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הריקןדייהעצמאיתבתןכניתםעכשיןמןפיעים

 "חדריםשנידירתיילהשקדמן ,"השלישי

ליסןדהשנייםהמשיכןמשם ."חמןרים"ן

יצירןתיהםאתשביצעה ,עצמאיתלהקה

 ,"השלישיהריקןדיי ,כהעדביןתרהמןרכבןת

אינטא"ן "תאניםיי ,"התשןקהבמערבןלתיי

אלבגןפםשביםהשנייםבןריקןד ,"יעןמר

 .הבימה

כלכליפתרןןהיתהבסטןדיןהניקיןןעבןדת

אתלבקשןהלכןשעזבן ,הקיבןץבנילשני

רןביןעל-שםבאקדמיההמחןלאמנןתתןרת

ניר .שביקשןמהשםמצאןלאאבל ,בירןשלים

הם .ביצירההתנסןתמשהן:עןדביקשןןליאת

נןסדהןאזיצירתיןת.שלאןןירהחיפשן

 "אשרמטהייהאזןריהאןלפןשלהסדנה

 ,ב"יכיתהלתלמידישנןעדההמערבי),(הגליל

בבחינןתמרכזיכמקצןעבמחןלשבחרן

 ,צבאישירןתמסיימי ,ןלבןגריםשלהם,הבגרןת

הכשרהלקבלביקשןןנירליאתשכמן

 .שנהשלבקןרסמרןכזת,מקצןעית

 ,ליצןרהחלןהםבסדנההלימןדיםכדיתןך

ייזןגןנירליאתהיןאזכברכיאםבנפר,דעדיין

האישיים.בחייהם "ןתיק

זן .כשרןןמהןלהגדירהצליחלאעדייןאיש

אןלמסגרתלהכניסאפשרשאימהסןגתןפעה

לךברןרמןלה,ניצבמשאתהאבללנןסחה,

אןהיצירהאםאפילןבכשרןן,שמדןברמיד

יייצירתאןהשלימןתכלילאינםהביצןע

הכשרןןלאאם ,כןריאןגרפיהןמהי ".מןפת

משמעןתיתשתהיהכךאנןשיתתנןעהלעצב

שלהעליןןןמבחנהןרגשית.צןרניתמבחינה

לכאןרהבןשישהצירןףהןאאמנןתיתיצירה

~ 

II גכ-בןריוכדרוראתיכ :'כור ,"יעומראתאינ

כהנהורד( :צילוםהלהולה,ס:ירולדכ
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בזמןבןלהיןתבתייחאיה :הגיןניתרהיסת

להיתלןתכדי .מאליהמןבנתןגםמפתיעה

זהלצירןףדןגמאןתמאן,דגבןהיםבאילנןת

יחדלכאןרהקלילןתשל ,ןעןמקפשטןתשל

מןצרטשלהאןפרןתהןאמיתי,יןפיעם

 .קיליאןייריכי'הצהכןריאןגרףשלןהמחןלןת

מתיםייכגןן ,רינשלהראשןנןתבעבןדןתכבר

אן ,הסדנהחניךבהיןתןשיצר ,"מצחןק

 ,"בת-שבעייללהקתשחיבר ,"מןטעיתתפיסהיי

תנןעהלצקתכשרןןשלסימניםניכרן

אבל .משמעןתייםןרגשייםצןרנייםבדפןסים

דרךשלןהתחלהממששלסגנןניגיבןשידלי

שזכתהבעבןדההשנייםהגיעןבאמתעצמאית

היאהלא ,"חדריםיישלההמעןלההמחןל

של ,הקיןמיתלאאם ,האןרבאניתהבדידןת

זהלעבןרמסןגליםםייהשנ .דרניןהמהאדם

ןהקשרים ,"החדריםייןיב ,זןשללתחןמה

ןהחזקיםהאןפיינייםהקןןיםאחדהםביניהם

הזההיחדאבלהמשןתפןת.יצירןתיהםשל

האחיזהבשלןשמאלמרןת ,בעייתי

בזן.זההזןגבנישלהאמןציןנאלית

החייםלעצםשלהםתיהמרכזהמטאפןרה

תנןעה ,ארןכיםלמרחקיםהריצהאיה

שהיא-הדירהשלהריבןעיםבתןך ,ביתסיבן

הזהןהמרתןן .החייםשלהקרןסלה-העןלם

המןדעןתזיעה.הרבה ,ןזיעהמאמץמצריך

כאמנאציהןלריחהלזיעה ,לגןפניןתהעצמית

יתזהמרכהמטאפורה

החייםלעצםשלהם
הריצההיא

םיארוכלמרחקים

במחןלגןןניםיימפגששלההצלחהלהיןת

שנידירתייל "חמןרים"הזןגנכנסאז ." 1978

לתחרןתהןזמנןהם ,שלהם "חדרים

בבניןלההנערכתהצעירים,הכןריאןגרפים

) BAGNOLE ( ןהעןלםבתחרןתזכןפריס,שליד

 .לפניהםנפתח

 "חדריםשנידירתייללקרןאהיהמוטבבעצם,

שנמשך ,זהיזוגבמחןלכי .אנשיםשנידירת

ןבשןכנייןרדבמצןקתמדןברלא ,כשעה

מתכתמסגרת .העירבכיכרןתהאןהלים

תןחמת ,הריקהמהילבמעלהתלןיהמרןבעת,

ניראבלהחדרים.שניאתתאןרהבעזרת

 ,הכןריאןגרפיהלאלהשבח ,נתפשןלאןליאת

המןדרנית,בכןריאןגרפיהביןתרהנפןץלנןשא

את 1955בשנתסןקןלןבאנהיצרהמאז

גל-בןריונדרורליאתוריקו,ןר'וכהשליש"!קודיייהר

שלמוןעמינ ,אלטמןהודהיצילום,

" THE THIRD DANCE " 
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ןשןבשןבלגעתניראתמפתיםהחיים,של

שמאאןבדיקהמתןך ,במפשעה ,בבית-השחי

(מזהלהםמןדעיםשכןלנן ,נחיתןתןרגשיחשש

םיןהבשמהדיאןדןרנטיםיצרניעןשים

נןצרתזאתעצמיתןמבדיקה ,מיליןנים)

אינןשנירחןזר,מןטיבמחןןת,שלשרשרת

מניר.מרפהשאינן ,יותרנכןןאן ,ממנןמרפה

מןפעשלהראשונןתבשןרןתפעםשישבמיכל

הרקדניםנראיםשלעיתיםיבןןדאזןכרבאלט

טיפןת .זיעהשלכממטרןתמהירסיבןבבשעת

היאהזיעה .במעגלמגןפןתיהםניתזןתנןצצןת

כפי-המחןלשלהבסיסיהמרכיבספקבלי

יהןדי ,קירסטייןלינקןלןפעםזאתשביטא

את-30השנןתבראשיתשהביא ,חכם

 7המןדרניהבאלטאת(ןבכךבאלאנשין



היום-"הצליבהאמריקה:לחופיהמעולה)

בזיעתו."הרקדןשליומית

המכאיבהאמנותהואצורותיוכלעלהמחול

שלמשמיניתיותרבהישואולילעושיה.

ניכרהקלאסיבבאלטמקוםמכלמזוכיזם.

 ,הגשמימההיבטלהתעלםמודעמאמץ

טרפסיכורהשלאמנותהשל IIמסריח IIה

המחולגםלמעשההאולימפוס.בתהנעלה,

המאהראשיתשלהאירופיהמודרני,

מוכןהיהלא ,-50השנותשלוהאמריקאי

מבצעיו.שלזומצערתבגופניותלהודות

האצילים-והפיותהנסיכיםתחתלכאורה

במחולבאומר,דנגדוהבאלטשלמעודנים

אידיאלייםאחרים,ואליםגיבוריםהמודרני

אריסטוקרטיים.כךכללאכיאםפחות,לא

שלגשמיותםואתהגופניותהמגבלותאת

מעינולהסתירכאילוביקשושהכלהרקדנים,

תיאטרון-המחוליוצרירקחשפוהצופה,של

 .-70השנותשלהחדשהאירופי

אחדהואמסכהללאבגופניותהשימוש

אתהמקרביםהסגנוניים-בימתיים,האמצעים

לתיאטרון-המחול,ונירליאתשלעבודתם

אמצעישלו.המסחריהסמלהיאבאוששפינה

 ,בחזרההשימושהואפחות,לאחשובנוסף,

האמתמרכיבי-תנועה.עלאינסופית,לפעמים

איומרכיביםיסודותעלחזרהשללאהיא,

מקצבית.אוצורניתתשתיתליצורכללאפשר

העדראוהשינויבכך:תלויאמנותימבנהכל

(מושג IIהבינארייםהמספרים IIשניהםהשינוי

האמנות.שפתשלהמחשבים)מעולםהשאול

בגןפניןתהשימןש

אחדהןאמסכהללא
האמצעים

 ,-בימתייםהסגנןניים
אתהמקרבים

ליאתשלעבןדתם
לתיאטרןן-ןניר

באןששפינההמחןל,
המסחריהסמלהיא

שלן

במוסיקהבמיוחדבולטהחזרהאמצעי

שמדוברמשוםראשית,טעמים:מכמהובמחול

שלו.המדדהיאשהחזרהזמן,שלבתהליך

ביותר,מהירההתנועהששפתמשוםשנית,

האירועיםבשטףשמא ,חזרותמתבקשותולכן

בתודעתדברשוםראשונהבראייהנקלטלא

אתומשננים IIלומדים IIשאיןעדהצופה,

והןהמוסיקההןושלישית,ושוב.שובהחוויה

אוהצליל-שלהםהחומרבעצםהמחול

בזכותוחזקיםיפיםכךכל-הגוףתנועת

עוד.שלטעםבפהשנשארעצמם,

הקלאסיהבאלט-לושקדמולסגנונותבניגוד

בימינותיאטרון-המחול-המודרניוהמחול

מופשטאסתטיאידיאלאיזהלעצמויגהצלא

אמר,אלא ,זומלהשלהנדושבמובן , IIנעלה IIו

(בןטרנטיוסהרומיהמשוררכדברי

אדם:"אנילספירה):השנייההמאה

קיא, ,זיעה ."ליזראינואנושידברשוםכןעל

מחמתלמוקצותשנחשבו ,גופניותפעולות

זכורההחדש.ולמחוללמחזאותנכנסומיאוס,

מריהקנדיתהרקדניתשלהופעתהבוודאי

הצופים,לעיניבאוננותבחלהשלא,שויינאר

לעכל.התקשוקשוחיםמבקריםשאפילודבר

נטורליסטיתלקיצוניותדווקאלהגיעבליאבל

אתהמציינתבגישהונירליאתבחרוכזו,

באהדבראירופה.במערבשלהםהקולגים

רקדןשלשלרשותובכ,ךכלקודםביטוילידי

רזהמושלם,גוףלעמודצריךבהכרחלא

וצעיר.

ליהזכירבעברהמחוללבימתההתקבלותסף

בביתתפוחיםפעםמיינושבההשיטהאת

בוודאיזאתעושיםשבינתייםמניח,(אניאריזה

בידהיהממייןלכלאלקטרוניים).חיישנים

והולכים.גדליםחוריםשורתובולבודעץלוח

עלבהתאם.סווג ,מסויםחורדרךשנפלתפוח

הרזים,לנקב IIנפל IIשלאמי ,המחולבימת

לליאתסיכוי.לוהיהלא-היפיםהצעירים,

 ,הישנהמהאסכולהרקדניתכשלגוףאיןדרור

מבחןאתלעבורמכדירחבשלההירכייםאגן

 ,ומוצקנאהגברשהואניר,ואילוהבאלטיות.

"הרקדןלתפקידלהתאיםמכדיגשמי

המסורתי.היופימושגילפי IIהאצילי

אחרמחפשיםובן-גלדרור

האדםשלהאנושיות

שלנוהבכאלעמקהמגיע

משקליםצורות,מיניבכל

הקרבהומכאןודגמים,

לתיאטרון-המחול

מנושהכלהגרמני,

שפינהכשםבעבודתם.

נמשכווחבריהבאוש

חסרי IIלבגדים

בגדיכאילוצורה",

זאתובכלרחוב,

המאפשריםכאלה

 ,והבעהתנועה

בעיקרואלה

תחתוניותשמלות

לנשיםוקומביניזון

חסרימכנסייםוסתם

לגברים,וגופיותייחוד

דווקאהיושבינתיים

וליאתנירגםלאופנתיים,

(אולהתלבשנוהגים

להתלבש)שלאבעצם

פעמיםהרבה IIזו.בצורה

בדמיוןאותנוהאשימו

האמתאבלבאוש.לפינה

מאחריםשיותרהיא,

יאןדווקאעלינוהשפיע

אומריםהבלגי",פאבר

המופעיםשני .השניים

 "סייתאני

דרוריאת 7כור',

 7-גבןוכיר

הלהולה :םירולדנ
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הצטיינןארצההביאזהןמיןחדצעירשיןצר

איטיים,בשינןייםדןפו,יןצאתזמובתחןשת

תנןעןת,עלבחזרןתמןרגשים,בלתיכמעט

שבירתכגןובחפצים,פרןבןקטיביבשימןש

לןשנןעדןבעירןם,צפרדעים,ןהריגתצלחןת

 ,כאחדןדרמטיאסתטיתפקיד

ליאתעירןםבגןףשימןששלזהבתחןםדןןקא

משנתשלהםהמןפעעםלמדישמרנייםןניר

סביבנעשכןלןעןמרי",ייאינטא , 1995

נשיןעירןםייצרייםהיטהרןתטקסיאמבטיה,

פיןטי,בזמןןבןביןתר,ןעניינייפהןגברי

עקביןתחןסרמעיוחשתיאפילןלפעמים

חדרים",שניב"דירתכגןואצלם,

ןשןבשןביןרדיםבןריקןד

תמידהןא,אבלנירשלמכנסין

מב,דרחביםבתחתןניםנןתר

אתמסןימתבנקןדהעצרכאילן

כלשלאבןשהרגשבשלהתהליך

שלהםהיכןלתבמקןמן,כך

ביוענןגפיןטירגעלהשחיל

כמעטאפרןריןתהתרחשןיןת,

שלןרגעתנןעהשליןמיןמית

הפרחתכגןובימתי,קסם

ה"חמןרים",שניידיעלהפרפרים

אתחלזןנןתכמןהסןחבים

שלאןליחבילןת,בצןרתייביתם"

יכןלהןאאףנצחיים,פליטים

פאבר,יאןשלכהשפעהלהתפרש

מןשמעןתבמליםהשימןשעןמרי"ב"אינטא

השמעתדרכיןגם ,יןתרעןדנכבדמקןםתןפש

גםניכרתדןמניןכאוהשתכללן,הטקסט

שלמנהלןפןרסיית,ןיליאםשלהשפעתן

הטקסטיםשאצלןאלאפרנקפןרט'!ייבאלט

נירןאצלבתנןעה,מתנקשיםןאפילןמתנגשים

שלמרכיבדיאלןג-לא-דיאלןגמהןןהןליאת

היןצריםהםאיועצמה,בפניהעןמדתסצינה,

תיאטרןו-שלבכיןןוההןלכיםאצלנןהיחידים

כועןשהקןלבואמירלמשלהאירןפי,המחןל

הןא,אף

היאאףלמןסיקהשלהםההתייחסןת

שבמןסיקהמקרהזהאיוזה,לסגנןואןפיינית

גלאס,פיליפשליןתרןעןדריי,ךסטיבשל

בגןסטאבבחרןהם "השלישישב"ריקןדאלא

זהנפלאמלחיושלהמןסיקהאגב,מאהלר,

מתאימהכבלתישנה 20לפניעדנחשבה

ג'ןושבאעדדשנןתה,בשללכןריאןגרפיה

שלשלמהשןרהבהמבןרגןיצרנןימאייר

שלהסימפןניןתלצלילימעןליםבאלטים

הצליחאר'בזמןריסרקלפנין ,דןןקאמאהלר

ייהשןליההמרגש,בשירבחרהןאאבלבכ,ך

פנינהבאמתשהןאגברים,לשנילדןאטהנןדד"

ביטןיאינןהשלישי"הריקןדייןקןרנת,זעירה

מאהלרמאהלר,שללמןסיקהתנןעתימחןל

הןאהזןג,בדירתהשלישיהדיירלמעשההןא

בפרקהשניים, ,הרקדניםעםיחדקיים

מקבילהתנןעהעןדףלטעמייששבןהפןתח,

משמשהשלישי"ב"ריקןד

דןןקאהריאליסטיהמןמנט

בימתי,פיןטליצירתכפרדןקס

ביואכזריפיסימאבקאחרי

גביעלנירלןיןשבהשניים,

אתמןרידהבימה,במרכזרמקןל

שלזהןרגעאןתם,ןמנגבמשקפין

בצןרהמדברןמנןחהרגיעה

חזקה,כתנןעהממשנחרצת,

ןמשקפייםלבימההעןלהרקדו

 ,בחייםיןמיןמיתתןפעה-אפןעל

באמנןתמקןבלתאיננהאבל

להסירששכחמשןםלא-המחןל

כלביומקשרתהאיפןר,בחדרןלהניחאןתם

מכןןו,ריאליזםזהןכאו:שמנינןהמרכיבים

אחריחיפןש ,באלטיתאסתטיןתאנטי

אפשרהמציאןת,פרטיבתןךהפיןטיתהמחןןה

עמיחי,יהןדהשללשיריןזהסגנןולהשןןת

בבית,אןברחןבהשיראתמבקשהןאשגם

שלהם,היצירןתבשלןשרןאיםןנירליאת

שלישי"ן"ריקןדייחמןרים"חדרים",שנייידירת

צמצמןהםכיןצרים,בדרכםחשןבהתחנה

חדרים,בשניהפרטי,לביתעןלמםאתבעצם

שןבןלבסןףהחמןריםשלהנדןדיםבדרכי

עלהגברה,מערכתמסמלתשאןתהבדירה,

מרןבעים,רמקןליםשניניצביםהריקההבימה

הזההמכשןרכל-ןטייפמיקרןפןניםשני

הביתיןת,את,המסמלישואחכאןתןנראה

מרכזהיאההגברהמערכתבאמתבימינןהלא

המיקרןפןניםשניצעיר,זןגשלהחיים

ילדןתיןת,כמעטשיחןתלניהןללהםמשמשים

 ,ליאתמתחננתאןתי",אןהבשאתהייתאמר

ייאתבחןש,ךלבדלהיןתהפןחדתילדהכמן

אמא?"אתאןאבאאתיןתר,אןהבאתהמי

השאלןתעלבכעסהחןזרילדכמןנירממלמל

הטפשים,המבןגריםשל

ג:ו-בןרנוודרורלואת ,כור' ,"התשוקהתלבמערבויי

קורמוששושצולוס, ,הלהקהרקדנוס,
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מחפשיםןבן-גלדרןר
שלהאנןשיןתאחר

לעמקהמגיעהאדם
מיניבכלשלנןהבכא

משקליםצןרןתן

ןדגמים

כירבים,צעיריםכןריאןגרפיםמשתמשים

מןסיקה,כןתביםאלהמינימליסטייםיןצרים

כללבדרךמןרכבתקצבית,היאכישאם

עצמםעלהחןזריםזעירים,ממרכיבים

 ,השטחלפנימתחתכאילןחלהןההתפתחןת

מסךיןצרןזהקרחןנים,כתנןעתסמןי,כמשהן

 ,רקעהטןבבמקרההתנןעה,מאחןריקןלי

ייטפטיםפשןטפחןתהמןצלחןבמקרה

מיןתרים,ןכמעטמחייביםבלתימצלילים"

ןניר,ליאתאצלגםמשמשהשקט

האדישןתנגדיהתקןממתממש ,הזןגבניביו

מתןךמהמןסיקההזןההתעלמןתאן

להרגלשרידכמיןהראשןנה,הסימפןניה

התנןעה ,מינימליסטיתמןסיקהעםלעבןד

המכני,הפעמה,במישןררקלצלילמתייחסת

בהמשךאבלמאהלר,שלביצירתןהשןלי,

דמןתהןא ,משלןתפקידלמלחיושישמתברר,

 ,המחןלשלהמבצעיםלשנינןספת

-מנןחהשלברגעיםדןןקא "השלישיריקןד"ב
מביאהבהם-הלןחמיםשלמןצדקתןמנןחה

 ,פיןסשלטקסכמין,ייןןכדכןסןתשתיליאת
נןספתפעםזןפעןלהןמבצעתשבהןהיא

ההןפךפיןטי,מטעואןתןיש ,הסיןםלקראת

אמנןת,שללאלמנטיןמיןמיתפעילןת

ביקןש ,קשראחריחיפןששלעצבןתיש

פןסק,בלתילאישרןרהזקןקההאהבה

ממנן,הנןצרתןבתנןעה ,הזהבדיאלןג

כמעטתנןעהבתןךבתנןחההנאההשימןש

אתמנגבפשןטנירבהםברגעיםאןבססיבית,

-ייןלעצמןמןזגאן ,האדםכאחד ,משקפין
עדינןתלמןפעמקנים-זיכרןנןתייןאןלי

 9ןאנןשיןת,



ציפורניםוזרליאתנכנסתהסיוםלקראת

ומפזרתלהמטיילתהיאבידיה,גדולאדומות

הפרחיםאתמשליכההבימה,פניעלאותם

אחריההמתרוצץ ,ונירכתפה,מאחורי

אימתכלנרתעבזנבו,המקשקשככלבלב

לפצוע,היכוליםלרסיסיםולהיות

התגובותשלמרותהופתעו,ונירליאת

ועדתידיעלנדרשוהם ,ליצירתםהנלהבות

אחד- IIלעםאמנות IIשלהרפרטואר

הכוחניהז'דאנוביזםשלהאחרוניםהמבצרים

לערוך II-בארץהשמרני

עליואם ,במופע IIשינויים

אמנות IIמטעםבהזמנותלזכות

להםנאמרלאאפילו , IIלעם

אותהלחבריהפריע ,בעצםמה,

האם , IIסודיים"שדיוניהועדה,

כאן?ישייצריותמדייותר

מדי?חדשניתהצורה

האמנותיתלביורוקרטיה

פתרונים,

אינםורקלרקודהרוציםרביםנערים

ניר,מספר ,מעיזים"

החדשה,יצירתםעלעבדוהםכשנהבמשך

בעבודהנוצרהוהיצירהקבוצההתגבשה

גל-ב(וגירדרורל(את ,כור'חורג",מטע(יי

גובעפר ,וסילצ ,הקיבוציתהמחוללהקת ,רקדגיס

UNUSUAL CARGO·, CHOR,: LIAT DROR AND NIR BEN'GAL • 

DANCERS: KIBBUTZ DANCE COMPANY 

גבו,אוראשועלבמקרהנוחתכזהשפרח

שלאאפשראי ,מגעילמשהוהואכאילו

פינהשל(הלבנות)הציפורניםעללחשוב

פרחיםפיזורשלזותמונהגםאבל ,באוש

אחרות,בסצינותשכמואלאבלב,ריגושיוצרת

לחזרותהמוכניםהיוצרים,שנישלהסבלנות

משלי,רבה ,אלמנטיםעלפעמיםאינספור

II התשוקהבמערבולתII מפנהנקודתהיוותה

נירשלהראשונותהיצירותשלושבעבודתם,

מחוספס,חושפני,עצמידיוקןמעיןהיווליאת

 IIהתשוקהבמערבולת II ,עצמיתהתאהבותללא

עבודהאלא ,עצמםעבורדואטעודאינה

היוצריםוהפעם ,מבצעיםלעשרהמורכבת

עצמה,לבימהמחוץ

למבחניםהזמינוהםבעיתונים,מודעותבעזרת

במערבולת IIעלהחזרותלקראתשערכו

ניסיוןמהםנדרששלאמועמדים IIהתשוקה

הרבהמההיענותהופתעוהםבמחול,קודם

-60מפחותלאוביניהם ,צעיריםעשרותשל
הואלרקודהרוציםהבחוריםמיעוט IIבחורים,

ניר,אומראגדה",
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מקבליםהמשתתפיםלהקה,לנהלפשוטלא

אתלשפרמנתועלמופעים,עבוררקתשלום

מהרקדניםשלושהאושנייםהכספי,המצב

שנירבמפגשיםלסירוגיןמשתתפיםשלהם

רחביבכלספרבתיתלמידיעםעורכיםוליאת

שיש ,מתבררשובאלהובמפגשים IIהמדינה,

העובדיםיוצרים,בזוגכשמדובר

לגלות,מסקרןתמידבמשותף,

אחדכלשלחלקומה

גונקורהאחים ,מהשניים

והארטמוסהצרפתים,

ועודהאמריקאים,המחזאים

הותירו ,יוצריםשלזוגות

הסימביוזהחידתאתאחריהם

בן-ונירדרורליאתגםהיוצרת,

לדרכםהתרגלוכךכלגל

אינםעצמםשהםהזוגית,

התפקידיםלחלוקתמודעים

ביניהם,

בתולדותתקופהליזכורהלא

בישראל,האמנותיהמחול

בזכותכיהעכשווית,זוכמויצירתיותששפעה

נהרין,אוהדכגון ,יוצריםשלשלמהקבוצה

והשנייםזיו-אילרותקולבן,אמירבאר,רמי

נראיםזה,ביוגרפיבדיוקןדניםאנובהם

הצעירהדורבניוהרקדניותהרקדנים

אחתזוואוליאילתור,בעזרתגםמשותפת,

הגיעויחסיתקצרהתקופהשתוך ,הסיבות

שלגופוכימפתיעה,ביצועלרמתהרקדנים

מסוגליצר,עצמושהואמההמבצעאדם,

היתהזולמעשה,מדהימים,דבריםלעשות

המחולראשונישלדרכם

גרטרודכגוןהמודרני,

בנןשלא ,אצלנןקראןס

אלאשיטתית,טכניקהכל

לפתןרדרכיםחיפשן

הצןרךלפיטכניןת,בעיןת

הרגש,שהכתיב

 IIהתשןקהבמערבןלת IIב

בןישאבלסיפור,אין

 ,אנןשיחסישלהתפתחןת

לדבריםלעיתיםהגולשים

היאהזכןכיתמסוכנים,

 ,בןמרכזיסמלימרכיב

שישהזכוכית,כמוממש

שבירהשהיאברק,לה

מסןכנתלהיןתועלולה

אןבכוחבהנןגעיםאם

חלשהבצורהבהאןחזים

בניביןיחסיםגם ,מדי

להישברעלןליםאדם

התשוקה"במערבולתיי

ב(-גלריוגדרורליאת ,'כור

הלהקהרקדנים:

רובי(יורסצילוס,
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שלמההזדהותומזדהיםעצמאיים ,מרתקים

היוצר.שלשכוריםכשליחיםולאתנועתם,עם

אישית,מעורביםבלתייימבצעים"לאהם

זה.מונחשלחיוביהפחותבמובן

ליאתשלהמופעאתמציינתהסוףעדהזדהות

ישכיואםדקות,-90כהנמשך ,,ייתאנים"וניר

הואואתנחתות,שיאנקודותהטבע,מדרךבו,

נוצץמתכתששחףשעה ,מראשיתומרתק

בוהסיוםועדהבימה,לרוחבלאיטונישא

אלה,אתאלהומוצאיםהרקדניםנושאים

תהפוכות.ורבמסוכןמפר,ךמסעאחרי

הבימהרצפתעלמתגליםהאור,עולהכאשר

אסוציאציותהמעליםמתקנים,מיניובירכתיה

מהרהעדאבלוחבלים.קולביםעינויים,של

 ,פשוטנועדו,הללוהעינוייםכלישכלמתברר,

ברזנטיםשלושהלמתוח

אתהתוחמיםבהירים,

 .אותהומחלקיםהבימה

הממשיתהמלאכהעצם

שלושהכנסתשל

חבילות(בצורתהיריעות

שמעלהמה-ארוזות

שכברסבלות,שלמוטיב

ליאת-ניראצלהופיע

פריסתב"חמורים"),

נעשיתהיריעותומתיחת

ומסירות,יעילותבמין

טכניתעבודהההופכת

וכשם .למחולפשוטה

שלושנישאותשבתחילה

כתפיעלהחבילות

בכיווניהנעיםהבחורים,

נישאותכךשונים,גו

העירומותגוויותיהם

חבריהם,כתפיעלכמעט

בסיום.בלוויה,כמו

חדשהעבןדהכל

מסקרנתשלהם
מחלןקןת.ןמעןררת

שהםמשןם

בחןמריםמתעסקים

שלביןתרהבסיסיים
ןהמחןלהתיאטרןן

ןהגןרהיצרים

האנןשי

רעשלסתםהופכתהצעקההסיום,לקראת

קוליפןגםלעצבניסיוןללאעצמו,עלהחוזר

ממשיפגםוזהמשכנעת.דרמטיתבצורהזה

רבים,יוצריםשלבכוריאוגרפיההיטבהמוכר

או-מונושללאאבלתנועהבניהולהמיומנים

חלקוכמו ,קצרצריםמכנסייםמתגלים

וגם ,חדשכל-כךלאזהנשי.מחוךשלהתחתון

 .לענייןשייךלא

זלילתשלעדינהאורגייהשלסצינהאחרי

 ,שחורותחולצותעוטיםהכלחושנית,ענבים

נזקקאחדשכלכך ,מאחוררותכפתהמת

בלי .שעליוהחולצהלסגירתחברולעזרת

וכיפתורלבישהשלזהאקטהופך ,משים

ואילופעולה.שיתוףהמסמללמשהו ,פשוט

אחרי ,ורזהקומהגבוהת ,הרקדניותאחתאצל

החשוףחזהואתפניהאתרחצההיאשגם

יכ ,נשקילכלהחולצההופכתמטהרים,במים

הכסותאתלהלמסורמסרביםהבחורים

ומושלכת,נדחפתוהיאמבקשת,שהיא

אלה,בנסיבותמוזרהקצת ,בצניעותמסתירה

איבהשלרגעזהובזרועותיה.שדיהאת

הטריטוריאלי"ה"עיקרון

מוצאנקודתמשמש

הופךאינואבללמחול,

 .נרקדתלהרצאהאותו

-בגבולותחייםכולנו
לאומיים,אישיים,

זואיןקבוצתיים.

תיזה,עלכוריאוגרפיה

משהולהוכיחהמנסה

 ,כוללבמקצבמתחלפותההתרחשויותמוגדר.

מירוץשללשיא ,יחסיתרוגעת,מהתחלה

הבימה,סביבהכוחותכלותעדמרתון

שלהמואצתונשימתםזיעה,במפליהמסתיים

לסצינהמוסיקליליווימשמשתהרקדנים

 .המופעשלהראשוןחלקואתהנועלת

טקסט.שלאלמנטיםגםמוכנסיםלתנועה

וקטנתהשיערשחורתחביבשירההרקדנית

עלושובשובחוזרתשחור,אוטרדבלי ,הקומה

אהבה".עלאלייידברהפסוק

הרקדניםמןאחדיםמשוחחיםאחריםברגעים

מגיעותשאינןשיחות ,ריאליסטיבשקטביניהם

מפגרהבימתיהעיצובטיבמבחינתלאוזנינו.

העיצובאחריבהרבהבקולותהטיפול

 .התנועתי

עבןדןתיהם

כמןמתנןעעןת

אבלמחןלןיצירןת

שחקניםכמן

נדרשיםרקדניהם

מלןאאתלשלם
עםההזדהןתמחיר

מבחינההתפקיד

כאחדןרגשיתגןפנית

מעולהלטיפולזכהזהטקסטואליפןדיאלוג.

 ."עומריאינטא"בממששלולעיצוב

מינילבושיםהכלייתאנים"שלהראשוןבחלקו

ומותאמיםעדיניםבגווניםקלילות,טוניקות

הללוהיוני-סקסלשמלותמתחתהיטב.

וג-בוניר Jר Jדרתיאו ,ד Jריק J 'ר Jכ ,"חדריםישנרתדייי

M APPARTMENT" ססR סTW • 

R AND NIR BEN·GAL סR. & DANCE: LIAT DR סCH 

אישיתטריטוריהעלהגנהשל ,ואכזריות

 .החברהפולשתאליה ,גופניתואוטונומיה

,התגבשהזולהקהשלהקודםהמופעמאז

מזההיוצריםשניעובדיםשאיתההקבוצה

זוממשיכיםהרקדניםמןאחדים .כשנתיים

שלתנועתם ,מהמשוםבלהקה.השנייההפעם

שניתנהמזויותרמרתקתבחבורההבחורים

ספק,בלי ,היהביותרהבולטהרקדן .לנשים
אפשרשאיאנשיםמאותםוהוא ,גתעמנואל

השמונהכלאבלהבימה.עלעיןמהןלגרוע

שלהםהתנועהבאינטנסיביותמרתקים

למחול.ובמסירותם
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היאונירליאתשלביותרהטרייהעבודתם

 ,מרתקתקבוצתיתעבודה ,"ועומריאינטאיי

אוםהמצריתהזמרתשלשירהלצלילי

 ;חיותאריקמוסיקלית:(עריכהכולתום

יניב;ארז :תפאורהשמעון;ןאתלבושות:

יובל :הרקדניםבביצוע ;תבוריאילתאורה:

 ,לבנהרונישינפל,דניב ,גפנינעמה ,פינגרמן

עללהופיעששבו ,עצמםוהכוריאוגרפים

גםבה ,ממושכתהעדרותתקופתאחריהבימה

 .בן)להםנולד

מוגדרסגנוןלעצמםלעצבהצליחוובן-גלרודר

עבודהכל .וקפואמגביללאכיאף ,למדי

 .מחלוקותומעוררתמסקרנתשלהםחדשה

הבסיסייםבחומריםמתעסקיםשהםמשום

והגוףהיצרים-והמחולהתיאטרוןשלותריב

יצירותכמומתנועעותעבודותיהם .האנושי

נדרשיםרקדניהםשחקניםכמואבל ,מחול

 ,התפקידעםההזדהותמחירמלואאתלשלם

 .כאחדורגשיתגופניתמבחינה

השראהשואבתשעבודתם ,צויןרבותפעמים

היוצריםאבלבאוש,פינהשלמסגנונה

מיומנותעלויתרולאמעולםהישראלים

המחול,אתהפכוולאהמבצעיםשלמחולית

בימתילמשחק ,באושפינהשעושהכפי

כמוממש .מחוותשל ,תנועתיתבמסגרת

באוש,פינהשלהמוקדמותבעבודותיה

ממשייםקירותביןמתרחשעומרי"אינטאיי

 ,עליהםלטפסאפילושאפשר ,ומוחשיים

החדראמבטיה,חדרהפעם-ביתיתבסביבה

לבדונמצאאדםבובדירה,ביותרהאינטימי

יותראינטימיאףאולי ,גופועםומעורטל

שנייםנמצאיםזאתכלבבו ,המיטותמחדר

לפחות.

של "מזרחיייסולומריקודמתחילהמופע

וגלית,רכההתנועה .אגןניענועיכולו ,ליאת

המודגשיםמאחוריהנהניתהרקדניתכאילו

 .חושניותכולה ,לעיתיםאותםמלטפתוהיא

במפגשיםלמעשהמשתתפתאינההיאאבל

המיםעםאוזועםזההדמויותשלהשונים

נמוכותרגלייםעלהניצבת ,הלבנהבאמבטיה

פעם.נהוגשהיהיכפ

בתפקידהוצבוהרקדניםקודמותבתוכניות

אך ,הזוגתנועותשלמשכפליםשלטובהכפוי

שינפלדניב ,גפנינעמה,פינגרמןיובלהפעם

שהםניכרבאישיותם.בולטיםלבנהיורונ

הנובעיםתנועתייםחומריםלעבודהתרמו

הזוג.בניעםמשותףיצירהבתהליךמתוכם,

ואיכות,אמינותמקרינהשלהםהתנועה

עשיריותרהמופעשלהתנועתיוהחומר

בנישלהקודמותבתוכניותמאשרווירטואוזי

ריקודחוזרכמוטיבשזורהמופעלאורךהזוג.

אצלההתנועהמקור .דרורשלקסוםישבן

עמוקהטמונהאנרגיהנקודתמעיןפנימי,הוא

תנועההיוצרותאנרגיותזורמותשממנה ,באגן

ללאזורמיםאלהגליםגלים.שלמעגלית

האגןכאילובכוח,מכיםגםאבלהפסקה

ענק.אוקיינוסשלמימיואתבתוכוחובק
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 ,נפלאותסצינותכמהשזורות "ירעומאינטא"ב

מימתיזיםעירומיםגבריםשלושהכמו

עלארבעעלמהלכיםכךואחר ,אמבטיה

במרכזדרור .ככלביםנובחיםהרטובה,הרצפה

ומגבתשלה,המפורסםהישבןריקודעם

רכונהלבנה,אחריהם .בידהשוטכמושנראית

אותה.ומייבשתממרקת ,הרצפהעלכשפחה

גפני ,חשקואחוזתחזהחשופת ,אחרתבסצינה

העומדיםהגבריםשניאתלעוררמנסה

בועטיםממנה,להיפטרמנסיםוהם ,ומעשנים

גרוטאותקופסתהיתהכאילואותה,ומעיפים

שלהדואטיםכוריאוגרפיתמבחינהישנה.

לאורך .מוצלחיםפחותהיוהגבריםעםלבנה

אלימיםמאודהיוהדואטיםהעבודהכל

 .דינמיקהומשחקיחוכדרגותשלגיווןוחסרו

 ,ומשיכהאהבהשלוהמאבקיםהמפגשים

לרגעעדנמשכיםבזולת,שליטהעלמאבקים

ולהיכנסלהתפשטהבחוריםאחדמחליטבו

שללהיטהרות,שאיפהמעיןזוהילמים.

שלוהריטואליהעתיקבמובןבמיםמושיש

טהרה.כמקווההאמבטיה ,הרחצה

בבגדבן-גלנירלבימהשנכנסועדזהמרגע

החומרהסתייםכאילוהמתח,יורד ,שחור

רוחמכניסניר .שבמופעוהרגשיהתנועתי

מלאמשעשע,מונולוגמשמיעהוא ,חדשה

תוכןללאבהברותבלתי-מילולי,הומור

וסוחףמנחת,מתמוגגממששהואעד ,מוגדר

מאודמונולוגזהובעצם .הצופיםאתאיתו

-קומדיסטנד-אפמיןהיותואףעל "פרטייי
 .ישראלשלהעכשוויהאופנתיהלהיט

מתפשט ,שבאמבטהמיםאלנמשךהואגם

עושהוכך ,עליוהנשפכיםבמיםכולוומתרחץ

זהבקטעהנשים .בחבורההשלישיהרקדןגם

מגישותהן-בלןשלתפקידבעיקרממלאות

מכבסותהןמגבות,םיהעירומלבחורים

להםומספקותשפשטו,הלבניםאתוסוחטות

 .יבשיםבגדים

צביעותמיהםתועבוד

התחדשותלע
מדת{'מחשבהמת

ונכונותעננהר

םילשינוי

ורגו~המפויסתנעשיתהאווירההרחצהאחרי

השלישית(בפעםחוזרתוכשליאת .יותר

המשמשכולתום,אוםשלשירהעםכמדומני),

שהגיעהחשתישלה,שארק"אללייראקסרקע

משעשע ,חלקמתחילאזאבלהסיום.עת

אחדאחר:מכפרשאולאךכשלעצמו

אותוותוקעמיקרופון,בידואוחזהבחורים

הזוגשללרגליהםואפילו-לפרצופיהם

טרדןרדיואוטלוויזיהכתבכמוהרוק,ד

שאין ,חדשסיפורשלהתחלהכאילוזו .וחצוף

לתמונהנכנסהיהזהמוטיבאילוהמשך.לו

-עלילתיחוטכעודמשמשוהיה ,קודםהרבה
-התקשורתבעידןהאינטימישלהפומביות

שהדברכפיו"נכון."אורגניהיהזהאולי

החזקהלהתרחשותנדבקלאהוא ,במופע

כולו.הערבשלוהרגשית

 ,המיניםביןלשוויוןשפתייםמסכמולבסוף,

אישאבל ,למיםנכנסתהרקדניותאחתגם

למעשיה.לבשםלאכבר

שלוהביצועמרכזיתפקידמשחקתהתאורה

מופעיהםולעומת .ממשמעולההמבצעיםכל

חסישב ,"תאניםייכגון ,ונירליאתשלהקודמים

מהבעצם,להם,מובןשלארביםטענואליהם

 ,לומרהללוהמוכשריםהיוצריםשניביקשו

מושיהשלדעתי .מאודברוריםהדבריםהפעם

מרכיבאלא ,פרוגרמטיאינומזרחיתבמוסיקה

 .יפהעובדוהוא ,"רגילייניגודי

מצויןהמשךומתגרה,מגרהמהנה,חזק,מופע

 .בן-גלונירדרורליאתשלהמיוחדתבדרכם

עשראחריאפילו ,התחלהאלאשאינהדרך

עבודתםאתלסכםהרגעזהלאיצירה.שנות

מכובדמקוםלעצמםשכבשווניר,ליאתשל

 .ובאירופהבארץהמודרניהעכשוויבמחול

מתמדת,התחדשותעלמצביעותעבודותיהם

במסגרת ,לשינוייםונכונותרעננהמחשבה

 .לעצמםיצרושהשנייםהאסתטיקה

טוביםאנשיםהםבן-גלונירדרורליאת

אפשרי.והכלהדר,ךבאמצע

ם

ענויותשומתר
צירהחסר

-גלבןנירכור':

בע-שבתהמחוללהקתרקדנים:

אמירודוריתפרלמוטרצפרהתלבושות:

מליןדוריתתאורה:

ניקולסמגימוסיקה:

אביבתל , 1986במאי 7בכורה:

נריוכנריקהנרכיינר

דרורליאתכור':

ירושליסהאנסמבלרקדנים:

נבויועדמוסיקה:

הנדקהפטרטקסט:

דרשוביץהאחיותתלבושות:
ירושליס , 1986במאי 28בכורה:

חירגוכטעך

בן-גלונירדרורליאתכור':

הקיבוציתהמחוללהקתרקדנים:

פרלמוטרצפרהתלבושות:

מרטנסוויסמוסיקה:

דקות 20המופע:אורך

וכיטעינרנרפיסה

בן-גלונירדרורליאתכור':

בע-שבתהמחוללהקתרקדנים:

פרלמוטרצפרהתלבושות:

מרטנסוויסמוסיקה:

אביבתל , 1987יוניבכורה:

דקות 20המופע:אורך

חדריםשכידירנר

בן-גלונירדרורליאתכור':

-גלןבונירדרורליאתרקדנים:

פרדסיעלותלבושות:תפאורה
ריאמיקרדהברטתאורה:

וידיסלבסקיאורימוסיקה:

אביבתל , 1987ונייבכורה:

דקות 60המופע:אורך



חמרריס

-גלבןונירדרורליאתכור':

בן-גלונירדרורליאתרקךנים:

פרדסיעלותפאורה:תלבושות

ריאמיקרדהברטתאורה:

וידיסלבסקיאורימוסיקה:

שוץליליאןהפקה:
 1988באוקטובר 27בכורה:

דקות 75המופע:אורן

השלישיהריקרד

-גלבןונירדרורליאתכור':

בן-גלונירדרורליאתרקךנים:

פרלמוטרצפרהתלבושות:

אריאבאריאלתאורה:

מאהלרגוסטבמוסיקה:

שלומובחגיהפקה:

אביבתל , 1990ספטמברבכורה:

ריקרד

-גלבןונירדרורליאתכור':
תיאטרדאנסקונטמפוררילונדוןרקךנים:

בן-גלונירדרורליאתתלבושות:

שוסטקוביץמוסיקה:

מקוגטינהתאורה:

לונדון , 1991באפריל 5בכורה:

דקות 25המופע:אורן

התשרקהבמערברלת

בן-גלונירדרורליאתכור':

הלהקהרקךנים:

בן-גלונירדרורליאתתפאורה:

דרורזימרהתלבושות:
גינתדודתאורה:

וידיסלבסקיאורימוסיקה:

אביבתל , 1992באפריל 14בכורה:

 .תאניס
בן-גלונירדרורליאתכור':

הלהקהרקךנים:

גתיפעת_תפאור!י:

דרורזימרהתלבושות:
שלומובחגיתאורה:

חיותאריקמוסיקה:

ברלין , 1993באוגוסט 10בכורה:

ערמריאינטא

-גלבןונירדרורליאתכור':

הלהקהרקךנים:

יניבארזתפאורה:

שמעוןאןתלבושות:
תבוריאיילתאורה:

כולתוםאוםמוסיקה:

חיותאריךמוזיקלית:עריכה
שלומוגחגיהפקה:

אביבתל , 1994באוגוסט 11בכורה:

דקות 80המופע:אורן

SET & COSTUME: YAEL PARDESS 

LIGHTS: BERT DE RAEYMAECKER 

MUSIC: ORI VIDISLA VSKl 

PRODUCTION: LILIAN SHUTZ 

WORLD PREMIERE: 

OCTOBER 271988 

PLA YING TIME: 75 MINUTES 

THE THIR.I> I>.A.NCE 

CHOR.:LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

DANCERS: 

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

COSTUMES: ZAFRA PERELMUTER 

LIGHTS: ARIEL ARIAV 

MUSIC: GUSTAV MAHLER 

PRODUCTION: HAGAI SHLOMOV 

WORLD PREMIERE: 

SEPTEMBER 1990, TEL AVIV 

R.IKUI> 

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

DANCERS: LONDON 

CONTEMPORARY DANCE THEATRE 

COSTUMES: 

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

LIGHTS: TINA MACHUGH 

WORLD PREMIERE: 

APRIL 1991 , LONDON 

PLA YING TIME: 25 MINUTES 

CIR.CLES OF LUST 

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

DANCERS: THE COMPANY 

SET: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

COSTUMES: ZIMRA DROR 

LIGHTS: DAVID GINAT 

MUSIC: ORI VIDISLA VSKl 

WORLD PREMIERE: 

APRIL 14 1992, TEL A VIV 

FIGS 

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

DANCERS: THE COMPANY 

SET: YIFAT GAT 

COSTUMES: ZIMRA DROR 

LIGHTS: HAGAI SHLOMOV 

MUSIC: ARIK HAYUT 

WORLD PREMIERE: 

AUGUST 10 1992, BERLIN 

R.I :זvנ.A.NT.A. OU 
CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

DANCERS: THE COMPANY 

SET: EREZ YANIV 

COSTUMES: ANN SHIMON 

MUSIC: AUM KALTSOUM 

MUSIC EDITOR: ARIK HA YUT 

PRODUCION: HAGAI SHLOMOV 

: WORLD PREMIERE 

AUGUST 11 1994, TEL A VIV 
'\ 

PLAYING TIME: 80 MINUTES 

LIST OF WORKS 
SH.A.PELESS 

CHOR.: NIR BEN-GAL 

DANCERS: 

BATSHEV A DANCE COMPANY 

COSTUMES: ZAFRA PERELMUTER 

LIGHTS: DORIT MALIN 

MUSIC: MAGGY NICHOLS 

WORLD PREMIERE: 

MAY 7 1986, TEL AVIV 

S'VVEET 

STIPUL.A. TIONS 

CHOR.: LIAT DROR 

DANCERS: 

THE ENSEMBLE, JERUSALEM 

MUSIC: YOED NEVO 

TEXT: PETER HANDKE 

COSTUMES: 

THE DERSHOVITZ SISTERS 

WORLD PREMIERE: 

MA Y 28 1986, JERUSALEM 

UNUSU.A.L C.A.R.GO 

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

DANCERS: 

KIBBUTZ DANCE COMPANY 

COSTUMES: ZAFRA PERELMUTER 

MUSIC: WIM MERTENS 

PLA YING TIME: 20 MINUTES 

PR.OPER. :זvנI 

OCCUP.A.TION 

CHOR.:LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

: DANCERS 

BATSHEVA DANCE COMPANY 

COSTUMES: ZAFRA PERELMUTER 

MUSIC: WIM MERTENS 

: WORLD PREMIERE 

JUNE 1987, TEL AVIV 

PLA YING TIME: 20 MINUTES 

 T'VVO R.OOנvז:

ENT :זvנ.A.P.A.R. T 

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

: DANCERS 

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

SET & COSTUME: YAEL PARDESS 

LIGHTS: BERT DE RAEYMAECKER 

MUSIC: ORI VIDISLAVSKI 

: WORLD PREMIERE 

JUNE 1987, TEL AVIV 

PLA YING TIME: 60 MINUTES 

EQUUS .A.SINUS 
CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 

DANCERS: 

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL 
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למחילהמיריםארגיזעמיתת

מעמדךאתלשניתריצה
 Iבישראל?למחילכמירה

למחרלהמרריםארגרזעמרתת

בעזרתךלך.לעזררכמסרההרקמה

הארגוו:מטרות

 .מקצועיכגוףלמחולהמוריםכלאתלאגד •

 .למחולהמוריםשלהמקצועימעמדםקידום •

 .החינוך)משרדע"י(הכרה

המחול.למוריסוציאלייםלתנאיםדאגה.

הארגוןחברישלהמשותפותהבעיותיצוג.י

 ·ופתרונן

 .המחוללתחוםהציבורמודעותהגברת.

למחול,כמורהלךלעזורמנתעל
 Iביותרחשובההצטרפותך

~ 

' nformltion $,tv;C ןUnit'd Stiltn 
EmJMssy of th, Unit.d SI,(,/ 01 Am.,iCI 

 American Cultural Centersאמריקהתרביתמרכזי

כתביספרים.מבחרבספריות

מחולבנושאיוקלטותעת
היוםועדכרהאםמרתההאמפרי,מדורים

~ 

c 

קלטותולהשאלה.במקוםלעיון

בלבדלמוסדותבהשאלה

 31067חיפה 6679ת.ד. , 04-371261טל.בו-דבם:שושיפרטלקבלת

 03-5106937 .פקס 03-5106935טל. 26810ת.ד. 5קומה , 1יהודהבןמנדלור.בניין :תל-אביב
 E.mail: usistlv@zeus.datasrv.co.iI10.00- 14.00 'ויוס 10.00 • 16.00בשעות 'ב"היוס :לקהלפתוח

02פקס. 02-255755 .טל 920ת.ד. , 19היסודקרןירושליס: - 242560 
 E.mail: acc·jer@zeus.datasrv.co.il 9.00- 12.00ו'יוס 10.00 16.00-בשעות 'ה-'איוסלקהל:פתוח

דלמחדללתבדעההמדכז

פדליזz.ידקאתיבהבהלת

קלאסי,בלט , 4מגיליצירתימחרל

רסטפס.ג'אזמרדרכי,מחרל

~ 
גרפכי:כרשר

הגרף.רעיצרבחיטרבמדרגה,איררבי,

 03-9310835טל':פתח-תקווה, , 32בינזהיח'
 03-9311253טל':,פתח-תקווה, 19ההסתזיותיח'

THE ISR..A.EL B.A.LLET 

~ 
ר~

י
קלאסילבלטמרכז

הישראליהבלטלהקתשלהספרבית

 . 3.9.95ראשוןביוםמוזיםהליתחילתתשנ"והלימוזיםשנתפתיחתעלמוזיע

ימפולסקיברטהשלהישירהבהזרכתהמקצועימוריםצוותיזיעלינתנוהבלטשיעורי
תל-אביב.גבירולאבופינתז'בוטינסקי,ברחובהלהקהשלהחזשיםהחזרותבאולמיויתקיימו

 .מקצןעיתלקריירהןהכשרהמחןנניםלתלמידיםכיתןת •

 .המרכזתלמידימביויבחרןהאגןזים",ב"מפצחלהןפעןתמשתתפים •

 17.30בשעה 30.8.9Sבריעיביוםיתקיימוכניסהבחינות

\ 

 03-6968570 , 69666 ~ 0בטל.והרשמהפרטים



באלטלהקתמופעדימויים:בצמדנתחילהבה

מחול ,השלישיתהמערכה ,"הברבוריםאגם"ב

 ,באלרינההפרימהבביצועהשחורהברבור

המכוניםמהיריםסיבובים 32הסובבת

FOUTTES . שנחשבוירטואוזי,טכנימבצע
פיירינהשהבאלרינהעדלביצועניתןלבלתי

ואחר "ב"סינדרלהראשיתזאת,ביצעהלגנאני

 ,וםיהשנה.כמאהלפני ,"הברבוריםב"אגםכד

זאת.לבצעמסוגלתלשמההראויהרקדניתכל

אוכמכשיראלאאמנותיכאמצעילא ,עשרהקופלנדר/רוגמאת

מיסטי.לטרנסעצמןאתלהכניסטכניקה

 ,גבוהיםמחודדיםכובעיםחובשיםהדרווישים

המתרחבות ,גאלאבייהדמויותשמלותולגופם

שולי .חצאית-פעמוןבצורתהקרסולליד

בכוחםיהסיבובבשעתמתרוממיםהשמלה

צנטריפוגאלי.

 .הרועכוחותאתמייצגהשחורהברבור

ולהפיללהקסיםהרקדניתשלתפקידה

מצליחהוהיאזיגפרי,דהנסידאתברשתה

הבאלרינהשלתפקידה ,כמובן .במשימתה

וגם ,הצופיםלבאתולשבותלהקסיםהוא

יווישעללשמורכדימצליחה.היאבזאת

איה ,םיהמהירהסיבוביםבשעתשלההמשקל

 "מיקודייהמכונהבטכניקהמשתמשת

) ING חSPO (. ציוןנקודתלעצמהבוחרתהיא, 

כיווןעלהשומרתוהיאהאולם,בירכתישםאי

 .הרקדניתשלמשקלהשיוויועלהסיבובים

לעבר ,חוץיכלפמכווניםשלההסיבובים

הצופים.אולם

םישיהדרוושלעיניהם,השחורלברבורבניגוד

פנים.כלפימופניתליבםתשומתוכלעצומות

אין .מופעבגדראינוהדרווישיםמחול

 ,הצופיםאתבילהלהאולהקסיםבכוונתם

יורדתדרכו ,צינוראוכליכביכוללשמשאלא

ומכאןשמתחת.האדמהאלממעלהאלברכת

בשעתידיהםאתמחזיקיםהםבוהאופי

הימניתדיהכף .רבזמןהנמשכים ,הסיבובים

לקבלת ,מעלהכלפימופניתתמידשלהם

השמאליתידםכףואילו ,השמיימיתהברכה

הברכהאתלהוליד ,האדמהכלפיפונה

הזרועותהחזקתצורתזואגב,דרדלקרקע.

ההודי.שיווההאלשלמהפסליםברבים

שםמקום ,הילטורקדרדקפיצתנעשהועכשיו

 .צירםסביבסובביםהמחולליםהדרווישים

כדזאתלכנותנעזאם-הדרווישיםשלהמופע

אלא ,תיאטרוןבימתגביעלמתבצעאינו-

ןיד-אלאללל'גמבלאנההפייטןשלקברוליד

י,סופהמכוניםקניםיהמיסטכתשיא ,רומי

השלוש-במאההללוהסיבוביםאתשהמציא

מטורקיההמחולליםשהדרווישיםלמרות

כאלשלהםהסיבוביםלמחולמתייחסיםאינם

כדי ,בעולםלהופעותנוסעיםהם ,מופע

ושיםרהדבמשאביםהמחסורעללהתגבר

ואפשרשלהם,סטיתיהמהכתלקיום

דמיתמורתםימחולללראותם

ואפילויהאסתטהגיאוגרפי,במובן

םיוהדרווישהשחורהברבור ,הרוחני

םימנוגדבעולמותמצוייםהמחוללים

מופעיםשנילתארקשהממשבתכלית.

 ,תיאטרליהאחד .מזהזהיותרשונים

מקצועניםרקדניםדייעלמבוצע

 ,צופיםבפניתיאטרוןבאולם

בימתי,בלתיהשניואילו

מביאואינו

 .צופיםבחשבון

 ,חילוניהראשון

רביםערביםמבוצע

 ,שונותבעריםבשנה

מקודש,השניואילו

ובראשונהבראשמבוצע

השנתיהפסטיבלבעת

לראשוןבדצמבר.בבלאנה

 ,תועלתיהיבטלוואיןאסתטיפן

מעברלבצעלמאמיניםלעזוראמורהשני

ניו.ילמאמהאלדעתאתולהעבירי,רוחנ

מעמידוהואבמודגש,וירטואוזיהראשון
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לשני ,תדניהרקשלתהיכולאתחמורבמבחן

מיוחדת.טכניקהדרושהלא

 ,כןפיעלאף .מהדמיוןלכאורהרבהשוני
דופןיוצאתבצורהבגוףמשתמשיסשניהס

המוגדרתחוסתולאושייכיסושניהס

השחורשהברבורמכאן, . 11ריקוד 11כ

להגדרתלשמשעשוייסהמחולליסוהדרווישיס

מייצגיסהסבה.עוסקתזושרשימההתופעה

את ,התופעהשל " YANGוה-" " YING "-האת

שלה.והערבהשתי

תרבות'ותוהרבהםחו(
קולותהאחרונותבשניסנשמעובאמריקה

ב 11ארהתרבותיות.הרבעידודבזכותסירב

תרבותית,ורבלאומיתרבחברההיא

כתוצאה .וגדלההולכתשלהוההטרוגניות

או 11בתרבותהמרכזיהזרס 11מושגמכ,ך

ויותריותרקשהנעשהבה 11השליטכיוון 11ה

להגדרה.

מתנהליסהאוניברסיטאיסבקמפוסיס

 . EUROCENTRISMשמכונהמהנגדמאבקיס

שיסודה ,המערביתהתרבותהעדפתמשמע

תחוסבכלההוראה.בתוכניתבאירופה,

 ,"קאנון"הההומניסטיקה,לימודימתחומי

שהיכרותמופתיצירותשלמכלולאותומשמע

נדרשחינו,ךלכלהכרחילבסיסנחשבתאיתן

ואחריסשחוריסיוצריסשלעבודותלכלול

מערביות.לאמתרבויות

 ,למשל ,למצואיקשההיפההספרותבתחוס

שלתרומתסעלרומניסאונובלות

שלעטספריג'ויסג'יימסאודוסטוייבסקי

המצבאיןהמחולבתחוסאבללא-מערבייס.

כך·

 .מהמסורותשרבות ,להוכיחקשהלאבריקוד
בעולסביותרוהמפותחותהיפות ,המורכבות

 'האסדווקא.המערבילעולסשייכותאינן

ההודישהקאתאקאלישיטעןמישהו,יימצא

לפנתיאוןשייכיסאינסיאווהמאיימחולאו

אתאו " 0הברבוריאגס 11אתהכוללהמכובד

באלאנשין?של "גון"א

תרבותיותהרבאתלפתחאפשרהאס ,אולס

 11פוליטיות 11הובכוונותבסיבותלתמוךמבלי

תרבותיות?לרבהתביעהבבסיסהמונחות

אמנותיותצורותמתקבלותמדירבותפעמיס

וערכןיופייןמשוסלאפתוחבלבמערביותלא

מערביות.לאשהןמשוספשוטאלאי,העצמא

התרבותשלמרכזיותהכנגדהמלחמה

בולהכותחובליסמקלמשמשתהאירופית

והאימפריאליסטיתהקולוניאליסטיתבמסורת

רובפיעלהואהבאלט .המערביהעולסשל

תרבותית.הרבהשאיפהשלהראשוןהקורבן

האצולהשלומנווןשליליכתוצרמתוארהוא

אירונימשהו(ישכלחעליהשאבד ,האירופית

כגון ,הנלהביסהבאלטמתומכישרביסבכ,ך

באלאנשיןאתשהביאמי ,קירסטייןלינקולן

הקלאסיהבאלטלהקותאתוהקיסלאמריקה

שלנלהביסחובביסגסהיו ,שסהראשונות

שתיאטרוןמשוסגסאוליהאסיאני,המחול

גישהאותהאתמעודדלדוגמה,היפני 11נו 11ה

בשימורהדוגלתאישיתבלתי ,אובייקטיבית

הקלאסי).לבאלטאותסשקרבה ,המסורת

הספרבביתתרבותיותברבהתומכיסאלה

זאתעושיסשהס ,קרובותלעיתיסטועניס

 .בארה"בשחלוהדמוגרפייסהשינוייסבשס

היוסרחוקלאתימש,ךזודמוגרפיתמגמהאס

אתניממוצאיהיולאאמריקהאזרחירובבו

אמורהתרבותיותהרבהאין ,אולסאירופי.

שלהמערביתלמסורתאלטרנטיבהלהוות

זובצורהתרבותיותלרבהשאיפההאסהרוב?

שאיפהאותהשלשונהצורהאלאאינה

הרוב?שלתרבותיתלהגמוניה

ליצורלדעתי,להיות,צריכההתביעהלכן

הברבור 11אתהןשיכלוליצירותשלקאנון

המחולליס,הדרווישיסאתוהן 11השחור

לוומוטבזמנושעברלברבורלהודיעבמקוס

הבימהמרכזאתולפנותהזרקוריסמאורלזוז

לדרווישיס.

~ 

-iו 
i 
~ 

, \ -
 I·תיאטוו·פוסיקהקיאסיניט .-מודוניפחזר

 09-916556טל,כפר-טבא,או"ר)(פ~נתז'בוטינטקיחר'"אוםינ".הטפורםרכו.מ





הרוסיהכוכב

י Oהבריהמלכותיהבאלסשל



רובתוסיימאת

שלהמדהיסהכוכבעזב 1990-

מוחאמדוב,אירקבולשוי,תיאטרון

שסמקוסהבולשוי,ואתרוסיהאת

מזהירה.קריירהלומובטחתהיתה

 ,גריגורוביץ'יורישלחביבו

הבולשוישלהראשיהכוריאוגרף

הצעיר,המבצעמעורערהבלתיושליטו

עזב"ספרטקוס",שלומעולסמאזביותר

בעיניהנכסףהמקוסאתמוחאמדובאירק

ללהקתוהצטרףרוסיסרקדניסהרבה

בלונדון·המלכותיהבאלט

המלכותי,הבאלטשמנהלאז,אמרוהכל

בהחתימוביותרנכוןצעדעשהדוואל,אנתוני

חוזהעלשבטטריהקזאןילידהכוכבאת

לאמוחאמדובהפךמהרהעדשניס.לחמש

גסאלאמסחררת,אמנותיתלהצלחהרק

מעטלאוזהמרשימה,כספיתלהצלחה

שלהחורגהבןבאלט,הרויאלשלבמצבו

שהנהלתוגארדן,קובנטהאופרהבית

זהלאופרה.ליבהתשומתמרבאתמקדישה

ליסהמפותבמסדרונותכשהלכתיהיטבניכר

בקובנטהקלעיסמאחורישליסבוכוהס

ללאמוחאמדוב.אירקעסלפגישהגארדן

חדרהמועצות,בבריתנשארהיהאילו ,ספק

מהחדרמרשיסיותרהרבההיהשלוההלבשה

דיברנובוקלושות,והמוארהעמוסהקטן,

ארוכה.שעה

,שהואבוהיהניכר

להתבטאנהנה

ברוסית

ובשלב
/V.'--

.. _~._---- '-"""' - .... ' . 
C:--- , 

מסויס

רצוןהרגשתי

עדכןלהיותמצידו

בתשובותיו.הסוף

.... /-,I~ 

בימתעלהראשונההופעתואתכשהזכרתי

שהופעתובצחוק,הדגישמיד ,בולשוי

בגילבקזאן,עודהיתהכרקדןהראשונה

וגרפיתריאכובהפקההחתול,בתפקידחמש,

המוסיקלית,להשכלתושדאגהאמו,מלאה.

התייעצותלאחרכרקדן.בכשרונומידחשה

למוסקבה,המשפחהעקרהמומחיס,עס

הספרבביתבאלטללמודנשלחומוחאמדוב

הבולשוי.שליד

לאמוחאמדובהפךמהוהעד
יתאמנותלהצלחהוק

להצלחהנםאלאממחוות,
מעטלאוזהמושימה,נמפית

באלטהרויאלשלבמצבו
הסכוריאוגרפייסופעלוליסשקפיצות ,ידעתי

והחלקאמיתית,מאמנותמזעריחלקרק

התפקי,דהבנתהואוהעיקרחשוב,הפחות

היכולתהגיבור,לנפשחדירהבימתי,משחק

אמנסהבמה.עלבתנועהאלהכלאתלהביע

הבנתיאךדרמטי,כהתפקידאינוספרטקוס

תפקידעללעבודכשהתחלתירקזהאת

הרבהעברברוסיההבאלטהאיוס.איוואן

המהותעמדהתמידביסודואבלתהפוכות,

כשהבאלטמסויס,בשלבפשוטהדרמטית.

הצדדיסקיבלו ,סובייטילבאלטהפךהרוסי

אתהצידהודחפויתרחשיבותהטכנייס

 ,רקדניסשלשלסדורהדרמטית.ההבעה

מקסימובה ,ולדימירוב ,ואסילייבלברובסקי,

יכולתבאמנותסלשלבניסוופליסצקיה

שבאואלהדרמטית.הבעהעסטכנית

ההבעהאתשכחו ,שליהדוראחריהס,

מורי,איךזוכרשאנילמרותהדרמטית,

כיצדפעסלאלהסבירניסהפרוקופייב,

וירטואוזית.תנועהכללהצדיק

חשובהיהאליושייךשאניהרקדניסלדור

משהו,לעשותמסוגלשהואכלקודסלהוכיח

מאודומהרזאתהביןיותרהמבוגרוהדור

 ,להוכיחניסיתימצידיאנילטובתו.זאתניצל

ובאופןלצעיריס,אמנותהואשבאלט

בתפקידילשלבהצלחתיאינסטינקטיבי

דרמטית".הבעהעסטכניתיכולתהראשוניס

הואשבאלטושוב,שובמדגישמוחאמדוב

יכולואנרגטיצעירגוףשרקלצעיריס,אמנות

בבאלט.הטמונההיופיתחושתאתלהעביר

שלבמדיניותובזמנותמךהואהאס ,לשאלתי

המבוגרהדוראתלהחליף ,'וביץיגורגר

אלאישירה,תשובהנותןאינובצעיריס,

הלונדוני.גארדןהקובנטאתלדוגמהמביא

II עלדורות,חילופיעלחושביסלאבכללכאן

תמידכאן .ביותרטבעיבאופןנעשההכלגיל.

מאודשמחואניחדשיס,הרכביסקיימיס

ביןוחדשותצעירותפניסרואהכשאני

דרךהיאכאןהתחלופהשלי.הפרטנריס

 .חייס"

גארדן,מקובנטשבחיסחוסךלאמוחאמדוב

הראייהעסמסכיסהואתמידלאאסגס

הדבקותלמרות"כאן,שלהס.האמנותית

עליותרהרבהלשמורשואפיסבמסורתיות,

מסורתעלמאשרבבאלטאנגליתמסורת

שהניחויסודותעלבקנאותשומריסעולמית.

וקנתאשטוןפרדריקהאנגליסהכוריאוגרפיס

ללאכעובדה,זהאתמצייןאנימקמילן.

שילובלראותרוצההייתיאני .ערכישיפוט

הכוריאוגרפיסשלהרעיוניהקוהתפתחותבין

צורותלהחיותשאיפהעסהאנגליס,
שלקלאסיות '-~ _______________

היפהפייה ."/--_~-ד-----

/ 

-.----הוזמןשבעקבותיהבתחרותזכה 1981בשנת
 "'~קיבלומידלבולשוי,גריגורוביץ'יוריידיעל
 \ב"ספרטקוס".הראשיהתפקידאת

\ 
II היהלאאותישהפחידשמהזוכר,אני

האחריותתחושתאלאעצמו,התפקיד

הרצוןאותו.לישנתןגריגורוביץ',בפני

שגסרקדניסשליותרהמבוגרלדורלהוכיח

זהאתלעשותמסוגליסהצעיריס,אנחנו,

שלהדרמטיההיבטביטויתוךהיטב,

אנייותר,מבוגרבגילעכשיו,רקהבאלט.

והבנתבגרותאז:להוכיחרציתימהתופש

יותרנכון ,חשתיאזכברהתפקיד.מהות

 ,"האזבדהבו II ,מוחאמדובאויןל ~

אנשוו 7בא 'ורג'ג ,'כור

" IREK MUKHAMEDOV. "PRODIGAL SON 

CHOR.: GEORGE 8ALANCHINE 

אורק

 ,בחאמדומו

הזדה'עץיי

 ,"ולרוזת)אוש(

ו 7מו'מקקנת ,כור'

" REE זHE JUDAS "ז

H MACMILLAN זCHOR.: KENNE 

הנמה'!

אותוראיתי

בתפקיד IIיזל'ג IIב

לציין,ועליאלברכט,

עלהללוהרעיונותכלאתמקייסשהוא

בתפקידדרמטיתוהבעהטכניקהשילוב

 ,תשוקהרגשות,עוצמה,מלאהואזה.

דרךאלהרגשותהמביעהאמיתיתדמות

ויוויאנהעסשלוהפה-דה-דההתנועה.

שלשיאהואג'יזלבתפקידדורנטה

היכולתואסתטיקה.רגשותסערת

בצורהלומסייעתשלוהנקייההטכנית

היאשלובביצועשכובשמהמושלמת.

מודרני,באדסשמדוברהתחושה

שמרגשיומיןעתיקסיפורהמספר

ושוב.שובאותנו

ג'יזלביןלהשוותממוחאמדובביקשתי

השבדי,אקמאץשללגי'זלהקלאסית

בביתמתרחשתהשנייההמערכהשבה

משוגעיס.

II הבאלטתוכןשללחלוטיןחדשהראייהזו

טבעיבאופןמשתלבתהיאאסאךהקלאסי,

הדרמההריכך.עללברךרקאפשרבמסגרת,

המתחואס ,השנייהבמערכהקיימתבג'יזל

היאהשאלה .טובמהנשמריס,והדרמטיות

שתיכנסתופעהאובודדניסיוןזהאס

ישפוטהעתידרקהבאלט.שללהיסטוריה

כהלבותשומתלביצועראויהיהזהאס
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בבאלטהעתידאתרןאהאניכי ,כאלה

המןדרני"

המןדרני.בבאלטאןתןמןשךמהשאלתי

בבאלטגםכי ,להגדיראפילןליייקשה

שןאףאניהמןדרניבבאלטןגםהקלאסי

אןתההדמןתשלהמרכזיהקןאתלהדגיש

לאהזההקןהמןדרניבבאלטרןקד.אני

של ,פלסטיקהשלאןסףישקיים.תמיד

היצירהשלןכןחהאןפייניןת,תנןעןת

אך ,קייםכזהשקןבזההגאןניתהמןדרנית

אןתן.ןלהבליטלהדגישנחןץ

שמחתלימעניקהדמןתעלכזאתעבןדה

היסןדןתללאאפשריבלתיזהכלאךיצירה,

כמןליצירןתלמצןאשאפשריים,הקלאס

רק .ג'יזלאןהנמההיפהפייההברבןרים,אגם

 .בבאלטכןחנןאתלרענןמסןגליםאנחנןבהן

תפקידיםבחןפשיןתכשרןקדיםרק

אפשרהטכניקה,אתמלטשיםקלאסיים,

אני .המןדרניהבאלטשלהצןרןתבכללשלןט

עצמי".עלהיטבזהאתמרגיש

דעתלנןכחבמיןחדמעניינתזןאמירה

עצמןאתמרגיששהןאהטןענת ,הביקןרת

המןדרניןבבאלטבקלאסיקה "תייבבי

 .כאחד
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הבנתהואהעיקו

בימתי,משחקהתפקיד,

הניבוו,לנפשחדיוה
כלאתלהביעהיכולת

הבמהעלבתנועהאלה
מןחאמדןבהפגיןהמןדרניבבאלטכןחןאת

שנכתבןמקמילןקנתשלעבןדןתבשתי

(אישיהןדה"עץןחןרף"חלןמןתיילמענן,

גארדןבקןבנטהראשןנהמהחזרה .קריןת)"

לביןהאנגליהכןריאןגרףביןטבעיקשרנןצר

טענה,האנגליתהעיתןנןתהרןסי.הרקדן

מקמילן.שלהמןזההיהמןחאמדןבשאירק

אירקאמר ,נכןן"זהאםיןדעלאייאני

המןזההיהבהחלטהןאייאבלמןחאמדןב,

שלי'!

היהמקמילןשקנת ,הרגישמןחאמדןב

מןתןןעםביןתר,לןהקרןבהכןריאןגרף

שלהןפעתןבזמןהקלעים,מאחןריהפתאןמי

בעקבןתיתןם.נשארכיחשהןאמןחאמדןב,

אירקשלהיחסיםמקמילן,שלמןתן

 ,השתנןגארדןקןבנטהנהלתעםמןחאמדןב

פרישתן.עלאפילןדיברן

כןריאןגרףלהביאדןןאלמאנתןנידרשהןא

באלטיםשיכתןבהמלכןתי,לבאלטחדש

לאירקנענתה.לאדרישתןאךלמענן,

יצאזהשאךהרגשה,היתהמןחאמדןב

קןצצן.הןןהנה ,כנפייםןפרשלחןפש

מדגישייאמר",המלכןתיהבאלטשלזכןתן"ל

הקןאתלהמשיךמנסההןאיישמןחאמדןב,

מהןזהאחר,קצתבכיןןןגםאםמקמילן,של

זהעםיחדבלהקה.להישאראןתיששיכנע

עםשליהחןזהאתששינהסןכן,מצאתי

המלכןתיבבאלטחייןמאזגארדן,קןבנט

הרבהקיבלתיערןך.לאיןיןתרטןביםנעשן

עצמאןתתפקידים,בבחירתחןפשיןתר

לגביהחלטהןחןפשהאמנןתיתבחשיבה

סיןרים'!

התאכזבמידאך ,ככןריאןגרףכןחןניסההןא

אןתלן,בנןשאבאלטליצןרניסיתייימעצמן.

ןבכלתנןעהבכלאבלןרדי,שלמןסיקהלפי

כלןבזהעצמי,אתרקראיתיסןלןתפקיד

גריגןרןביץ', ,מקמילןקנתלמההקןשי.

עןלמיתלהצלחהזכןןקיליאןנןימאייר

לאהםבאלטים,יצרןכשהםככןריאןגרפים?

הסןלניםאתאלא ,הבמהעלעצמםאתראן

כזהיןצרעלחןלםאנייצרן.הםשלמענם

לאחרים'!ליצןריכןללאאנילמעני.שיצןר

היןגארדןקןבנטעםשיחסיןבזמןאפילן

אףחשבלאמןחאמדןבאירקמסןבכים,

אןתןכששאלתיברןסיה.לבמןתלשןבלרגע

הבןלשןיייהאםהיתה:תגןבתןהבןלשןיעל

כברשםקייםשלאנדמהלא,קיים?עדיין

להקתאתמזכירןכשאניכלןם'!



לאייאניעונה:הואבפטרבורגמאריאינסקי

רוסיותלהקותשלהנוכחישהרפרטוארחושב

כאןלחזור,אותילמשוךאותי,לפתותיכול

כמהעושיםאנחנועונהכלעבודה,המוןלייש

אורקדןשאףליונראהחדשים,באלטים

אתלחדשההזדמנותעליוותרולארקדנית

ולרקודלרוסיהלחזורהזמן,כלהרפרטואר

אותי,מושךלאהלחםלמעןרקהנסיכיםאת

חשבתיפעםבאמנות,לעסוקרוצהאני

מקארובהנטאשהוגםבארישניקובשנורייב,

שלובביצועשכובשטה
שטדובוהתחושההיא

הטםפוטודוני,באדם

שטוגשיוטיןעתיקםיפוו

ושובשובאותנו

קםשכשאנישאגידממנימצפיםבוודאייי

עבודהעלחדש,באלטעלחושבאניבבוקר

בערב,שאבצעתפקידעלהפקות,עלבעתי,ד

האמת,למעןאךהמלכותי,בבאלטמקומיעל

עלשמחהחשאניבבוקרמתעוררכשאני

ובחדרמאשה,אשתישלידי ,בביתשאני

אקדישאניולהןסשה,בתנונמצאתהסמוך

מ,-ו'מוכוולנטכזר':יה", 7ויורומאו!!

H MACMILLAN זCHOR,: KENNE ייז,ROMEO AND JULIE " 

לפנירוסיה,אתשעזבומשוםייבוגדים"היו

האישילגורליכשהתוודעתישנים,כארבע

לגמריותמכתיאותם,הבנתיכרקדן

הרילעזוב,להחלטההגעתיגםאזבמעשיהם,

הכוכבהייתינפלא,כביכולהיההכלאצלי

הזמןבמרוצתאותי,טיפחוכולםבבולשוי,

ועושהעמדה,מכונית,דירה,גםרוכשהייתי

לאאבל ,בביזנסעוסקהייתיאוליקריירה,

אתלהקדישמתכווןאנישלוהדברליהיה

 !'אמנות-ייח

אירקונורייב,בארישניקוב ,קודמיוכומ

אמנותבצורותכוחואתמנסהמוחאמדוב

ראשילתפקידעכשיומתכונןהואאחרות,

רקלאבותפקיד ,"ואניהמלךייבמחזמר

באופןקרהזהייוידבר,ישירגםאלאירקוד

ייבקונצרטמוחאמדוב,מספר ,"פתאומי

ביצעתי ,נורייבשללזכרושהוקדשגאלה,

בחופשיותכשווקדיםייוק

טלטשיםקלאםיים,תפקידים
לשלוטאפשוהטכניקה,את

הבאלטשלהצווותבכל
הטודונייי

חןמצאמאודוזהיואנמהמלךקצרקטע

אולילרקוד,רקולאולדברלשירבעיני

פחותאהיההמלאהבהפקהכשאשתתף

לנסות'!רוצהאניזאתבכלאבלנלהב,

תידךעאתרואהאתהאיךזה,גיווןלאור

כשאתהחושבאתהמהעלהאמנותי?

בבוקר?מתעורר

וביוםייאמןהבלתייקרהואם ,חייאת

אמשיךהבאלט,אתאאבדמהימים

שישמכיווןליצור,ואמשיך ,לחיות ,להתקיים

גםאשרודלאבלעדיהןוסשה,מאשהאתלי

בבאלט'!

~ 
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צדק בכווהכוריאוגרפייריד
.' 

דללב.סוזוiרציעיריםiריוציריםY.כפג~
הכוריאוגרפיתהקשתשללגמרישונהבקצה

 ,קלאסיתבמוסיקהשבחרושנייםםיניצב

לצורךבא,ך .ס.ימאתלו'לצסוויטותשתי

אתיצרלשם,אילוהאח,דשלהם.סולו

 ,ו)יביופמפורסםיהלוםשל(שמוקוהינור"יי

נאה ,"לשמהתנועהיי ,ומלוטשינצורמחול

תלמידהיוי,עדסטמפלראפרתבביצוע,מאוד

לין'!יתלמה"ב

לפילשפוטםא

המתישההיצע,

לדאוגמהאיושרו,ובע

המחולשלדויתעל

שיבישראל,העכשווי

שלחזקההדעתו

םיומבצעצריםוי

ושםפהשיחד_אכ

תודועבומקוריות

ותיחיונמפגינותרבות

אישיתומעורבותרבה

ךןנמאךןיגמאת

בשללורוקדחיהצעירהישראליהמחול

םיימשלושהלמשך .דללסוזןבמרכזגוונים

אינוומי ,מחולשלצבעונילשוקהמרכזהפך

 ,הניחוחותאתלהריח ,בשווקיםלילטיאוהב

המוצעמהשפעליהנותובכללמציאותלמצוא

הםבמחול"ייגווניםמפגשיהרוכלים?ידיעל

אחדהיהשטרםדומניאבלותיק,מוסדכבר

ומבצעיםויוצריםצעיריםבכשרונותעשירכה

השנה.שלזהכמו ,ומוכשרים-מוכריםבלתי

ליאתמרקדנילשעבר ,גתעמנואלהואהשני

בארבעהבחרהואגםבו-גל.ונירדרור

צריובא,ךמאתלצ'לוסוויטהמתוךחלקים

בצורהרוקדעצמושהוא ,בתנועהמונולוג

תנועהביומרתקיםמעבריםבויש .מעולה

קפיצותמול ,וםיהיוממתוךכאילו ,פרטית

םיוצעד ,יפה ,רכהנחיתהבעלותאבלנמוכות

מאו,דמוסיקלייוצרהואגתפורמאליים.

 ,מאודיפהוגוףחזקההופעהבעל

הוכיחוהוא ,והבעהיכולתהמחייב

הללו.המרכיביםכלאתלושיש

איו ,בעושרוהמתיש ,ההיצעלפילשפוטאם

יהעכשווהמחולשללעתידולדאוגמה

וצריםישלחזקהעתודהיש ,בישראל

מקוריותושםפהיש .כאחדומבצעים

רבהחיוניותמפגינותרבותועבודות

חמש .כמובו ,שפירהכללא .אישיתומעורבות

וכהנהכהנהועודהתחרותשבמסגרתתוכניות

עצומההכנהעבודתמצריכיםאחריםמופעים

זוומלאכהפשוטות,ולאמכאיבותוהחלטות

האמנותיתהמנהלת ,גראאלידעבעיקרעשו

 .שלוהמפיקה ,פזונירההאירועשל

דיבצורההחלה "אחרייבראשהתוכנית

איריתמאתמסכותעםבסולוצולעת

יומרניהיהזהגור.שירהבביצוע ,קלוזנר

גםכללהתוכניתאותהאבלי.למדונדוש

 ,קאשישרוומאתומקוריתמשעשעתעבודה

כיםיתכרבמינידמויותחמשבה ,"רנותיסיי

לרגליהםצלילהסנפיריעם ,תחבושותאו

יחסים.מערכתמפתחות

השלמההעבודהלטובה:מההפתעותונתחיל

שלישלזוהיתהלדעתי, ,והמרתקתביותר

 ,"הקיבוציתהמחול"להקת,רקדניתגונו

אף ,רוזנצווייגאריעםיחדרקדהשאותה

זהותנוצרהייהקיבוצית."רקדוהוא

 .נעובהה"סביבה"לביוהשנייםביומצוינת

ניירכפסיהמתגליםמקירות,בנויהזוסביבה

ומאפשריםשקופיםחציהםשלפעמיםלבו

תבוריאיילשלהנפלאההתאורהבעזרת

 ,רוקמופעילעיצובבעיקר(העובד

הזמרתשלהקונצרטיםכגוו

הרקדניםאתלהפוךריטה)

הצלליותאבל .לצלליות

הנקרעהניירדרךפורצות

ליהיתההבימה.אל

קריעתשלתחושה

חשיפהשלהעור,

שםאמיתית.עצמית

 ,"כרוניקהייהיצירה

משכנעתוהיא

-תיאטרוןביותר,
כלבותנועה

הבימהמרכיבי

למכלולמתלכדים

-זועבודהחזק.
-לדעתיבצדק
בפרסזכתה

 ·הראשון

 ,ובביצועהי,רפאלגילענתמאתמוזרסולו

 ....ה'לספונזהללשיראלאאינו ,הצפה"יי
וסמרטוטמאודנאהאשההיאענת

להמשמשהאפורהרצפה

 ,הרצפהלכיבודרקלא

גםלבסוףאלא

 .צנועהראשכמטפחת

זהגדוללאבריקודיש

שעהכגווקסם,רגעי

לניגובשהגומי

 ,האנונימימרצפות,

עלמתגלגל ,השפל

ועושהזרועותיה

מופעלרקדנית

או ,חשפנות

היאכשבסיום

 ".לבמטיי

רהוטוניתורא ,'רוכ

וןדגגדי

:. TEMBEL". CHOR " 

22 ORIT VENTURA 



ורגליהאדוםפלסטיקבדליראשהתקועה,

לעקרתהללשירהוא "הצפהייעל.אלמונפות

להפיחיכולתשלוהפגנה ,לעוזרתאוהבית

ומשמעות,פיוטשלרוחיומיומייםבפרטים

לעשות.מסוגלתאמיתיתאמנותשרקכיפ

 "גוונים"בלהםמצטלביםרביםעולמות

תמצאבגוונים"עולםייבתוכניתלמשלהללו.

פרץסנדרהמאתזמו"שלשקופיםייכתמים

המחולהיפני.הבוטובהשפעתובביצועה

תחתדמותעםמסקרנת,בצורהמתחיל

נגמראדאדומה,ושמשייהרחבהיפניתשמלה

 ...הידועהבולרולצליליתרגילסתםכ'מ

מאתהספרדי,המחולבסגנוומשהוגםיש

שאינו ,וזמרונגניםרקדניםוקבוצתנתומיכל

חדשנים.כוריאוגרפיםלמפגשלטעמי,שיי,ן

כוחואתלראשונהמנסהמרשלברקואילו

וריקודינשמהנרותבעזרתמחול.בעיצוב

מחווהלהיותאמורשלולאה"ודהיידמעגל,

הפרסאתחלקהזו(יצירהשמתהלדודה

יש .גונו)שלימאתכרוניקה"ייעםהראשוו

ושאריישיער"שרידיבהשניכריםזו,בתנועה

 ,-60המשנותיימתקדם"אמריקאיתיאטרוו
יותר.לאאבלחו,

 ,המשתתפיםכלשלאחידהתנועההאוניסונו,

מוותסםהסימטריה,כמושהיא,

רקלאמקלקל ,המחוליתלארכיטקטורה

נוספיםמחולותגםאלאברק,שלזהניסיוו

בתנועההיזהרוכוריאוגרפים,בתחרות.רבים

פנימימתחנעדרתולכואחידה, ,משוכפלת

שלפנימיתכרומאטיקהחסרת ,ומשעממת

אקורד.

תלמידשלטובה,אחרת,בכורהעבודת

לאתרמהשבכלל ,שבגעתוולמחולהסדנה

רובישלזוהיא ,השנהלייגוונים"חיוניותמעט

הכוריאוגרף-בחוריםלשניאגדו",ייאדלמו,

דגוןגד( , Dצ(לואדלמן,רוב( ,'כורייאגדו",

AGADU", CHOR.: RUBY EDELMAN " 

היצירהשם

והיא"כרוניקה",

ביותר.וכשכנעת

בותיאסרון-תנועה

הביוכהוכרכיביכל

לוככלולוכתלכדים

-זועבודהחזק.
זכתה-לדעתיבצדק

הראשוןבפרס

ושתימאו,דמוכשרצעירטמיר,ושיעצמו

כולם-תמירושלומיתרייזלבנת ,רקדניות

 .ארנוויהודיתשמנהלתהסדנהתלמידי

דגווגייס: 7צ(:כ ,גונוש.לו :'כור ,ייכרוניקה"

"CHRONICLE", CHOR.: SHELLY GONEN 

הצעיר,הדורשלואליםלמדיאכזרידיוקוזהו

והיחסיםהסמיםהצבאי,השירותשביו

לעולםנקלעוהביו-מינייםהבינאישיים

בפראותמקסיםגםאבלמבי,ן ,מבולבל

ברביעייהניכר .בעדינותהמעורבת ,שבו

עםמלאההזדהותמזדההשהיאזוצעירה

כמו ,הקשיםברגעיםאפילו ,התנועתיהחומר

בטנובעורהרקדניותאחתמשתמשתשבוזה

התחרותשופטי ....כבמאפרהשישלהחשוף

לשבח.בציווזועבודהזיכו

היההשנה "ב"גווניםביותרהפופולריהמלחיו

אחראיהיה 'קולאזהאדוו ..קולאז!אחד

מיוחמישי.שניריקודכלשלהמוסיקלילליווי

הללוםיהצליליהסלטיםבערבובשמתמחה

 .קלודאלכסהוא

ריקודיארבעהשכללמופעהיה l/נשיאישייי

אקסלרו,דליאורהמאת "לאג'וניייוגם .סולו

כחלקהרקדניתמופיעהבומחולהוא

וכדמותשקוףחצימסדעלוידיאומהקרנת

בעלרעיווזה ...הבימהעלחיהתלת-ממדית

לאאבלמקורי,כדכללאכיאםאפשרויות

ביוהניגודיםאוהקשריםאתלגלותהצלחתי

מהאקרו·והנשקףהבימהעלהנעשה

רינהשללשעבררקדניתרוזנבלום,אורנית

,שהיוביותרמתמשדבסולוהופיעהשיינפל,ד

בגנו.רומאתלמוסיקה ,טוביםחלקיםבו

מואריםכיסא +מיטהמיו-התפאורה

ברסי)יעקבשעיצבטובה(בתאורהמבפנים

בינתיים,(שבגרההרקדניתאתמשמשים

שלה)האינטנסיביותאתאיבדהלאאבל

שהיאטקסטיםשונים.חייםמצבילתיאור

הכוריאוגרפיתכרקע.מושמעיםחיברה

בספרהאמרהכברהאמפרי,דוריס ,הגדולה

הואריקודשכל "המחולותעשייתייאמנות

 ...מדיארודקצת



שלכזהשפע

לאצעיריםכשרוכוגר

הסככיגרהרמהראיגרי.

מהמבצעיםרביםשל

עודאבלמרשימה,

אישיוגרםמכריוגרר

מהצעיריםרביםשל

ביסוילידיהבאה

הבימהעלבולס

לנירמחןןהבמיונפתחןהשנהייגןןניס"מןפעי

אתןביצעןשבןהסדרןר.ןליאתבו-גל

אןתסשזיכההמןפעחדריס",שנייידירת

הקריירהבראשית , 1987בשנתגןןניסבפרס

 .שלהס

להקןתהןפיעןשבתחרןתהמןפעיסןליד

התקיימןעצמית,ביצירהלמחןלמבתי-הספר

צביהמאתסטפסשלמצןיניסחןצןתמןפעי

ןלהקתגרןזיניסאקרןבטיסלהקתברןמר,

בראןו.שמעןושלהג'אז

ראיתי.לאצעיריסכשרןנןתשלכזהשפע

מהמבצעיסרביסשלהטכניתהרמה

שלאישיןתסמכךיןתרעןדאבלמרשימה,

עלבןלטביטןילידיהבאהמהצעיריסרביס

הבימה.

בכיןןומתפתחאינןבארץהצעירהמחןל

אןהדשלהשפעןתניכרןתאךאחי,דמסןיס,

מיניהבנןת:תלבןשתעלבייחןד-נהריו

ןתחתןניסגןפיןתןמשמינןת,קצרןתחצאיןת

עלין,האהןבבמןטיבןכולכל,מצןעצעיס

לזרןעןתקןפץמישהןןשןב:שןבשחןזר

,אבלאנןשיקשראחרבחיפןשהזןלת

בחבטה.ארצהליפןללןנןתוהפרטנר

יגוןגיי ,ציכוס ,נחוסאייכ ,'כוד ,"כעזובזמןיי

O LEAVE", CHOR. : EYAL NACHUM דIME ד" 

ישזאתןבכלפןרסיית,ןביליבאןשפינהדעו

ןמיןח,דאישימשהןגסמעטןתלאביצירןת

הישראליהמחןל .מקןריתרצןןאסמקןמי

מהןאיובנןןה-צדקןרןקדחיהצעיר-תמיד

לשלןמן.לדאןג

 EMANUELGAד

גןןניס"יימפגשהתקייסכברפעמיסשבע

הזאתהמרהיבהבתצןגהמשתתפיסןהשנה

מחןלזהיןצריס. 22 ,צעירישראלימחןלשל

מיפובעןלס,בתחןסמהנעשהמנןתקשאינן

בתל-אביב.דןןקאלאןשנעשיתאמנןתזאת

ןהסדנההלהקהשלרישןמההיטבניכר

הפעילןתןגס ,הרחןקבצפןושבגעתןו,

גתעמכואכ :וביצועכור! ,"קודיםירארבעהיי

יגוןגייציכוס,

"FOUR DANCES", CHOREOGRAPHED AND DANCED BY 



בירושליסהמתבצעת

 ,מוזראחריס.ומקומות

מפגשבוטלשעברהשבשנה

מיעוטבשל "במחולייגווניס

שהוצעהראויהחומר

השנהמקוסמכלגניס.רלמא

 ,בכשרונותמחסורהיהלא

זכהמיכךכלמשנהזהואין

רשימהכתיבת(בשעתבפרס

לקנאשאיןהשופטיס,זו

קשההבחירהכיבהס

הסמיהודיעוטרסבאמת,

להגידשנוהגיסכפיהזוכיס).

העיקרהאולימפיאדות,על

המדליהההשתתפות,היא

הכל.חזותאינה

~ 

מרש.לברק :'כזרן, Iכאהדודהיי

דגוןגדוצולום,

"AUNTLEAH" 

CHOR.' BARAK MARSHALL 

 "ייקוהיער

לשםאולןכור',

סטמפלראפרתרקדכות,

קורמוששושצולום,

" KOHINOOR " 

CHOR.' ILAN LESHEM 

DANCER: EFRA T STEMPLER 25 



אשדותדוניקמאת

המוהיקניס,מאחרוניהוקינסריקא

המודרני,המחולשלהזהב"מ"דור

 .-85הבשנתואשתק,דבנובמברנפטר
יסכחודשירקרשמי,כמאורעצויןהולדתויוס

שערכהמשתתפיסרבתבמסיבה ,מותולפני

הוקינס.מכוןשלהידידיסאגודתלכבודו

הקרנתהיתהלושהוגשההעיקריתהמתנה

המחולשורריימיצירתו,ועלעליותעודהסרט

מופנמתאישיותמשרטטהסרט ."המודרני

ארציותוהצטיינות,צניעותבהשחברו ,למדי

מודגשת ,הסרטאורךלכלרוחנית.ותהייה

 .השיריהנשגב,אלהוקינסשלחתירתו
ששלטהחזקהגופניהמדיוסלמרותוהמיסטי,

וביצירתו.בו

רקדןובראשונהבראשהיהשהוקינסספקאין

אחריסכענקיסאבל ,במינוומיוחדמוכשר

שילובשלתופעההיההואגס ,-20הבמאה

חסרתשאיפהעסעוצמהרבתפיסיתנוכחות

(מהוהמופשטהרוחניאללהתחברמצריס

למחוזותיצירתוואתאותוהרחיקשלפעמיס

אתמחדשלהגדיררצהכמוהואהאיזוטריה).

לאל-חומרהחומריותאתולהפוךהאסתטיקה

המחולשלובמטאפורותבשפהפיוטי,

בלטלחייוהאחרוניסבחודשיסגסהמודרני.

ורקדניוהוא .והמרשימההאציליתבהופעתו

נאהגברהיההואבעירוס.כמעטלהופיענהגו

מותו,לפניחודשבינה.בגילאפילווחטוב,

בלפונטה(ולהארילוהעניקקלינטוןכשהנשיא

הואהלאומיהאמנויותאותאתקלי)ין'וג

הסמיך ,הלבןובשערוהמיתמרתבקומתובלט

והשופע.

דמותו

היציבה

רושסיצרה

 ,בצעדיובטוחאיששל

פעסמדינזקקכברכיאס

היהוראשו ,תומכתליד

האחרון.יומועדצלול

וכמעטלבריותנוחהיאפרטיכאישאס

הואמקצועיתמבחינהלחייס,בגישתונזירי

האמיןהואמתפשר.וב,לתיתובעניהיה

כדיעד ,מהוקצעאמנותיובניקיוןבאותנטיות

בהירותמחייבתאמנותיייצירת .הגזמה

 .האחרוניסהראיונותבאחדאמרמרבית",

מצנזריסשאינסכאלהישהמודרניייבמחול

הדבראתמעליסוהסעבודתס,אתמספיק

לערוךחייביסאבלבדעתס.שעולההראשון

הגישהאתאוהבאינניכלשהו.ניפויכלקודס

אתההולך.דברשכל ,היוסשל

החושידיעלמונחהלהיותחייב

ממשיךעדייןאנישלך.האסתטי

ההנחייה".אתלמצואאיךללמוד

יצירהשכללראשונה,החליטמאז

 ,חיהבנגינהורקאךתלווהשלו

 ,יצירותיו 50בכלכךעלהקפיד

להקתושלקיומהשנות 44ובמשך

פעילנשארגסהואהעצמאית.

היה 1989ועד ,הלהקהבניהול

מוחיאירועבחזרות.מלאשותף

פעילותו.קצבאתהאטאזשעבר

ישובלראותוהיהאפשרמאז

משאיראךרעיונות,זורקבכיסא,

התנועות,אתלפתחשלולרקדניס

אתבעצמולכווןמקפידהואבעוד

הליטוש.

אחרירקהחלבמחולשלוהמקצועיהעניין

הרוואר,דבאוניברסיטתלימודיואתשסייס

ב-שראהמופעהעתיקה.יווןלתרבותבחוג

הגרמניהאקספרסיוניסטשל ,בניו-יורק 1930

שינהאורג'י,'גאיבוןעסקרויצברגהאראלד

לזלצבורג,קרויצברגאחרינסעהואחייו.את

בניו-התיישב '-34בכחודשייס.אצלוולמד

ג'ורג'שללבאלטהספרבביתולמדיורק

שנתייסבמשךשנה.באותה,שנוסדבאלאנשין

באלאנשיןשלהאמריקאי"ייהבאלטעסהופיע

יורקלייניוהפךהשניסשבמרוצת,וקירסטיין

הבאלטאתחיבר-1931ב .באלט"סיטי

להקתעבור ," SHOWPIECE "שלו,הראשון

" AMERICAN BALLET CARA V AN " . באלאנשין

בחופשותאבללעתי,דכוריאוגרףבוראה

הספרבביתשהה "קארווןכש"באלט ,הקיץ

אתהוקינספגשבוורמונט,בניגטוןלמחול

 ...גראהסמרתה

עצמומצאשבובחייו,חדשפרקהתחילאז

עסהקשרוכיוצר.כרקדןכאיש,הוקינס

שמעולסיימחה,בלחותסבוהותירגראהס

אותוהזמינההיא-1938בלו.התכחשלא

ייתעודהשלההחשובהבהפקהכאורחלהופיע

הראשוןלגברהיההואוכךאמריקאית",

ללהקתרשמיתהצטרףהואבלהקתה.שרקד

 .-1939בגראהסמרתה

ידועהיהביניהסשהתפתחהרומנטיהקשר

ב-רקרשמיתנישאוהסאךשניס,באותןלכל

רבזמןמעמדהחזיקולאנישואיהס . 1948

שנילהתנגשותלייחסנהגוכשלונסואת

ב-הוקינסעזבהלהקהאתהנפיליס.האמניס

משותפת.פעילותשנות-12מיותרמקץ , 1951

מבריקממבצעיותרספקללאהיההוקינס

~~..-~- --
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רא(קהוק(נס

ERICK HAWKINS 



כמומרכזייםבריקודיםמוביליםתפקידיםשל

אל IIאפל","אחוהאפלאציים",בהרי"אביב

מאחורימכריעגורםהיההוא , IIפניטנטה

קופלנדשליצירתושלוהמימוןההזמנה

 ,) IIהאפלאצייםבהרי("אביב

וישפוליצר,בפרסשזכתה

עלהשפעהגםלוהמייחסים

ולאגראהם,שליצירתהמהות

שלהסופיעיצובםעלרק

מילא,אותםהתפקידים

שהחלשלו,העצמאיבסגנון

בלהקתכשרקדעודלפתח

חזקהתפניתניכרהגראהם,

ביניההבדל IIהמופשט,לעבר

פעם,אמרמרתה",לבין

צריכההיתהתמיד"שהיא

אנידבר,לכלפסיכולוגיבסיס

אסתטי,בסיסרקרציתי

ביותרהחשובהמרכיב '.יפיוטי

יצירתהיתהלהוקינס

השירי,לרעיוןהמטאפורה

אותושהדריךמהאת ,בעצם

אפשרהתנועה,שפתבטוויית

או"האיקו"לשירילהשוות

שבהםהיפני IIנו IIהלתיאטרון

 ,נעוריומשחרהתעמק

ג
חכו;'"עם'ווכ"סב"חכומות'ארדולאתוהרקינות

ביטאשלןהמחןל

לאמחשבהאןרח

תנןעה.משפתפחןת

 ,-'-'-טשפןמלא הז'-'-

 ןז'-'-טען-,הןא

שלהמשמעןת

עצמן-'-'החןמר

מהדהיינועצמוי.'החומרשלהמשמעות

למשל,אובייקט,וגםסמלגםהואשרואים

השמייםפניבעצםשהואשחור",אגם IIב

המסכותאךשטות,הדמויותבלילה,

כשלעצמן,ערךבעלותהןלובשיםשהרקדנים

צידןכמויפהלהיותחייבהפנימיחלקןולכן

לקהל,המופנה

המלחינההיתההאחרונות,השניםבשלושים

וליצירה,לחייםשותפתודלוגושבסקילושיה

הרוחוהיאהגחלת,עללשמורממשיכההיא

לפעולהממשיךהוקינס",אריקמכון IIבהחיה

שהוצגבמופעלתלמידים,וכאולפןכלהקה

,הציגההוקינסשלמותולאחרבניו-יורק

אתוהסבירההעבודות,אתדלוגושבסקי

הפרההחיההנגינהאבלהמוסיקלי,הרקע

קייםשהיהוההכרחי,הקדושהאיזוןאת

והשתלטכמעטהצלילהכוריאוגרף,שלבחייו

החזותי,המכלולעל

~ 

-המיתולוגייםמהכבליםשהתנעראחרי
-העתיקהליווןולמרתהלומשותפתאהבה
יתרהיההראשוניהכיווןמשלו,דרךחיפש

לפולקלוראמריקאיות,יותרמקומיות,

בקולורדו,מנעוריוהכיראותוהאינדיאני,

מהרהעד,אבלעליומסוימתהשפעההיתה

שאיןמופשטות,עבודותליצורלעצמוהרשה

מרתה,הטיפהלהןרגשיות,משמעויותבהן

בהשפעת ,לכאורהפשרחסרתפואימהכמו

מילוןיצרהואהאיקו,פסוקיאוהיפניהזן

חדש,תנועתי

פחותלאמחשבהאורחביטאשלוהמחול

זו IIטען,הואמופשט",לאזה IIתנועה,משפת

"GREEK DREAMS WJTH FLUTE" 

ERJCK HAWKJNS DANCE CDMPANY, DANCER: CATHY WARD 

PHOTO: DAVJD HOFF 

שהןקינסספקאין

בראשהיה

רקדןןבראשןנה

ןמיןחדמןכשר

כענקיםאבלבמינן-,

 ,- ZOה-במאהאחרים
תןפעההיההןאגם

נןכחןתשילןבשל

עןצמהרבתפיסית

חסרתשאיפהעם

אללהתחברמצרים

ןהמןפשטהרןחני

חליל"עםיוונייםב"חלומותהוקינסאריקשללהקתו

הוףדודצלם:

ERJCK HAWKJNS DANCE COMPANY JN "GREEK DREAMS WJTH FLUTE" 

PHOTO: DAVJD HOFF 
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אשלרותמאת:ון~ןק  היי'~~~:;ן;~:~:~",נ',:נ:~~ב;~~ג~~';:~;~;;ו
הקאמריתהתזמורתשל IIמולטימךיה IIמסךרת

 1920-1964ושואבאוהאמנותוהמחוואשותומוסיקה:תיאטרוןמחול,המשלבת:הישראלית

פלמנקותיאטרוןקונצרט

-מאלף"מידעמעטלאבהשישזוטא"אנציקלופדיהם ~ספוויתופסוויה
עיניים"-בכיליוןזהלספר"חיכינו ."ר'עה"ז"ל,לוסק'הז'

ותרבות. 7הה'נובמשרךהמהולעלהמפקהז"ל,הרמוןשלום

עודוכיסוףזהבספררואהשאינןמקוה"אני

מןמקיף,מידעמוסרהחלוםעםלרקוד ...נטויהידןי
בתילכלבסיסילימידחימרישמשזהשספרהראוי

רגון-אלו'הס'הפרופ'-למחול"הספרם I nה I :הכרמלהיד 820ת_.דאשל,ריתלהזמנןת
 04- 246093סל. , 34987חיפה

משליחכיללש"ח 45המחי,:

בהשתתפןת

לאודליה הפלמנקורקךנית

הספרךיהרקךן

אנחלמיגואלהפרסיםעטור

לשלבניצוחו מאסבאדורסהספרךיהמוסיקאי
עצםבןנהלהתעמלןתהארציהמרכז

 ~ 03-5227017טלפקס,תל-אביב 72גוריוובושד'
רשירוחךבמרכז מתוכנניםהקונצרטים

 1996פברוארלחודש
הארץוברחביבתל-אביב

קבוצתיאויחיךניבטיטערטיפור- Pו LAז ESמיטת
קטנותבקבוצותנוטפיםומכשיךים

והשכרה
אביב-תלבצפוןסטוריו

ומיזונבר ,מראותעץ,רצפת ,ר"מ 70

כסיס:עלת Iהשכיר
ת Iשע

ע Iשכפי Iס
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 06-372004חרות:והמאהערבבשעות-גלעדשוש , 04-9843133אחה"צ:בשעות-למחולהאולפןמלפוניס:



 ·ב~רiעו:::ב
הסובייסיתהאימפריהפעםשהיהבמהמודרנימחולניצני

מחמשיותרלפניסופיתעלההברזלמסך
הונגריה,כגוןבארצותמתחזשהאםשנים,

משהוהבאלטיותוהארצותצ'כיהבולגריה,
המוזרני?והבאלטהמחולבתחום

משולש:לטיפולכאןזוכהזומסקרנתשאלה
המאבקעלממוסקבהכותבתצ'רנובהנטליה
יורי"הבולשוי",שלהאמנותימנהלובין

שנותשלושיםאחרישהתפטרגריגורוביץ',
ואסילייב,ולזימירלביןמוחלט,שלטון

 ) 30(עמ'תחתיושמונההרקזן

I 
ארנוויהודיגראזכנוגרי:ניהול

באררמי •ותאורהעיצובכוריאוגרפיה,

קלוזאלכס / 'קולאז •מוזיקה
רוזזאפרת /חצבנילילך •תלבושות

הקיבוציתהמחוללהקתרקדני 18בביצוע

ליצירתובכורה IIדבריםזכרון IIו ,עירומה"עיר IIאמיתי",זמן IIלאחר

"מקומשהו".הקיבוציתהמחולולהקתבאררמישלהחזשה

שללהויההמשתייכיםמחומריםמפגשנקוזותהבוחנתעבוזה
תקוה.מולאכזבהיה,ובנהרע ,ומחאהזכוי ,חיינו

מוזיקלי.קולאז'לצלילירקזנים 18הפסקה,ללאזקות 75

ףרודולדו-נלליםנהל

נהועינב /בונםהניצ-ותחזרםנהל

דנוזנרי-נההצםנהל
דדוררתאפ-םלתחה

דרנלבניסו-טננייועץ
רווחיוסי-תאורהעילוםפתאורה

יץובםברהאופרע-נדסאו

פרננדסאנודי /פפורתרםדי-בםהטננאי

 ' 95כרמיאלבפסטיבלעולמיתבכורה

 8הםלךשאולשד'הלהקה,םשרדי
 61 ~ 00באביתלהםשפט,אםותבית
 03-6919909פקס, , 03-691903 ~ , 6919908טל,

הק(בוציתהתנועהברית

8 , ech st וHame וOffice: Shau 
Bet Amot Hamishpat 

 Te·ו Aviv 61400ו sraeו
3-6939909 · 972 972·3·6929908, 6929034, Fax ו,Te 

ברנר,דאלאןהשוויציוהכוריאוגרףהמורה
עלמזווחאירופה,במזרחלעבוזהמרבה

שםוהתפתחויותחיזושיםועלהאישיניסיונו
 ) 32(עמ'המחולבתחום

בצ'כיה,המצבאתמתארמנורוגיורא

עםשעשהרותוהיכבפראגביקורובעקבות

היחיזמוזרני,למחולממלכתיבית-ספר
התרבות,מיניסטריוןיזיעלשנתמךבמזינה
 ) 36 '(עמ DUNCAN CENTREה-הואהלא



גריגורוביץן

_. UU&w סעכנ,.u 

ואסילייב

מוסקבהשלבאלס"ב"בולשוןרושה Iהמלחמת

רנובה Iצנטליהמאת

ביןהמלחמההחלהמתילקבועקללא

הבולשוייישליכולהכללמנהלוהמבקריס

זהמאבקהחללדעתיהמוסקבאי. "באלט

עלה "בולשוי"הבימתכשעל , 1975בשנת

 ."האיוסאיוואןיי 'גריגורוביץשלהבאלט

הוא ,"האיוסיי ,הרביעיאיוואן ,הרוסיסעבור

מאודדומהזהאכזריצאריכ ,מפחידהדמות

במונולוגיסשצפינושעהסטאלין.לדיקטטור

שלדמותורקדהבהסובדואטיסהלירייס

מנסהבעצס 'גורוביץרישג ,הבנו ,ארצה

לאמאיתנואיש ..סטאליןאתןיולהבלהסביר

בבאלטצורניותובעיותאסתטיקהעלאזחשב

שנספו ,ידידיסאומשפחהבניעלאלא ,זה

סטאלין.שלהעבודהבמחנות

במינויתמכוהכל ,-60השנותבראשית

 ,"בולשוי"השלהאמנותילמנהליץ'גריגורוב

לאואפילומאמריסלאכתבלאשיאאבל

ןןשווכבו I1הש.להנוכח(להמנה-ו"בו Dאוייולדימ

פטוסובהנה 7אום, 7צו

VLADIMIR VASSILIEV 
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כי ,האיוס"ייאיוואןעלביקורתרשימת

לפרססהיהאפשראיהסובייטיבמשטר

אזהחל 'וגריגורוביץשליליותביקורות

בצמרתהשפעהובעליפקידיסעסלהתרועע

הראשונההמערכההיתהזוהקומוניסטית.

סביבו.בדרמה

נעשההואוכאמן.כאדס ,השתנהשהואחשנו

 .לעדובסמכותובמשרתושיחזיקוחלסחשדן

אתשהחליפוחדשיססיעוזרלעצמומינההוא

ולהפיקליצורהיהתפקידוהישניס.עמיתיו

הממסד.עבור

שלספרובמוסקבהאורראה 1981בשנת

הספר ." DIVERTISMENT "גאייבסקי,ואדיס

שלויעבודותעלביקורתמאמריכלל

מכריו.עלבמתקפהנפתחוהוא 'גריגורוביץ

מנהלוסגןהספרעורךפוטרומכךכתוצאה

לאור.ההוצאה

 ,חדשותיצירותלהפיקמחייבהיהכזהחוזה

גריגורוביץ',עלכהתקפההתפרשוזה

אבלאמנותי.למנהלהתמנהמאזלראשונה

מנצחגס ,ממשרתולהיפרדסירבהוארקלא

הראשיוהמעצבלאזארבאלכסנדרהתזמורת

לבנטאל.ואלרי

לאאיש .לצפותלמהידעולאהתיאטרוןאנשי

 ,סידורוביורי ,התרבותשרלו.מצפהמהידע

אחראבל ,"החדשותדרכיס"בתחילהתמך

שקוקוניןמעונייןהיהולאדעתושינהכך

מצבנוצר "בולשוי"הבלהקת

שלרוצבחכמוממשחדש.

בזהפוטרו ,האיוסאיוואן

שלתיויועמחבריוזהאחר

ביניהס ,'גריגורוביץ

פיודורהוותיקהכוריאוגרף

שליועצושהיה ,לפוחוב

אתשיצרשעה 'גריגורוביץ

שלו,הראשוניסהבאלטיס

עלהאגדה"ו "הסלעייפרח

הצלחותשתי ,"האהבה

לושהיומאודגדולות

והמעצב ,הקריירהבראשית

שעיצב ,וירסאלאדזהסוליקו

שלהבאלטיסאת

שניסבמשך 'וביץיגורגר

 .ארוכות

שאלותלשאולעודהיהאפשראי ,כןעליתר

 'לגריגורוביץשנגעדברשוסעלדעהלהביעאו

זהאחרבזהעזבו 1988בשנתועבודותיו.

ולדימיר ,אזי"בולשו"השברקדניהמרכזייס

ומאריסמאקסימובהיקטרינה ,ואסילייב

בלתיבתיאטרוןשהמצב ,טענוהסלייפה.

צורףלא 'בגריגורוביץתמךשלאמינסבל.

ברית-לגבולותמחוץהלהקהלמסעות

תפקידיסלקבלסיכוילוהיהולאהמועצות

 .חדשיס

באלטיסעודיצרלא 'גריגורוביץ , 1982משנת

צירותיויבעיבודרקעסקאלא ,חדשיס

המאהשלהכוריאוגרפיסגדולשלהוותיקות

פטיפה.מריוס ,הקודמת

שעהאירעהבמאבקהאחרונההמערכה

מלבדהכולל(מוסד "בולשוי"הל"שמנכ

פנהקוקונין,ולדימיר ,)'וכואופרהגסהבאלט

ושטח 1995בספטמברהרוסיתלממשלה

שללרקונסטרוקציהתוכניותיואתבפניה

חוזיסעללהחתיסהיהבכוונתוהלהקה.

ואתוהאופרה,הבאלטמנהליאתאישייס

 .התפאורהולעיצובלמוסיקההאחראיס

ו"שו 7בו"ה 7ששעבר 7 7המנה-וץגורובוגרורוו

וקוב 7קודמוטרו ,ום 7צו

JURI GRIGOROVITCH 

תקדיסחסראירועהיהואז .ל"כמנכיישאר

שביתההכריזוהרקדניסבולשוי":"הבתולדות

בלתייישביתהשאיפשרבכךהואשסוקוקונין

 ."מאושרת

ולמחרתהתפטרותכתבהגיש 'גריגורוביץ

 .התפטרותואתמקבלשהוא ,הודיעקוקונין

בלתיאישיסיילחפשהוחלטכןלפניעוד

שהתפנו.לתפקידיסהאמנותבתחוסתלוייס"

ולדימירהתמנההשנהמרסחודשבאמצע

לאאבל,נעוריובימיכרקדן(הצטייןואסילייב

וקוקוניוכלליכמנהליוצר)ככוריאוגרף

שלארגוניל"מנכבמשרתלהחזיקממשיך

הזמיןמעטיסימיסכעבור .המכובדהמוסד

אתלנהלגורדייבסלאב'וייצאתלייבואסי

הבאלט.להקת

כיברור .לשעראיןללהקההעתידצופןמה

המהפךאסאבלחדשלדסזקוקההיא

יכולאינואיש ,לייבולשוי"יועילהאחרון

 ~לנבא.
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 il.,סעונ weli_.Pג
במצבחלןניכריםינןייםש

עדשהיןבארצןתהמחןל,

המשטרשללנפילתן

שהכריחשלטןןתחתהקןמןניסטי

הןראןתלפילרקןדהכלאת

עןדצןרךשאיןמאזממןסקבה.

ןללאחדשה,הפקהלכלבאישןר

במןסקבההפקידיםהתערבןת

תפקי,דאיזהירקןדמיבשאלה

רבןתעצמאיןתלהקןתצמחן

ברןסיה.

שלןשהיןםישעצמהבמןסקבה

תלןיןת,בלתיבאלטלהקןתארבע

מסןגים l/מןדרני I/מחןלשלאחדןתןקבןצןת

הבאלטלהקתפןעלתפטרבןרגבסנטשןנים.

ןהלהקהאייפמןבןריסשלהעצמאית

קןקין.סאשהשלהמןדרנית

המשטרלנפילתשעדלהסיק,איןמכאן

רקדניםברןסיההיןלאהקןמןניסטי

מןדרניתןבכןריאןגרפיהבטכניקהשהתעניינן

תחתשחלןהכלליםשלפירקאלאןחדישה.

נחשבהמןדרניהמחןלהקןמןניסטיהמשטר

עליהםהיהלכן , l/דקאדנטיתבןרגנית I/תןפעה

להםניתנהלאאןפןןבשןםבמחתרת,לעבןד

בפןמבי.להןפיערשןת

במןסקבהספרביתניהלהדאנקןאיזאדןרה

המהפכהאחרימיד

 ,הקןמןניסטית

השלטןנןת,בתמיכת

תלמידיםןחבןרת

המשיכהשלהלשעבר

בשיטןתיהלפעןל

באןרחןבסגנןנה,

תחתמחתרתי,

הקןמןניסטי.השלטןן

 l/כשר I/היהבאלט

הפקהכלזאתןבכל

עיניהםתחתנעשתה

אנשישלהמפקחןת

/I המרכזיהןןעד/l . אני

בכךהתנסיתיעצמי

לבןלגריהכשהןזמנתי

כןריאןגרפיהליצןר

 Iבאך .ס.'מוסיקה: ,!!ייחגיגה

ויטא ,בנוקו , AURAוהקת

ברנרדאוא( ,כור'

• ON וזCELEBRA • 

M.: J. S. BACH. "AURA" DANCE 

32 
A וHUEN זוCOMPANY, KAUNAS, L 

N BERNARD וCHOR.: ALA 

ראןןלמאתלפסנתררטן'לקןנצמשלי

 .גרשןןיןמאת l/בבלןזרפסןדיה l/ןל

המפלגהשלנציגיםהגיעןהכלליתלחזרה

כלנשמרים I/שליבבאלטיםאםלבדןק

קיבלןשליןהיצירןת ,מזלברהייתי . l/הכללים

 .הבימהעללעלןתרשמיאישןר

באלטיםרקעןנהבכלנןצרןבברית-המןעצןת

מןלרןבנעלמןאלהןגם ,מעטיםחדשים

בלבד.עןנןתשלןשאןשתייםאחריהקרשים

כמעטבמשךבכיפהשלטשםבמןסקבה,רק

שלכתבתה '(ר 'גריגןרןביץןרי·ישנה 30

נשארןיצירןת ,) 30בעמןדרנןבה'צנטליה

ברנרדאלאומאת

לכלבאישוועודצווךשאיןמאן
התעובותוללאחדשה,הפקה

מיבשאלהבמוסקבההפקידים
צמחותפקיד,איןהיוקוד

בווסיהובותעצמאיותלהקות
לאשלטןנןתחתאןלםרב.זמןברפרטןאר

עםלעבןדזרכןריאןגרףשןםהןרשה

י.הבןלשןבאלט

ןינןגראדןבאןלגיצרלנינגרדאזשהיהבמה

שלאלהכמןשלאאבל ,באלטיםןכמהכמה

נשמרןלאהם ,במןסקבהץ'גןרןבייגר

ניסיןנןתנעשןלהקתן.שלהפעילברפרטןאר

כגןןמערביים,םיכןריאןגרפלהזמיןאחדים

 ,ברןסיהלעבןד ,פטיןרןלאןאר'בזמןריס

במהירןתנעלםיצרןשהםמהגםאבל

מהרפרטןאר.

 • l/מערביןת I/צירןתיכלפיפתיחןתשיהיןם

מאתבאלטיםמןצגיםבפטרבןרג ,למשל

פרןקןבסקי.ןאנדרהרןבינסרןם'ג ,באלאנשין

פתןח ,ב l/בארהקשריםלןשיש ,ןינןגראדןב

מהחןץיןצריםלהזמנתהנןגעבכליןתר

 .'גריגןרןביץמשהיה

לבאלטיםצמאיםעצמםהרקדנים ,כמןבן

כןריאןגרפיהלהכירמשתדליםהם .חדשים

 .המןדרניןתהטכניקןתאתןללמןדחדישה

כןכביםשללבריחתםהסיבןתאחת ,כידןע

 ,למערבןמקארןבהבארישניקןבכנןרייב,

שמחןץביצירןתלהתנסןתשאיפתםהיתה

 .הסןבייטיהבאלטשלןשנתיהמלמןסכמה

לעיתיםלבשחדשןתליצירןתזהצימאןן

 l/מאלי I/בתיאטרןן ,למשל .מןזרןתצןרןת

שהגיעןידיאןסרטנטלןפשןטהם ,בפטרבןרג

גרסהןביצעןלמדןהםהצילןםןלפילידיהם,

חןסהמאת l/הכןשישלהפאבאן l/למשלהם

צעדיםגםעשהזהתיאטרןןאבל .לימןן

המחןללפנישעריןאתלפתןחיןתררציניים

ןנס,'גבטישלהזמנתהידיעללמשל,המןדרני

ןללמדלבןא ,לימןןחןסהשללהקתןמראשי

ןליצןרלימןןשלהטכניקהאתהלהקהאת

חדשה.יצירהאיתה

קייםשבביילןרןסיהמינסקבעיר ,זאתלעןמת

יןתר.הרבהמענייןרפרטןאררבןתשנים



רבןתשניסבמשךהיהןליזארבןאלנטין

שלהראשיןהכןריאןגרףהאמנןתיהמנהל

תנןעתימילןןלעצבהצליחןהןאהלהקה,

 ,מקןריןתכןריאןגרפיןתצןרןתןליצןרחדיש

לבאלטיסןהמןכרןתהישנןתהגרסאןתליד

עיצבהןא .האגןזיס"יימפצחכגןןקלאסייס,

כארמינהייןיןליה",ליירןמיאןמשלןגרסאןת

נחשבןליזארב ".ן"כרמןייבןלרן"בןראנה",

שהעזמשןסבברית-המןעצןת, "מתקדסייל

קארלשל ,"מערביתייבמןסיקהלהשתמש

אןתיהזמיןהןאלמשל.ראןןלןמןריסאןרף

ייאןנדין",לפיבאלטלהקתןעבןרליצןר

הנסבן-זמננןהגרמניהמלחיןמאתלמןסיקה

לכןריאןגרף-האןרחהייתיןכךהנצה,ןרנר

זן.בלהקההראשןן

טןבמעטהיהבפןליןהמצב

תמידהיתהפןליןיןתר.

עלבגישתה,יןתרעצמאית

הסןבייטית.ההשפעהאף

ןרשהשלהגדןל"ב"תיאטרןן

הבאלטלהקתביצעה

הכןללמעניין,רפרטןאר

 ,בז'אר ,אשטןןמאתעבןדןת
מאנן,ןאןלישין, ,ליפאר

ןאלטר.ןאריךמנדזאלברטן

הפקידיסעיניהיןלפעמיס

עללהשגיחפקןחןתהרןסיס

 ,ןאלטראריךלמשל,הנעשה.

ידןע,מערב-גרמניכןריאןגרף

עלבאלטשסןיצרלפןליןבא

צ'ייקןבסקי,המלחיןשלחיין

היןתןעלןרמז

בלחץהןמןסקסןאל.

הןרדהסןבייטיתהשגרירןת

שלןשאחרימהבימההבאלט

משןסהצגןת,ארבעאן

לאההןמןסקסןאלישהדימןי

הרשמיתהתדמיתאתהלס

 ...הלאןמיהמלחיןשל

צמאיםעצמםהוקדנים

משתדליםהםחדשים.לבאלטים
חדישהכוויאוגופיהלהכיו

הטכניקותאתוללמוד
המודוניות

מדיהןזמנןבבןדפשטהממלכתילבאלטגס

לפניןגסלמשל)(בז'אר,מהמערביןצריספעס

שספעלןהקןמןניסטיהמשטרהתמןטטןת

 ,מערביןתבלהקןתיצרןןאףשלמדןיןצריס

סרגי.ןלסלןמרקןאיןןןביניהס

אתבפניהלהציגידהעלןהןזמנתיתלןיה

ןאתבכללהמןדרניהמחןלאת'אז,הגמחןל

גראצ'לייבה,מרגריטהבפרט.העכשןןיהבאלט

ןבשןןייץבגרמניהןעבדהשלמדהכןריאןגרפית

עבןריןצרת ,מןדרנייססגנןנןתהיטבןמכירה

ניסיןניןתיצירןתבבןלגריהבאלטלהקןת

 .ןמןדרניןת

נןצרההמערבי,הבאלטמעןלסהניתןקבשל

לשסלהגיעשהחלןשעהדןןקארציניתבעיה

ידעבהעדרחדשניןת.יצירןתשלןידיאןסרטי

לחידןשיסהצמאיסהרקדניסשיטתי,טכני

ברנרדאכאו ;/כוך ,דנצוגש.להאופרה ,'ןיתרוסרג'אזיי

ELVE". BALTJC OPERA. DANZJG wזJAZZ FOR " 

CHOR.: ALAJN BERNARD 

הןרשןכללבדרךאבל

לעשןתבפןלניההלהקןת

בשנןתרןחן.עלהעןלהככל

ליצןרהןזמנתי-80ה

ןכןבבירההגדןל"ב"תיאטרןןבאלטיס

הבאלטיסהיןןאלה ,בגדנסקהאןפרהבלהקת

 .בפןלין'אזגמןסיקתלצליליהראשןניס

היתהביצקי.'ידזקןנראדןיצרעבדפןזנןבעיר

אתביצעהןהיא ,משלןמןדרניתלהקהלן

אחדןתשניסעבדעצמןהןאשלן.הבאלטיס

בטכניקהשלןהידעאתרכשהןאשסבפריס

עצמאי.סגנןןןפיתחהמןדרני,המחןלשל

 ,מלהקתןביצקי'ידזהתפטרהצערלמרבה

אינןןיצירןתין ,"לניהפןהמחןלתיאטרןןיי

עןד.מבןצעןת

חןבסקה.'יןיצאןןהעתהמנהלתהלהקהאת

בירגיטכגןןכןריאןגרפיסלהזמיןנןהגתהיא

עסלעבןדןרדןןגרייאןאקמאץקןלברג,'

מןדרני.סגנןןבמעיןבעצמהןיןצרתהלהקה,

 .לעצמןמקרההיאהןנגריה ,פןליןכמןממש

לבאלטמוויםזהשנחוץמה
אלהבאוצותשישהומודוני,
וובכהעדממושכות.תקופות

למספוהגיעוהאווחיםהמווים
כזאתופגישהבלבד,שבועות
מושגוקלוקדניםמעניקה

מוצקבסיסולאשיטחי

אירןפה,מזרחארצןתיתרככלבןלגריה,

כבראבלהרןסיס,באדןניהתלןיההיתה

בלתיבאלטלהקתשספעלה-70הבשנןת

בסרטיסלהשתמשניסןפשןטעכשןןיןלסגנןן

מזעזעןת.עדמשעשעןתהיןןהתןצאןתאלה

ןחיקן.ראןשהסמהאתכללהבינןלאהס

היתהשכזהכןשללטיפןלשזכןמאלהאחת

סגנןנהאתפיתחהעצמההיאבאןש.פינה

כןריאןגרפיסברןסיהןאילןשניס,במשך

אתהעתיקןןפשןטעבןדןתיהאתראןצעיריס

הבנהכלהעדרלדעתי,עןשה.שהיאמה

החןדריסהמןדרנייסהסגנןנןתשלשיטתית

בסכנה.אלהיןצריסמעמידהאליהס,עכשין

שלשיפןטבןןעדתחברהייתי 1993בשנת

למחןלהשביעיהפסטיבלבמסגרתתחרןת

לאלהכירזכיתיןכךןיטבסק,בעירמןדרני

כמהשסהין ."דרנייימןשסשנחשבממהמעט

מסגרתבכלגסענייןמעןררןתשהיןיצירןת

מגןחכןת.ממשכמההיןאבל ,דןמהמערבית
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מהמסיביר,כןריאןגרףידעכיצדהכל,ככלןת

להתחשבעלינןןהיהאירןפה?במערבמתרחש

הפרסים,חלןקתבשעתבכ,ך

היובתחרןתביןתרהטןבןתהלהקןתשתי

הבירהמעירמאסטןניה,ןהשנייהמליטאאחת

ןשמהלהקה,הגיעהקאןנסליטא,של

" AURA ", ןכמהמערביים,יןצריםעםשעבדה

ספרהבביתבדרזדן,השתלמןאףמרקדניה

בשיטןתמיןמניםהיןשהםכך ,פאלןקהשל

למדההלהקהןמנהלתהמןדרני,המחןל

אדורהאיזשלמתלמידןתיהאחתעםבנעוריה

דאנקן,

נומיק,רנההןאשמנהלהמאסטןניה,הלהקה

המןדרני,המחןלבשיטןתמיומנתהיאגם

המחולובצ'ניהשבפוליןבעוד
מבוססתתופעההואהמודוני

לציבוו,,ומונותיותואופחות
 .לחלוטיןשונההמצבבווסיה

בגדוהואהחדישהמחולשם
הופתקה

בהיןתההןרטןן,לסטרשלזןהיאקלאסי,

הבאלט,שללטכניקהביןתרהקרןבה

שישהןמןדרני,לבאלטמןריםזהשנחןץמה

רןבכהעדממןשכןת,תקןפןתאלהבארצןת

שבןעןתלמספרהגיעןהאןרחיםהמןרים

רקלרקדניםמעניקהכזאתןפגישהבלב,ד

מןצק,בסיסןלאשיטחימןשג

מעשריםיןתרבמשךלימדתיבהבפןלניה,

מוריםהיןםמלמדיםשםשןנה,המצבשנה,

ןהג'אז,המןדרניהחןלבתחןמיטןבידעבעלי

ממני,שרכשן

תחתלהקהפןעלתפןליןשבדרןםביטןםבעיר

להזמיןהנןהגתלןמינסקי,יאצקשלהנהלתן

אביאתביניהםמהמערב,מןריםשנהמדי

לסיירמרבהאינההיאסןקןלןב,ןאנהקייזר

זכתהב IIבארההשנהןכשהןפיעהפןלין,בערי

רקדניהמעןרבןת,לביקןרןת

בתחרותגםהשתתפן

בשנהשנערכההבינלאןמית

אבלדלל,סןזןבמרכזשחלפה

לשבח,בציןןאןבפרסיםזכןלא

מונסקבו.לשוי,תיאטרוןןאזנד'["יי

ברנרדאלאןכור',

"ONDINE", 80LSHOI THEATRE, MINSK 

CHOR.: ALAIN 8ERNARD 

 " AMERICAN DANCEב-השתתףאףנןמיק

" FESTIV AL , בדןרהם,קיץמדיהמתקיים

בעירממןקמתהלהקההצפןנית,קארןליינה

לקייםלרקדניםמאפשרןזהטאלין,הבירה

המןדרניהמחןליןצריעםגןמליןיחסי

הסמןכה,בפינלנד
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(למעטהפסטיבלמשתתפילכלשחסרמה

ידעהןאןמאסטןניה)מליטאהלהקןתשתי

המחןלשלהקלאסיןתבטכניקןתיסןדי

לסטרגראהם,מרתהשלזןכגוןהמןדרני,

למןתראיילי,ןאלןןיןלימןןחןסההןרטןן,

מכיריםאינםהםיןתרחדשןתששיטןתלציין

לאימןןביןתרהטןבההשיטהלדעתי,כלל,

באלטעלברןבםהאמוניםאלה,רקדנים

השתפובווסיהשהמצבננל
הפעולה,חופשהוחבתמבחינת
הנלנליהמשבווהחמיוהלך
והואהעמיםחבומדינותשל
אמנותית.פעילותנלעלמקשה

הקומוניסטיהמשטותחת

היווללהקותלתיאטוונים
זאתולעומתמספיקים,משאבים
נמעטבהםהתמינההיום

ונעלמה

אחדןתקבןצןתקיימןתבצ'כיה

מאלהאחתמןדרני,מחןלשל

מרסלהידיעלמנןהלת

תקןפהשהשתלמהבנןניןבה,

 ,בז'אראצלבבריסלממןשכת
לאןניברסיטההשייכתןאחרת,

בפראג,קארלהקיסרש IIע

שניידרןבההגב'ידיעלמנןהלת

למחןלהספרביתאןדןת(על

ר' DUNCAN CENTREמןדרני

הפתעה IIמנןרגיןראשלכתבתן

 ,) IIבפראג

ארןכןתשניםמזהפןעלבפראג

II פאןןלבהנהלתפראג",באלט

לכלמודרניתלהקהזןסמןק,

שםלעצמהשרכשהדבר,

קןצצההשנהאבלבאירןפה,

ההקצבהדראסטיתבצןרה

פראג",באלט IIלהממשלתית

נפגעההלהקהשלןפעילןתה

רצינית,בצןרהמכך

המחןלןבצ'כיהשבפןליןבעןד

מבןססתתןפעההןאהמןדרני

לציבןר,ןמוכרתיותר,אןפחןת

המחןלשםלחלןטין,שןנההמצבברוסיה

שהמצבןככלהרפתקה,בגדרהןאהחדיש

חןפשהרחבתמבחינתהשתפרברוסיה

שלהכלכליהמשברןהחמירהלךהפעןלה,

כלעלמקשהןהןאהעמיםחברמדינןת

הקןמןניסטיהמשטרתחתאמנןתית,פעילןת

מספיקים,משאביםהיןןללהקןתלתיאטרןנים

כמעטבהםהתמיכההיןםזאתןלעןמת

עלהיהלאכללהמןדרניהמחןלןנעלמה,

לפניגםכמןבן,שם,הממסדשלהיןםסדר

המהפך,

בהןהמדינןתבכלרבחדשניבמחןלהעניין

יסןדןתבנייתהיאשנחןץמה ,זןברשימהדנתי

רבןת,שניםהדןרשתהליךמןצקים,

ןדבריםמרתקת,אלהבארצןתההתפתחןת

המןדרני,המחולבתחןםשםקןריםרבים

אחריהם,לעקובכדאי

~ 
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בישואל"יימחולצוות
והאקדמיההמשפחהבצעומשתתף

ווביןע"שביוושליםולמחוללמוסיקה
שלעתבטוםמותהעל

-פינץתבורשרוו
ברוךזכרהיהי

רפרסיאריצירתי,מחילמידרני,,בלסקלאסיבלסי
ביותר,הגבוההברמהותנועהמחוללימודיהמאפשרלמחולהספרבית

 .לכישוריהםבהתאםהתלמידיםיכולתאתומפתח

לימו.דרמותבחמש 12-7בגילאילילדימקלאסיובבלטיצירתיבמחולשיעורימ •

לימו.דרמותבשש-18 13בגילאילנוערוג'אזמודרנימחולקלאסי,בלטשיעורי •

דנסומרשלבטןריקודיתפוף,קפוארה,ידו,אייקג'אז,קלאסי,ובלטמודרנימחולשיעורי •
 . 18מגיללבוגרימ

מ.מקצועיילרקדנימבוקר.שיעורי

ושישי,שלישיבימילמחולמורימהשתלמויות •

 .בנימ.כיתת

צבא,אחריצעירימ,לרקדנימאביבתלמחולתיאטרוןלהקת •

קיץ,קורסי •

 .אורחיממורימ •

 .ומיומןמקצועימורימ.צוות

~ 
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נורמוראיגמאת

שלהעתיקההבירהבעירמתקייםקיץמדי

 TANECושמובינלאומיפסטיבלפראג,צ'כיה,

PRAHA , משמעII אותופראג",שלהמחול

היאקרויצמנובהקרויצמנובה.איוונהמנהלת

הערכהלהרבההזוכהונמרצת,צעירהאשה

הבינלאומיתפעילותהבשל ,ביקורתפחותולא

לו,זוכהשלהשהפסטיבלהממשלתיוהתקציב

מקיצוציםסובלותהלהקותשכלבזמניםגם

דראסטיים.

TANEC PRAHA הטריהחופשמסימניהיה

 IIהקטיפהמהפכת IIאחריבעירשניכר

והמחזאיהסופראתלשלטוןשהעלתה

לחזותהיהאפשרלפתע .האבלואצלאב

מדינה ,מישראלואפילוהעולםמכלבלהקות

בעינימיאוסמחמתמוקצהבגדרשהיתה

הקומוניסטי.המשטר

אמניםחלקנטלוכברזהשנתיבפסטיבל

המחוללהקתביניהםמעטים,לאישראלים

וליאתבת-שבעשיינפל,דרינה ,הקיבוצית

-גל.בןונירדרור

בטענותבאובצ'כיהרביםמחולשאנשיאחרי

בוחרתשהיאעלקרויצמנובהלאיוונהקשות

החליטההיא ,בעיניהחןשמוצאמיפיעלרק

לקראתלכל,פתוחהתחרותהשנהלערוך
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 (סאנךונס(מו( ,'כוך

' IL LA TO OIMENTICATO', CHOR.: SIMONE SANDANI 

Mb8.m ... סעכש,

כלבבחינת ,השנהיוני-יוליבחודשהאירועים

בינלאומישופטיםוחברמוזמנים,היוצרים

להופיע.ראוימייחליט

נהרלחוףהשוכן , DUNCAN CENTERה-

שםהרדשין,מבצרבקרבתממשולטאבה,

הלאומיההמנוןאתכאילוסמטנה rמשמי

ולדתי"."מביצירתושלנו

ה-מנהלכגוןידועים,אישיםהיוהשופטיםבין

AMERICAN DANCE FESTN AL , מנהל

 JACOB'Sפחותלאהיוקרתיהפסטיבל

PILLOW ,פסטיבלשלהחדשמנהלומאמריקה

הוזמנווכןוירסטן,סמואלהולנ,דשלהמחול

אלה.שורותכותבביניהםומבקרים,אורחים

.שבנייניםכדרךלהפליא,ששופץישןביתזהו

לניתוחהיוםזוכיםבפראגרביםעתיקים

בית-הספרשלהמרכזיהסטודיופלסטי.

קטנות.אורחותלהקותגםמשמש

בית-הספרבבנייןהתקיימההתחרות

הוא ,כיה'בצמודרנילמחולהיחידהממלכתי

ימיםשנישנמשכהלתחרות,שקדםבערב

עגלגל,רקדן ,שלישייהשםהופיעהעמוסים,

רקדניותושתיקומה,ונמוךלהפליאזריז

דאנקן,איזאדורהע"שהמרכז

היחידהממלכתיהספרבית

בצ'כיהמודרנילמחול



בשםבמןפעתמירןת,

" IL LATO DIMENTICATO ", מןפעביצעןהם

 ,ןשעשןעיםהמצאןתמלאמקסים,מחןל

סימןןהרקדן,מסןכנת,ןאפילןנןעזתבתנןעה

מאןחרןיןתרבמןצאןאיטלקיהןאסנדרןני,

שבןהמחןלכןריאןגרףגםשהןאהתברר

ןאחתהןאהספר,בביתמןרהןגםהשתתף

 ULTIMAב-שניםבמשךרקדןהרקדניןתמשתי

VEZ , ןיסשלמפןרסמתבלגיתלהקה

ןאנדקיבןס,

-מאןדצעירהיההסטןדיןאתשמילאהקהל
חדשני,מחןלשלטיפןסיקהל

מייגעהיההראשןןהתחרןתיןםשלבןקרן

ןזןגןתקבןצןתלבימהעלןזהאחרבזהביןתר,

איךלמדןשטרםסטןדיןתכתלמידישנראן

תנןעןתביצעןהםממש,שלריקןדלעצב

מדי,רבטכנימאמץןתןךמכניתדיבצןרה

אתאן"התנןעטרןן"אתלישהזכירמשהן

כשהעייפןתשלנן,למחןלבתי-הספרלהקןת

לפרןשלילגרןםעמדןכברןהשיעמןם

 ,ןנערןתנעריםלבימהעלןהדלמהמצעד

קמאי,אפריקאיטקסמיןמבצעיםןהחלן

קמתיפתאןםנעןרים,ןהתלהבןתמרץמלא

נדרך,כןלןשהקהלןהרגשתילתחייה,

תרגיל l1הכלבסךשזהלנןשנאמרלמרןת

ןניגנןשרןגםהצעיריםהרקדנים- l1במקצבים

הזדהן ,רקדןממשהמבצעים-כליםבמגןןן

שזןהתברר,הלב,אתןכבשןתפקידיהם,עם

התארחשבןבית-הספרשלהבןגרתהכיתה

כןלן,האירןע

DC -מןריןבקיצןראןתןשמכניםכפי

שניםשלןשלפניהןקםהמרכז,שלןתלמידין

שבןגריהמחןל,לאמנןתתיכןןזההכל,בסך

שנתייםללמןדממשיכיםשלןב l1יכיתה

במחןלבדיפלןמהזןכיםןלבסןףנןספןת

בכלנהןגשהיהכשם ,הצערלמרבהמןדרני,

בתןארזןכיםאינםהםאירןפה,מזרחארצןת

בלבד,בתעןדת-מקצןעאלאאקדמי

ןבטכניקהבהתלהבןתבןלטיםהתלמידים

חןקאתרשמיתסיימןבטרםעןדשלהם

במרכז.לימןדיהם

אשהבלאז'יצ'קןבה,אןןההמקןם,במנהלת

יש ,ןמסןדרתמסןרקתמאןדהןפעהבעלת

לןמרןאפשרהאמיתיההןמניזםמרןח

איזאדןרהשלשמהאתנןשאאינןשהמרכז

 l1שםללאטקס l1אןתןמלבדלשןןא,דאנקן

עבןדןתשתיבעןדהמרכזתומידיהןפיען
מרתקןת.

הכןריאןגרפיתמאתמריה?"ןהיכן .... "האחת,

היאהמרכז)מנהלתשל(בתהפלןרילנקה

המקיפהבנים,ןשניבנןתלשלןשחמישייה

נעןריםןאהבתמרןךבינאישיים,יחסיםמגןןן

עבןדהשלסיןמהבמשפחה,קשהאלימןתעד

מאחןרימןשכיםהרקדניםפיןטי:ממשזן

מאלהזעירןת,חשמלנןרןתשלסבךהבימה

שהבימהעדמןל,דחגעציבהםשמקשטים

צבעןניים,אןרןתלשדההןפכתכןלה

מצןינת,הכןריאןגרפיהבן.לרקןדןממשיכים

הרקדניםידיעלןהביצןע ,ןמדןיקתעשירה

כפיפשרןת,ללאמשכנע,מאןדהצעירים

מעןלה.להיןת.שצריך

 ~ <.Y.>Yבצעים <.iYר

עםiרזדiרןרקדן,

כרפקידיiרם,

iרךב_אכרןכב~ן

~זןiרכרברר,

iרבןגרכרiרכיכרiר

ביכר-iרספר,~ך

iרכרארrר~בן

כןךןiראירןע

II פכוךילנןלהכור': ,פרג,דונולןמרכז ,מריה?"פהיוא

"AND WHERE IS MARIE?". DUNCAN CENTRE, PRAHA 

 CHOR,: LENKA FLORץ

הדיןןידןעים.צ'כיםמחןלאנשיבנןכחןתדיןן

התחרןתאםבשאלהקןלנילןןיכןחהדרדר

המןדרניהמחןלאמנןתאתמייצגתבאמת

מעטיםרקמהנןכחים,אחדיםלדבריבארצם.

בכללמןכניםהיןהמקצןעניהמחןלמאנשי

ןתלמידים.מןבהקיםחןבביםעםפעןלהלשתף

רקדניםןשםפהרקבלטןהיןמייםבמשךןאכן

שרקדטיץ,פטר(כגןןממששלןיןצרים

רקדןזןסקה,ןפטרבלןנדןן l1ראמברבאלט l1ב

שביצעןהעבןדןתאםשגםהלאןמי),הבאלט

לפחןתהיןןחדשניןת,מקןריןתמאןדהיןלא

ממש,שלמקצןעניתרמהעל

עםסנדרןניסימןןיצרהשנייההעבןדהאת

דמיןןןמלאמשעשעריקןדזההתלמידים,

אןרחמןרההןאסנדרןני ." GET THERE "בשם

מרןחמאןדנהנהןלדברין , DCב-קבןע

שכנראההחניכים,שלןממסירןתםהמקןם

שלןהנןעזןתהשןבבןתרןחאתהיטבמבינים

שלן.הכןריאןגרפיה

שבןצעןהמחןלןת )!( 40בכלהצפייהאחרי

התקייםןנעצמןת,ןההןלכןתהעייפןתלעינינן,

במסגרתלביצןעראןיהזההשללמכלמה

אלאשליבעיהאינן TANEC PRAHAפסטיבל

התחןשהאבלקרןיצמנןבה,איןןנהשל

בית-שםשקייםהיאמפראגאתישלקחתי

מחןלאמנישלמצןיןדןרהמבטיחספר

אלה,צעיריםמסןגליםעכשיןןשכברמןדרני,

שלהםהמצןיניםןהכןריאןגרפים-המןרים

אןתהלהזמיןששןןהתןכניתלהעמיד

ארצה,

 37ש



ו
 ,המולדחג ,דצמברסוף

כלממלאיםאשוחעצי

חלונות ,בבתיםפינה

מקושטיםהראווה

ומשרדירבבהדר

מוצפיםהכרטיסים

יימפצחאת oלראותבבקשות

הבאלט ,האגוזים"

לפי ,הקלאסי

שלהמוסיקה

שהועלה ,צ'יקובסקי

בימתעללראשונה

 "יימרינסקיתיאטרון

-18בפטרבורגבסנט
בדיוק , 1892בדצמבר

שלהמולדחגלפנישבוע

• -. 
............ 

 ;:::ו

"" 
אתכבשומאזשנה,אותה

 ~כולו.העולם
 l) Iנש \\.\ןי'

שלהגדוליםהבאלטיםשלושתמבין

 ,"הברבוריםאגםיי-יקובסקי'צ

- "האגוזיםו"מפצח "הנמהייהיפהפייה
והמענייןפחותהמוצלחאוליהואהאחרון

הסיפורודרמטית.מוסיקליתמבחינהפחות

וגםהאחריםבבאלטיםכמוהדוקאינו

אךומרגשת.דרמטיתכהאינההמוסיקה

לאמה(משוםאמריקהצפוןרחביבכל

מפצחייאתלראותהקהלנוהרבאירופה),

ההכנסותמולד.חגחופשתמדיהאגוזים"

 "האגוזיםליימפצחהכרטיסיםממכירת

להקותרובשלההכנסותמשלישיותרמהוות

מזההפשוטהקהל .אמריקהבצפוןהבאלט

מסימניאחדכעוד "האגוזיםיימפצחאת

אייזנשטןטמיכאלמאת

מכתבשולחיםשהכלוכפי .החגשלההיכר

לבקריבואכיומחכיםקלאוסלסנטה

ליהנותרוציםגםהםכך ,מתנותולהביא

מפצח"בקלרההילדהשלמחלומה

 ".האגוזים

סיפורעלהמבוססת ,זהבאלטשלהעלילה

-19ההמאהבןהגרמניהסופרמאתקצר
 .למדיפשוטה ,הופמןא.ת.א.

הקטנהקלרהעלמסופר

חגמסיבתלקראתהמתרגשת

המוזרהדודוביניהם

קמעה,והמפחיד

הוא .למאיירדרוס

מתנה,לקלרהמביא

אגוזיםמפצח

והילדהחייל,בדמות

מאושרת.כמובן

אתשוברכשאחיה

פורצתהמתנה,

בבכי.קלרה

מרגיעדרוסלמאייר

פצעואתוחובשאותה

והמסיבההמפצחשל

בתמונהלסיומה.מגיעה

• 
Cכ

o 
~ 

אלקלרהחוזרתהשנייה האגוזיםמפצחואלהסלון->
במלךלקרבהיוצאשלה, /..ןן ..

Cב~~~;~צו~~~א~ר~ר: ם~~~~~נמ 'י 
המזמין ,תואריפהלנסיךקסםכבמטה

ממלכהאללמסעאליולהצטרףקלרהאת

בארץועובריםלדרךיוצאיםהשנייםקסומה.

המערכהעליורדשהמסךלפני ,השלגפתיתי

קלרהפוגשתהשנייהבמערכההראשונה.

השיזףפייתבממלכתדמויותאינספור

לפנישונים,ריקודיםבשרשרתוחוזהרהמסוכ

מהחלוםומתעוררתלביתהחוזרתשהיא

המולד.חגבערבשחלמההנפלא

מצ'יקובסקיפטיפהמריוסביקשכאשר

לונתןהוא ,זהלבאלטהמוסיקהאתלהלחין

פטיפהאך .לחלוטיןמפורטתהעלילהאת

הבאלטאתליצורמסוגלהיהולאחלהעצמו

האגוזים"מפצחיישלהכוריאוגרפיהולכן

מאז .באיבאנותלמידוידיעלנעשתה

רוחםעלהעולהככלעשורביםכוריאוגרפים



בגרסאותקייםהואוכיוםזהבאלטעם

נאמנותהגרסאותרובאךאינספור,

המקור.שלהבסיסייםלרעיונות

עםביופייןמרהיבותבהפקותמדובר

גדולהותפאורהמרהיבותתלבושות

היאבפתיחההמסיבהבהןהפקותמהחיים,

בההמלהיבההקרבלסצינתפתיחרק

כחייליוהןקטנים,ילדיםבעיקרמשתתפים

החלקכעכברים.והןהאגוזיםמפצחשל

בעודיותר,הדרמטיתמידהואהראשון

נרטיבי,סיפורכלהמשוללהשני,החלק

כמו ,חביביםריקודיםבסדרתמתרכז

הפרחיםואלסוגםהספרדיהסיני,הריקוד

המפורסם.

אמריקהבצפוןשהותישנותשבעבמשך

מפצח IIלבהלתשותףאניגםהייתי

הפקותוראיתיהמולדחגבתקופת IIהאגוזים

בוצעוהןברובןזה.קלאסיבאלטשלרבות

הצליחושלאחובבניות,חצילהקותידיעל

חדוותלמרותבמיוח,דאותילהרשים

אחדכלשהפגיןהברורההיצירה

מהמשתתפים.

 )-1987ב(נוצרהג'ופריבאלטשלההפקה
ביתשלהגדולההבמהעלראיתיאותה

 ,לס'אנגבלוסהמוסיקהבמרכזהאופרה

היהזהבמיוחד.גרנדיוזיכישלוןהיתה

מאירופההעלילהאתלהעבירניסיון

אךשעברה,המאהאמצעשללאמריקה

 .לאומיתזהותשוםהיתהלאעצמהבהפקה

ראינוביותר.משעמםערבהיתההתוצאה

ותפאורותהבמהעלרביםרקדניםאמנם

שלטיפהללאהכלאך ,ביותרמרהיבות

 ,ומנוכרתקרההפקההיתהזונשמה.

באלטהפקתאהב,פשוטשהקהל

מאודמעטעםאךביותריקרה

עניין.פחותועודריקוד

מרהיבותבהפקותמזובר

תלבושותעפביופיין
גזולהותפאורהמרהיבות

בהןהפקותמהחייפ,

רקהיאבפתיחההמסיבה

הקרבלסצינתפתיח
משתתפיפבההמלהיבה
קטניפילזיפבעיקר

באלטליצירותבניגודכי ,לזכורישאמנם

הולכיםאיננו IIהאגוזיםמפצח IIלרבות,

זהרקדן-כוכבלראותבכדיובראשונהבראש

העיקרהיאהכוללתהחוויהכאןאחר.או

אורקדניתשלבאינטרפרטציההצפייהולא

קטניםהתפקידיםמסוים.בתפקידרקדן

שארבהםואיןסטריאוטיפייםמאודביותר,

כוריאוגרפי.רוח

שהואבאווירההואהבאלטשלייחודו

רקדןבהםקטניםרגעיםבאותםולאמשרה

הנשיהתפקידלהתבלט.יכוליםרקדניתאו

פייתשלהמקריםברובהואביצירההראשי

עצמוהאגוזיםולמפצחהמסוכר,השיזף

הופךהואכאשרגםיחסית, ,חשובתפקיד

לנסיך·

האגוזים",מפצח IIשלהכלליתהבצורתבתוך

כמעטמצליחשאינוקלאסיבאלט

השניבחלקההרבותלבעיותמעללהתרומם

שאניהפקותשתיכיוםקיימותהעלילה,של

מטפלותאשררבותפעמיםושראיתימכיר

הטיפוללחלוטין.שונהבצורהבעלילה

גם IIהאגוזיםל"מפצחשמעניקיםהפסיכולוגי

לקהלמאפשרסטוולקנתוגםמאיירנויג'ון

מרענןשינוימהמסורתלהינתקהמוכן

כאחד.ומרתק

שלהאמנותיהמנהלסטוול,קנת

בסיאטל,באלטווסטנורתפסיפיק

חדשהכוריאוגרפיהיצרב, IIארה

 ,-1983ב IIהאגוזיםמפצח IIל

מוריסהנודעהמאייר-תפאורןעםבשילוב

אדירהבהצלחהזוהפקהעולהמאזסנדוק.

אולמותבפניותמידבסיאטלדצמברמדי

נאמניםנשארווסנדוקסטוולמלאים.

באוראותומאיריםהםאךהבסיסי,לסיפור

סנדוקשלהנהדרותהתפאורותשונה.

שבעלילהוהמקבריהגרוטסקיאתמדגישות

כולההעלילהאתמציגהסיפורועיצוב

הופכתלילהשבןקטנהילדהשלכסיפורה

לאשה.

II האגוזיםמפצחII מפחידהילדיםאגדתהוא

מלהיותרחוקותמהדמויותחלקלמדי.

בהבלטתחוסךאינווסנדוקמלבבות

בגרסהיוצר.שהואהענקבמכלולהמפחיד

חולמתקלרהבובפרולוג,הבאלטנפתחזו

למלךבקרבהמפסידהאגוזיםמפצחעל

מתעוררתקלרה .והנוראהמגעילעכברוש

מעניקהפעםאךהמול,דחגממסיבתונהנית

מכרגיל,יותרמפחידשהואדרוסלמאייר,

עכברושמלךבובתקלרה,שלאחיה ,לפריץ

קלרהאחותו.אתלהקניטאותוומעודד

אךשלה,האגוזיםמפצחאתמקבלתכמובן

לאורךנפש.בחרוףעליולהגןחייבת

לקלרהדרוסלמאיירמזכירכולההמסיבה

המבעיתהחלוםאתשוניםבאמצעים

מפחדת.היאלכן.קודםשחלמה

לסלוןקלרהחוזרתהמסיבהתוםעם

שיצאהביתמעכבריאחדעלדורכתובטעות

האםהעכברה.אמועםלילילבילוי

שלם,עכבריםצבאמזעיקההמבוהלת

לקרבנעמדיםומנגדהחדר,אתהממלא

כאןהקרב .חייליווצבאהאגוזיםמפצח

 .כאחדומלהיבביותראכזר

הפעםגםקלרה,שלבחלומהכמו
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ANNA VALLIDOLID AS MARIE IN JOHN NEUMEIER'S VERSION 

 FOR THE HAMBURG BALLEח

שלהראשייםלגיבןריםריקןדאפשרןיןת

לארןקדןתמריהןגםלןאיזהגםשלן.הדרמה

להפגיןמספראפשרןיןתלבחןריםןגםמעט

טכנית.ןירטןאןזיןת

השנייההתמןנההיאזןהפקהשלשיאה

חןזרתהמסיבהתןםעם .הראשןנהבמערכה

אך ,בידיהעדייןהאגןזיםמפצח .לסלןןמריה

היאלמעשהעכברים,פןגשתלאהיאהפעם

לקחתששכחההבהןנןתנעליאחרמחפשת

מצליחהאינהאךאןתן,נןעלתהיאלחדרה.

נרדמתאזהאצבעןת.קצןתעלבהןלעמןד

שדרןסלמאיירןחןלמתהחדררצפתעלמריה

שלהקסןםהעןלםאלןמןליכהחןזר

בפרט.הבאלטןשלבכללהתיאטרןן

כמןגרנדיןזיןתתפאןרןתאיןזןבהפקה

המסיבהתפאןרתכאןסנדןק.אצלשראינן

מכןןלאחרביןתרןפשןטהמסןרתיתהיא

מהסלןןהמעבראךלמדי.ןמינימליצנןעהכל

ןבראשןנה ,שלההחלןמןתעןלםאלמריהשל

עןברתמריהביןפין.מדהים-מחןלאןלפןאל

מהלילהןהשינןילבן,שכןלןעןלםאללפתע

החזרןתבאןלפןהבןהקללןבןבביתהאפל

מריה.שלעןלמההשתנהרגעבןמרתק.פשןט

נשרפת,השמשבתןךנמצאתהיאעתה

עתהשעדעןלםעםןהמרתקהראשןנימהמגע

בן,לגעתמסןגלתהיאןעתהעליןחלמהרק

של I !מפצח/ Iבומריהדרוסלמא"יכמחולהומרה ~

(וומאוור

MARIE AND DROSSELMEIR AS A DANCE TEACHER IN 

NEUMEIER'S CHOREOGRAPHY 

 .קטלרגערקןלן

שלבחזרהצןפהמריה

גןנתרהמחןל.להקת

הרקדןהןאכמןבן

היאןלןאיזההראשי

 ,הראשיתהרקדנית

מריה ,פלאזהראןאך

לרקןדמסןגלתלפתע

גןנתרןעם .היאאף

מרגישהלפתעהיא

שןבבעננים.פשןט

נןימאיירכאןמעניק

הזדמנןיןתאינספןר

אתלהפגיןלרקדנים

כישןריהם.

מהפןהסיפןראתבןחןהןאשןב

לנןןמראהשלןהפסיכןלןגי

הןפכתאטאטכיצד

הביישניתהילדה

יפתלעלמההקטנה

ןבטןחהתןאר

בעצמה

אתהמגשימה

חלןמןתיהכל

בןהסמןיים

לילה.

כמןבןלנןימאיירגם

היאהשנייה.במערכהבעיןתיש

ןקשהמיסןדהבעייתיתפשןט

מעמידהשהיאמהמילכןדלצאת

כלבהאיןשכןהמבצעים,בפני

מריהצןפהשןבעלילתי.פן

עלהמבןצעיםריקןדיםבסדרת

הפה-ןהפעםהלהקהרקדנידיי

ידיעלמבןצעהמפןרסםדה-דה

ןירטןאןזיקטע-ןגןנתרלןאיזה

המדהים.ןבניקיןנןביןפיןמרגש

מתעןררתמריהסיןמןעם

הגדןל,בחדרלבדהשןבהיאמהחלןם.

נעליבזרןעןתיה,האגןזיםמפצח

גםןעמןתםהחלןם .לרגליההבהןנןת

החלן.הבןגרתהנערהחייהילדןת.

פעמיםנןימאיירשלזןהפקהראיתי

שלהמלכןתיהבאלטבביצןערבןת

מןיןצאתבצןרהאןתההמבצע ,ניפגין

 ,במינכןבביקןר ,שעברבקיץהכלל.

בביצןעהפעם ,שןבאןתהיראית

אינההלהקההבןןארי.הבאלט

ןחריקןתןיניפגשלזןכמןמהןקצעת

שןניםבקטעיםנתגלןרבןת

המענייןהחלקאךבהפקה,

.-

התייריםתגןבןתהיהמבחינתי,ביןתר,

טענןבהפסקהבהןפעה.שנכחןהאמריקאים

נעלמןלהיכןמביניםלאהםכירןבם

הםבאלטהפקתמיןלאיזהןבכללהעכברים

רגיליםשהם "האגןזיםמפצחיילאזהנקלען.

 ,השניבחלקגםנעלמהלאתדהמתםאלין!

 ,כןלןמהבאלטנהנןאןלישהםןלמרןת

בהםקיננהכלשהןבמקןם

מהאתקיבלןלאשהםהתחןשה,

הקהלאמריקהבצפןןציפן.שלן

שם,טןב.יןתרהרבהזןהפקהמקבל

הגרסהאתמכיריםכברכשכןלם

המרענןמהשינןינהניםהם ,המסןרתית

זהאיןאןלינןימאייר.שלשבהפקתן

יצירתזןאךהמסןרתי, "האגןזיםמפצחיי

העןסקתמרתקת,באלט

ילדהשלבהפיכתה

לכ,ךןמעברלנערה

ילדהשלבהפיכתה

לרקדנית,חמדוה

ייחןדהןבכך

שלהמרתק

ההפקה.

בצעדידןןקאאינם.

בתמןנןתאןהרקדנים

הןאהשינןי .הגדןלןתהמחןל

בהןבדרךהסיפןרבתפישת

שלסיפןרהאתלהציגניתן

כךהקטנהמריה/קלרה

לכל.מןבןיהיהשהןא

הכןריאןגרפיהמבחינת

זים"האגןמפצחייהצרןפה,

שלמענייןמקרההןא

הזמןבמבחןהעןמדבאלט

 .שכמןתלמרןתןהמקןם,
אןהןןירטןאןזייםהריקןדים

כהאינהבןהדרמטיים

שלהמןסיקהןמיןחדת.גדןלה

היאשגםלמרןתבסקי,קןצ'י

המנסיםשישכפימןשלמתאינה

ימשיכןהכללית,ןהאןןירהלתארה,

רבןת.שניםעןדכןלנןאתלהקסים

השנייהבמאהכיספקכלליאיןגם

יבןאן "האגןזיםיימפצחשללחיין

להעמידןינסןנןספיםאןגרפיםיכןר

באןפןהזההקלאסיהסיפןראת

 ,מענייןמכירים.שאנןממהשןנה

 ~אקמאץעןשההיהמהלמשל,

טווזה.מבאלט
סנדקמוריסהתלבושת:עיצוב ,"המפצחיי

"THE NUTCRACKER" 

COSTUME: MAURICE SENDAK 
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v' בינלאומיכנס

אנשישל

פנטומימה

פסטבילמתקיים ,-13הבפעםהשנה,

" MIMOS ", אנשישלבינלאומיכנס

פריגובעיר ,תנועהותיאטרוןפנטומימה

למימוסהפעםמוקדשוהוא ,בצרפת

ביןהראינוע.שלהגדוליםולליצניםבקולנוע

והיפההקטנהבעיריופיעובאוגוסט 8-1

נאדג',וסף'ז ,דיאסנאסהרבהשללהקותיהם

פנטומימהולהקותאדווארדסג'אנגוהליצן

ו- " THEATRELAND OZ "ביניהןרבות,

" WURRE WURRE ". 

כבוד.אורחישלועדהמנהלתהפסטיבלאת

בארוז'אן-לואיבראשהעמדמותועד

מרסלארוכים,לחייםייבדלועמה,ונמנים

מאגי ,וילסוןרוברט ,לקוקק'אז ,מארסו

 .אונואווקזומארין
בינלאומיעתכתבלאוריוצאגםבפריגו

 " GESTES " ,תנועהותיאטרוןלפנטומימה

~ 
בו.פטרבעריכתשמו,

V' ישראליםעוד

בבייג'ינג

בשגרירותתרבותלענייניהיועץשלביוזמתו

,ביקרופרופראיילבבייג'ינג,ישראל

דרורליאתאלדור,גביהאחרוניםבחודשים

 .סיןבבירתבן-גלוניר
המחולתולדותעלהרצתהאלדורגבי

שלהמחול"לחקרב"מכוןבישראל

בן-גלונירלאמנות,הלאומיתהאקדמיה

להקתלרקדניאמןכיתותנתנודרורוליאת

האקדמיהולבוגריהמרכזיהלאומיהבאלט

למחול.בייג'ינגשל

סימולטניתתירגםאלדורשלהרצאתהאת

-פינג.ז'אןאוכתבנולסינית

~ 
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IN ץNIR BEN·GAL TEACHING STUDENTS OF THE DANCE ACADEM 

BEIJING. CHINA. PHOTO: OU JIAN·PING 

V' יואירועי"O הבינלאומי"הטאפ

T.AP * משלנו

נברעהמרתמאת

זכתהבארץ(סטפס)הטאפרקדניקהילת

לציוןראויהוחשיפהתנופהלהכרה,

שהתקייםהבינלאומיהטאפיוםבאירועי

האירועאתיזמהברעננה.מאיחודשבסוף

למחולהמרכזשלהאמנותיתהמנהלת

להפוךאמור,והואברומרצביהרעננה,

בדרוםטאפלמדהברומרשנתית.למסורת

אתמלמדתהיאובארץצעירמגילאפריקה

שנים. 25כברהמקצוע

קוו'טגרומ'כ:וברומרצב'ה

ברעננההבינלאומיהטאפיוםלאירועי

-400וכומחו"למהארץטאפרקדניהוזמנו
הרקדניםעםהארץ.רחבימכלתלמידים

ומנדיולדבאוםליסהנמנומישראל

רעננה",למחולב"מרכזהמלמדות ,אידלסון

הגיעו,וארה"במאירופהמאילת.וולףושרון

הטאפ.בעולםידועיםכוכביםחיזוק,קדנירכ

בפניפתוחותהופעותהתקיימוהיוםבמשך

בשתיאמניםהופיעוובערבתלמידים

 .הרחבהקהלבפנימקצועיותהופעות

ואףבהתנדבותהופיעוהזריםהאמנים

התרגשותארצה.טיסתםאתבעצמםמימנו

פטרוניושרהכשהגיעוהורגשהממששל

משיקגו.טאפרקדניתליילה,ובתהמפריס

הטאפלהקתמנהלתהיאפטרוניושרה

ג'ימימסטרשללריקודזוגתוובתבפריס

שבהםהסולובקטעיבלטהפטרוניוסלייד.

היאהאורחים.מהרקדיםאחדכלהופיע

לצליליואילתרהכשרקדההקהלאתסחפה

שיפסנתר,-גוטפרידירוןשלג'אזהרכב

האמניםביןבס.-קלינגוטדיתופים-זלמן

מאמסטרדםהטג'סמריקההיוהאחרים

טאפרקדן ,משטוטגארטמרקותומאס

שלבניהולההאמריקאיתהטאפבתזמורת

 .בפלינוברנדה

לשעברתלמידהקויטנר-ישראלסתם,מיכל

למחולבמרכזמורהוהיוםברומרשל

הופיעהואףהאירועבארגוןעזרהרעננה,

טאפרקדניתהיאישראלסתםבעצמה.

המקצועיתברמתהבארץמהבולטות

טאפסגנוןמשלבתהיאהטכנית.ויכולתה

עםלארץ,הביאהשברומראפריקאי,דרום

הסגנונותשניביןההבדלאמריקאי.סגנון

לשואונוטהאמריקאיטאפ-מהותי

הטאפבעודשםידועיםכוכבישלולחיקוי

ייחודי.אישיסגנוןמדגישאפריקאיהדרום

שלוירטואוזיתיכולתנדרשתהסגנונותבשני

במקוריותהיאהגדולהייאצלנואילתור.

להמצאותגבולאיןהגבול.הםוהשמים

טאפ",מרקדןהנדרשותולקומבינציות

מעברבבחינתונזכרתברומרמספרת

ריקודביצעהושבהכתלמידהשעברה

הסרטשלקולפסלצליליאקרובטי,

פוינטבנעלנתונההאחתרגלהייאקסודוס",

טאפ.בנעלוהשנייה

בארה"בשפותחהשפההואהטאפריקוד

כדימתמידלריענוןוזקוקההמאהבתחילת

מקדםברעננההאירועה.חישפהלהישאר

ומעניקמקומיבגווןעבריתטאפשפתיצירת

מקומייםרקדניםביןלדיאלוגהזדמנות

מקצועיתמבחינהמהעולם.טאפורקדני

רבה.האירועחשיבות

מזעריתהיתהבפרויקטהממסדיתהתמיכה

עירייתמלבדלקיומו.הראשונהזו,בשנה

גורמיםידיעלכולומומןהוארעננה

לקוותיש .לדברמשוגעיםכמה-פרטיים

אתהטאפאנשייקצרוהבאותשבשנים

הממסדלתמיכתויזכוהשנהעמלפירות

 ~במפעלם.

 IIסטפס IIבישראלהמכונהלמחולזהה , TAPטאפ, *



 Inךשן nתם Iךש nתם Iךש
v רדופנג'רג'י

במשךנחשבןרןג'רסןג'ינג'ראסטירפרד

בהאהאמריקאיהקןלנןעלרקדנישניםעשרןת

רןג'רסהלכהמעטיםחןדשיםלפניהידיעה.

שנה. 83בתןהיאלעןלמה,

בהןליןןדכרקדניתדרכההחלהרןג'רס

הגיעהשלההקריירהןלשיאבנעןריה

מןסיקליןתבקןמדיןתלהןפיעכשהחלה

הפברןקתריןאסטיר.פרדעםהןליןןדיןת

אצילןת,שלברקלההעניקייהןאפעם:אמרה

בעיקרזכןרההיאסקס".שלחןםלןןהיא

 TOP "כגןןמןסיקליןתבקןמדיןתמהןפעןתיה

HAT " "ןSHALL WE- DANCE ". זכתהרןג'רס

הןפיעהלא-60המשנןת . 1940בשנתבאןסקר

~ 
בסרטים.עןד

MONTPELLIER '95 v 
המןנפלייר,התקייםיןליןראשיתיןניבסןף

הפסטיבל ,-15ההפעםזןצרפת,בדרןם

יהיהשזהןמספריםמןדרני,למחןלהבינלאןמי

 .מןנטאנריז'אן-פןלשינהלהאחרןןהפסטיבל

שלהלהקןתעמדןהשנההאירןעיםבמרכז

קיירסמאקר,דהאנה-טרסהקאנינגהם,מרס

בראןןטרישה ,הןיןס,כריסטינהג'ןנסטיביל

פןרסיית.ןיליאםבהנהלתפרנקפןרט"ן"באלט

מןנפלייר,שלמקןמייםאמניםהןפיעןכן

העתיקהבעירבסטןדיןרןבםשעןבדים

ןמשתתפיםהשנהימןתכלהזןהקסןמה

במןפעים.שנהכלכמעט

~ 

v המוות

נושאהואהאם

לבמה?ראוי

רןנמארןיגמאת

השבןעןןשלהנכבדההמחןלמבקרת

קרןצ'הארלין- " NEW YORKER "היןקרתי

במדןרהנרגשתרשימהמכברלאפירסמה-

 ," STILL HERE "ג'ןנס,טיבילמאתמןפעעל
לאמנןתשןתפןשלמאיידסבמןתןהעןסק

ללכתשלאבחרההיאזיין.ארניןלחיים,

קבעה,רשימתהןבראשבמןפע,לצפןתכלל

,בגללעדיין/כאןאתלראןתהלךלאש"איש

ממש-הבימהאלמעלהג'ןנסכיהריקןד."

שחלןאנשים-ןידיאןהקרנתבעזרתאן

למןת.ןעןמדיםבאיידס

אמיתימןןתשלכזןהצגהשןללתקרןצ'ה

אמניםשלזכןתםןאתאמנןתית,במסגרת

הנןשאלהצגתחןליםבאנשיםלהשתמש

מןדיעה,ןהיאחןלקים,איןחשיבןתןשעל

עלאמנןתיתביקןרתלכתןבמסןגלתשאינה

לטענתה,אןמללים.אנשיםשלמעשיהם

מןפעלראןתאפשרןיןת:שלןשהמבקרלפני

אןלכתןבןלאלתיאטרןןללכתאןתן,ןלנתח

ןזןהיצירה,אתלראןתמבלילכתןב

למןפע,הלכהלאלכןבחרה.שבההברירה

שלילה.תכליתאןתןשללהלראןתןןמבלי

מעמידג'ןנסגןססיםאנשיםהכללתידיייעל

היא-הביקןרת"לתחןםמעברעצמןאת

ןלאללכתלא-האמיתיתהברירהקןבעת.

ברשימתכללמןפיעהלא-להתבטא

מבקר.שלאפשרןיןתין

האםבקןריןז,הגןבלתלבעיהלהיכנסמבלי

נןכחלאשהמבקרביצירהלדןןאפשרבכלל

ברןבנרחבןיכןחקרןצ'העןררהבביצןעה,

ג'ןנסשעשהמהלדעתה,ארה"ב.עיתןני

אמנןתןלארגשיתסחיטההןאחברןלזכר

כלל.

באמתןהיאקרןצהארליןשלמןמחיןתה

תחןםהןאמעמיקה,בצןרהאמנןתמבינה

יינאלצת"כשהיאאךהקלאסי.הבאלט

אןבאןשפינהכמןאמניםעםלהתמןדד

באןתהמתקיפההיאאןתם-פןרסייתבילי

להביאג'ןנסשלזכןתןאתהשןללתרשימה

להיש-הממשיהמןןתאתהבימהאל

הצלםגםלדעתהמשלה.רגשייםקשיים

כדיכקןרבן,עצמןאתהעמידמייפלתןרפ

עניינית.מביקןרתלחמןק

לאנכבדהמבקרתג'ןןיט,דברהשלתגןבתה

 " VILLAGEבשבןעןןהכןתבתממנה,פחןת

" VOICE , המעניינןתהתגןבןתביןהיתה

ייאינניג'ןןיט:כןתבתקרןצ'ה.שללהתקפה

לכתןבאפשרשאיקרןצ'העםמסכימה

אנשיםשלעבןדןתעלאמנןתיתביקןרת

התאכזרשהגןרלכמיעצמםעלהמכריזים

בנכןתשלקהמיאןאיידסחןליכגןןאלין,

צןפיםכלשהי.גןפנית

אןלייחןשןמסןימים

אתלצןדשמנסים

לקןרבנןת,שלהםהסימפתיה

שלכןןנתןאינהזןלרןבאבל

זןכרת,אניאכןהכןריאןגרף.

שעהמכעסשרתחתי

עיןןרים,רקדניםשלשבמןפע

היןשלא-כשהרןקדים

נהנן-מקצןעניםרקדנים

ניסהשלהם,מהמןפעבעליל

אןתםלתארהכןריאןגרף

בצןרהןזאתכמסכנים,

(לאןבהתנשאןתפשטנית

המןפעאןדןתעלכתבתי

חשתיזמןןלאחרההןא,

זןהתחמקןתעלאשמהרגשי

מןסיפה,ןהיאשלי)".

להקןת,שלמןפעיםשראתה

בריאיםןאנשיםנכיםבהם

במחןל,פעןלהמשתפים

מבצעיםהגלגליםבכיסאהיןשביםכשאלה

אןליייזןמסןכנןת.ןאפילןמןרכבןתתנןעןת

שלהגדןלההאמנןתיתהחןןיההיתהלא

תנןעה,במןנחיכךעלכתבתיאבלחיי,

אמנןתי."ןטעםבימתיןתצןרה,

ןהצןרניהמןפשטאתלשבחנןטהייקרןצ'ה

ןהפשטה,צןרניןתהמחןל.באמנןת

מאיתנןזעםאןמןןתכגןןתןפעןתהמרחיקןת

אבל ,זהמצנןריחןקאןהבתאניגםהצןפים.

תמידלאשהדברכ,ןעםלחיןתמסןגלתאני

שהכליבחןשבי,נאיביתאניהאםלי.ניתן

מהלראןתיכןלתןהןאהמבקרשלהעיקרי

איננה,היאמהמסןימת,יצירהשלמהןתה

ג'ןןיט.מסכמת-בהתאם?"אןתהןלבקר

שאתקרןצהארליןשלשהחלטתהחןששני,

שלאמאן,דכללבדרךמעריךאנידעתה

אןדןתעלג'ןנסטיבילשלהמןפעאתלראןת

להקתאחדןתשניםכברמןפיעהאצלנן

השכלית,בהתפתחותםהמפגריםרקדנים

מפגישהחששהיהליוגםולבבות",ייפרחים

לכלמופעשזהנוכחתיאבלאיתם,ראשןנה

הרקדניםאללהתייחסנאלצתיושלאדבר

ממשבסלחנןת.אןברחמנןתהללןהנכים

גןפהשחצירקדניתבןרר,שתמרכשם

גדןלהאמניתהיאמשןתק,התחתןן

ןמהנים.מרגשיםןמןפעיה

 BILL T.JONESANDARNIEZANE ("זוארנ'ג'ונסט'ב'ל
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איןןכל,מכלאןתןלשלןלאבלהמתחברן

שלזכןתושזןרקלאאמנןת.עםדברלה

ןלכןןבןערןת,מכאיבןתבבעיןתלעסןקיןצר

אחרת,אןזןבמידהאישיןתתמידכמעט

 .חןבתןזןלמעשה

מקןממתאןתיהטעם,אנינתלקרוצ'הןבניגןד

אנןשיןתבבעיןתהעןסקתאמנןתדןןקא

להציגמבליהכאב,בליאךכביכןלעמןקןת

כזןאמנןתהחיים.שלהמזןןיעןתפניהםאת

ןהכאב,המןןתאתאפילןהכל,אתמגישה

שלזןלצןרהלמראה.ןנאהנעימהבאריזה

בידןר.-מיןחדמןנחישאמנןת

~ 



iמ Iחושםת Iחושתם Iוש
תיאטרוןהעבר,למסורת-60הבשנותהיפני

כמוזרים,ממקורותהשראהקיבלזהמחול

וזרמיםהדאדא,ואמנותסוריאליסטיתאמנות

שלביצירתהגםמחלחליםאלותת-קרקעיים

המונוכרומטיותהעבודותאתשפיץ,דרורה

עלהקפדהמתוךשפיץדרורהמדפיסה

המסויםלמבעהתאמתוועלהניירבחירת

הצילומיםבעבודתה,לקבלמבקשתהיאאותו

שלושהטקסטורהקלסיק,ארטמסוגניירעל

בעליהםי,דבעבודתעשוייפניניירמזכירה

צילוםמזכיריםהםועמומה,חמהנוכחות

המתבונןאתומזמיניםקמעהודהויעתיק

לבושחורצילומישלהם,הקודיםאתלפענח

וקר,עשירסילברניירעלמודפסיםאחרים

ואףריחוקבצדוהידוראלגנטיותשמקריו

הרוקדתהדמותהשתקפותסטריליות,

המלבניןתוהקומפוזיציותזו,ציורימאזכרת

מזכירותהשתקפויותאותושל

עליהןאקאמונו,אנכיות,מגילות

שחורהבדיוזוציוריאותםצוירו

בכעיןעומדיםאלהצבעים",ייעתירת

צילומישלולבהירותלחדותניגוד

זוהריימוסיפהשפיץשלהםהצבע,

הרקעבאמצעותכדבריה,לזוהר",

הזהוב,

במכחולמחול ......

הצילום

רןזנברגפנינהמאת

שלהבוטוריקודיביוהמחברהשניחוט

והאקרובטיתהדרמטיתז'וקוסאנקאילהקת

דונסקימיהשלהלירייםהיחידריקודילביו
משנחשפהשפיץ,דרורהשלהמצלמהעיןהינו

להקתשלהמרהיביםלביצועיההאמנית

לפניבארץביקורהבעתהיפנית,המחול

המזרחועולםונפגעה,הציצהשנים,מספר

עלעמוקחותםהטביעוהשונהותרבותו

בתערוכההצילומיםהאמנותית,עבודתה

ופורההדוקפעולהשיתוףפריהינםהנוכחית

מסרמביעהרקדניתגוףאמניות,שתיביו

הצלמת,לעיןבכניעות,לאכיאםומתמסר,

אתזמנית,בווחושפת,למעמקיםשחודרת

השתיים,שלהפנימיהעולם

דונס,?'מ'המחו:ו, ,שפ'ץדרורהצ':ווס,

מאיומורכבתשמתקבלתההרמוניה

עוניכמווניגודים,מתחיםספור

צבעוני,וזוהרמונוכרוםאוועושר

הקיומיותביסודשעומדיםמתחים

הריקודבעודהאדם,שלהראשונית

בחלל,ונשימהנשמהשלשרטוטהינו

במדיוםהנצחתוהםשהצילומיםהרי

דרורהשלהמצלמהעבודתאחר,

ליצירהלבריאה,משולהשפיץ

כשתנועתמתווה,אותושלמחדש

בקוןימונצחתהתלת-ממדיהגוף

הצילום,שלוהמברשתהמכחול

ריקודים:מספרעלמבוססתהתערןכה

צילומיםתשעהשלכפסיפס,שמוצגצל
מונוכרומטיים

בטכניקותסדרותבשתי,שמתוארצחוק

שונות

הצבעלעןלםטרנספורמציהחושהפנסי

צילומיםארבעהבאמצעותוהזוהר

ייבארוקיים"

תיאטרלידרמטיביטוישמהווהאש,קרח

אינועשיר,שנראהכשהבג,דצבע,צילומישל

תחושתשיוצרותכתומותפלסטיקשקיותאלא

והמתועש,המודרנילעולםהאופייניתניכור

המחולעולםשלתגובתוהינםהבוטוריקודי

ומיהשפיץדרורהשלהתערוכה

במוזיאון l ,-7,95בנפתחהדונסקי

 ~בתל-חי,התעשייהגולצילום,

להיותצריכיםכאוהנכתביםהדברים

נהריןאוהדלדעתיהבא:בהקשרמובנים

בליגהאחרואיובישראל,הבכירהיוצרהוא

עבודותיועלרבותהשגותליישאךשלו,

בהשגםאף ," Z/NA "עלובמיוחדהאחרונות,

כיוצרשלוהעצומהליכולתברורביטוייש

הבימתי,במדיוםולשליטתותנועה

מחולכמולקטעיםלהתגעגעלאהיהקשה

לדעתישהוארסה",ב"טאבולההשלישייה

גםהמודרני,המחולשלהשיאמרגעיאחד

יש " Z/NA "שלהשקט,הראשון,בחלק

ובלתיקלושהתזכורתרקהיאאךשלישייה,

זומהעבר,במחולותהאנושילמגעמשכנעת

בשליםאינםרובם-הרקדניםשלבעיה

שלגםאךכזה,לחומרתוכולתתכנראה

הפרקאותם,להדריךשאמורכמינהרין,

משקעלהשאיראפואמצליחאינוהראשון

הבאים,לחלקיםנגדמשקללהוותאו

קשה,מוסיקהמשתלטתהבאיםבפרקים

זורוע,שלמובהקגווןובעלתרועשתקרה,

אליומקוםלצופהמותירהשאינהמוסיקה

ולנסותהמעיקה,מנוכחותהלהימלטיוכל

ייתכןהמופע,עלאישיתפרספקטיבהולגבש

אנובוהעולםעלמשהולומרניסהשנהריו

כאוישמכלשיותרהיהדומהאךחיים,

ואמירהדעהבעלכיצורהיחידשלביטול

ברקדנים,שולטשהמופעכךכדיעדאישית,

הפילוסוףבאמצעותם,שייבראבמקום

בעולםשטעו,בנימיווולטרהיהודיהגרמני

שלהאחרוןהזיכרוןהיאהאמנותדיכוישל

גםשאפשרלתקווההזיכרוןהאלטרנטיבה,

 " Z /-בכמוכזו,שאמנותדומהאולםאחרת,

" NA , כוחותאותםעםפעולהמשתפתהיא

 _-rכלונגדהאמנות,נגדבעצםשפועלים
 i1Iאותנטי,אנושיביטוי

געגועים ......

נהריולאוהד

סטרלאלג מאת

" Z/NA ", ייבת-שבע",להקתשלהחדשהערב

בשניםנהריןאוהדהולךבוהקואתממשיך

התקציב(מבחינתגדולותהפקותהאחרונות:

מגווןהמציגותשלם,ערבשלוהאפקטים)

כמווטכניים,בימתייםאמצעיםשלעשיר

(כמוהמעידותחיה,רוקמוסיקתלמשל

ייבת-כיבוטל),שבינתייםהלהקה,שלהלוגו

מחול",רקלאזהשבע

ומתוחכמים,עשיריםפרקים " Z/NA "-ביש

היושלאבקבוצה,תנועהשלוברמה,בסגנון

ואכן,פורסיית,ויליאםאתמביישים

בעבודההיטבניכרתפורסייתשלהשפעתו

הפרטאובדןואתהניכוראתכוללוזהזו,

שמתוזמרהבימתיהאירועלטובתהאנושי

נהריןשלשהתנועהנכוומכני,בתיאום

הסולוקטעיברובאולםיותר,משוחררת

לעבודהנדחפיםשהרקדניםהיהדומה

עדאנרגיה,ובמקסימוםמהירותבמקסימום

ואנושיתאישיתלנוכחותמרווחנותרשלא

יוסיהרקדןבלטזהרקעעלהבמה,על

 ," ZINA "שלובקורבהמולהכאו,שגםיונגמן,
אותו,ראיתיבהםאחריםבריקודיםכמו

אותוכשרואיםאישית,אמירהליצורהצליח

יימירגע,בכלשואלשהואנדמהבריקו,ד

לואיואםוגםכאו?",עושהאניומהאני,

בליגםניכרתשלוהנוכחותתשובה,

אוהאנרגיהגבולבקצהלרקודשיתאמץ

עמיתיו,כמומרשימיםביצועיםיפגין

דומהמרוכזת,יותרהאמירה " Z/NAב"

כלאתלהגשיםניסיוןהיהשב"אנאפאזה"

,שעהרסן,ללאביותרהפרועיםהדמיונות

אולםיותר,מןגדרעולםמעןצב " Z/NAשב-"

,מהירות,רעששלהגבוהיםהמינונים

אתלסחוףהצליחולאטכנייםואמצעים

שלתחושהויצרואותו,דרסואלאהקהל

לאותוגעגועיםגםכמותוכו,נטולתכוחניות

אינטימייםרגעיםשיצרנהריןאוהד

יישקיעתהכמובמחולותכל-כךואנושיים

(למשלייקיר"שלבפרקיםהטיטאניק",של

רסה",ב"טאבולהוכמובואוכל), 44 
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V' וימנהלrאמנו

לבאלט חדש

שטוטגארט

שטוטארטבאלטשלהאמנותיתהמנהלת

להתפטרכוונתהעלהודיעההיידהמרסיה

שנהעשריסבדיוק ,הבאהבעונהמתפקידה

שנתייסלתפקי,דמינויהשהתמנתה.אחרי

שהעלההאישקרנקו,ג'וןשלמותואחרי

ומיהעולמיהבאלטמפתעלשטוטגארטאת

הרקדניתלהיותהיידהאתוגידלשגילה

בשעתוהפתיעלהקתו,שלוהכוכבהראשית

רביס.

שאינהלמרות ,טובהלהקהשלמצבה

היהשאפשרכפי ,בעיותכמובןחסרה

אבלשעבר.בחורףבארץבמופעיהלהיווכח

בדרוס ,שנייהלהקהמנהלתהיידהמרסיה

זהנוסףותפקידשניסכמהכבר ,אמריקה

לשבועותמשטוטגארטלהעדראותהמחייב

לנהלאפשרואיעונה,בכלרביסוחודשיס

לפיכ,ך ...ובפאקסבטלפוןבאלטלהקת

לבאלטחדשאמנותימנהלאחרהחיפוש

מועמדיסאיןעדייןאך ,בעיצומושטוטגארט

 .להחליפהמוסכמיס

~ 

V' גרטרודכיכר

קראוס

גרטרודשללמותהשנה 18מלאתלכבוד

הגדולה,והרקדניתהכוריאוגרפיתקראוס,

כיכרלקרואירושליסעירייתהחליטה

שמה.עלבבירה

~ 

V' מחול

מסורrוי

ערבי

וחדש

רןטנברגהניהמאת

הגומליןהשפעתמתעצמתהאחרונותבשניס

המגזרבין-הישראליתהחברהבקרב

עלגסהשפעהלכךוישוהערבי,היהודי

לעולסהצצההמחול.בתחוסהעשייה

לשימורפעולותמגלההערביבמגזרהמחול

מקוריתיצירהלצדהמסורתיהערביהמחול

בשמתשלהמחוללהקתחינוכית.ועשייה

דוגמאותהןיאסיףבכפר "ו"שחרזאדטבעון

מתרחשתדומהופעילות ,זהלענייןטובות

היישוביס.שנישלהקהילתייסבמרכזיסגס

המורכבבדואיכפרהואטבעוןבשמת

בשנתקבעליישובשעברוחמולותממספר

מודרנינראה ,היפיסבתיועל ,הכפר . 1964

בפרנסותעודעוסקיסאינסואנשיודברלכל

המחוללהקתהמסורתיות.הבדואיות

כלהקת-1992בהוקמההכפרשלהייצוגית

והיאמסורתי,בסגנוןהרוקדתחובביס

 ,ציבורייסעיסואירובשמחותבעיקרהופיעה

מספראחריערבית.מוסיקהלצלילי

שאראתאחריהסוחפתהיאריקודיס

הארץבצפוןהבדואיסריקודי .החוגגיס

 .בדרוסהבדואיסמריקודילחלוטיןשוניס

אחדבכלהמחולות,מהתאמתנובעהשוני

 .ולנוףלסביבהמהאזוריס,

 21-15בגילגבריס-12כהלהקהמונההיוס

בסיסייסריקודיסשלושהשנייסהרוקדיס

מופיעיסעדייןהסאילתוריס.בתוספת

שעקבמסורתיות,בתלבושותבשמחות

רקהכפרעלהעובריסהמודרניזציהתהליכי

רוב .היומיוסבחייאותןלובשיסמעטיס

 ,טבעוןבבשמתמתקיימיסהלהקהמופעי

ערבייסבכפריסלהופעותגסיוצאתהיאאך

 .בסביבה

בהתנדבות.כולהנעשיתהרקדניסעבודת

להביאניסיוןבעברהכשילבתקציביסחוסר

חדשיס,ריקודיסשילמדמורהללהקה

חיהמוסיקהעללוותרהלהקהאתומכריח

אתלשמרהרצוןלצד ,היוסבהופעותיה.

מצדישהמסורתי,הבדואיהריקוד

הס .בחידושיסורצוןהתעניינותהרקדניס

כיאסללהקה,בנותלצרף ,למשלמתכנניס,

יביארקאלאברפטואר,שינוייגרורלאזה

אתהןביחדיבצעווהבניסשהבנותלכך

ריקודיאתוהןהגבריסשלהשמלייהריקודי

 .הנשיסשלהקרדייה

עסקשרכלוללאבכפר,הקהילתיבמרכז

אמנותימחולחוגימתקיימיסהלהקה,

בהוראה .לילדות ,נכוןיותר ,או ,לילדיס

 ,שוניסריקודסגנונותהמורהמשלבת

המודרני.המחוללכיווןהיאכשהנטייה

כאמצעי ,לילדותיותרמתאיסהואלדבריה

לאשניסשלושלפנישרק ,הילדותהבעה.

בדבריסלהתנסותמוכנותהיוס ,כללרקדו

חששובתחילהקודס.הכירושלאחדשיס

אמנותימחוללהביאהניסיוןבפניההוריס

ופוחתתהולכתלאטלאטאךלכפר,מערבי

נותרההמסורתעסההתנגשותהתנגדותס.

חלקשלדעתהמחול,בגדבתחוסרקכמעט

ולכןצנוע,מספיקאינובכפרמהאנשיס

 .זהבנושאלהתפשרהרקדניותנאלצות

ואףטבעוןבבשמתמופיעותהתלמידות

הקהילתיבמרכזמחולתלמידותעסהופיעו

 .השכנהבטבעון

נוצריס,בהרמוניהחייסיאסיףבכפר

החלובאלטוחוגיודרוזיסמוסלמיס

שסגסשנה. 17לפניכברשסלהתקייס

שלאלמרותא,ךקשה.היתהההתחלה

שלמודעותולאראשוניתהתלהבותהיתה

קליטתתהליךהמחול,לאמנותהכפראנשי

בולוסי,מרלדברייחסית.קצרהיההמחול

לתלותישזועובדה ,הקהילתיהמרכזמנהל

ובכךהכפרשלהגבוההההתפתחותברמת

היוס,משכילה.באוכלוסייתורחבהששכבה

במרכזהנערכיסהבאלטחוגילצד

והיאיישחרזאד"להקתפועלתהקהילתי,

מאל,'גאירנההבאלט.מחוגיילדיסקולטת

ליצורשניסשלושמזהמנסה ,הכוריאוגרפית

לאהתושביס,לבעלהמדברחדש,משהו

קלאסי,באלטלאמכיריס,שהכלהדבקה

שלשילובאלאמודרנימחולאופולקלור

מוסיקה,שלרחבלמגווןיח,דהסגנונותכל

הנמצאתללהקה,פיירוז.ועדמצ'ייקובסקי

רקדניסגסהשנהנוספודרכה,בראשית

הסקטורמכלרקדניסקולטתוהיאגבריס

 .הערבי

מספרהריקודיס,בסגנוןהשינויעס ,היוס

והקבוצה ,גדלהלהקהשלההופעות

אתייצגהואףהערביבמגזרמפורסמת

באוקראינה,בפסטיבליסישראלמדינת

קיבלההשנהבהונגריה.והשנהבפולין

הערביתמהמחלקהתקציביישחרזאד"

חוסרמעיקיסעליהגסאךהחינוךבמשרד

במשאביס,ומחסורהמוסדותמצדהכרה

ביתלפתוחשאיפתהמימושאתודוחיס

ולהוסיףהערביבמגזרלריקודראשוןספר

יאסיףלכפרהצצהוסטודיות.מוריס

הרצוןעסשיחדמראהטבעוןולבשמת

דבריסלקלוטפתיחותישמסורתלשמר

הכרהחוסר .מקוריתלעשייהורצוןחדשיס

כספיתתמיכהוהעדרהמוסדותמצד

בתחוסמעניינותהתפתחויותמעכביס

 ~בישראל.הערביבמגזרהמחול
ואסוףכפר ,"שחרזאדיי
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 "בוו,?יוס'פרנסו' ?,'ולרסנהנסמאתבמופעוו'א'שמעא.ל

שלאקסטזהVיי

צולום

בלוס,דיטרצלמיס.מושךמחולמדועמובן

אתשהחל ) 1964 (שטוטגארטילידצלס

עכשיומציגעיתונות,כצלסהאמנותיתדרכו

העיר,שלבגלריהמחולצילומיתערוכת

האחדשלו,ספריסשניאורראוובמקביל

לרקדןמוקדשוהשניהתערוכהקטלוגהוא

העושהמולוחוב,ולדימירהצעירהאוקראיני

 . 0בעולקריירה

התצלומיסבגודלהמהממתהתצוגה,שס

שיכרוןמשמע ," ECSTASYIIשלהס,ובבוטות

שלעבודותבעיקרמתעדהואחושיס.

גבולעדהולךשבעצמוכוריאוגרף ,קרסניק

והצופיסהרקדניס(שלהאנושיתהסיבולת

המתונותהעבודותאתאפילואך ,כאחד)

מצליחמאיירנויג'וןהכוריאוגרףשליחסית

להקצין.בלוס

למצואויכולתענקממדי ,עזהצבעוניות

אתשהופכיסהסמיוחדותמבטנקודות

העכשווייסהמחולמצלמילאחדבלוס

ביותר.המענייניס

rג

46 

שסוהקימה ,למקסיקוהוזמנה 1939בשנת

 ,הראשונההמודרניתהמחוללהקתאת

-50השנותבראשיתהכחולה"."היונה
מנתעלהראשונה,בפעסארצההגיעה

על IIענבלמחולתיאטרון IIעסלעבוד

שלהראשוןסיורולקראתטכניקה

הגיעהמאזב. IIובארהבאירופההתיאטרון

-60השנותובראשיתשנה,כלכמעטהנה
בתלשלה IIהליריהתיאטרון IIאתהקימה

את IIבת-שבע IIמייסדירובהחלושסאביב.

יותרמאוחרותבשניסהמקצועית.דרכס

סוקולובאבבהVיי

 83בת

אננההכוריאוגרפיתשל-83ההולדתהיוס

רביסבנוכחותבניו-יורק,נחוגסוקולוב

 ,סוקולובלשעבר.ורקדניהמתלמידיה

שלהראשונההלהקהמרקדניותשהיתה

העצמאיתיצירתהאתהחלהגראהס,מרתה

היהלההמיוחדהסגנון .-30הבשנותכבר

היא .ליריזאתעסויחדבוטההחלטי,

שלביותרהחשובותהיוצרותלאחתנחשבת

אמנותהולצד ,האמריקאיהמודרניהמחול

חברתייס.בנושאיסחייהכלהתעניינההיא

האקדמיהשלהקיץבקורסשנהמדילימדה

בת- IIעבורויצרהבירושליסרוביןשסעל

 IIענבל II ,"הקיבוציתהמחוללהקת II ,"שבע

הירושלמי. IIהאנסמבל IIו

rג
אגור(עקבצלם, ,סוקולובאננה
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V' הזקןהמורה

צעירכאיש

 ,קטי'צאנריקושלשמואתמכיריםהכל

) ENRICO CECCHETTI (, האיטלקיהמורה

ברגליבמקלולהכותהיסס,שלאהקפדן

החשוביםוהרקדניםהגדולותהבאלרינות

שלכוכביוושלהחצרוניהרוסיהבאלטשל

בדיוקכלשהוצעדביצעולאאםדייגילב,

קשיש.כמורהמופיעהוארובפיעלהדרוש.

חייואתהמציגהתערוכה,סובבתב IIבארה

,דרךמצטייןכרקדןנעוריומשחרצ'קטישל

אתכשיצרפטרבורג,בסנטחייותקופת

קאראבוס,הרעה,המכשפהדמות

 . 1890בשנת ,הנמה"היפהפייה IIב_

רקדניוהסכימו ,להקתואתדייגילבמשיסד

שלהממלכתיתוהפנסיההביטחוןאתלעזוב

II הצאריהחצרוניהבאלטII בתנאירק, 

אנריקויהיהדייגילבשלהלהקהשמורה

צ'קטי.

וניהל ,בלונדוןצ'קטיהתיישב-20הבשנות

 , 1928בשנתמותועדמעולהבית-ספרשם

דייגילב.שנפטרלפניאחתשנה

~ 

V' וידיאו-מחול

שבייהפעם

שהחלווידיאו,ולחמביןפשוטהלאהרומן

בת-שלהאנסמבלבמסגרתשעברהבשנה

השנה.נמשךפרלוב,נעמישלבניהולהשבע

מופעיםבמספרהופיעוהאנסמבלרקדני

סרטיוהקרנתהבימהעלחימחולששילבו

משלחדשותיצירותשלהםהסרטיםוידיאו.

 ,הושוליאונלברסקלאההכוריאוגרפים

וגבריאלואלקרותבידיבוימווהם

רמההוכיחוהאנסמבלרקדניביבליוביץ'.

גבוהה.ואמנותיתטכנית

-לועזי-לא?איך-הוששלהמחולשם
FRAGILE שביר"פשוטבעברית(שפירושו", 

בימינו),מדיומקומיעממיכמובןזהאבל

ממש ,דימוייםעשירתפנטסיהמיןוהוא

עדשלה.והתנועתיהצורניבעושרבארוקית

(עלמחולערפלמיןשנוצרבארוקיתכךכדי

אתכביכולהמסתירקרב),ערפלמשקל

היצירה.שלהמרכזיתהמהות

1I כוךו'ול,רות :ויימב ,"יותהסיגלתכרש'; 

סנדשבע-וידאובתאנסמבל ,הושליונל

אמנותי,ולניה ,' 95

דגוןגדיצילום,פרלוב,נעמי

שנל,יעלדנית,רוללמעלה,בתמונה

פלגדנירולדן,מימין'בתמונה

II השליחII ברסקמאת

ביבליוביץ'שלבווידיאו

ורקקולנועבעיקרהוא

ואילומחול-וידיאו.קצת

" FREEZER FROG " 
) II מהמקפיאצפרדעII ( ,שלה

מחוליתיצירההיא

בימתית.

ורותהוששלהווידיאו

 ,"הסיגליות"שירת ,ואלק

היצירהובעינידמיוןמלא

המופע.שלביותרהשלמה

מ..ג

~ 

כעור(וובימצ'קטיוארניק

V' רוקדמי

בשווייץ

ובהריםבשוקולדהתריוועהידשווייץ

יםהפועלמחולבאמנימאשרשלההיפים

הםומימילדעתמסקרןזאתובכלבה,

ברנר,דאלאןהאלפים.בארץהמחולאמני

לאפירסםברן,מהעירוכוריאוגרףמורה

בשווייץ"·המחולאנשילקסיקון IIאתמכבר

 TRABERבהוצאתלאוריצאהלקסיקון

ביןעמודים. 96מכילוהוא,ברןבעיר

שישדמויותכמהגםבוהנזכריםהאישים

ועודדסגלרוניכגוןלישראל,קשרלהן

 47הררי. ~
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Program, Teachers College, 
Columbia University, Box 78, 
525 West 120th St. , New York, 
NY 10027 U.S.A. 

Tel: 212-678-3328. 
Fax: 212-678-4048. 

NOVEMBER 
COl1ferel1ce: 2-5 November 
INTERNA.TIONA.L 
CONFERENCE OF 
THE CONGRESS ON 
RESEA.RCH IN 
DA.NCE: 
Myth and ritual in dance: The Americas and 
the Caribbean. 
Location : Miami , Florida, U.S.A. 
Contact: Office of the Dean, Dance 

Division, New World School of 
the Arts, 300 NE 2nd Ave., 
Miami FL 33132-2297 U.S.A. 

Tel: 305-237-3341. 
Fax: 305-237-3794 . 

Workshops: 11-12 November and November 25/ 
December 9-10. 1995 
FRENCH BA.ROQUE 
DA.NCE_ (11-12 November) 
PURCELL'S "A.IRY 
QUEEN"_ 

(November 25/December 9-10) 
Location: Centrum Bovendonk, Hoeven, 

THE NETHERLANDS 
Contact: HuismuziekILOAM, Keizerstraat 

3, NL - 3512 EA Utrecht, The 
Netherlands, 
030-30-2301. Tel: 

030-30-0280. Fax: 

DECEMBER 
Festival: 11-17 December 
DA.NCE FESTIV A.L IN 
INDIA. 
Location: Bhopal, India 
Contact: Mr Shreeram Tiwari, Ministry of 

Culture, Bhopal, India 48 
Fax: 91-755-551-644 

• 

INDONESIA. '95 
:MUSIC A.ND DA.NCE: 
"Innovation in a Multi-cultural Setting" -
an international festival and selninar. 
Location: Jakarta,INDONESIA 
Contact: F.X. Sutopo Cokyohamijoyo, 

Directorate for Arts, JI. Kimia 
No. 20, Jakarta 10320, 
Indonesia. 

Tel.: 62-21-314-2216. 
Fax: 62-21-314-1955 

OCTOBER 
Festival: 17-21 October 
FESTIV A.L CREA.CION 
DA.NZA. 1995 
Location: Teatro de Bellas Artes, 

Maracaibo, Estado Zulia, 
VENEZUELA 

Contact: Centro de Bellas Artes, Av. 3f., 
No. 67-217, Sectro Bellas Artes, 
Maracaibo, Estado Zulia, 
Venezuela. 

Fax: 0048-6191-2239 

Confet'ence: 19-22 October 1995 
A.:MERICA.N DA.NCE 
THERA.PY 
A.SSOCIA. TION 
A.NNUA.L 
CONFERENCE 
Theme: Celebrating 30 Years of our 

Collective Voice 
Location: Rye, New York, U.S.A. 
Contact: American Dance Therapy 

Association, 2000 Century 
Plaza, Columbia MD 21044 
U.S.A. 
410-997-4040. Tel: 

410-997 -4048 Fax: 

Conference: 20-22 October 
DORIS HU:MPHREY: A. 
CENTENNIA.L 
CELEBRA.TION 
Location: Teachers College, Columbia 

University, New York City, 
U.S.A. 

Contact: Doris Humphrey: A centennial 
Celebration, Dance Education 

 •י • •
AUGUST 

Festival: 10 -26 AUgLlst 
THEA.TRES D'ETE: 
Emerging dance and theater companies from 
france, Poland, Bulgaria, Belgium, Italy, 
Switzerland and England. 
Location: Nyon, SWITZERLAND 
Contact: Theatres d'Ete, Vy-Creuse 21, 

1260 Nyon, Switzerland. 
Tel : 41-22-361-90-14 
Fax: 41-22-361-60-20 

Festival: 13 August - 2 September 
EDINBURGH 
INTERNA.TIONA.L 
FESTIVA.L: 
Dance, theater and opera. Dance includes: 
Mark Morris Dance Group (14-16 August), 
Martha Graham Dance Company 
(19-22 August), Bill T. Jones/Arnie Zane 
Dance Company (25-27 August), 
Pina Bausch (31 August - 2 September). 
Location: Edinburgh, SCOTLAND 
Contact: Ann Monfries, EIF, 21 Market 

Street, Edinburgh, EHI IBW 
Scotland. 

Tel: 44-131-226-4001 

Pedormance: 17-20 August 
JA.ZZ DA.NCE VVORLD 
CONGRESS '95: 
International Jazz Dance Performances and 
Choreography Competition. 
Location: Nagoya, JAPAN 
Sponsor: Chukyo University 
Contact: Nan Giordano, Jazz Dance World 

Congress, 614 Davis Street, 
Evanston, IL 60201 U.S.A. 
708-866-9443 Tel: 

708-866-6779 Fax: 
Or: Japan YMCA 5-29 2-Chome 

Karnimaezu Naka-ku , Nagoya, 
Japan. 

Fax: 052-261-7126. 

SEPTEMBER 
Summit: 23 September - 12 October 
A.RT SU:M:MIT 
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ויצירותיו.האישפורסייתויליאסביןדמיוןיש

 ,ואינטלקטואלירב-גוני ,מורכבהוא ,כמוהן

 .רגשיתמבחינהעצמואתלהביעממעטגסאך

בנושאיסדןכשהואבנוחמרגישהוא

עצמואתלהביעשמחותמיד ,פילוסופייס

לוישכאדס.עצמואתלערבנמנעאךבתנועה,

מרבהוהוארביס,בתחומיסכלליידע

 ,המתימטיקהמתחומיברעיונותלהשתמש

נראהאך ,וכדומההכאוסתורתהלוגיקה,

הבסיסולאעבורו,דימוייסבגדריותרשאלה

עבודתו.אתהמכונן

מעמדולמרות ,וחביבנעיסאישהואפורסיית

 ,התנשאותשמץבואיןהמחולבעולסהבכיר

וקולחת.פתוחההיתהעימווהשיחה

ביותרהמרשימיסהדבריסאחד- .א.ג

ייזכרשלדעתיודברשל,ךבכוריאוגרפיה

מורכבותהיא ,לאמנותשלךחשובהכתרומה

ובזמן.בחללאנשיסמארגןאתהבההדרך

כזו?לתבניתהרעיוןאצלךנוצרכיצד

שומעכשאניספונטניבאופןקורהזה-ב.פ.

כתמונהבראשאצלימופיעהריקודמוסיקה.

לשמועמרבהשאינניהסיבהזאתברורה.

המחולות-הפנויבזמניקלאסיתמוסיקה

אותי.לשגעוליכוזהמעצמס,לראשלינכנסיס

במחשב.גסנעזרשאתהקראתי-ג.א.

לישעוזרתנחמדה,תוכנהלייש-ב.פ.

יכולאניכךאחרשלי.הרעיונותאתלהגדיר

סמךועלהרקדניסאללבוא

ליצורלהסלתתשעיבדתי,התבנית

בריקודעשיתיכךהתנועה:את

 . ALIENA(C)TIONכאן,שהצגנו

אחרממדהיאהתנועה-ג.א.

אותהמפרידאנישלך.ביצירה

שאניכשסהקבוצה,מתבנית

ואמנותהריקודאמנותביןמפריד

 ....הכוריאוגרפיה

שאלואתךמסכיסאני-ב.פ.

עריסאינסביסורשונותאמנויות

להבחנה.

נשאראתהלתנועה,בנוגע-ג.א.

הבאלטשללשפהמאודצמוד

 .הקלאסי

שפתכמוהואהבאלט-ב.פ.

לי.טבעילגמריהואשלי.האס

מיניבכלרקדתיהשניסבמשך

ועוד.סטפסג'אז,-סגנונות

הראשוןהבאלטלשיעורוכשהגעתי

בבית.נמצאשאניהרגשתישלי,

ללהקתשנכנסתיועדשיעורמאותו

יית Dפוךוי?יאס
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אלסטרגלעםמשוחחפורסייתאם Iל Iו
שנתייס.עברומקצועיתבאלט

לסגנונותבניגודבאלט,מגדיראתהאיך-ג.א.

אחריס?מחול

שמדגישההתנועהאמנותהואהבאלט-ב.פ.

 .הקושלהרעיוןאת

הרעיונותשלהמקורותהסמה-ג.א.

שלך?התנועתייס

בתורת "קאנטורמשפט"בכמו-ב.פ.

אתששוללתקבוצהישאיךשמדגיס ,הקבוצות

כמוהואהבאלוכ

הואשלי.האםשפת

 .ליוכבעילגמרי
השניםבמשד

מיניבכלרקדתי

ג'אז,-סגנונות

ועוד.סוכפס

לשיעורוכשהגעתי

הראשוןהבאלוכ

שאניהרגשתישלי,

בביתנמצא

תנועהפעמיסהרבהמחפשאניכךעצמה,

לכלמעברשהיאעצמה,אתהשוללת

שלמוגדרתקואורדינציהבבאלטיש ....הגדרה

הגוף,שארתנועתעסוהמבטהראשעבודת

המורכבהחלקזה . EPAULEMENTשנקראמה

והאחרוןהבאלטשלביותרוהמתקדס

אנילפעמיסעליו.ומשתלטלומדשהרקדן

הרגילההראשתנועתשלהכיווניסאתהופך

אתמניעלכךובנוסףרטרוגראדי,באופן

מדגיס:(והוא ...הזאתלתנועהבניגודהעינייס

אתמטהאך ,פשוטותבאלטתנועותעושה

שמכירלמיבייחוד ,משוניסבכיווניסהראש

ולזרועות.לגויחסית ,הבאלטמוסכמותאת

הראש,לתנועתנגדיבכיווןמסתובבותהעינייס

למטה,מורכןכשהראשלמשלשלפעמיס,כך

נבלעותשהןעדמעלה,פונותהעינייס

לאבדשלילרקדניסגורסזהדברבחוריהן).

התנועה,וכך ,החללתחושתאתושובשוב

החלללאיבודגורמת ,מסויסבחללשמוגדרת

 ...הזה

תנועתי?רעיוןמפתחאתהכיצד-ג.א.

[אמצעיאינטראציההואהתנועהיסוד-ב.פ.

מסויס]למודלמתקרביסשבעזרתומתימטי,

שלבעבודהשישכמושונות,ברמותשלה

שחירוסימדען , IL YA PRIGOGINE [פריגוז'ין

היווצרותעלוארה"ב]בבלגיהבעיקר

במערכותסדרשלספונטנית

עושהשאנינניח(מדגיס):מורכבות

בתנוחהבחללניצבכשאניתנועה

היד),עסמעגל(עושהמסוימת

(הואאחרלמקוסמגיעכךואחר

אחרת).לתנוחהועוברנע

באינטראציהאפשרויותכמהלייש

לחזוריכולאני-הזאתהתנועהשל

ביןיחסאותועלולשמורעליה

אוקודס,שהיהכמווהחזההזרוע

כשהזרועעליהלחזוריכולאני

לאגן,יחסיתמקוסבאותונמצאת

יכולואני ,שונהתנועהזואזאבל

אתעשיתישבוהכיווןעללחזור

אלאותהלעשותאו ,קודסהתנועה

 ,קודסהיתההיאבומקוסאותו

ייחדריס"ארבעהלנוישוכבר

התנועה.עלחזרהשלשוניס

מרשיסשמאודנוסףדבר-ג.א.

הפתרונותהסשלךבתנועה

כלבצורהמוצאשאתההתנועתייס

 .אלגנטיתכך

שליהתנועתייסהפתרונות-ב.פ.

עללענותניסיוןמתוךכולסבאיס

איך-הזמןכלהחוזרתשאלה

שנוצר?הקואתולשמרלהמשיך



עםשמתחילהקשתניקח(מדגים):

עםקדימהושבהאחורהשנעההאמה,

הקואתמשמרתהתנןעההזרוע.כל

הואהסוד ...והגוףהזרועביןשנוצר

נובעתשממנוהמרכזאתלהחליף

להתחיליכולזה(מדגים):התנועה

לרדת ,ולכתפייםלחזהלעבורבאגן,

התנועהוכך ,וכו'לגבלעבור ,לברכיים

במיןמקובעלהיותלאחשוב .נמשכת

שאמורמהלגבי "תנועותשלסטיי

וישןלזרום,להמשיךניתןואז ,לזןז

אפשרויןת.אינספור

מלהכניסנמנעשאתהנראה-ג.א.

שלך.לעבןדןתרגשי,תןכןבמיןחדתןכן,

 ...כליםאיןשלבאלטמרגישאני-ב.פ.
במחןל.רגשותעםלעבןדכליםאיןשלי

ואישיפרטימשהןהםרגשותעבורי

סיפןר.לספרמעןנייןלאואני ...מאןד

משמעןתמחפשיםאנשיםאבל-ג.א.

 .חןןיםאןרןאיםשהםבדברים

מערכותעםבאיםשוניםאנשים-ב.פ.

לצפןתבאיםכשהםשונותתכנים

אתהמחפשיםכאלהישבאמנןת.

אחריםהיצירה.שמאחןריהאיש ,האמן
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בו-בסטאורליאורני,עזה ,שפיראלרח ,רוו.רחמיםמידרנימחיל

ברסלב.איריסג'אזמחיל
הסנוט.איהקומפוזיציה

מנזלסוומרתהכנעני,יעלארנוו,יהוזית •תנועה
כנעני.יעלתנועהכתב
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ביןהמשןןיםאנשיםישליצירה.שלהם

אנשיםישאחרים.לאמניםהזההאמן

שלהפןרמליבמבנהשמתעניינים

היצירה.

האישעלמסתכלאניאם-ג.א.

אדםרןאהאנישל,ךהיצירותשמאחןרי

כאב.הרבהעם

 ....אןלימסתןרי:חיןךמחייך-ב.פ.

אחתעבודהלפחןתזאתבכליש-ג.א.

שבהאהבה",יישירישראיתי,שלך

ןאפשררגש,להביעמצליחשאתהנראה

סיפןריםכמהשםמספרשאתהלומר

מאןד.יפה

מןקדמתביצירהלדןןששאינופןרסיית

דוןקאמספר:הואאךשלן.זן ) 1978 (

אחתאתהדרכתיכזהאחרןנהבחזרה

להאמרתי .סיפןרעםהרקדניןת

רקדןמןלרוקדתהיאשבןשהקטע

יןתרלהיותצריךעירןם,מןלהשניצב

המטרה .באופיוקניבאלייותרמיני,
אמרתישלו.המבטאתללכןדהיאשלה

היאשלההמטרהכאילןלרקןדלה

אןתן'לאכןלכךןאחר ,איתולהזדיין
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NUREYEV - A BIOGRAPHY 
BY PETER WATSON 

HODDER & STOUGHTON , LONDON 1994 

רודולףהגדולהרקדןשלחייותולדותמחבר

מכבר,לאלאורשיצאכרסעבספרנורייב,

עובדותאלפיצפופיסעמודיס-470במתאר

התיעודמאמץכלאבלכביכול.ועובדות
מהממש.שלביוגרפיהמניבאינוהזההגדול

ואטסוןפיטרשלבספרולמצואיכולשהקורא

מתי ,להיכןהנוגעבכליבשותעובדותהן

והיכן.שכבמיעסנורייב,רקדתפקידובאיזה

לאישיותוכביכולהפסיכולוגייסהסבריואבל

דליסהגדולהאמןשלוהמסקרנתהמורכבת

וכמהרקדלהיכןהנוגעבכלמאוד.ושבלונייס

עלהקפדהישלקופתו,הכניסוהופעותיו

זאתלעומתלחלוטין.זניחיסאפילופרטיס,

חשבומהכביכוללדעתהמחברלעצמומרשה

המיטותבחדרלזהזהאמרומהגיבוריו,

לשחזריכולתלעצמומייחסהואובכלל

כללאהושמעו,לאשמעולסוהרהוריסשיחות

תועדו.שכן

שבספר,הרוסייסהשמותמתעתיקמסתבר

אתואפילורוסיתיודעאינושהמחבר

 ,לפענחמסוגלאינוהואהקיריליותהאותיות

כטעויותממשמאו,דבונפוצותהשגיאותולכן

צרפת ,באמריקהבבאלטלאישיסהנוגעבכל

החייסועלמתאר,הואאותס ,ואנגליה

כלל.ריאלימושגלואיןברוסיה

עלארוכיסקטעיסמשולביסהספרבפרקי

אתלבסוףשקטלההאיידסמחלתתולדות

תולדותקיצורמעיןהגדולהרקדן

הבאלטעולסעלוהשפעתהההומוסקסואליות

הביוגרפיהנושאשלהמיןחיי .-20הבמאה

זהביןאבל ,חשובספקבליפןמהוויס

רב.ההבדלואטסון,שלהרכילותיתלמציצנות

נאיביותשלקטנהלאמידהישלכךנוסף

וכןמחוללאמנימבקריסביןהיחסיסבתיאור

טפלות,אוחשובות ,אינטריגותשלשפעתיאור

נורייב.הופיעבהןהשונותבלהקות

אתחיברשהואואטסוןהסופרשליתרונו

אפילואבלהסיפור.סוףאתשידעאחריספרו

(לשעברפרסיבאלג'וןשלגדולהלאספרו

ועורךהלונדוני l1טיימס l1השלהמחולמבקר

אורשראה ,)" DANCE & DANCERS "הירחון

נורייבשלעמיתיועסשיחותובו , 1975בשנת

נאמנהתמונהמוסרהבאלט,בימתעל

יותר.ומעניינת

האהדהחסרישליחססאתששינההרקדן

-הבאלטאמניאתוהפךבמערבלבאלט
התעניינותלנושא-שבהסהגבריסבייחוד

חייסתולדותלספרראויפופולרי,ציבורית

חוקריסיימצאובוודאןיותר.ומעמיקרציני

כתבמשלטובשסגנונסומחבריסיותרטוביס

נורייב.עסצדקשיעשומצהיב,מקומון

 ~ג.מ.
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חוקרתמאנינג,סוזןשלהחדשספרה

ביןדופויוצאמאו,דרציניתאמריקאית

אורהרואיסהמחולתולדותחקרספרי

עבודות,שלשורה l1עודאינוהואלאחרונה.

שנוהגיסכפי ,לייבוש"החבלעלשתלו

התייחסותאלאלהציג,רביסדוקטורנטיס

והנתוניסהטכנייסהפרטיסשמאחורילמה

העובדתייס.

עבודתה,לצורךגרמניתלמדהגסמאנינג

בגרמניה.המצוייסבארכיוניסונברה

המיוחדתהתופעההיאאותהשהעסיקמה

~ךפך .i'Nרiרצד

iרYכזרןך

iרYכןדרבי

iרגרYכבי

ECSTASY AND 
THEDEMON 

FEMINISM AND 

NATIONALISM IN THE 
DANCES OF MARY 

WIGMAN 

BY SUSAN M.MANNING 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 1993 

מרכזיתדמות ,חדשניתמחולאמניתשל

שלההבעתיהמודרניהמחולבתנועת

בגרמניהשנשארה ,-20ההמאהראשית

,והמשיכהלשלטוןהנאציסעלייתאחרי

אסרושהסעדלדרישותיהס,להיכנעכביכול

ולהופיע.ללמדעליה

שמאחורישבכותרת)(הדימוןהשדוזה

היסודהיאוהאקסטאזהזו,גדולהאומנית

שלהמודרנישבמחולהחזקוהייצריהרגשי

מחולותשלשמותיהסאפילוימיס.אותס

כולסכמעטויגמןשלהמוקדמיסהסולו

שהיאאףהדתי,המושגיסמעולסשאוליס

כיומאמין.דתיאדסהיתהלאעצמה

הןוהלאומיתהפמיניסטיתהאידיאולוגיה

שלהאסתטיתבגישהמרכזיתפקידשמילאו

ויגמן·

l1 הגישההיאהבימה",בחללהדמות

ויגמן.שלאמנותהאתבהמגדירהשמאנינג

עובדותשלבלוסאוצרהספרהיותומלבד

תולדותשלמאודוהגיונימעמיקניתוחוגס

תרומהגסהואהמודרני,ההבעתיהמחול

בעיקר,רבות,שניסכברשניטשלוויכוח,

הושפעכמהעדבשאלה ,ב l1בארה ,כמובן

מהתפתחותובאמריקההחדישהמחול

אוהשנייה.העולסמלחמתשלפניבגרמניה

האמריקאיבמחולאמריקאי ,בעצסמה,

שלזה,כגוןהראשוןהדורשלהמודרני

גראהס.מרתהאוהאמפרידוריס

שלהאמריקאיסההסטוריוניס ,לדעתי

ניכרתאירופיתמהשפעהמתעלמיסהמחול

שונות,בדרכיסב l1ארהלחופישהגיעהזו,

 ,הולסהניהשלבהשפעתההיטבוניכרה

שניכרה,השפעה ,ב l1בארהויגמןשלנציגתה

אלויןשהקיסהאסכולהבכללמשל,

מאנינגסוזןשלספרהלדעתי,ניקולאיס.

בתולדותשמתענייןמילכלחובהספרהוא

שגסתחוסהמודרני,המחולומקורות

 _-rחלקהיאבישראלהמחולהתפתחות
 Iגiממנו.אינטגראלי
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KYLIAN, BY GERARD 
MANNONI, 113 p. 

BAGOUET, BY CHANTAL 
AUBRY, 125 p. 

GALLOTT A, BY CHRISTINE 
RODES, 120 p . 

לשאתןרמאת

מסדרהחלקהםהנסקריםהספריםשלןשת

 CUNNINGHAMאתגםהכןללתמחןלבנןשא

ן- RAPHAEL DE GUBERNATISמאת

BALANCHINE מאתMARCIA SIEGEL . 
KYLIAN פןרשהןא .בשלןשההטןבהןא

יצירתן ,חייןשלןמרתקתרחבהיריעה

 20מזהשעןמדמישלהאמנןתיתןתפישתן

הנדרלנדי".המחןלתיאטרןןייבראששנה

לתיאןרמןקדשהספרשלהראשןןחלקן

המחןלבתחןםצ'כיהשלמעמדה

 ,קיליאןאתשהביאןהאירןעיםןלהשתלשלןת
לזכןתקןמןניסטית,בארץשגדלצ'כיצעיר

ללמןדןלצאתבריטיתהשתלמןתבמלגת

ניצןלתןך ,בלןנדןןהמלכןתיבבאלט

 ."פראגשלהאביביילןשהעניקההזדמנןת

עםבמגעלראשןנהבאהמלכןתיבבאלט

אשטןןגראהם, ,באלאנשיןשלעבןדןתיהם

כברלפנין.נפתחשלםשעןלםןחש ,ןמקמילן

דה-אךכןריאגרפיהללמןדקיליאןרצהאז

הבריטי,המלכןתיהבאלטמייסדתןלןאה,

זהכךלצןרךלעשןתשעליןשכלאזלןאמרה

כימאןכזבהיההןאמןפת.ביצירןתלהתבןנן

 ,היןםגםמאמיןשהןאכפי ,אזהאמין

שיטתיבאןפןללמןדיששכןריאןגרפיה

בחלל.לשימןששקשןרמהכלאתןבעיקר

השתלמןתןאתסייםקיליאן 1968בשנת

לאאךהמלכןתילבאלטןהתקבלבלןנדןן

היתהלאכיההזדמנןתאתלממשהיהיכןל

דה-אןתןהפגישהאזבריטית.נתינןתלן

באלטמנהלקרנקן,ג'ןןעםןלןאה

עםממשלפראגחזרקיליאןשטןטגארט.

בדרכןשןב,אןתהןיצאהאדןםהצבאפלישת

עם ,למערבהאחרןנהברכבתלשטןטגארט,

ןחןזהפןנטייןמרגןטעבןרןשהסדירהןיזה

איימהכיה'צשגרירןתקרנקן.ידיעלחתןם

אזרחןתן,תישלללפראגיחזןרלאשאםעלין

הייחןדיתןבאפשרןתבחןפשבחרהןאאבל

תחתככןריאןגרףלהתפתחבחלקןשנפלה

קרנקןמתכךאחרקצרשזמןאלאקרנקן.

חזרה,בטיסהרקדנין,לעיניפתאןמיבאןפן

בארה"ב.מסיןר

המחןללתיאטרןןהסיפןרעןברמשם

עםקיליאןשלהראשןניםלקשרין ,הנדרלנדי

 ,הבאןתהשנים-20לביתןשהפכההלהקה

לקבלהחלטתןמאחןרישעמדןלשיקןלים

 ,התיאטרןןשלהאמנןתיתההנהלהאת

מרקדןלהפןךהסןפיתלהחלטתן

ככןריאןגרףשלןןלקשייםלכןריאןגרף

אתלנטןשכשהחליט 28בןהיההןא .מתחיל

GERARD MANNONI 

KYLIAN 

EDITIONS BERNARD COUTAZ 
אהיהשלאהבנתיייכרקדן,שלןהקריירה

מהכלשאתאבלבעןלם,טןבהכיהרקדן

גןפםעללעשןתיכןלאנילהביערןצהשאני

מהשאיפההשתחררתיאחרים.רקדניםשל

הייתיןכךשלי,הרעיןנןתשלהמבצעלהיןת

'עשןןלןמר:לרקדניםלפנןתנפשיתחןפשי

 .'''בשביליזאת

עלןמספרקיליאןממשיךמרתקתבחשיפה

ןמנהלככןריאןגרףהלהקהעםשלןהקשיים

כןריאןגרפיהעלמעטאזייידעתיאמנןתי:

מנהללהיןתלהקה.ניהןלעלפחןתןעןד

אתמהרקדניםלהןציארקלאזהאמנןתי

אחראילהיןתאלאככןריאןגרף,ביןתרהטןב

להגידלדעת ,שלהםהאמנןתיתלהתפתחןת

מתרבןיןתאנשיםעםןלהתמןדדכשצריךלא

ארןךלימןדתהליךהיהזהמשלי.שןנןת

ןכןאב".

שליצירןתיןנסקרןתהספרשלהשניבחלקן

הןאמשלן.נפלאיםציטןטיםבליןןיקיליאן

 ,מחןלחןשבגםאלאמחןליןצררקאינן

התפלפלןתןללאבפשטןתעצמןמביעןהןא

איךמספרקיליאןאקדמית.אןפילןסןפית

לחזרןתשהגיעעללהתפארנהגבצעירןתן

לים,ןמסלשלגרפיןתטבלאןתעםמןכן

אבליימתןכנן.תנןעתיפרטכשכל

להכירלמדתיכיזןדרךזנחתיכשהתבגרתי

עםביחדבסטןדיןשביצירההתענןגאת

היצירתית.דרכןאתמסכםהןאהרקדנים",

ייאניאןמר:הןאשלןהתנןעתיתהשפהעל

היאהתנןעהשפת .שפהליצןרחןשבלא

אפשרןיןתהחיים.כלןמשתנהתהליך

 ,המלהשלמאלהגדןלןתהגןףשלההבעה

להשתייךרןצהלאןאני ,ןהציןרהמןסיקה

שהןאעצמןעלמעידהןאספציפי".לסגנןן

גבןלןתאתןלמתןחלבדןקלהעז,אןהב

בתרןאההןאבמןסיקה .התנןעתיהמדיןם

לתנןעה.רתמיתתמיכהלאאבלזןג

התנןעהשבןהחללהארתהתאןרה,

יןתרחשןבמקןםתןפשתמתרחשת,

אןתןמענייןמכליןתראךבהתייחסןתן.

אתביצירןתין.המרכזיהנןשאןזההאדם

תמידלאשהשמשכאדםרןאההןאעצמן

אןרנקןדןתהמחפשייןככזהפניםלןהאירה

שגןרלןתחןשתןלמרןתאך ."החשןךבעןלם

הןאאנןשי.מאןדשלןהמחןל ,שפרלא

לקיצןניןתדבריםלןקחלאלעןלם

לכיןןןלאןגםבאןשפינהשלהאגרסיבית

בילישלהעל-אנןשיתהןןירטןאןזיןת

פןרסיית.

הראשןנהמהעבןדה ,רפרטןאררשימת

ןעד ,) 1970 ( "פרדןקסייבשטןטגארט,שהעלה

המחןלבתיאטרןןשהעלה ) 1989 (שןלטנז

רשימההספר.אתחןתמתהנדרלנדי,

התפרסמהיצירןתיןשליןתרמעןדכנת

 20לכבןדלאןרשיצאחדשבספרבינתיים

תיאטרןןשלאמנןתיכמנהלכהןנתןשנןת

 IISABEUEמאת ,הספרהנדרלנדי.המחןל
LANZ , נקראGARDEN OF DANCE , ןהןציאן

שמןשבןהמחןלתיאטרןןבמשןתףאןתן

באמסטרדם.ההןלנדיהתיאטרןןןמכןןבהאג

 .ןהןלנדיתאנגליתכתןבהןא

 GALLOTTAמאכזבים.האחריםהספריםשני

האמןחייקןרןתשלקצרהבסקירהנפתח

למעשהשהןאעימן,ארןךלראיןןןעןבר

ןמתייפייפת.מליציתהכתיבההספר.עיקר

מבקשןתכמן ,מתפלספןתהמראייןשאלןת

 ,רביםבשטחיםשלןבקיאןתןאתלהראןת

ליצירןתמתייחסןתגלןטהשלהתשןבןת

אינןןהמראייןמכירבהכרחלאשהקןרא

הסבר.דבריתןרם

BAGOUET ספרהןא

כתןבאךיןתרטןב

משעממת.בצןרה

מתארהראשןןהחלק

שלחייןקןרןתאת

לימןדיןאת ,היןצר

האיטאןןררןזלהאצל

אכזבתןאתבקאן,

 ,הןפיעבהןמלהקןת

בלסקהפליקסשל

ןכמןבן ,בז'ארןמןריס

לרגלשלןהעלייהאת

שלהמכהיןרק,לנין

 ,המןדרניהמחןל

 .-70הבשנןת
לאחר ,-1979ב

הצעירשהכןריאןגרף

משלןלהקההקים

להשתכןהןזמןהןא

במןנפלייהקבןצתןעם

נעשה-1982ןב

שלהאמנןתילמנהלן

jHANTAL AUBRY 
BAGOUET 

DlTIONS BERNARD COUTAZ נ

שם.המתקייםהשנתיהבינלאןמיהפסטיבל

שהספראחריכשנה ,-1990בנפטרבגןאה

אןר.ראה

שלברפרטןארעןסקהספרשלהשניחלקן

יןכלהיצירןתאתשמכירמירקאבל ,בגןאה

כתןבהשהיאגםמה ,ענייןבסקירהלמצןא

לאאניהנרקיסיזם.גבןלעלמליציתבשפה

לעקןבלאהרבה,ממנהלהפיקהצלחתי

ןלא ,כיןצרבהתפתחןתןהשלביםאחרי

הןאןמהשלןהתנןעתיתהשפהמהלהבין

מןכשרביןצרמדןברכיןחבל,מבקש,בעצם

יצירתית.רעננןתעם

שלמשפטיםלקטהספרשלהשלישיבחלקן

נןכחןתביניהם ,שןניםבנןשאיםבגןאה

המשקלמרכז ,ןהרקדןהראי ,המבטבימתית,

ביןתר.המענייןבעיניןהןא ,ןהןראהבתנןעה

דרךציןנישלרשימהחןתמתהספראת

שרקדןרקדניםרשימתבגןאה,שלבחיין

יןצריםימתןרש 1989-1976ביןבלהקתן

 W 57בלהקתן.ל'צןרשהןזמנן



מחולובר-הס
אמורטאנדריאהמאת

בעירהתקיימוהשנהאפרילחודשכ
הכותרתתחתלינץ,האוסטרית

מופעים ,"המקולליםשלייריקודיהם

ההבעהמחולאמנייצירותשל

) AUSDRUCKSTANZ (, מאוסטריהשגורשו

הנאצי.השלטוןבימי

בנעוריהשהיתהלינלי,אסתרהכוריאוגרפית

(אחתבודנויזרגרטרודשלבלהקתהרקדנית

מחולותשיחזרהקראוס),גרטרודשלהמורות

ההבעתיהמחולמילאשבהןשנים,מאותן

ממצאיםושזרהנכב,דתפקידהאוסטרי

עכשווי.במופעאלהייארכיאולוגיים"

בעירלמופעשקדמהובעבודה, ,באוסטריה

שלעבודתםדרךאתשובחשפההשנה,לינץ

אמנותםמשמעותהיתהומהיוצרים,אותם

ההיא.בעת

בהחייאתבאוסטריהעוסקים 1977שנתמאז

 ,-30השנותשלהמודרניההבעתיהמחול
ההיסטוריוניםשללמאמציהםהודותבייחוד

 ,אוברצאוכרואלפרדשילרגונהילדהמחולשל
גראץ,בעירהתיאטרוןמנהלשלובתמיכתו

מחדשלהעלותהזיכרון,בעזרת ,ניסתההיא

שנאלצואלהשלמעבודותיהםחלקים

שלטוכשהנאציםלהגראולהילחם

58 

הבאלטלהקתמנהל(לשעברברונרגרהארד

בראשבווינה).הממלכתיתהאופרהשל

גרטהמאתעבודותמחדשמעליםובראשונה

הפעילה-90הבתהיוצרתוהרקדניתויזנטאל

שיצאוהיוצרותשלוכןחלאדק,רוזליהעדיין,

קראוס.וגרטרודיזרודנובגרטרודלגלות,אז

נולדלינץבעירהמופעאתלהעלותהרעיון

לינליאסתרהכוריאוגרפיתביןמפגישה

מאזומנהלתבאנגליהחיהבווינה,(שגדלה

למחוללחינוךהמחלקהאת 1993

 ,שילרגונהילדלביןלינץ),שלבקונסרבטוריון
אלה.שורותוכותבתאוברצאוכראלפרד

מלחמתאחרישנה 50 "בנושאמפגשבמסגרת

ושיחזרהלינליאסתרעיצבההשנייה"העולם

שטרםהמרכזיות,היוצרותשליצירותיהןאת

,שתיאיפןואווליןורנוןבטינהבווינה.נראו

בודנויזרשלבלהקתהלשעברחברות ,רקדניות

לבסוףוהתיישבה 1938בשנת(שהיגרה

בלינץעבדובאנגליה,הפועלות ,באוסטרליה)

מחדשוהעמידולינלי,שלמתלמידיה 25עם

הבכורהייטרור".בודנויזרשליצירתהאת

כחלק , 1938בשנתבווינההתקיימההמקורית

למוסיקההשטן",שליימסכותיובשםממסכת

לורבר.מרסלמאת

ניסתההיא

הזיכרון,

מחדש

בעזרת ,

להעלות

חלקים

של מעבודותיהם

להילחםשנאלצו

אלה

או

להנר

שלטו

כשהנאצים

באוסטריה
ובנויתמציתיכסיפורמתגלהייטרור"המחול

אלהנדחפת ,אחתמשפחהאודותעלהיטב

מהסצינהכברהאימים.משטרידיעלהמוות

המשפחהבניכלנראיםשבההראשונה,

השימושידיעלהרצפה,עלבצפיפותגוהרים

הפנים,והבעתובמימיקהמחוליתבטכניקה

המנסההאבשלדמויותיהםמתפתחות

הילדים,ושלהמתחננתהאםשללהתגונן,

כמהופנטים.האימהמייצגיאלהנמשכים

בצעדיםתוחמתהטרוראתהמייצגתהדמות

המשפחהשלהמחייהמרחבאתנמרצים

וצמצם.הלוךאותוומצמצמת

בלהולתהבצעירות(,שרולדואיפ(ואוולי(ורנו(בטינההרולדניות

 "ייהמצפו(שלה(,במחולבודנויזרגרטרודשל
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עלהנאציםלהשתלטןתסמןךנןצרההיצירה

שבאהאנטישמיןתמדןרןתןלליבןיאןסטריה

בןדנןיזרשלתרןמתההיתהזןבעקבןתיה.

עסקהתמידהיאאז.הציבןריתלתןדעה

 .ןאקטןאליתחברתיתמשמעןתבעליבנןשאים

 , 1924משנת ,ביןתרהידןעהיצירתהלמשל,
" II) "DEMON MACHINE השטומכןנתII ( היא

בןדנןיזרחברתית.ביקןרתבגדרבפירןש

באקדמיהמןדרנילמחןלבמחלקהלימדה

למדהקראןסגרטרןד(גםבןןינההממלכתית

(רקדניתןיזנטאלגרטהןכמן ,שם)אצלה

אתחיבבההמאה),מראשיתמןדרנית

בשנילרןבשהןפיען ,ןהסיבןביםהתנןפןת

במחןלןתיה.רגשמפלסי

צעד IIהמיןח,דהצעדגםשייךשלהלמנעד

 ,)" FOUR CORNER STEP") IIהפינןתארבע

הןןאלסצעדעלפאראפראזהאלאשאינן

ןינאיתבאןןירה IIאןתןלבצעשניתוהמןכר,

ןמדכא".קןדררןחבמצב IIאן/ן IIמשןעשעת

 ,אשטןושפרדריקמספרתןרנןובטינה

מצעדהתפעלהגדןל,הבריטיהכןריאןגרף

הפינןת.ארבע

שלעבןדתהגםששןחזרןהיצירןתביו

 ,) 1962-1910 (ברגרחנההןןינאיתהרקדנית
שלבלהקתהלרקןדמנתעללברליושהגיעה

השתייכההעןלםמלחמתןבימיןיגמו,מרי

התזמןרת IIבכינןיההידןעההריגןללרשת

בעןןוברגרחנהנאסרה 1942בשנתהאדןמה".

II המלחמהנגדתעמןלהII , במחנהןהןחזקה

לימדה-50הבשנןתהמלחמה.סןףעדריכןז

גםהיאמשלה.מחןללהקתןקיימהבןןינה

עםפעןלהןשיתפהברליובמזרחפעלה

מחןל IIמןפעיעבןרמרסן.מרסלהפנטןמימאי

 ,לשעברתלמידתהשיחזרה IIהמקןללים

 ,ברגרשלהסןלןאתמיטרהןבר,אןטיליה

II למןסיקה ,-1942(מהסייו"מנהרהאלמןנית

הצעירההרקדניתידיעלשבןצעדביסי),מאת

בשמלהלבןשההטןבעת,הנערהקןלר.אסתר

שןקעתהעת,כללרצפהמןשפלמבטהארןכה,

 .מגששןתזרןעןתבתנןעתהנהרבגלי

מאתסןלןהיתהנןספתמןכרתבלתייצירה

רקדוהיה ,ןינהיליד ,ירשיקירשיק.אנדרי

ביוןברליו.בןןינה-30הבשנןתמאןדמבןקש

(למשלשןוןטדןאלמומרגרטהעםרקדהיתר

השתתפהבן ,במינכובינלאןמיכנסבמסגרת

בשלקראןס).גרטרןדשלקבןצתהגם

נאלץנאציים,אנטיבמןפעיםהשתתפןתן

היההעןלםמלחמתסיןםאחרי .להסתתר

אןפרהבבתיהביתןכןריאןגרףהבאלטמנהל

ןמתגןרר 93בוהןאהיןם .בגרמניהשןנים

 IIהמקןלליםמחןל IIמןפעיעבןרלינץ.בעיר

הרקדועםבהתלהבןתהקשישהיןצרעבד

הרקדניתעםבעיקר(שעבדטרןמפהרמו

האדם IIןשמןסןלןמחןלעלחלאדק),רןזליה

 ,רחמנינןב)מאתפרלןד(לצלילי IIבטירןפן

זה .-1950בבןןינההאחרןנהבפעםשבןצע

לבןשאדםשלןמןקצוגרןטסקיהבעתימחןל

התנאיםבשלעליןנטרפהשדעתןשק,קרעי

לחיןת.נאלץהןאבהם

סןלןעבןדןתגםלשחזרהיההמארגניםבדעת

תקציבקשייבשלאבל ,קראןסגרטרןדמאת

שובכשהפאשיזם

ואנשיםראשמרים

לנוכחחרדיםשוב

והטרורנאציזםהניאו

להזכירחשובהפושה,

לאלמעןהעבר,את

עצמועליחזור

זםיהניאן-נאצלנןכחחרדיםשןבןאנשים

העבר,אתלהזכירחשןבהפןשה,ןהטרןר

תמןנהמתןךעצמן.עליחזןרלאלמעו

חןלצתהיאעתיק,כתצלןם-מחזןרהנראית

כמעברהבןדדים.השיחזןריםאתזהאחרבזה

אןבדושלסצינןתיצרההיאהריקןדיםביו

ןבריצהבמחןןת ,בדממהביטןילידישבאדר,ן

מןאצת.

כלןמשתנהחריפההמעברבקטעיהתאןרה

המשןחזריםהמחןלןתזאתןלעןמתהעת,

 ,כיןםמהנהןגתריןןאחידרךבאןרמןארים

אןתושלהבימהתאןרתאתהמזכירבאןפו "בטוךופווראדםייבמחול'רשוקאכדר'

שניס. ANDREJ JERSCHJK JN "HUMAN MADNESS" 

הבימהעלשןביעלההמןפעאםכך.עלןיתרן

לנסןתעשןיהלינליאסתר ,אחרןתבמסגרןת

כזה.שיחזןרלבצע

נןצרכילןמראפשרלקלישאןתלגלןשמבלי

לידיהבאהיןם,מןלאתמןלשלריגשימעבר

ההתחלהגםהןאהסיןם .המחןלבשפתביטןי

לןמדיםאיננןשאכו ,ספקלכלמעלןמתברר

המחןלןתאתלשבץהיהלינלישלתפקידה

עכשןןית.משמעןתבעלתבמסגרתהעתיקים

ראשמריםשןבכשהפאשיזם ,היןםלדעתה,

דבר.מההיסטןריה

ם
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ממשנהו,שונהגוףשכלבכ,ךההכרהראשית,הלאמאת

הפעילותבתחוםשוניםצרכיםלוישכןועל

אישית,תוכניתנבניתרקדןלכלהפיסית.

מיוחדיםדגשיםתוךאךכולוהגוףעלהעובדת

שנית,המסוים.הרקדןשלהתורפהנקודותעל

בישיבה,אובשכיבהברובםנעשיםהתרגילים

כך ,המשיכהכוחוביטוללגבתמיכהתוך

שריריםשלהארכהאוחיזוקעללעבודשניתן

מתחללאהגוף,שארהרפייתתוךמסוימים,

השיטהזאת,עםוכו!בצווארבכתפיים,מיותר

נכונה,ונשימהנכונהיציבהעלרבדגששמה

הגוףמרכזחיזוקהיאהמוצאכשנקודת

ברגעלתנועהנחוציםשאינםשריריםוהרפיית

עםשהעבודההוא,ביותרהחשובוהדבר .נתון

תוךלחיזוקגורמתמשקולות)(ולאקפיצים

מאודנחוץשכידועדברהארכה,כדי

לשריריםמאפשרתאינהזושיטהלרקדנים.

אלאהארו,ךבטווחהחיזוקעםלהתקצר

אותומאריכהואףהשריראורךעלשומרת

 .חיזוקועםיותרעוד

ב t Iל·

רתלמידירקדניםבר-דוד

רביםמחרל

דרכיםמחפשים

שיפררעללעברד

הגרפניתהיכרלת

בצררה

אינדיררידראלית,

תרד ,אישיבקצב

לבתשרמת

התררפהלנקרדרת

שלהם

בכ,ךמכיריםהעולםבכלקדניםד
כלעלעונהאינוהיומיהבוקרששיעור

לאחרונה .והאישייםהמקצועייםצורכיהם

ורקדניםבארץ,גםזוהכרהמשתרשת

לעבודדרכיםמחפשיםרביםמחולותלמידי

בצורההגופניתהיכולתשיפורעל

לבתשומתתוךאישי,בקצבאינדיווידואלית,

ריקודשיעורבכלשלהם.התורפהלנקודות

התרגיליםאותםאתכולםהרקדניםמבצעים

זקוקאשרורקדןאחי,דבזמןוהקומבינציות,

גוףכלהרי-ספציפייםהארכהאולחיזוק

אותםלמצואיכולאינו-עצמובפניעולםהוא

זו.במסגרת

עקרונותיהרקדנים.עבורזובשיטההטמון

קשהכיעד ,רקדניםשלצורכיהםאתתואמים

 .הומצאהבמיוחדעבורםשלאלהאמין

רקדניםלגביהדברנכוןוכמהכמהאחתעל

כאלהאוניתוחים,אומפציעותהמשתקמים

(כאביחוזריםוכאביםבעיותעימםהנושאים

נקיעותקרסוליים,ברכיים,

השכיחיםהתחתון)בגבוכאבים

רחוקותלעיתים .רקדניםאצל

התלמידאוהרקדןיכול

ארוךלזמןלרקודלהפסיק

החלמהשיאפשרמספיק,

מושלמת.

שיטתלתמונהנכנסתכאן

עלשפותחה ,זושיטה .פילאטס

בשםגרמניממוצאאמריקאיידי

בשנות ) Pll..ATES (פילאטסג'ו

בראשיתהכוונהלא ,-40ה

ערךפילאטסדווקא.לרקדנים

שחוברוקפיציםעםניסויים

הקפיציםחולים.בתילמיטות

לתנועותהתנגדותסיפקו

פצועים(רובםהחולים

כשהתעמלו,העולם)ממלחמת

השריריםאתלחזקלהםועזרו

הפגועים.

פילאטססטודיוכשנפתחאולם

מהרהעדאותוגילו ,בניו-יורק

-תקופהבאותההרקדניםגדולי
באלאנשין,ג'ורג'גראהם,מרתה

וטובים.רביםועודרובינסג'רום

הפוטנציאלאתמידראוהם
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באךץאטס 7פישיטת

פילאטסשיטתמיושמתבארץ

הבימהלאמנויותהכושרבמכון

שלדללסוזןבמרכז

רז.דרורהפיסיותרפיסט

שנים,ארבעלפניהוקםהמכון

בטיפולשניםשלניסיוןולבעליו

אחריםבמהבאנשיוכןברקדנים

ועוד).אופרהזמרי(שחקנים,

להקתשלהביתכפיסיותרפיסט

 1Iזכה 1Iרבות,שניםמזה 1Iדורבתיי

המחולפציעותבכללטפל

וכך ,האפשריותהרקדניםובעיות

פציעותלמניעתלמודעותהגיע

ולאפשרותמראש,אלוובעיות

שתמנעבצורההרקדןאתלשקם

 .הבעיותשלהישנותן

דרורהתוודעפילאטסשיטתאל

 1Iבת-דורייידיעלכשנשלחרז,

 ,בלונדוןהשיטהאתללמוד
הקימומנהייםאלדדעםוביחד

הביאדרור .דללבסוזןהמכוןאת

הטיפוליהצדאתעימו

הניסיוןאתואלדדוהשיקומי,

והידערקדניםעםבעבודה

המיוחדים.לצורכיהםוההבנה



ואףהמכון,התפתחהשניםעם

שלכולםמדריכים,צוותבוהתגבש

ידעעםבשילובבמחולרקע

שנרכשופיסיולוגיאנטומי

העבודהכדיותוךבהשתלמויות

במכון·

המגיעיםמחול,תלמידאורקדן

מקיפהבדיקהעובריםהמכון,אל

איןאםגםפיסיותרפיסט,אצל

אקוטיות.בעיותלהם

למדריכיםממליץהפיסיותרפיסט

עםהעבודהכיווןעלבכיתה

ואלולחזקישאזוריםאלוהרקדן:

עלבעבודהצורךיש,האםלהגמיש

כדאיממהריאה,-לבסיבולת

המדריכים,הלאה.וכןלהיזהר

ולמעןעםמרכיביםבתורם,

אישית,אימוניםתוכניתהמתעמל

הזמןעםמידותיו.לפיהתפורה

תרגיליםהתוכנית,מתפתחת

ישניםותרגיליםנלמדיםחדשים

שלהתקדמותולפינזנחים,

יותראישיתהעבודההמתעמל.

אחד(מדריךריקודבשיעורמאשר

לכלמתעמליםחמישהמולעובד

מהרקדןגמנדרשתאךהיותר),

ללמוד-גופועלאישיתאחריות

ללאבה,ולהתמידהתוכניתאת

מצדפוסקותבלתישוטהצלפות

המטפל.

בפניגםהמכוןנפתחהאחרונותבשנתיים

אנשיאךבמחול,עוסקיםשאינםאנשים

מהמתעמליםניכראחוזעדייןמהוויםהמחול

מלהקתרקדניםהיוםמתעמליםבמכוןבו.

הישראלי.והבאלטענבלוהאנסמבל,בת-שבע

 Iתדמורעידוהרקדןעםראיון

פי;אטסשיטתש;תרומתה ע;;

ראשיכרקדןרקדישראלי,רקדןתדמור,עידו

להקתבת-דור,ל: IIובחובארץידועותבלהקות

בניו-יורק.ליבוביץלארשלולהקתובת-שבע

מיטבשלביצירותיהםרקדעידו

ליבוביץ,לאראיילי,אלוויןהכוריאוגרפים:

ורביםנהריןאוהדמאנן,ואןהנסטיילור,פול

אחרים.

אלובשנתייםלארץ.עידוחזרכשנתייםלפני

מסך",הרמת II (שוניםבפרויקטיםורקדיצר

והואל, IIובחובארץועוד) IIבמחול"גברים

בענבל,אורח,כמורהאוקבוע,באופןמלמד

ביכוריבמרכזהקיבוצית,המחוללהקת

ובמתא"ן.העיתים

גנרליתחזרהבעתוחצי,כשנתייםלפני

קפיצהעידוביצעליבוביץ,לארשלבלהקתו

בזרועותיולהסתייםהיתהשאמורהמורכבת,

הקפיצה,שם.היהלאזהאך-אחררקדןשל

חמורהלפציעהגרמההרצפה,עלשהסתיימה

במפשעה.ומסתייםמהגבשעוברחשוב,בשריר

אתלעזובעידונאלץהפציעהבעקבות

במכוןהרופאיםלארץ.ולשובהלהקה

עםהעברדה

(ריאקפיצים

גררמתמשקרירת)

כדיתרדיחיזרק

דברהארכה,

נחרץשכידרע

ירקדניםמארד

סבירותישכיטענו,בניו-יורקספורטלרפואת

ולרקוד.לשוביוכללאשלעולםמאודגדולה

טיפוללעבורעידוהחללארץ,חזרתועם

להתעמלהחלובמקבילאינטנסיבי,פיסיותרפי

פילאטס.בשיטת

היום?מצבךמה •

שליהגוףכנס.ממשמוגדרכיוםמצביעידו:

הפיסיתובתחושתילחלוטין,החלים

מאי-פעם.וחזקבריאאניוהריקודית

חוזרותבעיותחולשה,בכאבים,חשאינך •

הפציעה?באזור

אינהזרשיסה

מאפשרת

יהתקצרישרירים

בסררחהחיזרקעם

איאהאררד,

אררדעישרמרת

ראףהשריר

ערדארתרמאריכה

חיזרקרעםירתר

רזדרורכושרמכון

וזכרסימןכלאיןלא,עידו:

לפציעה.

אתהזומהחלמהחלקאיזה •

פילאטס,בשיטתלעבודהמייחס

ומדוע?

לשיטתחייבמרגישאניעידו:

ביותרמשמעותיחלקפילאטס

אינניהפציעה.לאחרגופיבשיקום

לתוצאותלהגיעיכולשהייתיחושב

משקיעהייתיאילולאשהגעתי,כפי

מבוקרת,עבודהשלשעות

זו.בשיטהונכונההדרגתית

היאפילאטסשיטתשלגדולתה

מוחלטבידודמאפשרתשהיאבכ,ך

בומצבויוצרתהעוב,דהשרירשל

יותרעודהגוףעללשמוראפשר

מפציעה.ההחלמהבזמן

נעשיתהעבודהשרובמשום

לחזורניתןבשכיבה/ישיבה,

להעמיסמבליבהדרגה,לפעילות

אתולווסתהרגליים,עלמשקל

עדבתרגיליםההתנגדותרמת

מלא.לעומסמוכןשהשריר

האםההחלמה,לאחרהיום, •

במכון?להתאמןממשיךאתה

ארבעעדכשעתייםמתאמןאניבוודאי,עידו:

לשיעורים,בנוסףבשבוע,ימיםשישהשעות,

וכו'.חזרות

גםפילאטסבשיטתהאימוןלךחשובמדוע •

באופןוחזרותלשיעוריםומסוגלפצוע,כשאינך

רגיל?

שונההבנהליהקנתהפילאטסשיטתעידו:

לידישבאדברולבנייתו,לגוףשקשורמהבכל

לימאפשרתהיאעושה.שאנימהבכלביטוי

יותררבדגשעםיותר,עמוקהגופניתעבודה

מרגישאנילו.מחוצהוגםבמכוןפרטים,על

כלים,שליותררחבמגווןלימעניקהשהיא

הבמה.עללהשתמשאוכלבהם

כתוצאהדווקא,לריקודקשרללאכן,כמו

עמיד,והגוףיותרנכונהשליהיציבהמהעבודה

גב,כאביכיוםליאיןהחיים.בנטליותר

בעבר.אותישהטרידואחריםוכאביםפרקים,

ליניתנת-החיצוניהמראהמבחינתגם

מבלימעוצבים,שריריםלפתחהאפשרות

אותם.לנפח

אכפתית,משפחתית,אווירהשוררתבמכון

קשה,עובדיםאנשיםשבומקוםזהוזאתועם

ולהיראות.לראותכדיבאיםולא

וגםאח,דלכלספציפיתאישיתהדרכהישנה

עוד.לקבליכולהגוףעםשניםכברשעובדמי

לאעבודהלמנועכדיתמידפקוחהעיןישנה

גםחשובהועוד.עודלרקדניםולתתנכונה,

והטיפולהבדיקהפיסיותרפי,למכוןהצמידות

(במידתהטיפולביןקשרוישמיידייםהם

במכון.האקטיביהשיקוםלביןהצורך)

 61ם
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הבאילט

ייאדרארד

מילדה~בי
מאrראבגיליהיי

ביבטיליידרד
מחזהבעקברrר

ז.כאrרהיסטררי

כריסטרפר

מרילארי
בייבאילט

~טרטגארטיי

נמשחארדכשאדןאךלצרפת,הןגלהגביסטןן

ביבןחתאהנמיןאףלשןבביקשןהןאלמלך

השרים.לראש

(ןהמיןתרהמתמשךלןןיכןחלהיכנסמבלי

אתשכתבהןאמרלאןאםבשאלהלגמרי)

שלמחזהןלשקספיר,חסיםהמיןהמחזןת

הןאינהשאדןארדהמלךאןדןתעלמרלאן

יןרש-עצר,בהיןתןעןדמרתקת.יצירה

גביסטןן,באחדהצעיראדןארדהתאהב

בזמןבןהיאזןגבריםאהבתמקסים.פןחח

רק(גיבןרהראשיהגיבןרשלבדמןתןהלןז

חלשבעצם,היה,האישכיהספרןתיבמןבן

התככניתאבלה,איזאשתןלשליטתןנתןן

ידיעלדחןיהלא,איךעצמה,אתשחשה

יחסיןןשלליבן)בחירלגביסטןןהנאמןבעלה

ראןהאצןלהאנשיהאנגלית.האצןלהעם

פגיעהןתחנממעמדלבחןרהמלךשלבקרבתן

כדיהכלןעשןהממלכה,ןבכבןדבכבןדםגם

גביסטןן.אתלסלק

כסןהדןבראשםהאצילים,התקןממןת

קראגןןריצ'רדרןקדאןתן(תפקידמןרטימר

המלךאתהןפכתמשןעממת),באדישןת

ששליחילאחרשלן.בארצןלשבןי

הםגביסטןן,אתהןרגיםהאריסטןקרטים

ןהאןמללהחלשהמלךאתלהכריחמנסים

ןלשה,חשלכןחהזהאבלכתרן.עללןןתר

ןזהמדהימה,לעיקשןתלגרןםיכןלהשהיא

הדרמה.שלעיקרהבעצם

הבאלטהןאאנגליה"מלךהשניייאדןארד

(העןמדבינטליהאנגלישהכןריאןגרף

ייהבאלטשלאמנןתילמנהללהתמנןת

השנייההלהקהבירמינגהם",שלהמלכןתי

1I השכו"אדוארדהמלך

טרש.לשטוטגהבא.לט.להקתבנט.ל',דו'דכור',

כגב'סטו(מרצ'.ל'נוובנ'טוהמ.לךבתפק'דשטו.לו'צרוו.לפגאנג

NTLEY וD B וGART BALLET, CHOR.' DAV חSTU וו,ייEDWARD " 

NO וTO MARCEL וTZER, BEN וDANCERS, WOLFGANG STOLLW 

PE ALCOCEBA וPHOTO: FEL 
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עבןרליצןרבחרבבריטניה)

השטןטגארטאים.

ןתןך ,האןזןעד ,מןשלמתרגלהרמתיש

 ....נאהןפירןאטסיבןבמןפיעקשיםייסןרים
בכלשהעניין ,לאןתתבינטליביקשכאילן

 .באמתרצינימשהןןלא tlבאלטרק tIזאת

מפריעה,אינההמןסיקה ,נהדרתהתפאןרה

אבל ,ןשןבשןבחןזרתתןפיםסערתןעיקרה

הערב.במהלךנחלשתהדרמההתפתחןת

 "ורשכ'אדוארדורמכךיי

כה 7המבתפקודוצנ 7סביונה

EDWARD 11", DANCER: SABRINA LENZI " 

האסכןלהשלמןבהקתןצרהןאבינטלי

החיבןרמלאכתאתהיטביןדע-האנגלית

במןסכמןתשבןיאבלתנןעה,שלהבימתי

שלןהטרישהבאלטיצא,ןכךהבאלט.

בפגישהןמשכנעת,מבריקהבצןרהמתחיל

התןארןיפההצעירהמלךביןהמחןדשת

חיןןרנסיךשהיה,שטןלןיצרןןלפגנג(הרקדן

לאבארץשטןטגארטבאלטבהןפעתמאןד

הייצריןאהןבן ) tlהנמההיפהפייה tlבמכבר

בדןאטהמצןין),מקצ'לינן(בניטןהעןרןכהה

בגירןששלהםהפעןלהןבשיתןףסןעראהבה

ןשאינםלשניהםשהתאכזרןהאצילים,

ההכתרה.אחריגםאיבתםעלמןןתרים

PHOTO: FELIPE ALCOCEBA 

ןגישהרצינןתהעדרעלהמצביעמשהןשןב

פניעלפןרמאלייםיחסיםהמעדיפהמיןשנת,

לעצמילתאריכןלאניבמחןל.אמיתיתדרמה

לעשןתמסןגלהיהנןימאיירןן'גלמשלמה

ןרקדניבינטליכזה.נהדרנןשאעם

 .מהמןסכמןתחןרגיםאינםשטןטגארט

מעןלהלדרגהאבלמלאכתן,אתיןדעבינטלי

מגעת.אינהעבןדתןדרמטיתאמנןתשל

המלךרצחשלמיןתרתהדיבנקןדהדןןקא

-לאחןריןמלןבןברזלמןטהכנסתידיעל
כהןצאהאןלי ,ההיסטןריתלאמתבהתאם

נאמן-הןמןסקסןאלשלסמליתלהןרג

ןלמרלאןלעןבדןתהמידהעליתרבינטלי

 aהדרמאטןרג.
מרלאןאצלמחטיא.ממשבינטליהסיןםאת

שלהקטןכשבנן ,למחזהברכטשלןבעיבןדן

השלישי,אדןארדלמלךמןכתראדןארד

סיפןקם,עלכביכןלבאיםןמןרטימרןהמלכה

-מאהבהןאתהאםאתמגלההמלך-הנער
של ,זהמרגשרגעןממלכתן.אביןשלאןיבן

הנןקםצאצאןשללשליטלעינינןשהןפךידל

בבאלט.איננןפשןטאבין,נקמתאת

נגדהקןשריםבייינהרגכשגביסטןןאבל

לכניעהדרכיםלאבדרכיםמןבלןזההמל,ך

ןהתנןעה , tlבאלטי tlההסגנןן ,הכתרעלןןיתןר

ליצןרלבינטלימפריעים , tlיפה tlההמןשלמת,

כשהמל,ךייאןש,ברגעיגםממש.שלדרמה

פתאןםלהיכנע,קרןבןמלןכל,ךבלןייםלבןש
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מנורגיוראמאת

הבדרלבדיהוכחולבריאסרון

NEDERLANDS DANS THEATRE -הלהקה

חוגגברהולבד,שלהוכובילההוכודרביבר

שללעבודברושבהעשריםוכלאבר

רקדביהעםקיליאןייריהצ'כיהכוריאוגרף



דןרכימיהםמחןללהקתבחיישנהעשרים

הקבןצהביןדמיןןכללמעשהאיןשניים.אן

בראשיתלהאגכשהגיעקיליאןיירישמצא

רקדניעםחדשמחןללהכיןכדי ,-70השנןת

גםשבןצע-כחןל"ייעןרהןא(הלאהלהקה

היןם.הלהקהלביןבת-דןר),ידיעלבארץ

אזשפעלהקשה,במצבלהקהמצאקיליאן

חלןצתלמעשהןהיתהשנים,כעשרכבר

היהזהבאירןפה.האמריקאיהמןדרניהמחןל

כאחת.ןההנהלההרקדניםעבןרקללאזמן

אמנןתייםמנהליםשלתכןפיםחילןפים

גרמןהמייסדיםהכןריאןגרפיםןעזיבת

ןלחןסרהרקדניםבשןרןתלדמןראליזציה

במןפעים.התבטאןןאלה ,כיןןן

מאחןריןהיןזמתהחיההרןחבירני,קארל

 , 1959בשנתהלהקה,ייסןדמאזהיההקלעים,
כמןןמאיצים,מפעיליםשלדמןיןתמאןתן

 ,רןטשילדדהבת-שבעאןראמברמרי ,דייגילב

יןזמתםבזכןתאבלבעצמם,יצרןלאשמעןלם

יצירןתליצןרגדןליםלאמניםגרמןןתמיכתם

מןפת.

אחריגםאבלימין.רןבחןלהאישהיהבירני

הל,ךןבקןשיכללשמעלאכמעטשכבר

עדהלהקהעבןדתשלהמרכזלהיןתהמשיך

אישהיהלאהשנה,כשנפטרשנתיים.לפני

 ,עליןהתאבלשלאבהןלנדהמחןלמאנשי

ריבאישהיהבירניכי ,הרביםאןיביןאפילן

להקתןכשגןרללכלןמןכןחימהמהיר,ןמדןן

המאזניים.כףעלהיה

המיןחדהמןפע " ARCIMBOLDO "-ספקבלי

חגיגתלכבןדקיליאןיירישהכין ,במינן

לבירני.מןקדשהיה ,שלןלמלכןתןהעשרים

למנהל , 1975בשנתהתמנה,קיליאןכש

הנס ,הןןתיקהחזרןתמנהלעם(יחדאמנןתי

רקבירני.שלבחירתןזןהיתהלא ,קניל)

שלמאןדמןצלחתיצירהשנןתארבעכעבןר

למינןיןןהסכיםבירנינתרצהבהןלנדקיליאן
שלמלאמאמןןהנהנהאמנןתי,למנהל

המנכ"ל.

תאןנהבשלא-סימטריים,היןבירנישלפנין

היההןארביםבעינירבןת.שניםלפנישעבר

הילתזהרהלאראשןייסביבמקטרג.שטןמין

 " ...זאתאיפשרןלאהשדשקרנימשןםקדןשים,
קיליאן.מתלןצץ-

מולדתואת(שעזבהצ'כיקיליאןבחרמדוע
ןלאבלןנדןןללמןדןהלך , 1966בשנתכחןק

ה-שנןתסןףלקראתאלאמןלדתןלעירשב

כנןשאארצ'ימבןלדןהאיטלקיבצייר ) 80

שיצרממש,המהממת ,הענקיתהחגיגיתהעןגה

בהאג?מלכןתןשנןתעשריםלכבןד

ןכלגןף ,פניםלציירנהגארצ'ימבןלדן

כעשןייםשעיצבבדיןקנאןתאחראןבייקט

א ARCIMBOLDO • "בזכדו'ומרצייא ~

הןא~~ארצ~ימבןלדן~~

בלתיחגיגהבאמת
בעןשרהרגילה

שברןחןבכדןדימןייה~

אמיתית~בארןקית

שלשר-הטקסיםכשל
רןדןלף~הקיסר

מיןמערבקיליאן
ןיןצרמינןבשאינן

שלמרהיבקןקטייל
האמצעיםכל

העןמדיםהבימתיים

לרשןתן

קיימןתשהיןלשתייםשלישיתלהקהלהןסיף

לנדיהנדרהמחןלתיאטרןןבמסגרתאז

שלסדנהמעיןרגילה","ןמרכזית(להקה

 , NDT3החדשה,בלהקה .כעתןדה)תלמידים

 ,הכןריאןגרפיםןמיטב ,ןתיקיםארבעה

שקיליאןהסיבהזאתלאאבלןירקןת.מפירןת

ייהקשרהחגיגית.ליצירתןכהשראהבןבחר

שר-טקסהיהשהןאהןאלארצ'ימבןלדןשלי

שלהקיסריםבחצריםןהמןפעהחגיגןתןמנהל

מפיקמיןאניןגםי.השנרןדןלףבימיפראג

ןמתנןתחגיגןתלצןפיםהמעניקמפראג,כזה

קיליאן.אןמר ,בימתיןת"

רגילהבלתיחגיגהבאמתהןא "ןלדןייארצ'ימב

בארןקיתשברןחןבכך ,ןדימןייהבעןשרה

הקיסרשלשר-הטקסיםכשלאמיתית,

ןיןצרמינןבשאינןמיןמערבקיליאן ,רןדןלף

הבימתייםהאמצעיםכלשלמרהיבקןקטייל

לרשןתן.העןמדים

גםבמינןמיןחדלנדיהנדרהמחןלתיאטרןן

בניהרקדנים.לגילההתייחסןתבתחןם

מןברןבםנעלמןאמנםהראשןניםהדןרןת

 ,כשאשתן ,שניםכחמשלפניאבל ,הבימה

קןפפרברג,בינה.סאהמצןינתהרקדנית

לפרןשלארבעים,קרןבבגיל ,החליטה

הןאגאןני.רעיןןקיליאןהעלהמהבימה,

יםחיבתןחלתהמצטיינתשבתקןפתנן,החליט

מנןסיםרקדניםלזרןקפשעזהמתארכת,

הקרשים,עלהדרךאתהעתכלןלפנןת

אתמסמליםהםאםאפילןהצעירים,לצעירי

שילר.המשןררבשעתןשאמרכפי-העןלם

אצלשהצטברהעצןםהניסיןןאתלנצלכדי

החליטהןא ,מח.ןלשנןתבעשרןתהןןתיקים

 )('מ'מ('ינ'בוקאיל(משמאל)ק'ל,א(ייי'

במוסולבההאדומהבכוכר

CARL BJRNJE AND JJRJ KYLJAN ON THE RED SOUARE JN MOSCOW 

בז'ארמןריסמאנן,ןאןאק,מאץביניהם

מיןחדןת,רןתיציעבןרםיןצריםעצמן,ןקיליאן

בשנה.פעםכחמישיםמןפיעיםהםשאיתן

שלןשכלמשתתפןתהעשריםבחגיגת

הראשןןבחלקהתיאטרןן.שלהמסגרןת

מיןשלתפקידהןןתיקיםארבעתממלאים

שןלחןמאחןרייןשביםהםחבר-שןפטים.

להקתןרקדניהבימה,פניעלהנןסע

כמיןאןתםמשרתיםהצעירההמילןאים

מלצרים.

בהכנתכןריאןגרפיםשישהשיתףקיליאן

רןבכשלעצמןהחגיגית.לתןכניתמחןלןת

הכלליהמבנהאבלמרשימןת,אינןהיצירןת

אמיתית,מחןלחגיגתזןמקסים.הערבשל

המסךאפילן ,התיאטרןןכלמשתתףבה

המנצנצים,הענקייםהפייטיםעם ,הקדמי

אתבמיןחד.בהםגאההיהבירנישקארל

המסךפתיחתלאמסמלתהמןפעתחילת

הגדןלהמסךןשןבשןבןבמהלכןסגירתן,אלא

 .לעןלמןך,שהללבירניכמחןןה-יירןקד"

דרךאלאהרגילבפתחלאלאןלםנכנסהקהל

כלירןאיםןשםלבימה,שמתחתחדרי-האיפןר

טכניים,אמנןתאביזריןשארתלבןשןתתאןרה,

 65מלפפןניםותפוחים,עגבניןתבעזרתהמעוצבים



ארצ'ימבולדו.הציירשלרוחופריירקות,שארו

היכןליטחלהוחייביםלבימהעוליםמשם

אוהבימהבירכתיטריבונהעללשבת,רוצים

הרגילהאולםמושבימעלהרגיל.באולם

כמוייהאנאמישי",המכונהגשרמיןמתנוסס

מתרחשיםשעליוהמסורתי,היפניבתיאטרון

בידומטאטאעליועולהעצמוקיליאןאירועים.

ב"חלוםפוקכמולרקדנים,הבימהאתומכין

לאוהביםהיערקרחתאתהמטאטא ,קיץ"ליל

 ."יימבייםשהוא

מסתייםהצבעוניהמופעשלהשניחלקו

היתהשלא ,הרקדניםכלשלהמוניתבתמונה

כלמברודווי.מיוזיקלשלענקיפינאלהמביישת

 ,אדומותוחצאיותשמלותלבושיםהרוקדים

 ,חשוף)בחזה(הבחוריםומתנפנפותקלילות

אור.שלוניצוצותזיקוקיםיורדיםוממעל

לונעניםלאבתשואות,פוצחכשהקהל

ולאהבימהאתהממלאיםהרביםהרקדנים

ומשתתקים,הרמזאתמביניםהכלמשתחווים.

חדשות.קרייןשלקולומהרמקולבוקעואז

להזכיריוגוסלביה,עלשומעיםאנודקהלחצי

ומלאשסועעולםישלחגיגותשמחוץלנו

לבדההשרה ,זמרתעולההבימהואלטרגדיות,

 "בתיבת-הנגינהנגןיישיראתהעמוקהבדממה

אתלנולהזכירבאהשירשוברט.פרנץמאת

המסייםהמוותואתלעוצרושאיןהזמןפעמי

תמיד.החייםאת

רעיונותלבטאאדירהויכולתנפשיתעדינות

ייריאתמציינותמללוללאהטפהללא

בימינו.ביותרהגדוליםהאמניםאחדקיליאן,

זונות!!ב'תש.לשועךייכפו

66 
תהילתובשיאושמונה,ארבעיםבגיל

שלניהולהשנותעשריםוגגחהףככוריאוגר

שלגינוניםקיליאןלייריאיןמפורסמת,להקה

רארד'וגקופפרברגסבינה N.D.Th .של " Dוותיקוכודקתיירjלדגי

 "עד-"יירוקמאנןואןהנסשלבעבודתולמווטר

" GERARD LEMAITRE IN HANS VAN MANEN'S "EVERGREENS 

בקומהמשרדומפונק.כוכבאונערץאליל

בהאג,המוסיקליהתיאטרוןביתשלהרביעית

המחולתיאטרוןלהקותלשלושביתהמשמש

ומעשיצנועגדול,לאחדרהואלנדי,הנדר

 .מאוד

('הסגנןןכזהדבר ןיא'('(

לאאניקיליאן('.של

לןקחדבר('שןםמגדיר

בעיני('חןשמןצאמה

דברכלןהןפךמערבב
למןפשט('('

 ,בפריסבוקרמביקורחזרקלהשעהלפני
קלילהשחורהבחליפהלבושהואוכבר

לבנהחולצה ,האופנהכמצוותומתנפנפת

השחורהזקןאתהמבליטה ,צווארוןפתוחת

האמון.מעורריפניואתהעוטרמאפיר,שכבר

מהזונות,ביתשלשוערכמואניייבאמת

האיש , SOUTENEURמכניםשהצרפתים

איןכימבוקשו.אתלקוחלכללמצואשחייב

מגדירלאאניקיליאן'.שלהסגנון'כזהדבר

מערבב ,בעיניחןשמוצאמהלוקחדבר,שום

כמואניבעצםלמופשט,דברכלוהופך

 ." ....נפה

כי.'צמאודמשהוישזובמודעבאקלקטיות

פרשתעלקטנהארץאירופה,שלליבהצ'כיה,

השייךסלאביעםאימפריות,ביןדרכים

ימימאזתרבותיתדרכיםפרשתהיא ,למערב

משבעתאחדהיהבוהמיהכשמלךהביניים,

מישבחרווהמלכיםהנסיכים ,האלקטורים

 .הקדושהבגרמניההקיסרותבראשיעמוד

קיליאןרואהבהעוסקשהואהאמנותאת

(תנועה),מחולממדים:ארבעהבעלכעולם

עבודתוראשיתמאזואור.חללמוסיקה,

בולטולאצעיררקדןעדייןכשהיההיצירתית,

בשטוטגארט,קרנקוג'וןשלבלהקתובמיוחד

שלעבודותיומצטיינות ,-70השנותבראשית

אצלואיןלתנועה.מיוחדתבגישהקיליאן

מבודדות,שגרתיות,תנועותולאומצבים,פוזות

לסיבובהופךצעדכלתנועה.שלרצףאלא

אלאבעצירהמסתייםאינולעולםוסיבוב

זוהכרוכותנוספות,לתנועותמתהפךאוהופך

אורגנית.בצורהבזו

אחתלמשל,נדיר.לבאומץלקיליאןלוויש

ייסימפונייתביותר,המעולותמיצירותיו

בכ,ךמסתיימתלסטראבינסקי,התהילים"

לאטונעלמתלצופיםבגבהפונהשהלהקה

לשטיחיםמתחתהבימה,שבירכתיבחושך

המוסיקהאבלמעליה.המתרוממיםכבדים,

אודקהנשמעיםהאחרוניםוהצליליםנמשכת,

לאחרהבימה),עלמאודממושך(זמןשתיים

יצירהלסייםמהבימה.הרקדיםאחרוןשנעלם

כמובן,מזמין,בלב,דוצליליםריקהבבימהכ,ך

קלקולואתבעיתן,שלאכפייםמחיאות

הנקודההואההתחלה,כמושממשהסיום,

בתשובהאמנותית.יצירהבכלביותרהחשובה

קרה.לאמעולםשזהקיליאןמספרלשאלתי

מודרנית,בתנועהשימוששלרבותשניםאחרי

קיליאןהפתיע ,הקלאסיהבאלטעלמבוססת

שלומשחקתפאורהשכולובבאלטהכלאת

והקסמים",ייהנערמהמציאות,גדולותדמויות

ונעורקדוהבימהעלראוול.מאתלמוסיקה

שלמחלומותיומשעשעותדמויות ,ענקיספל

משלושהיותרשגובההענקית,ואמא ,הילד

בניגודשעמדחפצים,שלבאלטהיהזהמטר.

רובשלוהזורמתהמופשטתלתנועהקוטבי

יצירותיו.

שעיצבמהמכלהשוניםמחולותשלושהעוד

למחולותשנתוודעאחריקיליאןיצראזעד

קורחלהלךהמקוריים,אוסטרליהתושבישל

ליבשתמהמסעושבהללו,המסורותאת

הרחוקה.

 ,שיצריפני"ייבאלטהיהמפתיעפחותלא
KAGUY AlllME . יפניתבאגדהובתופיםשימוש

(סיפורתמסתוריירח"ייעלמתעלמסורתית,

קיליאןאתהביאדבר),אומראינו ,למשלשלי,

שידעמהמכלאחרבימתיבסגנוןלהתנסות

אז.עד

דיכאוןריחאוהחלמהחופשמשנתוכששב

ספרייביתשלשלםערביצרקשהנפשי

מאתלמוסיקהעתיק,ספרלפילמחול",

בסגנוןקאגל.מאוריסיוזמננובןהמלחין

גרוטסקיות,מוזרות,ודמויותבארוקיתיאטרון

ול,חלממורהשלדמותעיצבהואזהבמחול

רקדניו,ידיעלנרדףובעיקרמפחידקצת

 ,שלובנפשוהאפליםוהכוחותתלמידיו
שלמסווהתחתוחושפני,כןאוטופורטרט

עתיק.מחול

שלולצופיםולהעניקלהפתיעממשיךוהוא

השעשועיםשרמוסר,הטפתללאתענוגות

שלו.חצרושלוהעינוגים

יםחהאייבאומאזארוכות,שניםבמשך

וכבשוהצ'כים),שלהאירוני(כמאמרמרוסיה"

סוציאליזםליצורהניסיוןאתוהרסופראגאת



לשובקיליאןהיהיכוללאאנושיות,פניסעס

אמצעלקראתורקהיפה,הולדתובעירלבקר

במולדתו.להופיעלוהתאפשר-80השנות

עלהנדרלנדיהמחולתיאטרוןהופיעבוהיוס

ובשורהפראג,שלהלאומיהתיאטרוןבימת

בימירקדנית(בעצמהאמוישבההראשונה

הדמותהיאשלדבריושלו,והסבתאנעוריה)

היה,בחייו,ביותרהחשובהההשפעהבעלת

חייו.שלהשיאלדבריו,

רצוןלקיליאןהיההקומוניזסהתפוררותמאז

אבלהישנה,במולדתוהמחוללעולסלעזורמובן

המיושןהסובייטיהסגנוןכלל.פשוטהיהלאזה

בפראגהיוולאהצ'כיהמחולבעולסשלט

בצורהעבודותיואתלבצעהמסוגליסרקדניס

עבודותמצאזאתבכלדעתו.אתשתניח

שאפשרהחייליס",שלייהמיסהכגוןמסוימות,

ייריייקרןאתבפראגויסדבצ'כיהלבצען

שס.המחוליהחינוךאתעודדלמעןקיליאן"

של "הקטיפהמהפכתייאחרישניסחמשהיוס,

ועכשוויחדשמחולשלניצניסישהאבל,ואצלב

!בצ'כיה.

הישךא('הקשך

 "לנדיהנדרהמחולתיאטרוןיישלההופעותסיור

השני.לאואפילו ,הראשוןאינוהשנהבישראל

-60השנותבראשיתבארץשלוההופעותמסע
שלהראשוןהבינלאומיהסיורלמעשההיה

הצעירה.הלהקה

מצבההיההלהקהייסודאחרישניסכשלוש

איךידעלאבירניקארלרע.בכיהכלכלי

ממשכשהיה .ידועההלאלקבוצהמימוןלמצוא

שלאאשהאליוצלצלה ,פעסליסיפר ,מיואש

עצמהאתוהציגהבהולנ,דשביקרההכיר,

מופעלראותרצתההיא .ביאבמתלכאמרגנית

להביאאסלהחליטמנתעל ,הנדרלנדסשל

לאשבועסוףבאותובדיוקאבל .ארצהאותס

בעלתהישראליתואילו ,מתוכננתהופעההיתה

וסיבכברארצהלשובהיתהאמורההיוזמה

 ...שני

מתחשבתשאינההנמרצתבדרכו-בירני

בכלמופעלמענהלארגןהחליט-במכשוליס

וסיבלרשותסשיעמודאולס,מצאהואמחיר.

שלהחשמלאיאתשכנעהצהרייס,אחרי 'א

סיגי,התיאטרוןישעראתולפתוחלבואהאולס

נוספותהרפתקאותואחריהרקדניסאת

לבדהלה(שישבההישראליתהמופע.התקייס

והסיור ,שראתהממההתלהבההריק)באולס

וריסאותושכר ,בירניקארללדברי .לפועליצא

המחולתיאטרוןשלפעילותוהמשךאתאיפשר

היסטוריה.כברווזיתרהנדרלנדי,

לישראלשמורהיההלהקהאנשישבכבכמובן

הארץאתמכירקיליאןגסאבלמיוחד.מקוס

 ,אצלנוההולנדיסשליותרמאוחרבסיורהיטב.

המחוללהקת"וארנוןיהודיתעסנפגש

מהאווירהנרגשהיההואבגעתון.הקיבוצית"

קילהענוהחליטבגעתוןהסטודיושלהמיוחדת

בשסרביעייה ,במתנהמשלומחול "קיבוציתייל

 ."שקועההקאתדרלהיי

מנשהמחולאולפן
לויטעיהבהנהלת

Menashe Dante Center 
Director: Ada Levitt 
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לפחול.פבוא
קלאטי.בלט
פוךרני.פחול

ג'אז •
היצירה.אפנות

בפחולפוטיקה •
הפחול.תולךות

רפרטואר •

L..-י 

i::::S 

פלךנקרייז·.
לטיפולפחלקה •

ופחולבתנועה
העשרה.תוכנית

ותראפיטטיםלפורים
קיץ·קורט

פופעיםטךנת •

המורים:צוות

הופמן,זבורהאשל,טליהאברהמי,פיטאברהם,חפציבה
קלקין,ניניקזם,סוזןקזם,אמירהלויט,עזהורובל,מרים
שמיר,לילךשומגרליסה
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 .ומחו"להארץמןמוריםמצטרפיםקיץ,לקורטיהעשרהלתוננית
איבקרקלרלמנהלה:עוזרתנטג'יציפיהאולפו:מזכירת

 06-3708ר 6סל.

להולנדיגיעוהרקדניסארבעתשאסהודיע,הוא

היה.וכךמתאיס,מורהלרשותסיעמידהוא

בא ,חזרותשלשבועייססיימושהסיאחר

הענקתאתואישר ,הערותהעיר ,ראה ,קיליאן

תמורה.ללאהזה,היפהלמחולהביצועזכויות

אלא ,תמלוגיסעלויתררקלאהוא ,מזויתרה

האחוריהמסךאתלקיבוצניקיסנתןגס

המוסיקה.קלטתואתהתלבושותאתהמצויר,

אתגסיותרמאוחרביצעה "בוציתיהקיי

בהצלחההכיסאות"משחקייהמצוינתעבודתו

בעולס,בסיוריהגסאלאבארץ,רקולא ,רבה

 .אלינושלוהמיוחדהיחסבזכותשוב

אחדנוספות:ישראליותנקודותושי

עסלעבודושובשובהמוזמניסהכוריאוגרפיס

 ,שאיתונהרין,אוהדהואקיליאןשלההולנדיס

וכלפיומשותפתשפהלויש ,קיליאןשאומריכפ

מיוחדת.אישיתקרבהחשהוא

היוסההולנדיתבלהקהביותרהוותיקהרקדן

ויינר,אריההישראלימאשראחרלאהוא

הגדולהבחגיגה "דורבתיירקדןלשעבר

בתפקידיסמופיעהוא "ימבולדו'ארצייששמה

להקתאלדרכואתאריהימצאהאסאחדיס.

נדרלנדס"?"השלהוותיקיס

שנהעשריסייסודה,אחרישנהוחמששלושיס

דנסה"נדרלנדס ,קיליאןיירישלשרביטותחת

אחד ,שובתרצואסאו ,עדייןהוא "תיאטר

 _-rהמחולבתחוסהמוביליסהמוסדות
 ~בעולס.המודרני

כירושליםייהסינהיי Iלטןו~וכ~דנם'ו ~
אחה"צבשערת 18עד 5מבילנרעררבנילילדים

זרברתריקרדילבאלס,הכנהקלאסי,באלס

 ,לתיאסררןריקודמודרני,מחרל

וב'אזתנועהסספס,רפרסואר,

וביברתצעירהלהקה

יולישלהראשוניםשבועייםמרוכזקיץקורס

~ 

בלנוה"צחא , 02 ' 630017 :סקטלפ , 22רפא'סקעמ ,סונה"הייתויולאמנוה Iס"ולמןונסובטור'וקםה:שרה
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בסגנובאלט
 ,הישןמהדןרנןקשהמשמעתאישמאן,דנוךמאךויגמאת

כבןדאחראןתנןןהןבילןלבנייןכשהגענן

 ,ארןכיספרןזדןריסדרךההנהלה,למשרדי

בצןרתהמןסדחניכיביצירןתמקןשטיס

 ,מןדרנייספסליסאןפלקטיס ,ציןרי-קיר

שבאדיבןת ,נןערןבניילדיסעשרןתפגשנן

לאןרחיסלתתכדיהצידהזזןממשיקית

 ,בנימןסאןתנןןבירכןלעבןר

היאבן-עמיתמרשלמןלדתביקןרכלב
שלמנהלןעלבהתלהבןתלספרנןהגת

 ,ברליןשללבאלטהממלכתיבית-הספר

פרןפסןר ,האחרןנןתבשניסמלמדתהיאבן

נכבדהירןשההןאבית-הספרפןטקה,מרטין

באזןרממןקסןהןא ,המזרחיתגרמניהשל

במכןנתכאילןשנעשןמגןריסבתימלא,אפןר

הבנייןבתןךאבלהזמן,מאןתןביסקןןיטיס

רציניתןהשקעהפרט,לכללבתשןמתניכרת

רביסלימןדאןלמןתישמשאביס,של

 ,לבאלטענקיןתסטןדיןת ,היטבןמצןידיס

עלין,לחלןסיכןללמחןלשמןרהמהןכל

 ,המןניטיןבעלהמנהלפןטקה,ןימרט

ןמאןדחייכנילמראה,צעירכאדסהתגלה

הפרןסיהפרןפסןרלאממש ,פןרמלילא

הסטריאןטיפי,

לשעברהסןציאליסטיןתבארצןתכידןע,

כמשהןאפילן ,ברצינןתהבאלטאתלקחן

הבאלטיתהמסןרתידיעלהמןכתב

מןסקבה,שלהמכןבדת

עמדהבעלילהןריס ,במערבדןןקאנןלדהןא

רקדןלהיןת ,כנער ,כשהחליטסטית,יקןמןנ

המזרחית,לברליןעברמקצןעיבאלט

הןאאןתןהממלכתיבבית-הספרהשתלס

האןפרהבלהקתסןלןןהיה ,כיןסמנהל

-70השנןתבראשיתברלין,שלהממלכתית
טאראסןב,נ,י,אצלבמןסקבה,השתלס

גבריס,לרקדניסבאלטלהןראתבמגמה

ליגרמןפןטקהפרןפסןרןהתןארהשס

מכןפתרמאן,דמבןגרמישהןעללחשןב
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מייחדתזכרממיןרקדניסטיפןחכיןס,גס

בגרמניה,השןניסהאןלפניסביןזהבית-ספר

בית-שלהחינןכית-אמנןתיתהאידיאןלןגיה

מאןד,ןמקיפהמתקדמתהממלכתיהספר

לקבלתמןקדסתנאי IIנאמר:בפרןספקט

דמיןן,מןסיקליןת,הןאלמןסדנןהתלמיד'

לדרישןתהתאמהןמשחקי,ריקןדיכשרןן

בתחןסטוביסוהישגיסמסוימותאנטומיות

בתחוסקודסניסיוןכלנדרשלאהלמידה,

 , IIהמחןל

המדינהוהיעלמותהגרמניותשתיאיחודאחרי

סגירהסכנתריחפה ,מהשטחהמזרח-גרמנית

כיוסלבאלט,הממלכתיבית-הספרעל

העירומינהלתהאזורממשלתמתחלקות

התקציב,בנטלברלין

המספקיסבתי-ספרמאותסאחדזהו

שוניסאמנותובתחומיכלליתהשכלהלילדיס

ללימודבמקבילציור),תיאטרון,(מוסיקה,

כךכללאכירושההמודרני,והמחולהבאלט

בעלהמנהלפוטקה,מרטין
כאדםהתגלההמוניטין,

ומאודחייכנילמראה,צעיר
לאממשפורמלי,לא

הפרוסיהפרופסור

הסטריאוטיפי

התלמידיסהקודס,מהמשטרחיובית

בגרות,תעודתןמקבליסתיכןןמסיימיס

מחול,שנתייסללמודממשיכיסהסכןואחרי

ריקודאמןתעודת IIלבסוףומקבליס

במליסאוניברסיטאי, ,ב,אולאמוסמך"

מאפשרתשאינהמקצוע,תעודתאחרות,

הקריירהאתמסיימיסשהסשעהלהס,

אוההוראהלתחומילעבורכרקדניס,שלהס

בעיניגסוזה,אקדמית,תעודהעסכדומה

רציני,פגסההנהלה,

אווירהשררההמנהלשלימדבאלטבשיעור

פרוסיתממשמשמעתאחדמצדמיוחדת,

גישהזאתעסויחדלעבודה,רבהומסירות

לתנועה,יצירתיתאלאטכניתלאמאוד

אחדלכללבתשומתהקדישהמורה

מעטות,לאשניסכברעבדשעימסמתלמידיו,

 ,מ"ר סא?ו?,'(הספרביתבוגר
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הצהרייםהפסקתבשעתאותנוכשהוליך

תלמידכלבית-הספר,שלהאוכללאולם

טובבבוקראותנובירךבדרךשפגשנו

 ,מוזרקצתהיהזהללחיצה.ידואתיטוהוש

המוסדשלהמיוחדתלאווירהשייךאך

כישצלענערפגשנובפרוזדורהזה.הייחודי

המנהלאותוהושיבמידבשיעור.נפגעקרסולו

לבררוניסהברכיועלירדסמו,ךספסלעל

שלברגלוהשתבשמה ,ובדיקהבמישוש

פוטקה'קטמרפרופסורג

KE a חMARTIN PU 

המסיימתהכיתהזוהיתהכי

 ,זורםבאלטהיהזההשנה.

ונוקשותמאמץמעודפימשוחרר

יותרלעשותמהרצוןהנובעת

מסוגל.שהגוףממה

המחולבתחומיהלימודים

קלאסימבאלטמורכבים

מלימודבעיקר ,מודרניוממחול

 ,גראהםמרתהשלשיטותיהם

המוריםאחתוג'אז.לימוןחוסה

שלנו,בן-עמיתמרהיאהמרכזיים

במחולהתלמידיםעםשעוסקת

ההוראהשפתחופשי.יצירתי,

שלחודיתייתערובתהיאשלה

נראה,וגרמנית.אנגלית

התרגלוכברשלהשהתלמידים

היאתמיהיטב.אותהומבינים

הפונה,-הספרבביתהיחידה

לאוהפדגוגיהאמנותילמנהל

שלישי,בגוףולאפרופסורבתואר

בגרמנית,הנימוסיתבשפהכנהוג

 ,ונראה ,"מרטיןייפשוטאלא

זה.רשמיבלתימיחסנהנהדווקאשהוא

עםומשמעתפורמליותשלזה,צירוףהנער.

יותראףאותיהרשיםוידידותי,חםיחס

העומדיםהתלמידיםשלהמצוינתמהיכולת

לימודיהם.חוקאתלסיים

לעירלעבורפוטקהמרטיןעומדהבאהבשנה

ולהיותגרמניה,שלהמערביבאזוראססן,

בגורלויעלהמהשם.העירוניהבאלטמנהל

מחליףלויימצאומניןבברלין,ת-הספריבשל

אין ,הזההמצויןהמוסדאתלפתחשימשיך

בשלט-כזהמוסדלנהלאפשראיהרילדעת.

מאססן·רחוק
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אודאאטהדהחסזהכור',

STUDENTS IN "BOLERO" (RAVEL) 

CHOR.: JOSE DE UDAETA 

המנהלשלימךבאלטבשיעור
מיוחךת.אווירהשררה

ממשמשמעתאחךמצך

רבהומסירותפרוסית

גישהזאתעםויחךלעבוךה,
אלאטכניתלאמאוך
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טפח
הקרקע

פךידהבךצבימאת

החסידים,שלבריקןדיהםלדןןבבןאנן

שלבסןפןשהןתןפעןת,שתיבפנינןלמעשה

הריקןדשללמקןמןכןןנתיאחת.מקשהדבר

גדןלישלןהתייחסןתםהחסידןתבתןרת

שלןריקןדיהםגיסא,מחדלנןשארים IIהאדמן

ספק,איןגיסא.מאידךעצמםהחסידים

השפעתניכרתהריקןדיםביצןעשבדרך

 .ריהם IIאדמןגדןלישלןאמרןתיהםתןרתם

המחשבהביןהקשראתלהביןכדי

שלהמעשיהריקןדלדרךהתיאןרטית

שללדבריהםבעיקרנתייחסהחסידים,

עצמםהחסידיםןבריקןדימאחררים, IIהאדמן

 ) 1 (שןנים.במקןמןתעסקתי

חסידיםדיביי II ,אןנגערמנשהשלבמאמרן

החסידיםאצלכלןמר: ,"תפילהאטאנץאיז

נןספת,אמרהמןבאת ) 2 (תפילה,הןאריקןד

טןב:שםבעלישראללר'המיןחסת

העןלמיםריבןןבפניהיהןדיםשל"הריקןדים

הריקןדמעמדזהאםהינם".תפילןת

נקלזן,תנןעהשלמייסדהבעיניבחסידןת

בחסידןת.הריקןדהגיעמדרגהלאיזהלהבין

החסידיןת,בתןרןתכיאפןא,ייפלאלא

עלסןפרהרבהלמחןל.נמשלןרביםעניינים

שלפעןלתםעליןתרןעןדןמחןללים,מחןלןת

המחןל.באמצעןתהצדיקים

בתןרתןזמרמעשייהריקן,ד IIבמאמרן

המה"שלןשהלןינסקי:ט IIיןקבעהחסידןת",

אתלהחדירשגרמןהחסידןת,שלהשןפרןת

ישראל,ביתשללבבןתלרבבןתתןרתה

ןלהרעידםןהאמןנההאדרתבלהטללבןתם

המעשייההריקן,דןשמחה:גילהשלברטט

 ) 3 ( . 11 ] ••• [ןהזמר

מןעטהלאבמידההיאהחסידןתתןרת

היןתהלמרןתשבעל-פה,תןרהבבחינת

בהתןןעדןיןתנאמרןהדבריםכיכתןבה.

הרבי,שןלחןה"טיש",לידשןנןת,חסידיןת

אחרןת.ןבהזדמנןיןתןבמןעדיםבשבתןת

נכתבןהחסידןתרי IIאדמןשלתןרןתיהם

לאןרןבםשנאמרן,אחרירבזמןכללבדרך

בעיקרלןקטןאלהאמירןתאןמרם.ידיעל

מכאןתןרןתיהם.רןשמיתלמידיהם,ידיעל

בכתביםשנמצאןהרביםהןןאריאנטים

השןנים.רים IIלאדמןהמיןחסים
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הגדןלאהרןןלר'המיןחסתבשאלהןנפתח

אצלנמצאיםחסידיםמהמפני IIמקארלין:

עלבעצמןמשיבר IIןהאדמןהריקןד?",

מתרןמםהריקןדשבשעתמפני IIשאלתן:

ר'שלזןאמרתןהקרקע".מעלטפחהחסיד

רבים.לןןאריאנטיםזכתהמקארליןאהרןן

הריקןד IIקןבע:מקןצקמנדלמנחםר' ,למשל

:::: 
r -
ם

דות Iבחסקוד Iוהך

מעלטפחיםשלןשההאדםאתמעלה

 . IIהקרקע

מציינתמהקרקעטפחשלהתרןממןת

כלשכחתבהשישהרןח,התרןממןת

שלברגעהזה,העןלםהבליןכלהחילןניןת

ריקןד.

ידןעההחסידיםשבריקןדיהיסןדצןרת

זןריקןדצןרתבמעגל.הריקןדןהיא ,היטב

מעגל ,עיגןלשמשמעןתה"קארהאד",קרןיה

בחסידןתנשאלןזןריקןדצןרתעלאןפן.אן

המשמעןתןרבתשהמפןרסמתרבןת,שאלןת

החסידיםריקןדימהמשןם IIהיא:ביןתר

החסידיםמשיביםכךעלדןןקא?".בעיגןל

טןב:שםבעלישראל 'לרהמיןחסתבאמרה

 ,הןאדןןקאבעיגןלהחסידיםשלריקןדים"

אין ,אחןרןאיןפניםאיןשבעיגןלמפני

חןליהאחדכלאחרית,ןאיןראשית

נןדעתזהלשןןיןןשןןים".כןלםבשרשרת,

יתרה.חשיבןת

החסידי-בספרןמדינןבאלימלךצביר'אמר

במחןלשאיןכשם IIיששכר":"בניפילןסןפי

החסידיםגםכן ,סביבעיגןלרקןמטה,מעלה

בליןמטה,מעלהבלי ,שןןהמעלתםיחדכןלם

ןשנאה".קנאה

 ,מבנהןעליןתר,נכןןאןהריקן,דצןרתעל

מקןזמיר:טןיביחזקאל 'רידיעלנאמר

II אתמסמללבןא,לעתידלצדיקיםהמחןל

שמתחילההמחןלשלדרכןהצדיקים.דרך

הםכאילןמזה,זההרןקדיםמתרחקים

כיבאהבה,שניהםמתחבריםכךןאחרברןגז,

המחןל".כן

דבריןנכןניםכמהעדיןדעהריקןדאצלהמצןי

מהבחינהאפילןטןיב,יחזקאל 'רשלאלה

 ,שהןאסןגמכלבריקןד .הכןריאןגרפית

עמהשאיןמזה,זההרןקדיםהתרחקןת

שלהמשכתןלשםהתקרבןתדברשלבסןפן

לסיןמן.מביאההריקן,ד

בנןשאהדןבריםןראשןןראשאלעתהנפנה

כלמברסלב.נחמןר' ,שבחסידןתהריקןדים

זהר IIאדמןשלביטןיןןכלאישיןתןכלישןתן,

ןבריקןד.חסידיםבסיפןריקשןריםבחסידןת

תעידתמידבעיניןהריקןדענייןנחשבכמהעד

לאמספרלחברלנכןןמצאשהןאהעןבדה,

הןאעניינןשכלןבקשןת,תפילןתשלמבןטל

העליןנהלהשגחהתפילןתןהריקן,דהשמחה

בריקןדיםןלזכןתתמידגדןלהבשמחהלהיןת

בןןאריאנטיםמןפיעןתתפילןתיןמצןןה.של

כלגדןלהבשמחהלהתגברעזרני IIכגןןשןנים,

ןתזכנישמחהמתןךלרקןדשאזכהכ,ך

שלןבהמשכהתמיד".מצןןהשלבריקןד

תמי,דלהןשיעניבעזרינא"היהתפילה:אןתה

מצןןה,שלבשמחהעת,בכלשמחלהיןת

הרבהלרקןדשאזכהכ,ךגדןלהבחדןןה

מקןמןתבכלןלעבןרלילךשמחה,מחמת

ןהריקןדין".השמחה

כאחתהריקןדאתהחשיבמברסלבנחמןר'

ןהיאלהראןימןעדשכלהבןרא,מעבןדןת

בימי-בין-המצרים,אפילןמתבטלתאינה

אתזהמכלללהןציא-באבתשעהכןלל

מנהגןזה-ראש-השנהשלהראשןןהיןם

כמןתן,אישרק .הזההיןםעצםעדחסידין

היהיכןלדבר,לכלאצלןשימששהריקןד

"פרקהבא:הציןןיאתחסידיןעללצןןת

תבןאןןבמחןלןתבשירהעלי,תלמדןמשניןת

עללהתאבללאציןןיכלןמר,קברי".אל

בשירהקברןאלןלבןאלזןכרןאלאמןתן

ןבמחןלןת.

מאחתללמןדאפשרהריקןדאתהבנתןעל

שהלחן,הצןרךעלמצביעהןאבהמאמרןתין

ןאםאחת,מקשהיהיןןהריקןדהשירמלןת

מירקרב.הריקןדשלערכןאיןכן,אינןהדבר

המרכיביםשלןשתשלשלמןתלדרגתשמגיע

תענןגימצאיחדין,בהתחברןתםהללן

לשמןעכשזןכין IIבנדןן:דבריןןאלה .בריקןדן

כזה,ריקןדןעםןדיבןריםשירעםכזהניגןן

כיממש,גדןלבכיןןןלזהזהשייכיםשכןלם

כןלןןהריקןדןהניגןןהשירדהיינןהדיבןרים,

מתבטלים-זאתלשמןעכשזןכין ,ממשאחד

הנפלא".התענןגמגןדלהנפשבכלןתממש

ברדבר'גםמגיעממשמסקנהלאןתה

ר IIהאדמןבכינןיןגםהידןעמלןבביץ',

רי IIאדמןבשןשלתהשניהןאהאמצעי,

הןאבנןשאארןךבמאמרד. IIחבחסידןת

הראשןןאןפנים.שנישלריקןדלמסקנה,מגיע

רקהמכןןןסדר,בלאהריקןד II :הןאבהם

עדשבנפשהפנימיתהשמחההתגלןתמצד

השני:בריקןד".שןנןתתנןעןתלידישבא

הניגןן,ןשירהקןלסדרלפיהבא"הריקןד

אןפןלפידןןקא,השירפרטילפיןמכןןן

שבניגןןןתנןעהתנןעהכלןלפיההתפעלןת

(הנקראשבריקןדבהנאהןיכןןןברגלןירקןד

ביןההרמןניה .) IIטאקט IIאשכנז,בלשןן

עלכיבדעת,להיןתצריכהןהריקןדהשיר

השירשמחתאןפןאתןלדעתלהשיגהריקןד

יטהלאןכךהפנימית,לכןןנתןןלהתאימן

מכיןןןישנהןלאןשמאלימיןהריקןדמסדר

אתלהתאיםישנימה.כמלאאףהשיר

השמחהנעשיתןאז 'הניגןןכןןנתלסןףהריקןד

ניגןן,בלאריקןדאיןשלכאןרהןאףבשלמןת,

מקןםןמכלריקן,דבלאניגןןשישבעןד

ןניגןןבשירשלמהיןתרהנפששמחתנעשית

מדרגןתשלןששישןכשםעיקר,נעשהןהטפל

 .בריקןדכןןממןצע,ןירידהעלייה :בניגןן
לכןןןברגלהריקןדיבןאהניגןןקןלבעלייה

הקצבלפייכןןןהקןלבירידתןכןדעתן,לסןף

מזיגתגםבממןצע.דברןאןתן(טאקט),

ביטןילידיבאהןהיפןכןלחדןןההקןל

 ."בריקןד

מעבןדתכחלקאןכאמצעיהריקןדבעניין

נחמןר'שללדבריןלחזןראלאאיןה,'ד

בלתיכחלקהריקןדאתשהחשיבמברסלב,

הןאהריקןדאםלדעתן,הד'.מעבןדתנפרד

הינןהריקןדאםאךניחא.רשןת,שלעניין



לברכה·צריךהואהריעשה",יימצוותבגדר

היציאהשלפניהברכהעלכןאסומה

היתהלאמברסלבנחמן 'ראצלבמחולות?

אתראההואוכלל.כללכזושאלהקיימת

שראינוכפיכמצווה,בריקודיסהיציאהעניין

תפילותיויתרוביןועשה.קסוהואלעיל,

שיש ,רצון"יייהיתפילתאתגסאמר

לשונה:וזובמחול,היציאהלפנילאומרה

שמחלהיותותזכניעלישתרחסרצוןיייהי

בשמחהרגליאתלהריסשאזכהעדתמי,ד

שבקדושה,בהתלהבותריקודיןידיועל

 ."הדייניןכלולבטללהמתיקברחמיךאזכה

ממנה.קטןקטעוזה

שעמד ,מרימנובהירשצבי 'רעלמסופר

שהיהלמרותהחנוכה,נרותלפנילרקוד

שאלוהוכאשרבנו.מותעלאבלובימי

השיב ,עושה?"זהמהזהייולרקוד ,חסידיו

לפניעבודהבריקודרואההואכיהאדמו"ר

אתלעבודמחויבהואוהרייתבר,ןהשס

טובשסבעלישראל 'ראבלו.בימיגסקונו

הבאה:בצורההיהודיסריקודיאתהגדיר

אותפילות",הסקונולפניהיהודיייריקודי

תורה:בשמחתהיהודיסריקודיעלכמאמרו

בשמיסנאספיסהיהודיסייתפילות

היהודיסשקורעיסהקרועותמהסוליות

לריבונוכתריסנעשיסומהסריקודסבשעת

עולס".של

הד'עבודתשלהחיובעלנוסףוסיפור

פנחסר'עלמסופרוריקודיס.בשמחה

בחלוןעמדשבשמחת-תורהמרופשיץ'

פתאוס,שבחצר.חסידיובריקודיוהסתכל

מריקודסלהפסיקלחסידיוהורהי,דבהינף

החסידיסהבינובמחשבות.עצמוושיקע

הרביאליהספנהלפתערציני.משהושקרה

אחדצבאשרמתואסבכך'ומהייואמר:

במחול".המשיכוהמלחמה?תיפסקהאס

שעהבאותהש ,לחסידיונודעמכןלאחר

הדור.מרבניאחדנפטר

פעסלבעש"ט:שובמיוחדהבאהסיפור

ספרלקחעדתו,עסרקדשמחת-תורהבליל

הניחכךאחרעמו.ורקדבזרועותיותורה

 .רגעאותובלעדיו.ורקדהתורהספראת
בתנועותיובקי,שהיהמחסידיואחדאמר

אתרבנוהניחייעתהלחבריו:רבו,של

התורהאתאליוולקחהגופניתהתורה

הרוחנית".

העררת:

 ,ברפרידהצ. :בנדוןאהר ) 1

החסידיס",שבמחולותייהדראמטיזציה

ייריקודי ; 8-6עמ' , 1983בישראלמחול

יוחאיברשמעוןר'בהילולתהחסידיס

בישראלמחולבמירון",בעומרבלייג

 . 7 5-עמ' , 1986

אטאנץאיזחסידיסדי,ייביימ.אונגער ) 2

 ,זשורנאלטאג-מארגענדערתפילה",

12.8.1962 . 

וזמרמעשייה,ייריקו,דלוינסקייו"ט ) 3

תש",ןכ"ו,מחנייס,החסידות",בתורת

ם . 103-98עמ'

J יל.L

I וגתאמI נמאךI ך

באלטשגרת

ארבטובהמיהשסשלהבאלטתחרות

סוזן(מרכזהשישיתבפעסהשנההתקיימה

למסורתכברוהיתה )' 95במאי 13 ,דלל

מופע ,מקוסמכללריענון. ,לדעתיהזקוקה,

סולולקטעיהצטמצסהתחרותשלהסיוס

אחתשאף.נערות,חמששלביותרשגרתייס

היחידהבכשרונה.בלטהממשלאמהן

היתהשלהבביצועחייסרוחמעטשהפיחה

השופטיסהחליטובצדקו ,קמינרואלרי

הראשון.פרסאתלהלהעניק

כלידועיסבאלטיסמתוךסולורגעישליפת

אמנותי,אנטימעשה ,כשלעצמוהוא,כך

שלאמבוצעיסהבודדיסוכשהצעדיס

ניתןלא ,פרטנרוללאכולה,היצירהבהקשר

הצעיריס.שלהביצועכשרוןעללעמודכלל

 ,המתחרותמחמשאחתלכלפרסחלוקת

מתחשלשמץכלנטלהמסייס,בסיבוב

על .שלוהתחרותיותאתוביטלמהאירוע

כךעלדעתסאתלתתהתחרותמנהלי

לא-מתכונתהאתלשנותאפשרותולשקול

שנתייסכלרקאלאשנהכלאותהלקייס

עסלהופיעמהמתחריסולדרוש,שלוש

שחוברובריקודיסאושלמיסקטעיס

השנה-פרטנריסהעדרלתחרות.במיוחד

המסייסבשלבאחדנעראוגברהופיעלא

בהתכנסותהואגספגס-התחרותשל

הקלאסיהבאלטתחוסאתלעודדשנועדה

בארץ·

של"זאפה"

מרגלות

גסיסהפרפורי )' 95במאי 16 ,דלל(סוזן

חדשמשהושללידהחבליאומתמשכיס

המחולאנשיאתהעסיקהזושאלהוצעיר?

הכוכבעוב,דמרגליתנבחרהמאזבארץ

אמנותיתלמנהלתייענבל",שלוהטובהישן

אתראשו,אתשאיבד ,הוותיקהמוסדשל

אחדות.שניסלפניליחוואת ,לוי-תנאישרה

אינועובדמרגליתשעיצבההחדשהמופע

שהותהשנותבמשךשהיה.מהשלהמשך

התפתחההיאב"בארההארוכות

האישיתיכולתהעדייןאבל ,ככוריאוגרפית

מונולוגיס-בתנועהויוצרתשחקנית ,כזמרת

שלה, "ישראלאמהותיייותר.מרשימה

הלהקהמוותיקותכהן,אילנהנפלא. ,למשל

בבכורהביצעה ,במותניהעדייןשכוחה

עץגביעלהללו,הקטעיסאחדאתהחגיגית

גסלענבלששב ,שרירדוד(בעיצובענקי

העבר.עסמקשרחוטמעיןוהיתה ,הוא)

למופעהוסיףמרשל,ברקמרגלית,שלבנה

בוצעשכבר ,)"לאההדודהיי(אישימשהו

לציוניסזכהואףבמחול"ייגווניסבמסגרת

ורוניתדמתיאמנוןשרקדוהדואטלשבח.

מבצעיסשניהס-כהלכהבוצעזלטין,

הערב.לסגנוןשייךהיהלאאבל-מעוליס

היתה ,מרגליתשל ,מאודאישית ,"ייבלדה

מרגשת.

כתבילכתובשנוהגיסכפי ,בהעדרה"ייבלטה

משוסאישית,גס ,לוי-תנאישרההרכילות,

ללאכיוצרת.וגסממשהו,נעלבהששוב

הצדקהתהיהלאשלהיצירותהחייאת

הוכיחהמופעמקוס,מכלייענבל".לתחיית

להקהלנהלעובדמרגליתשלשבכוחה

בצורתהושגסתקציביה,אתשתצדיק

ישלענבלעדייןמגובשתוהבלתיהחדשה

קיוס.זכות

הסככה

שבהצלחה

הואנהריןשאוהדשובלומרצורךאין

 ,ייבת-שבע"שלהקתו,גדול,כוריאוגרף

סייג.ללאלמחולמסוריסושרקדניהמצוינת

שלהס,הגדוליסהמופעיסשלההצלחה

ישראלבפסטיבל ,פתיחה""וייאנאפאזה"

ולהיטיסתקדיס,חסרתהיתההקודס

שאפילואלאהציפיות.רףאתמעליסכאלה

העת.כלהמזלמשחקלאשביוצריסלגדול

החדשהפסטיבלפתיחתלמופעהחזרותאת

סודהיוכאילוהציבורמעינינהריןהסתיר

 .תסכולמזמינותמופרזותוציפיותצבאי,

 ,הרשמיתבגרסה(או, "הנהייהחדשהמופע

" Z/NA "(, 20בשרוברבתיאטרוןשהתקייס-

-ברובוומרתקעשירלדעתיהיה ,' 95במאי
עיצובמבחינתיותר,מאורגןנהריןהיהזה

עליתרארוךאבלהיטב,וממוקדהתנועה

במישוראנושית,תוקפנותלדעתי.המידה

לארץ,הייחודיותובצורותיהולאומיאישי

לרוב.הפתעותבווהיוהמופענושאהיא

לצופיס,בגבסהישוביסהבניסלמשל,

שמסתברעדמאונניס,הסכאילושנדמה

וכשאחדזינס,כלאתמצחצחיספשוטשהס

ממעלנופלתבאוויר,ויורהמסתובבמהס

התלווזהתיאטרונילרגעמפוחלצת.פרה

אבל ,רבותאקטואליותפוליטיותפרשנויות

נופלאינוהצורניההישגהעיקר.זהלא

הפרובוקטיבישהמחולהציבורימהעניין

לאמנותלבישיסשהציבור,וטובמעוררהזה

 71 .המחול



הסוףגודונוב

ב"בארהנפטר , 1995במאי 20 ,בשבת

אחרוןגודונוב,אלכסנדרהרוסיהרקדן

מעולםהסובייטי.הבאלטשל "ה"עריקים

בברית-לחיותלאשבחרשמיקיבלתילא

ועדייןייעריק",אוייבוגד"הואהמועצות

אימצוובאירופהבאמריקהמדועמביןאינני

כאילוהזה,השקריהקומוניסטיהמינוחאת

מכלפשע.מעשההואמולדתךאתשלעזוב

לאאבלטוב,כרקדןהתגלהגודונובמקום,

בארישניקוב.אונורייבכמוככוכב-על

אותוממשלא

הדבר

להקתאתשהביא ,עצמהאתלפרנסברצון

שלצעירהלהקהלייסדהקיבוציתהמחול

גולדברג)משה(ובראשהאביבמתלרקדנים

לילדים,למופעיםהדרישהאתלספקכדי

 .פסולדברשוםאיןבצידם,ששכרם

הקהייהלמופעיאתלראותלייצאסופסוף

 ,במאי-27בדללבסוזןהצעירה",
,ייקרנבלבארירמשלהישניםוהריקודים

 ,לתזמורת"ו"המדריך "והזאבטרייפ ,החיות"

טובהמוסיקהעלהיטבנשעניםשכולם

יהודיתשלנפלאותומסכותותלבושות

בזמןובומשעשעיםבהחלט ,גרינשפאן

ליהנותהצעיריםהצופיםאתמלמדים

אבלמחול.בימתעלאמיתיתמאמנות

איןהדרךבראשיתרקדניםשלזולחבורה

אתלא.ותו "בסדרייהכלמבריקים,מבצעים

ואתיותרטובגורללעצמוהמחפשהעכבר

תפקידיםשניהתזמורת,שלהמטורףהמנצח

ללאיעקובירםודיקלםרקד ,ראשיים

 ,טובהרעיוןהמקוריים.המבצעיםשלהברק

רקזהיותרמרתקיםרקדניםללאאבל

המקור.שללמדיקלושהעתק

הסיריםסיר

לעידואשר

גדולה,בתנופהלבימהשבתדמורעידו

שבעהסביבואסףהואכיוצר.גםוהפעם

אתנפשבמסירותהמבצעיםרקדנים

הדואטאת ,למשלשלו.המצויניםהדואטים

ואתאורב,ךוריצ'רדעצמועבורשיצר

פאביושבוזהכמוללבהנוגעיםהרגעים

אמהי.ברוךזעירהבארביבובתמאכילברד

שאינםהאמיציםהרקדניםמסוגהואתדמור

 ,זונחרצותעצמותיהם.אתלסכןחוששים

לרקדןאותועושהברו,ךגםאצלוהמשולבת

אוסףהואזהבמופעהעיקראבלמעולה,

 ,וקטניםבינונייםגדולים,-סיריםשלענקי

 .הבימהאתהממלאיםומצלצלים,מבריקים

ליאיןאבל ,קיבולכליכלקודםהואסיר

אמוריםתדמורשלהסיריםמהמושג

חזק,,ביצועיוןדמהרבהעםמופעלהכיל.

באשרגדולהושאלהמרתקיםרגעים

למשמעויות.
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להמשיךמתכווניםורקדניותדמורעידו

אך ,טובהכוונהבהחלטזו .כקבוצהלעבוד

יזכווהאם ,כוחםלהםיעמודהאם

ביצועאתשתאפשרובתמיכהבתקציבים

התוכנית?

שלהבחורים

ברסה

בהכלבבכורההיעהופהישראלי"הבאלטיי

במאי.-28באביבבתלהבימהאמנויות

למסורתהפךשכברבמהנפתחההתוכנית

שלהקסוםבמחול-הישראליתהלהקהשל

הצטיינהגרשמןנינהייסרנדה".באלאנשין

פטר ,שלההפרטנראךזומופתביצירת

עצינראה ,בזיהוי)טועהאיני(אםשאבלי

מדי.ומוצקלמדי

בלהקההגבריהמרכיבהיהבעבר

וכמהכמהנוספועתהאךחלש,הישראלית

לבצעללהקהמאפשריםוהםלצוותרקדנים

הכוריאוגרףמאתהקלילהשעשועאת

 ,נבראדהנסה'וינצאמריקאיהדרום

 "פרקאשןיי(למה "גבריםלשישהפרקאשןיי

סולוקטעיבעיקראלהכלי-הקשה?).ולא

בהופעתובלט .ווירטואוזייםמבריקים

תנועהובעלצעיראמן ,מוקמטשןאלידר

שצריך.כפיולהשתובבלקפוץהיודענהדרת

מהנה.ערב

ישראלפססיבל

לבו?היהמה

לפסטיבלהשנההיתהלאהמחולבתחום

הפתיחהמלבדממש.שלבשורהישראל

בשקיקהלצפותלמההיהלאלעיל)(ראה

הביאהצרפתיגאלוטהלהתרגש.ממהולא

 1981משנתנאהיצירה ,אוליסס"ייאת

מעבודהמהנהיותרהרבהלדעתישהיתה

לאשראיתי ,ומבנהכיווןחסרת ,שלוחדשה

 ,לשמומחולהוא "אוליססייבהולנד.מכבר

מדועלהביןילקשהבתנועה.יוםשלמהלך

לאהםאולישם.השתעממומעמיתיכמה

מחול.אוהביםכךכל

עלפולברמאכרנטעשלעבודתהאת

 ,"הקיבוציהילדיםבביתהעשוקהילדותהיי

כי ,ראיתילא "החלוםמיטות/ילדיחמשיי

האיטרנציונלשירת-בפרסומתשראיתימה

כדיליהספיק ,כבדותצבאבנעליוילדים

הבשןבלהבותשילדותהכנראהלהתעצבן.

היחפולברכמארשנטעלהקשהכההיתה

תומךבהחלטאנייורק.בניושניםכבר

םיטובראליםישיוצריםשלארצהבהזמנתם

בינונייוצרנחוץילמאבל ,ל"בחוהחיים

לילה?מפחדיהסובל

כוללשלם,קרקסאיתוהביאעזרלודני

 40עםהרוקדאמיתיאינדיאנירקדן

סארינןטרו ,מדהימהבצורהחישוקים

אתלהראותזמןיותרלוניתןשלא(וחבל

בלהקותהאיוםדנישלשותפיוואתכוחו),

מהנהערבהיהזה . " ISO "-ויימומיקס"

חומריםשלשיחזורכמעטשכולומאו,ד

 .וחביביםמוכרים

הפסטיבלשלהמחולמופעיאתסיימה

המודרנימהקלאסיקהיוצרת ,בראוןטרישה

שנה.עשריםמלפני

חדישמחוליש

בירושלים

שלבניהולה ,הירושלמיהבמה"ייתיאטרון

עבורמסגרתליצורמנסה ,בילסקי-כהןרחל

 ,השנהבלתי-ממסדיים.ירושלמיםריםיוצ

גלשםהופיעו ,ישראלפסטיבלבחסות

למחולהרבעוןלקוראי(המוכראלסטר

ולאחיולעצמושכתבעבודותבשתי ,ככתב)

 )!ךכ(זחיל"ייאחת,בטרומבון·המנגן ,שלומי

 ,בבוקרלהתעוררלושקשהבאדםעוסקת

מחולהיאהשנייהומשעשעת.אישיתוהיא

בסגנון.תרגילהיאובעצם ,יפניסמוראישל

יימוגבל",ושמוסולוביצעהויינשטוקרותי

היאאברים.בבידודהעוסקדריקו

לזרועהניחהלאאבלבהרפיההשתמשה

באמתליפול ,ראשיתפקידשמילאה ,שלה

וחלקיםיפיםקטעיםשםהיו .הכבידהבכוח

מדי.מתמשכים

הכוריאוגרפיתהביאהנאהקבוצתימחול

בצלילימלווההוא "דמ-מהייא-שנייעל

איתן,ויזבנגינתמעניינים,כלי-הקשה

לבןבכלירקדניותארבעבוומופיעות

ומסתבר ,היטבבנויהמחולאופנתיים.

בירושליםרוביןשםעלהאקדמיהשבוגרי

תנועתי.מבנהזהמהיודעים

גתעמנואלביצעשבה ,השנייההתוכניתאת

שראינובאךלצלילישלוהיפההסולואת

סולוביצעהשמגרוענת ,"במחולוונים"גב

לראות.יכולתילא ,מונולוג"יי ,שלהחדש

rr 
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~ II מ(תוסII 

" MYTH " 

נוךא((מ(תךקדנ(ת: ~

DANCER: YAMIT NUREL 

ןןבמהע(בתמעוךטכנ(קהןן

גךובפטך(קןאבנשט«ן(שךא(ךקדנ(ס:

" MIXED MEDIA ON STAGE " 

DA NCERS: ISRAEL EVENSTEIN, PATRICK GROB , 



אפותןמשה

דממה" 7I"ק
רובי. Oיור : Oצילו

I זMOSHE EFRA 

" KOLDEMAMA " 
PHOTO: YORAM RUBIN 

~~ 
אנחדףמרב ,גרובפטריול :רולדניס

ג
 ~ !!פוניהנה!!

" LA FOLI A " 

DANCERS: PATRICK GROB, MERAV ELCHADEF 



יי
 "הדממהקול"אפרתימשהשלללהקתושניםעשרים

אפרתימשהביטאאלהכלאת ,מובהקמיני

ממש,מעולהבצורהגראהםשלבתנועתה

שנוסדה ,"בת-שבעיישלהרקדניםמראשוני

שדמותושלו,הבולטהתפקיד , 1964בשנת

 ,המינוטאורשלזההיהככפפה,אותוהלמה

ביצירתהאריאדנהנקלעתאליוהמבוךשומר

גראהםמרתהשלוהמושלמתהקומפקטית

חצי-אדםשלדמותזוהמבוך",תוךייאל

שישמושכת,גםאבלמאיימתדמותחצי-פר,

לפנימתחתלוחשותכגחליםאלימותבה

גברייצורהואגראהםשלהמינוטאור ,השטח

נורמוראיגמאת

שרשרתשחורים,תלתליםמלאאשו
בוערותעינייםהעורף,עלכבדהכסף

מקץ ,כיוםגםאי-שקט,אומרוכולו

קוליילקיוםשנהן Oשלקלהלאמלחמה

המקצועניתהמחוללהקתלמעשהדממה",

-אחדיוצרשלכולהשהיאבארץהיחידה
אתבמחול,דרכואתממשיךאפרתימשה

כתלמיד ,-50הבשנותבירושליםהחלדרכו

לוי,חסיהאצללמחולהאקדמיה

-בן,אהודאזהלהקהשלהשניהכוכבלעומת
m באותןאפרתיהיה ,הנעריהנחשי, ,הגודק

ייבת-שבע"שלנהדרותראשונותשנים

 ,השריריתיותר,הבוגרתהגבריותהתגלמות

זהמוסתר,איוםגםבהשישהכוב,דבעלת

לביןבינוהשוניגםמאוד,יפהניגודהיה

 ,שניםבאותןשלוהעיקריתהנשיתהפרטנרית

אצילית-אלגנטית,שתנועתהשיינפל,דרינה

הבליטהלשכלתנות,ונוטהמדויקתמאופקת,

המיוחד,בתחומואחדכלהאמנים,שניאת

וקדזלהיותצעיוכחוושלהחלטתו

ואכסטודיוללמודוללנתמקצועי

שמשהשעהאז,היהכאקדמיה,

מודוני,מחולללמודהליאפותי

אחתכזלמשה,נועזת,החלטהכנדו

והעניותהישנותהשנונות

נחוצותחסוהלאמעולםכיוושלים,

קשהבוודאי ,מקובלכמשהוכיוםשנראהמה

מוסכמותשבירתדורששאינואבל

שלהחלטתו ,חברתיתבפסילהוהסתכנות

ללמודוללכתמקצועירקדןלהיותצעירבחור

שמשהשעה ,אזהיהבאקדמיה,אובסטודיו

בגדרמודרני,מחולללמודהלךאפרתי

השכונותאחתבןלמשה,נועזת,החלטה

חסרהלאמעולם ,בירושליםוהעניותהישנות

 ,נחרצות

לאמעולםאבל ,אמיתיירושלמיהואאפרתי

הראשונותבשנותיהילד-טוב-ירושלים,היה

לרקדניםעידודניתןייבת-שבע"להקתשל

החלומשהכוריאוגרפית,ביצירהלהתנסות

עלביצירה-1969בבכוריאוגרפיהדרכואת

 ,רובץ"חטאת"לפתחתנ"כי,נושאבסיס

 ,הראשונההאנושית"משפחה"במדובר

 ,והבלקיןהאחיםביןהקשיםביחסים

רוטשיל,דדההברוניתבעזרת ,שנשלחאחרי

היההואארצה,וחזרבניו-יורקלהשתלמות

רובוויורס :וםיכצפוויה",הייכ

"LA FOLIA", PHOTO: YORAM RUBIN 
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וצפתשל(ועיוות)ינוציותויויעל

לוקוניולהעניקהצליחהנימה

מקצנ,שלתחושהשומעיםשאינם

חזותייםלסימניםעוונזקקולאוהם

נמסנותהתנועותאתלתאםנוי

הקנוצה
היןקרןןןדניןהמעצבשריףנןעםהמןסיקאי

עצמאינעשהןכשאפרתילעבןדה,שןתפין

 , 1974בשנתדממה",ייקןלמשלן,להקהןייסד
רקדנין,ידיעלהפעםשןב,זןיצירהבןצעה

התחילב"בת-שבע",רקדעדייןכשאפרתי

החרשים,אגןדתבמסגרתכמדריךלעבןד

היאשןמעיםשאינםרקדניםעםהעבןדה

ידיעלדרך,מצאאפרתיאבלקשה,מלאכה

הצליחהבימהרצפתשל(רעידןת)ןיברציןת

שלתחןשהשןמעיםשאינםלרקדניןלהעניק

חזןתייםלסימניםעןדנזקקןלאןהםמקצב,

הקבןצה,במסגרתהתנןעןתאתלתאםידכ

בלטהמהרה,שעדזוחבורהעבור

אפרתייצרשלה,המחןלבאינטנסיביןת

האישייבנןשאנגעןשכןלםריקןדים,מספר

החרש,שלבבדידןתן ,בחברה"דןפןהיןצא

בנים"ארבעהייכנגד"להשיג",דןפן",יייןצא

הין , 1971משנתיצירןתכןלן- "ן"עטלפים

הדממה,להקתעבןרבמיןחדשנןצרןריקןדים

בכלליצירהשןתפיןכלל,שקטההיתהשלא

תלבןשןת,כמעצבבן-שאןל,משההיןאלה

התאןרה,כמתכנןתכלתןחיים

אפשראפרתישלעבןדןתיןבכל ,למעשה

עלילה,כלשהיספרןתיתתשתיתלגלןת

משהןאןכלליפילןסןפירעיןןאןתנ"כית

באחתכמןישראל,לתןלדןתהמתייחס

שלייתהיליםשלן,ביןתרהטןבןתהעבןדןת

יצירה , 1982משנת ,"ירןשלים

ישראלפסטיבלאתשפתחה

שנה,אןתהשל

כולםשל-ירושלים

משהשחיברבריט,הליבבסיסשהןנחהרעיןן

שלןששלבמרכזןירןשליםהיןתהןאאפרתי,

מבחינהןהנצרןת,האסלאםהיהדןת,דתןת:

במןסיקהביטןילידיהרעיןןבאצלילית

 ,אפרתישלביןתרהקבןעהשןתףשחיבר

עס-ברעד' ,אל'מו'וסףרקדנ'ס, ,"פול,הלה"

רוב'ן'ורסצ'לוס,

"LA FOLIA", DANCERS: JOSEF MOYA L, ADI BARAM 

PHOTO: YORAM RUBIN 

התנועתייםהאירןעיםשריף,נןעםהמלחין

שלקןלןכנסיןת,פעמןנירקעעלמתרחשים

פןגםישזהבשילןשתהילים,ןפרקיהמןאזין

לכלהקדןשהבעירגדלאפרתי-אןטןביןגרפי

המןנןתאיסטיןת,הדתןת

ןלהבחיאפשראפרתישלבכןריאןגרפיה

ןשןבשןבהמןפיעיםמןטיביםבמספר

אתגםהמסמלתהתהלןכה,כגןןבעבןדןתין,

 ,ירןשלים"שלב"תהיליםרקןלאהזמן,מדמ

גםהבסיסיהמןטיבהיאהתהלןכה

חןזרת"),היא("לעןלםטןרנה"איב"קאמינה

שנןצרהספר,דבגירןשהעןסקתיצירתו

לגירןש,-500השנתלכבןד

הןאאפרתישללעבןדתןנןסףמאפיין

 ,אצבעןתאןידייםבמחןותהשימןש

שלהפסןקןתהאצבעןתאלהב"תהילים"

שנעשןשלן,אחרןתביצירןתהכןהנים,ברכת

שפתסימניהפכן ,חרשיםרקדניםבשיתןף

מעניינת,התפתחןת-תנןעתילמרכיבהידיים

להתרחקכשהתחילמבימתןכמעטשנעלמה

חרשים,עםמעבןדה

IW-J אפרת'ה-

ד'וקן

MOSHE EFRATI ' 

PORTRAIT 

PHOTO: 

YORAM RUBIN 



שכמעט ,"רגילהיילהקההיאלהקתוכיום

אחדמצד .שומענוישאאמןבהנותרולא
 "נורמליזציהיילוביקששהואלהביןקל

החברתית-ההצדקהללאקיוםוזכות

כךאיבדהאוליאבל ,החרשיםשלטיפולית

רקדניוביןדווקא .ייחודימשהועבודתו

 ,דמתיאמנוןמוכ ,אחדיםנמצאוהחרשים

 .מיוחדתתנועהאיכותלהםשהיתה

בכלכמעטאפרתימשההשכיללמעשה

לאדעהישלהקתו ,משבריבימגם ,תקופה

םימבצעושובשובלמצוא ,מהםמעט

כוכבשהיתה ,נדלרבאסתיהחל ,מעולים

אחרישהלכהעד "שבע-בתייבשמיזוהר

וכן ,ברבגביוהמשך ,"דממהקוליילמשה

חומהמיכאל,בדרשטייןהיכאררקדנים

 .בלהקתושצמחוואחרים

וחסרונותיווייתרונות

יחיךיוצרשל
יאפרתמשההזמיןלא ,להקתואתיסדמאז

פרט ,רקדניועםלעבודאחדכוריאוגרףולו

סוקולוב.לאננה

במרכזהגוף-ובחזהבירכייםבעיקר ,בגופם

הקפיצה ,בקבוצההגבריםעבורההתעניינות.

 ,תנועתושלנוסףהיכרסימןהיאהגדולה
מרוככתואריאציהמבצעותהרקדניותואילו

האופיינית.האפרתיתהתנועהשלקמעה

היוצרמרכזיות-זומוצאנקודתמול

לפןאפרתישלבעבודתויביטויש-והמבצע

רקלאמודעתמידהוא .אובייקטיבי

 ,יהודייםלתכניםגםאלאשלולירושלמיות

בכוחות ,באי-רציונאליהנוגעיםאלהבייחוד

בשימושהמתבטאדבר ,הזהולםעמהשלא

וקבלה.השבעותשלטקסייםבמרכיבים

 ,היסטורייםהיבטיםבעבודתוניכריםעוד

שלהיהודיתלמסורתהחזקהקשרכגון

 .בספרדהזהבתור

אלא ,היהודיהעדתיבמובן(לאהספרדיות

אתמשמשתהבינלאומי) ,הכללי

אפילו ,רבותבעבודותאפרתי

"להכגוןריקודיו,בכותרות

לילדיםשלוהריקודאו "פולייה

ו. .פרדיננדהפראודותעל

 GA8ן 8ARR, PHOTO ;ץ ORAM RU8ן Nר(ב((רס ;ס(ו:(צ ,בר (בג
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משפיעמשלולהקהבראשיחידיוצר

המבצעיםשלהתנועהסגנוןעלעמוקות

 ,שלו

שלהמרשימההייצריות ,האינטנסיביות

 ,נדמההיהתיםילעלרקדניו.עברה ,אפרתי

 "נדבקוייאפילוללהקהשהצטרפושרקדנים

שלכזהומקורזלשחורשיערוצימחו

ליצוראפרתיהוזמן-70הבשנות ...אפרתי

ומחולותיו ,באירופהשונותלהקותעבור

משהוהעצבניהמרץ .רכותכארצותכוצעו

 ,הסוער,ומזגושלוהתנועהאתהמאפיין
תבליןהיו ,שלובכוריאוגרפיהגםהמתבטא

במערבהמודרניותהלהקותביןמבוקש

עדמסוימתמאנמיהברובןשסבלו ,אירופה

מביתהמתגרהתיאטרון-המחולשהופיע

 .ועמיתיהבאושפינהשלמדרשה

אגוצנטרי,דגשישאפרתישלבתנועה

רקדניושלהידכףבטפיחותהמתבטא

ים bפילוסוופסוקיספרותלצטטהנטייה
,,-' 

בקרוינותלשימושלעיתיםאותוהביאה

עי"ןג zירושלמיי ,בנאייוסישל(בעיקר
ושימושהתפאורהולהדגשתנוסף)מפורסם

תכונה ,ם;נייףתפאורהוחלקיבחפצים
ישראלים.מחולליוצריאופייניתשאינה

בתנועתהסתפקרובפיעלנוטיםרובם

שבאהשיינפל,דרינהד·(מלכלבדההרקדנים

בת-"מאומרתזאת ,כאפרתיסביבהמאותה

 .שלה)הגראהמיתוהמסורתתהיבראש "שבע

שיתהנהנוכחות

 "קולדממהיילהקתשלהטריהמופע

שםעלהאחרונההוואריאציה ,ן;(במחוב

שנות 20במשךרביםשינוייםשעבר ,הלהקה

מלבדשאישאחריתפנית.מהווהקיומה)

נתבקשו ,במסגרתהלעבודהוזמןלאאפרתי

\ 

שלהאמניםעםלעבודצעירותיוצרותארבע

 .אפרתי

אינובמחולועולמההאשהבנושאהעיסוק

פמיניסטי-משהואפילובווישכמובן, ,חדש

לרשותהעמידאפרתיאופנתי.

להקהשנבחרוהצעירותהכוריאוגרפיות

למרותורקדניות.רקדנים 18בת ,גדולה

הכוריאוגרפיתהכתףאתלהרחיבשהניסיון

ייתכןיפה,הפעםעלהלאקולדממה"יישל

והעמדתחדשה,תקופהשלתחילתהשזו

הצעיר.מהדורהיוצריםלרשותחדשהבימה

r--.. 
\ 

~ 
\ 

" 

\\ 
\ / 

, 
) 

/ 
.~., 

f~ 

~? , 
f 
~ 
,~ 

~ 
J 
.-: 
1 

~ 
!i 
f 

I 
" ~ 

J 
J 

l
i 

~I 
,1 

I 
{ 

Jt 
1 

I 
.1' 

7.J 
'-1(' 

G-
 1Iקולות ,פרן?ים"בבריגב ,זאבאיור:

" CES ןN "CHAPTERS, VO 8ןARR ןGA8 



בן-שאולמשהמאת

משהעםלעבןדהתחלתי-60השנןתבסןף

רבןת.שניםנמשךזהתלבןשןת.כמעצבאפרתי

מזה.יןתרהרבהלהיןתהפכהעם"ה"עבןדה

ןהקשבה.דיבןרמסןימתמבחינההןאעיצןב

אני-דיברהןא .הקשיבהןא-דיברתיאני

הןאאפרתימשהאצלהמליםכןח .הקשבתי

נעלה.במןבויידיבר"הןאצלילי.כןחגם

~ n ... ף
 ,"~ח6רך

ג-לתלבושתסקיצהבו-שאול,שמה
 "החטאהיי

COSTUME DESIGN BY MOSHE BEN·SHAUL 

FOR "LEADING ASTRAY· 

עלדיברנןבעבןדה,תחילה,

בדרכיםןהןא,שאלתי,צבעים.

כלןמר: .באי-מענהענהעקיפןת,

 .הבחירהאפשרןתאתליתנו

הטלתזןאןתי.הפחידקצתזה

השניםשבמשךאלאאחריןת.

סימביןזה.ביננןןנןצרהכמעט

די ,המליםהיןתמידאבל

היצירה.עלאבסטרקטיןת,

כשמשהההתחלה,עלמדבראני

שליידממה"להקתעםעבד

"להקתעםכך,אחר ,חרשים

רקדניםהיןשבהאפרתי",משה

ןבהחרשיםרקדניםןגםשןמעים

הןןיברציהשיטתעבדה

באהאחריהשלן.המפןרסמת

,-...... 
~wk..J.. 

~ ..,Ab1 ןן~..,A 
היצירתישהמעגלןעד "ןדממהקןליילהקת

בןחניםאיושבהלהקה ,"ןלדממהייקנעשה

היצירןת.נןצרןתשבה-שיטןת

ןאסתיאפרתיאבלאחריןת.כאמןר,היתה,

היתהןהלהקהקרןביםידידיםגםלהיןתהפכן

כ"מלבישו"שלישהאפשרןיןתהבנתיבית.מעיו

שלבמןבוהלהקהאישנעשיתייןתר.גדןלןת

הדרך.אתלכןןואיזןשהייכןלתבעלןע,דחבר

מצןמצמים,ןעכשיןכאוכןתבשאניהדברים

קשתנןצרתשניםבמשךמאןד.אישייםןגם

-עבןדהןהתייחסןיןת:יחסיםשלרחבה
הקשבה-רעיןנןתניסןח-טקסטיםכתיבת

דיבןרים-אפלכחללהבמהראיית-למןסיקה

מהנכןוזההאםכגןו:ןשאלןת-הקשבה-

אמיתיןת,דאגןתןלבסןףעןשה?שאני

כהחשןבה,כהלהקהשללמעמדהמשןתפןת,

כאדם"אפרתי"

הןאככןריאןגרף"

שלשיאן

הןא .אסתטיקה

ןאינןבדרכןהןלד

ראשןמסב

ל""אןפנןת""

לפןזןתחןלפןת"

"ייכאילן""של

Y , lt /} \ ,. ./.-I 
I ,/fh 

~ '. 

 .,~:;ב~ .
-\\ t'' J ':'~~, 

במחןלןהזמני,הקבןעהרחב,במערךמיןחדת,

הישראלי.

כאדם,אפרתי,בפשטןת:להגידיכןלאני

הןאאסתטיקה.שלשיאוהןאככןריאןגרף,

 "פנןתייאןלראשןמסבןאינןבדרכןהןלך

מגייסלאןבןןדאיייכאילן".שללפןזןת ,חןלפןת

ןאחרים.באןשפינהפןרסיית,אתלעזרתן

בלתיהןאכזה,שהןאןכיןןו ,"ןיינטהןאאפרתי

ןלמרבההממסד,עםןנןתונןשאהןאמתפשר.

להןפעןתהרףללאמןזמוהצמצןם,פליאת

הבינלאןמיןתעלגםשמעידמהלארץ,בחןץ

שלן.

האישי.לצדאחזןרקצת.גלשתיהנה,

הראשןנןתעבןדןתיאתבאהבהזןכראני

דןפו",ןצאייי ,"ןתייפסיעלעבןדןתכמעצב

ייםייהעטלפיבנים",ארבעהגדייכנלהשיג","

ייבסיס"היהשליששיר ,לחשןבנהנהאני

 , 1975בשנתיפהפייה,ריקןדיתליצירה
ניייהאאתלזכןרנהנהאניגרןניך.שללמןסיקה

למימןשהגעתישבהיצירה , 1978שלהאחר"

-בשחןרמינימלי,ןהכל ,תלבןשןתשלןלמיצןי
אלה,תלבןשןתבראןתיאןתי.ריגשזהלבו.

במחןלבר,ןגבינדלראסתרשלאלן,דמןיןת

נפלא.

הרמתימולהצילום: ,"העטלפיםיי

"BATS", PHOTO: MULA HARAMATY 



גנדלראסתררפופורט,דודרקדנוס, ,"קולות ,פרק'סיי

, CHAPTERS, VOICES", DANCERS: DAVID RAPOPORT " 

ESTHER NADLER 

 ....... "אגואלטרלייתלבושותדמתדו
 ,נדלראסתרלשמאל,מומ'(בתמונה

אפרת'משה,בר 'גב ,שאול-ב(שמה

זרמשה ,לוס'צ

"ALTER EGO", DRESS REHEARSAL 
" 

ESTHER NADLER, MOSHE BEN-SHAUL, 

GABI BARR, MOSHE EFRATI 

80 
PHOTO: MOSHE RAZ 
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לזכורנהנהאני
האחר("("("("האניאת

יצירה "(~ 978של

הגעתישבה

ולמיצוילמימוש

תלבושות("של

מינימלי("והכל

זהבשחור-לבן.

אותיריגש

לשכוח,אוכלאיך ,זיכרונותעלשנפלתיוכיוון

לבגדי-יסיידיווה"במפעללראשונהגילינואיך

הבדיסעלהצביעאפרתיהלייקרה.את

שיעבדנוואז-הגמישיסמעט,המבהיקיס

ב"מרקמיס",מחוללתלבושותאותס

כךאחררקיצירות.ועודב"פרקיס-קולות"

נדמההיה,אפרתיאבלהאחרות,הלהקותבאו

טובליידיווה",שטובשמהשהחליטהראשון ,לי

קוריוזבוישזהשאיזכוראלאלמחול.גס

האסתטיקה.זוזאתובכלכאן,לאוהעיקר

האפשרויות.החומר.הצבע.

בירושליס.ילדותולימיחוזראפרתי

בירושליס.ילדותילימיחוזראני

חיפוש.זהנוסטלגיה.לאזו

הוביללעיצוב,לאיור,לשירה,אותישהובילמה

שלו.לשירת-המחולאפרתימשהאתבוודאי

שלקונצרטפניס,כלעלהיתה,ירושליס

פעמוניס.

עסבעבודהיותר.להתנסחכמובן,יכולתי,

שתרסכמיהןכמעצב,הןלדממה",ייקולהקת

ששייךכמיוהןלילדיס)(גסליצירותטקסטיס

וישבעיותיששותפות,ישהמנהל.לוועדעכשיו

אופטימיות.וישדאגותישרוממות-רוח,

להקותמספרעסעבדתיאסגסכ,ןומשוס

ב"ענבל",יצירותכעשרהכינותי-אחרות

-ועודדור"ו"בתשבע"ייבתלהקתעסעבדתי
בגאווה,להגידיכולאנילייקולדממה".נתוןליבי

מבליטכנייס",יימפרטיסלערוךמבליובצניעות,

שלי.הלהקהזאתסקיצות,לשרטט

ם



אפרתימשההכוריאוגרףשלהיצירהגנוןס
אותושמעסיקיםהמרכזייםוהנושאים

שלוהאמירה .לארץבטבורםקשורים

אך ,ממנוונקתיוחיהואבובמקוםמשורשת

מעידהואי.מהמקומחורגיםומשמעותהערכה

מחיתוליםייאדםבבנימתענייןשהואעצמועל

 ,האדםפניםאללהיכנס(ייצריך "תכריכיםעד

םיהתרבותיובנכסים )"שלוהגרוייםלמערכת

שבועטימיי(היהודיהעםשלםייוההיסטור

לויהיהולאכאופנהלויחלוףההווה ,שלובעבר

נמצאאניייעניין:באותואומרהואעוד .)"דיעת

והיאממני,חלקשהיאאווירהעםבמקום

מרגישאניאותי.מלטפת

המקורותעםלהתמודדשעלי

ללכתיכוללאאתהשלי.

הטבוראלאלאמקוםלשום

אתמחפשלאאניעצמך.של

ההיאחזותבישראל.אמריקה

תורןכוכבבכלהטפילית

נחיתות.רגשיעלמצביעה

 ."אתהלהיותזהותילה

יותרכברבישראלויוצרבירושליםשנולדכאמן

חברהביצירתומשקףאפרתי ,שנה-30מ

תי,ראפהשמ,ךכדנמתך,אברוגב :סדנורול ,"בתוםךכהויי

ורטפרפודוד

" LY זH UPRIGH זWALKE זHA זHE " 

. I זSHE EFRA סHER NADLER. M זDANCERS: GABI BARR. ES 

 DAVID RAPס Pס Rז

בגלוייותרנאמריםדבריוהשנים,שנוקפותככל

מעליופושטהואכאילו ,יותרבוטהובצורה

תנועתיתקומפוזיציהשלהתייפייפותשכבות

הגלומותהמשמעויותמשלל ,להגיעידכ

הואאחת.צרופהלאמירה ,כזובקומפוזיציה

בעברמאשרויותרברורים,דבריםלומררוצה

בשנותיהבת-שבעלהקתכסולן .הדרךלואצה

צעדיואתשהחללדורשייךאפרתי ,הראשונות

הגדולה,הכוהנת ,גראהםמרתההשפעתתחת

 ,ביטיטאליביניהםאחרים,חשוביםויוצרים

הלהקהעלהרעיפולימון,וחוסהרובינוסרום'ג

היהיכולהאמריקאישהמחולהטובמכל

נמנהאזכבראבללהעניק.

להתרחקשניסוהמעטיםעם

הואלדבריו,מהשפעתם.

מקוםשחור",חורייאזחיפש

חדרלאעודאחדשאףקטן

להתמודדיוכלשם ,לתוכו

ולהאירהקשייםעםבעצמו

שלו.בדרכוהחשכהאת

שלהצעירהכוריאוגרף

האמין,-70השנותתחילת

כיוצר.האישיחותמואתלעצביוכלכךשרק

השחורלחורהיתהחרשיםרקדניםעםהעבודה

 .חיפששהוא

, 

שיטהאפרתיהמציאהחרשיםעםלעבודכדי

לצליל.כתחליףהבמהבקרשירעדהעברתשל

שלהרגלבכףבתחושהנקלטתהיהוויברצ

לשאמאת תןר

החליםיםיהשינועלומגיבהשתנותבתהליך

הואוהיום ,לוכואבלו,שאכפתאמןהוא .בה

 ,תיויזואלחוויהלקהלבלהעניקמסתפקאינו

 ,כןעליתרר.ילהעבמבקששהואמסריםלויש

81 



אצלהקוללגליכתחליףםיהחרשהרקדנים

עםעבדהואאידלשאלהבתשובה .השומעים

דיברתייי :אפרתיאומרהחרשיםהרקדנים

התנועותאתלהםהראיתיהעיניים,דרדאיתם

אנימדועבדוגמאותלהםהסברתיחיקו.והם

תקשורתאבל .אחרותולאכאלהתנועותעושה

 ,תיפרונטאלהתייחסותרקמאפשרתויזואלית

אתלפתורדרדעודלמצואהצלחתיואלמלא

לא ,בחללשלהםבתזוזההכרוכותהבעיות

שראויאמירה,עםמחולליצורמצליחהייתי

 ."םיאמנותיםיבערכאותולמדוד

שומעיםרקדניםלשלבניסיונותיובמהלד

-נוספיםתקשורתייםקודיםרוצנווחרשים
במיוחדחדותותנועותמבטיםהחלפתגוף,מגעי

 .מקטעיםשלוסוףהתחלהלסימון

היחידהקוליהליווילבדרקדוםיכשהחרש

החלכשאפרתיאד ,בבמהמכותהיה

היתוספהבהופעות,שומעיםמשלב

תיפקדווהחרשיםליצירותמוסיקה

 .השומעיםשלהגוףסימניבאמצעות

במחולושומעיםחרשיםביולוביהש

היא .מיוחדתתנועתיתאיכותיצר

מהריכוזרקלאנבעה

העצוםהתקשורתי

אלא ,דורשתכזושעבודה

חדשאנרגיהממעגלגם

אפרתי: .שנוצר

קשורתמידהחרשיי

כי ,אדמהשללאנרגיה

דרדדבריםחשהוא

לעומת .ויברציה

הרקדןזאת

דיתמהשומע

 ,לרחףמבקש

רנדלרתסא ,טאיינבררוג'ר ,םרקדני ,"תוםבלךוהיי

" HAT WALKETH UPRIGHTLY זHE " 

מעלה.עולהשלוהאנרגיה

שומעעםרוקדחרשכשרקדו

-אנרגיהשלזורםמעגלנוצר
ומלמעלההחרשיםשלמלמטה

השומעים".של

ג
DANCERS: ROGER BRIANT, ESTHER NADLER 

במצא"אבי

אווירהעםבמקום

ממבי,חלק~היא

מלספנרוהיא

מרגי~אביאונרי_

להנרמודד~עלי

המקורונרעם

יכוללאאנרה~לי~
ל~וםללכנר

אלאלאמקום

~להסבור

עצמך"

 "םקמימריי

עלואףחובביםהחרשיםהרקדניםהיובתחילה

אפרתילהםויתרלאמוגבלותם,ולמרות ,כופי

הרקדןשלהמקצועכליליטושעלהנימהכמלוא

ותוואיונקייםארוכיםקוויםדרשהואהגוף·-

באלטשיעור .ההדוקהגוףבבגדהגוףשלברור

הרקדניםשליומיומיתלשגרההיהקלאסי

ישמקצוע"לכלכאחד.והשומעיםהחרשים

הרקדןשלהטכניתוהמצוינותואתיקה,ערכים

עלאוותרלא .מהמקצועחלקהיא

כבדותבנעלייםנעוליםרקדנים .הווירטואוזיות

 ."חולפתאופנהםה

רנדלרתסא ,דמתי (ואמנ ,םקדניר

 (ירובורםי ,וםציל

"TEXTURES" 

DANCERS: AMNON DAMTI. אפרתי:אתהעשירההחרשיםעםהעבודה

אצללמצואליאיפשרהמוגבלותםיידווקא ESTHER NADLER. PHOTO: YORAM RUBIN 



אצללמצןאיכןלתישלאדבריםהחרשים

לעןמתםנראןהשןמעיםשןמעים.רקדנים

שןנהעןלםיש"לחרשיםאןמר.הןאפלקטיים",

להםישמקןם.בןאיןןלאבסטרקטמשלנן

בהםישאםיןדעלאאפילןןאניחלןמןת

ןקליטהראייהרגישןת,טןןחלהםיש .צלילים

לנן"שאיןפנימיתןאמתריכןזןגםלנן,שאין

שלן.התנןעהמילןןאתהעשירההסימניםןשפת

משפתבסימניםהשתמשהןא-1980בכבר

יימרקמים"מהריקןדאינטגרליכחלקהחרשים

בפריס.ןיללהדהבתיאטרשהעלה ,) 1978 (

פינהזאתעשתהיןתרמאןחרשניםשלןש

עצמה.במהאןתהעלבאןש

הארןכההיצירהמרקמים","ב

אתאפרתיסיכם ,שלןהראשןנה

בשילןבבסטןדיןשערךהניסיןנןת

שלןשכמןשןמעים.עםחרשיםרקדנים

 ,) 1982 (ייכמיהןת"-שלןאחרןתיצירןת
ן"טיןטןת" ) 1982 (ייהתקשרןיןת"

ביןבקשרעןסקיימרקמים" ,) 1986 (

ןמתפרקןת,מתגבשןת\קבןצןתאנשים.

זהבמחןליןצריםןסןלןטריןדןאט,

הכןריאןגרפיהבסגנןןגראפימשחק

אפרתישןברןאןתןהפןרמליסטית,

מתחנןצריםכךרגשיים.בדןאטים

ההבעתילצדהפןרמליהצדביןןהנגדה

הזןלקןנטרסטיןתבכןריאןגרפיה.

ביןהנגדהיצירןתין,בכלחשןבמקןם

בקבןצןתהנעיםרקדניםשלמסה

הבמהאתצןבעיםבסטקאטן,

לבין ,כןחניןתןמקריניםעזיםבצבעים

שמשריםפיןטיתןאןןירהליריןת

שןלטתייבקבןצה .אטיםבדןהמחןללים

הבזקיםששןלחבבטן,כדןרשלאנרגיה

ןהפיןטייםהלירייםבדןאטיםהחןצה.

החיצןניתהאנרגיהאתאןספים

אתמתארתפנימה",אןתהןמחדירים

הכןריאןגרףשל(אשתןנדלראסתרזה

קןלדממה")."בלשעברןסןלנית

אפרתישלהעבןדןתנבנןתבסטןדין

בליישירה,דרךאצלןישייבמהירןת.

לפעמיםלתנןעה.מהמחשבהמחסןמים,

התנןעןתמהירןתאחרלעקןבקשה

להןציאלןבןערכיממנן,ששןפעןת

מעידה ,לן"שישהסקיצהאתהחןצה

לאייאנימסביר:ןאפרתינדלר.עלין

ןאניסיבה,ליאיןאםליצירהמתקרב

ליאיןאםהרקדניםעםלעבןדניגשלא

אניבדמיןן.לימטיילהכלמןכן.חללימבנה

את ,היסןדןתאתבןנה ,התמןנןתאתרןאה

עםחללימבנהלישישכךהריקן,דשלהסקיצה

ןההרכביםהקבןצןתשלהכלליתהזרימה

בגללןשןבר.בןנה ,ןשןברבןנהאנים.יהקטנ

בסטןדיןבעיהליאיןכךאחרקיים,שהמבנה

באןןירההמשתלביםהתנןעהפרטיעם

הדמןיןת'!ןבאיפיןני

נרמיד I.!\'יהחר

לאנרגיהור I.!\ק

\!.I הואכיאדמה,ל

דררדבריIב I.!\ח

לעומנרויברציה.

הרקדוואנר

נרמידומע I.!\ה

לרחף, I.!\מבק

לו I.!\האנרגיה

מעלה"עולה

 ,היהןדיתבמסןרתשעןסקןתיצירןתיןאת

החידהיימכנההןאאפרתי,שלנןסףמרכזינןשא

לעןמת ,היהןדיםאצלבעיניןכיהיהןדית",

עצמןעלברןר.אינןדברשןם ,למשל ,צריםהנן

עןלמןחילןניןתןשלמרןתזהבהקשרמעידהןא

כמןתןבחילןניםמתקנאןשהןאבהלכה,עשיר

ב-ממנו.יןתראףביהדןתלהעמיקשמצליחים

כקןןארטטהבנןימחןליצרהןא 1978

II ופורטפךדוד :רקדו ,"כמ(הות

 ('רובורס' ,וסצ'כ

ASPIAATIONS", DANCEA: DAVID AAPOPOAT " 

PHOTO: YOAAM AUBIN 

 !'בתןםהןלךיי-הדיבןקסיפןרעלשהתבסס

תפקידאתרקדןרפפןרטןדןןידנדלראסתר

שליחיהיןברןגביןהכןריאןגרףהצעירהזןג

להתערערןתהביטןיהדיבןק.אתןסימלןהרןע

עלהןשגבהנכנסשדיבןקהנערהשלהנפשית

שקטען ,מאןרגנתלאתנןעהשלהבזקיםידי

המחןל.תחילתשלןהפןרמליןתהליריןתאת

הנערהאתשאןכלתתןלעתשלהןאהדימןי

מבפנים.

 ,) 1982 ( "ירןשליםשלייתהילים-אחרתביצירה
העיר,אתהמקדשןתהדתןתבשלןששעןסקת

מביתלקןחיםבמןטיביםאפרתימשתמש

עלהכאהשמסמלןתהחזהעלמכןת-הכנסת

מןחזקןתןידייםןשןבאנההליכה ,קידןת ,חטא

לצדןאמהאצבע ,(אגןדלכןהניםבברכתכומ

שנילצדמהןמרןחקןתןקמיצהןזרתאחד

לשתיים).האצבעןתשלןשביןןמשןלש

לרגל:עלייהמסמלןתביצירההרבןתההליכןת

כמןחדהבתנןעהןהרגלייםקדימהמןטההגן

ןזןיןשבתהריםעלירןשליםיי(בקרקענאחזןת

קדימהכפןףהראשטיפןס"),שלהליכה

נפרדים(ייכאילןאחןרניתמעטןמסןבב

 .)"מהעבר

אחרתפקידממלאההליכהמןטיב

לגירןששנה 500לציןןשנוצרבמחןל

 .) 1991 ( "אי-טןרנהקמינהיי-ספרד
נדידהמסמלתההליכהזוביצירה

היהןדי,העםעלביקןרתהיאןהאמירה

ןלמרןתמדינהלןישכאשרשגם

הןאבירןשלים",הבאה"לשנההתפילה

שנןתאלפייםזיכרןןלנדןד.חדלאינן

ילידיעלגםכקללהרןבץןנדןדיםגלןת

קצריםשלהםהשןרשיםגםהארץ.

מהםחזקההנדןדיםןמןרשתןרפןיים

 "מלאכילייקרייתאןתםןעןקרת

אנג'לס.לןס-האמריקאית

ב"קמינה-אי-טןרנה",אחריםמןטיבים

ימימספרןתשאןלים ,ןענישהכאב

אתןנןשכיםהןלכיםהרקדנים .הביניים

לקרןערצןכמןבפיהםןמןשכיםידיהם

חןמריםגםהזהבמחןלןישאןתן.

אפרתישלהילדןתמזיכרןנןתלקןחים

 .הירןשלמיתהספרדיתהקהילהכבן

אלמנטיםישהריפןיבסצינתלמשל,

במסןרתשדיםגירןששמזכירים

חבןרתהיאנןספתדןגמה .הספרדית

מרקדים,ןכלהבחתןהצןפןתהנשים

נעןתןאצבעןתיהןשמןטןתכשידיהן

רעהעיןלהרחיקכדי ,לאחןרבעצבנןת

הצעיר.מהזןג

ירןשלים"שללייתהיליםמשןתףמןטיב

תנןעתהיא "קמינה-אי-טןרנה"ן

אצבעןתשתיהנןצרית,ההצטלבןת

ןלשתיהלבלמפתחלמצח,מןגשןת

כשרצה ,"קמינה-אי-טןרנה"ןב ,הכתפיים

הנצרןתמנהגיערבןבאתלתאר

אפרתישזרהאנןסים,אצלןהיהדןת

מהמןרשתהתנןעהאתזהבמןטיב

ןנגיעהבלשןןהאצבעהרטבתשלהיהןדית

 ,אברהםייבשםמילמןלאגבבגרןןמשןלשת

 !'ןיעקביצחק

ממסןרןתהלקןחיםהתנןעתייםהחןמרים

(ייאנישלןהירןשלמיתהילדןתןמנןפיעתיקןת

 ,המןזרןת ,הדתןת ,המיסטיקהירןשלמי.

 )"הראשעללךשנןחתיםהענניםהאפלןלית,

לאאנייי .לתנןעהכקישןטאפרתיאתמשמשים

שתישאררןצהאניכיהתנןעהאתמפתח

האלמנטאתלןקחאנילפעמיםאבלברןרה,

תנןעהשלזרימהבתןךאןתןןמגהץןמןתח

שלעמןםלזיכרוןאןתןןהןפךלגמריאחרת

המקןר'!

הישראליתהאקטןאליההאחרןנןתבשנים

-83שלבעבןדןתיןיןתרמרכזימקןםתןפשת



 (יוברסורי ,וסילצ ,אלימוףוסי ,י(קר ",פול,הלה"

LA FOLIA", DANCER: JOSEF MOYAL, PHOTO: YORAM RUBIN " 

בוטהויותריותרנעשהבהוהטיפול ,אפרתי

הבריטיהציירשלהציוריםאתמזכירואכזרי,

 ,) 1989 ( "פוליהלה"המחול ,בקוופרנסיס
אלונינסיםשלבטקסטיםשזורלמשל,

בנאישיוסי ,נדלר)אסתרידיעל(ערוכים

 ,הישראליתהחברהבעצבנותועוסק ,קורא

בצורךמזדמנת,אופנהכלאחריברדיפתה

הקטעיםבאחדפסיכיאטרי.בטיפולשלה

הכיסאיי(לגבוקשורכיסא ,לבמהרקדועולה

ארוךכובע ,)"עליויוותרלאפוליטישמנהיג

שניזונהציפורשלמקורכמויי(לראשוומחודד

שבההרשתיי(ברשתמכוסהוכולו )"גוויותעל

הורהמיןהואבריקודאחרקטע ,)"נפולכולנו

השנורעלכביקורתנדבות,ימבקששל

 .העולםמיהדותהישראלי

84 

בליאפרתיצובעהגוףשלהעליוןהחלקאת

בתנועות ,ומחוספסעבהבמכחול ,רחמים

באצבע ,אגרוףבתנועת-מהרחובלקוחות

רקונשאריי ,פיושלכסמלקדימהזקורה

שולטיםעדייוומטהמהאגואבל !'הכאב

א:זררואהאני"

בונהה:זרמונו:זר,

א:זרהיסודו:זר,:זרא

ל II:!Iצהיהסק

 II:!Iי II:!Iכרהריקוד,

עםחללימבנהלי

הכללי:זרהזרימה

II:!I זרצוהקבול:

וההרכבים

בונהאניהקטנים_

בונהובר, II:!Iו

בר"ו II:!Iו

הבאלטטכניקתשלוהמשמעתהאורך

לתחתוןהעליוןהגוףפלגביו .הקלאסי

לצדמצדהאגושבירתשלתנועהמתווכת

 .אז'גבסגנון

משחקפוליה"ב"להגםמיצירותיוברבותכמו

פרחבריקודלמשלקונטרסטים,עםאפרתי

בנויהריקוד .היצירהשלהשניבחלקה ,המים

ארבעידיעלומבוצעקלאסיבאלטבסגנון

יפהפייםהרמוניהרגעיבוישרקדניות.

 ,הבאלרינותשלנוראהבשאגהשלהםושבירה

הבושםשלנרקיסיסטיתבהרחההשקועות

ללאמתחלפיםודיסוננסהרמוניהשלהו.

מטורף·בעולםהיגיון

המיתוסיםניתוץנגדיוצא 1995שלאפרתי

מודעהוא !יימיתוס'בשםביצירההחלוציים,

להשליםומוכובעולםהמתחולליםלשינויים

מייקל ,מדונה-החדשיםהמיתוסיםעם

מוכולאאך-צפייהאחוזי ,כסף,קסון'ג

אתתשבוראםכייי ,שלואתשיהרסו

שואלוגם ,"אותיהורסאתהשליהמיתוסים

 .הנועראתלחנךעליהםרקאפשראם

יצירהעלאפרתימשהעובדאלהבימים

הסופרשלכתביועלהמתבססתחדשה

הסמלאולי-קפקאפרנץכי'הצהיהודי

האוניברסלי,עםלמקומיביותרהמובהק

ולאדם.ליהודי

~ 



עםשהעבןדהמעי,דשריףנןעםהמלחין

רקלאהןאהדגמןת.רצןפהאפרתימשה

II מתנןעעII אלאמבקששהןאהמןסיקהאת

לפתח IIבןבקןלן.החןצהאןתהיןרקממש

 IIשקמתיעד IIןב ,) 1969 (רןבץ"חטאת

שלקןלןאתשריףנןעםהשאיר ,) 1977 (

שלזעקתןהמןסיקה.פסקןלגביעלאפרתי

 ,למלחמההגבריםבצאתהנשים,ןקינןתקין

בילדןתןהנזכר ,הכןריאןגרףשלקןלןהם

הכמעט-האירןעיםרבתהירןשלמית

מסןרתית,אןתןריטהשמאחןריהםפאגאנים,

ןתנןעןת.מקצבים ,צליליםהקןבעת

לאהאנןשיבקןללשימןש IIגןשפנקא IIהאך

יןתראלאשריף,נןעםשלמצידןרקבאה

שןמעים.הלאהרקדניםעםמהעבןדהמכל

הלא-שןמעתהקבןצהעםבעבןדןתין

) II דממהII ( ןהשקטמקןם,היהלאלצליל

התנשפןיןתמתןךדןןקאערכןאתקיבל

הבלתי-האןןירהןצאתןקןלןתהרקדנים

שלהם.מןדעת

אינןשקהללכ,ךמןדעהיהשמשהףאעל

יכןללאצליל,ללאמלאערבלסבןליכןל

 IIרקעמןסיקת IIשלרעיןןעםלהשליםהיה

שילןבהצןפים.אןזניאתלסבררקשנןעדה

שלבפס-קןלםימןשןשהשןמעיםהרקדנים

שהןאבעיה,פתרהחרשיםהרקדנים

 ."כ"אתיתמגדירה

 ,אןלפןעבןדתרקלאהצריךכזהשילןב

 ,המןסיקהקטעישלזהירהעריכהגםאלא

השןמעים.הרקדניםפןעליםפיהםשעל

הםהחרשיםהרקדניםדןןקאמפתיע,באןפן

לאןלפןאפרתימשהאת IIהכניסן IIש

אתאןתןןלימדןארןכיםלימיםההקלטןת

המןסיקלי-הקןלאז'ןאתפס-הקןלמלאכת

ההגיים .) II, 1978מרקמים II (כןריאןגרפי

עקבשבאהטןנאליהעיןןתהמחןספסים,

הדיקציההקןל,במיתריהשליטהחןסר

 IIשאןמריםמה IIשביןןהדיסןננסהחסרה

שאפרתימהאתהעניקן IIשאןמריםאיך IIל

ייםןהעיננכןתשןמעןתהאןזנייםחיפש:

 , IIקןלןתפרקים II ,"("מרקמיםשלמןתרןאןת

II כמיהןתII (. 

בנןיןתאפרתישליצירןתיןרןבןאיל,ךמכאן

כיספק,איןסןגרי-משמעןת.מקיטןעים

באןרךכיצירהןעריכתןתמןנןת-נןשאצירןף

תןצאתהיא ) II, 1986טיןטןת II (מלאערבשל

"מרקמים".שלהקןלאז'יסטיהאןפי

 ,אפרתימשהשלההסתגרןתתקןפת

עבןרהיתה , 1978עד 1975משנתשנמשכה

אינןשסןפהמבןלבלת,תקןפהרקדניןרןב

מבחןשלתקןפהזןהיתהעבןרן .ברןר

ששיטתמשהןחיפשהןאהסבלנןת.

שמצא,לאחרןרקהעניקה,לאהןןיברציה

הקןלשמאחןריהתנןעה-שחיפשאתידע

אתבחשבןןמביאיםכאשררקהאנןשי.

(סביבהכאמן-רקדןהשתלםבההסביבה

סיבןבלהעריךניתן ,גראהמית)מןנןליטית

מתחילאדם IIאתהנפיקאשרכזהפרסה

בן ,בן-שאןל)משהשלשירןפי(על IIיןמן

לשירתהמילןליתרגןםמשמשתידייםשפת

הזאתלתבניתחזרהןאאלןני.מירישל

 ,גןלדברגלאהשללשירה ,"טיןטןת"ב

IIפןליהלה IIבשןנהןבצןרה ) II של "קינגאדי

אלןני).נסים

 ,"("מרקמיםחסר-קןלכפייתיפיטפןט

הדגמתאן ) IIגרגןרעלהבלדה II ,"מיתןס"

לה II (אילמתבצןרהמילןליתאלימןת

בשפתחשןבלחלקדןגמאןתהם )"פןליה

עלבדיןןמרתקןצדאפרתישלהתנןעה

ייצןגיםשלדיקטטןריים/סימטרייםיחסים

הבמה.באמנןתןגילגןליהם

צמןדהתחרןתמתקיימת IIגרגןרעלבלדה IIב

 IIהגילגןל II (הטקסטןאליתהאןתןריטהבין

אךהמןסיקלי.הצןלביןקפקא)פ.מאת

היצירה,השלמתאלהדרךבחצי ,היןםכבר

הסממניםאחדאתבבירןרלזהןתניתן

-אפרתישלהאמנןתילדיןקןהאןפייניים
היאהקפקאיתסמסאמשפחתשלהזעקה

פניםבשןםאך ,פהקרןעתמיסטיתזעקה

אילמת.אינהאיהןאןפן

שמאחןרימה IIשלהמענייןהפןאך

במשמעןתןהקןלצןגיילאהןא IIהןןקאל

בהעלמתכלקןדםאלא ,מיתגןהתר ,הישירה

הטןנאלי-דןיצןהדגשתהמילןליתמשמעןתן

בחיסןלן ,מכןןלאחריבריש).'(כגקיצבי

(למשלמןסיקליכמןמנטהמןחלט

ןהפיכתן ,) IIרגןרגעלהבלדה II ,"מיתןס"ב

מפיקת--לאילמןתממחןןה-מפיק-קןל

חדירההמזמין ,פעןרפה .משמעןת

זרןתאצבעןת(חדירתאינטימיתלטריטןריה

 ,) IIבמהעלמעןרבתטכניקה IIבתןכןאל

נדלראסתר
שבהכנה)ספרמתןך(תקציר

ם

רוב'( O'ור , Oו 7 'צגור(,רמהרjלדנ'ת, ,"תוסיימ'

ORAM RUBIN ץ: TH", DANCER: RAMA GOREN, PHOTO ץM " 
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דמת'אמנון

ש,לתה',ל'ס IIב

וו 0 'וש,ל'ר

זאבא'ור:
l4: 

I IN זAMNON DAM 

' PSALMS OF 

J ER USALEM " 

במהווע,לבתמעורווטכנ'קה

רקדנ'ס:

ואבנשט"ן'שרא,ל

בגרופטר'ק

רוב'ן'ורסצ',לוס:

" AGE זMIXED MEDIA ON S " 

, EIN זDANCERS, ISRAEL EVENS 

RICK GROB זPA 

O, YORAM RUBIN זPHO 



אפרתימשהצילוס: ,"וסיימית

O: MOSHE EFRATI זH " , PHO זMY " 

~ 

גורורמה :רקדנית ,יימיתוס"

ביורויורסצילוס:

H ", DANCER: RAMA GOREN זMY " 

N ןO: YORAM RUB זPHO 

~ 

גורורמהדנית:קרפוליה",לה"

ביורויורסצילוס:

A ' , DANCER, RAMA GOREN ןLA FOL ' 

O, YORAM RUBIN זPHO 
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ווiוזכזכלד l i7ווב.

מבטמפנהכמו ,עינייסעוצסאפרתיהשמ
 ,מערסלת ,משכרתמוסיקהתוכו.תוךאל

בוהקטןהאולפןאתרבהבעוצמהממלאת

גופונענהלאטלאטא. IIתבמרכזעובדהוא

לה.נכבש ,להמתמסרהואהמוסיקה.להלמות

מחדשאותהויוצרבוראגסעצמורגעובאותו

אריהשלהריקוד-נולדריקודהמתנועע.בגופו

 ,נראההלאגרגורשל ,התל-אביביהקבצן

יפהלמשהוהכמיההשל ,לחרקלילהביןשהפך

המיוסרעולמושלהריקודמטוהר.יותר,

 .קפקאשלוהמכאיב

 ,והחליליסוהתופיסהכינורותכשנדמוכ,ןאחר

העתידעלמדבריסואנחנו ,עיניואתפוקחהוא

 .עכשיוהמתהווה

88 

גמה"בע(תרבמעונ'קהכייט

 ('רוברס'ו ,צ'(וס

II משהאומר ,"בלהקהשנהעשריסאחרי

הרבהשלישהמסננותלומר,יכול"אניאפרתי,

אמתהאמת.לגביהמסננותאלה .רגישותיותר

יותררגישותמסננותפנימית.ואמתיצירתית

ובומסביב.רואהשאני ,ולשקר ,ולחיקוי ,לזיוף

 ,לטוהרלניקיון,יותררגישותמסננותגסבזמן,

גסאמת,חושבכשאדסתראה,ולכאב.ליופי

הולךמהמסתכלואניאמת.ממנויוצאת

וכמהעלובחיקויכמהזיוף,כמהונדהס.מסביב

אני ,בעצס .מאודלימפריעמפריע.וזהשקר.

ממש.שלליצירהאמיתיתהערכהשאיןרואה

למיליצירה.חשיבותשוסאיןהסביבהלגבי

 ,מוסיקהעודנכתבת ,מחולעודנוצראסאכפת

"MIXED MEDIA QN STAGE" 

PHQTQ: YQAAM AUBIN 

~ 
רוב'(ורס' ,צ'(וס ,"ה'(ופ(ה"

"LA FQLIA", PHQTQ: YQAAM AUBIN 



עידןדעלהממןניםאצלגם ...רעיןןעןדנןלד

התהפכה.שהפירמידהלפעמיםלינראההיצירה

ןכלהפירמידהבראשתמידשהיתה ,היצירה

נמצאתהיןםלשירןתה,עמדההמערכת

מצפיםמזהןחןץהחשיבןיןת,סןלםבתחתית

יחסיתגדןלקהלישעדייןבעןלם .לבידןרממך

ארץשאנחנןבעןד ,מזןיףןהלאהאמיתילדבר

 ...מעטןאנשיםקטנה

באמתיןדע.לאהעתיד.לגבילךאגידיימה

אניאבל .מתלבטאני .מקןמימהיןדעלאשאני

נשמתי ,ראשיאתמתעלאנילאטשלאטיןדע,

לעשןתאמשיךבןןשרקקטןצינןרלאיזהיןרןח

ןאפילןכןח.ביישעןדכלשעשיתי.מהאת

אחדאדםבשבילןאפילן ,האחרןניםבכןחןתי

אמשיךאניחקייני.בזיןףןלאבאמתשמעןניין

ליצןר.

גריגןר'על'הבלדהקפקא.עלעןבדאניןייעכשי

מספרלאאניאבלקפקא.של 'הגלגןל'פיעל

ביןיחסיםמערכןתלתארמנסהאניסיפןר.

אדםשמקיאהבחברהיחסיםמערכןתאנשים.

גםאלין,לבשמיםןלאנראהשאינןגריגןר,כומ

תמידלחרק.מתגלגלכשהןאןגםאדםכשהןא

כלהשןליים.לאנשיןמשיכהנטייהליהיתה

הןאהחברה,בשןליגבנןן,עליןשנןשאאחד

שמרתקמהןזהבשקרים.לא ,בכאבעסןק

דחתהשהחברהאחדכלאןקבצןזהאםאןתי.

רןצהלאאחדאףבעצםכיאןתן.ןהקיאה

רובי( Dיור , Dצילואפרתי,שמה

MOSHE EFRATI, PHOTO: YORAM RUBIN 

לןמר"יכןל"ייאני

שלישהמסננןת

רגישןת.יןתרהרבה

לגביהמסננןתאלה

אמתהאמת.

ןאמתיצירתית

מסננןתפנימית.

לזיןף"יןתררגישןת

ןלשקר"ןלחיקןי"
מסביברןאהשאני

לעשןתלינשארןמההשני.שללכאבןלהקשיב

לבטאןלנסןתבאנשיםלהתענייןלאאם

לאאניאןתנן.לבטאעצמי,אתלבטאאןתם!

לנשמתןשיןתרכמהלהיכנסמנסהאנימרחף.

לאאנחנןהרי .ןהאנןשיהאנןששלהאדם,של

המןדרנית.בחברהלשניאחדמקשיביםבאמת

לךאיןןבעצםאןתן,שןמעאדם,פןגשאתה

ןמסקרזהאןתיבאמת.חןשבהןאמהמןשג

רןאהקבצןאיךלהביןלנסןתןמרתק.ןמגרה

רןאיםןלאןמתעלמיםפנין,עלשעןברים ,אןתנן

אןתן.

מתכנןאניגרגןר'על'הבלדהאחריכ,ךחרייןא

ןעלעלינן .עלינןןזהימתיכןני!טיפ'מחןלבער

ןבאמתפהחייםאנחנןאםכישכנינן.

לקחתצריכיםאנחנןאזאליהם,מתקרבים

להם.ןלתתמהם

לסרןגאלא ,'ןמערב'מזרחכמןמשהןלאלא,

חברהזאתבכלהריאנחנןיחד.הדבריםאת

לדעתילהיןתצריךאיתם,ןהדיאלןג ,מערבית

סריגהעבןדתמין .דרכנן ,ןאליהםמהם

 ~אמיתית.
צחוקציכוס: ,סטודיותמוכת,ברגבי ,"מרקמיםיי

• URES זxGABI BARR IN "TE 

בים,בשמש,מתבטאתהימתיכןניןתבשבילי,יי

ןמנסהלמערב,לפעמיםשנדבקתבןןלגאריןת,

ישאחרןת.אנרגיןתפהישלמעןדנת.להתחזןת

ןןלגריןתשלןשילןבןחמימןת,צבעיםבאזןרפה

מזן.זןןשןנןת ,משגעןתשמשןשקיעןתןלחןת

מתל-אןמקיסריהמסתכל,אתהמאיפהתלןי

חדשה.לזריחהתקןןהגםזהשקיעהןכלאביב.

תמידהןאןהמחרמחר.שישיןדע,תמידאני

זהלי,שישןמהאדם,הכלבסךאניתקןןה.

זהןאתלתכריכים,ןעדמהחיתןליםלחיןתהזמן

ביצירה, ,אןפטימילמשהןלהפןךחייבאני

 " ...ןידברןשאחריםכמןבן,

ם

\, 



• • • 
ריףשםעןנמאת

בעבודהאפרתימשהעסנפגשתיסיפעמשש

בכלאיתואניבעצסאבלמחול,יצירותעל

שסהייתילאיחד,לאכשאנחנוגס ,וסיויוס

 ".הדות"יוהה"ישראליות"שקבתוךאותו

 ,ומיוחדבודדדגס ,וסיקונאאהומשה

ממשהראשונהבפעסאותוכשראיתי

ייצריותשלהזההנדירמהצירוףהשתוללתי

המחול,שלהפילוסוףושל ,גופניותשלעצומה,

טוטי('ג'וזפה ,שריףנועםמוזיקה: ,ןןייכמיהות

 ,ברגבידמת,'אמנו(רקדניס,אפרת,'משהופס-קו:ו, 'קו:ואז

רובי(יורסצילוס, ,בורשט"(אריה

INI זAR זIONS", MUSIC: NOAM SHERIFF, GIUSEPPE זASPIRA " 

, I, GABI BARR זI, DANCERS: AMNON DAM זCOLLLAGE: MOSHE EFRA 

 zARIE BURSז AIN, PHOז O: YORAM RUBINז

 ,הגוףדרךהיאשלושהמלההיודעאדס

צמודקולעיקרון,שלענייןזה "ולדממהייק

זהאתלנפש,צמודשהגוףכפיבדיוקלדממה,

הואזהואת ,שלובאינטואיציותןיהבמשה

 :ואמרהראשונהבפעסאליכשנכנסלי,שידר

המליסהיואלומשהו,לישתכתוברוצהאני

יוס-יוסחיאניומאז ,והאחרונותהראשונות

ממנו,מוסיקהלמדתימשה,עס

הסתוויס ,ואגבתוויס,בקריאתמדוברלא

הסהמתיססיהתוו ,המוסיקהשלהדממה

עצמה,היצירהלאעדייןיצירה,שלהבטחה

דברועוד ,הללוהשתקיס ,הדממהגסכך

בתנועה,מידאותוהבנתילנו:משותף

ומהמהסדיהעסתנועהעושההיהכשמשה

הואלמההבנתימיד " ..צ'ק-צ'ה, ,קייצ'

מתכוון,

אתושרבא ,עושהשהואהראשוןהדברזה

משה, :לואמרתיתנועה,בליוויהמוסיקה

אקליטרקאני ,מוסיקהצריךלאאתה

חטאתפתח"לב ,שעשיתימהגסוזה ..אותך,

שהואידעתיאותו,כשראיתירובץ."

ניז'ינסקישהוא ,הפאוןשהואפטרושקה,

אחר,אחדבאףשאיןדבריסבושיששלנו,

אפרתיהמש

I זMOSHE EFRA 

האזיןוהואמאודארוךריתמיקטעכתבתי

חמשלרקודיכולשבנאדסחושבאתהואמר:

באשהכלשתבין .. ,כזהמטורףבקצבדקות
 ,מוסיקהזאתמהלמדתיואז ,הגוףזב

אותוהבנתיבניצוח,דבריסגסממנולמדתי

תנועותעושהאתהשבוהאמנותמעשהרדך

מדרכוהתרשמתימוסיקה,בהןשזורמת

 ,שכזהאלטר-אגומין ,הזהןייבענעלילהשפיע

פעסאףלומרלא :שלוהטכניקהאתראיתי

 ,לומרניתןלאהעיקראתכי ,העיקראת

 ,אליושמגיעיסעדמסכיסהרבהלוישמשה,

יכולהואנכנס,הוא ,כלליתבצורהמדברהוא

שלאמשפטלומר ,להסתכל ,כוסיתלשתות

לעיקר,שמגיעיסעדשיי,ךשכןומשפטשייך

בתנועהמשרטטאשףציירוכמוקסהואואז

כאומר: ,התמציתאת ,המחולכלאתאחת

והנהעכשיובושנתעסקהמחולתמציתההנ

עלמשהולנגןיכולהואואז ,המיקצב

יפהפייהחזנותשרהוא ..ולשיר,הפסנתר

 ,לאומה ,אניתגוריגריושירה



 , 0גדיישנינוהאלטר-אגו.אתבוראיתימיד

פירושוגדימזלתרצה.אסתיישיסאו

פניסשניומצדאח,דמצד ,מטורפתעקשנות

מהתדעלאכזאת.מסכהקונטרול,עס

ומאזלשנינו.התאיסכךכלזה .שסמסתתר

לאכשאנחנוגסהשני,עסאחדיוסיוסאנחנו

מתראיס.

נבנהדבורה,שירתעלהמובססשקמתי"ייעד

המיקצביסעלמשה,שלהשירהעלבעצס

 ,בקיצוררוקד. ,בחדרמטיילהיההואשלו.

לשפתגבולותאיןמשה,ואצלהגוף.שפת

הגוף·

וזו ,העבריתהשפהמןיונקמשהאבל

ך"התנאתקוראהואשלו.הכוחוזההעוצמה

שלהסיפורועסהסיפור,עסתוכולתוך

אינטואיטיבית,לאזהאתמביןהואהמלה.

מעבירלאוהואלגמרי.אחרממיןהבנהאלא

אתהשלו.ההבנהאתמילוליתבצורהאליך

ועובוךולותק ,שרוףכועס ;מוסיקה ,"ולנכות ,סופיקיי

ידמת,אמנו(,רקד(אפרתימשהותופ'ס,.לסינטיס"זר

רובי(יורס ,צי.לוס

CHAPTEAS, VOICES", MUSIC: NOAM SHEAIFF, VQCAl TAACK AND " 

MUSICAl MIX: MOSHE EFAATI, DANCEA: AMNON DAMTI 

PHOTO: YOAAM AU81N 

שרוףנועסמומוקה; /אגו}"(אלטרראחהודאנ'יי

רזמשהצי.לוס, ,נד.לרראסתרקדנית,

" AlTEA EGO " 

מןישרבארעיונות.עסבאתמידוהוא

ההלוויה.ואומר:רועיהאחווייתעסהאירוע

היהוהואנבהל,הייתי-מת?מיהלוויה?איזו

 ...פספסשיסשרובשחורהנשיסבשלו:
לרשוסמספיקהייתיולאמתיישבהייתיואני'

נשיסזהאתממנו.השופעותהמנגינותאת

אתה , 0בירושליבהלוויהאמר,הואשרות,

עללדברעברומידמהאינקוויזיציה.זהמבין?

הפסיוןאתליוהכניסאז,שלהאינקוויזיציה

שהזמינולפנישניסהאחורית.בדלתהספרדי

MUSIC: NOAM SHEAIFF 

DANCEA: ESTHEA NADlEA 

PHOTO: MOSHE AAZ 

משפתהתנועה,מןזהאתלקלוטצריך

שלו.התנועה

ליצירה.הפרטנראתמצאהואנדלרבאסתי

ליכולתשווהשלההאינטלקטואליהכוח

אתעזבהנדלרוכשאסתישלה,הריקוד

שזההשסוברוך ,ףיתחללהנמצאלאהמחול

מנקזתהיאתחליף·להסשאיןאנשיסישכך.

שמאפשרכתובתסריטמיןויוצרתמשהאת

אסתיעסעובדשמשהמאז .לעבודלו

נוספת.זוויתנוספת,תפניתקיבלוהדבריס

היהכברהפסיוןהספרדיהפסיוןאתאצלי

משה.בגלל ,כתוב

ם
שהוקדשה ,"האלסקיייתבתוכנשנאמרו(דבריס

היזיהטלוושל 3בערוץ "לדממהוייקללהקתכמחווה

שראלית)יה

יכוללאשאתהכ,ךכלבראשיתיהואמשה

הואשלו.הכוחובפניהעוצמהבפנילעמוד

היהלוסהנהלי:ואומררב-שכבתידברמגלה

ננקההלכלו,ךכלאתממנונורידאנחנושלנו.

 91 .אליוונגיע ,ננקהו



 •מוסיקה :'מ •
בץרראנרrרטלפנרrר

) 1969 ( 
שריףנןעס :'מ

קרןןןדניתפ':

תכלתחייס :'ת

הןדסלינדהתל':

בת-שבע)מחןל(להקת

 ) 1970 (דררעיר
אבניצבי :'מ

קרןןןדניתפ':

תכלתחייסתא':

פזאביבהתל':

שלהאןפרהי"עהןעלתה ,בת-שבעמחןל(להקת

בלגיה)הפלמי,ןהבאלטברלין

 ) 1971 (פסיערנר
סןרינאקקרלןס :'מ

תכלתחייסתא':

האןפרהבאלטע"יהןעלתהבת-שבע,מחןל(להקת

ברלין)של

 ) 1971 (דרפרירצא
אפרתימשהןתאןרה:במהעיצןב

 )"דממהיי(להקת

 ) 1971 (להשיג
אפרתימשהןתאןרה:במהעיצןב

דממה")יי(להקת

בכיcכבעהארככגד

) 1971 ( 
אפרתימשהןתאןרה:במהעיצןב

יידממה")(להקת

 ) 1971 (העטלפיcכ
אפרתימשהןתאןרה:במהעיצןב

 )"דממהיי(להקת

 ) 1973 (לילרנר
קסנאקיסיאניס :'מ

אנדרהי. :תל'

אנדרהי.תא':

צרפת)בן-זמננן",(ייבאלט

רבאהשוכשרזרrר

 ) 1975 (השמש
שידלןבסקיליאןן :'מ

קרןןןדני :'תפ

סלינג'רפןל :בימןי

גןרןצבי :מפיק

רשןתבפרסזכתההישראלית.(הטלןןיזיה

השידןר)

 ) 1975 (ההrרטאה 92
מעייניעמי :'מ

י
 ...... • •-.---- • Lב::::::: ~ ...... • <::ץב • יJ LJ. וו---

תאורה :'ת •תפאורהתפ':

 :'תפ

 :'תא

תל':

קרןןןידנ

תכלתחייס

בן-שאןלמשה

המחןלללהקתהןעברה .בלגיה ,הפלמי(הבאלט

 )י"אפרתיי

 ) 1975 (בrריילוכעשה
סטרןןינסקיאיגןר :'מ

שריףנןעס :מנצח

שבתאייעקבתרגןס:

ניצןעןמרי :במאי

קרןןןדני :'תפ

בן-שאןלמשה :'תל

בימןת)(תיאטרןן

 ) 1976 (שקוכנריעד
שריףנןעס :'מ

קרןןןדני  :'תפ

תכלתחייס :'תא

בן-שאןלמשה :תל'

בת-שבע)מחןל(להקת

ערבעליברקרעלי
) 1977 ( 
לןיזןהר :'מ

בן-שאןלמשה :'תל

ענבל)מחןל(תיאטרןן

בךורקנויצירונו

Y.> וrוך"N.. י~רנו

ור <.Y.> Yךדובקו

אילרסטראצירנר
) 1975 ( 
ןיןןאלדיאנטןנין :'מ

תכלתחייס :'תא

בן-שאןלמשה :'תל

 ) 1975 (וכסגררנר
אבניצבי :'מ

תכלתחייס :'תא

בן-שאןלמשהתל':

ירוכרוכנרrרילאדcכ
) 1975 ( 
בן-משהמאתשירי"עפגרןני,ךשלמה :'מ

 "יןמןמתחילייאדסשאןל

אלןנימיריזמרת:

תכלתחייסתא':

בן-שאןלמשה :'תל

 ) 1978 (וכרקוכיcכ 0
מןסיקלי:ןקןלאז'פס-קןלעיבן,ד

אפרתימשה- 'אחלק

 •תלבושותתל': •

תא':

תל':

מעייניעמי- 'בחלק

תכלתחייס

לןבן-שאמשה

האrררהאכי

 ) 1978 (אגר)(אלטר
שריףנןעס :'מ

 :'תא

תל':

תכלתחייס

בן-שאןלמשה

 ) 1978 (בנררcכהרלד
שןסטקןביץ'דמטרי :'מ

תכלתחייסתא':

בן-שאןלמשהתל':

(1979) 1 -f- 3 -f- 3 
 :'מ

 :תל'

שןפןפרדריק

אפרתימשה

קרלרנרפרקיcכ
) 1980 ( 
שריףסנןע :'מ

ןתןפיס:לסינתיסייזרןעיבןדקןלןת

אפרתימשה

תכלתחייס :תא'

לןבן-שאמשהתל':

 ) 1982 (הנרקשררירנר
מןסיקלי:ןמיקספס-קןל

אפרתימשה-א'חלק

כלכרבןריס-ב'חלק

פרסלהנרי-ג'חלק

רדלרדני  :'תא

-שאןלןבמשה :תל'

 ) 1982 (אוכרנרדן
ירתאפמשה :סיקליןממיקסןלןתןק

ביץ'ןשןסטקדמטרי-א'חלק

בשביץגרזינא- 'בחלק

רדלרדניתא':

לןבן-שאמשהתל':

 ) 1984 (כוכיהרנר
טינירטזפהןג'שריף,נןעס :'מ

אפרתימשהןפס-קןל:קןלאז'

רדלרדניתא':

בו-שאולמשהתל':

יררשליtכשלנרהיליtכ

) 1982 ( 

שריףנעס :'מ

פיינגרשעןדדתפ':

ברגביתל':

רדלרדני :תא'

ישראל)(פסטיבל



 ) 1984 (כשכזרןנר
-רייךאשרשלשירועלמבוססתהיצירה

יימעגלים"

שנאבלדיטר-א'חלק :'מ

אפרתימשה-ב'חלק

באךי,ס,-ג'חלק

רדלרדניתא':

בן-שאולמשה :'תל

0  ) 1986 (טיןטןנר 0
טומיטה,איזאושנאבל,דיטר :'מ

שווז,קרלוסשריף,נועםשולץ,קלאוס

לויזהרפיאצולה,אסטורליגטי,ג'ורג'י

אפרתימשהפס-קול:

גולדברגלאהשיר:

בנאייוסיהגשה:

רמבנייראסתרעממית:מוסיקהביצוע

אפרתימשהותאורה:במהעיצוב

 ,אפרתימשהבן-שאול,משה :תל'

דמתיאמנוןאשל,הגרחן,אביטל

 ) 1988 (פןליהלה 00
שריףנועם-א'חלק :'מ

טומיטהאיזאווינסטון,ג'ורג'-ב'חלק

בטהובןבא,ךי,ס,-ג'חלק

אלונינסיםטקסט:

בנאייוסיהגשה:

הולןרוניתיפוף:אפרתי,משהלתופים:עיבוד

נדלראסתרועיבודו:הטקסטעריכת

אפרתימשה :ותאורהבמהעיצוב

אפרתימשהבן-שאול,משה :תל'

בהיהנרוכנרןד

 ) 1989 (ןהנרפןזר
אפרתימשהמוסיקלי:קולאז'

פיינגרשעודדתפ':

אפרתימשהותאורה:במהעיצוב

נדלראסתרתל':

קוכיכה-אי-טןרכה 00

) 1990 ( 
אותנטית:עממיתשירהשל'יםקולאז

אפרתימשה

כספימתיעממיים:לשיריםעיבודים

מסורתי:עםשירשיחזור

" WAVERLY CONSORT " ובביצועם

בספרדהעבריתייהשירהמתוךטקסטים:

שירמןחייםמאתובפרובנס"

אלונינסיםמאתיפו"שלו"הצוענים

בנאייוסיקריאה:קטעי

נדלראסתר :ועיבודםטקסטיםעריכתתחקיר,

אפרתימשהבמה:ועיצובתאורהתכנון

פיינגרשעודדתפ':

נדלראסתרתל':

 )ישראל(פסטיבל

בנרוכעןרטככיקה 00

לשחקך(יצירהבוכהעל
 ) 1992 (ררקדנים)

וינסטון,ג'ורג'שורמן,ג'וןמונק,מרדית :'מ

 ,כרוביני ,פרגולזי ,שומןמסיין,אוליבר

אפרתימשה

ו"מחזהיימולוי" ,מלון"יימותמתוךמלל:

בקטסמואלמאתמלים"ללא

מדברים"שבהו"השפה

וןרוישאבותמאת

הטקסטים:קריאת

ןיטרמאבי ,שחראוהד ,וקסמןענת

כהןיעקבשחקן:

אפרתימשהבמה:ועיצובתאורהתכנון

נדלראסתר :'תל

i"גצ'"ר I רJז:>rו l י

ובידן Iי

 ) 1993 (וכינרןס 00
 ,נדרויקראהלני ,קניפריורגןמוסיקה:קטעי

שטוקהאוזןקרלהיינץ

יילוןאואמנוןאפרתימשהמוסיקה:השלמת

אפרתימשה :במהועיצובתאורה

נדלראסתרתל':

גרינשפןיהודיתמסכות:

השןרייפרדיככד 00

הוככןער"ןהברןןזןך

) 1991 ( 
גוריוןישראל :יבמא

בן-שאולמשה :בודעי

שחרואוהדוקסמןענתהגשה:

אפרתימשהואפקטים:מוסיקלי 'קולאז

גרינשפןיהודית :םיאביזר

גריגןרעלהבלדה 00
מאתייהגילגרל"(בהשראת

 ) 1995 (קפקא)פרנץ

אכדרסך""לרקןד 00
) 1994 ( 

דנוןרמי :במאי

דנוןרמיעיבו:ד

טרמיןאביהגשה:

יאפרתמשהמוסיקלי: 'קולאז

וגנררוני :םיאביזר

יאפרתמשהאק,'דבוזאנטונין :'מ

אפרתימשהבמה:ועיצובתפאורה

 :ייעוץ

 :'תל

פיינגרשעודד

נדלראסתר

גרמניה) ,"ארטפסטיבליי(

o אינטגרציהבוצעהשבהראשונהיצירה

ללא-שומעיםשומעיםרקדניםביןמלאה

מלאמופעערבשלבאורךיצירה

I1 שיאב (דע :םצל 1ברגני :תדנירול ,"אמות 1ד' 

"A MAN WITHIN WALLS", DANCER: GABI BARR 00 
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BASED ON "METAMORPHOSIS" BY 
. FRANZ KAFKA 

M.: ANTONIN DVORAK 
SOUND TRACK: MOSHE EFRATI 
STAGE & S.: MOSHE EFRATI 
ADVISOR: ODED FEINGERSH 
PROPS: RONI WAGNER 
C.: ESTHER NADLER 
("FESTIVAL ARTS", GERMANY) 

FOR 
CHILDREN 

•• FERDINAND THE 
BULL & THE UGLV 
DUCKLING (1992) 
DIRECTOR: ISRAEL GURION 
COLLAGE & SOUND EFFECTS: 

MOSHE EFRATI 
TEXT: MOSHE BEN-SHAUL & 

ISRAEL GURION 
NARRATION: ANAT WAKSMAN & 

OHAD SHACHAR 
PROPS: YEHUDIT GRINSPAN 

•• DANCING 
ANDERSEN (1994) 
DIRECTOR: RAMI DANON 
M. : NINO ROTA 

SOUND EFFECTS: MOSHE EFRATI 
NARRATION: AVI TERMIN 
PROPS: RONI WAGNER 

N ןON ןRST CREAT ןWAS THE F • 
FULL Y ןCH MOSHE EFRAT ןWH 

NG AND ןNTEGRATED NON-HEAR ן

NG DANCERS ןHEAR 
ON ןA FULL-LENGTHCREAT •• 

DANCER: GABI BARR, PHOTO: YORAM RUBIN 

FOLK SONG ARRANGEMENTS: 
MATTI CASPI 

TRADITIONAL FOLK SONGS SUNG BY: 
"THE WAVERLY CONSORT" 

TEXT COMPILED BY HAIM SHIRMAN 
TEXT BY NISSIM ALONI 
EDITING & ADAPTATION: 

ESTHER NADLER 
NARRATION: YOSSI BANAI 
S.: ODED FEINGERSH 
STAGE & L.: MOSHE EFRATI 
C.: ESTHER NADLER 
(ISRAEL FESTIVAL) 

MIXED MEDIA •• 
) 1992 ( N STAGE כc

, M.: MEREDITH MONK 
, JOHN SHURMAN 

, OLIVER MASSIEN, SCHUMANN 
CHERUBINI , MOSHE EFRATI 

TEXT: SAMUEL BECKETT 
TRANSLATED BY AVOT YESHURUN 
EDITING: ESTHER NADLER 

, NARRATION: ANAT WAKSMAN 
OHAD SHAHAR, AVI TERMIN 

ACTOR: JACOV COHEN 
STAGE & L. : MOSHE EFRATI 
S.: MOSHE EFRATI 

C.: ESTHER NADLER 

•• MVTH (1 993) 
M.: JURGEN KUIPER, 

HELENI KRAINARDO, 
KARL-HEINZ STOCKHAUSEN 

AND BY MOSHE EFRATI 
& AMNON A YALON 

STAGE & L. : MOSHE EFRATI 
C.: ESTHER NADLER 
MASKS: YEHUDIT GRINSPAN 

F כcTHE BALLAD •• 
R כcGREG 

: VVORLD PREMIER ( 
) 1995 OCTOBER 
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NS כcASPIRATl 
) 1982 ( 

, M.: NOAM SHERIFF 
GIUSEPPE TARTINI 

COLLAGE: MOSHE EFRATI 
L.: DAN REDLER 
C. : MOSHE BEN-SHAUL 

F כcPSALMS 
) 1982 ( ERUSALEM ..נ 

M.: NOAM SHERIFF 
S. : ODED FEINGERSH 
L.: DAN REDLER 
C.: GABI BARR 

) ISRAEL FESTIVAL ( 

REMINISCENCES 
(1984) 
M.: PART ONE - DIETER SCHNEBEL 

PARTTWO - MOSHE EFRATI 
PART THREE - J,S, BACH 

L. : DAN REDLER 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

•• DRAFTS (1986) 
M.: D. SCHNEBEL, 1. TOMITA, 

K. SCUL TTS, N. SHERIFF, 
C. CHAVEZ, G. LIGETTI, 

A. PIAZOLLA, Z. LEVI 
POEMS: LEA GOLDBERG 
NARRATION: YOSSI BANAI 

AUTHENTIC MUSIC: 
SUNG BY ESTHER REMBNIER 

STAGE & LIGHTING DESIGN: 

MOSHE EFRATI 
C.: MOSHEBEN~HAU~ 

MOSHE EFRATI, AVITAL CHEN, 
HAGAR ESHEL, AMNON DAMTI 

) 988 1 ( LIA כcLA F •• 
M: PART ONE - NOAM SHERIFF 

, PART TWO - G. WINSTON 
, 1. TOMITA, J.S. BACH 

L. VAN BEETHOVEN 
TEXT: NISSIM ALONI 
NARRATION: YOSSI BANAI 

: MUSICAL ADAPTATION 

MOSHE EFRATI 
DRUMS: RONNY HOIN 
TEXT EDITING: ESTHER NADLER 
STAGE & L.: MOSHE EFRATI 

& C.: MOSHE BEN-SHAUL 
MOSHE EFRATI 

& X כcF THE B כcUT כc

) 1989 ( THE APPLE 
M.: COLLAGE - MOSHE EFRATI 
S.: ODED FEINGERSH 

STAGE & L.: MOSHE EFRATI 

C.: ESTHER NADLER 

-CAMINA-V •• 
) 1990 ( RNA כcT 

M.: OPENING & THE "JOURNEY 
" SECTIONS 

: COLLAGES OF AUTHENTIC SONGS 
MOSHE EFRATI 
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• L.: LIGHTS • C.: COSTUMES • S.: SOUND 

• TEXTURES (1978) 
VOCAL TRACK & MUSICAL MIX: 

PART ONE - MOSHE EFRATI 
PARTTWO - AMI MA'AYANI 

L.: HAIM TCHELET 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

(IN "TEXTURES" VOCALIZATIONS OF 

DEAF DANCERS WERE USED AS 
SOUND TO CREATE A MUSICAL LEAD 
FOR THE HEARING DANCERS) 

 cAL TER EGכ ) 1978 (
M.: NOAM SHERIFF 
L.: HAIM TCHELET 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

HETHAT 
VVALKETH 
UPRIGHTLV (1978) 
M.: DIMITRI SHOSTAKOWITCH 

L.: HAIM TCHELET 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

1 -+- 3 -+- 3 (1979) 
M. : FREDERIC CHOPIN 
C.: MOSHE EFRATI 

CHAPTERS 
) 1980 ( lCES כcV 

M.: NOAM SHERIFF 
: VOCAL TRACK & MUSICAL MIX 

MOSHE EFRATI 
L.: HAIM TCHELET 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

ATTACHMENTS 
(1982) 
VOICES & MUSICAL MIX: 

MOSHE EFRATI 
PARTONE-
DIMITRY SHOSTAKOVITCH 
PART TWO - GRAZYNA BACEWICZ 

L.: DAN REDLER 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

A MAN VVITHIN 
VVALLS (1982) 
VOICES & MUSICAL MIX: 

MOSHE EFRATI 
PARTONE -
DIMITRI SHOSTAKOVITCH 
PART TWO - GRAZYNA BACEWICZ 

L.: DAN REDLER 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

LEADING ASTRAV 
(1975) 
M.: AMI MA'AYANI 
S.: DANI KARAVAN 
L.: HAIM TCHELET 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

(FLEMISH BALLET, BELGIUM, EFRATI 
DANCE COMPANY) 

lRE DU כcL'HIST 
) 1975 ( LDAT כcS 

M.: IGOR STRAVINSKY 
CONDUCTOR: NOAM SHERIFF 
TEXT: C.F. RAMUZ, HEBREW 

) TRANSLATION: YAAKOV SHABTAI 
DIRECTOR: OMRI NIZAN 
S.: DANI KARAVAN 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 
L. : BEN-ZION MUNITZ 

) BIMOT THEATRE ( 

UNTILTHAT I 
) 1976 ( SE כcAR 

M.: NOAM SHERIFF 
S.: DANI KARAVAN 
C. & CURTAINS: MOSHE BEN-SHAUL 

) BATSHEVA DANCE COMPANY ( 

, RNING כcTILL M 
TILL EVENING 

) 1977 ( 
M.: ZOHAR LEVI 

) INBAL DANCE THEATRE ( 

FOR 
"EFRATI II & IIKOLDEMAMA 11 

DANCE COMPANIES 
NS כcILLUSTRATl 

) 1975 ( 
M.: ANTONIO VIVALDI 
L.: HAIM TCHELET 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

FRAMES (1975) 
M. : ZVI AVNI 
L.: HAIM TCHELET 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

A MAN BEGINS HIS 
DAV (1975) 
M.: SHLOMO GRUNICH 
(BASED ON A POEM BY BEN-SHAUL) 
SINGER: MIRI ALONI 
L.: HAIM TCHELET 
C.: MOSHE BEN-SHAUL 

• M. : MUSIC • 
SIN LIETH AT THE 

) 1969 ( R כcכcD 
M. : NOAM SHERIFF 
S.: DANI KARAVAN 
C.: LINDA HODES 

L. : HAIM TCHELET 

) BATSHEVA DANCE COMPANY ( 

) 1970 ( R כcEIN-D 
M.: ZVIAVNI 
S. : DANI KARAVAN 
C.: AVIVA PAS 
L.: HAIM TCHELET 

BATSHEVA DANCE COMPANY, BALLET ( 
, OF THE DEUTSCHE OPER, BERLIN 

) BALLET OF FLANDERN, BELGIUM 

STEPS (1971) 
M.: CARLOS SURINACH 
L. : HAIM TCHELET 
(BATSHEVA DANCE COMPANY, BALLET 

OF THE DEUSCHE OPER, BERLIN) 

UTSIDER כcTHE 
) 1971 ( 

STAGE & L.: MOSHE EFRATI 
) DMAMA GROUP ( 

MPLISHMENT כcACC 
) 1971 ( 

STAGE & L. : MOSHE EFRATI 
) DMAMA GROUP ( 

UR כcAGAINST F 
) 1971 ( NS כcS 

STAGE & L.: MOSHE EFRATI 

) DMAMA GROUP ( 

BATS (1971) 
STAGE & L.: MOSHE EFRATI 

(DMAMA GROUP) 

NUITS ("NIGHTS") 
(1973) 
M. : JANNIS XENAKIS 
STAGE & C.: 1. ANDRE 
(BALLETTHEATRE CONTEMPORAIN, 

FRANCE) 

THE SUN RISES, 
THE SUN SETS 
(1975) 
M.: LEON SHIDLOVSKY 
S.: DANI KARAVAN 
DIRECTOR: ZVI GOREN 
(ISRAEL TELEVISION) 95 
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" N STAGE סMfXED MEDfA " 

classical ballet regime is maintained. Between 

the two parts of the body jazz-like oscillating 
pelvic movements mediate. 

In "La-Follia" as in many of his other works 
Efrati plays around with contrasts, For 
example, the water-f1ower dance in the second 

part ot the work takes the fOl'm of a classical 
ballet performed by four women dancers, but 
its moments of harmonious beauty are 

shattered by the loud screamings of the 
dancers. While they scream they also sniff 
their own scent. Harmony and disharmony 
alternate without rhyme or reason in a mad 

world. 

In 1995 Efrati came out with a dance called 
"Mythos" (Iit. myth) in which he argues 
against debunking the pioneering myth which 
is central to the ethos of the state of Isrea]. He 
is well aware of the changing world about him 

and is willing to 
accommodate the new 
"myths", Madonna, 

Michael Jackson, 
money, T.V. ratings, but 
is unwilling to have his 
own demolished: "if you 

break my myths you 
break me", he says and 

asks whether Madonna 
and Jackson are material 
enough for educating the 
next generation . 

Presently he is working 
on a new dance based on 

the writings of the 
Jewish Czech writer 
Franz Kafka - the 

epitome of particularism 

in universalism? ~ 

" LLfA סLA F " 

96 
DANCER: MERA V ELCHADEF 

YDRAM RUBfN ס:T סPH 

I see t:he זז

pict:ures, build 
t:he basis, t:he 
pa t:t:ern 0:C t:he 

dance, so I 
havet:he 

general flovv 0:C 
t:he groups and 

t:he sIllaller 
groupings. I 

build and 
break, build 

 and breakזז

In the choreography of "La-Follia" the top 

part of the body is painted with rough wide 
brush strokes, mercilessly, with movements 

taken from off the streets - brandished fis ts , 
obscene phallic gestures with the fingers, 
"unti l only the pain remains". But fl'om the 
pelvis downwards the discipline of the 

The sign of the cross appears as a motif in 
both "Camina y-Torna" and "Tehilim shel 
Yerushalayim". In the former Efrati combines 
it with a Jewish gesture - a finger brought to 
the mouth and then touched thrice to the throat 
while intoning "In the name of Abl'aham, of 

Isaac and of Jacob", to show how the marranos 
came to combine Christian and Jewish 

gesticulations. 

 The choreographical elements taken frOlס
ancient traditions and from his childhood in 
Jerusalem ("1 am a Jerusalemite; all the 

, mysticism, the religiosity, the eccentricity 
the dimness, the clouds that fall on your 

1 " . head") are used by Efrati as embellishment 

don't develop these elements, because 1 want 
the movement to remain clear, but sometimes 
1 stretch and f1atten them into the dynamics of 
an altogether different movement and turn 

." them into a faint memory of the original 

In recent years Israeli current affairs have 
become more central to Efrati's work, and have 

, been dealt with more brutally and bluntly 
. reminiscent of paintings by Francis Bacon 

La-Follia" (1989) example, is interwoven " 
with texts by Nissim Alloni, an Israeli 
playwright very critical of Israeli society read 
by Yossi Banai. The main criticism through 
this dance is that it is erratic, it harks after 

every f1itting fashion, and it is so neurotic it 
needs psychiatric help, but there are other 
points he raises too. In one scene a dancer 
comes on stage with a chair tied to his back 

the chait' no Israeli politician will part "( 
with"), a tall sharp hat to this head ("like the 

beak of a bird of prey") and all covered in a net 
the end"). In רthe net we will all be caught il "( 

another a folk dance sel'ves to criticize the 
fundraising projects israel mounts among 

. world Jewry 
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In "Mirkamin", (1978, "Textures") his first 

fulllength work, Efrati summed up his studio 
experimentations of combining hearing and 
non-hearing dancers. Like three other dances 
of his - "Kmihot" (1984, "Aspirations"), 
"Hitkashruyot " (1982, "Attachments") and 
"Tyotot" (1986, "Drafts"), "Mirkamim" is 

about inter-personal ties. Grouping together 
of dancers and dissolution of the groups into 
duets, trios and solos make up the basic 
graphic design of this dance, which is then 
shattered by the introduction of sentimental 
duets . Thus Efrati creates a tension between 

contrasts - the formal choreography and the 
expressive aspect of the dance. This type of 
juxtaposition - of a mass of dancers moving 
staccato in groups, painting the stage in 
strong colours and radiating force, with lyrical 
and poetic-like duets - plays an important role 
in all his work. "The gl·OUp is charged with the 
energy of a bullet in the stomach sending out 
sparks. In the Iyrical duets the external energy 
is collected and brought inside" , describes it 
Esther Nadler (the choreographer's wife and 
former soloist in his company "Kol 
Demama"). 

In the studio Efrati 's dances come together 
fast. "He has a direct way with him, no 
obstacles, from the thought to the step", says 

Nadler, "sometimes it is difficult to follow the 

movements that rapidly flow from him, 
because he can't wait to get his draft out into 
the open". Efrati explains: "1 never approach a 
work without good reason, and 1 don 't start 
working with the dancers unless 1 have a 
spatial pattern in my mind . Everything floats 
in my imagination. 1 see the pictures, build 
the basis, the pattern of the dance, so 1 have 

··live in. a place 
an.d i"ts 

a"tITI.osphere oC 
ITI.e, i"t caresses 

ITI.e. I Ceel I 
have "to cOITI.e 
"to gri ps "VVi"th 
ITI.y origin.s. 
You. can. bu."t 

look "to 
you.rseIC·· 

"HE THAT WALKETH UPRIGHTL Y" 

DANCERS: DA VID RAPDPDRT. ESTHER NADLER 

PHOTO: YORAM RU81N 

the general flow of the groups and the smaller 
groupings. 1 build and break, build and break. 
In the studio, because the pattern is already 
there 1 have no problem with details. They 
simply fall into place according to 
characterization and general atmosphere". 

In. order "to 
"VVork "VVi"th n.on.

hearin.g 
dan.cers ECra"ti 

deviced a 
sys"teITI. oC 

vibra"tin.g "the 
s"tage boards. 

The vibra"tion.s 
serve "the deaC 

dan.cers as 
sou.n.d "VVaves 

do "the hearin.g 

"The Jewish enigma" is how Efrati describes 
his work that takes Jewish tradition for its 

theme, another central subject in his creation. 
"Enigma" because he believes that with the 

Jews nothing is ever self-evident. Of hilnself 
in this respect he says that though he is a non
observing Jew his life teems with the Halacha 
(the codified Jewish law) and that he envies 
those who go even deeper than he without 
being religious. In 1978 he created a quartet 
based on "The Dybbuk" (in Jewish folklore, a 
disembodied human spirit who can come to 
possess a living person, and in the specific 
story a young bride is thus possesed) -
"Holech be-Tom" (1978, "He that Walketh 

uprightly"). Esther Nadler and David Rapoport 
danced the newly-weds and Moshe Efrati 

himself and Gabi Barr danced the evil spirit. 
The work begins very formally and very 
lyrically, the disintegration of the girl's 

sanity being expressed with disorganized 
movement cutting into the original pattern. 
The image is one of a worm eating up the girl 
from within. 

In another work, "Tehilim shel Yerushalayim" 
(1982, "Psalms of Jerusalem"), dealing with 
the three religions that hold the city sacred, 
Efrati uses motives he remembers from the 
synagogue of his childhood - beatings of the 

chest to signify contrition, bows, hands held 
up in a priestly blessing (with two digits to 
one side and three to the other) and walking 
back and forth . The latter signifies 
pilgrimage. The strides are performed with the 

back strained forward and the toes stretched as 
if to grip the ground ("Jerusalem sits upon 
mountains and this is a climbing kind of 
walk") the head bent froward and slightly 
turned back ("as if to take leave of the past"). 

In a dance created to commemorate the 
expulsion of the Jews from Spain 500 years 
ago - "Camina y-Torna" (1990) - the walking 
motif signifies something else - the 
wanderings of the Jews. In this dance Efrati 

criticizes the Israelis for their wander lust. He 
says that the two thousand years of exile lie 
like a curse even on the generation born here. 
Its roots are shallow and weak and having a 
homeland has not cured it of the lust to 
wander, nor does the prayer "next year in 
Jerusalem" stop the Israelis from giving 
Jerusalem up for the "new Jerusalem" -
America. 

"Some motifs in "Camina y-Torna", such as 
pain and punishment, are inspired by medieval 

literature - the dancers bite their hands and pull 

at their mouths as if to tear it. Others are 
childhood memories of Efrati's, who grew up 
in the Sepharadic Jewish community in 
Jerusalem. There is, for example, a scene of 
tending the sick with elements from exorcism 
rituals in the Sepharadic Jewish tradition, and 
one in which women guests to a wedding make 
the sign of warding off the evil eye from the 
young couple. 



111 the course of experimenting with 
combinations of deaf and hearing dancers new 
communication codes evolved - bodily 
contact, eye contact and sharp gestures to 

ark the beginning and end of a phrase. When מI 

only the deaf danced the sole accompaniment 
were beats on the stage boards but when Efrati 
introduced hearing dancers he added music to 
his work and then the deaf followed the body 
signs of the hearing dancers. The combination 
of deaf and heal'ing dancers generated a new 
quality of movement, not only due to the 
special concentration such work involves but 
also due to a new energy cycle that was 
created. "The deaf dancer", says Efl'ati, "is 

, always linked to the energy of the ground 
because he senses the vibrations, whereas the 
hearing dancer always aspires to soar. When a 
deaf and hearing dancer dance together a 
dynamic cycle of energy is created - the deafs 
from below and that of the hearing from 

." above 

Notwithstanding that his first deaf dancers 
were amateul's, and despite their handicap, 
Efrati made no concessions when it came to 
perfecting the tool of their trade - the body. He 
demands long, clean bodily contours in the 
dancer's costume. A lesson in classical ballet 

became the daily fare of hearing and 
non-hearing dancers alike. "Every 
profession has its own ethics and 
standards and physical excellence is 
a professional must for a dancer. 1 

will not make concessions where 
virtuosity is concerned. Dancers clad 
in heavy boots are a passing phase". 

Work with the deaf dancers has 
enriched Efrati, and the sign 
language has added to his 
choreographical vocabulary: 
"Because of their handicap, rather 
than despite it, 1 found in them 
qualities that 1 missed in the 
hearing dancers, who seemed flat 
by comparison. The deaf have a 

world different from our own 
which has no use for the 

abstract. 1 can't even tell if 
their dreams contain sound. 

They have a range of sensibility, 
sight and receptivity, as well as 
intergrity and an ability to 
concentrate that we lack". As early 

as 1980 he used the sign language 
as an integral component of a dance 
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he put up in the 
Theatre de la Ville in Paris, 

"Mirkamin" (Iit. textures). Three years 
later Pina Bausch did the same on the very 

same stage. 

THE SPECIFIC IN 
THE UNIVERSAL 

darkness in his own way. 1n the 1970s the 
young choreogl'apher believed that only so 
could he make his mark as creative artist. His 

e Efrati's מwork with deaf dancers was to becol 
." black hole " 

1n order to work with non-hearing dancers 
Efrati deviced a system of vibl'ating the stage 
boards. The vibrations serve the deaf dancers 
as sound waves do the hearing. "1 worked with 
them through the eyes" , says Efrat.i in answer 
to a question, "1 showed them the steps and 
they followed. 1 illustrated why 1 choose one 
movement rather than another. But visual 
contact allows only for frontal 
communication and unless 1 found a way of 
enabling them to move in space in all 
directions 1 could never have created a dance 
which deserves to be judged by 
artistic standards". 

RUTH ESHEL BY 

The style and themes of choreographer Moshe 
Efrati's creations are rooted in 1srael, but his 
message, though stemming from the place 
where he lives, has universal significance. He 
claims an intersest in man "from the cradle to 
the grave" ("you have to penetrate the person, 
see what makes him tick") and in the cultural 
and historical assets of the Jewish nation ("he 
who disdains his past will have no future and 
his present will be as transient as fashion"). "1 
live in a place and its atmosphere is part of 
me, it caresses me. 1 feel 1 have to come to 
grips with my origins. You can but look to 
yourself. 1 am not looking for an America in 
1srael. To hark after every chance superstar 
means you feel inferior. "To be' is to be 
yourself", says Efrat.i. 

Born in Jerusalem and creating in 1srael for 
over thirty years, Efrati portrays a society in 
flux and comments on the changes it is 
undergoing. He is an artist who cares, who 
pines, and he is no longer content to give his 
audience just an aesthetic experience; he has 
things to say. Moreover, as the years go by 
his message comes through clearer and 
blunter, as if the is clearing away the 
complexity of meaning in a choreographcal 
composition and getting to the core, the one 
lucid message. He wants to say things outright 
and more than ever he feels pressed for time. 

Soloist of Bat-Sheva in its early days, Efrati 
belongs to a generation spiritually coached by 
the high priestess of modern dance - Martha 
Graham, and by other famous choreographers 
of the day, who had given the company the 
best of American modern dance - Talley 

, Beatty, Jerome Robins and Jose Limon 
ong others. However, he was one of the few מal 

who tried to escape their influence. He looked 
for a "black hole", a niche of his own, where 
he could face the challenges and light the 

" GHTL Y וHE THAT WALKETH UPR " 

ESTHER NAOLER ו,BARR, MOSHE EFRA T וDANCERS: GAB 
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enjoyed for example by ןןand artistic freedol 
. Picasso or Dali 

The second part of the celebrat.ion ended with a 

mass dance. AII the participants wore red, the 
, men bare chested, clad in light skirts 

whirling on stage in a cloud, like a perfect 

usical complete with ןןfinale of a Broadway l 

fireworks. And then came the moment to 
observe the real Kylian genius at work: after 

the big production-number and applause came 

a moment of silence. For a few seconds the 

) ... daily news (about the Serbs and the Croats 

were. heard from the loudpeakers and in the 

hush that followed a singer came on stage and 

sang Schubert's well known song "Der 

Leiermann" , reminding us of the flow of time 

and of man's mortality. Such is the magic of 

the Kylian talent: after the feast he reminds us 
." emento mori ןןot· our mortality by a subtle "I 

A new book by Isabelle Lanz about Jiri Kylian 

and his 20 years work with the NDT was 

published by the company and the Nederlands 
Theatre Institute - "A Garden of Dance". It is 

written in both Dutch and Engl ish and 

contains many photographs. It is a useful 

book, but not a definitive account or a serious 

aesthetic analysis of the works of Jiri Kylian, 

cel·tainly one of the really great, original and 

at the same time so human choreographers of 

~ our times. 
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ISR~b 
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ERLY זQUAR DANCE ISRAEl 

ISRA~b 
DAlvCE 
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al1d NDT2 which serves as a nursery for young 
dancers to train with before some are chosen 
to become full members of the main group . 

Kylian joined all three together for tl1e 

Arcimboldo" spectacle and it really became a " 

riot of movement, music and colour. At first 

the four veterans (Lemaitre, Kupferberg, Gary 

Chryst and Martine van Hamel) sat like some 
SOI·t of jury, behind a table, watched the 

proceedings, while being served by the 

youngest dancers in the role of cel·emonial 

waiters, and had to comment on what they 

saw. From then on the dances to the music of a 

Tchaikovsky ןןscore or more composers, frol 

to Steve Reich, from Bach to John Tavener 

, just tumbled across the huge stage 

-choreographed by no less than six co 

choreographers of Kylian's - a colourful 

. kaleidoscope of dance 

AII this multicoloured cascade struck me as 

opposed to the sombre mood of Kylian's . 
creations in recent times, of his "dark dances" 

or his sometimes sardonic humoul· as in the 

wonderful "Six German Dances" (Mozart) or 

some years ago il1 his rather pessimistic view 
of the dance master's fate in "Tanzschul". 

After periods of darkness Kylian is full of 

vigour and simply creats what comes to his 

tl·uely formidable mind. In attaining absolute 

freedom Kylian reminds one of the technical 

director. It took the two men about thl·ee years 
afteI· Kylian was appointed artistic co-director 
in 1975 - until he created his "Sinfonietta" to 
music by Bohuslav Martinu (one of 11i s 

mastel·pieces) - to become real frieI1ds. "The 
reason no saint's halo shone over Carl's head 

was because the devil's horns there prevented 

it" , says Kylian with a sly smile and a lot of 

emotion. 

Carl Birnie was surely one of those dance 

catalysts who, like Diaghilev, Marie Rambert 

or Batsheva de Rothtschild, fostered and made 

the creation of great dance possible, without 

themselves choreogI·aphing or designing 

anything. So he was present in spirit at the 

festivities in the HagLle. 

True to the spirit of our age, when longevity 
prolongs careers well beyond the official age 
of retirement, Kylian set out a few years ago to 

provide a platform for dancers who have 

reached the (comparatively young) age of 

. retirement customary in dance companies 

Perhaps what gave Kylian this idea was the 

, fact tl1at his own wife, Sabine Kupferberg 

decided to leave the company just before she 

turned forty. Some years earlier veteran NDT 

dancer Gerard Lemaitre had to retire and has 

been casting around for something useful and 

interesting to do since. That was the start of 

ain group ןןNDT's third company, next to the I 
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ג " ARCIMBס LDייס
pl'oper, along a Japanese-style "hanamiche" 

bridge across the orchestra pit. 

1ndeed, the whole bLlilding participates in the 

ences with סance coml סfestivities. The perfol'l 
the beautiful, original sequined main curtain 

closing ... But after a brief moment is opens 
again, dancing, as it were, by appearing and 

disappeal·ing. A Dutch colleague of mine 
suggested that drawing attention to the usually 

neutral piece of theatrical equipment - the 
curtain - is a sort of homage to the late Carl 

. Birnie, who loved the sequined curtain dearly 

Birnie, the administrative director of NDT 
since its establishment in 1959 until last 
year, was a formidable power behind the 
thl·one. At first he was not at all eager to have 

the then very young and inexperienced Czech 
choreographer from Stuttgart Ballet working 
for his company, certainly not as artistic 

for quite another reason . The 1talian painter 

aster of ceremonies סwas for many years the l 

today he would be called a pl'oducer of courtly ( 

entertainment and revells) at the court of 

Emperol' Rudolf 11 in Prague, Kylian's native 

. city 

So, in true baroque fashion of a rich mixture of 

elements - practically using anything thel'e is 
-in the fridge or larder when guests arrive 

Kylian put everything in the choreographic 
blender and out came a wonderful souffle. To 

begin with spectators al'e directed not to the 

auditorium but along a corridor leading to 

subtel'l'anean dressing-rooms which serve as 

ch as זan exhibition of stage paraphernalia, sL 
lamps, projectors, props and costumes 
arranged with the help of apples and 
cucumbers into tableaux. From this backstage 
voyage one arrives at the stage itself, upon 

t one is free to זwhich there are seats, bL 

proceed and find a seat in the auditorium 

Usually it is the one whose birthday or 

. et זjubileum is celebrated that gets the bouqL 

But in celebrating Jiri Kylian's 20 years of 

) leading the Nedel'lands Dans Theatre (NDT 
from self-doubt and decline to triumph and 

e recently, the זworld fame, in the Hagl 

choreographer himself supplied the feast, the 

presents, the pomp and circumstance to the 
enthusiastic audience gathered together in the 

. new theatre 

Carl Birnie, one of the founders of the NDT, 

had dreamed up as well as l'aised the new 

theatre but having died a few months ago, 

could not be present at the festivities. 

" ed his "piece d'occasion ווKylian ca 
ous סArcimboldo" after the 1talian painter fal " 

for his portl'aits and symbolic pictures in 
which the face of his subject or the whole 

, body is made of fruit or vegetables. Kylian 
ose Arcimboldo ךnot a vegetal'ian himself, cl 101 
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13 works by several choreographers. 
Among these was Gal Alster (familliar to 
our readers as a correspondent and author), 
who danced two of his original works, 
accompanied by his brother Shlomi on the 
trombone. "Zachil" ("Crawl") is a funny 
piece about one who finds it hard to rise and 
shine in the morning, presented as a witty 
piece of absurd dance theatre, and the other 
dance is a Japanese samurai movement 
study. 

Ruthi Weistock danced her impressive solo, 
"Mugbal" ("Limited" or "Restrained"). Yael 
Shani showed her group dance "Adam-ma", 
for four female dancers and a brilliant male 
percussionist, with excellent live music. 

The second programme comprised works 
which had already been presented in a 
similar showcase performance in Tel Aviv . 

So, there is new dance in the capital after 
all. 

~ 

Mukmatchen, showed good techinque and 
panache. 

The Israel 
Festival the 

enu רn

As regards dance the Israel Festival had 
little to offer this year. It was mainly 
traditional fare, most of the companies 
having been on tours to Israel before. This 
does not mean the guests were no good. For 
example, Jean-Claude Gallotta presented 
his "Ulysse" (1981), which is a very 
beautiful abstract work about the flow of 
time and movement. For some reason 
several of my colleagues found the piece 
boring. I thought it aesthetic and very well 
danced. 

And there was Netta Pulvermacher's work 
about her kibbutz childhood. Apparently 
she remembers her early days in the 
childerns' house as a nightmare, so she put 
a great distance between herself and her 
childhood by living and working in New 
Y ork. I am all in favour of inviting Israeli 
artists living abroad to perform here, but 
why such a mediocre choreographer, and 
especially while neglecting local artists 
altogether? 

Danni Ezralow and his weird friends 
provided a much needed comic relief. 
Ezralow and co., including a marvellous 
American-Indian dancer, the excellent Taro 
Saarinen from Finnland (who was not given 
the proper opportunity to show his mettle) 
and several other thrilling dancers were a 
sort of delicious dance-souffle. 

And the festival ended with Trisha Brown's 
company, a somewhat superfluous reminder 
of the 1960's in the U.S.A., when modern 
dance was turning "post". 

There is ne\N 
dancein 

 nJerusaleר

Jerusalem is the official capital of Israel, 
but in dance - as in several other aspects -
the real centre is Tel Aviv. In the last two or 
three years, "The Stage" (an experimental 
fringe theatre) is trying hard to provide 
opportunities for Jerusalemite dancers to 
present their work. The artistic leader of 
this venture is Rachel Bilsky-Cohen. 

In the recent season (6-15th June, 1995) 
two programmes were presented, showing 

understood why the western press, and the 
dance correspondents in particular, accepted 
the Soviet quasi moral judgment that 
anyone who leaves his country of birth is 
"defecting" , as if emigration was in itself 
unethical and the emigrant some sort of 
traitor. 

Anyhow, Godunoff turned out to be a not so 
brilliant dancer, certainly not another 
Nureyev or Baryshnikov ... When he 
appeared in Tel Aviv with the Israel Ballet, 
there was littJe to admire. His rude 
behaviour during rehearsals left a more 
lasting impression than his dancing. He 
simply wasn't Goodenough. 

or's רnIddo Tad 
pots and pans 

Tadmor, a brilliant dancer, returned to the 
stage after working abroad (in the U.S.A.) 
and recuperating from injuries, this time 
both as dancer and his own choreographer. 

His "Sima's Pot" , a work for a group of six 
dancers and a lot of kitchen utensiJs, has 
some inventive duets for two men and 
tender moments as well as violent ones. 
What these many vessels contain - pots and 
pans are after alJ there to contain 
something - was not clear. But the dancing 
was strong and the choreography, to music 
by J.S.Bach, well worked out, so I cannot 
complain. It all ended in the, now, 
traditional shower, with real water pouring 
down on the stage and the dancers standing 
each in his or her own tub. So, finally, the 
buckets did contain something and were put 
to use. 

It is rumoured that the group is thinking of 
ways to continue working under the 
leadership of Iddo Tadmor. We wish them 
success in their difficult endeavour. 

Berta's boys 

On May 28, 1995, the Israel BalJet 
premiered its new programme at the new 
"Mishkan le'Omanuyot ha-Bama" in Tel 
Aviv. The performance began by what has 
already become the hallmark of the 
company, Balanchine's "Serenade" to music 
by Tchaikovski. Nina Gershman excelled in 
this veritabJe masterpiece of 1934 vintage. 

Until now, the male contingent of the 
company has usuaJly been rather weak. 
Hence the pJeasant surprise to watch a piece 
by Vicente Nebrada, "Percussion for Six 
Men", in which new recruits to 
the Israeli company, such as Ildar 
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A DANCE 
CRITIC·S 

BY GIORA MANOR 

Ballet routine 

For the sixth consecutive year, the Mia 
Arbatova Ballet competition took place at 
Suzanne Dellal Centre on May 13, 1995. 
This annual event has alrady become a 
tradition. But this year, in the final stage of 
the competition, five dancers (all of them 
girls) competed for five different prizes .. . 
This strange state of affairs robbed the 
occasion of all suspense. 

All the competitors - non of them 
exhibiting exceptional talent or stage 
presence - chose well known snippets from 
the classical repertoire. The fil'St prize went 
to Valeri Kaminer, and rightly so. Of the 
five only she has stage presence and 
managed to ilnbue her dance with some 
spirit. 

Altogether, dancing quasi solos gleaned 
from traditional duets, without partners, is a 
rathel' inartistic procedure, robbing the well 
known dances of context and form; 
somewhat like playing a piano concerto 
with only the left hand ... 

Perhaps the organizers, who are dedicated to 
the propagation and enhancement of 
classical ballet in Israel, should do some 
basic rethink:ing. The participants should 
be asked to pl'ovide partners for themselves 
or choose real solos , composed for one 
dancer only. And if there are not enough 
participants to be found each year, perhaps 
the competition should take place only 
every other year. 

Margalit Oved's 
"zaffa" 

At Suzanne Dellal Centre a long awaited 
new programme of the Inbal Dance Theatre, 
which has hardly performed for over two 

years, took place. Are we about to witness 
the rebirth of Israel's oldest professional 
dance company? 

Margalit Oved, once the star ot the 
company, who has spent nearly 30 years in 
California, was appointed more than a year 
ago the new artistic director of Inbal. Her 
appointment came after nearly four years of 
hiatus, for since the company's founder and 
nearly sole choreogl'apher, Sara Levi-Tanai, 
was austed and put out to pasture, the 
company hal'dly performed at all . 

Clearly, the programme Margalit Oved 
devised is not a continuation of Levi
Tanai's work, nor was it expected to be. 
"Zaffa" - denoting the fest.ive procession 
accompanying a groom to his bride's house 
- proved to be mainly Margalit's own 
works, some old and well know, some new. 
She herself is still a formidable singer, 
actor and percussionist, but among the 
other dancers of the company there is only 
one other outstanding artist - veteran Ilana 
Cohen. Cohen was excellent in Margalit's 
"The Mothers of Isreal" , a dance monologue 
performed this time under and in a huge 
sculptured tree, designed by David Sharir, a 
very good stage designer who used to work 
for Inbal in its halcyon days. 

Margalit's son, Barak Marshall, contributed 
a dance-theatre piece entitled "Aunt Leah" , 
which had already earned him praise at last 
April's "Gevanim be'Machol" showcase 
performances. Though well danced, the duet 
Oved composed for Amnon Damti (Iately of 
Kol Demalna) and Ronit Zlatin (until 
recently a dancer with Batsheva) was just 
another traditional , not to say old 
fashioned , modern dance trifle and quite out 
of place int the Inbal programme. Oved 
hel'self in her "Ballad" was stunning. 

Conspicuous by her absence - as society 
correspondents like to write - was the Old 
Lady herself. Sara Levi-Tanai, the founder 
and leading spirit of the company was not 
represented in the new programme. And, 
having taken offence at a relnark Margalit 
Oved made in a recent interview, neither did 
she attend the premiere. This is most 
unfortunate. Without at least some of Sara 
Levi-Tanai's works in its programmes the 
cOlnpany has little right to continue 
performing. "Zaffa" was not a bad evening 
of dance theatre, but it sorely lacked the 
touch of genius of Levi-Tanai's 
choreography. 

The dangers 
of success 

That Ohad Naharin is a great choreographer 
need not be restated, nor that the company 
he leads, Batsheva, is an excellent one and 
its dancers dedicated to their art and in full 
identification with Naharin 's work. The 
success of their large-scale works, such as 
"Anaphase" or "Opening Ceremony" 
(performed at the Israel Festival two 
seasons ago) was tremendous, and rightly 
so, as they were real masterpieces. But such 
triumphs raise the standard of expectations 
and even the greatest of artists does not 
always score hits. 

Ohad Naharin artificially raised the 
curiosity level of the public by keeping all 
rehearsals of his new work, "ZINA", under 
wraps right until the premiere, as if it were a 
secret military operation. Exaggerated 
expectations invite disappointment. 

The first night of the Israel Festival (held 
on May 20, 1995 at the Sherover Theatre) 
was, in my opinion, a thrilling experience 
and most of its lengthy duration 
fascinating . It was a mature, better 
organized piece of Naharin staging, the 
design .and choreography well focused. 1 
think the central theme of the work is 
human aggression, on a personal as well as 
a national level, perhaps even in its 
specific Israeli manifestation. 

"ZINA" held many surprises, such as the 
line of men who sat with their backs to the 
spectators, seemingly masturbating, but 
when one of them turned to face the 
audience it transpired that they are soldiers 
cleaning their rifles ... Later, when he pulled 
the trigger and fired a shot over our heads 
we were in for another surprise - a huge 
stuffed cow fell down. At once all the 
critics started commentating on whether it 
was supposed to represent the "intifada" 
(which has, thank God, subsided by now due 
to the peace process). But any such topical 
remarks about this remarkable work are 
beside the point. It would be better to 
address the intricate choreographic design 
and the masterly and unselfish dancing of 
the Batsheva company. 

Godunoff 
the end 

On Saturday, May 20, 1995 the Russian 
born dancer Alexander Godunoff died. He 
was the last of the famous Russian dancers 
who had "defected" to the West. 1 never 
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