריס המודרנייס האחריס.
הלהקה נסגרה על ידי השלטונות

ב1924-

נאלצה להסכיס לפשרות מסוימות

-

ןמאיה

לא עןד

מחןל "פלסטי" ,ןהיה עליה להכניס לרפרטואר
מחןל עממי ןמיני תמןנןת יימעןדנןת".
רעיןנןתיה של דאנקו השפיען במידה ניכרת.

חברי הGEfYfANOR -

ניסן לפתןר את בעיןת

הקשר בין המחןל למןסיקה ,שאלה המעסיקה
אמניס

גס היןס.

מלבד הסטןדיןת בשתי ערי הבירה ,הופיען
חבורות שהןנהגן על ידי אמניס ,שהין בןגרי

הבןלשןי ןהמארינסקי ,כגוו קאסיאו
גןלייזןבסקי ,שלא הסכיס עס הנעשה בבאלט.

בשתי ערי הבירה אחרי המהפכה  .אלה נקראן

מלחמת העןלס הראשונה ןבשנןת

צ'רנטסקיה למדה אצל דלקרןז בפריס

להקתה של ןרה מאיה התקיימה זמו רב יותר

מופעיה של דאנקו והצהרותיה מצאו הד

לשינוייס בלהקת הבולשוי במוסקבה ,ובזו של

פעילןתס לבשה צורןת שןנןת .למשל,

לןדמילה אלכסייבהעבדה במסגרת מה שנקרא

אסתטייס משלן  ,אןתס ניסה ליישס במסגרת
בתחומיס שוניס של התרבות הרוסית וגרמו

II

של גןלייזןבסקי ןעןד.

שאימצה את עקרןנןת האקספרסיןניזס במחןל

הדנאה

העשריס.

רי

. ---

הקאמרי II

של באלאנשיו,

ה .20-

הכיןןו החדש של הסטודיןת נע בעיקר בשני
מסלוליס .הין שניסן לחדש את הסגנןו שלהס

גןלייזןבסקי ניסה לחפש שפת תנוע h

חדשה,

אבל כזו שתתבסס על המחןל הקלאסי .הוא
פתר בעיןת רבןת של המחןל החדש ,שמר על
הקשר שבין המוסיקה לתנןעה ,ביו המקצביס
ןהתלבןשןת הפלסטיות ,ןביו כל המרכיביס
הללן לתאןרה ,לצבעיס ןלתפאןרה .
מתנגדן היה לב לןקין מהבןלשןי ,שהיה ידוע
מאןד בשנןת

ה .20-

יצירותיו התבססן על

מוסיקה שלא נןעדה מראש למחןל .עבןדןתין

שנקראן

" "MOTOBIOSCULPTURA

)ייפיסןל

פסק

מןטןרי-חי " ( היןן למעשה שןרה של תמןנןת

פלסטיןת ןמחןןת .הןא הדגיש את הצבעןניןת,
ןעבןדןתין נראן כמעין רישןמים.

ל  TTידרש

לסמל התקןפה החדשה .הלהקה חדלה

הייכר

המאה .ן .מאיירהןל,ד במאי חדשני ידןע ,היה
מנה י גה של קבןצה אחרת  ,שנקראה יי אןקטןבר
פןרגר שיתף איתן פעןלה

בניסיןנןתין ליצןר שפה כןריאןגרפית חדשה ,כזן

בת  TTרם

פןרגר רצה ליצןר סגנןן חדש ,שיבטא את
הדינאמיןת של התקןפה הסןערת בה פעל.

היןם יןם של העידן הסןציאליסטי.

הדנ  TTרל

הבזקי

הדנ  TTרל

רק

שרב

יצירה

בת TT

רם

בררסיה

תיאטרליןת אינטנסיבית ןלהפןך את המחןל
לנגיש ןמןבן לקהלים ללא השכלה מחןלית
קןדמת  .ניסיןנןת כאלה נעשן במסגרת הסטןדין

להצביע על כיןןן סגנןני ברןר בניסיןנןת אלה.

הסןבייטי בשנים

יבגני פאנפילןב  ,ייאקספרימנט" ,השןללת את
המסןרת של הבאלט העלילתי ,ןמנסה לפתח
מסןרת במישןר חדש של שפה מןדרנית
פןפןלרית.

התקיים לראשןנה יי פסטיבל

בשנת 1992
דאנקן" ןב 1990-

התקיים בןןלאדיןןסטןק

הפסטיבל הראשןן למחןל מןדרנ י.
הלהקןת החדשןת אינן זןכןת לכל תמ י כה מצד

ממשלת רןסיה .כןלן עצמאיןת  ,ןהפסט י בלים
חדש  ,למצןא דרך חדשה  ,אבל היןם א י אפשר

" ". DRAMBALET

בעיר פרם שבהרי אןראל פןעלת קבןצתן של

הבנשרר

דנרדרכית

לצד ניסיןנןת אלה נעשן מאמצים לבקש

דנרשים

הבהיקר

המקצבים שלן אמןרים הין להיןת מקצבי חיי

של

טהןרה  ",מנסה לנסח שפת תנןעה חדשה בעזרת
קשרים בין צןרןת קלאסיןת טהןרןת ןספןרט.

שלכר

הדנרדרכי .

שמאיירהןלד ביקש למצןא בתחןם התיאטרןן ·

בדןרהם ,קארןליינה הצפןנית.

להקה אחרת ,המכנה אתעצמה יי תנןעה

הכיסירכרת

בסרף

המחןזית" לפסטיבל המחןל האמריקני

בנדים

ל  TTידרש

של

רק

הBO -

הדנאה

מהתנגדןתה למסןרןת תרבןתיןת מראשית

כדנשד

שכה.

בשכרת

להקתן של פןרגר ,ייא ןקטןבר הרןקד"  ,היתה

הדנ  TTרל

הדנרדרכי

60

תיאטרלי".

הזדנן

בנד

)גרמניה( ,ןבשנת

1993

הןזמנה יי הלהקה

גישה זן שלטה בבאלט

אןרגנן על י די איגןד התיאטרןנים הרןסי.
תנןעת הסטןדיןת שבה לנןף המחןל הרןסי

.1950-1930

ןלא רק במרכזים הגדןלים של רןסיה ,הקרןבה

ןאפשר לקןןת לחידןש התחרןת ןההפריה

למערב אירןפה  ,קרן הדברים  ,למשל ,

ההדדית בין השיטןת השןנןת ןלשמחת היצירה .

בלתי אפשרי לנחש מה היה קןרה לן הרשן

בןןלדיןןסטןק הרחןקה ,אןלגה ברדילןביץ ' אינה

השלטןנןת לחדשנים אלה לנהל פעילןת סדירה.

מתכןןנת לשעשע את הצןפים הבאים למןפעיה.

הגל השני של מחןל חדיש ברןסיה החל .המצב

היא אף אינה מבקשת ללמד מישהן .היא

אינן קל  ,אבל יש תקןןה .אנן מצפ י ם ליצירןת

מעדיפה דרכים להידברןת אמיתית  .עליך

חדשןת ןלשמןת חדשים של יןצרים .ליצירת

להתרגל למתרחש על בימתה .מתברר ל,ך

מחןל רןסי מןדרני.

בשנת

1924

נבדקן כל הסטןדיןת מטעם

השלטןנןת  .רבים מהם נסגרן .אלה שהןרשן
להמשיך לפעןל לא יכלן להתפתח בצןרה

חןפשית ןזה היה קיצה של התקןפה הראשןנה

~

של המחןל המןדרני ברןסיה.

בשנת 1927

הכריז שר התרבןת לןנאצ'רסקי

-

איש בעל דעןת מתקדמןת ןבדרך כלל סןבלני:
ייבחזרה לאןסרןבסקי" )מחזאי רןסי

ריאליסטי קן(  .משמע  ,חזרה לריאליזם של
המאה הקןדמת  .כל התרבןת הסןבייטית
נאלצה לשןב לאחןר ,למאה התשע-עשרה.
מבקר הבאלט איןןאן סןלרטינסקי הכריז:
יי חזרה לנןבר!" )נןבר  ,האיש שדרש במאה
השמןנה-עשרה לעצב את הבאלט עיצןב

דרמטי -עלילתי עקבי(.
הגיע עת הדרמה הבאלטית ,עידן הבאלט
העלילתי .תמן הניסןיים בתחןם הבאלט .פיתןח
המחןל המןדרני נפסק כליל  .הפרק הראשןן של
המחןל המודרני ברןסיה הסתיים.

פסק הזמן עד לחידןש המחןל המןדרני נמשך 60
שנה .רק בשנןת ה  80-של המאה שלנן היינן
עדים לחידןש מרשים של הניסיןנןת בתחןם
המחןל המןדרני .רק בסןף העשןר הבהיקן שןב
הבזקי יצירה מןדרנית בתחןם המחןל ברןסיה.
בןןדאי אין זה מקרה ,שהסטןדיןת החדשןת

קמו בערים הגדןלןת ,במןסקבה ןסנט פטרבןרג ,
מקןם שם נמצאן המרכזים החשןבים של

המחןל המסןרתי.

שמדןבר באינטראקציה עם חיי רןח ןרגש.

בשנת

,1989

בעיר יקאטרינבןרג ,הןפיעה להקה

חדשה  ,יי הלהקה המחןזית " שמה  ,ןסגנןנה קרןב
המחןל המןדרני החל כמעט במחתרת ,

לזה של תיאטרןן אןןאנגרדי מינימליסטי.

במןעדןנים  ,בתי ספר ןאןניברסיטאןת .כל

המןפע ןן נןסחים" מאת טטיאנה ןאגאנןבה הןא

היןצרים שניהלן פעילןת זן הין בעצמם בןגרי

כרטיס הביקןר של הלהקה .הןא זכה בפרסים

האקדמיןת הקלאסיןת  .הם ניסן ליצןר משהן

בתחרןיןת בינלאןמיןת  ,בפריס ןהאנןבר

'ש:וומות " מאת גו:וו> זובסק ' ,
הךקדנ'ת  ,טחובסקא' ה,

, 1923

צ 'ו ך  ,גא:ואדצ'ב
GOLEIZOVSKY'S ' SALOM ~ " DANCER : TARKHOVSKAYA , 1923
DRAWING BY GALADZHEV
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ב מסנרת פסטיבל המחולון!
בכרמיאל

ב,1994-

הועלה מופע

בשם יידרד החלוצים של המחול

בהמשד לאותו מופע  ,התקיים במסנרת יותר

שונים בישראל  .במאמרי אנע אד ורק

מצומצמת דיון שהוקדש ,כפי שהונדר בתוכנייה :

בתרומתם זו .

"ליוצרי המחול המודרני ההבעתי במחצית

האקספרסיוניסטי בישראל" .בדברי המבוא

הראשונה של המאה

לאותו מופע ,כפי  .שפורסם בתוכנייה נקבע ,כי

זה על אמנות המחול בישראל ובאירופה".

שפעלו בארץ משנות ה  20-ועד שנות ה  ,40-ברוד

למרות ההדנשה של ייהשפעתו של סננון זה על

אנדתי ,מרנלית אורנשטיין  ,האחיות יהודית

אמנות המחול בישראל ובאירופה" ,התעלם נם

ה 20-

והשפעתו של סננון

חוסר ההתייחסות לתופעה האמורה אינו מקרי .
זו תולדה של חוסר מודעות ואף יותר מזה,

חוסר ידע ,של רוב העוסקים במחול לצורותיו

המופע הינו :יימחווה לקבוצת יוצרים ומבצעים,

ומעל לכל של העדר מחקר על המחול בכלל
ומחול העם בפרט .

ושושנה אורנשטיין ,דבורה ברטונוב ,אלזה

הפעם המנחה ניורא מנור ,מתרומת אותם אמני

דובלון ,רנה ניקובה  ,ירדנה כהן ,נרטרוד קראוס,

מחול להתהוותם של דפוסי ריקודי החנ

ברצוני לעמוד ביתר הרחבה ,וככל האפשר

תהילה רסלר".

בהתיישבות העובדת ולמופעי מחול עממיים

בסדר כרונולוני ,על מעורבות אמנים-יוצרים

ג וrן~~ ו

דמויותיהם ויצירותיהם של אמנים-יוצרים אלה
הועלו על ידי הקרנתן של תמונות מאותם ימים,
בשיחזור יצירותיהם על ידי

תלמידיהם ,ועל ידי הקרנת קלטות
וידיאו .בין האמנים-יוצרים

~
~

שהועלו באותן מןפע חסרה לי

במיוחד דמותה של
הרקדנית-

כוריאונרפית לאה
ברנשטיין,

~ /
~. . , . ,

בעיצוב טקסי חנינות ההתיישבות העובדת

וחנינות העם ועל תרומתם בתחום זה.

יתדנאל~ו~~:ו~ל~~~ע~~~~~~~~~חאמ
~~~
~~
ח~
 Iו~~\1ג ~ יהודית אורנשטיין· זמן קצר אחרי
~'Iי'''

שפתחה סטודיו בחיפה,

 --.~,השתתפו חניכותיה בשנת
~  1932בריקודי ייחנ
הטנא" ,הוא חנ

~ הכ>כיר>ם ,שהיח)

~
~

~.

--1
-

~

•

הערות בעקבות סימפוזיון שהתקיים במסגרת פסטיבל כרמיאל 1994
מאת

שללא ספק שייכת לקבוצת

צכי

פרידתכר

בעיר בבימויו של משה הלוי,

במאי תיאטרון ייהאהל" .

אמנים-יןצרים זו.

בחנינה זו שותפו
מנחה המןפע ,ניורא

כמביאי הביכורים ילדי

מנןר ,העלה בכשרןן

קיבוצי הסביבה
הקרובה  .חנינות דןמןת

ןבידע רב את

נערכו נם בשנים

דמןיןתיהם ןיצירןתיהם

של אותם אמנים ,אד

,1934

רק בקשר לאמן ברןד

-1933

ןדומני שהיו אלה טקסי

הביכורים העירוניים הראשןנים

אנדתי עמד המנחה על

בארץ .הדי הופעה זו הביאן ,עד כמה

תרומתן העקיפה להתהוותם של

שהדבר נראה מוזר ,לעריכתם של טקסי חנ
הביכורים בקיבוץ נן-שמןאל.

ריקודי העם הארצישראליים  .הריקוד
ייהןרה-אנדתי" ,הנושא את שמו של האמן  ,היה

מעצבת הטקס בנן-שמואל ,צ'שקה רוזנטל,

במקורן ריקוד אינדיבידןאלי ברפרטואר
הריקודי של אנדתי

-

ככל יתר · ריקןדיו

-

ושמו

במקור היה ייעורה נלילית" .רק אחרי שעובד על

אמנם לא השתייכה לאמני המחול ,אד בשומעה
על דבר החנינה בחיפה ,טענה בפני חברי

ידי נורית קדמן ,קיבל את צביונו וצורתן

קיבוצה  ,ייהייתכן ,שבעיר יחונו את חנ

הקבוצתית העכשווית ,וכד הוא נרקד עד עצם

הביכורים ואנו ,עובדי האדמה  ,שחנ זה הוא

היום הזה.

חננו ,לא נחונ אןתו)"  .בשלב מסוים נעזרה
צ ' שקה רוזנטל בנרטרוד קראוס בכל הנןנע

בשל חןסר מןדעןת ואןלי נם מחןסר ידע ,לא

לעיצוב התנועה הטקסית .לפנינן אם כן תרומה

הןזכרה תרומתם של האמנים האחרים

עקיפה של יהודית אורנשטיין להיוןצרןתן של

להתהוןת מחולות החנ של ההתיישבות

מחןל החנ בהתיישבות העובדת .

היסודות לדפןסי מופעים עממיים וליצירתם של

יהודית אורנשטיין המשיכה את פעולותיה בשני

העובדת ,ולא בא לידי ביטןי פועלם בהנחת
ריקודים ,שהפכן עם הופעתם או זמן קצר

לאחר יצירתם לריקודי עם ,במןבנו המלא של

מסלולי מחול ,האמנותי ןהטקסי העממי ,היא
יצרה מספר לא מבוטל של טקסי חנ
בהתיישבןת העובדת ,חלקם יחד עם משה

מושנ זה.

הלוי וחלקם לבדה .קןצר היריעה לא
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האחיות שושנה ויהודית אוךנשט"ו

יאפשר לנו לעמוד על כןלם .
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המחול שהזכרנו .בשנת

הרקדנית הכוריאוגרפית

,1933

שפועלה לא הועלה בכרמיאל,

היא חזרה מלימודי

והיא אחת ממניחות היסוד

המחול שלה באוסטריה

של ריקודי החג בהתיישבות

ובגרמניה ,ובארץ עשתה

העובדת

שבהס

-

-

אס לא הראשונה

תפנית חדה בדרן יצירתה.

היא ללא ספק לאה

היא העמידה במרכזה

ברגשטיין .ריקודיה לייחג גז

דיוקנאות דמויות תנ"כיות
ואת נופי הארץ ומננינותיה,

הצאן" ,שנערן בשנת

1931/2

בעיקר המזרחיות .היא

במסגרת חבורת

עסקה גס בעריכתן של

הרועיס שבקיבוץ בית-

אלפא ,היו ריקודי הסולו

מסכות חג בהתיישבות

שלה  .אלה הפכו בחלקס עוד

העובדת .את פעולותיה

בערב הראשון להופעתס

אלה היטיבה לתעד בשני

לריקודיס המונייס של קהל

ספריה האוטוביוגרפייס

החוגגיס .ריקודיס אחריס

ןבמיוחד בשני ,ייהתןף

משלה הפכו לריקודי חג

והיס" )ת"א

(. 1976

כטקסיס נוספיס שיצרה

בקיבוצה רמת-יוחנן .פועלה

לסיכוס :השתלבותס

הרב בא לידי ביטוי בספרו

המהירה יחסית של חלק
ניכר מאמני המחול

של יורס גורן יישדות לבשו
מחול" )רמת יוחנן,

(, 1983

וכן

האקספרסיןניסטי בחיי

בתולדות חייה ויצירותיה

המחןל בארץ הינו פרק

שהופקו בסרטי וידיאן ,דבר

מאלף בהתפתחות חיי

שלא זכו בו יתר אמני

המחול ,שטרס בא לידי

המחול.

ביטוי כלשהן עד היןס.
במיןחד אמוריס הדבריס

בשנת 1935

בהשתלבות אמניס אלה

עלתה ארצה

אמנית המחול גרטרוד

בחיי היצירה הריקודית

קראןס .לא אדון כאן על

עממית ,שלגביהס ,ועבןר

פןעלה בשטח הריקןד

החברה בארץ בכלל ,היה

האמנותי ,המופיע כבר

שטח חדש לחלוטין .בתחוס

בכתןביס )ראה ספרן של ג.

ריקודי החג של

מנןר ,ייחיי המחןל של גרטרןד

ההתיישבות העובדת

קראןס" ,ת"א

(, 1978

ןדיקודי פולקלור לאירועיס

ןלא

שןניס ולתרבןת הפנאי של

בניסיןן השחזןר של חלק
מיצירןתיה על ידי

החברה היןצרת של אןתס

תלמידןתיה .כמן במקרה של

ימיס בכלל ,היתה להס

יהןדית אןרנשטיין ,גס פןעלה

'רדנה כהו

של גרטרןד קראןס בתחןס המחןל העממי ,בן

YARDENA CQHEN

עסקה לא מעט ,לא בא לידי ביטןי .
בשנת
כבר בשנת

1935

העלתה גרטרןד קראוס,

,1963

ייהפןעל" התל-אביבי )מיסןדס של גורית קדמן

בצד זה ריקודי עדות וריקודי עס ישראלייס.

ןשמעןן רפאלי( ,את מסכת ייגדןדי האש" לנתן

תרןמתה זן של גרטרוד קראוס להתפתחותס

אלתרמן ,בשיתוף תניעות הנןער של ארץ-

של חיי המחןל העממי-פןלקלןריסטי טרס באו

ישראל העןבדת.

לדיי ביטוי מלא והולס.

ניצחה על ערב המןפע הפןמבי של

כנס ריקןדי העס בקיבןץ דליה .לאירןע זה יצרה
ריקןד בשס יידןןקא"

-

-ם

הבינלאןמי יימזרח ןמערב במןסיקה" ,היא

במסגרת ייהלהקה לתנןעה ןדיבןר" שליד סניף

כשס שהןדבק לכנס

הטביען את חןתמס.

במסגרת ערב הנעילה של הקןנגרס

ניצחה על ערב הפולקלור ,בן הועלו על הבמה זה

בשנת 1944

תרומה ייחודית ועליו

-

ריקןד לשישה גבריס ,שאף את המןסיקה

בשנת 1936

עלתה ארצה אלזה דובלון,

ןהשתקעה זמנית בקיבןץ יגור .המלחין יהודה

שרת ניצל את נוכחותה במשק לעריכת אירועיס
שןניס ואף לקח אןתה עימו להכנתס של

חיברה לן .זמן לא מבןטל היא הדריכה,

אירועיס מחוץ למשק .כ,ן בשנת ,1937

במסגרת המדןר לריקודי עס שליד המרכז

השתתפה אלזה דובלןן בהכנת מסכת ייחג

לתרבןת ,קןרסיס לתנועה טקסית לחניס.

המיס" בקיבןץ נען .נןסף למסכת שיהודה שרת

הדרישה לקןרסיס אלה באה במיןחד מאנשי

כתב לאירוע זה ,הןא מסר לאלזה דןבלןן את

ההתיישבות העובדת ,שטקסי החג בקיבוציהס

שירו של המלחין עמנואל עמירן ייושאבתס

הלכו ותפשו מקןס נכב.ד במסגרת זו של

מיס" .על מנגינה זו היא יצרה את הריקוד הידוע

מדריכיס לריקודי עס ,היא גס הדריכה קןרסיס

עד עצס היןס הזה בשס יימיס מיס ".יהודה

לכוריאוגרפיה מותאמיס לריקודי עס.

שרת החליט להעלןת מסכת זן אף בקיבןצי
עמק הירדן· כד הופץ הריקוד יימיס מיס"

בשנת 1945

נענתה גרטרוד קראוס לבקשת

במהירןת רבה ןהיה לאחד הנדבכיס המוקדמיס

תלמידה זאב חבצלת להכין את הכןריאוגרפיה

בהיןןצרותס של ריקודי העס הישראלייס על

ליירונדו" הגדול ,שתכנן זאב לערב הסיוס של

דיי אמנית המחול שאד עלתה ארצה .

כנס ייהשומריה" הראשון ,בן נטלו חלק לא
פחןת

מ 640-

ב~י נוער .היא אף יצרה לאירוע זה

ריקוד בשס ייהגולה השכולה" לזכר השואה.

נסייס את הסקירה באמנית ירדנה כהן .ירדנה

ןהכ הינה ילידת הארץ היחידה מבין אמני
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להקת 'ייבאלט שטוטגארט",
העומדת להופיע שוב בארץ בשתי
תוכניות ,נתונה במשבר ניהול ובו
בזמן משגשגת
אדי מפעפע סגנון ואיך נשמרת אווירה של
יצירתיות בלהקת מחול במשך עשרות שנים,

שעה שהרקדנים והמנהלים מתחלפים ,הוא אחד
הסודות הגדולים של תולדות הבאלט .גם לי

אין פתרון לחידה .מי יפתור לי'את התופעה ,
המביאה למשל את רקדני להקת ייבת שבע"
להצטיין מזה שלושים שנה באינטנסיביות
ותענזה ,ומעולם לא להבריק בברק טכני קר?

או מהו המרכיב הייחודי הברור של ייתיאטרון

המחול ההולנדי" ,גם כשלא יירי קיליאן

מאת

ג י ורא

מ נור

לא גבוהות ,עליהן מגדלים גפני יין  .בין הגבעות
מישור ובו מרכז העיר :תחנת הרכנת הראשית,
המדרחוב העיקרי ,בריכת מים עם ברבורים

וברווזים הצדים פירורי לחם שמעניקים להם
פנסיונרים וילדים בשפע ,והתיאטרון הממלכתי
שהיה פעם,כאשר שטוטגארט היתה נירת

ממלכת וירטמנרג ,יימלכותי".
עד ראשית שנות

ה 60-

לא נחשנה להקת

הבאלט של שטוטגארט למשהו מיוח.ד נמו
בכל הערים המרכזיות של גרמניה ,פעל שם

תיאטרון ממשלתי ,מסורתי ובלתי מעניין ,ובו
מחלקות לדראמה ,לאופרה ולבאלט .
אבל משהוזמן לשם מלונדון הכוריאוגרף הדרום

אפריקני ממוצא יהודי )לא לפי ההלכה ,כי אניו
היה מבני ברית ולא אמו( ,ג'ון קרנקו ,התעוררה
היפהפייה הנמה ,ותוך שנים מעטות הפכה

שטוטגארט למוקד העולמי של הנאלט החדש .

הוא היוצר? אותו משהו  ,שאינו ניתן

להגדרה חדה אבל ברור לגמרי ,שאינו
בגדר ייעשרת הדברות" שמלמדים את
הצעירים כחלק מרוח המקום.

האמנותית הנוכחית שלה ,מרסיה הייךה,

בשטוטגארט מצליחים כבר יותר
משלושים שנה לגדל כוריאוגרפים

מעולים .הם עוזבים ,בדרך כלל ,את
הלהקה בה צמחו ,יוצאים לעצמאות
ונעשים מפורסמים ,אבל כמעט כולם

שומרים על קשרים עם להקת
ושבים לעבוד בשטוטגארט מדי

הלהקה ,שכבר ניקרה בישראל פעמים לא

מעטות ,מביאה עכשיו את הגרסה של המנהלת

I

לבאלט הוותיק על אודות הנערה הישנה

100

שנה עד שנשיקת נסיך מעוררת אותה לחיים .
את הגרסה הזו של האגדה הרומנטית מייחדת
הגישה של הכוריאוגרפית .היידה משתמשת
ביצירה הרוסית בת

100

השנה ,של הכוריאוגרף

מריוס פטיפה מסנט פטרבורג ,אנל מרשה
לעצמה חופש בעיצוב הדמויות.

פעם .

שטוטגארט ,בירת באדן
וירטמברג ,היא עיר קטנה

גדולה באחת ממדינות
הפדרציה בדרום גרמניה.

היא שוכנת על גבעות
בגרסה המקורית ,הפיה הרעה קאראנוס

מקללת את הנסיכה שזה עתה נולדה נשל
עלבון מדומה

-

על שלא הוזמנה לנשף ההולדת

של יורשת העצר  -ומנבאה שעם הגיעה לגיל 18

כ."::

תדקור את אצבעה בכישור ות .שקע נשינה

עמוקה ,עד שנסיך יפה יעורר אותה  .נמקור

תפקיד ה..פיה הרעה הוא רגעי ופורמלי ,ואילו
בנוסח של נאלט שטוטגארט הוא הופך
למרכזי ,ומסתם התגלמות הרוע נעשית הפיה
הרעה דמות תלת ממדית.

את קאראבוס מגלם הרקדן האמריקני הוותיק,
כוך' ,מךס)ה ה»יה בעקבות פט)פה ,
ריצ/רד קיווגון בתפקיד יי הפיה הרעה"
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ריצ'רד קרייגון .הוא נהנה מהרשות שניתנת לו
במקרה זה ללבוש שמלה מפוארת מאוד ולגלם

את הרשע בסיפור  .אם תרצו ,סיפורה של
הנסיכה אורורה אינו אלא סיפור ההתעוררות
המינית .הכישור החד הוא סמל פרוידיאני

זכרי מןבהק  ,ןכל אחד חןפשי לפרש את תפקיד
המיניןת בחיי הנערה כרצןנן ,עד שמגיע תןר

האהבה האמיתית ,המסיימת את תקןפת
ההתבגרןת .

ההפקה הנןכחית מפןארת ביןתר ןיש לקןןת
שהשטןטגארטים יביאן לתל אביב את כל
הפאר הזה שעיצב יןרגן רןזה  ,אחד מגדןלי
המעצבים בגרמניה  ,ןתהיה לנן הזדמנןת לחזןת
בבאלט מסןרתי בלבןש חדיש ,אבל גם נאמן
למסןרת .
אחרי מןתן של ג'ןן קרנקן בשנת

,1974

בדרכן

חזרה מסיןר ניצחןן מהמם בנין יןרק  ,חששן הכל
שתקןפת הזןהר של באלט שטןטגארט עןמדת

להסתיים .שכן קרנקן העלה מחדש את קרנה

של הלהקה ,בעיקר כשחידש את הבאלט

בשטוטגארט מצליחים כבר יותר

ןבמסגרת הסדנא של ייהחברה ע " ש נןבר "
בשנןת

משלושים שנה לגזל

-

יןצר באלטים מפןרסם ,שפעל בעיר הגרמנית

ה 50-

של המאה השמןנה-עשרה  .שם

חיבר ןפירסם את ספרן יימכתבים על אןדןת

כוריאוגרפים מעולים .הם

שהשפיע מאןד על התפתחןת הבאלט

הבאלט ,II

הדרמטי .השחקן האנגלי הגדןל דיןןיד גאריק

עוזבים ,בזרז כלל ,את הלהקה
בה צמחו ,יוצאים לעצמאות
ונעשים מפורסמים ,אבל כמעט
כולם שומרים על קשרים עם
להקת האם ושבים לעבוז

כינה אןתן  IIהשקספיר של

הבאלט ,II

ןהעןבדה

שבשטןטגארט התחדש כעבןר מאתיים שנה

הבאלט העלילתי המןדרני מצדיקה את
קביעתן.

מכל מקןם  ,תחת שרביטה של מרסיה היידה
המשיך באלט שטןטגארט להןןת חממה ןבית

אימןן ליןצרים צעירים ,שהין לאמנים חשןבים .
כך החל שם בראשית שנןת

ה 80-

בילי פןרסיית,

כיןם מנהלן החדשני של  IIבאלט פרנקפןרט",

בשטוטגארט מזי פעם

ןאחרין הגיע תןרן של מי שהיה אז ילד ממש,

העלילתי אחרי שכבר הספידן אןתן .
הבאלטים השקספיריים שלן  ,יי אילןף

הסןררת" ,יירןמיאן ןיןליה" ןיצירתן לפי
הרןןמ בחרןזים מאת פןשקין יייבגני
אןנייגין  ",יצקן משמעןת חדשה במןשג

ייבאלט עלילתי ".
הכןריאןגרפיה הדרמטית שלן התמקדה

במספר דןאטים מרכזיים בכל אחת
מעבןדןתין ,שהם מפגשים משתנים בין
הדמןיןת הראשיןת  .כך נןצרה רקמה

ניגןדית של אנסמבלים )תמןנןת המןניןת(
צבעןניים ,צןרניים ,מצד אח,ד ןסצינןת

רגשיןת ןבעלןת משמעןת עמןקה ביחסי
הדמןיןת מצד שני  ,לרןב בצןרת דןאט .

לא מזמן ראיתי ,בפעם המי יןדע כמה ,את
יייבגני אןנייגין" ןהמןפע הבליט את כל
החיןב ןהבעייתיןת של יי באלט
שטןטגארט" כיןם .

הלהקה היתה מלןכדת ןהדןר הצעיר ,
שהחליף את חןןתיקים מימי קרנקן
בתפקידים המרכזיים ,הןא אמנם מיןמן

ןמןכשר אבל נעדר אןתן אבק כןכבים
שציין את ריצ'רד קרייגןן ,אגןן מדסן
ןמרסיה היידה עצמה.

יי מה לעשןת  ,לא רק בבאלט עבר זמנם

של

כןכבים ", ...

אןמר קרייגןן  .הזמנים

השתנן  ,ןכיןם הטכניקה של הרקדנים הצעירים

ביצירןת שלן  ,שהין מעןלןת לכל הדעןת  ,ןלא ידע

מצןינת  ,אבל אין בהם הייחןד העןשה אמן

איך לשמר את האןצר שהןריש לן קןדמן .בתןם

מעןלה לכןכב זןהר .

כהןנתן של טטלי התמנתה מרסיה היידה

יי בחלל הריק  ",כור  ',רכטו זכלה
" SPACEך"EMPy
CHOR.: RENATO ZANELLA
STUTTGART BALLET

למנהלת אמנןתית  IIלתקןפת ביניים"  ,כמין
אןןה שןלץ  ,כ י ןם הכןריאןגרף הראשי של באלט

קרנקן הצטיין בראייה נבןאית ממש .הןא יכןל

ממלאת מקןם .

הפןטנציאל שלהם להפןך לכןכבים .כשהחל את

איש לא האמין שהבאלר י נה השברירית תה י ה

לייפציג.

היה לזהןת באמנ י ם בראש י ת דרכם את
דרכן בשטןטגארט ןערך מבחנים ללהקה

מסןגלת לנהל להקה גדןלה ןלהעלןת אןתה

בהם לא מסתיימת הרשימה :רנאטן זאנלה ,

המחןדשת שהןא הןעמד בראשה ,הגיעה לשם

מחדש לדרגה בינלאןמית  .אבל התברר שה י א

רקדן איטלקי שהגיע לבאלט אחרי קריירה של

כפי

שחקן כדןרסל מצטיין  ,הפך לכןריאןגרף מרתק

רקדנית מברזיל ,לא יפת תןאר ןלא מפןרסמת ,

מסןגלת לכ,ך ןהלהקה פרחה בשנןת

שרקדה בקןר-דב-באלט של להקה לא חשןבה

שלא פרחה מעןלם.

ה 80-

ביןתר ,מרסיה היידה .הנערה האלמןנית כבשה
את ליבן של קרנקן ןהןא הציע לה להיןת
הפרימה באלרינה שלן

-

להפתעת הכל ,ןבעיקר

להפתעת היידה עצמה .

כשהיה עדיין רקדן מן השןרה .את עבןדתן

הראשןנה עם הלהקה הןא יצר עבןר מרסיה
היידה המשיכה מסןרת חשןבה ביןתר של

היידה ןריצ ' רד קרייגןן

קרנקן  :היא גידלה כןריאןגרפים צעירים

ןבעלי המןניטין ,שהסכימן לשמש לן שפני ניטיןן .

בלהקה ,שיצאן לעצמאןת אבל שבן

העבןדה היתה מצןינת  ,אך הצטיינה לא רק

לשטןטגארט ליצןר  .בימי קרנקן חניכין

בתנןעה אלא גם בחןצפה  .הנןשא היה לא פחןת

-

שני הכןכבים הגדןל י ם

המצטיינים הין ג ' ןן נןימאייר ,כיןם מנהל  IIבאלט

ןלא יןתר

האמבןרג" ,ןיירי קיליאן  ,שחידש את פני

שלמרסיה ןריקי

בשטןטגארט היןצר האמריקני שעבד לא פעם

הבאלט ההןלנדי .שניהם עשן את צעדיהם

שידע את הרכילןת הבין במה עןסק הבאלט

ע.ם  IIבת שבע" ,גלן טטלי .הןא עסק בעיקר

הראשןנים בשטןטגארט  ,בעידןדן של קרנקן

אחרי מןתן בלא עת של קרנקן

- 50

-

טרם מלאן לן

ניהל במשך שנתיים את הלהקה

של

-

זאנלה ...

התהפןכןת שידען יחסיהם האישיים

-

כפי שהכל מכנים אןתם ,ןמי
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משבך מנהיגות

ההפקה הנוכחית מפוארת ביותר

כוכבים עליונים אי אפשר להצמיח באופו
מלאכותי  ,או שהם נגלים או לא ,אבל ניהול

להקה בגודל של להקת ש טוט גארט ועם
מוניטיו כשלה דורש את מלוא המרץ והמחשבה,
אולם מרסיה היידה קיבלה על עצמה לנהל
להקת באלט ביבשת הולדתה

-

דרום אמריקה ,

והיא מחלקת את זמנה ביו אמריקה וגרמניה,
מצב דברים זה מזכיר את מנהלי התזמורת
היושבים על שניים-שלושה כיסאות של מנהלים
מוסיקליים ,חייהם עוברים במטוסים ואת
הניהול הם מבצעים דרך הטלפון והפקס ,בעיני
רבים מאוהבי ייבאלט שטוטגארט " זה אינו
מצב בריא ,מרסיה היידה דוחה את הטענות,

ויש לקוות שהשטוטגארטים

יביאו לתל אביב את כל הפאר
הזה שעיצב יורגן רוזה ,אחד

מגדולי המעצבים בגרמניה,
ותהיה לנו הזדמנות לחזות

בבאלט מסורתי בלבוש חדיש,
אבל גם נאמן למסורת

מנהלת את הלהקה ,לזכותה ייזקפו גם
הקשרים שקשרה עם אחדים מהיוצרים

הגדולים בימינו ,ביו השאר ,מוריס בזיאר,
שמרבה ליצור עבור שטוטגארט או מעביר לשם

יצירות שלו ,ובעיקר של הנס ואו מאנו ההולנדי ,
אחד היוצרים הגדולים ביותר בתחום הבאלט
החדיש,

בשבועיים של שהותי בשטוטגארט נכחתי

בערב המוקדש כולו לוואו מאנו ,מופע מעולה
לכל הדעות ,בביצוע הבאלט מאת בזיאר לפי
ייחליל הקסם" של מוצרט ,שיש בו
כוריאוגרפיה מעולה אבל מלל מיותר ,ובביצוע
של יייבגני אונייגין" מאת קרנקו ,
מלבד אלה בוצעו באותו ערב ; יצירה
מאת רנאטו זאנלה ,העומד להתמנות

למנהלו האמנותי של באלט האופרה של
וינה בעונה הקרובה ,ועבודה מאת נאציו

דואטו הספרדי ,חניך להקתו של קיליאן
בהאג ,העבןדה של דןאטן הסתיימה
במחול חדש מאת סטפן טוס ,כןריאןגרף

צעיר והתקווה הגדולה של הבאלט
בגרמניה,

טןס הןא יליד וחניך מזרח גרמניה
לשעבר ,שעובד בעיקר בדרזדן ,ןיש לו
כבר בגיל צעיר שפה משלן  ,לשטןטגארט
הוא הביא את גרסתן לייהחתןנה" מאת
סטרבינסקי ,התנועה היתה עשירה

ובעלת מרקס מלא חיוניןת  ,למוסיקה
המוכרת הןא' הוסיף עןד קטע מאת ארןו

פארט )המלחין החביב על נהרין ועל
קיליאן( ,ולפי התוכנייה התרחשן על
הבימה יחסים מורכבים בין שתי
המשפחןת המתחתנות  ,התןכן

המשפחתןלוגי הזה נותר אמנם על דפי
התוכנייה בלבד כי ,כמאמרן של פרדריק
אשלטון הבריטי ,ייאין כל דרך להסביר
בתנןעה שזן אחותה הבכירה של

חמותי" ,אבל זה לא הפריע לי ולצופים
האחרים להתלהב מעבודתן של היוצר
הצעיר ןמהביצןע המעןלה של רקדני
שטוטגארט ,

יי הס י מפו 'Jה השבי עית של בטהובו "
כוד' ,או'ווה שו 7ץ  ,בא7ט שטוטגאדט
" " BEETHOVEN'S SEVENTH SYMPHONY
CHOR ,: UW E SCHOLZ

איש לא האמין שהבאלרינה
השברירית תהיה מסוגלת לנהל

STUTTGART BALLET

אבל גם למסתכל אובייקטיבי מצב הדברים
נראה טעוו תיקוו ,

אלא שאיש אינו יודע מי יוכל להחליף את
היידה כמנהל אמנותי של באלט שטוטגארט,
מי שמהמר על קרייגוו שוגה ,הוא לא קורץ
מחומר שמנהלים עשויים ממנו ,הוא ממעט

להופיע על הבימה ,על אף שהוא עדייו רקדו
מרתק  ,ומתחיל לשמש מדריך לרקדנים צעירים,

להקה גדולה ולהעלות אותה
מחדש לדרגה בינלאומית .אבל

התברר שהיא מסוגלת לכן,

והלהקה פרחה בשנות ה 80-

כפי

שלא פרחה מעולם

בבאלט הרוסי קיימת מסורת מצוינת; רקדנים

הסודות הזעירים  ,אבל החשובים מאו,ד של

מעולים משמשים מדריכים )לא מורים בשיעור

ביצוע כל תפקיד ותפקיד,

רקדנים צעירים שמתכוננים לקראת תפקידים

מרסיה היידה מעודדת צעירים בלהקה ליצור,

מוכרים ,שהקשישים ביצעו בשעתם  ,העברה

למשל  ,בסיור הלהקה בארץ נחזה בעבודה של

הטכניקה היומי( הנפגשים אחד על אחד עם
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כזו של הדרכה בתחום תפקידים מסוימים

רקדו בו ארצה ,ברזיל ,רוברטו דה אוליברה  ,אך

יוצרת מסורת ,ומאפשרת לצעירים להגיע לחקר

לא רק את זה יש לזקוף לזכות האופן שבו היא

וכ,ך יחד עם תחושה שתקופת היידה עומדת

להסתיים ,על אף שלה חוזה חתום עד שנת

2000

ושאיש אינן יןדע מה ילד יום ,זן להקה

חזקה מאוד ,בעלת רפרטואר מגוון ובית יןצר
יחדי במינן של כוריאוגרפים צעירים

-

יי אסכןלת

שטוטגארט "  ,או אם תרצי  ,ייאסכולת קרנקו " ,

rr

האולפן למחול
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לסדנאןת ןחזרןת במשך
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SHAHAM
DANCER, CHOREOGRAPHER, DANCE TEACHER
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בהשגחתה ןטיפןלה של גברת ןאנטן,ן מנהלת

במןדעןת של פסטיבל ישראל היה כתןב:
ייהבאלט הלאןמי של אןקראינה על שם

בית הספר  ,צןרפן לביקןר .הילדים הדהימן לא

ןירסקי" ,עניין המעןרר תמיהה ,כי לאן קר אינה

רק בלהט ןשמחת העשייה  ,אלא קןדם כל
במקצןעיןת מרתקת .שלןשה מהם פגשתי

אין באלט לאןמי .במהרה התברר ,שאכן מדןבר

מאת

בלהקה לאןמית  ,אך של מחןל פןלקלןרי .ןבכל

י

וסי

במסיבת עיתןנאים  ,ןכשמנינן בפניהם את

זאת  ,כשרןאים את רקדני להקת ןירסקי

הקשיים הכרןכים בחיי הרקדן ןשאלנן אם הם

בפעןלה על הבמה ,ההשןןאה עם באלט היא

מןכנים לעתיד שצריך להשקיע בן כל כך הרבה,

בלתי נמנעת .

כשוואים את וקוני להקת ויופקי

הדבר לא ניכר בסגנןן אן באןפי היצירןת,
מדןבר בליטןש התנןעה ,בדיןק המדהים ,

באחידןת הביצןע

ןאין זה פלא .רקדני להקה זן מקבלים יןם יןם
יכןלים הין להשתלב בקלןת בלהקה זן אן

מ 50-

יסןדןת לכך הניח ןירסקי עצמן ,כןריאןגרף

לייצןא לתפארת .היןם  ,למרןת שהלהקה
נתמכת כלכלית בתנאים מןעדפים כמקןדם ,

הלהקה .בזמן מלחמת העןלם השנייה עבד

לא כל שכן ,כאשר הכסף לא מגיע באןפן סדיר,
מתלןנן ןאנטןך ·

כך אופייניים לבאלט

חזר לקייב ןהפיח חיים

ייההכנסה המאסיבית היחידה של הלהקה

בתןם שבע השנים הראשןנןת ,ןלאחר מיןן

חדשים בלהקתן הדןעכת .מה מבדיל בין להקת

קפדני נןסף  ,מתקבלים כ 40 -

ןירסקי ןלהקןת מחןל פןלקלןרי רבןת אחרןת?
מה המיןחד בה? מה עןשה אןתה דןןקא

התמיכה מספיקה בקןשי לתשלןם המשכןרןת,

הטוהים ,באחיוות הביצוע -הכל

את

שנים סןבבה הלהקה פעמים רבןת

בעןלם ,ןמה שהיה תחילה ייצןג לתפארת ,הפך

טוובו בליטוש התנועה ,בויוק

מחןנן  ,איש המאןהב בפןלקלןר האןקראיני,

במןסקבה ,ןב1955-

היחידה שאןקראינה יכלה להתפאר בה  .יןתר

ניכו בפננון או באופי היציוות,

אחרת של הקלאסיקה המןדרנית.

שיחד עם עמיתן ,בןלןטןב ,הקים

לתרבןת האןקראינית  .זן למעשה להקת הייצןג

באלט היא בלתי נטנעת ,הובו לא

שיעןרי באלט קלאסי ,ןללא ספק כמה מהם

ב 1937-

להקת ןירסקי היתה תמיד פנינה ןמקןר לגאןןה

בפעולה על הבטה ,ההשוואה עם

הכל כך אןפייניים לבאלט.

-

התשןבה הפסקנית היתה

מגיעה דןןקא מאןתם סיןרים לחן"ל ,שקןדם

תלמידים לסטןדין

הין מןתרןת  .יש לנן גם תןרם מכןבד מאן,ד

:די:a::

":,ג:נ :למחןל שליד הלהקה ,לעןד ארבע

פיןדןר פןלןנין ,שהיה פעם רקדן מקצןעי בלהקת

אןקראינית ןלא אחרת? הרי ברחבי ברית

שנןת לימןד .חלק זעיר מהם נשאר

מחןל אןקראינית אחרת .היןם הןא איש

המןעצןת לשעבר ,קיימןת עד היןם אין ספןר

כעתןדת רקדנים בלהקה.

עסקים ןמנהל מרכז לאמנןת אןקראינית

להקןת פןלקלןר.

במןסקבה"  ,אןמר ןאנטןן .

מירןסלב ןאנטן,ן תלמידן ןממשיך דרכן של

הדאגה למימןן ,שלא היתה קיימת בעבר,
ביקןר הלהקה בפסטיבל

פאבלן ןירסקי כמנהל  ,מדגיש את ייחןדן של

ישראל .יןתר

ןירסקי כאיש שרןאה דראמטןרגיה בכל

היא מחיר החןפש .הלהקה מבלה את רןב

מ 20-

זמנה בחן"ל .לישראל היא הגיעה

ילדים צעירים,

ריקןד .אמנם  ,זה אןפייני גם ללהקןת
פןלקלןר אחרןת ,אך ןאנטןך מדגיש

ןאחרי הביקןר כאן ,יצאה

למקסיקן  ,פלןרידה ןספרד  .אין זה פלא ,

"

שןןירסקי היה מסןגל על

כי מקןמןת אלה הם מרכזי תיירןת ןכפי

בסיס תנןעה אחת בלב,ד

ששמעתי ,את להקת ןירסקי אפשר להשיג
במחיר שאינן מכביד על כיסן של האמרגן .כאן

שראה בחטף כשרקדנין

השתעשען להם  ,לבנןת

טמןנה ייסכנה" נןספת שבחןפש  .ייהבחןרןת

שלנן" ,מספר ןאנטן,ן יינחשבןת ליפהפיןת

קןמפןזיציה שלמה .

בעיני גברים בכל העןלם ,ןקןרה לא פעם

ןבזה  ,מדגיש ןאנטן,ן

היתה גדןלתן של
ןירסקי  .היןם  ,כל
הרפרטןאר של הלהקה בנןי
על כןריאןגרפיןת של ןירסי ןןאנטןך

בלב,ד ןדבר זה שןמר על ייחןדה של
הלהקה.
דבר נןסף המייחד את הלהקה הןא

בית הספר למחןל הצמןד אליה .
הצןרך בקיןמן של בית הספר

~,

התעןרר עם עזיבתם של רקדנים

מעןלים למןסקבה למשל ,שיכלה ;ב''''ג~~I
להציע יןתר .לכן יזם ןירסקי
את הקמתן של בית הספר
המיןחד במינן ,אלין מתקבלים
ילדים מגיל שבע ,לאחר מיןן מדןקדק
ןקפדני .הם מגיעים מכל רחבי אןקראינה

58

-

כן .

ןמבלים בבית הספר שבע שנים ,בהן הם
מקבלים הכשרה במחןל  .בסך הכל לןמדים

בבית הספר כ 200-

תלמידים.
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פסטיבל י שראל ' 94
וירסקי

-

להקת המחול

הלאומית האוקראינית

וירסקי היה פסוגל על בסיס תנועה
אחת בלב,ו שראה בחפף

כשרקדניו השתעשעו להם ,לבנות
קופפוזיציה שלפה
אחרות ,הן נשארות במרכזים בהם אנחנו

מופיעים  .בפריס ,בלידו ,בניו-יורק ,באיטליה
ומקומות אחרים רוקדות יוצאות הלהקה .אבל

יפכ שאמרתי קודם ,לנו יש עתודה ,ולכן העזיבה
לא מדאיגה אותי" ,מחייך ואנטוך II .אנחנו

מספקים רקדנים גם ללהקות פולקלור
אוקראיניות אחרות מקרב תלמידי בית ספרנו".
לשאלתי מה נשתנה בלהקה בעקבות השינויים

הפוליטיים ,ואנטוך מדגיש את החופש
האמנותי ,את עצמאות הלהקה.

אף שהוא לא

יכול להתלונן על כפייה גדולה מדי גם קודם.

אין ספק שהסגנון האוקראיני  ,הקפיצות

פסט'בל ' שראל  ,' 94ו'רסול ' -
להולת ה מח ול הלאו מ' ת ה או ולרא' )' ת

מפעם לפעם ביקשו השלטונות ליצור

הגבוהות ,הקצב המסחרר ותנועות הריקוד

כוריאוגרפיה זו או אחרת לוועידת המפלגה.

הקרובות לרצפה תוך כפיפת ברכיים ,מייחדות

כנראה שהדבר קרה בעקבות השאיפות

את הלהקה מכל להקה אחרת.

האוקראינים ,והרצון לטפח את הלהקה

כרטיס ביקור אחר של הלהקה היא

" להביע את עצמך בכל פרויקט ,אפילו מונחה

הלאומית .ואנטוך מתלונן על כך שבעקבות

הכוריאוגרפיה ל"זאפורוז'צ'י  ",מחול אוקראיני

מלמעלה  ,למצוא צורה מעניינת ומקצועית ,זו

החופש ,נוצרה אנארכיה בשוק ,והרבה להקות

מובהק ,העושה שימוש בחניתות .למרות

תמצית הכשרון "  ,אומר ואנטוך .כאן אנחנו

אחרות מנסות לחקות את להקת וירסקי

האסוציאציה הבלתי נמנעת  ,למי שמכיר את

מגיעים לפרדוקס :צנזורה היא המניע ליצירה

ואפילו מופיעות תחת השם  IIהלהקה

ההיסטוריה האוקראינית ואת הקוזקים של

פורה ,כי רק תוך התגברות על מכשולים אפשר

בוגדאן חמלניצקי ,האמנות כובשת ולא מותירה

להגיע לתחכום ולפסגת היצירה.

הלאומניות הנסתרות של המנהיגים

הלאומית

. II

ואנטוך טוען ,שלא פעם פנו אליו אמרגנים

עלילתיים .הכל בנוי על תנועות מחול בלב,ד

מחו  IIל וביקשו לעשות "סדר"  .בשל פניות אלו,

ובכל זאת במשך כל השעתיים קשה להסיר

הוא מתכוון להציע לשר התרבות להעמיד

מהם את העיניים  .הווירטואוזיות של הגברים

קריטריונים מחמירים יותר ללהקות האחרות.

בולטת במיוחד כאן .הביקורת והקהל היו
תמימי דעים ,הלהקה נתנה מופע מקצועי ומהנה.

ברפרטואר הלהקה

כוריאוגרפיות,

שמייצגות מגוון רחב של ריקודים עממיים מכל

 IIאנחנו מצליחים לשמור על הרמה המקצועית
ואפילו להעלות אותה בזמן האחרון  ",אומר

קצוות אוקראינה .בהתבוננות מקרוב ,אנו

ואנטוך II .מצד אח,ד אנחנו קיימים היום תודות

יכולים לזהות אלמנטים של פולקלור הונגרי [' Iו

לעצמנו ,ולא תודות לתמיכה ממשלתית ,ומצד

רומני מהקרפטים ,אלמנטים רוסיים מאזורים
הגובלים ברוסיה  ,תנועות  IIפולניות

II

בהם היה צריך להתגבר על כפייה של תוכן ,
הצליח הכשרון הטמון בווירסקי

מקום להרהורים מרים  .אין בתוכנית ריקודים

כ 40-
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וכו' .אבל

להתגבר.

וירסקי יצר ,לפרות כל הקשיים
וההנחיות פלפעלה ,כוריאוגרפיות

נהדרות ,שבהן הצליח להתפודד

עם צנזורה ולשפור על הפן
האפנות י של הלהקה

שני אנו גאים לייצג את המדינה העצמאית

שלנו .זה מאוד מאוד נעים ".

כשאני משמיע משפט זה באוזני ואנטו,ן הוא

משתתק לרגע ואומר II ,אתה צודק רק באופן
הבניין במרכז קייב בשדרות שבצ ' נקו ,

חלקי  .ככל שכשרונו של היוצר גדול יותר  ,הוא

בו שוכנת הלהקה  ,דומה לכל שכניו

שח אחריות גדולה יותר כלפי יצירתו .הוא לא

ויכול היה לשמש כל משרד ממשלתי.

מסוגל לעסוק בדבר כלשהו ברשלנות .הוא

הדמיון נעלם ברגע שנכנסים פנ י מה .

יתמסר לחלוטין  ,או יסרב להשתתף בתהליך

ארגזים עם תלבושות ממלאים את

היצירה  ,אם לא יראה את האפשרות להגשים

הקומה הראשונה  ,בקומה השני י ה

את רעיונותיו" .והוא מדגיש  ,שהאווירה בלהקה

משתרע סטודיו רחב ידיים עם מראות

היא הרבה יותר טובה ממה שהיתה קודם .

ומעקים לאורך הקירות ורצפת פרקט ,
ומיד אתה יודע איפה אתה נמצא  .כל

למרות הקשיים )ואולי דווקא בגללם( אנשי

הפאר וההדר הם זכר לימים בהם

הלהקה מלאים התלהבות .הם מופיעים מעט

הלהקה קיבלה תקציב בלתי מוגבל ,

מאוד בבית  ,בקייב  .אך כשיש קונצרט,

והתמקדה ביצירת ריקודים לתפארת

האולמות מפוצצים ,לדבריו של ואנטוך II .הקהל

המשטר .וירסקי יצר ,למרות כל

במערב הוא נפלא ,מבין  ,אינטליגנטי  ,מקבל

הקשיים וההנחיות מלמעלה ,

אותנו בהתלהבות .אבל כשאנחנו מופיעים

כוריאוגרפיות נהדרות ,שבהן הצליח

מפעם לפעם בבית ,התחושה נפלאה .אנחנו

להתמודד עם צנזורה ולשמור על הפן

מרגישים שצריכים אותנו  ,שאוהבים אותנו".

האמנותי של הלהקה .גם בתנאים

ם
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רות אשל
מדי שנה עורכת החברה לחוקרי מחול כנסים

הכרונולוגי של האירועים ופחות מנסים לתת

על נושאים שונים .הכנס האחרון שהתקיים

את התשובות לשאלות של מתי ואיך .לעומת

ב BRIGHTON YOUNG UNIVERSrrY-
שבמדינת

יוטה  ,עסק בבחינת אסטרטגיות

זאת מלמדים לפי נושאים ספציפיים ,שאותם
בודקים בחתכים של ראייה רב-תרבותית.

חדשות בחינוך המחול לקראת המאה

כיום באופנה הוא ההיבט האנתרופולוגי של

העשרים ואחת  .הספר שיצא בעקבות הכנס

המחול  .יש גם מאמרים המטפלים באופן שבו

מאמרים של בכירי העולם האקדמי

המחשב יכול לתרום להוראת ההיסטוריה של

כולל 41

של המחול האמריקני ואורחים מחו"ל .

המחול .

הכלי השימושי ביותך

-

זכילונים
ואנציקלופדיונר

על אזכנונר
המחול

המאמרים מתמקדים בעיקר בהוראת הצד

התיאורטי של המחול .

שאלה מרכזית שהעסיקה רבים מהמרצים
היא איך להיעזר במחקר המחולי הצעיר

המאמר הפותח את הלקט הו~ של פרופ ' ג'נט

במתודות מחקר של דיסיפלינות שונות של

אשד לנסדל )(JANET ADSHEAD-LANSDALE

אמנות  ,בהן כבר נעשו מחקרים במשך מאות

שמזה מספר שנים אני קוראת את הספרים

בשנים  ,וזאת מבלי שהמחול ייאבד

המצוינים שהוציאה על מתודיקת האנליזה

מעצמאותו .חוקרים אחרים כותבים על

של המחול  .הם חובה לכל מי שרוצה "לחשוב

שילוב המחשב בהוראה.

מחול".

ייבוו הסופךוס ,מחבך המוכונוס הוא

האומככ בוותך ...

כקוות כתשבחות,
מחבך הכקסוקונוס וכוכ כככ הוותך
כצפות ככך  ,שוומכט מבוקוךת"
 Oמואל ג' ונ/, Oו )  (1784-1709מחבר המילו /האנגלי

בעיני  ,החלק המרתק ביותר הוא לעיין
הפעם עוסק המאמר שלה בקריסת הגבולות

בתוכניות

בין האמנויות .היא חוששת שהמחקר המחולי

מחול חדשים שנלמדים באוניברסיטאות

ייפגע מכך  .לדעתה ,בניגוד לאמנויות אחרות,

בארה " ב במגמות המחול  ,כמו

הלימוד ) (SYLLABUS

המחקר בתחום המחול הוא צעיר מדי ,לא
מוגדר ומבוסס דיו כדי לפרוץ לעבר מדיומים

CULTURAL STUDIES OR
MULTICULTURALISM ,
.PERFORMANCE AND MEDIA

האמנויות האחרות ,ממש כפי שקרה במשך

מאוד מפורטות ויש נושא מוגדר לכל שיעור מ-

אחרים ומבוססים הרבה יותר .היא חוששת

שחקר המחול יהפוך למעין ייזנב" של
מאות שנים למחול ,שהתאים עצמו למוסיקה .

14

התוכניות

המפגשים של הסמסטר .התפריט בהחלט

על נושא המתחים ופריצת הגבולות בין
האמנויות ייערך בסוף חודש אפריל השנה כנס

עשיר בנושאים  ,שאנחנו עדיין לא ממש טיפלנו

)(SURREY

בהם בתחום ההוראה.

מספר מאמרים מוקדשים להיבטים

חשובה לא פחות היא הרשימה הביבליוגרפית

הפדגוגיים והמחקריים של הוראת אותו שדה

העשירה המצורפת למאמרים  .היות והמרצים

פרוץ שבין המחול והתיאטרון ,והם משקפים

סה חוד החנית של המחקר המחולי ,הרי זו

את הצורך בקורסים שיתמקדו בקשר בין

דרך לעקוב אחרי הרפרטואר הקיים ,העכשווי

מחול ותיאטרון ,לאור הפופולריות של

ביותר

בתחום הכתיבה ה מחולית.

תיאטרון תנועה היום.
החסרון היחיד הוא סגנון הכתיבה המאוד

מאמרים אחרים עוסקים בהדגשים חדשים

בהוראת ההיסטוריה של המחול .יש

60

התרחקות משיטת ההוראה לפי הרצף

אקדמי ומדעי ,שמכביד במיוחד על מי
שאנגלית אינה שפת אמו.

גיורא מנור

עולם המחול על כל צורותיו מורכב מאלפי
מושגים טכניים ,שמות של יוצרים ומבצעים ,

יצירות ,שלרבות מהן ביצועים חשובים רבים,

מעורר תיאבון ורק ממחיש עד כמה המדיום

באנגליה.

החשוב

למקצועות

cONTOTHEATRICALחmTRODU

באוניברסיטת סארי

ככ מחבך אחך וכוכ

היבטים אסתטיים והיסטוריים  .כל העוסק
או לומד ,קורא או כותב על אמנות המחול
זקוק לספר עזר  ,שיקל עליו את המלאכה
הקשה ,למעשה הבלתי אפשרית ,של זכירת

כל השמות ,המושגים והמילים הדרושים
להבנת הטקסט.

אפילו במאמר ביקורת פשוט בעיתון יומי ,

אתה נתקל לעיתים קרובות בשמות אישים,
מושגים של טכניקה מחולית או עלילות של
באלטים ,שאינך זוכר או שמעולם לא נתקלת
בהם .הכלי החשוב ביותר למציאת המידע
הדרוש בכל מקרה ומקרה הוא המילון או
האנציקלופדיה למחול ובאלט.

השימוש במילון ,בייחוד זה שיש בו הערות
המפנות אותך למקורות נוספים ,הוא כלי
ראשון במעלה למי שמבקש השכלה .כידוע,

שיסה

ותרגולים
עדה לןיט

LDR.ENוNG CHוTEACH
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LLSוAND SK
~ SCH ~ EטBY C~AIG A. B

שני הספרים הם ח לק מסדרה של חמישה,

מיומנות מוטורית ומושגי תנועה .בספר על

שהוזמנו והוצאו על ידי מינהל החינוך של

הוראת המחול ,החלק המעשי מציע רעיונות

ממשלת ארצות הברית .הסדרה מיועדת

הכוללים לימ ו ד טכניק ות לפ י ת וח שפת המ ח ול,

למורים כלליים ולמורים לחינוך גופני בכיתות

רעיונות ליצירה ,איך צ ופ ים במחול ואיך

היסו,ד בהנחה שהחינוך הגופני בכל היבטיו הינו

מנתחים ומשוח ח ים עליו וריקודים של תרבויות

כלי בידי המחנך להתפתחות גופנית  ,ריגושית,

שונות.

חברתית וקוגניטיבית של הילד.
במבט ראש ו ן ,חלפה
המטרה היא לראות בחינוך לתרבות הגוף

במוחי המ ח שבה :עוד

מכלול .לא מורה להתעמלות או מורה לספורט,

א ח ד מספרי

אלא מורה לחינוך גופני ,שכולל מיומנויות

ה-

תנועה ,מחול ,התעמלות ,משחקים וכושר גופני.

ספר אמריק נ י בין רבי ם ,

" - "FASTFOOD

עוד

המציעים איך להיו ת

LDR.ENוNG CHוTEACH
DANCE

כל ספר מחולק לשני חלקים  .בחלק הראשון

פסיכולוג ,נ גר ,מכ ונ אי,

מניח המחבר את הבסיס התיאורטי .בספר

מורה מומ ח ה ) מ ח ק את

העוסק בהוראת המחול ,לדוגמא ,כלולים

המיותר ( בדרך מהירה

פרקים כגון :סיבות הלמידה ,מדוע חשוב ללמד

וללא מאמץ.

התמודדות עם תנאים אובייקטיביים )מקום,

עיון מעמיק יותר הפרי,ך

מספר תלמידים ,לימוד בפנים ובחוץ ואביזרי

לשמחתי ,רושם ראשון

מחול  ,איך התלמיד מושפע מלימוד המחול,

~CELLטBY THE ~ESA H. p
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עזר( .החלק השני הינו מדריך מעשי .למשל,

זה .שני הספרים הנסקרים כתובים בסגנון

בספרו של בושר הצעות לפעילויות ,המעלות

בהיר ומובן .בשניה ם ה .בחנה בין לימוד ואימון,

את המודעות העצמית של היל,ד תוך כדי לימוד

כאשר העיסוק בנושאי הספרים מעמיק ומקיף.

קיימים שני סוגי ידיעה :האחת היא ידיעה של

הנגנים המלווים ומשך היצירה .אחרי מידע

המחול .אולם מי שזכה בו לערך משלו ,יהיה זה

עובדות ופרטים ,השמורים בזיכרון ,ו מי אינו

עובדתי זה מג י ע תור תיאור היצירה ונסיבות

רקדן ,יוצר או יצירה ,מטופל בצורה יסודית,

נתקל בכך שדברים זכורים לו רק לחצאין

חיבורה  ,תיאור העלילה או התנועה ,פרשנות

כולל פרטים ביוגרפיים .כמו כן ,לא ח סרה

ובצורה מעורפלת ,דווקא שעה שהוא זקוק

ליצירה וניתוח השפעתה ,וכל מאמר מסתיים

ביוגרפיה מפורטת ,וכן תמצית של ביקורות

להם? והסוג השני ,החשוב יותר  ,היא הידיעה

ברשימת מקורות  ,ביקורות ומאמרים על היוצר

ודעות ,מתוך מה שנכתב על ידי חשובי

היכן למצוא את האינפורמציה הדרושה  .המילון

והיצירה.

המבקרים והחוקרים.

הוא הדרך להגיע למידע.

בסוף הכרך השני מופיעים אינדקסים לפי

לכל לקסיקון שיטתו שלו .מצד אחד קיים

לקסיקון גרמני זה הוא מפעל יחיד בסוגו

ארצות ,יוצרים ומבצעים ,המאפשרים למצוא

בתחום המחול והאופרה .עם השלמת הכרך

חומרים ,שא ח רת קשה היה לגלות את מיקומם .

הספר הלא גדול ,המביא אינפורמציה

השישי יהיה בידי חוקרי המחול כלי עבודה

תמציתית ,שנוח מאוד לדלות אותה ,והטוב

מקיף ויסודי ביותר .חבל שעד כה לא תורגם
הלקסיקון לאנגלית ,אבל ייתכן שההו .צאה

בארה  IIב מתנהלת כבר יותר מעשור עבודה

יסודית על אנציקלופדיה בינלאומית למחול ,על

ביותר מסוג זה היום הוא "THE CONCISE
"ONARY OF BALLETת,OXFORD DIC
המבקר הגרמני  .HORST KOEGLERלמרבה

סכום לא מבוטל ,אבל ראוי לכל ספרייה

אלא גם האתני .לפי תוכניתה של סלמה  -ג'ין

הצער ,אחרי ההוצאה השנייה  ,המעודכנת לשנת

המכבדת את עצמה לרוכשו.

כהן ,העורכת הראשית ,הכל יבוא תחת ערכים

מאת

,1988

מתכננת לתרגמו  .מחיר כל כרך כ 300-

החליט המו"ל שלא להמשיך במפעל זה,

ומילון יימזדקן" במהירות.

גיאוגרפיים .מספר פעמים הופסקה עבודת

לאחרונה יצא באנגלית  ,בשני כרכים II ,מילון
בינלאומי

בשנת

מרק,

1981

יצאה לאור האנציקלופדיה הרוסית

כל צורותיו ,שתתייחס לא רקלמחול האמנותי

לבאלט ,II

בעריכתה של לוריין

ניקולאס .זה מילון המשקיף על עולם הבאלט

ההכנה לאנציקל ו פדיה שאפתנית זו ,הפרויקט
היקר מאוד עבר מהוצאה אחת  .לשנייה ,ואין

לדעת מתי וכיצד יסתיים המפעל .

לבאלט .שלא כמו מילון אוקספור,ד זה כרך

מנקודת ראות אנגלית  ,וכולו מוקדש לנעשה

גדול  ,המביא אינפורמציה מדויקת על כל

באנגליה ובאמריקה בלבד .יש אמנם

דע היום אין אף מילון למחול בעברית .לקסיקון

הקשור באמנות המחול בברית המועצות

התייחסות לרוסיה ולצרפת  ,אבל אפילו גרמניה

כזה חסר מאודלכל מי שאי נ ו שולט אלא

לשעבר  ,אולם לוקה בחסר מחמת

זוכה רק לשני מאמרים מורחבים ,והם עוסקים

בשפתנו ,וריבוי התלמידים והסטודנטים מצדיק,

הסלקטיביות שהכתיבה האידיאולוגיה

בבאלט שטוטגארט ובבאלט האמבורג בלבד.

בעצם ,כתיבתו של מילון כזה ואת הוצאתו

הסובייטית.

האמנים שעזבו את ברית

המועצות ,כגון נורייב ,בארישניקוב או את

אין במילון זה הגדרות של מושגים טכניים ,ויש
מעט מאוד חומר על המחול המודרני ותיאטרון-

לאור  .אלא שללא תורם ,שיהיה מוכן להשקיע
סכום לא מבוטל במפעל כזה

-

חיבור מילון

הגוש המזרחי ,כמו יירי קיליאן ,שעזב את

עברי לאמנות המחול ,שיתייחס לתופעה ששמה

מולדתו צ'כיה ועובד בהולנ,ד נזכרים בו רק

מחול בישראל ובעולם ,היום ובתקופות

כבדרך אגב ובשורות מעטות ,ללא כל

מוקדמות יותר ,לא נזכה לכלי השימושי

פרופורציה לחשיבותם כאמנים .

וההכרחי הזה.

מפעל יחיד במינו ,בהיקפו ובדיוקו המדעי ,היא
האנציקלופדיה מתוצרת המוסד לחקר

ביבליוגרפיה:

התיאטרון המוסיקלי שליד אוניברסיטת

""Pipers Enzyklopadie des Musik Theaters ,
Piperverlag Munchen, "Forchungsinstitut fur
 Musiktheater", Beyreuth University; Editorin-chief Sieghart Dohring
"International Dictionary of Ballet", St .
; James Press, Detroit-London-Washington
Editor: Martha Bremser
"The Concise Oxford Dictionary of Ballet ",
; Oxford University Press, Oxford-New York
) Editor: Horst Koegler (Second Edition

ביירויט ,שבבאבאריה .

עד היום ראו אור חמישה כרכים של ה-

 ENZYKLOpADIEDES MUSIK THEATERSשל
הוצאת

PIPER

היוקרתית .המאמרים סדורים

לפי שמות המחברים ,המלחין או הכוריאוגרף .
כל ערך מורכב ממספר קבוע של היבטים:
תחילה רש .ימת היוצרים ,כגון מחבר הלי בריט,
ומדע הבכורה העולמית ,הרכב המבצעים ,הרכב
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על ייחודה הדתי והתרבותי-חברתי במסגרת

הרומניוטי )הרומאי( של הקהילה  ,לפנייה של

הקהילתית שאליה נקלעה ,ובתוך כך גם על

אנשי קהילת ארטא אליו  ,באותו עניין שהובא

חיי המחול עליהם היתה אמונה בארצות

לעיל .בתשובתו הוא מפרט ומעלה על נס את

מוצאה .ואם עלה הדבר בידה  ,אף לכפות את

מנהגי המחול הנהוגים בקהילתו שלו ,הנוגדים

בארצות הממלכה
העותמנית ובארץ -ישראל

מנהגיה על יתר אנשי הקהילה שבקרבם

התפתחותם של חיי המחול בקהילת ארטא

יי ואנו מנהגנו נודע כשערים דזמרא כולא אסירה

)שבאפירוס ביווו(  ,שהסעירה את הממסד הדתי

-P

של יהדות יווו ,טורקיה ואיטליה ,בשליש

אלא בחמישה נכך![ נשים ותופים ,וכל כלי זמר

הראשוו של המאה השש-עשרה.

של הישמעאלים ,אפילו בבית ,אסורים לנו

בכל כלי זמר חוץ מהבית  ,והכלה לא תצא

אלא בכינור ונבל ,שאיו להם קול הברה .
את התיאור המפורט ביותר של המעשה אנו
מוצאים בפנייתם של'יהודי ארטא אל ר' דוד
הכהו מקורפו )המהרד ך ",נפטר

ב(. 1530-

בידינו

ובמחולות חרם גדול משנים רבות מימי
הקדמונים מורי התורה שלא יכנס איש עם
הנשים כלל  .ואפילו נער בן שתים-עשרה שנה

תמונה מלאה של ההווי הריקודי של חלק מבני

]לא[ יחול במקום נשים כלל  .וזאת התקנה

קהילה זו ,שעורר את המחלוקת בקהילה  .לשוו

בפרט פשטה בכל ישראל כמו כל התקנות

הפנייה אל המהרד",ך שאיו לה אח ורע בכל

שתקנו הגאונים בין לתושבים ,ביו לבאים

הספרות הרבנית כדלקמו :

מחוץ  ,איו פרץ במחול ואין יוצאת בהינומא ואיו
צווחה בתופים ברחובותינו ".

כ(3

יייורנו רבינו אם ג' בתי כנסיות )קהלים( בעיר
אחת תקנו תקנה בענייו הריקוד עם הנשים

המקור שלפנינו דן במקומם של שני מרכיבים

הנשואות  ,משום .שהדברים המכוערים שהיו

בחיי חברה זו  :הנגינה והמחול .חרם מימים

עוברים בכל יום במחול  ,כמעט כאלו המחול

ימימה אסר על ריקודים מעורבים בין נשים

היתה קובה של זנות .שהיה אומר הבחור

וגברים  .האיסור חל גם על נערים בני שתים-

למסדר המחול :הביא לי פלונית יאם לאו  ,איני

עשרה  .בתקנה שלפנינו תוספת חשובה לאיסור

מרקד .וגם כו היא היתה אומרת כו ובשבת א'

זה :אכיפתו הן על תושבי העיר והו על הבאים

]חת[ אירע בלבול בתוך המחול  ,כי בעלה של

אליה מבחוץ  .בהחלטה לכוף תקנה זו גם על

בחורה אמר לאשתו  :אל תרקדי עם פלוני !

הבאים מן החוץ יש אולי יותר מרמז למצב

ואחר כך מצאה בעלה מרקדת עמו ,ונעשה

החברתי החדש שנוצר ,עם בואם של מגורשי

בלבול ,עד שהגיע הדבר בערכאות של גויים.

ספרד ופורטוגל ,ושל .היהודים שהובאו בעל

ובראות הקהילות הפירצה היוצאת מזה

כורחם מרחבי האימפריה העותמנית ליישב את

הריקו,ד עמדו ותקנו ושמו חרם גמור ברוב מניו

קושטא.

ירקדו אלא איש עם אשתו ואב עם בתו ואם

המקור שעמדנו עליו זה עתה נגע למעשה

עם בנה ואח עם אחותו ותתקיים תקנה זו

בשניים מהמנהגים היותר מקובלים בטקסי

קרוב לשלוש שנים " כ ( I

חתונה ,שעל אודותם נרחיב מעט את הדיבור :

וברוב בניו עם כל החומרות שאפשר ,שלא

הובלת הכלה לבית חתנה ביום החתונה ןהנגינה
מה שקומם את הממסד הדתי היו הריקודים

המעורבים ובעיקר של נשים נשואות עם גברים

בטקסי החתונה השונים .על נושאים אלה יש
בידינו מקור חשוב

-

כתביו של ר ' חיים בנבנשת

כך למשל על דברי הטור ,יימצווה

שאינם בעליהו · ,שגררו פנייה לערכאות של

כ.(1675-1603

גויים ,דבר חמור כשלעצמו .

לשמח חתו וכלה ולרקד בפניהם",

כ(4

מביא

הוא את מנהג עירו קושטא :

הריקוד י ם נוהלו על ידי אישיות שכונתה יימסדר
המחול" תפקידו לא הצטמצם בהדרכה וניהול

ייומנהג פשוט להביא מנגנים בתוף ובכינור

של המחולות עצמם  ,אלא כלל גם סידור של

מינים ועוגב לשמח חתו וכלה  ,וראיתי העם

בת זוג רצויה על פי בקשה  .עבור שירותיו אלה

נוהגים עכשיו בקושטא  ,כשיש שם אבל תוך

קיבל מסדר המחול תמורה ,ככל הנראה ,אחרת

שנה קרוב לחתן ולכלה שאין מביאים מנגנים

קשה להביו את פשר האיום של ה " בחור" ,

ויראה שאין להם סמך והיאך ידחו שמחת חתו

שאם לא תתמלא בקשתו הוא לא ירקד כלל.

וכלה מפני האבל? מעבירין את המת מלפני

המקור שלפנינו מצביע גם על כ,ך שמפגשי

הכלה ועל זה סמכתי בחופת בני ה"י כה '

המחול נערכו גם ביום השבת  ,דבר המעלה

ישמרהו( שמתה אמו תמ"ה ונשא אשה תוך

כמובו את שאלת הליווי המוסיקלי ,עליה איננו

שנתה והבאתי מנגנים".

לאירועי ארטא על חיי המחול בקהילות רבות

במקור אחר ,הדן בנישואי אלמן לבתולה,

)(5

מקבלים תשובה .השלכות מרחיקות לכת היו

)(2

מובאים שורה שלמה של מנהגי מחול שנהוגים
היו בטקסי החתונה .נאמר שם :

כבכל קהילות ישראל ,גם בקהילות הממלכה
העותמנית תפשו טקסי החתונה מקום מרכזי

במרקם החיים החברתיים-תרבותיים .ריקודים

ייאלמן הנושא בתולה וקרובי הכלה רוצים

 .להןליך הכלה מבית אביה לבית בעלה בתוף

מריקודים שונים הביאו לא אחת את הממסד

וכינור ,כמשפט הבנות הבתולות ,והבעל מוחה

הדתי להתערב  ,גם לשלילה אך גם לחיוב,

וטוען שירבו בשמחה בבית אביה ,אבל בצאתה

ברבים ממנהגי המחול  .בכך היה לא מעט מו

מבית אביה ,הרי היא ברשותו והוא אינו רוצה

החידוש .במיוחד בא הדבר לידי ביטוי בקהילות

להרבות בשמחה מפני שהוא אלמן ,כיוון שמנהג

שיוצאי ספר,ד פורטוגל ואיטליה הפכו בהו

בנות הארץ הבתולות הנישאות לצאת מבית

למרכיב חברתי דומיננטי .

אביהם בתופים ובכינורות איו הבעל יכול

מאוחר יותר ,מזרחה ,הביאו לשינוי משמעותי

אחד המקורות הראשונים  ,שבהם אנו מוצאים

לעכב " .כ(6

בחייהו של קהילות יהודי הממלכה העותמנית.

התייחסות לחיי המחול בעיר קושטא ,הוא

מאת

צ כ י

ג ירוש יהודי ספרד

פריךתכר

ופורטוגל ) (1497-1492

וגירושם של יהודי אי .טליה בשלבים שונים
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את אלה של אנשי ארטא ,ואלה דבריו :

התיישבה .הדוגמא הבולטת ביותר לכך היא

באזור .

המחול בקהילות היהוךים

ניסתה לשמור

תשובתו של ר' בנימין הלוי )נפטר

(1540

רבה

תשןבה דןמה ניתנה בעיר תירייא שליד איזמיר.
שם הכר י ח הרב חיים בנבנשת את האלמן
הסרבן לערןך ןלקיים ככתבם את כל מנהגי

נןספים על המקןרןת הרבניים שהין עד כה נר

יי ןראיתי למורי ז " ל נזהר מאןד בדבר זה  ,להקיף

לרגלינן  ,ןהם המקורןת הספרןת י ים הבא י ם :

אחר הס " ת אן לפניו אן לאחרין ולרקד ןלשןרר

ספרןת

האגרןת ןספרןת הזיכרןנןת.

לפנין בכל יכולתן בליל מןצאי ין"ט אחר תפילת

ערבית ...

הטקס  .ןזה לשןן הדברים :
מקןר נןסף ןלא אכזב הם המקןבל י ם .באןרח

גם ראיתין בליל מןצאי ין"ט שהלך

לב " ה אחר ןהקיף זי הקפןת ןהלך לדרכן ןמצא

יי דכיןןן דמנהג העיר לצאת בתןפים ןבמחןלןת

חייהם הןנהגן מנהגים רבים  ,שהתנןעה

בית הכנסת אחרת שנתאחרן בהקפןת ןהקיף

עןלה עמן ןאינה יןרדת ה"ה ג"כ )הדא הןא גם

הריתמית ןאף ריקןדים של ממש התלןן עליהם .

עמהםיי

ןבמחןלןת בעת הנישןא י ן ןבליל ראשןן

מקדמת דנא ה י ן מסןרןת מחןל קיימןת בין

ממנהגן זה של האר "י נןלד למעשה מנהג

שמייחדים החתן ןהכלה בבית הבעל  ,אם קרןבי

י הןדי ארץ  -ישראל ,במיןחד אצל היהןדים

ההקפות השניןת של מןצאי יום שמחת תןרה,

הכלה רןצים שיעשן לה כמשפט הבנןת דכיפינן

המסתערבים יןשבי הארץ  ,בהם נטלן חלק גם

הקיים עד היןם ,על ריקןדין השןנים ,בכל עדןת

]כןפים[ לבעל ןאפילן בביתן (7 ) ".

אחיהם יןשב י האר ץ מסביב .המקןם המרכזי

י שראל.

) (12

כן( אם מנהג העיר לרקד ןלטפח בתןפים

להתכנסןתם בארץ היה קברן של ר י שמעןן בר
מקןם מיןחד תפשן טקסי יישבת החתןנה"  ,היא

יןחאי שבמירןן בלייג בעןמר.

מנהג שני שהןנהג עןד בעיר איזמיר על ידי הרב

השבת שלפני יןם הנישןאים.

חיים אבןאלעפ י ה ,

ביצןעה של המצןןה לשמח

היה חגיגןת שמחת בית

) ,(1744-1660

חתן ןכלה בשבת זן כלל

השןאבה .

מחןלןת ןנגינה  ,בין היתר של

לבני קה י לתן אנן קןראים:

בתקנה שקבע הרב

מגננים שלא מבני-ברית  ,ןאף
גרם להקמת חבןרןת מנגנים

יי תיקנתי להם ,שבלילןת חש " מ

ןמחןללים יהןדים  ,שלקחן על

]חןלן של מןעד[ של סןכןת

עצמם לבצע את המצןןה .

שיעשן

למרןת כל ההתראןת מצד

למקד]ש[

שמחת בית השןאבה זכר

ןידליקן נרןת רבןת

הרבנים על חילןל השבת

בבתי הכנסת ןינגנן כמן שתי

שעלןל להיגרם  ,הם לא יכלן

שעןת פזמןנים ןירקדן זקנים

לתןפעה ןפתרן עצמם

ןאנשי מעשה כאשר הין ע ן שין

במקרים רבים בנןסחה  :יי הנח

במקדש (13 ) ". ....

להם לישראל ,מןטב שיהין
בעלןת ר > חיים אבןאלעפיה עם

שןגגים ,ןאל יהין מזידים '.י

משפחתן ןתלמידין לארץ בשנת

לחידןש היישןב היהןדי

יןצאת דןפן במנהגיה היתה

,1740

חבןרת המנגנים ןהמחןללים

בטבריה  ,הגיעה מסןרת חדשה

היהןדים  ,שקמה בקהילת

זן לרבןת מהקהילןת בארץ .

איזמיר במאה השמןנה-עשרה .

עדןיות להתקבלןתן של מנהג זה
בארץ ישנן כבר משנת

חבןרה זן  ,שכןנתה בשם

יי דנס י ה  ",שמה לה למטרה

ר>קוד > חס > ד > ם בה >ל ו לת ליי ג בעו מר במ> רון

באים ב"שבת חתןנה" ,לנגן ,לשןרר ןלרקד בפני

בין מנהגי המסתערבים הין ה"זייארןת " ליד

לקיים את מצןןת יי שבת חתןנה  ".חבריה הין

.1742

על

חגיגה זן  ,כפי שבןצעה בבית

הכנסת יי בית-אל " של מקובלי ירןשלים  ,אנן
קןראים בקןבץ מנהגי בית כנסת זה כדלקמן :

חתנים ןכלןת  .רבניה של קהילת איזמיר ,

קברי קדןשים > יי טקסי ההדלקה " ןה " חלאקה " ,

כשנדרשן לתןפעה זן במאה התשע-עשרה  ,הין

שלא הין מקןבלים על דעת חכמי המקןבלים ,

יי עושים זכר לשמחת פית השןאבה בלילןת

חלןקים בדעןתיהם .הרב נסים אברהם אשכנזי

ןהם אף ניסן לבטלם  ,אך בסןפם של דברים

מליל אי חה"מ ]חול המןעד[ עד זי ןלא עד בכלל,

אןמצן על-ידם  .מהם עברן מסןרןת אלה

חןץ מליל ש " ק ]שבת קןדש[  ,משןררים

יי אנשי מאת יראה אלהים"  ,שעשן מעשיהם

לממשיכי דרכם  ,החסידים  .מגןןן הריקןדים

בפיןטים ןשיר י ם ןתשבחןת ןזקנ י ם ןאנש י מעשה

שלא על מנת לקבל פרס  .בסןף תשןבתן אןמר

בחג י גןת ל יי ג בעןמר  ,בהדלקןת המרכזיןת

קמים ןמרקדים שנים שנים ןמרקדים ןאבןקןת

הרב:

שקיבלן מהלכים בארץ ,הןא רחב  ,החל

בידיהם ,ןמאריכין כמן שעה בשמחה ןאןמרים

בריקןדים המזרחיים  ,כגןן הדבקןת ןאף ר י קןדי

שיר המעלןת ןקדיש " .

)(1860-1789

קבע  ,שבני החבןרןת האלה הין

יידאף דהןי לכאןרה מצןה הבאה בעבירה  ,שהרי
השמעת קןל אסןרה כנןדע ןעכ " ז ]ןעל כל זה[ ,

החרבןת > ןעד לריקןדיהם של החסידים  ,שתקצר

היריעה מהכילם (11 ) .

הגיען הדברים עד לכ,ך שבמאה התשע  -עשרה,

כדי לקיים מצןן .ה גדןלה של שמחת חתן ןכלה
התירן '.י

)(8

שןתפן לרבנןת  ,הרב חיים פלאג י י ) ,(1869-1788

בבית הכנסת ייקהל ציןן " שבעיר העתיקה
נןסף לה י לןלןת ל יי ג בעןמר  ,תפש הריקןד מקןם

ב י רןשלים  ,התקינן ל כבןד מאןרע זה מזרקה,

נכבד ביןתר בקרב חבןרןת המקןבלים .בין

שבש ע ת הריקןדים התיזה מים ,זכר לטקס

נןהגיהם שהןעלן על הכתב ןנשלחן לקהילןת

לעןמת זאת  ,שהתנגד לתןפעה ןאף שאף

ישראל > בצירןף בקשה ל נ הןג כמןהם  ,מןצאים

לבטלה ,ניסה לברר את מקןרה ןאגב אןרחא

אונ שניים ,המתייחסים ישירןת לענ יי נ נ ן  .בראשון

תיאר את דרך פעןלתן של החבןרןת :

)(14

אנן

יי ניסןך המים " שבמקדש .

גם ההתיישבןת הקיבןצית מראשית דרכה

חידשה חג מים קדמןן זה .בשנת

קןראים :

1925

חגגן

יי יש חסידים ןאנשי מעשה  ,שהןלכין בכל מ " צ

אןתן חברי ע י ן חרןד  .הם ירדן למעיין חרןד

יי באים אנשים מיןחדים מד " ק ]מדקהילת

]מןצא י שבת[ לשןרר על חתן עם הכלה " .

בתהלןכת לפידים ןכדי מ י ם .ילדי המשק נכנסן

לפניהם עריבה גדןלה של נחשת ןמכים עליה

ןבשני אנן קןראים :

קןדש[ אדנס י ה יב"ץ ]יכןן בצדק[ ןמניחים
בכפןת-עץ להשמיע קןל

שיר (9) ." ...

לא נדןן כאן גם במקןר השם יי דנס י ",ה עלין
עמדתי בהרחבה במאמר מיןחד .

למערה ,שאבן בכדיהם מים תןך כדי שירה,
ןשפכן אןתם על המדןרה  ,שהןדלקה לפני

יי יש משמרה שהןלכים כל ליל שמחת תןרה

המערה  ,ןהחברים רקדן סביבה  .קיבןצים שןנים

לשןרר ןלזמר ןלרקד בכל בה " כ ]בתי הכנסת[

ש י לבן מןטיבים אלה ,של אש ןמים  ,בחגיגןת

לפני ס"ת י '.

האסיף שלהם  ,ןכן שילבן ריקןדים שןנים גם

)(10

מרפרטןאר ריקןדי העם החדשים .

המנהג הראשןן התפשט בקהילןת רבןת גם

חוו הפחו) ב קה')ו ת 'הוך' ארץ '-שר א)

מחןץ לארץ-ישראל .אשר לנןהג השני  ,יסןדן

מקןם מרכזי בחיי היישןב היהןדי בארץ-ישראל

באר " י הקדןש  ,כפי שאנן קןראים בספר יישער

תפשן כבכל עדןת י שראל הריקןדים בטקסי

בבןאנן לסקןר את חיי המחןל שהתהןן

הכןןנןת " לתלמידן ר י ח יי ם

בקהילןת יהןדי ארץ-ישראל  ,בידינן מקןרןת

הכןתב כדלקמן:

ויטאל ) ,(1620-1543

החתןנה  .אלה זכן משילןבם של מנהג י מחןל
מהמגןןן הרחב של עדןת ישראל שבאן ןנתקבצן

63

בארץ .ספרות הזיכרונות .בה העלו תושבי

מקדם ומים ',ד חיפה

הערות

) (11

הארץ את החוויות שחוו בחתונותיהס האישיות

והמשפחתיות .היא מקור בלתי נדלה של תיאור

)(1

קבוצות חרדיות וחסידיות למיניהן .של בני

) (2

מחולות אלה .החל מריקודי החתונה של

עדות אשכנז .בני העליות החלוציות של אנשי

בארטא בראי ספרות השאלות ותשובית ",

מושבות יהודה והגליל ועד לראשיתה של
ההתיישבות הקיבןצית .לא היה טקס מטקסי

הקונגרס

החתונה .מחתימת ה " תנאיס " ועד לחופה

,1994
)(3

בספרות זו .תקצר היריעה מהכיל את כל מנהגי

המחול הללו  .ויש לאל ידי רק להפנות את
המתענייניס לשנייס ממאמרי .שבהס ריכזתי
את רובס .

עמ'

ראה הערה

לסיכוס סדרת המאמריס בנושא יי המחול
ביהדות בראי הדורות" אוכל לומר רק זאת,
שנגענו באפס קצהו של המחול בעס ישראל

לדורותיו ,עדותיו וקהילותיו.

)(9

:נ

-J'-

כ

~
ג

~--

חלק א' סי' מייט

) (, 1823

אוייח סי' ',ט

צ .פרידהבר ,יימנגנים ורקדניס יהודים

בשבת-חתונה בקהילת איזמיריי ,בתוך:

"

ז
~

~

r-

קומפוזיציה .איה הסנוט

~ם

החיים

יעל כנעני

רפרטואר .ג'ני סולאו ,זיו פרנקל

פלרנקרייז .ליאור פסח

~

מוסיקה .עמוס אלקנה

תולדות המחול .טליה פרלשטייו  ,אילנה ליבו
רוניה הררי

"'

~~\

~ \י\

במשן כל ימות השבוע כהכנה לריקוד מקצועי'Q ,יי'lו\ 'rובגונת
או שלוש לאחר לימוד קודם במחול,
מזכירת האולפן :נורית לשד ,אם בית :גלית אבשלום

411-389

היע~~;~י:י;;,~:~:ת~:,,~~~:י~~~~~":אשל
מאת :רדת
ו L,ו וז:ן IIי ן
ואשות המחו האמנותו באו ושוא

יהוזית ארנוו ,יעל כנעני ,מרתה מנזלסוו

מתקבלים תלמידים לסדנת המחול לשנתיים,

הנייל:

שם ,יייג-י",ד י-ם תשנ"ב ,עמ'

באלט קלאסי .איריס ברסלב ,שרית בקר  ,חנקה פראו ,ג ' ני סולאו
מחיל מידרני • רחמיס רוו ,רחל שפירא  ,עזה אורני ,אורלי בו-בסט
מחול ג'אז .איריס ברסלב

במסגרת האולפן פועלת סדנת מחול

יהודי ,י"א-י"ב ,י-ם תש"ן ,עמ'

; 151 -139

ישראל בימי העלייה הראשונה והשנייהיי ,

ז  IIר אברהס רוזנקיאר

,ומזיפ ילדים ונכי
\\i- 'i\'r
~/נ jנJ

בתוך :מחקרי ירושליס בפולקלור

ייטקסי-החתונה ביישוב היהודי בארץ

המז:.וציעית הנלמדים יציית המירים

אמנות פלסטית

) ,(1859

צ ,פרידהבר ,ייהמחול ביישוב היהודי

בירושלים לפני מלחמת-העולם הראשונה",

ר'ח' פלאג'י ,שויית לב חיים ,ח?ק ',ב

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

•

וריקודיהןיי,

בתוך :סיני ,י-ם תשיין ,עמ' מייו-נייב

ר'נ " א אשכנזי  ,שו"ת מעשה אברהם,

מרכזת סזנה  -ג'ני סולאו

כתב תנועה

אע " ה סי' ס"ה

חגיגות שמחת בית השואבה

שם ,שס

מרכזת מגמת מחול לבגרות  -אילנה ליבו

תנועה

צ"ב; ראה גם מאמרי" ,לחידושן של

שס  ,סי' ס"ד

מנהתל ראמטתית -יהודית ראנון ~~

•
•

53

) (15

א Iלפ\ י'Oר\~

רכז חינון איזורי -

ר' שלוס שרעבי  ,מנהגי הקייק בית אל

יכבייץ ,בתוך :דברי שלוס ,י-ם  ,1883סי'

ע?ב י"ב

)(10

g

בישראל )(, 3

עמ'

)(14

ר'חייס בנבנשת ,כנסת הגדולה ,לעמברג

איזמיר תקפייג

תקנה כ"ה מתקנות ר' חיים אבואלעפיה,

בתוך :חייס וחסד לרי יצחק נסים וי

סי' קי"ז

) (1861

,1902

עמ' ק"ד

גיאמיל ,איזמיר תצ " ז ) (1737

שבחלקו הראשון של

איזמיר תרי יי ט

rr

~

8

188-181

ר' חיים ויטאל ,שער הכוונות ,שמחת תורה,
י-ם

)(13

189-183

),(1734

תרכ"א

)(6
)(7
)(8

) (12

הבינלאומי הראשוו .ת " א

המאמר ,מחול

)(5

יהדות ספרד ,ספר

בתרבותם של יהודי צפוו

אפריקה  ,י-ם תשנ"א ,עמ'

אליהו הלוי ,שו"ת זקן אהרן ,קושטא
תצ"ד

) (4

) (15

מחקרים

ראה בנדון :ייחיי המחול בקהילת היהודיס

בתוך:

ושבעת ימי המשתה .שריקודיו לא נסקרו

והריקודים הנלווים אליהן" ,בתוך:

בית י"ד

תרבות

ראה בנדון צ .פרידהבר ,ייהילולות ל יי ג
בעומר בארץ-ישראל  :התפתחותן

ר'דוד הכהן שו"ת מהרד",ן קושטא רצ"ז

) (. 1537

,1991

עמ'

291-287

בגרות

רבעוו לעוניי נ ו מח ול

1920-1964

"אנציקלופדיה זוטא שיש בה לא מעט מידע מאלף"
חזי לוסקי ז"ל" ,העיר"" ,חיכינו לספר זה בכיליון עיניים"-

-

שלום חרמון ז"ל ,המפקח על המחול במשרך החינון ותרבות,

"אני מקוה שאינו רואה בספר זה סוף וכי עוד

ידר נטויה  ...לרקוד עם החלום מוסר מידע מקיף ,מן
הראוי שספר זה ' ישמש חומר לימוד בסיסי לכל בתי
הספר למחול"  -פרופ' חסיה לוי-ארגון
להזמנות :רית אשל .ת.ה  820היד הכרמל

חיפה
המתי:,

•34987

טל04 - 246093 .

 45ש"ח כילל משליח

-

rכ ~ , lcflפדעל ~!~~~ך~~~ב~ ב~~נ~
4

ב ת ד  Iו נאו-שנע

3n

מ וכז עיווני כאמנות המחוכ

מנ חנו כנוטה

לתוכנית שנת  Iת תשנ"ו  - 1995 /6 -נתחומ  Iם מחול,
מוסיקה  -כל  Iקשת ,כל  Iנש  Iפה ,ותאטרון.
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BEER - SHEVA

ת
CENTER

אזון צפון

ו B411

10/4/95
 11-12/4/95אזון מןכז
 13/4/95אוכת

•
•

י

BAT - DOR

220

DANCE

פקס :

אזון יןום

םחיך וםשתתף:

ג א ך · ש גע

84111

MUNICIPAL

07 · 275577

Beer - Sheva

Str.

Vashem

Yad

16

טל 07 • 275577 /23152 1 :
231521

Tel: 07 - 275577 /

Fax: 07-275577

1220

P. O . B.

~

30

ש  IIח

וחניגי םתא"ן20 :

ש  IIח

)משתתפ' השנההאחךונה(

חוברת הנחות ;מוריס ;מחו;
המזוד ימחוי מכ') ב'מ'ס אלה 'ייחוברת הנחות ומור'ס
למחול !! בה'קף ארצו .והקות ,ארגונ'ס  ,סוחרo,ו אנש' שרות

ואחר'ס אשר מעונ'נ'ס וקחת חוק בחוברת זו ,לפנות ומדור
מחול

מתא!!) -

טו'

,02-434447

פקס'

ופי באו עשה זאת שוב

"זנרון זברים" הוא מסונ המופעים המהממים.
ניורא מנור,

"על המשמר"7.7.94 ,
תיזפוו פושלם
באר מתמוזז עם השואה בתיחנום רב ,והוא

עושה זאת נפלא.
נמו מנצח על תזמוות מפעיל רמי באר את נל
הנלים השיינים לבמה בחיזמור מושלם .

"זנרון זברים" יצירה שדכאי מאז לואות.
תקוה חוטר-ישי,

"יזיעות אחרונות"

19.10.94

ווקזים את עצפם לזעת
"זינוון זברים" היא אחת היציוות המענינות

שעלו על הבמה בעת האחרונה .
אורה בופמן,

"זבר"

10.7.94

נותנים את כל הנשפה
תענונ לואות את חבוות וחברי הלהקה הצעירה
הזאת שנותנים את נל הנשמה.
אליקים ירון,
"מעריבי; 10.7.94

אולפן :קיבוץ געתון 25130
ז .נ מעלה הגליל טל04-9858437 :
משרזי הלהקה :שזרות שאול המלו 8
בית אמות המשפט .תל אביב מיקוז61400 :
טל  ,03-6929034 ,03-6929908 :פקס03-6929909 :
ברית ;:ןתנועה הקיבוצית

Sludio: Ga'aton
 30 Israelו Ma'le Hagalil25
Tel. 972-4-9858437
Office: Shaul Hmelech sl. 8
Bel Amol Hamishpal
Tel-Aviv 61400 Israel
Tel. 972-3-6929908, 6929034, Fax 972-3-6939909

כיתות לכל הגילים
כיתה מיוחדת למבו גרים מתחילים

~

.02-434474

לפרטום נותן להתקשר למשרך מתאן02-434447 :

העתונות:

שילו ב מ חו ל מ ודרני וקלאסי

ש למה המל ך  100ת "א טל03-5 325233 :

קיץ שנת

•

1994

אינם מנוסים בארגון אירוע גדול כזה  ,אבל

התקיים

פסטיבל מחול בינלאומי

הדבר יצר אווירה של כנות והרושם היה

בבירת סין ,בייג'ינג .זו היתה

שהמארגנים באמת מאושרים לפגוש אותנו .

הזדמנות נהדרת לחוות שמונה ימים של מחול

שפת החיוכים עזרה הרבה במקרים של קשי י

אחר  ,בשפע וגיוון בלתי רגיל  .באירוע השתתפו

תקשורת מילולית  ,כי רק בודדים מהמארחים

להקות מכל רחבי סין ,וכן חוקרי מחול סיני
וחוקרי מחול של עמים שכנים במזרח הרחוק .
גם להקות מהמערב התארחו
אנגליה וצרפת,

ו 20-

-

מאיטליה,

מבקרים וחוקרים

מערביים הרצו  ,בהם גיורא מנור ואני .

~~

ומורים למקומות נידחים ובתי ספר למחול
נסגרו  .כיום רוחשת במדינה פעילות מחול ,

להקות ותיקות נופלות וחדשות קמות ומה
שאתמול היה ערך נדחה ומודחק .התהליך דומה

למה שעבר על ישראל בשנות

ה ,50-

בעיקר

מבחינת הרעב לתוצרת חוץ .

מעט התפרסם עד כה במערב על תולדות
המחול הסיני וגם בסין הספרות בנושא מעטה.
המסמך העתיק ביותר מצוי בספר ששם מחברו

צ'אנג שאו ,ובו תיאור המחול הסיני לפני 3,000
שנה  .יש בו בין השאר אפיון קצר של מקצוע

הרקדן המוצג כקרוב לעיסוקם של עושי מעשי
כשפים  ,ומטרתו לשעשע אנשים ואלים .

במרכז הקמפוס בניין ענק ובו  12אולפנים
מרווחים  ,וחלונותיהם גדולים ומשקיפים על
העיר .לעיתים רחוקות רואים אולמות סטודיו

'1

תר בות המחול בסין מתאוששת משנות מהפכת
התרבות  ,שבהן הוגלו רקדנים ,כוריאוגרפים

י ודעים אנגלית.

כאלה במערב  ,שם קבורים לרוב אולפני מחול
במרתפים מדיפי ריח זיעה שגם מזגנים חזקים

לא יכולים להפיג  .באולם התיאטרון באקדמיה

~י
מ

ת

א

בע

נהוגה הפרדה בין הקהל הרגיל לנכבדים ,
היושבים בשורה הראשונה על כורסאו ,ת ענק
מעור ושולחנות משקאות לפניהם  .אבל גם הם
סובלים מהחום המעיק

והקיץ היה חם מאוד בסין

עבר

ור

א

ש

אזכבוTו

על

iרבאלס
iררעב

במאה העשירית שולב המחול בסין באמנות

iרגדול לזכחול

האפשרות להתפתחות עצמאית  .הדבר מצא

זכודרבי,

האופרה

-

כמו במוסיקה

-

את ביטויו גם בספרות ; הידע שהצטבר על
מהערות אקראי המופיעות בספרות מדי פעם.

מן ,הסתם לא היה לכותבים תמריץ לעסוק
בתחום שמעמדו ירד מאו,ד ולכתוב על נערות
מפשוטי העם שרוקדות באופרה כדי לבדר את
המנדרינים .הנשים מהמעמד המשכיל יותר לא
יכלו לרקוד כי כפות רגליהן היו מחותלות
ונשארו זעירות כמו של תינוק .לא רק שלא יכלו
לרקו,ד כי אם בקושי יכלו ללכת .
בשנות

יצר

' '-!Jל

הסיני העתיק )בסין מכנים זאת  IIלשבת על

,

קלאםי
iרםיביIב
אTו

בiר Tולiר ב ו Tו

הלאומים השונים הפזורים במדינה הענקית.
המבצע נקטע בימי מהפכת התרבות וחודש ב-

ל ' '-!Jי ס פ וו
זכחול

 ,1980עם ההכרזה על מדיניות של רפורמה

האקדמיה עוברים התלמידים למסלול בן
שנתיים המיועד בעיקר לרכישת ניסיון בימתי ,

aו גומרים את הלימודים בגיל 18

כאמנים

כומ אצלנו ,המחול המודרני הראשון שהכירו

iרלבבוTו

ונפתח מבצע תיעוד מחולות

אחרי שש שנות לימוד בבית הספר של

המודרני בסין לזו של המחול המודרני בישראל ,

' '-!Jב א iר

לבאלס

הקבלה גבוהות ,ולרוב המכסה אינה מתמלאת ,

יש דמיון בין ההיסטוריה הקצרה של המחול

ריאקציiר

פTוחו

סין העממית ,החלה חקירת מורשת המחול
כתפי

ע

''-!J

ר ו Tו

''-!J

ב י Iב

בנות בני עשר  ,מכל רחבי ס י ן  ,דרישות

המחליטות באיזו להקה ישובצו,

וiרTוקיפiר

בכלל_

של המאה הזאת ,לאחר הקמת

הענקים (,II

דחTוiר

לאקדמיה למחול מתקבלים מדי שנה 15
ו 15-

בנזם

בשלים להופיע ורשויות האקדמיה הן

'i '-!Jר זכ זכ ' '-!Jל iר

המחו ,ל בסין באלף השנים האחרונות לוקט

ה 50-

ל

iראחרוו

מ ' '-!Jבר

בםיו-
ואיבד בכך את

-

ורחש המניפות

המתמיד ליווה את הריקודים .

רות

''-!J

-

כי האולם איננו ממוזג

' '-!Jל

זכודרבי

בסין הוא מחול גרמני ושמו
) AUSDRUCKSTANZמחול הבעה( ,אצלנו

הביאו מחול זה העולים ממרכז אירופה  ,בשנות

ה  20-וה ,30-

ואילו לסין הוא הגיע מיפן  ,בערך

באותה תקופה  ,בשנות

ה 30-

יצא שיאו בנק  ,בן

למשפחה אמידה ,לרכוש השכלה כללית ביפן,
ונכח שם במופע מחול גרמני .המבצעים היו

תלמידי מורה יפנית שלמדה באירופה  ,אצל מרי
ויגמן ,האורח הסיני התרשם עמוקות  ,והפך אחר

כך לגבר הסיני הראשון של המחול המודרני ,
בשנות

ה ,40-

בימי המלחמה בין סין ויפן

ומלחמת האזרחים בעקבותיה ,הקים שיאו
בנק קבוצה שרקדה ריקודים פטריוטיים
בסגנון הגרמני האקספרסיבי והציגה את

גבורת המהפכנים מול המשטר הפיאודלי
המושחת ,

ופתיחות.

מחו"ל יחתמו את שמותיהם על כריכתו .
הפסטיבל הבינלאומי בבייג'ינג היה פריצת דר,ך

הפסטיבל והכינוס התקיימו באקדמיה של

ולהקת מרתה גראהם את העולם  ,אך לסין לא

הגשמת חלום שאמני המחול בסין נאבקו שנים

בייג'ינג ,שהיא מין אוניברסיטה שלמה שמיועדת

נכנס ,היו אלה שנות מלח\ ,ת קוריאה  ,הסינים /

למקצועות המחול  .בטקס הפתיחה הקיפו

ראו גם במחול האמריקני אמצעי תעמולה

תלמידי האקדמיה את הקמפוס ,הלכו ורקדו,

אימפריאליסטי  ,להקת ' מרתה גראהם ,נאלצה

בליווי תזמורות ואקרובטים  ,ומאות בלונים

לפסוח על המדינה  ,במסע הגדול שלה במזרח ,

לממשו .אחת הדמויות המרכזיות בפסטיבל
הוא צעיר דינמי ,שכבר פירסם

11

ספרים ,ושמו

ג'אן-פינג ) AU-JIAN-PINGראה מאמרז על

התפתחות המחול המודרני בסין בעמוד

66

באמצע שנות ה  50-כבש המח ו ל האמריקני

(. iO

כל

ההרצאות שנישאו בכינוס רוכזו בספר ,בסינית ,

והמארחים דאגו שכל האורחים  IIהכוכבים

II

הופרחו  ,וילדות קטנות

-

בלבוש אחיד ושיער

מתוח בצמות קטנות שחורות

-

הגישו פרחים

לקהל .בכל הכינוס בלטה העובדה שהסינים

/

מסע שהסתיים בי ~ראל וגרם כאן מהפכה ,גם
הגל השני בהתפתחןת המחול המודרני
האמריקני

-

המחול הפוסט-מודרני של שנות ה -

כשלןשים שנה .ייתכן שהמחןל המןדרני המןפשט

החצאיןת ןהלכן בשןרה עןרפית כשישבניהם

מהסןג של קנינגהאם אינן מתיישב עם מןרשת

חשןפים .מחןל כזה לא היה יכןל לקבל אישןר

קןנפןציןס  ,הדןרשת שלאמנןת טןבה י היה תןכן

עד לפני שנים אחדןת ןעצם העלתן מצביעה על

בישראל ,המפגש עם המחןל האמריקני של

ןמסר.

עןצמת השינןי .

המחןל הגרמני  .בסין באה המכה מצד הבאלט

י ןצאת דןפן  ,כמן תלןשה מהמקןם  ,היא להקת

אחד המופעים המוזרים בפסטיבל היה יי בת

60

ןתחילת

ה - 70-

השפיע על המחןל בעןלם

כןלן אך לא הצליח לחדןר את החןמה הסינית .

מרתה גראהם הןא שהיכה מכת מןןת את

הקלאסי הרןסי  .בשנןת הידידןת עם יי האח

המחןל המןדרני מגןאנגדןנג  .לפני שבע שנים

הים הקטנה  ",פרודוקציה יקרה של האקדמיה

הגדןל " שטף הבאלט הרןסי את סין ןהתקבל

נןסדה  ,ןמןרים בןלטים בארצןת הבר י ת באן

שהזכירה לעיתים בתפאןרה ןבתלבןשות את

בהתלהבןת  .מןמחים רןסי י ם הקימן בתי ספר

ללמד בבית הספר שלה  .כלהקה פעילה היא

מןפעי הראןןה של פןלי ברז ' ר .באלט זה הןא

מןפיעה זה שנתיים  .הרקדנים מגןאנגדןנג

אחד משבעת הבאלטים הסיניים הגדןלים

מחןללים בתזזית ןכאילן מפגינים את

)הסינים מבדילים בין באלט קלאסי רוסי

הפןטנציאל האדיר של סין  .רמתם הטכנית

שרןקדים אןתן סינים ,לבין באלט סיני ממש(,

השתרש בחןגים רחבים .כנראה שסגנןן זה

ןירטןאןזית  ,ברןח מסןרת האקרןבטיקה

נלקח מהבאלטים ששימשו באןפרןת הסיניןת

התאים יןתר לאןכלןסיה שהיתה נתןנה אלפי

הסינית  ,ןהתפישה הכןריאןגרפית מעןדכנת .

ןזןןג עם הבאלט הקלאסי .התןצאה היא יצור

בסיןם ריקוד פןלחני הפשילן הגברים את

כלא י ים  :גוף וידיים של באלט קלאסי רןסי

ןלהקןת ,בשיטתם ןבסגנןנם ןבניגןד למחןל
המןדרני הגרמני
נחלת בןדדים

-

-

שבתקןפת שלטןנן בסין היה

הבאלט הקלאסי הרןסי

שנים במשטר פיאןדלי ןאחר כך במשטר
קןמןניסטי ןהפנימה סגןלןת של חיקןי  ,דיןק

ןרגליים בתוך נעלי סאטן רכןת של מחןל

ןמשמעת .

אופרה סיני .

בעשןר האחרןן עבר משבר על אמנןת הבאלט

המדיניןת הכלכלית החדשה ןהפתיחןת למערב

בסין .הרעב הגדןל למחןל מןדרני ,שהממשלה

פגעה קשןת במאןת אנסמבלים אמנןתי י ם של

דחתה ןהתקיפה עשרןת שנים ,יצר ריאקציה

שירה ןמחןל עממי ,שהןקמו במשך עשרןת שנים

של שנאה לבאלט קלאסי בכלל .הסינים פתחו

על ידי השלטןנןת  .להקןת אלה פונקן כעבר

את הלבבןת בהתלהבות לשיטפןן של מחןל

מןדרני  ,וכיום

-

הדחייה הלא מבוקרת של הבלט

בכספים שהממשלה כיום אינה רוצה ואינה
יכןלה לספק  .רבות מהן הןפיעו בפסטיבל ויש

הרןסי  ,כמקשה אחת ,מזכירה את הדחייה הלא

בהן נפלאןת ,המציגןת מחןלןת נהדרים של

מבןקרת של המחןל הגרמני בישראל של שנות

הלאומים השונים ברמת ביצוע גבןהה  .אבל

ה .50-

עניינן של הציבור בלהקות מסוג זה הגיע
לרןויה  ,ןיש הדןרשים לצמצם את הןפעות י הן

בכינןס ובפסטיבל הבאלט הקלאסי לא היה

ככל האפשר כדי להפחית את ההןצאןת שהן

קיים כלל  ,ןמעשרןת המןפעים שהועלן לא

גןרמןת .כיןם הלהקןת הממשלתיןת נלחמןת

היה אפילו מןפע אחד מסןג זה .אחר כ,ך
בביקןר באקדמיה ,הגעתי במקרה

.rילחמת הישרדןת ןכמה מהן משלבות גימיקים,
כוכ תאןרת פןפ ןתנןעה מןגזמת

לכיתה שבה התקיים שיעור באלט

וןירטואוזית לשמה ,כדי למשוך קהל .

קלאסי ,ברמה גבןהה מאןד ,

אבל כללית היה ברור שהסגנון
הקלאסי מוצנע ןנדחק הצידה .

מהלהקןת הזרות עוררה עניין
הלהקה הקןריאנית ,יי צ'אנג מו

\'

מאנשי המחול בסין שמעתי ~
.

שרוןחת כיןם נטייה

להפקיד  .את

דאנס  ",שבה מחוללת קים

'

מאהגה הגורו של

,< , r

המחול הקוריאני ,

הכןריאןגרפיה של

ןהחןמר שלה מבוסס

על ריקןדים עת'קים של

יצירןת חדשןת

בסגנון הקלאסי

נזירים קוריאנים  .מחול זה

בידי יןצרי ריקןדי עם ,

הןא בבחינת יימים שקטים

ידכ להינתק מהמןרשת

חןדרים עמןק" ,ןכןלן תנןעות קטנות,

הרןסית .

איטיןת ןמהפנטות  .הוא מתאפיין בזרימה רכה

מאוד של אנרגיה ,שמתרחקת ומתמסרת לכןח
כשסיפרתי למארחי הסינים כי רוב להקןת

המשיכה ,מעין גאות ןשפל של תנועה זןרמת ,

המחול המןדרניןת במערב מתאמנןת על ברכי

מרתקת בעידון שבה.

שנעשןת בכןריאוגרפיה ןבטכניקה של הבאלט

להקה בןלטת נןספת היתה יי קאנאי פןמי " מיפן,

הבאלט הקלאסי ןהדגשתי את פריצןת הדרך
במערב )שלידו הבאלט הרןסי נראה אמנם

המדג י מה טיפןל עכשןןי מןצלח בנןשאים

מיןשן(  ,התרשמתי מהבעת פניהם שהם לא כל

מסןרתיים .

ךכ מאמינים לי.
בבוקר פרידתנן מסין הלכנן לראות תןשבים

הין בפסטיבל מןפעים רבים של תלמידים

מתרגלים טאי צ 'י בגנים הציבוריים ,אמנןת

מתקדמים במחול מודרני  ,צעירים שרוקדים

תנועה עתיקה שכבשה את המערכ .אבל בגן

בלהט ןמפגינים יכןלת טכנית מצוינת .

ק י דמן אןתנן להפתעתנן צלילי ואלס  ,טנגן

הכוריאןגרפ י ןת ברןבן דרמטיןת במידה

ןפסדןבלה ןהמןני סינים נראן רוקדים בזןגןת .

שמזכירה עבודןת שהועלו בארץ ןבמערב לפני

רק בפאתי הגן התאמנן אחדים בטאי צ 'י

ומןרה קשיש לימד שני פעוטות לחימה במקלןת .
יי רוח ואש  ",כהקת ו? אנאי פזמי  ,יפ ו
"WIIND AND FIEA", KANA I:FUM IE DANCE
COMPANY, JAPANI

שאלתי יןצרים ממדינןת אחרות במזרח הרחןק,
שכבר כרפאן ממכת החיקןי ,מהי ה"נןסחה"
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התשןבה הרןןחת היתה שאחרי שנים של חיקןי

ר ולדני ת ; ןליס מאהג  Iה

aו הבינן שמה שהם רןצים לאמץ מהמערב

 IQNAL DANCE, CHANG MU DANCE COMPANY, KOREAז T RADI

קשןר רק בתהליך היצירה ,בשיטה

DANCER : KIM MAE-JA, PHOTO: JACK MITC HELL

האימפרןביזטןרית .הסגנןנןת של אמני מערב

ידןעים לא מעניינים אןתם ,הם רןאים רק
בלקסיקןן התנןעה המסןרתי שלהם נקןדת

מןצא לחיפןשים

-

מiר

בעזרת כלי יצירה מערביים .

אר}!\  Iכרן

ב.חלק

מiרלiרקוכר
ב .ל}!\ ו } ! \ כר
~ב.ועוכר

ב.מזרח

iר

l

iר

iרב I .קור

iררחוק

}!\ר I iלוב.

iרמופלא
iראכרבן

אולן

זiר

לו

ב.ן.

לעכ\!}וון_

}!\ר I iלוב.

\!}iרמערב.

מ

II

חל

כל כר

בטיסה הארןכה חזרה ארצה נזכרתי בכנס

מחןל בן הייתי לפני כשנה ,בלינקןלן סנטר בנין-
יןרק .דןבר שם על המשבר שפןקד את המחןל

בארה " ב ,על דןר האמנים הגדןלים שזקן ,על
רקדנים מצןינים שאין כןריאןגרפים מקןריים

שיןבילן אןתם ןעל הקהל שמצטמק .דןבר על

המחןלןת האתניים ,על הכספים שמשקיעים
כיןם במחןל זה בתקןןה שממנן תצמח ישועה
למחןל האמנןתי.

מה שראיתי בחלק מהלהקןת בשלןשת שבועןת
הביקןר במזרח הרחןק היה השילןב המןפלא

בין האתני לעכשןןי .אןלי זה השילןב שהמערב
מייחל לן כל כך.
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שלהם לשילןב מןצלח של מערב ןמזרח במחןל .

יוק ז ד מסור תי ,להולת ייצ'אנג מו" /קו ריא ה

~
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 ANCEס

KANAI FUM1E

המרכז הקהילתי האזורי
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·הנחיית עבורות גמו לבגוות

רקדנים ורקדניות המעוניינים להצטרף
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,1961

וכזזוכביל שיצף
יrריית-פראזז
וכוכאה

ערך מסע מופעים במערב בשנות

ה , 30-

ואמני ומבקרי המחול ןהתיאטרןן האירופים

לאrרד

התפעלו מאוד מיכולתן .עם מעריציו נמנו

פרrרי:tכ

ברטולד ברכט ןסטניסלבסקי .זו היתה
פגישתם הראשונה של רקדני אירןפה ואמריקה

המחןל המןדרני בסין ,ממש כמן הבאלט

עם אמנןת המחןל הסינית המסורתית.

הקלאסי ,הןא במאת האחןזים ייבןא תרבןתי

מהמערב .מתחילת דרכן של המחןל המןדרני

ואילו כראשון החלוצים של המחול המןדרני

סבין ,ןבפרט אחרי ייסןד הרפןבליקה העממית-

בסין נחשב וו שאו-באנג

הקןמןניסטית בשנת

,1949

חששן מפנין אנשי

) (, WU XIAO-BANG

שהחל את דרכו כתלמיד הבאלט הקלאסי ועבר

הממסד האמנןתי ,ןראן בן יימבןל שןצף ןחיןת-

אחר כך לתחןם המחול הגרמני החדש.

פרא" מסןכנןת.

וו היה בנם המאןמץ של הורים בעלי אמצעים.
במהלך שנןת יימהפכת התרבות"

) (1976-1966

הןא סיים את לימןדיו במכללה ונסע ליפן ללמוד

ואפילו בעשור אחרי שהגיעה לקיצה ,סבל

מוסיקה בשנת

המחול המודרני התקפות כבדות ןאפילן איסןר

מחול רב דמיון וחדשני של קבןצת סטודנטים,

כןלל ' מטעם הממשלה המרכזית בבייג'ינג.

למעשה רק בשנת 1980

.1929

במקרה היה נוכח במופע

ביצירה שנקראה ייקבוצת רוחות-רפאים",

שונה רשמית יחס

ןעסקה באנשים ממעמדות שונים בחברה

שלילי זה.

המנסים להתמודד עם בעיותיהם .המןפע השפיע
עלין כל כ,ן שבן במקום החליט להקדיש את

שלא כמחול המןדרני ,הבאלט הקלאסי ,שהןבא

שארית ימין למחןל .הןא גם זכה לראות את

לסין מ"אחיותיה" המדינות הסןציאליסטיןת,

מופעי המחול המודרני של באקו אישיי

ובייחוד ברית המועצןת ,כתרומה ,זכה לתמיכה

ממלכתית מלאה .בשנת 1954

והרקדן הקןריאני הצעיר צ'ונג סונג-

) ISHII

נפתח בבייג'ינג

(BAKU

הואי

).(CHONG SUNG-HUI

בית הספר הרשמי הראשןן למחןל.

בחורף שנת 1929

התקבל וו למחלקה

בד בבד עם הןראת הבאלט נפתחה גם מחלקה

לבאלט של המכון של מאסאו

לטיפוח המחול הבימתי הסיני המסורתי ,זה של

טאקאדה ,ולמד שם שנתיים.

האןפרה של פקין ויתר סןגי המחול המסןרתי
העתיק·

אחרי שצבאות יפן

מאת או ג'יאן-פינג )בייג'נג(

התקיפו את סין ופלשו

OU

לתחןמה ,הוא עזב את

JIAN-PING
היןת ןברןסיה הןחזק המחןל המןדרני בגדר

ייהשפעה מערבית מזיקה" ,נוצר יחס שלילי זהה
גם במןסדות הממשלה הסינית .מה גם ,שעקב
מלחמת קוריאה ,בשנןת

ה ,50-

המחול המןדרני

טוקין ןשב

למולדתו  .הוא

מארה"ב ןקבוצת הרקדניןת הרוסיות של

פתח בית ספר

דאנקן  ,והותירו רשמים עזים  .כיום ,אף

שניכרת השפעה אמריקנית חזקה במחןל

פרטי בעיר

האמריקני התפרש כתוצר מןבהק של תרבןת

המודרני בסין ,ולאחרונה מוכנים חובבי

האןיב ,כצןרת ביטןי של האימפריאליזם

המחול המןדרני לשלם מחירים לא

רב בחוגי האמנים שם ,אבל גם

המאיים על עצמאןתה של סין.

מבוטלים עבור כרטיסי כניסה למןפעים,

גרם לצ .רות רבות  ,כי הציבור לא

בכל זאת היה זה המחול המודרני הגרמני
שעה שבארה"ב המחול המודרני זכה

ה ,40-

להתפתחות מןאצת בשנןת

היתה סין

שהגיע ראשון לסין ,בשנות

ה ,30-

וזרע

שם את ניצני המחןל המןדרני.

נתונה במלחמתה נגד הכיבןש היפני  ,ןאחר כ,ן
בשנות

ה  50-וה ,60-

במלחמה הקרה עם המערב.

שנחאי .הסטןדין שלו עורר עניין

הורגל לרקדן גבר בסוג זה של
מחול .מקץ שנתיים ,הסטןדיו שלו
פשט את הרגל ,והוא נאלץ לשוב

לטוקיו ,לבית הספר לבאלט
מסורת המחול הבימתי הסיני היא

מכל הסיבות הללו לא הגיע המחול החדש

עתיקה מאוד .כוכב העל של האופרה

האמריקני לסין עד שנות ה .80-

של בייג'ינג  ,מי לאנג-פאנג ) MEI
 , (LANG-FANGשחי בשנים -1894

של טאקאדה .
גב' טאקאדה למדה
בשעתה בפריס אצל
איז אדור ה דאנקן ,ובשיעוריה

שירשיה

הגרוככיי:tכ

אוככית

הדגישה את זרימת התנןעה החןפשית ועודדה

של

יצירתיןת בתלמידיה.

הוכrריל

הוכידרכי

כעבןר שנתיים חזר וו שיאן-באנג שנית לשנחאי

בסיך

ושוב פתח את שערי בית הספר שלו  .ובשנת

הקיסרית סי-שי ) (, CI XI
(, 1909-1875) OING

 1935הופיע ברסיטל ראשון ,אבל רק כרטיס

האחרןנה בשןשלת

אחד נמכר למופע .הוא נקנה על ידי גברת

זכתה לראןת מןפע חי

מפולניה ,משום שהמוסיקה שוו השתמש

של תלמידתה הסינית היחידה של איזאדןרה
דאנקן ,ין רןנג-לינג

) (, YU RONG-LING

בה היתה זו של פרדריק

בתו של

שופן ...

השגריר הסיני בצרפת ,שלמדה אצל דאנקן
בשנת

.1902

הקיסרית נהנתה מאןד מ"המחול

היווני" ,שהנערה הסינית ביצעה באחד

מאןלמות הארמןן הקיסרי.
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יי הקוף עושה מהומה

בשמיים " קטע מתוך

אופרהס'נ'ת
מסורת'ת

בשנת

1925

ןשנית

ב 1928-

ביקרו בסין

להקןתיהם של רות סנט-דני וטד שאןן

TRADITIONAL
8EJGING OPERA

הוא חזר בשלישית לטוקיו  ,ושם עבד

עם שניים מעמיתיו ללימודים לשעבר,
שהשתלמו באירופה ,במה שכונה אז
ייהמחןל המודרני הגרמני" ,
והשתלמות זו פתחה לפניו
עולמות חדשים  .אחרי שובו

למולדתו החל ביצירת מחולות בסגנון המערבי
האקספרסיוניסטי החדש .

עקב מלחמת
קוריאה,

מלחמת העס הסיני נגד הכובשיס היפנייס
בשניס

1945-1937

זימנה לו נושאיס למחולות

הסולו החדישיס שיצר ורקד .למשל יי מצעד
המתנדביס" ,שהלחן שלו הפך להמנון הלאומי
של סין אחרי שהרפובליקה העממית נוסדה
בשנת

.1949

רשימת מחולותיו באותס ימיס

מעדיה על הזדהןת עס המאבק" :לנצח ןלהרןג
את הבןגדיס" ,ייריקןד החרב "  ,יי שיר

הפרטיזניס" ןכד! ריקןדיס אלה הין חביביס על
החייליס.

ה, SO -

בשנןת מלחמת האזרחיס

) (1949-1945

מחולןת רביס נןספיס ,בהס חשף את הצד
האפל שבתרבות סין הישנה ,ייהאש הרעבה",
ייהחנפנות המכוערת" ןכן מספר מחןלות

קבןצתייס ואף מחולות דראמטייס עלילתייס.

המחול

המודרני
האמריקני
התפרש

תרבות

תןאר M.A .

אחד מראשןני תלמידין  ,שזכן לקבל תןאר
אקדמי זה(.

הןא כתב חמישה ספריס ןהתמיד בנסיעןתין
ברחבי סין ,ןבהןראת התיאןריה ןהפרקטיקה

של המחןל המןדרני.

כתוצר

מובהק
כצורת

הוא יצר

בשנות

שלימד קןרס אןניברסיטאי בסין ,שהעניק
במחןל )כןתב שןרןת אלה היה

של

האויב,

ביטוי

של

אי-ליאן

) (, DAI AI-LIAN

הצעירה בעשר שניס

משיאן-באנג .היא למדה באלט קלאסי בלןנדןן,
עס מרגרט קראסקי ןאנטןן דןלין ןכן למדה
בגרמניה מחןל מןדרני אצל מרי ןיגמאן ןבבית

ספרס של יןס-ןלדר.

האימפריאליזם
המאיים על
עצמאותה

חלןצה נןספת של המחןל בסין היא הגב ' דאי

של

היא שבה למןלדתה עס פרןץ המלחמה נגד
הכיבןש היפני ןחיברה לא מעט מחולןת

פטריןטייס ,ביניהס יי סיפןרס של הפרטיזניס",
ייהאזעקה"

ןעןד.

סין

בתקופה זן לימד את המחןל המןדרני

לתלמידיס רביס ,שהפכו ברבןת הימיס לעמןד
השדרה של עןלס המחול האמנותי בסין.
עס הקמת הרפןבליקה העממית

ב 1949-

הןא

החל בניסיןנות לחבר בין המחןל המודרני

המערבי למסורןת הסיניןת הקלאסיןת של
המחןל והמןסיקה .לצד עבודתן עס להקתן,

שנקראה ייהסטודין של הסוס השמיימי" ,החל
בתיעןד על גבי סרטי קולנןע של המחןלןת
שנרקדן במקדשיס של הטאןאיזס ןאלה של

תלמידי קןנפוציוס .פעילות זו נפסקה עס פרוץ
יימהפכת התרבןת"
משהסתיימה ,כעבור עשר שניס ,יימהפכה"

הרסנית זו ,הןא היה כבר בן

.70

בתפקידן כין"ר איגןד אמני המחול של סין יסד
את המכון לחקר אמנןת המחןל ןהיה הראשון
יימותוסום"  ,כזר ' סו-ולא ,

.להולת המחו.ל המוךרנ' ש.ל גואנג ךונג
,

"MYTHS·'. GUANG DONG MODERN DANCE COMPANY
CHOR.: SU KA

אחרי שנת

1949

התרכזה בעיקר בהןראת

הבאלט  ,אך הןסיפה גס ליצןר יצירות מעןלות
בסגנןן סיני מסןרתי של מחןל עממי )ראה
מאמרי

ב, DANCE MAGAZINE-

אןגןסט

(. 1988
מאז

1954

היה הבאלט הקלאסי הבסיס

הבלעדי של ההןראה במסגרת בית הספר
הממלכתי של המחןל בבייג'ינג ,ןגב ' דאי
התמנתה לראש המןסד בשל מיומנןתה בתחןס

הבאלט הקלאסי ,שטופח על ידי מןריס-
שליחיס שהגיעו מברית המועצות.
דעתן של ןן שיאו-באנג לא היתה נןחה

מהתפתחןת זן .הןא העדיף לפתןח מןסד משלו,
יכ סבר ,שהמחןל המןדרני הגרמני והמסןרות

71

הסיניןת האןתנטיןת מןעילןת יןתר לתל מידין

בצןרה חריפה את העקרןנןת המסןרתייס של

מכל תקד י ס היסטןרי אחר .

הרקדניס מאשר הבאלט הקלאסי .בתחןמיס

לפני 1919

ן " תנןעת הסטןדנטיס של

ה 4-

החינןך הסיני ,שלא השתנן בעצס גס בימי

אלה ,תרןמתה החשןבה של הגבי דאי היה

במאי  ",למעשה לא התקיימה כל תנןעה

הבאתן של כתב התנןעה של לאבאן,

דמןקרטית בסין .מאמיני תןרת קןנפןציןס  ,רןב

הON -ךךaAז ,LABANXלסין.

בני האן ,היא הקבןצה הלאןמית השלטת

ממש כשס שברןסיה ןבצרפת ,מקןמןת בהס

באלפייס השניס האחרןנןת ,ןהיא העמידה

המסןרת הבאלטית הקלאסית מןשרשת היטב,

למרןת שני החלןציס של המחןל שאת פןעלס

במרכז את הדן קטרינה של הממןצע ןאת טןבת

המחןל המןדרני היה בגדר ייבןא מן החןץ ,כך

תיארנן ןרקדניס נןספיס ,שהשתלמן באמריקה

הכלל כערך עליןן .הגישה הדמןקרטית היא ,

גס בסין  .ןאין זה מקרה שהמחןל המןדרני

אצל אלןןין ניקןלאיס ןשבן למןלדתס ןהחלן

לדעתי  ,מרכיב הכרחי להיןןצרןת מחןל מןדרני,

התפתח בארצןת כגןן גרמניה ןאמריקה  ,שבהן

לפעןל בה ,המחןל המערבי המןדרני מעןלס לא

ןתהליך קבלת העקרןנןת הדמןקרטייס נמשך

המסןרת הבאלטית לא היתה מפןתחת.

תפש מקןס מרכזי בחיי האמנןת של סין·
למעשה  ,רק

בשנת 199 Z

הקןמןניזס.

בסין כבר יןתר משבעיס שנה.

ייהריאליזס הסןציאליסטי" ןההתנגדןת

נןסדה בגןאנגדןנג

הלהקה הרשמית הראשןנה של מחןל מןדרני .

החינןך הסיני המסןרתי מתרכז מאז ןמעןלס

למרןת אמירתן הידןעה של מאן ,יייפרחן נא

בחינןך הפרט כמשרת הכלל  .יי תהין ילדיס

מאה פרחיס"  ,נדרשן כחמישיס שנה על מנת

טןביס" הןא הפסןק שנשמע תמיד מפי המןרה ,

לייפןרמאליזס" באמנןת ,ששלטן בברית

המןעצןת מ 1930-ןעד ,1950
בשנןת ה  . 40-ןרק ב,1980-

נקלטן בסין כבר

שעה שרעיןנןת

ןבמןנח ייט ןב " הכןןנה היא ל יי מאןלף היטב".

השןניס מהמרקסיזס ןהלניניזס נפןצן בסין

אחת הסיבןת ההיסטןריןת להעדפת הבאלט

המחןל המןדרני מניח התפתחןת אישית מרבית

ןהעשירן את העןלס האינטלקטןאלי שלה,

על פני המחןל המןדרני בסין נעןצה  ,לדעתי  ,בכך

ןביטןי מןשלס ככל האפשר של האני  ,של הפרט

נפסקה ההתנגדןת המןחלטת ליימחול מןפשט",

שהבאלט הקלאסי היה תןלדה של חברה

היןצר  ,לא ציןת למןסכמןת  ,ןגישה זן נןגדת

איסןר שמנע את התפתחןת המחןל המןדרנ י עד

להגיע לייסןד להקה מןדרנית של

ממש.

אז .

בן בזמן ,השפעןת כגןן זן של האקספרסיוניזס
הגרמני  ,שהדגיש את חשיבןת התןכן על פני
הצןרניןת  ,תאמן את הגישה הסינית

הקןנפןציאנית ,שרןא;:ן באמנןת כלי להפצת
רעיןנןת  ,ןהדןגלת באמנןת שצןרןתיה משרתןת
את התןכן ,בניגןד לצןרה המןפשטת ,שהיא

ככלןת הכל הבסיס העיקרי של המחןל המןדרני.
חלןצי המחןל המןדרני בסין לא רכשן מספיק
מיןמנןת טכנית  ,שהסתעפה לאסכןלןת שונןת,

גס מסיבןת פןליטיןת .אחרי שנת

1949

הס לא

הןרשן להמשיך בניסיןנןת אישייס .למשל ,ןן

שיאן-באנג לימד מחןל גרמני חדש ביפן רק
במשך שלןשה שבןעןת ,ןגס זאת בגרסה יפנית
של המקןר האירןפי.
יי הד קיומולנגמה" ,להקת מחול מטיבט

,
יי האדמה צהובה  ",כזך י  :ז'נג ג  Iי -גאגג

תלמידו האקדמיה כמחז כ ,ב"ג'יכג
" SOIL IS YELLOW

 HEד '

CHOR.: ZHANG JI·GANG
ז S OF BEIJ ING DANCE ACADEMY AזUDENז HE Sז DANCED BY
O : YO LI Eז WUDAO '94 , PHO

פיאןדלית ןאילן המןדרני של החברה
הקפיטליסטית  .החברה הסינית המסןרתית
ה י תה גס .היא בנןיה על עקרןנןת פיאןדלייס של
סןלס חברתי קבןע ,התלןי במןצא ןלא ביןזמה
אן כשרןן של הפרט  .מבחינה אידיאןלןגית ,
באלט ,הדןגל באחדןת מןחלטת בין כןןנה
לביצןע התנןעה  ,היה קרןב יןתר למחשבןתין של
מאן צה-דןנג ,שביקש להחזיק את סין במצב

של ציןת קפדני לפקןדןתין .לדעתי ,הבאלט
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הקלאסי הראשןן בצרפת ,ייבאלט המלכה
הקןמי"  ,משנת

,1581

קרןב לדעןת אלה יןתר

" QOMOLANGMAז " MOUN
ENSEMBLE

 lBETANז

CHOREOGRAPHED BY DENG LINISU DONG-MEI
 IESז IONALIזRAL UNIVERSITY OF NAז DANCED BY CEN
AND WUDAO '94 BEIJING

למעשה ,רק
בשכת

~ 992

כןסדה

בינלאומיות של מחול  ,והתברר להם ,שקטעי

של הונג  -קונג  ,וואנג מיי

המחול המודרני שבהם חזו מרתקים הרבה

שנמנה עם מחברי להקת המחול של גואנגדונג

יותר מהד ואטים מתוך הבאלטים הקלאסיים ,

ומחבר שורות אלה ,כמורה אורח בתחום

החוזרים על עצמם ללא סוף  ,שהמתחרים

התיאורטי.

ביצעו.

בגןאכגדןכג

וכ,ן לבסוף  ,חדל המחול המודרני להיות בגדר
יי חיות טרף מסוכנות" והיה לאחד הפרחים ,

הלהקה

להקת

הרשמית

הידןעה
מאן,

כא

וכרדרכית

מןדרכי .

למרןת אמירתן

של

'יייפרחן

מאה

פרחים",

שכה

על מכת להגיע
לייסןד

להקה

מןדרכית

-

של

להקה

ראשרכה

בסיר

של

מתוך המאה שאמורים לפרוח בסין · אין ספק,
שפתיחת סין למחול מודרני מתקדם אינה
מסכנת את הסוציאליזם ,כי סין חזקה דיה
להטמיע כל השפעה זרה .יתרה מכ,ך אם אנשים
יבינו זה את זה טוב יותר ,יתרום הדבר לשלום.

~

סוף סוף יש לנו כיום להקה מודרנית משלנו.

הלהקה של גואנגדונג נוסדה בעזרתם של אנשי
ייפסטיבל המחול האמריקני " בדורהאם ,

קרוליינה הצפונית  ,מנהלו  ,צירלס ריינהרד
ואישים נוספים באמריקה .

כדרשן

כחמישים

הוכחרל

גראכגדרכג

הראשןכה של
מחןל

) ,(WANG MEI

מי

)( U JI AN- I' ING

הוא כתבס של כתבי  -עת שוניס למחול

ב אמ ריקה ובאירופה ,פירסס ספר י ס רביס ,תירנס

אחריס ומשמש מורה בכ יר באקד מי ה למחול של

ב יי נ 'יננ ומחלקת המחקר שלה .הו א ה י ה הא יש שריכז

רקדני הלהקה הצעירים  ,המצטרפים אליה ,
חייבים להיות מיומנים בטכניקות המסורתיות

למעשה את הקונ נ רס לשאלות המחול  ,שהתקייס
בקיץ

שנת

1994

בבירת

סיו.

והחדישות כאח,ד ולהיות מודעים לצד
התיאורטי של המחול המודרני.

ייסל הבמבו ול"
כור'אוגרפ'ה ו ר'ול וד  ,להולת המחול המודרנ' של גואנג ד ונג

החל בשנה זו  ,אפשר יהיה לבחור במסלול של
מחול מודרני בדרך לתואר מוסמך באקדמיה

ממש

'"BAMBOO BASKEr
C!-IOREOGRAPHY AND DANCE : GUANGDONG MODERN DANCE
CQMPANY

המחול הגרמני של אז לא היה מפותח ,שיטתי
ובינלאומי כמו האסכולות האמריקניות של
טכניקת גראהם  ,קאנינגהאם או לימון.

די אי-ליאן ,למרות שלימדה באנגליה בבית
ספרם של יוס-ולדר ,פנתה לתחום הבאלט,
ועשתה בו שימוש בכתב התנועה של

לאבאן,

שלמדה בלונדון.

כשלבסוף נסע גואו מינג-דא ) (GUO MING-DA
לשמונה שנים לאמריקה ,למד אצל אלווין
ניקולאיס )אגב  ,שיטה שהושפעה מהמסורת

המודרנית הגרמנית( וחזר לסין בשנות ה,SO -
למעשה לא יכול היה ליישם את שלמ,ד בשל
המצב הפוליטי האנטי-אמריקני ששרר אז .הוא
נשלח למחוז  GUIZHOUהנידח ,שם לא יכול היה
להמשיך בניסיונות חדשניים.
מורה שעבד באקדמיה הסינית למחול בבייגיינג ,
ואנג ליאן-צ י נג ,שלמד אצל ניקולאיס בשנות ה-

,80

שב לסין ובאמתחתו שיטות טכניות

חדשות ,שעוררו עניין רב בסין .המקצוע שלימד
באקדמיה היה מחול סיני עממי ,אבל הוא גם
הוזמן לערים רבות לחלוק מן ההשכלה שרכש

באמריקה .אבל הוא היה אז כבר בן יותר

למחול של בייג י ינג .מסלול זה מנוהל על ידי

מחמישים ,והתקשה להדגים את התרגילים

המחלקה לכוריאוגרפיה  .במשך שנתיים ילמדו

שלמד .למרות זאת ,הוא לימד את התיאוריות

14

ואת תולדות המחול האמריקני המודרני  ,עד

עממי אתני או שלמדו באלט ושעמדו בבחינות

שאירוע מוחי קטע את פעילותו.

הכניסה  ,וישתתפו בקורסים בנושאים הבאים :

נערים ונערות  ,שכולם מומחים למחול סינ י

תולדות המחול המודרני והתיאור י ה שלו ,שיטות
בקיצור ,כדי שהמחול המערבי המודרני יזכה

הטכניקה של חוסה לימון ושל מרתה גראהם ,

לביסוס רציני ,יידרשו מורים רבים וטובים.

אילתור וכוריאוגרפיה בעזרת המקר י ות

שהינוי שחל בגישתם של אנשי המיניסטריון

נקאנינגהאם( .

לתרבות כלפי המחול המודרני החל בכ,ך

המורים הם זיאנג שו-הא

שאחדים מפקידים אלה נכחו בתחרויות

בוגר המגמה למחול מודרני באקדמיה למחול

) (,ZHANG SHOU-HA
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וו חכום הח דר האד ום וו תי אטרון מח ו כ ש ער העננים
כור  ',וו) הוו או -מו )
 REז  E DANCE THEAז HE RED CHAMBER" CLOUD GAז "TH E DREAM OF
CHOR .: LIN HWAI- MIN
 O : LI N CHE N-HSIANGז PHO

מעךוצוה ש;ו א;ות הוס
לכאןרה עי ר תעשייתית מאן,ד יי נןרמל י ת "  ,ע ם
היכל תרבןת מןדר נ י  ,שיכןל היה להיןת גם
בפתח תקןה אן ברחןבןת .אחרי צפייה קצרה

בשיעןר היןמי של הרקדנים על הבימה

המשןכללת  ,י דעתי שהם טכנאים מעןלים .אז
ע ןד ל א הכרתי להקןת ס י ניןת אחרןת ,ןלא
י ד ע תי שהטכניקה ה י א סימן ההיכר המןבהק

של הסינים  ,תכןנה שניכרת בתיאטרןן המסןרתי

שלהם ןב"אןפרה של בייג'ינג" בפרט.
י צאנן לטיןל ברחןבןת טיינן .לא ציפיתי למשהן

מרגש .אבל תןך כדי הליכה קצרה ברחןבןת
נ תקלנן לפתע בתהלןכה רעשנית ןססגןנית

(

)

סין

ו

ר א

מ נ ן

מאת

1

-ב -

ן

ג י ן

ב
ר

.סינים הם ,כידןע ,אנשי מסחר

מצןינים . ,שאינם אןהבים להפסיד במקןם שבן

טין

האמנןתי של להקת מחןל מןדרנ י ת  .להקתן
נקראת יי תיאטרןן המחןל של שער העננים ",

ןמןשבה בטייפה  .השם CLOUDGATE

הןשאל

משמן של המחןל הסיני העתיק ביןתר הידןע
היןם .היא נןסדה לפני כמעט

15

ן

ן

א

ביןתר .הסתבר  ,שמעריציה של אלת הים שבן
ממסע בסין יי היבשתית "

המקןמית( ,
החשןבים

-ה) MAINLA ND

בפןלחן שלהם.

שן .ה .

אפשר להרןןיח .הדבר ניכר  ,למשל  ,בכך שבכל
אתר תיירןת יש שתי קןפןת :האחת לסינים מן

מקןשטןת  ,של תזמןרןת  ,דגלים  ,אנשים

המניין ,ןהשנייה לתיירים  .ןליד הקןפןת שלטים
קןנג ,טיןןאן אן סינגפןר חייבים לשלם מחיר

כרטיס של תייר" II .בני עמנן

II

אן לא ,יש

לאןרחים אלה כסף  ,שישלמן.

קשה להבין אי,ך למרןת אןפן הנהיגה הקטלני
חיים .ןמי שמבקר באי טיןןאן אן בהןנג-קןנג,

נןכח לדעת מיד שאמנם אלה סינים של ממש.
אבל הןנג-קןנג ,בהיןתה מןשבה בריטית  ,יש בה
משהן מאןןירת ימי המנדט בארץ ישראל ,ןאילן
בטיןןאן יש מרןח האמריקניןת.

בטיןןאן

כ 20-

לעןמת תןשבי סין עצמה

-

-

מספר אפסי

ןלאחרןנה ניכרת

נןרמליזציה ביחסים בין היבשת לאי  ,המןסיף
לכנןת את עצמן ייהרפןבליקה של סין" ןלשאת
את הדגל המסןרתי  ,אדןם אף הןא אבל עלין

ריבןע כחןל כהה עם סמל של שמש  .רק טיסןת

ישירןת בין טייפה הבירה לסין

כששנינן שה י נן

בארה"ב  ,ב " פסטיבל המחןל האמריקנ ",י

של עגלןת

בתלבןשןת נןצצןת  ,חגיגיןת ,משאיןת ןטנדרים

ןהתרשמתי אז מאןד ממחןל סןלן שהןא הכין

מחןפשים למןפעי תהלןכה  ,המןן של מעריצי

ןביצע .בינתיים הפכה להקתן בטיןןאן להצלחה

האלילה ןמןקירי זכרן של הקדןש המת ,שעלן

בינלאןמית  ,הןפיעה באירןפה ןבאמריקה  ,ןיש

זה עתה לקברן .

תןכניןת להביאה בשנה הבאה ארצה לסדרת

בבירה בייג'ינג ,עדיין יש יןתר ממיליארד סינים

מיליןן תןשבים

פגשתי את לין בסןף שנןת

ה ,80-

בעגה

שם עלן לקברן של אחד האישים

עם שןבם הם הכינן קרנבל שלם

המסבירים שגם ייבני עמנן ,המתגןררים בהןנג-

-

אין  ,עדיין·

שלטןנןת בייג'ינג דןןקא מעןדדים את אנשי
טיןןאן לבקר ב  IIמןלדת ההיסטןרית " .

אןלי לא הייתי מחליט לבקר בטיןןאן אם לא
היה שם מכר ןתיק ,כןריאןגרף  ,ןבכלל איש
יצירתי מאן,ד לין הןןאי-מין שמן  ,שהןא מנהלה
יי חווס החדר האדוס " תואטרו) מחוו שער העננוס
כור  ',ו ו ) הוואו  -מו )

""THE DREAM OF TH E RE D CHAMBER
CHOREOG RAPHY: LIN HWAI·MIN
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מןפעים .

התהלןכה נעה ממקדש אחד לשני ,ןלפני כל
מקדש נסrןפן הכל לחזןת במחןל האריה הסיני,

מסתבר ש " תיאטרןן המחןל של שער העננים"

המןכר מחגיגןת ראש השנה הסיני ,שבןצע

אינה להקת המחןל היחידה באי  ,אבל למעשה

הפעם בנןסחים שןנים ,נמרצים ןאקרןבטיים

היחידה הנתמכת על ידי הממשלה  .כרגיל

ןבהשתתפןת נערןת לבןשןת מחלצןת רכןבןת

בנסיעןת לארצןת רחןקןת  ,מזדמן לנןסע לחןןת

על סןסים ,תזמןרןת מהלכןת ,ןלבסןף להקת

חןן י ןת ,ש נ דמןת כמכבידןת ,אבל מתגלןת

נערים באיפןר של תיאטרןן סינ .י מסןרתי

כמתנה משמים  .התברר שהמןפע שרןת אשל

מסכןת מצןירןת על פניהם  ,הרןקדים לפני כל

ןאני נןכל להיןת נןכחים בן לא נערך בבירה

-

עם

מקדש לכבןד האל.

ט י יפה  ,אלא בעיר שדה בקצה הדרןמי של האי ,
טיינןשמה  .ללא ההזמנה של הןןאי-מין בןןדא י

זה היה מראה מלא ח י ו" ניןת ןמרץ  ,פראי

לא הי י תי מזדמן לטיןןאן לעןלם .

ןתרבןתי כאחד .אחרי שהצליינים הביאן את
מנחתם בדמןת מןסיקה ןמחןל ,הגישן להם

בשןק זה עשרןת דןכני מזןן ןאטריןת ,פירןת ים

משןנים ןשאר שרצים האהןבים על הסינים,
המרבים לאכןל ןלדבר כמעט כמן הישראלים,
בבניין ישן משןפץ של שלןש קןמןת במרכז

טיינן ,שןכן מרכז לאמנןת NEW PHASE ART -
 SPACEשמן ,שלןש קןמןת של גלריה לאמנןת,
בקןמת הקרקע חנןת לממכר ספרי אמנןת
ןשירה בסינית ןבשפןת אחרןת ,סביב הבניין

חצר נהדרת ,ןבה קיר לבנים עתיק ןעץ גדןל,
בקיצןר ,מן ייצןןתא" טיןןאנית,

בעלת המקןם ןהמנהלת שלן ,ג'ןאן דן ,היא

אשה צעירה ןנמרצת  ,נכנסנן לאןלס התיאטרןן,
שרצפתן היא גם הבימה שלן ,ןישבנן ליד אחד
השןלחנןת ,המסעדה היתה מלאה עד אפס
מקןס ,מקןס פןפןלרי ,בייחןד לצעיריס,

ג ' ןאן ראתה אןתנן בחברת לין הןןאי-מין ,ןמיד
ניגשה אלינן ,היא נטלה את התפריט שהביא
המלצר הצעיר ןהזריז ,ןהכריזה שהיא עצמה
תחליט מה נאכל ןזהן זה,

כל המרכז האמנןתי הזה הןא פרי יןזמה שלה,
ןאין לן כל תמיכה ציבןרית ,הגלריה ןהתיאטרןן

מור
וזור

~בלס

עיקר

~ל

ייrוודו

'יכריאסרוו
~ער

ורמחול
ורעננים"

ליו

והיוצר

ורעומד
ור יא

במרכזו

ור~איפור
מסורוכר

~ל

למזג

סיניוכר

ו~ל

כרנועור

כריאסרוו

עם

כרפיסור

עכ~וויכר-
מ ודרנ י כר_
ייתשעה שירים" תיאטרון מחול שער העננים

כור '  ,לין הווא י -מין
REזHEAז E DANCEז"NINE SONGS" CLOUD GA
CHOREOGRAPHY: LIN HWAI,MIN

אנשי המקדש חבילןת של ממתקים ,קןפסאןת
של משקה קל  ,בירה  ,ןקרטןנים של מזןן

ןסיגריןת -

שהןעמסן על העגלןת המקןשטןת

ןנישאן למקדש הבא ,שם חזרן על המחןל ןעל
הגשת המתנןת,

אינור

~ל

זו

עירבוביור

י~ו

וrוד~

'I

אלא מזיגור
אמיכריכר

למשהן קמאי אןתנטי שכזה לא ציפיתי ,ראיתי

הניסיןני הס נטל כספי ןלא מכניסיס רןןח,

שגם המארח שלנן היה מןפתע  ,כי כבר זמן רב

ןמכאן הרעיןן לפתןח במרכז מסעדה ,ןמרןןחי

לא צפה בתהלןכה כזאת  ,הןא זכר אירןעים

המסעדה לקייס את הפעילןיןת התרבןתיןת,

כאלה מימי נעןרין בחלק זה של האי,
דוע אנחנן מיטיביס ליבנן במאכליס שהןגשן

כבר קיבלה את התמורה

בזה אחר זה ,מצלצל הטלפןן הנייד של ג'ןאן,
על הקן צלס ,שתערןכתן מןצגת עכשין בגלריה
שלה ,ןהןא ידיד ןתיק של המארח שלנן  ,הןא

מה שאיפיין את ביקןרנן בטיןןאן היתה טלטלה

צילם במשך שניס את מןפעי ייתיאטרןן שער

עזה בין החדש ןהמסןרתי ,בין הסיני ןהמןדרני,

הענניס ".הןןאי-מין הןדיע לנן שהצלס החליט

כי אחרי הפגישה הצבען נית עם התהלןכה
ןהמחןל העתיק הגענן

-

מטעמים מאןד מעשיים

של צןרך בארןחת צהריים

-

למקןם מקסים

אבל מןדרני לחלןטין ,השןכן ממש ליד שןק ,

להזמין את כןלנן לארןחת צהרייס ,בתנאי
שנבקר בתערןכת הצילןמיס שלן בגלריה  ,את
זה לא היה קשה להבטיח ,כי ממילא הסתקרנן
לראןת מה הןא מצלס ןמה סגנןן עבןדתן,

75

הצלם יישלנן" התגלה כיןצר מעניין ,שהפעם

חשבתי לעצמי ,איזה נהג מןנית בתל-אביב היה

התרכז בצילןם צמחים שחןר לבן .

מןןתר לאןהד נהרין על דמי הנסיעהי

מאןד מןכר ןאהןד בטיןןאן .בעןדנן מסתןבבים

כאו מוכיך שער העננים?

קפיצןת אקרןבטיןת עןצרןת נשימה מסןרתיןת ,

ןאז בא לפתע קןנטרקצין גראהמי.

)הןןאי-מין

לדמ באמריקה ןמאןד מןדע למחןל המןדרני(.
המארח שלנן  ,הןןאי  -מין ,התברר ,הןא אדם
בגלריה ראינן איך שתי נערןת רצןת לקנןת כל

התלבןשןת מרהיבןת  ,בדים ןאביזרים סמליים
משחקים תפקיד מרכזי  ,ממש כמן בתיאטרןן

אחת שלןשה עןתקים של ספר .עם שישה

מטרת בןאנן המןצהרת היתה לחזןת במןפע

הסיני הקלאסי .אבל המקצבים הם של המאה

ספרים הן ניגשן להןןאי-מין ןביקשן ממנן

ייתיאטרןן שער העננים "  .בערב בןצעה עבןדתן

העשרים.

הןןתיקה יחסית )מלפני יןתר
מעשןר ,שזכתה לנןסח

גישה זן ניכרת גם ביצירןת אחרןת שברפרטןאר

מחןדש( ,של הןןאי-מין ייחלןם

הלהקה .ןשןב נןכחנן עד כמה הןןאי-מין פןפןלרי.

החדר האדןם "  .זה עיבןד

אפילן בעיר שדה תעשייתית זן הןא היה מןקף

מחןלי לרןמן סיני קלאסי,

בשעת ההפסקה בקהל מעריצים ןציידי

במאה השמןנה-

שנכתב

חתימןת.

עשרה .עלילת הספר מתארת
את תהילתה ןנפילתה של

בערב אחר  ,בטייפה הבירה ,הןזמנן למןפע שלפני

משפחת אצןלה מפןרסמת.

בכורה של להקת מתןפפים  -רקדנים  -שחקנים.

אבל ,כפי שכתןב בתןכנייה,

עשרה תןפים בכל הגדלים  ,מחלל מהפנט

ייהנןשא המרכזי שברןמן הןא

ןתנןעה מרתקת צי י נן את מןפע יי התיאטרןן

תיאןר

האמןנה הבןדהיסטית,

הייחןדי "

),(UNIQUE TH EATRE

ןהסתבר

שהכל בעןלם מתנהל בהתאם

שמנהלה של להקה זן  ,לין ציין-מינג ,רקד שנים

לתןכנית אלןהית המקיפה

לא מעטןת ב " תיאטרןן שער העננים" .ןגם

הכל" .

בהזדמנןיןת נןספןת פגשנן אמנים שיצאן

מלהקתו של הןואי-מין·
למען האמת ,למי שאינן בקי
בספר קשה היה לעקןב אחר

פיתןלי העלילה הסבוכה ,אבל

אק Dטאזה כוכות עם קפה וינאי

זה אינן חשןב .הפתיחה היתה
מהממת מבחינת עןצמת

אחרי המןפע של יי תיאטרןן שער העננים ",

הכןריאןגרפיה ןהביצןע היה

המארח שלנן ביקש לגשת איתנן למקדש

מרתק לכל אןרך המןפע,
הנמשך

כ 90-

דקןת .בייחןד

הצטיינן כמה דןאטים.

החשןב ביןתר בעיר ,לחזןת בסיןם התהלןכןת
הדתיןת שנמשכן כל היןם.
יי תשעה ש י ר י ס " ת יאטרון מחול שער הענני ס
כור י  ,ל ין הוואי · מין

מה שבלט

-

ןזה עיקר ייחןדן

של ייתיאטרןן המחןל שער
העננים" ןהיןצר לין העןמד
במרכזן

-

היא השאיפה למזג

מסןרןת סיניןת של תנןעה

ןשל תיאטרןן עם תפישה
עכשןןית  -מןדרנית.

זן אינה עירבןביה של ישן
ןחדש ,אלא מזיגה אמיתית.
בין זרןעןת ייסיניןת"

מפןתלןת אתה מבחין

בערבסק באלטי ,לצד
ייתשעה שירים" תיאטרון מחול שער העננים
כור י  ,לין הווא י ·מין

בי.

 REזHEAז  E DANCEז"NINE SONGS" CLOUD GA

" o

CHOR .: LIN HWAI·MIN
 O: HSIEH ANזPHO

לחתןם על כןלם .אלה הין דברי ספרןת שכתב
גם סןפר מןכר ,ןהןא מעיד על עצמן שבנעןרין

כדי

קפיצוTו

אקרוב

לקראת המןפע בערב נכנסנן עם מארחנן
כשהגענן ןהןןאי-מין שלף את ארנקן ,היא

סירבה בתןקף לקבל ממנן כסף .לא הבנן את
הסצינה ,עד שהןןאי-מין הסביר לנן במבןכת מה

שהיא טענה ,שזה כבןד גדןל עבןרה להסיע אמן
כמןהן ןלכן אין צןרך לשלם עבןר השירןת .היא
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למןנית .הנהגת הסיעה אןתנן לתיאטרןן ,אך
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התפרנס מהספרים שחיבר .הנערןת רצן לנצל

את התמןרה כבר קיבלה.
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לפני שנים אחדןת .הןא לא רק כןריאןגרף אלא

את הזדמנןת המפגש עם המחבר המפןרסם

זרועוTו

עוצרוTו
כY.

O

O

II.!.I

י.Yכה

ורTויוTו,

ואז

בא
קוכ

כ

יוTו

ךפTוע

O

רקצ'.

גראה.Yכי

 REזHEAז  E DANCEז"NINE SONGS" CLOUD GA
CHOR.: LIN HWAI-MIN
PHOTO : YU HUI -HUN G

לא קשה היה לאתר את מןקד השמחה .רעש

אימים של זיקןקי דינןר ןאלפי חזיזים )ככלןת
הכל הסינים המציאן את אבק השריפה ןאת
היל ,ממש כמן את הנייר ןהדפןס ,מאןת שנים
לפני המערב( הןביל אןתנן לסימטה צרה ,שבה
הצטןפפן החןגגים.

בשעת לילה זן הם כבר הין מןתשים למדי ,אבל

ברגע שהאריה ,המןפעל על ידי שני רקדנים,
העגלןת ןהתזמןרןת קרבן לשערי המקדש ,הכל

קמן לתחייה .אקסטאזה של ממש אחזה בהס,
ןביו החןגגים התפרץ גבר בעל גןף ןבידן מקל
ןעלין מסמריס גדןליס .ןמרןב התלהבןת דתית

הןא היה מכה במצחן עד שכל פלג גןפן

העליןו,

העךנןס ,כןסה בדס שנזל מראשן הקירח.

זה היה די מפחיד אבל רןתי שלנן ,ןמצלמת
הןןידאן בידה ,לא ןיתרה ןהתקרבה לאחןז

iרנרלבו~ונר
מרiר
בדים

יבונר . .

ואביזרים

סמליים
מ~

n

נרפק יד
מ מ ~

קים

מרכזי . .
כ מ ו

האקסטאזה .קצת חששתי שזה לא ייגמר

ייתשעה שירים" תיאטרון מחול שער העננים

בטןב ,בייחןד כשאמרה לי להחזיק בתיקה כי
יש בן הדרכןו ןכל הכסף

כור  ',ל,ן הוואי-מין

שלה ...

" NINE SONGS" CLOUD GATE DANCE THEATRE
CHOREOGRAPHY ; LIN HWAI-MIN

בנריאטרוי
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iרע~רים

הדןחק היה נןרא ,ממש נלחצתי ביו האנשים

PHOTO: LEE MIN HSUN

מבלי יכןלת להזיז יד אן רגל  .אבל למרבה

הפלא ,הקהל הנלהב נהג ברןתי אשל ןמצלמתה

משהן .להפתעתי הגמןרה מצאנן מיו בית קפה

באדיבןת  ,ןכאילן שמר לה מקןם לצלם.

ןינאי .במרתפן של בית מסחרי גדןל .אןלם
ןבן שןלחנןת מןקפיס בספסליס עס משענת

כשנגמרה הסצינה של המסתגף ןהמחןל העתיק
חמקנ ן משס ןחיפשנן מקןס שקט לשתןת

גבןהה .ממש ןינה בסיו ,זאת אןמרת בטיןןאו.

אפילן קפה בחלב היה שס

-

משהן נדיר למדי

בארץ זן .עד כדי כד נדיר ,ששאלתי את עצמי
אס הפרןת בסיו מניבןת את הנןזל הלבו .בסןף
המסע ,מרןב אןרז  ,כבר ממש התגעגעתי לגבינה
ןלסתס לחמניה.

מתברר ,שבטיןןאו יש לא מעט יייאפיס".
עשיריס חדשים אלה ,ממש כמן אצלנן ,לא
הןלכים בלי טלפןו נייד צמןד ןביפר מצייץ ,ןהס
מעדיפים קןלה ןקפה על התה המסןרתי.
ןכ,ן ביןס אח,ד עברנן ביעף מריקןדיס דתייס

עתיקיס לתיאטרןו מחןל מןדרני על רמה גבןהה
ןלאקסטאזה מיסטית ,ןסיימנן בקפה בחלב .

אןלי רק בטיןןאו מסע כזה אפשרי.

~
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the company is due to perform in several
towns in Germany.
Undoubtedly the "Guangdong Modem Dance
Company" is a success on an international
scale. Its success abroad may, perhaps ,
convince the municipal, provincial and
fina  ווy central authorities to give it more
substantial support and thus make its
functioning somewhat easier .
For example, the dancers had to travel from
their home town to the capital by train, which
takes about 40 hours (instead of the two hours
flight time) because of the difference in cost,
Wong Yen Lu, in his paper presented to the
intemational conference which was held
simultaneously with the WUDAO 94' festival,
explained that due to the past policy of
extremely low ticket prices, a company such
as the Guangdong one is in no position to pay
its way, even when performances are sold out,
It has (0 resort to other sources of income,
such as conducting courses for amateurs and as
a recreational activity, and sponsorship, a
phenomenon new to China, Such problems are
common in non-communist countries as well.
Wong Yen Lu told the anecdote about the
mayor of Guang Zhou, who when being told
that the ancient van that carried the company's
equipment had a habit of breaking down in the

The statement  ןסcompany policy ןס
the "Guangdong Modern Dance
Company" says: "[our] goal is to
develop, contemporary art and
culture ןor China. The company ,
with a deep understanding ןס
Chinese values, attempts to
incorporate the essence ןס
international contemporary cultures
and begin the mission  ןסcreating
China's own modern dance "
middle of the road, donated an old truck to the
dance academy for the use of the company.
The statement of, company policy of the
"Guangdong Modern Dance Company" says :
[" our נgoal is to develop contemporary art and
culture for China. The company, with a deep
understanding of Chinese values, attempts to
incorporate the essence of intemational
contemporary cultures and begin the mission
of creating China's own modem dance ."
This is a lofty ideal, not to be achieved easily.
But the first and until now only professional
modem company in China is on its way to
attaining the goal it pursues, It has a certain

advantage over its many European and
American colleagues in two spheres : it can
utilize the high technical, standard achieved at
the dance academies for its own purposes. Its
dancers come from all over the country, after
they have already become accomplished
professional dancers of Chinese ethnical
traditional dance as well as classical ballet;
secondly, many of the dancers have a strong
creative impulse, which is evident in many of
the works members of the company
choreographed and the company performs,
Some are on a very high artistic level, This
trend reminds one of the early days of modem
dance, in th~ 1920s and 1930s, when nearly
every modem dancer was his or her own
choreographer, as opposed to classical ballet
d'ancers, who regarded themselves primarily as
performers.
Modem dance in contemporary China has
another advantage, It utilizes traditional
ancient stage techniques and stylistic
elements, such as rhythms and costumes, as
well as acrobatics and flowing arm and hand
movement, which lends modern Chinese dance

"NINE SONGS", CLOUD GATE DANCE THEATRE, TAIWAN,
CHOR, : LIN HWAI·MIN, PHO זO: HSIEH AN

a distinct flavour, and thus creates a special
niche for it in the rather neut,ral and bland
stylistic character of late 20th century modern
dance.
Traditional , elaborate theatrical costuming
derived from ethnic dance or the Beijing Opera
is used in stark contrast to near nude bodies of
dancers, as one may see in the works of Lin
Hwai-min of Taiwan as well as in the works
performed by the Guangdong company,
Modem Chinese dance is often lively,
vigorous and fascinating. One may safely
envision its quick growth and development,
Surely the "Guangdong Modem Dance
Company" is not to remain mainland China's
only modem dance group for long,

w
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change is felt in Beijing at every comer, and
to judge by the attendance and reaction of the
audiences at the WUDAO 94' dance festival,
there certainly is a growing interest in modem
dance forms. But the enthusiasm of the
spectators while watching traditional folk
dance artists is greater by far than that for
modern dance artists.

"MYTHS" GUANGDONG MODERN DANCE COMPANY, CHINA,

just duets from it ...

CHOR.: QIAO YANG

Tsao (who is also the Artistic Director of the
Hong Kong "City Contemporary Dance
Company"), "Bird Songs", to the by now
over-sung "Mysteries of the Bulgarian Voice"
of the Bulgarian women'.s choir. The dance had
a certain religious quality and feeling. It ended
with all the dancers, male and female, walking
from the prosceninm to the back of the stage
while discarding their robes, to the point of
near nudity. The procession had the quality of
a purifying ritual. It ended with all the dancers
gathered in a still picture, which reminded me
of the sculptures of the "Fontana de Trevi" in
Rome.

1 watched the audience, in order to
see what their reaction to such near
nudity would be. The young people
mostly took it in their stride, an
older couple sitting behind me
jrowning
1 watched the audience, in order to see what
their reaction to such near nudity would be.
The young people mostly took it in their
stride, an older couple sitting behind me
frowning.
Later  זasked Willy Tsao how he got away with
this piece of affront, gOil וg against the
regulations prohibiting anything erotic on stage and on the street, according to official
rules until recent times .
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Willy is the son of a prosperous Hong Kong
business family, who went to New York to
study economics and business-mal וagement
but got, as he put it, "bitten by the modem
dance bug" and never "recovered" since. He
told me that when he choreographed this
controversial ending, the authorities in the
provincial capital Guangdong, where the
company is resident, did not like what they
saw, But there was no outright prohibition of
the piece .  זt was just not shown in its entirety ,

However, change in China is very rapid indeed
and the attitudes towards what is prohibited
and what is allowed are also changing all the
time. One may observe couples openly
necking and kissing in the parks. Modem art
forms are gaining a sizeable audience, though
of course i וךa country with more than a
billion inhabitants it may be considered
relatively small .
1 was told by the Israeli Cultural Attache in
Beijing, Eyal Propper, that during the two
years he has been in China he witnessed
changes of attitude and an improved
understanding of modem dance. When the
"Kibbutz Contemporary Dance Company"
appeared in China about two years ago, its
style was not easily understood by the
spectators. In order to get an audience at all,
free invitations had to be distributed and even
then it was hard to fill a hall.
Recently, when he brought the "Vertigo"
group (Noa Wertheim and Adi Sha'al) from
Jerusalem, he had no trouble getting an
audience for their performances because of a
change in attitude. The accelerated pace of

The history of the "Guangdong Modem Dance
Company" is a good example of the changes
taking place. In 1986, the company's founder
and director, Yang Mei-qi, receiveda grant to
study modem dance in America. After her
return to China, she established a modem
dance class at the "Guangdong Dance School",
with official approval. After graduating, her
students became the dancers of the "Modem
Dance Training Ensemble" in 1990.
With the support of the provincial Guangdong
authorities as well as the Asian Cultural
Council and the American Dance Festival,
teachers from abroad were invited to teach
modern technique. Since 1990, the company
often went touring abroact, first to India, and
in the same year two of its dancers won the Pas
de Deux Grand Prix at the intemational
competition in Paris. Next season (1991) the
group performed at the American Dance
Festival at Durham, North Carolina, and was
very favourably received by the ciritics of the
leading newspapers in the U.S.A. In 1992 it
performed in Hong Kong, a city where it has
strong connections with the "City
Contemporary Dance Company", whose
artistic direc~or and choreographer Willy Tsao
is one of the main creators for the Guangdong
company as well. The next year the company
participated .in the Macau Arts Festival and in
1994 it danced in France, at Montpelliere,
before travelling to Beijing to take part in the
dance festival held there in July. In October
"LEGACY", CLOUD GATE DANCE THEATRE, TAIWAN,
CHOR.: LIN HWAI·MIN, PHOTO: LIN CHEN·HSIANG

many of the
modem attempts
(such as those of
the National
Academy students
created by their
modem dance
teachers) look
rather old
fashioned. Shen
Wei's solo was, if
anything, postmodem in its
endeavour to
imbue everyday
realistic detail
with very personal
poetic meaning.

"THE DREAM OF THE RED CHAMBER". CLO UD GATE DANCE
THEATRE. T AIWAN. CHOR .: LIN HWAI-MIN

. by the poet Chiu Yuan more than 2,OOO ·years
ago, in his "Nine Songs", full of colourful
movement-pageantry or his rece וןtly re-staged
work from 1983, "The Dream of the Red
Charnber" , based on the well-known 18th
century novel. In "The Dream" one is
confronted with very strong, modem duets as
well as traditionally f1avoured scenes of group
dances utilizing huge fiowing streams of
cloth. He uses the f100r in a modem manner,.
and one sometimes encounters typical ballet
steps, such as attitudes. AII this fits well
together, presenting a fusion rather than a
conglomerate or a miscellany of divers
elements .

the audiences were composed oj
young people oj both genders, with
a sprinkling oj older citizens, who
watched the shows in earnest
astonishment

The great surprises of the Beijing Festival
were the performances of the "Guangdong
Modem Da:nce Company". Already when I had
the opportunity of watching them at the
Montpellier Dance Festival in June, I was
impressed by the quality of the dancing and
the dancers' technique. But when they
presented other works in workshops and
performances in Beijing, the very high
artistic level of the choreographies of several
creators - some also being dancers of the
company - became apparent.

In "The dream" one is conjronted
with very strong, modern duets as
well as traditionally jlavoured
scenes oj group dances utilizing
huge jlowing streams oj cloth

One dancer, Shen Wei, who s.hone in a solo,
"Be Careful", which he choreographed fo r
himself, is worthy of special note. He
performed another of his solos at a workshop;
perhaps less of a dance and more a monologue
combining movement and acting, "Small
Room" is a selfportrait of sorts. It begins with
him getting up in the moming, through
washing and dressing. Shen Wei was, to use a
phrase coined by Stanislavsky, "alone in
public". In this piece there was nothing left of
the stagey traditional attitude and nothing of
the ubiquitous Graham-influence, wh ich makes

This reminded me
of an evening I
spent at the
"Fringe Club" in
Hong Kong, where
in a loft studio
which could have
been located in
Manhattan, Julia
Mok performed another private moming ritual
of alarm clock~ going off and percolators
boiling coffee. Alas, this was rather
pedestrian. But the other half of the
performance was a very original piece by
Peggy Woo, a former dancer with the "Hong
Kong Ballet" company.
She chose to use tiny movements, creating a
beautiful dance using only her fingers, a
touching miniature made possible by very
original lighting (by light designer Gabriel
Kwok Kee Fung) which enlarged the fingers of
the dancer by means of a single spotlight
throwing tinted shadows on the studio walls.
Shadow theatre is, after al l, an art form often
found in Far Eastem theatre tradition.
The final performance of the "Guangdong
M.D.C." ended with a group work by Willy
"SOLID LONG ING··. CITY CONTEM PORARY DANCE COMPANY .
HONG KONG. CHOR .: EPONINE
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I \vas fortunate in spendin g a long,
intensive summer, together with my
colleague Ruth Eshel, watching dance
in many forms by Chinese
choreographers, danced by Chinese
dancers from mainland China, Taiwan
and Hong Kong.

Beijing Opera is a case in point. I had
the opportunity of watching a rather
"touristic" potpourri of the genre in a
Beijing hotel theatre , a sad remnant of a
once flourishing theatrical tradition.
By chance, three days later, back at
home, I watched' the brilliant and
moving film "Goodbye My Concubine"
based on the novel by Lilian Lee, which
is about the lives of two Beijing Opera
peformers.

It began at Montpellier, where the
Guangdong Contemporary Dance
Group, the only modern professional
dance company in mainland China
performed. My joumey of encounter
continued in Taiwan, where I had the
opportunity of watching "Cloud Gate
Dance The.atre" in Lin Hwai-min's
"The Dream of the Red Chamber" and a
group of actors-dancers-musicians
called "The Unique Theatre", directed
by Liu Chin-ming (a former member
of "Cloud Gate Dance Theatre").

From the film one leams about the cruel
and purely technical traditional ancient
methods of teaching that the singersdancers of this difficult style had to
endure from early childhood. These are
now surely a thing of the past. The
children are taught to turn breathtaking
somersaults as well as sing in falsetto
tones. They are trained more or less like
performing seals, mainly by imitation
and emulation of the teacher. Such an
educational (or rather anti-pedagogical)
attitude is, I am afraid, still present in
the teaching methods of the dance
academies in China.

In Hong Kong I visited the "City
Contemporary Dance Company"
(C.C.D.C.) and also .saw a
performance by two dancers, doing
rather post-modern solos at "The
Fringe Club". Peggy Woo, a former
dancer of the "Hong Kong Ballet" and
Julia Mok, a dancer in the C.C.D.C.
Finally, in Beijing, at the WUDAO
'94' dance festival, I went to see the
"Guangdong Contemporary Company" again,
in several programmes. At the festival,
students of the National Dance Academy -which organized the festival and intemational
conference -- appeared both in traditional
Chinese and in "quasi modern" pieces
choreographed by their teachers.
The work students from Japan and
professional dancers from South Korea
performed also showed a fusion of traditional
dance with modem movement.
Indeed, the strongest point of al l the
performances was a traditional Far Eastern
one: brilliant technique, bordering on
acrobatics, full of bravura and show of great
virtuosity.
At all the performances, in Taiwan as well as
in Beijing, the audiences were composed of
young people of both genders, with a
sprinkling of older citizens, who watched the
shows in earnest astonishment, if not outright
disapproval. The students and the other
youngsters tended to applaud technical
prowess more than any other component of
the shows.
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Watching many colourful, rhythmic and
showy folk dance performances, which
illustrated the specialities of the numerous
minorities living among the Han people
(chief national entity of China), presented
mainly by the well-trai  וןed but rather

Modern dance
artists in China,
Hong Kong and
Taiwan searching
{or a synthesis 01 the
traditional and the
contemporary
B Y

GIORA

MANOR

f1amboyantly "overacting" graduates of the
University of Nationalities of Beijing, one
realizes that the modern Westenl notion of
utilizing dance for personal expression is, in
itself, a very revolutionary idea in the eyes of
a Chinese person. The dancer as performer is
everything, the content a rather minor
component and altogether traditional and well
known by the audience. An audience of experts
and aficionados is in a position to make
comparisons of the fine points in different
executions by virtuosos, and that is much of
the fun. This reminds one of the balletomanes
who co unt pirouettes or opera lovers who are
w<liting for their favourite singer to hit ,1 high
n()te.

Leaming by endless repetition of a set
of exercises may be appropriate for the
traditions of classical ballet, but is
blatantly unsuitable. for modern
Westem dance. Neverthless, the honing of
technique is in itself a bonus for modem style
choreographers, who are able to utilize it for
their own artistic purposes when creating
works for Chinese dancers.
Yatin Christine Lin, a graduate student from
Taiwan at York University in Toronto,
Canada, writes: "Perhaps the most visible
modem dance company from Taiwan today is
"Cloud Gate Dance Theatre" . Lin Hwai-min,
the founder, artistic director as well as the
main choreographer of this twenty-oIie year
old company plays a significant role in the
dance world of not only Taiwan but in the
larger Chinese commullity as well". And she
adds: "[he is] Known for his blending of
Peking Opera movements and the Graham
technique" .
Altogether, Asian attitudes towards dramatic
representation, which are based on non realistic, formal characterization as opposed
to European psychological,. realistic ones, are
much easier to adapt to the aesthetic terms of
dance-theatre and indeed modern dance in
general than the Western principles. Graham's
"contractions" may be seen as another
stylistic convention, for examp נe, similar to
the raised leg "extention" of the Beijing Opera
or the "Jugendstil" wavy movement of the
arms in traditional folk dance in the Far East .
In several of his many works, Lin Hwai-min
chose to deal with traditional Chinese literary
themes, such as poetry collected and rewritten

 ןbelieve artists are born not bred and that
the function of their mentor ("teac her" is
inappropriate in this context) is to help
them find the key to the chambers of their
castle .

Hanna Maron
Some believe that. only in the case of
dancers the instrument is the body, and that
for actors their voice and their stage
presence are the most important factors.
The truth is that for the actor, just as for the
dancer, the body is the most important
single factor. When 1 speak of knowing
one's body as one would an instrument 1
refer to the whole - the blood and
respiratory systems, the rhythm of the
heart and of the mind.
This may come as a surprise but 1 am really
a frustrated dancer and personally 1 have
always laid great stress upon physical
fitness. Before my accident [Maron lost a
leg in a terrorist attack. R .E.] 1 had ballet
shoes and 1 used to dance at home and even
pirouette.
As a young actress 1 interpreted most of my
parts by intuition alone. As Nora in Ibsen's
play by that name 1 entered into the part
absolutely. When one critic wrote that in
the second half of the play my acting was
too emotional 1 could not accept. 1 feltit
was so real that it was virtually pouring out
of me, and thought the critic did not know
what he was talking about. thanks partly to
the great directors 1 have worked with over
the years 1 have grown out of it since, 1
hope.
1 have leamt to distinguish between artand
life. 1 realized that the first need not be an
exaggeration of the second but rather a
correct choice of "where to place the red
spot on the canvas" . The canvas need not
be filled with red spots; one dot precisely
placed, one correct movement, may suffice.
Reductionism relates to this correct choice,
though it is not infallible. The mature artist
does not rely solely '''1 intuition
(tantamount to talent, perhaps) but
understands how true it is that less is more.
Cultural heritage is the basis .  ןn order to
activate the imagination one needs stimuli .
If the cultural basis is narrow so ,
proportionately, will be the store of
stimuli. One cannot create something novel
and exciting without a source of
nourishment .
The key word is to take an interest - to be
curious about other art forms , be involved
in the general doing, find out what goes on

in the world of dance, painting , sc ulpture ,
classical and pop music, to widen the
hori zons, to pick and choose from amo ng
eve rything that is taking place . This
animates th e imagination, provides new
ideas and new tools - "oh, here is
something 1 could use".
There are so many ways of nurturing the
imagination .- to walk along the street,
watch people, visit exhibitioI)s, take part
in the political scene, be involved in and
aware of current events, even to read the
paper every moming. The daily paper is full
of life and can stimulate the f10w of
associations. One should take interest in
what goes on in the world
without relinquishing
one's own cultural
heritage. The concepts
should be contemporary
but they should f10w forth
from a source within.

just perfect 1 somehow have to
part of my own expression .

 ךךוake

it a

Sometimes 1 can't seem to find myse lf at all
in a part, whether for physical, technical or
other reasons. That makes it very difficu lt .
Then 1 have to resort to playing a part
rather than being it. 1 have to think more
carefully about how to project the iוnage 1
am after .
Someone once wrote about me i ךוa
Balanchine ballet that 1 "Iooked like "
princess who got lost on her way to the
ball". Since then, 1 have really
concentrated, in ballets like "Four

Wendy Lucki ng
My common objective is
always to try , to the best
of my physical and mental
abilities, to express the
intentions of the
choreographer. To serve
his choreography while at
the same time injecting
something of "me" into
the perforrnance. The
most important thing is
for me to believe in
myself in the role ,
otherwise there is little
chance that the audience
will. How to achieve this
differs from ballet to
ballet .  ןt comes most
naturallywhen 1 am
working personally with
the choreographer on a
new work .
Strangely enough the real
classics give me most
freedom of interpretation.
Within the strict confin~s
qf the steps in a balJet such as "Giselle" 1
am able to express the character in any way
1 feel.

ROMEO AND JULIET
CHOR.: BERTA YAMPOLSKY. MUSIC: S. PROKOFIEV.
DANCERS: WENDY LUCKING·SHAPIRA, KEVIN CUNNINGHAM
ISRAEL BALLET

For ballets like this 1 also draw inspiration
from other dancers' perforrnances. Video is
a wonderful tool .  ןcan study in infinite
detail the work of the greatest ballerinas
perforrning with the best companies in the
world. Then it's harder not to just copy the
nuances of interpretation of a dancer such as
Makarova. If 1 do see something that seems

Temperaments", on trying to appear
stronger, longer and more assertive. It's
more a state of mind than anything else and
1 feel sometimes 1 succeed and sometimes
not.

ם
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sorted themselves out and the quality of the
movement came very close to that which 1
had been seeking all along. lt had taken
years for the right image to be born.

Mira Zakai
Vocalists grapple with musical
compositions on different levels at
different' stages of their lives. An older
artist would tackle several levels of the
material he is about to perform , each
serving a different function , whereas the
beginner is often too busy overcoming
technical difficulties. Most vocal music
accompanies a text, an element that can
enrich the imagination . A singer'is
expected to approach the text like someone
well versed in poetry . and to relate to the
song according to its type and on all its
verbal levels.
A performer receives a text after a composer
has already responded to it, and the singer's
mental reaction to the text set to music is
expected to lead him to the junctions where
the dialogue between composer and text had
taken shape. All these junctions make the
performance.
Unlike the human body, a musical score
does not change over time, though the way
it is executed might. Since 1 started out as
concert singer eighteen years ago, I have
performed Mahler's symphony no. 2 on
average once a year and each rendition was
different, because each occurred at a
different stage of my life. Events do affect
artists, though it is commonly held that an
artist lives insulated in his/her creative
expressive bubble. The world about us
changes - discoveries are made, wars are
waged and peace treaties signed - and the
way we function changes with' it.
When 1 retum to a piece I had once
performed 1 first run through the technicalphysical aspect of it, and I have discovered
that my technical difficulties at 35, for
example, were not the same as those 1
encounter today. I even find that over the
years 1 have integrated into my rendition of
the piece some of the solutions to earlier
technical problems. In other words, I have
blazed a path that sounds like an artistic
decision but was in fact bom out of my
struggle with a technical shortcoming. But
today when 1 sing the same piece, 1 must
review these solutions to make sure that
they coincide with my present artistic
credo.
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There is a marked difference between an
interpretation of a part that is the outcome
of personal experience and one that is based
upon experiences the performer has never

HANNA MARON

shared. A wonder child exemplifies the
artist who instincfively plays as one who
has accumulated life experience, though in
fact he can only sense, in a kind of deja vu,
the events and emotions his playing
evokes. Daniel Barenboim was a wonder
child by any standard, but when he plays
today parts '{'hich he had played 30 years
ago, what I hear is the "wonder of
accumulated experience" which to me is
much more exciting.
Singing resembles dancing much more than
it does playing the violin, because like the
dancer the singer's instrument is the body.
A lucky violinist can purchase a
Stradivarius and have an instrument
bordering on perfection ready-made, and the
encounter between artist and instrument
may yield superb results. Singers and
dancers, on the other hand, must build their
instrument - the body, while leaming how
to play it.
When 1 begin work on a new part 1 never
sing out loud straight away, so as not to
imprint upon the muscles an error of
intonation or diction. 1 peruse the map

carefully before setting out, because a
wrong turn once taken is later difficult to
undo. Errors may be erased by conscious
effort, but why fix the muscles that govem
the system in the wrong mold if you can
avoid it.
The vocal cords c מa be seen as one more
wind instrument, the sound of which is
shaped by the creative imagination of the
blower. I can sing like an oboe - the
instrument sends out acoustic energy and
information and my body and imagination
respond and try to meet it half way. Artistic
maturity is a prerequisite to the ability to do
so, however, and that stage is hardly ever
reached before the age of 35. Then one
discovers that all that is true for one art
form is true for another .
When I teach I separate the technical
training from work on the spiritual aspect
of singing. 1 spend much longer on the
latter, touching, in the process, upon the
philosophical, emotional and ethical
encounter of the artist with the
composition. The artist seeks the seed that
will enable him to grow his plant in the
given container.

Like a honeybee, 1 tried to suck all I could
from the performances of great artists and
then to decide \\'hat 1 am to do with the part .
In this particular dance I watched the
videotapes, read all the literature about
Medea and immersed myself in all the
material. I am nut quite sure it helped, but
certainly there was no harm in this
approach. After learning the steps and
watching several dancers performing the
role, 1 made up my mind what line to take. I
i ווvestigated what 1 wished to emphasize
and how to finish each move. 1 wished to do
it my way .

Ruth Eshel
Imagery has always been very important to
me as a dancer and choreographer, but for
years I did not dare share my images with
anybody. In theearly 1970s I created one of
my first dances and a television director,
before filming it, asked me where in my
mind's eye I see the dance performed. It was
the first time anyone evinced an ' interest in
my image,ry; Excitedly I toldhim that I had
envisaged two girls standing in an open
field, a white moon rlsing and illuminating
them and they begin to dance. The director
listened carefully, he wanted to know
exactly how to place the lighting so as to
create the atmosphere I sought.
My dancers, on the other hand, heard and
giggled: "accentric Ruti with her images".
They believed it was unbecoming for a
choreographer working with professional
dancers to be speaking so. I was young and
a beginner, and their reaction hurt. For a
long time after the incident I kept my
images to myself.
The images were always there, however, a
part of those secret aspirations that one
may not want to speak of but that
nevertheless seek an outlet. Like music (and
unlike the theatre, where every word has a
referent) dance is an art of atmosphere and
of mystery and its message is both overt
and covert. With no acti ve effort on my part
my imagery found its way into the dances I
had created for myself and into those created
for me by others.
Rehearsing dances of my own creation 1
used to note the images that attended my
movements, sifting them gradually until
only the "right" ones remained. Whenever 1
rcturned to an old dance that 1 had not
pert'ormed for years 1 was again open to
images and wondered which would surt'ace
this time around. Sometimes, those of the
old images that had withstood the passage
of time resurfaced and new ones eme rged. by
their s ide.

In the dance "Healing Candle" (86'), to
music by Zippi Fleischer, 1 wear a black
robe created for me by the sculptor Avraham
Ofek. The folds of the robe conceal
shutte,red windows which 1 open in the
course of the dance to reveal sore areas in
the body, to dress them in herbs and to
warm them by the candle light. The dance
begins with slow oscilating movements, as
of an inert object slightly out of balance.
The image 1 had in mind was o·f rags tied to a
stick that the wind moves about, like some
kind of scarecrow, but the motion it bred
was too fast and sometimes too abrupt and
broken .  וt failed to produce the quality of
motion 1 was afte  'וand broke the spell  וwas
trying to create, and 1 could come up with
 ךוothing better at the time. Only yea  'וs later ,
returning to the same dance, a new image
replaced the first. 1 visualised the body as a
horizontal sand-glass, half of it full of sand
trickling into the other half. The relative

RUTH ESHEL

weight of the two halves of the body
changed gradually and 1 went along with the
internal demand to stand on one foot and
incline to one side in an off balance. The
result was much betterand flowed
beautifully, but something about the
position of the body still did not satisfy
me, and 1 missed the feeling of dizziness
and sea-sickness that 1 wanted in the
motion.
Several more years went by and, as though
it had been waiti  ךוg for the mO וnent 1 don
the black robe again, a new image emerged
of itself; the sand-glass gave way to an
empty pest-infested ship bobbing on the
back of long waves in a calm sea ,
aball.doning itselt· to their motion. The
body became limp and heavy, the knees
freely moving with the motion of the
waves. Suddenly, all the technical problems
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genuine awareness of the feel of the foot on
the ground. Only through pushing the foot
down towards the ground can upward growth
be achieved. Imagining the sole taking root
in the ground during a releve one evokes
greater amounts of counter energy. This
energy crawls up the spine, lengthening it,
and like steam finds an outlet at the top of
the skull. The deeper the basis the higher
will be the peaks attained.

greatest Noh performer, came up with one
of the most wonderful images: "even on a
dry branch there is a flower". In other
words, any interpretation - sad or happy,
fast or slow, extended or minimalistic - has
to contain a modicum of its opposite, like a
flower on a dry branch.

Intemal and extemal energy must be clearly
distinguished. The external energy of an
energetic person is the outcome of physical
training and it brings to the art precision
and technical prowess. A physically well
trained artist will move sWiftl.y, use his
muscles well and tire himself out. But that
is not the energy that lends art its magic.

• Zeami, Motokiyo , 011 the Art of the
Noh Dra1na, Princeton University, 1984.

Artistic energy is born out ofstrif~ of
contending forces within the body. It is
larger than life and when present charges
the body and tums it into a radiating
presence. Every cell and blood vessel
throbs with life and sends forth its full
spiritual and creative potential. In the
performance of a great artist the intemal
battle-dance nourishes the external motion
of the limbs. The energy that has first been
accumulated within the body is channelled
into the body parts performing the dance.

• Villella Edward and Larl'y Kaplan, The
Prodir:al Son , Simon and Schuster,
1990.

The art of Zen is full of subtle wisdom and
may offer the westem dancer new
challenges . "lofty .dryness" is one of the
characteristics Zen performers strive to
achieve. It is an artistic performance free of
childish frivolity, !ln essence of wisdom
bom.of experience. To become drymeans
to become all bone - a concise, matter-offact movement - having relinquished
sensualism of skin and flesh.
This quality is tied to anotherimportant
feature - simplicity, a reductionism aimed to
enrich and to deepen, the antonym of
overburden. Another quality is naturalism not as a synonym for naivety, intuitiveness
or infantile rזi otion, but a pure and
concentrated naturalism, rich in creative
orientation, but one born while taking
steps to distance oneself from aiming in
order to prevent strain, compulsion or
artificiality. The artist is supposed to
appro;lch artistic interpretation free of
constraint. So long as he/she conforms to
some specific physical or mental norm he /
she cannot be said to be free to innovate, to
interpret so as to reveal the novel in a
traditional role .
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Every artistic performance should leave the
spectator with the feeling that despite the
tremendous exertion on the part of the
artist, the source of his internal energy has
remained intact. Motokiyo Zeami, the

Bi bl iogravhy:
I

Matz demands very precise movement and
he sets narrow boundaries for the moves and
the transitions between them . 1 have to dig
deeper into the role and to use my
imagination more and more. If there are no
limits, everything is amorphous. 1 need
artistic guidance because not all 1 feel insid.e
me really reaches the audience.
1 try to imbue my dancing with inner
emotions, but that has to be in measured
q.uantities, so as not to get out of control.
Simplicity is such an important quality in
dance ...

• Bal'ba, Eugenio, "Theatre
Anthropolor:Y", TDR 26 (1982).
• Hisamatsu, Shinichi, Zen and the
Fi,le Arts , Kodansha  ןnternational , 1971 .

• Farrell, Suzanne and Tony Bentley ,
Holdi11r: 01/ to t  ווe Air, f!imon and
Schuster , 1990 .
• Selma Jeanne Cohen, Dance as -a
Theater Art, Dance Horizon Books ,
1974.

Talia PaZ(dancer)
Only once you have solved the technical
difficulties are you free to dare with the
other aspectsof your work. At the Cullberg
Ballet, where we perform, much deep work
is done on interpretation. When 1 was given
the role of the servant in Matz Ek's
"Bemarda Alba" 1 first read Lorca's play.
Matz Ek spoke with me about all the details
of the character: who this woman was, what
she does, what she represents and what
was supposed to project.

Rina Schenfeld
(dancer and choreographer)
When 1 am performing works which 1
created 15 years ago 1 do not change the
steps. However, there are differences in
execution, as 1 myself have changed.
When working with my students 1
demonstrate what 1 am after. 1 talk to them
about weight and placing and try to explain
things in technical terms. 1 offer them
images, but am not sure it works. It is
preferable that they find their own inner
motivation. There is a difference between a
teacher and an artist-teacher. Each artist
projects his/her personality. As a dancer 1
had many teachers and 1 had to choose what
to accept from them and what to reject.
1 recall how 1 leamed the female role in
Martha Graham's "Medea".1 was influenced
by the personalities and the way the artist
of Graham's company, who showed us the
movements, performed the role. One of
them had a very wide pelvis, an unusual
feature in a dancer, and 1 endeavoured to
absorb the special something in her
movement. After all, the steps were the
same, but 1 tried to capture her heaviness
and how she was drawn toward the earth.
RINA SCHENFELD

general atmosphere changed entirely.
Softly, so as not to break the spell, Dudley
told them to sit down again and resume their
exercises but to keep alive the buming
within.
Advanced students must be coached by an
artist. Only someone with personal
experience of grappling with the artistic
side of performing - the challenges,
solutions, confusion, revelations, progress
and regress. can inspire a young dancer to
translate his/her internal world into
movement quality, can lead him/her gently
but firmly to the point where body and soul
merge.
Imagination is the Inedium through which
the inner life of man - memories,
disappointments, covert and overt
aspirations - is revealed. It is a wonderful
asset and enables man to breath life into all
his creations, be they dramatic or abstract.
This does not mean that artists become the
persona they represent or theobject they
create, but imagination puts at their
disposal all of life's experience - visual,
emotional and sensual memories, which can
be transformed into energy to animate their
creations. Spectators need not, of course,
interest themselves with the processes and
associations that contribute to the
significance and potency of the final
product.
Two great artists on two separate television
programmes devoted to master classes, the
painist Arthur Rubinstein and the ballerina
Natalia Makrova, dealt with artistic
interpretation using metaphors and similes.
Makrova, working with a young soloist
(who had already left a mark in the world of
dance) 'on a variation from "The
Nutcracker", corrected neither lirie nor
pose. Instead, she encouraged the dancer to
let her imagination soar free and with her
sought ways to make each dance phrase
significant, energetic, colourful and
rhythmic. "Try to proceed as though you are
treading on ice", she kept urging the
dancer, and persisted until the image,
through a personal memory of the
performer's, shaped the quality of her steps.
When Chopin preludes were played in
RUbinstei '! יs master class he compared them
to a gust of wind and caused his young
students to persist. in trying to animate the
first few bars of music and imbue them with
the correct hue, touch and dynamics that his
words conjured up in their imagination .
Some people feel that such straightforward
imagery is ridiculous, a thing for children
to indulge in. Others are too inhibited to
open up and expose their inner self. True
artists never fear simplicity nor try to
conceal themselves in sophistry. Great

artists are willing to listen and to absorb.
Their whole body - inner space and outer
casket - is in a constant state of
preparedness, sending out sensitive
invisible feelers eager to absorb every
scent, sensation and image. They take you
back to your starting point in early
childhood - that creative core from which
emanated the dream of dancing, but do so
with the wisdom of the mature man and
artist.
Suzanne Farrell and Edward Villella, former
stars of the New Y ork City Ballet, tell in
their respective autobiographies about
work with choreographer George
Balanchine. He too used similes to
illustrate the quality he wa.s after .
Balanchine used to give soloists a free hand
in interpreting his creations and asked them
not to say but to do. He believed that a
movement should be allowed to sink into
the body and that the imaginationshould
shape it and dictate its quality. He rejected
cognitive interpretations. Farrell says that
whenever he created a part for her she used
to shut herself alone in the studio and try to
discover the drama, the rhythms, the ebb
and flow, the starts and the stops, the
stormy and the mellow moments of the
piece, "because that is the stuff dance is
made of". When she refers to precision in
dance Farrell qualifies that the number of
pirouettes executed is not the point but
rather the focus of energy in each
movement and the balance one strikes
between the .זil The movement must radiate
without becoming elaborate .
Another dancer and choreographer, the
American Murray Lewis, also spoke of
energy: "1 treat dance as an abstract
dictionary of motion. The drama is my
passion to exhaust the movement's motion,
and the narrative is the way in which I
organize the energy in a phrase".
Dancing OberQn in Balanchine's
choreogr~phy to "A Midsummer's Night
Dream" Villella sayed that: "From the
choreography there emerged a character
marked by swift and light movement like a
spear piercing the air". William Stanley, a
famous Danish teacher at the New York City
Ballet, coached him: "if it is an athletic
show of strength your are after, you will
perform a bri'ses ouvert and land-stop dead
on your heels. But if the jump is to become
an art form you must integrate it in the next
dance phrase, tie it to the music and find
your own personal style for it". Villella
described how he found his own style by
saying that he jumped imagining he was
f1ying over the treetops of tall trees in a
wood hidden under heavy fog. His legs, he
said, did all the work, carrying up the inert
torso.

Dance literature is very short on the subject
of artistic interpretation . Recourse to
literature in other art fields yielded more.
Sta.ge director and teacher Michail Chechov
underlines the supremacy of imagination
over the intellect. The latter recognizes
only facts and so c'onfines interpretation to
the known world and places the realm of the
unknown out of bounds. He counsels actors
and stage directors to get acquainted with
the whole play (the dramatic equivalent of
the choreographical text) first through a
superficial reading of it and to focus in that
stage upon creating an atmosphere. Then he
suggests to move about on stage, without
as yet looking at the stage directions, and
to let the imagination expand the
atmosphere until it envelopes the actor, and
only then to begin articulating the text.
The text should be articulated naturally and
the message the play carries become an
organic part of the atmosphere. He
reiterates that the performer must at first be
"neutral and receptive", physically and
mentally, to the suggestions of his
imagination, and only later allow his
intellect to classify, choose and organize.
Since the physical demands made on a
dancer are more strenuous by far than those
made on an actor, Chechov's instructions
may seem inapplicable to dance. None the
less, as regards the first phaseof grappling
with the technique, it is most suggestive.
Maybe a dancer should also guard his
neutrality when first approaching a new
dance, and like a clean slate avoid at that
early stage the interference of memories,
associations and recollections of
movements from previous dances that are
inappropriate to the new.
In the East, where the artificial westem
distinction between theatre and dance is
unknown, one commonly comes across
references to theenergy that transforms a
performer into an artist. How does one
"leam" this energy? Afamous Nrih artist
tells how his father taught it to him. He
directed his son to walk and then proceeded
to hold his waist and pull him back. In order
to overcome the pull and make progress the
actor had to exert much more energy than he
would have done walking unhindered.
Energy, then, is the result of a struggle
between two contending forces each pulling
in an opposite direction. In similar manner
vertical energy is created when a large iron
ring pulls kyogen theatre artists upwards,
forcing them to exert energy in order to
keep their feet on the ground.
Western tlassical ballet strives towards a
gliding, feather-weight motion as the
height of aesthetic achievement, but there
too, befor it can be attained one must reach
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There are dancers who are more charismatic
than others by nature, some have had the
good fortune to be coached by teachers who
are artists in their own right, but even
among these you will often find artistic
naivety, and by the time ~hey will have
reached artistic maturity their bodies will
no longer be able to cope with the physical
aspect of a contemporary performance.

Nothing is as exciting and fulfilling for a
dancer working out a new role in the studio
as the moment when he/she hits upon · his /
her personal interpretation for the part .
After years of physical training .comes the
moment of touching that mystical ,
magical, intuitive something that is larger
than life - artistic expressio ם.
The article highlights certain aspects to do
with artistic interpretation which are most
pertinent to me as a creator and performer. I
have always found that interdisciplinary
encountersinspire and encourage me in my
quest for artistic expression, and so have
citedhere artistsfrom fields other than
dance. They shed light on the subject at
hand from their own perspective, and yet all
touch upon similar points.
In preparing a role a dancer must work out
both the technical and the artistic aspects
of the perform;mce. The first is a
systematic, logical and cognitive
grappling with the challenges that th~
steps pose. The second an individual
artistic inerpretation of the part, stemming
from the private world of imagination,
emotion, energy and associations of the
individual artist. Like .ying and yang these
are two poles that art, as a metaphor of life,
contains and which the dancer must bring
into equilibrium. A fine balance between
the two marks a good performance.
From lesson one a dancer strives to make
his/her body into an instrument and
intensive training is his/her daily bread
until retirement fron the stage. Today the
physical demands made on dancers are
greater than ever; they are expected to
master more than one dance style and show
artistic talent in other fields too. The name
of the game today is energetic fast-moving
dance, and so, instead of extending, the
span of a dancer's career has shortened over
the years. This means that dancers are often
forced to quit before attaining full i!rtistic
maturity.
Already in their student days dancers are led
to devote a much greater portion of their
energy to physical proficiency than to a
quest for personal artistic expression.
Moreover, after they reach technical
proficiency, dancers are left virtually to
their own devices as regards the artistic
aspect of the profession.
In classical repertoire companies a veteran
ballerina used to coach the new soloists,
but today the rate at which dance companies
are expected to produce new programlnes
does not allow them to perfect both aspects
of their performance and far too often it is
the artistic that is neglected .
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Observing advanced classes, I have often
felt deeply frustrated by the kind of
instructions and admonitions voiced there.
Teachers place great stress on the precise
position of an arm, the thrust of a leg, the
angle of inclination of the head or a slight
shift to left or to right. It may be extremely
important to place each finger just right and
tb display the body contours to perfection
but it contributes little to rhe artistic
development of the young dancer.
The physical shape in itself never made a
movement more interesting nor a dancer
into a more radiant stage personality.
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Nothing is as exciting and
fu lfilling for a dancer
working out a new role in
the studio as the moment
when he/she hits upon his/
her personal
interpretation for the
part, After years of
physical training comes the
moment of touching that
mystical, magical, intuitive
something that is larger
than life -artistic
expression

It is very seldom I encountered a teacher
who managed to guide a student how to
transform his "artistic frenzy" into dance
form, or how to endow a movement with all
the hues of this passion without going into
excesses that Gertrud Kraus in her
picturesque languagecalled "A facial
emotional bath".
Whenever I watched advanced students
rehearsing a new performance it was always
blatantly obvious what painstaking efforts
had been made over the years to perfect the
technical aspect of their dancing, and that
the artistic aspect had been mercilessly
neglected. Admonitions such as "you are
not dancing, move, be more interesting,
project youself, dare, be yourself", only go
to illustrate the incompetence of most
teachers to cope with this issue, and they
serve no g06d purpose. They hurt the
stlidents, diminish their self-esteem and
. self-assurance and inhibit them still more.
Jane Dudley, a former dancer with Martha
Graham, is an exception to this norm.
Once, in a master class of hers which I
observed at the Rubin Academy of Music
and Dance in Jerusalem, she was not happy
with the execution of a series of exercises.
She stopped the lesson and told the students
to stand up, close their eyes and imagine a
third eye in the centre of their forehead and
a fire buming in their body. "Open and shut
your eyes several times and feel how the
intemal combustion affects your facial
expression and how it sends forth waves
through your eyes", she instructed them.
They concentrated and started
introspecting. AII of a sudden something
about the carriage of their bodies and the

designated to special festivities including
music and dance. These occasions created a
demand for musicians, among them
gentiles, and gave rise to Jewish musical
ensembles who took it upon themselves to
provide music, in spite of repeated
wamings by the rabbis that it constitutes a
breach of the sacred ancient prohibition to
p1ay instruments on the Sabbath.
During the 19th century there was an
artistic group in 1zmir, Turkey, called
"Dansa", which performed on the Sabbath a
week before the wedding, singing, dancing
and playing in front of the bride. The
rabbinical authorities were of divided
opinion regarding the propriety of the
custom, Some thought it constituted a
desecration of the Sabbath while others,
such as Rabbi A vraham
Ashkenazy (1789-1860),
opined: "they are
righteous men" , doing
what they deem a
"mitzva':, without
charging fee for their
performance, And he
concludes that though
there should never be a
"mitzva through sin",
the 'good deed of dancing
before the bride overrides
this prohibition. (8)
A col1eague of his, Rabbi
Haim Plagi (1788-1869),
who objected to the
playing of instruments
and dancing on the
"Wedding Sabbath",
described the happenings
that took p1ace: "Specia1 people arrive from
another town, put a large copper vessel in
front of them and strike it with wooden
ladles, to make music ... " (9)
The origin of the musical group's "Dansa" 1
have discussed in a separate article. (10)

זhe

Da  מce Activities 0 '
Jewish Commu  מities iמ
Eretz·' srae ו
When researching the dance activities in
Eretz-1srae1 two kinds of records are at our
disposa1 in addition to the rabbinical
"Responsa". Namely, books of stories and
reminiscences. Another rich source is the
Cabbalists' life style and customs,
including as they did ritualistic gestures and
dances,
There existed dance traditions among the
Jewish inhabitants of Eretz-1srael since
ancient times. 1n the more recent past an
important part was played by those Jews

who adopted many of the habits, including
attire, of their Arab neighbours. Their
central annual occasion for dancing was the
Feast of Rabbi Shimon Bar Y ochai at
Meiron in the Upper Galilee, at Lag
B'Omer.
Dancing, lighting of torches and other
ceremonies performed by the side of holy
tombs of late divines, which these
"Arabized" jews practised were at first
objected to by the cabba1ist mystics but
1ater adopted by them. The repertoire of Lag
B'Omer dancing inc1uded indigenous
Oriental dances, such as the Debka or the
Sword Dance but a1so Chassidic dancing
from Eastern Europe. (11)
Dance acquired increasing1y greater

old und young ["men of affairs"], as was
done in the Temple". (13)
When Abulaffia arrived with his family to
settle in Tiberias in 1740, this custom
spread to many other communities across
the land.
Just two years 1ater we read about this
custom as practised by the Cabba1ists of
Jerusalem at "Beit E1" synagogue: ".. . they
get up and dance in coup1es with torches in
their hands, going on for severa1 hours
reciting Psa1ms ["Shir Ham'a10t"] and the
Kaddish ... ". (14)
1n the 19th century, at the "Keha1 Zion"
synagogue in Jerusalem, an artificia1
fountain was bui1t to sprink1e water on the
dancers, to commemorate the
shedding of water ritua1 at the
Temple.
Even some kibbutzim in the
1920s attempted to restore this
water ritua1. 1n 1925 the
members of Ein Harod went to
a fountain near the kibbutz
with torches and water jugs.
The chi1dren entered the cave
where the fountain is, fil1ed the
jugs and then poured the water
on a fire 1it outside the cave,
while the people danced around
it. 1n other kibbutzim some
sort of fire and water ceremony
was incorporated into the
"Gathering of the Harvest"
festival he1d at Succot.

CHASSIDIC DANCES AT MEIRON ON LAG BE'OMER

importance among the Cabba1ists, and in
their 1etters to their col1eagues abroad they
exhorted them to adopt dancing likewise.
The custom of dancing with the Torascrol1s
on Simchat Tora became widespread. Rabbi ·
Haim Vita1 (1543-1620) wrote in his book
"Sha'ar Hakavanot" about his teacher,
Rabbi 1saac ben Solomon'Luria (ha-Ari): "1
saw him being very observant about this,
to dance and sing around the Tora scro11s,
with a11 his might on the night of Simchat
Tora, after the evening service ... 1 also saw
him go to other synagogues to do this by
jQining the congregation there". (12)
1n 1zmir Rabbi Haim Abu1affia (1660-1744)
decreed that during the "Chol Hamoed"
(ha1f-ho1iday) of Succot, there should be
festivities with dancing when the Temp1e is
commemorated on the Joy of the waterpumping Day ("Simchat beit hashoeva"). 1n
his book he writes, "1 [ordered them] to
light many cand1es in the synagogue and
play for about two hours, sing and dance,

But the centra1 dance event in
a11 Jewish communities always was the
wedding ceremony. Many books of
reminiscences from such diverse sources as
the Chassidic and other u1tra-re1igious
communities, through the first immigrants
in the 19th century and the founders of the
kibbutzim and moshavim describe wedding
dances. A1as, this is outside the scope of
the present paper. However, anyone
wishing to learn more about Jewish dance
traditions shou1d turn to my other
publications. (15)

w

The bibliography is to be found at the end of tl רe
Hebrew version of this article p. 62 .
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The 'expultion of the Jews from Spain and
Portugal (1992-1997) and later from Italy
brought about major changes in the life of
Jewish communities in the Ottoman
Empire. Each group of refugees tried to
preseve its identity and its social and
religious character in the framework of the
community it settled in. Among these

characteristics were the dance traditions
each community brought with it from its
place of origin. If the newcomers had
enough influence they even forced their
traqition on the indigenous jews. A typical
example is the community at Arta in
Greece, which caused great tumult in all the
Jewish communities of Greece, Turkey and
Italy in the first part of the 16th century.
The most detailed record of this event is to
be found in a letter sent by the Jews of Arta
to Rabbi David Hacohen of Corfu (died
1530). From this letter -- which uses strong
language not usual in such correspondence.- we may glean the whole picture of dance in
those communities. The text goes as
follows:
"May our rabbi and teacher inform us if the
three synagogues [kehalim] in one town
decided on regulations as to the dancing of
married women, because the ugly
happenings which go on daily at dance
gatherings make them like whore-houses. A
youngster tells the auanger of dances
[messader hamachol]: Get me this wench,
beacuse if not, 1 am not going to dance. And
she too would say as much. One Sabbath
there occuued a mishap during the dance,
when the husband told his wife: Don't dance
with that one. Later he found her dancing
with just this man and an altercation
occuued which ended in a gentile court of
law. When the community realized what
terrible indignity resulted from this sort of
dancing it was resolved that under threat of
direst ex-communications only married
couples may dance togrther or father and
daughter, mother with son, or brother and
sister. This rule was observed for three
years". (1) [for sources see the
bibliography of the Hebrew version of the
article]
The dancing was supervised by the auanger
of dances (master of ceremonies) whose
task was not just to teach dancing and
organize the event but also to bring
together the dancer with the partner of his
choice. For performing this service the
auanger was paid by the youngster, hence
the threat not to dance at all, recorded in the
above quoted letter.
This letter also points to the fact that the
dancing took place on the Sabbath, which
raises the question as to the accompanying
music, as it is frobidden to play musical
instruments on the holy day. There is no
clear answer to this query in this document,
but in any case the happenings at Arta
influenced dance traditions in the whole
region. (2)
As in all Jewish communities weddings
played a prominent role in the cultural and

social life of Ottoman kehilot. Often the
Jewish authorities had to intervene in dance
customs, especially in those with
prominent groups of newcomers from
Spain, Portugal and Italy.
One of the earliest sources we possess is
from the town of Constantinople - an
answer of Rabbi Bejamin Halevi (died
1540) to a query from the Jews of Arta on
the subject. He praises the customs of his
own community as opposed to those found
at Arta.
These state that the bride shall not be
accompanied when leaving her home by
more than five women playing drums and
"other musical instruments of the
Ishmaelites". Even in her house she is
allowed only the violin and the harp as
these "do no possess the [power] of words".
As far as dance itself is concerned, he
emphasizes the ancient prohibition of
mixed couples - male and female - dancing.
"Even a boy of twelve years of age shall not
dance in the presence of women". (3)
The important new aspect found in this
document is that· it applies to "newcomer~"
as well. This indicates the influx of
emigrants from the West into the Jewish
communities in the Eastem Mediteuanean
area.
The document we discussed deals with two
important parts of traditional Jewish
wedding ceremonies, namely the
procession leading the bride to the groom's
home and the music accompanying the
actual wedding rite. About these topics
there is an important passage in the
writings of the Chief Rabbi of
Constantinople, Rabbi Haim Benbenisth
(1603-1675), where he describes the
dancing "to make the bride's heart glad" (4)
and the accompanyinghabits of his flock.
He deals with the problem of how to auange
the music during the year of mouming after
a death in the young couples' families. (5)
In his opinion the wedding feast takes
precedence over the mouming.
Another source deals with the case of a
widower mauying a virgin not long after
his first wife's demise. The passage
explaines that though the widower may
object to musicians accompanying the
bride on her procession to his home with
merry tunes, he has to accept that this is her
traditional right. (6)
Another instance of making the widowed
groom accept music at his wedding as
tradition demands comes from Rabbi
Benbenisth, quoted earlier. (7)
The last Sabbath before the nuptials was

The Nir Ben-Gal and Liat Dror company is
busy touring abroad with its piece "Inta
Omri" and preparing a new programme
which, as the joint choreographers state, is
going to deal with love ...  זt is not yet clear
whether Ben-Gal and Dror will themselves
dance in the new piece. The Ben-Gal Dror
group was awarded a regular company
budget by the Ministry of Arts for the first
time this season .

•

One of the cardinal difficulties of all
"fringe" presentations is that after the
initial show-case performances the works
disappear from the stage due to lack of funds
and logistic problems.
This year the artistic director of "Haramat
Masach" at Suzanne DellaICen.tre, in which
ten young choreographers presented their
work, was Daniela Michaeli and it was
announced that she will hold this position
for another season.

•

For the sixth time Amos Hetz's Chamber
Dances took place during the last quarter of
1994 in Tel Aviv and Jerusalem . Simone
Forti and James Saunders, two American
guest artists, took part.

The final selection of dancers to participate
in "Gevanim Bemachol" due in spring was
made in January, from out of about 50
proposals rendered to the jury.

w

•

Anat Danieli, Noa Dar, a group headed by
Nimrod Fried and Tamar Borer each
presented new works .
The "Vertigo" duo -- Noa Wertheim and Adi
Sha'al -- showed a new version of their
collaboration with the British group
"Ricochet" in Jerusalem, this time with
Israeli dancers.

•

Worth mentioning is the initiative of the
Ministry of Foreign Affairs Arts Section to
invite nine American impresarios and three
delegates from Bonn, Germany, to come
and observe the work of Rina Schenfeld,
Anat Danieli, "Vertigo", "Batsheva" and
the Kibbutz Dance Company .

•
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Iוi December the Ministry of Arts decided to
distribute about two million shekels, left
over in its coffers from the annual budget ,
among the active Israeli dance companies .
All the companies looked forward to 1995
in thi;: hope of augmented budgets, but it
tumed out that no additional funds were
forthcoming, due to cuts in govemment
spending during the 1995 fiscal year. It is
feared that Batsheva, in spite of its
popularity and success, is againgoing to
end the season in the red .
Batsheva was promised about five million
shekels, but after the state budget was
approved all it is going to receive will
amount to about three and a half million.

•

The brand new opera house in Tel Aviv,
whose general manager Uri Ofer resigned
his post after continued criticism, served as
the venue for William Forsythe's Frankfurt
Ballet performances in Israel in NovemberDecember. In February the Stuttgart Ballet
is due to give eight performances in the new
hall .
Batsheva participated in the inauguration
ceremonies of the opera house and is due to
perform there in March and April.

•

After preparing a new work for the
Nederlands Dans Theatre, which was
premiered in January, Ohad Naharin is busy
rehearsing a new work with Batsheva,
which will be premiered during the Israel
Festiv~l in Jerusalem in May-June 95. In
the meanwhile the company performed
works by guest choreographer Terro
Saarinen- (from Finland), which was well
received by the critics, and by the Portugese
choreographer Vera Mantero.

•
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Batsheva's younger company, The
Ensemble, which aspires to become more
independent, premiered Angelin Preljokaj's
work "White Tears" in November.  ןn a
homage to the visiting French
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choreographer a fascinating film about his
work was shown and he answered questions
froin the audience about his
choreographies. The Ensemble also
performed Jiri Kylian's "Six German
Dances" and Naharin's "The Sinking of the
Titanic", which until now were danced by
the parent-company.
The Ensemble's dancers also showed several
choreographies they had created for the
show-case performances "Haramat Masach"
held at the Suzanne Dellal Center.

•

The Kibbutz Dance Company premiered a
work by the Dutch guest choreographer
John Wiesman, which was performed only a
few times. The company's dancers and
students concentrated on their creative
works for "Haramat Masach", as well as on
their participation in rhe second
"International Choreographic
Competition", which took place in
December (See relevant articles about these
events pp. 14,22).
The Kibbutz Dance Company performed
works by Rami Be'er, Daniel Ezralow and
Amir Kolben. Its new junior company,
based in Tel Aviv and managed by Moshe
Goldberg, performed two well known works
for young audiences choreographed by
Ram.i Be'er, "Camaval des Animaux·" and
"Peter and the Wolf".
The company's general manager, Dan
Rudolf, travelled to Japan to finalize the
company's tour programme there . In
Ferbruary the company is scheduled to tour
in Spain.

•

Moshe Efrati's Koldemama company will be
celebrating its 20th birthday this year and
is busy rehearsing its new programme ,
"Female Presence" , due to be premiered in
spring .  ןt will consist of works by three
women choreographers, Anat Danieli ,

Daniela Michaeli anp Sa'ar Magal. Efrati
himself travelled to Liepzig to discuss the
possibility of choreographing a new work
for the Opera Ballet Company there.
In the meantime Koldemama has resumed
performing his works, "Mythos", "Caminaa-toma" and "La Follia" as well as his piece
for young audiences, "Ferdinand the Bull".

•

The Israel Ballet is also engaged in
performing pieces from its repertoire. This
was made possible -- according to the
management -- by the opening of the new
opera house, with its large stage and
elaborate stage app~atus, which will make
full scale .ballet performances possible.
During the fall the Israel Balletperformed
the second act from"Swan Lake" with guest
artists from the Russian Kyrov Ballet as
well as "Cinderella" and Balanchine's
"Serenade". The Israel Ballet also continued
to give its lecture-demonstrations for
children .

•

The Inbal Dance Theatre still has no general
manager, after Yuval Aloni resigned in
November due to the deteriorating relations
between him and the company's artistic
director, Margalit Oved. Inbal continues to
work intensively on its programme to be
premiered in April. It is to be hoped that it
will include some works by the company's
founder Sara Levi-Tanai. An Artistic
Committee has been appointed to assist
Margalit Oved. To a great extent the artistic
achievement of the coming premiere will
determine the company's future .

•

Bat Dor has recently performed works by
Gigi Caciuleanu, who has retumed from
Paris to work for it again. In January new
works by the Jewish-Argentinian
choreographer Mauricio Wainrot, who had
worked for Bat Dor in the past, were
premiered.

•

,
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