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של טיפוח ופינוק נף הרגל מורגש היטב גם
נתוו מזהים 80% :מהאונלוסיה סובלים מבעיות
שונות בנפות הרגליים .היום ,זה נבר לא חזשות :מוצרי
הבריאות לרגל של  I/שול

יי

I/

יצאו ממלנתם הבלעזית של

ספורטאים וספורטאיות ,זוגמנים וזוגמניות ,ומטפחים את

לכ סוגי הרגליים .רופאים ונירופרקטורים ממליצים בחום.

חזש :אריזות שי מוזלות ,המנילות פינוקים לרגליים ,לה ולו,
ואריזות מתנהמיוחזות לחייל ולחיילת .רואים לך ברגליים.
היפיס ההס ,נהם רצנו

ליצירת פעולת ייפילינג י י עדינה בכפות הרגליים .

לפעולה נם פצירות בעיצוב מיוח,ד ואבן מינרלית

יפחים על החוף ,הרנשנו נפלא ,חופשיים ומשוחררים.

להשלמת הפעולה רצוי להשתמש במוצר ייחודי נוסף

התוצאות

שיקום .

של יישול'' ' קרם הריכוך ,המשאיר את העור חלק

מדברות בעד עצמן .התאים המתים נעלמים ,וה ע ור

שיש הרבה מאוד אנשים שעדיין יושבים.

ורך למנע  .כאשר העור נס ויבש במיוח,ד נרתמות

הרענן שמתחתם נחשף לאוויר .בעצם ,הרנליים

איפה ,איפה הם הימיס

היום ,מי שאין לו בעיה בכפות הרנליים
מסתבר,

אין פלא,

-

מהאוכלוסיה סובלים מבעיות

)!( 80%

עדין

 .לשיוף

ולהמרצת

מתעוררות לתחיה ,ועימן

מחזור

-

הנוף

הדם.

כולו.

בכפות הרנליים .מי לא מכיר את התופעות הבאות,

כדאי לדעת שנשים סובלות מבעיות רנליים פי ארבע

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

מנברים .זאת במיוחד לאור העובדה כי רוב הנשים

יש

מעדיפות נעליים יפות על נעליים נוחות .ע קב י ם

עקבים סדוקים ,ממש צרות צרורות  .אבל

-

פתרונות  ,ואפילו פתרונות סובים .
התשובות

המקצועיות לבעיות בכפות

מגיערת מחברת

הרנליים

לנעליימ הצבאיות

נ ע ליים העשו י ות מחומר י ם שאינם יינ ושמים  ",כל

Iושולו' העןלמית  .יישול "  ,החברה

הוותיקה )למעלה ממאה שנה( נחשבת למובילה

נעימה  ,ולעית י ם קרובות מדי

כאב י ם  .הפתרון של

בעולם בכל הקשור בסיפול ובסיפוח כף הרנל .

יי שול "  ,תרסיס לריענוו כף הרלג .התרסיס הריחני

בישראל ,מיוצנת יישול " על ידי חברת יידקסוו",
המייבאת

לארץ

35

ל  4-משפחות,

נחלקים

-

נוחות נסתרת.

תופסים מוצרי הסיפוח הקוסמסיים והרפואיים של
מקום של כבוד על מדפי הקוסמסיקה.

יישול "

סהיבה ברורה  ,כשחם
הרנליים,

ברנליים -

חם בכל הנוף .כפות

שעומדות בעומסים הכבדים ביותר,

מקבלות את כמויות האוויר יJקסנות ביות,ר ועד
לשנים האחרונות

ביותר.

הקסנה

-

 .נם את כמות הסיפול והסיפוח

מצב הרנליים מסניר את המצב

האמיתי של הגוף .כאשר כפות הרנליים רעננות,
מסופלות וזרימת הדם תקינה

-

ברור שנם כל הנוף

)כן  ,נם עור הפנים!( מושפע לסובה.

•••

י ש ילדים
השלים אמנם בפתח  ,אבל החיילים~ עדייו  II ,צןעדים
בסן"  ,תנאי ההיגיינה הגרועים  ,יחך עמ המאמצים

הלבתי רנילים שמיסב בנ י נו ובנותינו צריכים לעמוד

ממושכת בפני זיעה ור י חות בלתי נע י מים  .בנוסף ,

בהם ,הופכים את הנעליים למייסרות  .המסעות

מעניק השימוש בתרסיס את אותה תחו  'IJת רעננות

הארוכיט  ,לילות השמירה ,הבוץ ,האבק .הצבע הכהה

נפלאה האופיינית למוצרי הסיפוח של יי שול"  ,מומלץ

שקולס את חום השמש במיוח.ד הנרביים הצבאיות,

לרסס נם בנעליים.

המקלחות המשותפות ,כל אלו הופכים את הרגליים
ה"קרביות'

הרמבים

לעמוד

על

הרנליים

-

במיוחד בקיץ

יש להזכיר את

תרסיס ה  I/סניקר

למוקד התקפה של יבל ות ,פטריות,

אנזמות ,ריח רע ושאר יימתנות" .אסור

הרעות החולות שקיימות בנעליים מזיעות  ,לחות

להשאיר את החייל הפרסי שלך ללא ערכת "שול"

ובלת י

מאווררות .ה"סניקר סריסר" מכיל חומר

הטיוחדת לצבא :סס רפידות מיוחדות ,מבודדות

קוסל בקסריות  ,מחסל פסריות  ,מסלק ריחות בלתי

מקןר ומרטיבית  ,תרסיס ה  IIסניק  1סר י טר  ",לחיטןי

נעימים

ושומר על רעננות הנעל  .חשוב במיוחד

שפשפות,

I

ר י חות

רעים ,

סס

התכשירים המציופרים של

יישול .II

ראשית ,הקרמים

המיוחדים לסיפוח ועידון כף הרנל  ,קרם גרגר י
להסרת עור נס  ,וקרם חמאת הקקאו

האפרסק

לריכוך והחלקת עור הרנליים  .בנוסף  ,פצ י רה מיוחדת
התופסת מקום של כבוד ביניהם .

ייהגואל"

האמיתי מייסורי רגל עייפה

וכואבת ,תרסיס הריענון הריחני של יישול ".במשר,ד
או בבית ,ריסוס קצר ברגע הנכון

-

והתודות לא

יפסיקו לזרום .במקום בושם או קרם פנים נוסף

-

כדאי ללכת על מתנה אמיתית לרנל החנ  .מתנה
שירנישו כל הזמן .להשיג בבתי המרקחת ,ברשתות
ה"פארמים" ובחנויות המובחרות .זרך צלחה.

הנעליים

וסילוק

פלססרים

לאותם

אנשים המבלים שעות רבות בעמידה,

מיוחדים

להננה וסיפול ביבלות )חשוב במיוחד

בלהיכה

שני

המיוחדת של הכרית  ,מונעת את החלקת הרנל

מומלץ כדי

לחצים

הן בנפר,ד והן במכלול הבעיות.

ועבהי

ובהקרש

זה ,

המשמשת גם כתיק כלי רחצה ,נאספו להם מיסב

ולבסוף ,

סריסר" לנעל ,תרסיס מיוח,ד שנועד להילחם בכל

גם

ברנל

כדאי לדאונ שיהיה נם תרסיס

זו  ,שפותחה במיוחד עבור ספורטאים  ,מעניקה הגנה

מינוון המוצרים הרחב של יישול" מספל בכל בעיה

-

בבית?

•••

עכשיו הזמן להעניק את סט הטיפוח היוקרתי של
יילוש" לאישה הטודרנית  :באריזת ניליון שקופה,

דיאודורנט "שול" למניעת זיעה ברגל .נוסחה פעילה

בתקופת הט י ךונות( ,ועוד הפתעןת מ"שןל"  .ערכה

לדונמא ,אחת הבעיות הנפוצות ביותר אצל אנשים

נותן אפקס

יצאת הרגע מן האמבסיה .אפשר לנשום לרווחה ...

היום ,כאמור ,נשים מבינות שסיפוח כף הרגל לא
פוחת

-

מדהים של קרירות ורעננות ,שנמשך שעות ,כאילו

תרופות ,מוצרי תמיכה והננה לכף הרנל ומוצרי

הקרמים היוקרתיים לעיניים ,לעור הפנים והצווא,ר

-

נם בזמן העבודה ,נם דרך הנר בונים

מוצרי

חשוב מסיפוח כל אזור אחר בנוף .לצד

-

מכיל חומרים מצננ י ם ומרניעים  .ריסוס אחד קצר

המתאימים ביותר לאקלים הישראלי  .המוצר'ם
סיפוח ופדיקור,

יישול "לרגל

גבוהים ,חרסומי נעליים צרים  ,אצבעות נלחצות,

לאה נורמ י ם לעייפות הרנליים  ,תחושה כללית לא

מוצרים מהמיג וון הכללי

מט פינוק

זרמה במראה ,אד שונה במרכיביה ,בנו ב  IIשול

II

ובפעילות

התרסיס י ם

-

נופנ י ת .

השילוב

הן לרנל והן לנעל

להיפסר מן התופעה

-

בין

לחלוסין.

במי ו m

לאותן נשים ההולכות על עקב נבוה  .פעולתה

קדימה,

וכך

מיותריס

-

נחסכים מכרית כף

הרנל

וכאביס .

לחיילת  .כאן מדובר דווקא בקרם לסילוק עור גס ,

ל יי שול" מוצרים סיפוליים המספלים בבעיות נוספות

ושחב לזכוה סיפוח כפות הרגליים הוא ,למעשה,

ריכוך"  ,דיאודורנס מיוחד לכפות הרגליים

גכון  ,שפשפת ,פסריות ויבלות .חלק נכבד ממוצרי

סיפוח הנוף כולו .ודווקא בעידן בו יש קרם לחות,

הפתעןת שינית לעניינים יינשייס" שוניס .את

יישול" מוקדשים להגנה מפני שלפוחיןת ,יבלות

תלחיב

ברשתות

ונזקים אחרים .מה פירוש נוחות נסתרת? למשל,

ההרגשה

ייקרם

הישראלי ,עור נס ויבש באזור העקב והבהונות .

ישוב

הפתרון  ,קרם יישול" להסרת עור קשה ,המכיל

הערכות

חומרים מעדנים ומרככים ומשתמש בנרנרי אפרסק

ה"פארמים" ,ובחנויות המובחרות .קדימה ,צעד!

-

ניתן

להשינ

בבתי

המרקחת

חצי

הרפידה לכרית כף הרגל  .מוצר זה מיועד

מנן ו קונדישינר לכל סנסימסר בגופנו
הטובה

באמת

מתחילה,

מהרגליים .יישול" ,ללכת על זה.

-

מלמטה,

ו(Oשובו

.תל-אביב -
.רמת השרון

.רעננה -

אבן גבירול  ,79טל03 -5224945 :

-

סוקולוב ) 52בפסאז'( ,טל. 03-5402703 :ח דרה

קידר סנטר ,אז ור התעשיה טל 09-987793 :

ושת חנו י ות לנגךי מחול I!9'tיI!IיI!lRי!Iי!!י!

.חיפה  -שד' הנשיא , 115

.אילת -

-

טל04-380027 :

ה נ ש יא , 3 8טל 06 - 3 22259 :
מרכז שלום חדש  ,טל07-340260 :

 I Iיי י
~---,

'• • 7

גליןן הקיץ של  IIהרבעןן למחןל
 IIקןלדממה II

• '---, • 7

בישראל II

ןזאת הןדןת למןסף מיןח,ד לכבןד

•-

20

ב  Iחד ולחוד

-

ל  Iאת דרור ונ  Iר ב- Iגל

דיןקן כןריאןגרפי

•

גיורא מנור

6

מכיל יןתר ממאה עמןדיס,

15

שנןת פעילןתה של להקת

של משה אפרתי.

המןסף החגיגי ,שהןכן בעזרתה של הלהקה  ,הןא מבחינת תןכנן,
צןרתן ןהדיעןת המןבעןת ברשימןת הכלןלןת בן ,על דעת מערכת

א  Iרק מ וחאמדוב

הרבעןן .ההשקפןת ןההערכןת המןבאןת בן הן על אחריןת המחבריס

לבדס ,ןאינן מבטאןת בהכרח את דעת הנהלת להקת  IIקןלדממה'!

הכןכב הרןסי של הבאלט המלכןתי הבריטי

•
הרבעןן כןלל הפעס מדןר חדש II ,משןלחנן של מבקר מחןל" ,המשלב

יוסי תבור

גוונ  Iם במחול ' 95

בתןכן תיעןד אירןעי מחןל בארץ עס הבעת דעתן של המחבר ןכן

גיורא מנור

איזכןר דיעןתיהס של אחריס.
העורכים

18

בח  Iפוש אחר האור הפנ  Iמן
אריק הןקינס ,שהלך לעןלמן

•

דוביק אשדות

I

22
26

עם הפנים םערבה

··30 Ila.lilltl
......
;;:;,עח=,h1rשו'" נטל'ה צ'רונבה
•

32

צילום השער:
יי מ'תוסן1

משה אפרת'

-

יי קו ':Jדממהןן

36

צ' 7וס ,יורס רובי)
· "MYTH". MOSHE EFRATI
""KOLDEMAMA
PHOTO, YORAM RUBIN

-38

עורכים :גיןרא מנןר ןרןת אשל

מו"ל :זום הפקות
מנכ"ל :ליאןר ןיינטראןב

כתובת :רח' שןהס  , 39חיפה 34679
טל' ,04-344051 , 254990 :פקס'04-344051 :
מח' שיווק ומנויים :מיכל שקןלניק ,טל'04-344051 :
מח' מודעות04-344051 :
עריכה גראפית:

חדש ות

-

חדש ות

-

חדש ות

53

זןס הפקןת

עיצוב גראפי :טןבה שריג-בהט

.בתמיכת המןעצה הציבןרית לתרבןת ןאמנןת

-

42

המדןר למחןל

54

משתתפי הגליוו:
מיכאל אייזנשטדט ,גל אלסטר ,אנדריאה אמןרט ,דןביק אשדןת,
רןת אשל ,משה בן-שאןל ,אלה בר-דן,ד אלאן ברנר,ד אריה יאס,

גיןרא מנןר ,אסתר נדלר ,מרתה ענבר  ,ציפי פליישר ,צבי פרידהבר ,
נטליה צ'רנןבה ,רןג ' ר קןפלנ,ד פנינה רןזנברג ,הניה רןטנברג,

ספר  Iם מרקד  Iם

56

נןעס שריף  ,יןסי תבןר ,רישןמיס :זאב

 SSN-0334-2301ו

4

מחיר הגליוו 19 :ש"ח

מחולות  Iהם של המקולל  Iם
אנדריאה אמורט

58

~60
ייאדןארד

ה " 2-

בשטןטגארט

נח החולשה
•

גיורא מנור

עשרים שנה למלנותו של קיליאן הראשון
גיורא מנור

באלט בסגנון פרוסי
גיורא מנור

טפח מעל הקרקע
צני פריךתנר

מפנקסו של מבקר
גיורא מנור

62

64
68
70
71

כווו מוסף עו עשן'ס
שנות והקת !!קווך ממה!!
הפרא הירושלמי
גיורא מנור

76
79
81

מה צפוי ב"קולדממה"
ארית יאס

גדי שנוה
נועם שריף

-

משה אפרתי

}'מיתוס" ,משה אפרתי

-

רשימת עבודות

! Iקולדממה , !lציכום :יורס רוביו

ORAM RUBINץ "MYTH", MOSHE EFRATI- "KOLOEMAMA", PHOTO:

85
88

90
92
ן..........

לי~' נ

דרןר
דיוקן

מאת

ןניר
גיורא

מנור

בן-גל

~ פני יןתר מעשר שנים  ,באחד מביקןרי

סת י רה הגיןנית  :ה י א ח יי בת להיןת בן בזמן

המחןל המעןלה שלה יי חדרים  ",הלא היא

מפתיעה ןגם מןבנת מאליה  .כדי להיתלןת

הבדידןת האןרבאנית  ,אם לא הקיןמית  ,של

הקיבןצית" בגעתןן ,נכנסתי למסדרןן

באילנןת גבןהים מאן,ד דןגמאןת לצירןף זה

האדם המ ן דרני  .השנ יי ם מסןגלים לעבןר זה

הכניסה ןהיססתי אם להמשיך בדרכי ,

השגרתיים באןלפן "להקת המחןל

כי הרצפה היתה רטןבה  .ממש באןתן רגע

שטפן אןתה ןלא היה לי נעים לדרןך על

של פשטןת ןעןמק  ,של קלילןת לכאןרה יחד

לתחןמה של זן  ,ב י ן יי החדרים "  ,ןהקשרים

עם יןפי אמיתי ,הן האןפרןת של מןצרט

ביניהם הם אחד הקןןים האןפייניים ןהחזקים

ןהמחןלןת של הכןריאןגרף הצ ' כי יירי קיליאן .

של יצירןתיהם המשןתפןת .אבל היחד הזה
בעייתי  ,למרןת ןשמא בשל האחיזה

המרצפןת המבריקןת ,מה גם שעדיין עמד שם

כבר בעבןדןת הראשןנןת של נ י ר ,כגןן יי מתים

האמןציןנאלית של בני הזןג זה בזן.

ןהדיח את שאריןת המים במגב שבידין .

מצחןק  ",שיצר בהיןתן חניך הסדנה  ,אן

המטאפןרה המרכז י ת שלהם לעצם החיים

ביקשתי יי סליחה! " ןכפי שעןשים במקרים

יי תפיסה מןטעית  ",שחיבר ללהקת יי בת-שבע ",

ה י א הריצה למרחקים ארןכים  ,תנןעה

כאלה  ,הלכתי על קצןת האצבעןת ,כהפגנה של

ניכרן סימנים של כשרןן לצקת תנןעה

בחןר צעיר  ,בלןנדי ןמאןד צברי-קיבןצניק ,

סיבן בית  ,בתןך הריבןעים של הדירה

-

שהיא

התחשבןת בעבןדת הזןלת ,לחדרה של

בדפןסים צןרניים ןרגשיים משמעןתיים  .אבל

העןלם

המנהלת האמנןתית של הלהקה הקיבןצית ,

לי ד י גיבןש סגנןני של ממש ןהתחלה של דרך

מצריך מאמץ ןזיעה  ,הרבה זיעה .המןדעןת

עצמאית באמת הגיען השניים בעבןדה שזכתה

העצמית לגןפניןת  ,לזיעה ןלריחה כאמנאציה

יהןדית

ארנןן.

-

הקרןסלה של החיים  .ןהמרתןן הזה

בדרך הבחנתי באשה צעירה ,שחןרת שיער,
המתעסקת בניקיןן המשר,ד שהיה ריק מאדם

בשעת בןקר זן .יי אתה רןאה את שני פןעלי

הניקיןן החדשים שלי? אלה זןג רקדנים
צעירים  ,בני שני קיבןצים מהסביבה  ,שהלכן
ללמןד באקדמיה בירןשלים  ,ןעכשין החליטן

להצטרף לסדנה שלנן  ",אמרה לי יהןדית
ארנןן ·

זאת היתה פגישתי עם ליאת דרןר ןניר בן-גל ,
שכיןם מאחןריהם שןרה של יצירןת ללהקת

יי בת-שבע" ןל " להקת המחןל הקיבןצית" ,ןהם
מןפיעים עכשין בתןכניתם העצמאית יי הריקןד

השלישי "  ,שקדמן לה יי דירת שני חדרים "
ן " חמןרים "  .משם המשיכן השניים ליסןד

להקה עצמאית  ,שביצעה את יצירןתיהם
המןרכבןת ביןתר עד כה  ,יי הריקןד השלישי ",

יי במערבןלת התשןקה  ",יי תאנים " ן " אינטא
עןמר י  ",ריקןד בן השניים שבים בגןפם אל
הבימה .

עבןדת הניקיןן בסטןדין היתה פתרןן כלכלי
לשני בני הקיבןץ  ,שעזבן ןהלכן לבקש את
תןרת אמנןת המחןל באקדמיה על-שם רןבין

בירןשלים  ,אבל לא מצאן שם מה שביקשן  .ניר
ןליאת ביקשן עןד משהן :התנסןת ביצירה  .הם
חיפשן אןןירה של יצירתיןת .ןאז נןסדה

הסדנה של האןלפן האזןרי יי מטה אשר "

)הגליל המערבי( ,שנןעדה לתלמידי כיתה י " ב ,
שבחרן במחןל כמקצןע מרכזי בבחינןת
הבגרןת שלהם ,ןלבןגרים  ,מסיימי שירןת צבאי ,
שכמן ליאת ןניר ביקשן לקבל הכשרה

המטאפורה המרכ ז ית

שלהם לעצם החיים

מקצןעית מרןכזת ,בקןרס של שנה .

תןך כדי הלימןדים בסדנה הם החלן ליצןר ,

 R AND NIR BEN·GALס  R. & DANCE: LIA T DRסCH

למרחקים ארוכ י ם
להיןת ההצלחה של מפגש יי גןןנים במחןל

ןתיק " בחייהם האישיים.

צילום ,י הודה אלטמן  ,נ עמי שלמון
" "THE THIRD DANCE

היא הריצה
עדיין בנפר,ד אם כי כבר אז הין ליאת ןניר ייזןג

ייהר י קוד השליש"! כ ו ר' וריקו,ן ליאת דרור ונ י ר בן  -גל

." 1978

אז נכנס זןג ה " חמןרים " ל יי דירת שני

של החיים ,מפתים את ניר לגעת שןב ןשןב
בבית-השחי  ,במפשעה  ,מתןך בדיקה אן שמא

איש עדיין לא הצליח להגדיר מהן כשרןן  .זן

חדרים " שלהם  ,הם הןזמנן לתחרןת

חשש ןרגשי נחיתןת  ,שכןלנן מןדעים להם )מזה

תןפעה מהסןג שאי אפשר להכניס למסגרת אן

הכןריאןגרפים הצעירים ,הנערכת בבניןלה

עןשים יצרני הדיאןדןרנטים ןהבשמ י ם

לנןסחה ,אבל משאתה ניצב מןלה ,ברןר לך

)(BAGNOLE

מיד שמדןבר בכשרןן ,אפילן אם היצירה אן

נפתח לפניהם .

מןפת " .ןמהי כןריאןגרפיה  ,אם לא הכשרןן

בעצם ,מוטב היה לקרןא ל יי דירת שני חדרים "

לעצב תנןעה אנןשית כך שתהיה משמעןתית

דירת שני אנשים  .כי במחןל זוג י זה  ,שנמשך

כל מי שישב פעם בשןרןת הראשונןת של מןפע

מבחינה צןרנית ןרגשית .ןמבחנה העליןן של

כשעה  ,לא מדןבר במצןקת ד יןר ןבשןכני

באלט זןכר בןןדא י שלעיתים נראים הרקדנים

יצירה אמנןתית הןא הצירןף שיש בן לכאןרה

האןהלים בכיכרןת העיר  .מסגרת מתכת

בשעת סיבןב מהיר כממטרןת של זיעה  .טיפןת

מרןבעת ,התלןיה מעל לב י מה הריקה  ,תןחמת

נןצצןת ניתזןת מגןפןתיהם במעגל  .הזיעה היא

שליד פריס ,זכן בתחרןת ןהעןלם

הביצןע אינם כליל השלימןת אן יייצירת

מרפה ממנן  ,אן נכןן יותר  ,שאינן מרפה מניר.

 IIאינת א עומר ",י כור  ':כ י את דרור וכי ר בן  -גכ

~
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מיליןנים(  ,ןמבדיקה עצמית זאת נןצרת
שרשרת של מחןןת ,מןטיב חןזר ,שניר אינן

"A NTA
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בעזרת תאןרה את שני החדרים .אבל ניר

בלי ספק המרכיב הבסיסי של המחןל

ןליאת לא נתפשן  ,השבח לאל הכןריאןגרפיה ,

שביטא זאת פעם לינקןלן קירסטיין  ,יהןדי

לנןשא הנפןץ ביןתר בכןריאןגרפיה המןדרנית,

מאז יצרה אנה סןקןלןב בשנת

1955

את

חכם  ,שהביא בראשית שנןת

ה 30-

-

כפי

את

באלאנשין )ןבכך את הבאלט המןדרני

7

המעולה( לחופי אמריקה" :הצליבה היום-
יומית של הרקדן בזיעתו".

השימןש בגןפניןת

ללא מסכה הןא אחד
האמצעים

המחול על כל צורותיו הוא אמנות המכאיבה

לעושיה .ואולי יש בה יותר משמינית של

הסגנןניים -בימתיים ,

מזוכיזם .מכל מקום בבאלט הקלאסי ניכר
מאמץ מודע להתעלם מההיבט הגשמי ,
ה  IIמסריח

II

עבןדתם של ליאת

של אמנותה של טרפסיכורה

הנעלה ,בת האולימפוס .למעשה גם המחול
והאמריקאי של שנות

ןניר לתיאטרןן-

המחןל ,שפינה באןש

המודרני ,האירופי של ראשית המאה

ה ,50-

המקרבים את

לא היה מוכן

להודות בגופניות מצערת זו של מבצעיו.

היא הסמל המסחרי
שלן

לכאורה תחת הנסיכים והפיות האצילים-
מעודנים של הבאלט נגדו מר,ד באו במחול

על כן שום דבר אנושי אינו זר לי "  .זיעה  ,קיא,
פעולות גופניות  ,שנחשבו למוקצות מחמת
מיאוס ,נכנסו למחזאות ולמחול החדש .זכורה
בוודאי הופעתה של הרקדנית הקנדית מרי

שויינאר  ,שלא בחלה באוננות לעיני הצופים,
דבר שאפילו מבקרים קשוחים התקשו לעכל.

אבל בלי להגיע דווקא לקיצוניות נטורליסטית
כזו ,בחרו ליאת וניר בגישה המציינת את
הקולגים שלהם במערב אירופה .הדבר בא

לידי ביטוי קודם כל בכ,ך שלרשותו של רקדן
לא בהכרח צריך לעמוד גוף מושלם ,רזה
וצעיר.

אמצעי החזרה בולט במיוחד במוסיקה

המודרני גיבורים ואלים אחרים ,אידיאליים

ובמחול מכמה טעמים :ראשית ,משום שמדובר

סף ההתקבלות לבימת המחול בעבר הזכיר לי

לא פחות ,אם כי לא כל כך אריסטוקרטיים.

בתהליך של זמן ,שהחזרה היא המדד שלו.

את השיטה שבה מיינו פעם תפוחים בבית

את המגבלות הגופניות ואת גשמיותם של

שנית ,משום ששפת התנועה מהירה ביותר,

אריזה )אני מניח ,שבינתיים עושים זאת בוודאי

הרקדנים ,שהכל ביקשו כאילו להסתיר מעינו

ולכן מתבקשות חזרות  ,שמא בשטף האירועים

חיישנים אלקטרוניים( .לכל ממיין היה ביד

של הצופה ,חשפו רק יוצרי תיאטרון-המחול

לא נקלט בראייה ראשונה שום דבר בתודעת

לוח עץ לבוד ובו שורת חורים גדלים והולכים.

האירופי החדש של שנות

ה .70-

הצופה ,עד שאין

 IIלומדים II

ומשננים את

החוויה שוב ושוב .ושלישית ,הן המוסיקה והן
השימוש בגופניות ללא מסכה הוא אחד

המחול בעצם החומר שלהם

האמצעים הסגנוניים-בימתיים ,המקרבים את

עבודתם של ליאת וניר לתיאטרון-המחול,

תנועת הגוף

-

-

הצליל או

כל כך יפים וחזקים בזכות

עצמם ,שנשאר בפה טעם של עוד.

שפינה באוש היא הסמל המסחרי שלו .אמצעי
נוסף ,חשוב לא פחות ,הוא השימוש בחזרה ,

לפעמים אינסופית ,על מרכיבי-תנועה .האמת
היא ,שללא חזרה על יסודות ומרכיבים אי
אפשר כלל ליצור תשתית צורנית או מקצבית.
כל מבנה אמנותי תלוי בכך :השינוי או העדר
השינוי הם שני  IIהמספרים

הבינאריים II

)מושג

השאול מעולם המחשבים( של שפת האמנות.

תפוח שנפל דרך חור מסוים  ,סווג בהתאם .על
בימת המחול  ,מי שלא  IIנפל

הצעירים ,היפים

-

II

לנקב הרזים,

לא היה לו סיכוי .לליאת

דרור אין גוף כשל רקדנית מהאסכולה הישנה ,
אגן הירכיים שלה רחב מכדי לעבור את מבחן
הבאלטיות .ואילו ניר ,שהוא גבר נאה ומוצק ,

בניגוד לסגנונות שקדמו לו
והמחול המודרני

-

-

הבאלט הקלאסי

תיאטרון-המחול בימינו

לא הצ יג לעצמו איזה אידיאל אסתטי מופשט

ו  IIנעלה ,II

במובן הנדוש של מלה זו  ,אלא אמר,

כדברי המשורר הרומי טרנטיוס )בן

המאה השנייה לספירה(" :אני אדם:

גשמי מכדי להתאים לתפקיד "הרקדן
האצילי

II

לפי מושגי היופי המסורתי.
דרור ובן-גל מחפשים אחר

האנושיות של האדם
המגיע לעמק הבכא שלנו
בכל מיני צורות ,משקלים
ודגמים ,ומכאן הקרבה

לתיאטרון-המחול
הגרמני ,שהכל מנו
בעבודתם .כשם שפינה
באוש וחבריה נמשכו

לבגדים  IIחסרי

צורה" ,כאילו בגדי
רחוב ,ובכל זאת

כאלה המאפשרים
תנועה והבעה ,

ואלה בעיקר
שמלות תחתוניות

וקומביניזון לנשים
וסתם מכנסיים חסרי

ייחוד וגופיות לגברים,
שבינתיים היו דווקא

לאופנתיים ,גם ניר וליאת
נוהגים להתלבש )או
בעצם שלא להתלבש(
בצורה זו II .הרבה פעמים

האשימו אותנו בדמיון

לפינה באוש .אבל האמת
היא ,שיותר מאחרים

השפיע עלינו דווקא יאן
פאבר הבלגי" ,אומרים
השניים  .שני המופעים

ייתאני ס "

כור'7 ,יאת דרור
וכיר

בן -ג7
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שיןצר צעיר ןמיןחד זה הביא ארצה הצטיינן

ב"אינטא עןמרי" השימןש במלים מןשמעןת

יןתר,

ןגם דרכי השמעת

אלא שב"ריקןד השלישי " הם בחרן בגןסטאב

מאהלר ,אגב ,המןסיקה של מלחיו נפלא זה

בתחןשת זמו יןצאת דןפו ,בשינןיים איטיים,

תןפש מקןם נכבד עןד

כמעט בלתי מןרגשים ,בחזרןת על תנןעןת,

הטקסט השתכללן ,ןכאו דןמני ניכרת גם

נחשבה עד לפני 20

בשימןש פרןבןקטיבי בחפצים ,כגןו שבירת

השפעתן של ןיליאם פןרסיית ,מנהלן של

לכןריאןגרפיה בשל דשנןתה ,עד שבא ג'ןו

צלחןת ןהריגת צפרדעים ,ןבעירןם ,שנןעד לן

ייבאלט פרנקפןרט'! אלא שאצלן הטקסטים

נןימאייר ןיצר בהמבןרג שןרה שלמה של

תפקיד אסתטי ןדרמטי כאחד ,

מתנגשים ןאפילן מתנקשים בתנןעה ,ןאצל ניר

באלטים מעןלים לצלילי הסימפןניןת של

ןליאת מהןןה דיאלןג-לא-דיאלןג מרכיב של

מאהלר דןןקא  ,לפנין רק מןריס בז ' אר הצליח

שנה כבלתי מתאימה

דןןקא בתחןם זה של שימןש בגןף עירןם ליאת

סצינה ,העןמדת בפני עצמה ,איו הם היןצרים

בכ,ך אבל הןא בחר בשיר המרגש ,ייהשןליה

ןניר שמרניים למדי עם המןפע שלהם משנת

היחידים אצלנן ההןלכים בכיןןו של תיאטרןו-

הנןדד" לדןאט לשני גברים ,שהןא באמת פנינה

המחןל האירןפי ,למשל אמיר קןלבו עןשה כו

זעירה ןקןרנת ,יי הריקןד השלישי" אינן ביטןי

אמבטיה ,טקסי היטהרןת ייצריים ןעירןם נשי

אף הןא,

מחןל תנןעתי למןסיקה של מאהלר ,מאהלר

ןגברי יפה ןענייני ביןתר ,ןבן בזמן פיןטי,

ההתייחסןת שלהם למןסיקה אף היא

הןא למעשה הדייר השלישי בדירת הזןג ,הןא

אןפיינית לסגנןו זה ,איו זה מקרה שבמןסיקה

קיים יחד עם הרקדנים  ,השניים ,בפרק

של סטיב ריי,ך ןעןד יןתר של פיליפ גלאס,

הפןתח ,שבן יש לטעמי עןדף תנןעה מקבילה

,1995

ייאינטא עןמרי" ,שכןלן נע סביב

לפעמים אפילן חשתי מעיו חןסר עקביןת

אצלם ,כגןו ב"דירת שני חדרים",
ריקןד בן יןרדים שןב ןשןב

מכנסין של ניר ,אבל הןא תמיד
נןתר בתחתןנים רחבים מב,ד

כאילן עצר בנקןדה מסןימת את

התהליך בשל רגש בןשה שלא כל
כך במקןמן ,היכןלת שלהם

להשחיל רגע פיןטי ענןג ביו
התרחשןיןת ,אפרןריןת כמעט

יןמיןמית של תנןעה ןרגע של
קסם בימתי ,כגןו הפרחת

הפרפרים על ידי שני ה"חמןרים",
הסןחבים כמן חלזןנןת את

ייביתם" בצןרת חבילןת ,אןלי של
פליטים נצחיים ,אף הןא יכןל
להתפרש כהשפעה של יאן פאבר,

ב"ריקןד השלישי" משמש
המןמנט הריאליסטי דןןקא

כפרדןקס ליצירת פיןט בימתי,
אחרי מאבק פיסי אכזרי ביו

השניים ,יןשב לן ניר על גבי
רמקןל במרכז הבימה ,מןריד את
משקפין ןמנגב אןתם ,ןרגע זה של
רגיעה ןמנןחה מדבר בצןרה

נחרצת ,ממש כתנןעה חזקה,

רקדו העןלה לבימה ןמשקפיים
על אפן

-

תןפעה יןמיןמית בחיים ,

אבל איננה מקןבלת באמנןת
המחןל

-

לא משןם ששכח להסיר

אןתם ןלהניח בחדר האיפןר ,מקשרת ביו כל
המרכיבים שמנינן כאו :זהן ריאליזם מכןןו,
אנטי אסתטיןת באלטית  ,חיפןש אחרי
המחןןה הפיןטית בתןך פרטי המציאןת ,אפשר

יי במערבו לת התשוקה ",כור'  ,לואת דרור ו נו ר בן  -ג:ו
רקדנוס ,הלהקה  ,צולוס ,שוש קורמוש
"CfRCLES OF LUST", CHOR.: LfAT DROR AND NfR BEN'GAL
DANCERS: THE COMPANY, PHOTO: SHOSH KORMOSH

להשןןת סגנןו זה לשירין של יהןדה עמיחי,
שגם הןא מבקש את השיר ברחןב אן בבית,

ליאת ןניר רןאים בשלןש היצירןת שלהם,

יידירת שני חדרים" ,ייחמןרים" ן"ריקןד שלישי"
תחנה חשןבה בדרכם כיןצרים ,הם צמצמן

בעצם את עןלמם לבית הפרטי ,בשני חדרים,
בדרכי הנדןדים של החמןרים ןלבסןף שןב

בדירה ,שאןתה מסמלת מערכת הגברה ,על

דרןר ןבן-גל מחפשים
אחר האנןשיןת של

האדם המגיע לעמק
הבכא שלנן בכל מיני
צןרןתן משקלים
ןדגמים

הבימה הריקה ניצבים שני רמקןלים מרןבעים,
שני מיקרןפןנים ןטייפ

-

כל המכשןר הזה

ביו בני הזןג  ,ממש התקןממת י נגד האדישןת

אן ההתעלמןת הזן מהמןסיקה מתןך
הסימפןניה הראשןנה ,כמין שריד להרגל

לעבןד עם מןסיקה מינימליסטית  ,התנןעה
מתייחסת לצליל רק

במישןר הפעמה ,המכני,

השןלי ,ביצירתן של מאהלר ,אבל בהמשך
מתברר ,שיש למלחיו תפקיד משלן  ,הןא דמןת
נןספת לשני המבצעים של המחןל ,
ב " ריקןד השלישי " דןןקא ברגעים של מנןחה
ןמנןחה מןצדקת של הלןחמים

-

-

בהם מביאה

ליאת שתי כןסןת ןכד יין  ,כמין טקס של

פיןס,

ןהיא שבה ןמבצעת פעןלה זן פעם נןספת
משתמשים כןריאןגרפים צעירים רבים ,כי

לקראת הסיןם  ,יש אןתן מטעו פיןטי ,ההןפך

נראה כאןתן אח ישו ,המסמל את הביתיןת,

יןצרים מינימליסטיים אלה כןתבים מןסיקה,

פעילןת יןמיןמית לאלמנט של אמנןת,

הלא בימינן באמת מערכת ההגברה היא מרכז

שאם כי היא קצבית ,מןרכבת בדרך כלל

יש עצבןת של חיפןש אחרי קשר  ,ביקןש

החיים של זןג צעיר ,שני המיקרןפןנים

ממרכיבים זעירים ,החןזרים על עצמם

האהבה הזקןקה לאישרןר בלתי פןסק,

משמשים להם לניהןל שיחןת כמעט ילדןתיןת,

ןההתפתחןת חלה כאילן מתחת לפני השטח ,

בדיאלןג הזה  ,ןבתנןעה הנןצרת ממנן,

ייתאמר שאתה אןהב אןתי" ,מתחננת ליאת ,

כמשהן סמןי ,כתנןעת קרחןנים ,ןזה יןצר מסך

השימןש הנאה בתנןחה בתןך תנןעה כמעט

כמן ילדה הפןחדת להיןת לבד בחןש,ך ייאת

קןלי מאחןרי התנןעה ,במקרה הטןב רקע ,

אןבססיבית ,ברגעים בהם ניר פשןט מנגב את

מי אתה אןהב יןתר ,את אבא אן את אמא?"

ןבמקרה המןצלח פחןת פשןט ייטפטים

ממלמל ניר כמן ילד החןזר בכעס על השאלןת

מצלילים" בלתי מחייבים ןכמעט מיןתרים,

אןלי יין זיכרןנןת

של המבןגרים הטפשים,

השקט משמש גם אצל ליאת ןניר,

ןאנןשיןת,

משקפין  ,כאחד האדם  ,אן מןזג לעצמן יין

-

-

מקנים למןפע עדינןת
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לקראת הסיום נכנסת ליאת וזר ציפורנים

נערים רבים הרוצים לרקוד ורק אינם

ולהיות לרסיסים היכולים לפצוע,

אדומות גדול בידיה ,היא מטיילת לה ומפזרת

מעיזים"  ,מספר ניר,

ליאת וניר הופתעו ,שלמרות התגובות

הנלהבות ליצירתם  ,הם נדרשו על ידי ועדת

אותם על פני הבימה ,משליכה את הפרחים

לעם II

מאחורי כתפה ,וניר  ,המתרוצץ אחריה

במשך כשנה הם עבדו על יצירתם החדשה,

הרפרטואר של  IIאמנות

ככלבלב המקשקש בזנבו ,נרתע כל אימת

התגבשה קבוצה והיצירה נוצרה בעבודה

המבצרים האחרונים של הז'דאנוביזם הכוחני
השמרני בארץ

שינויים

II

אחד

-

 IIלערוך

במופע  ,אם עליו

לזכות בהזמנות מטעם  IIאמנות

לעם ,II

אפילו לא נאמר להם

מה ,בעצם  ,הפריע לחברי אותה
ועדה" ,שדיוניה

סודיים ,II

האם

יותר מדי ייצריות יש כאן?
הצורה חדשנית מדי?

לביורוקרטיה האמנותית
פתרונים,

כשמדובר בזוג יוצרים ,העובדים

במשותף ,תמיד מסקרן לגלות,
מה חלקו של כל אחד
מהשניים  ,האחים גונקור
הצרפתים ,מוס והארט

המחזאים האמריקאים ,ועוד

זוגות של יוצרים  ,הותירו
אחריהם את חידת הסימביוזה

היוצרת ,גם ליאת דרור וניר בן-

גל כל כך התרגלו לדרכם
הזוגית ,שהם עצמם אינם

מודעים לחלוקת התפקידים
ביניהם,

לא זכורה לי תקופה בתולדות
המחול האמנותי בישראל,
יי מטע) חורג" ,כור'  ,ל)את דרור וגיר ב)  -גל

משותפת ,גם בעזרת אילתור ,ואולי זו אחת

ששפעה יצירתיות כמו זו העכשווית ,כי בזכות

רקדגיס  ,להקת המחול הקיבוצית  ,ציל וס  ,עפר גוב

הסיבות  ,שתוך תקופה קצרה יחסית הגיעו

קבוצה שלמה של יוצרים  ,כגון אוהד נהרין,

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

הרקדנים לרמת ביצוע מפתיעה ,כי גופו של

רמי באר ,אמיר קולבן ,רות זיו-איל והשניים

DANCERS: KIBBUTZ DANCE COMPANY

אדם ,המבצע מה שהוא עצמו יצר ,מסוגל

בהם אנו דנים בדיוקן ביוגרפי זה ,נראים

לעשות דברים מדהימים ,למעשה ,זו היתה

הרקדנים והרקדניות בני הדור הצעיר

שפרח כזה נוחת במקרה על ראשו או גבו,

דרכם של ראשוני המחול

כאילו הוא משהו מגעיל  ,אי אפשר שלא

המודרני ,כגון גרטרוד

לחשוב על הציפורנים )הלבנות( של פינה

קראןס אצלנן  ,שלא בנן

באוש  ,אבל גם תמונה זו של פיזור פרחים

כל טכניקה שיטתית ,אלא

יוצרת ריגוש בלב ,אלא שכמו בסצינות אחרות,

חיפשן דרכים לפתןר

הסבלנות של שני היוצרים ,המוכנים לחזרות

בעיןת טכניןת ,לפי הצןרך

אינספור פעמים על אלמנטים  ,רבה משלי,

שהכתיב הרגש,

 IIבמערבולת התשוקה

II

היוותה נקודת מפנה

ב  IIבמערבןלת

אין סיפור ,אבל יש בן

בעבודתם ,שלוש היצירות הראשונות של ניר
וליאת היו מעין דיוקן עצמי חושפני ,מחוספס,
ללא התאהבות עצמית  II ,במערבולת התשוקה

התשןקה II

II

התפתחןת של יחסי אנןש ,

הגולשים לעיתים לדברים

אינה עוד דואט עבור עצמם  ,אלא עבודה

מסוכנים ,הזכןכית היא

מורכבת לעשרה מבצעים  ,והפעם היוצרים

מרכיב סמלי מרכזי בן ,

מחוץ לבימה עצמה,

ממש כמו הזכוכית ,שיש

לה ברק ,שהיא שבירה

בעזרת מודעות בעיתונים ,הם הזמינו למבחנים
שערכו לקראת החזרות על  IIבמערבולת
התשוקה

II

מועמדים שלא נדרש מהם ניסיון

קודם במחול ,הם הופתעו מההיענות הרבה

של עשרות צעירים  ,וביניהם לא פחות מ 60-

ועלולה להיןת מסןכנת
אם נןגעים בה בכוח אן

אןחזים בה בצורה חלשה
מדי  ,גם יחסים בין בני

אדם עלןלים להישבר

בחורים II ,מיעוט הבחורים הרוצים לרקוד הוא
אגדה" ,אומר ניר,

יי במערבולת התשוקה"

כור  ',ליאת דרור וגי ר ב)-גל

לא פשוט לנהל להקה ,המשתתפים מקבלים
תשלום רק עבור מופעים ,ועל מנת לשפר את
המצב הכספי ,שניים או שלושה מהרקדנים
שלהם משתתפים לסירוגין במפגשים שניר

וליאת עורכים עם תלמידי בתי ספר בכל רחבי
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המדינה II ,ובמפגשים אלה שוב מתברר  ,שיש

רקדנים :הלהקה
צילוס ,יורס רובי)
••CIRCLES OF LUST
CHOR,: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL
DANCERS: THE COMPANY
PHOTO: YORAM RUBIN

מרתקים  ,עצמאיים ומזדהים הזדהות שלמה

עם תנועתם ,ולא כשליחים שכורים של היוצר.
הם לא יימבצעים" בלתי מעורבים אישית,
במובן הפחות חיובי של מונח זה.

כל עבןדה חדשה

שלהם מסקרנת
ןמעןררת מחלןקןת.
משןם

הזדהות עד הסוף מציינת את המופע של ליאת
וניר ,ייתאנים"  ,הנמשך

כ 90-

דקות ,ואם כי יש

בו ,מדרך הטבע ,נקודות שיא ואתנחתות ,הוא
מרתק מראשיתו  ,שעה ששחף מתכת נוצץ

נישא לאיטו לרוחב הבימה ,ועד הסיום בו
נושאים הרקדנים ומוצאים אלה את אלה,
אחרי מסע מפר,ך מסוכן

ורב תהפוכות.

שהם

מתעסקים בחןמרים

הבסיסיים ביןתר של
התיאטרןן ןהמחןל
היצרים

ןהגןר

האנןשי

מתגלים מכנסיים קצרצרים  ,כמו חלקו
התחתון של מחוך נשי .זה לא כל-כך חדש  ,וגם

לא שייך

לעניין.

אחרי סצינה של אורגייה עדינה של זלילת
ענבים חושנית ,הכל עוטים חולצות שחורות ,
המת כפת רות מאחור  ,כך שכל אחד נזקק

לעזרת חברו לסגירת החולצה שעליו  .בלי
משים  ,הופך אקט זה של לבישה וכיפתור
פשוט  ,למשהו המסמל שיתוף פעולה .ואילו
אצל אחת הרקדניות  ,גבוהת קומה ורזה  ,אחרי
שגם היא רחצה את פניה ואת חזה החשוף

לקראת הסיום ,הצעקה הופכת לסתם רעש

במים מטהרים ,הופכת החולצה לכל י נשק  ,כ י

כאשר עולה האור ,מתגלים על רצפת הבימה

החוזר על עצמו ,ללא ניסיון לעצב גם פן קולי

הבחורים מסרבים למסור לה את הכסות

ובירכתיה מיני מתקנים ,המעלים אסוציאציות

זה בצורה דרמטית משכנעת .וזה פגם ממשי

שהיא מבקשת ,והיא נדחפת ומושלכת,

של עינויים ,קולבים וחבלים .אבל עד מהרה

המוכר היטב בכוריאוגרפיה של יוצרים רבים,

מסתירה בצניעות  ,קצת מוזרה בנסיבות אלה,

מתברר ,שכל כלי העינויים הללו נועדו ,פשוט ,

המיומנים בניהול תנועה אבל לא של מונו או-

את שדיה בזרועותיה .זהו רגע של איבה

למתוח שלושה ברזנטים
בהירים ,התוחמים את

הבימה ומחלקים אותה .
עצם המלאכה הממשית
של הכנסת שלוש
היריעות )בצורת חבילות
ארוזות

-

מה שמעלה

מוטיב של סבלות ,שכבר
הופיע אצל ליאת-ניר
ב"חמורים"( ,פריסת
ומתיחת היריעות נעשית

במין יעילות ומסירות,
ההופכת עבודה טכנית

פשוטה למחול  .וכשם
שבתחילה נישאות שלוש
החבילות על כתפי
הבחורים ,הנעים בכיווני
גו שונים ,כך נישאות
גוויותיהם העירומות

כמעט על כתפי חבריהם,
כמו בלוויה ,בסיום.
ה"עיקרון הטריטוריאלי"
משמש נקודת מוצא

למחול ,אבל אינו הופך
אותו להרצאה נרקדת .

כולנו חיים בגבולות

-

אישיים ,לאומיים,
קבוצתיים .אין זו

כוריאוגרפיה על תיזה,

המנסה להוכיח משהו
מוגדר .ההתרחשויות מתחלפות במקצב כולל ,

מהתחלה רוגעת ,יחסית  ,לשיא של מירוץ
מרתון עד כלות הכוחות סביב הבימה,

המסתיים במפלי זיעה ,ונשימתם המואצת של
הרקדנים משמשת ליווי מוסיקלי לסצינה
הנועלת את חלקו הראשון של המופע .
לתנועה מוכנסים גם אלמנטים של טקסט.
הרקדנית שירה חביב שחורת השיער וקטנת

הקומה  ,בלי אוטרד שחור ,חוזרת שוב ושוב על
הפסוק יידבר אלי על אהבה".

עבןדןתיהם

יידי רת שני חדרים "  ,כ Jר '  Jריק Jד  ,ויאת דר Jר  Jניר בו  -גו
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מתנןעעןת כמן

יצירןת מחןלן אבל

 R AND NIR BEN·GALס R. & DANCE: LIAT DRס CH

כמן שחקנים

ואכזריות  ,של הגנה על טריטוריה אישית

רקדניהם נדרשים

ואוטונומיה גופנית  ,אליה פולשת החברה .

לשלם את מלןא
מחיר ההזדהןת עם

התפקיד מבחינה
גןפנית ןרגשית כאחד

מאז המופע הקודם של להקה זו ,התגבשה
הקבוצה שאיתה עובדים שני היוצרים מזה

כשנתיים  .אחדים מן הרקדנים ממשיכים זו

הפעם השנייה בלהקה .משום מה  ,תנועתם של
הבחורים בחבורה מרתקת יותר מזו שניתנה

ברגעים אחרים משוחחים אחדים מן הרקדנים

דיאלוג .פן טקסטואלי זה זכה לטיפול מעולה

לנשים  .הרקדן הבולט ביותר היה  ,בלי ספק,

ביניהם בשקט ריאליסטי  ,שיחות שאינן מגיעות

ולעיצוב של ממש ב " אינטא עומרי " .

עמנואל גת  ,והוא מאותם אנשים שאי אפשר

לאוזנינו .מבחינת טיב העיצוב הבימתי מפגר

לגרוע מהן עין על הבימה .אבל כל השמונה

הטיפול בקולות בהרבה אחרי העיצוב

בחלקו הראשון של ייתאנים" הכל לבושים מיני

מרתקים באינטנסיביות התנועה שלהם

התנועתי .

טוניקות קלילות ,בגוונים עדינים ומותאמים

ובמסירותם למחול.

היטב .מתחת לשמלות היוני-סקס הללו
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עבודתם הטרייה ביותר של ליאת וניר היא

שנראית כמו שוט בידה  .אחריהם לבנה ,רכונה

הקודמים של ליאת וניר  ,כגון יי תאנים  ",שב י חס

יי אינטא עומרי ו "  ,עבודה קבוצתית מרתקת ,

כשפחה על הרצפה  ,ממרקת ומייבשת אותה.

אליהם טענו רבים שלא מובן להם ,בעצם ,מה

כולתום )עריכה מוסיקלית :אריק חיות ;

בסצינה אחרת  ,חשופת חזה ואחוזת חשק  ,גפני

לצלילי שירה של הזמרת המצרית אום

ביקשו שני היוצרים המוכשרים הללו לומר ,

הפעם הדברים ברורים מאוד  .לדעתי הש י מוש

תלבושות :א ן שמעון; תפאורה  :ארז יניב;

מנסה לעורר את שני הגברים העומדים

במוסיקה מזרחית אינו פרוגרמטי  ,אלא מרכיב

תאורה :איל תבורי ; בביצוע הרקדנים  :יובל

ומעשנים  ,והם מנסים להיפטר ממנה ,בועטים

ניגודי יי רגיל "  ,והוא עובד יפה .

פינגרמן  ,נעמה גפני  ,ניב שינפל,ד רוני לבנה ,

ומעיפים אותה ,כאילו היתה קופסת גרוטאות

והכוריאוגרפים עצמם  ,ששבו להופיע על

ישנה .מבחינה כוריאוגרפית הדואטים של

מופע חזק ,מהנה ,מגרה ומתגרה ,המשך מצוין

הבימה אחרי תקופת העדרות ממושכת  ,בה גם

לבנה עם הגברים היו פחות מוצלחים  .לאורך

בדרכם המיוחדת של ליאת דרור וניר בן-גל .

נולד להם בן( .

כל העבודה הדואטים היו מאוד אלימים

דרך שאינה אלא התחלה  ,אפילו אחרי עשר

וחסרו גיוון של דרגות כ ו ח ומשחקי דינמיקה .

שנות יצירה .לא זה הרגע לסכם את עבודתם

דר ו ר ובן-גל הצליחו לעצב לעצמם סגנון מוגדר

של ליאת וניר ,שכבשו לעצמם מקום מכובד

למדי  ,אף כי לא מגביל וקפוא  .כל עבודה

המפגשים והמאבקים של אהבה ומשיכה ,

במחול העכשווי המודרני בארץ ובאירופה .

חדשה שלהם מסקרנת ומעוררת מחלוקות .

מאבקים על שליטה בזולת ,נמשכים עד לרגע

עבודותיהם מצביעות על התחדשות מתמדת,

בו מחליט אחד הבחורים להתפשט ולהיכנס

מחשבה רעננה ונכונות לשינויים  ,במסגרת

למים .זוהי מעין שאיפה להיטהרות ,של

האסתטיקה שהשניים יצרו לעצמם .

משום שהם מתעסקים בחומרים הבסיסיים

ב י ותר של התיאטרון והמחול

-

היצרים והגוף

האנושי  .עבודותיהם מתנועעות כמו יצירות

מחול  ,אבל כמו שחקנים רקדניהם נדרשים

ש י מוש במים במובן העתיק והריטואלי של

ליאת דרור וניר בן-גל הם אנשים טובים

הרחצה  ,האמבטיה כמקווה טהרה.

לשלם את מלוא מחיר ההזדהות עם התפקיד ,
מבחינה גופנית ורגשית כאחד .

באמצע הדר,ך והכל אפשרי.
מרגע זה ועד שנכנס לבימה ניר בן-גל בבגד
שחור  ,יורד המתח ,כאילו הסתיים החומר

פעמים רבות צוין  ,שעבודתם שואבת השראה

ר שומת ענויות

התנועתי והרגשי שבמופע  .ניר מכניס רוח

מסגנונה של פינה באוש ,אבל היוצרים

חדשה  ,הוא משמיע מונולוג משעשע ,מלא

הישראלים מעולם לא ויתרו על מיומנות

הומור בלתי-מילולי ,בהברות ללא תוכן

מחולית של המבצעים ולא הפכו את המחול,

מוגדר  ,עד שהוא ממש מתמוגג מנחת ,וסוחף

כפי שעושה פינה באוש  ,למשחק בימתי

איתו את הצופים  .בעצם זהו מונולוג מאוד

במסגרת תנועתית  ,של מחוות  .ממש כמו

יי פרטי " על אף היותו מין סטנד-אפ קומדי

בעבודותיה המוקדמות של פינה באוש,

חסר

-

ומוחשיים  ,שאפשר אפילו לטפס עליהם ,
בסביבה ביתית

-

האינטימי ביותר בדירה ,בו אדם נמצא לבדו

כור' :ניר בן -גל

הלהיט האופנתי העכשווי של ישראל .

תלבושות :צפרה פרלמוטר ודורית אמיר

גם הוא נמשך אל המים שבאמבט  ,מתפשט
ומתרחץ כולו במים הנשפכים עליו  ,וכך עושה
גם הרקדן השלישי בחבורה  .הנשים בקטע זה

ומעורטל עם גופו  ,אולי אף אינטימי יותר

ממלאות בעיקר תפקיד של בלן

מחדר המיטות  ,בו ב כל זאת נמצאים שניים

לפחות.

וסוחטות את הלבנים שפשטו ,ומספקות להם

הן מגישות

מוסיקה :מגי ניקולס

הנרכיינר

תל אביב

וכנריק י נר

כור' :ליאת דרור

בגדים יבשים .

המופע מתחיל מריקוד סולו יי מזרחי " של

רקדנים :האנסמבל ירושליס

ליאת  ,כולו ניענועי אגן  .התנועה רכה וגלית,

מוסיקה :יועד נבו

כאילו הרקדנית נהנית מאחוריה המודגשים
והיא מלטפת אותם לעיתים  ,כולה חושניות .

אבל היא אינה משתתפת למעשה במפגשים
השונים של הדמויות זה עם זו או עם המים

עבוד ו ת יהם מ צביעות

ע ל התחדשות

טקסט :פטר הנדקה

תלבושות :האחיות דרשוביץ

מת מדת}'מחשבה

בכורה 28 :במאי ,1986

ר עננה ונכונות

לשינוי י ם

באמבטיה הלבנה  ,הניצבת על רגליים נמוכות

וכטעך

כפ י שהיה נהוג פעם.

אחרי הרחצה האווירה נעשית מפויסת ורגו~ה

ירושליס

חירג

כור' :ליאת דרור וניר בן-גל

בתוכניות קודמות הרקדנים הוצבו בתפקיד

יותר  .וכשליאת חוזרת )בפעם השלישית

רקדנים :להקת המחול הקיבוצית

כפוי טובה של משכפלים של תנועות הזוג  ,אך

כמדומני( ,עם שירה של אום כולתום ,המשמש

תלבושות :צפרה פרלמוטר

הפעם יובל פינגרמן  ,נעמה גפני  ,ניב שינפלד

רקע לייראקס אל שארק" שלה ,חשתי שהגיעה

מוסיקה :וויס מרטנס

ורונ י לבנה בולטים באישיותם .ניכר שהם

עת הסיום .אבל אז מתחיל חלק  ,משעשע

תרמו לעבודה חומרים תנועתיים הנובעים

כשלעצמו אך שאול מכפר אחר :אחד

מתוכם ,בתהליך יצירה משותף עם בני הזוג.

הבחורים אוחז בידו מיקרופון ,ותוקע אותו

התנועה שלהם מקרינה אמינות ואיכות,

לפרצופיהם

-

אורך המופע:

נרפיסה

ואפילו לרגליהם של הזוג

והחומר התנועתי של המופע יותר עשיר

הרוק,ד כמו כתב טלוויזיה או רדיו טרדן

ווירטואוזי מאשר בתוכניות הקודמות של בני

וחצוף  .זו כאילו התחלה של סיפור חדש  ,שאין

הזוג .לאורך המופע שזור כמוטיב חוזר ריקוד

לו המשך .אילו מוטיב זה היה נכנס לתמונה

ישבן קסום של דרור  .מקור התנועה אצלה

הרבה קודם  ,והיה משמש כעוד חוט עלילתי

הוא פנימי ,מעין נקודת אנרגיה הטמונה עמוק

הפומביות של האינטימי בעידן התקשורת

באגן  ,שממנה זורמות אנרגיות היוצרות תנועה

אולי זה היה אורגני ו"נכון ".כפי שהדבר

מעגלית של גלים .גלים אלה זורמים ללא

במופע  ,הוא לא נדבק להתרחשות החזקה

הפסקה אבל גם מכים בכוח ,כאילו האגן

והרגשית של הערב כולו.

ב " אינטא עומ ר י " שזורות כמה סצינות נפלאות ,
כמו שלושה גברים עירומים מתיזים מי

20

דקות

וכיטעינר

כור' :ליאת דרור וניר בן-גל

-

-

רקדנים :להקת המחול בת -ש בע

תלבושות :צפרה פרלמוטר
מוסיקה :וויס מרטנס

תל אביב

בכורה :יוני ,1987
אורך המופע 20 :דקות
דירנר

שכי

חדרים

כור' :ליאת דרור וניר בן-גל

חובק בתוכו את מימיו של אוקיינוס ענק.
לבסוף ,כמו מס שפתיים לשוויון בין המינים ,

רקדנים :ליאת דרור וניר ב ן -גל

גם אחת הרקדניות נכנסת למים  ,אבל איש

תפאורה ותלבושות :יעל פרדס

כבר לא שם לב למעשיה.

תאורה :ברט דה ריאמיקר

אמבטיה  ,ואחר כך מהלכים על ארבע על
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תאורה :דורית מלין

בכורה 7 :במאי ,1986

לבחורים העירומ י ם מגבות ,הן מכבסות

-

צירה

רקדנים :להקת המחול בת -ש בע

יי אינטא עומרי" מתרחש בין קירות ממשיים

הפעם חדר אמבטיה ,החדר

ם

הרצפה הרטובה ,נובחים ככלבים  .דרור במרכז

התאורה משחקת תפקיד מרכזי והביצוע של

עם ריקוד הישבן המפורסם שלה ,ומגבת

כל המבצעים מעולה ממש  .ולעומת מופעיהם

מוסיקה :אורי וידיסלבסקי
תל אביב

בכורה :י וני ,1987
אורך המופע 60 :דקות

LIST OF WORKS
SH.A.PELESS

SET & COSTUME: YAEL PARDESS
LIGHTS: BERT DE RAEYMAECKER
MUSIC: ORI VIDISLA VSKl

גל- ליאת דרור וניר בן:רקךנים

PRODUCTION: LILIAN SHUTZ

 יעל פרדס:תלבושות ותפאורה

WORLD PREMIERE:
OCTOBER 271988

DANCERS:

PLA YING TIME: 75 MINUTES

THE THIR.I> I>.A.NCE

LIGHTS: DORIT MALIN

CHOR.:LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

MUSIC: MAGGY NICHOLS

DANCERS:

MAY 7 1986, TEL AVIV

באוקטובר

דקות

75

השלישי

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL
COSTUMES: ZAFRA PERELMUTER
LIGHTS: ARIEL ARIAV

S'VVEET
STIPUL.A. TIONS

 ליליאן שוץ:הפקה

1988

BATSHEV A DANCE COMPANY

WORLD PREMIERE:

 ברט דה ריאמיקר:תאורה

 אורי וידיסלבסקי:מוסיקה

CHOR.: NIR BEN-GAL

COSTUMES: ZAFRA PERELMUTER

חמרריס

גל-  ליאת דרור וניר בן:'כור

MUSIC: GUSTAV MAHLER
PRODUCTION: HAGAI SHLOMOV

CHOR.: LIAT DROR

WORLD PREMIERE:

DANCERS:

SEPTEMBER 1990, TEL AVIV

27

:בכורה

:אורן המופע

הריקרד

גל-  ליאת דרור וניר בן:'כור
גל- ליאת דרור וניר בן:רקךנים

 צפרה פרלמוטר:תלבושות
 אריאל אריאב:תאורה
 גוסטב מאהלר:מוסיקה
 חגי שלומוב:הפקה
 תל אביב,1990  ספטמבר:בכורה

THE ENSEMBLE, JERUSALEM
MUSIC: YOED NEVO

R.IKUI>

ריקרד

TEXT: PETER HANDKE

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

COSTUMES:

DANCERS: LONDON

THE DERSHOVITZ SISTERS

CONTEMPORARY DANCE THEATRE

WORLD PREMIERE:

COSTUMES:

MA Y 28 1986, JERUSALEM

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL
WORLD PREMIERE:

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

APRIL 1991 , LONDON

DANCERS:

PLA YING TIME: 25 MINUTES

גל- ליאת דרור וניר בן:תלבושות
 טינה מקוג:תאורה

 לונדון,1991  באפריל5 :בכורה
דקות

התשרקה
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במערברלת
 הלהקה:רקךנים

CIR.CLES OF LUST

MUSIC: WIM MERTENS

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

PLA YING TIME: 20 MINUTES

DANCERS: THE COMPANY

גל- ליאת דרור וניר בן:תפאורה

 זימרה דרור:תלבושות
 דוד גינת:תאורה

SET: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

I :זv נPR.OPER.
OCCUP.A.TION

COSTUMES: ZIMRA DROR
LIGHTS: DAVID GINAT

 אורי וידיסלבסקי:מוסיקה
 תל אביב,1992  באפריל14 :בכורה

CHOR.:LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

MUSIC : ORI VIDISLA VSKl

DANCERS :

WORLD PREMIERE:

.

BATSHEVA DANCE COMPANY

APRIL 14 1992, TEL AVIV

גל- ליאת דרור וניר בן:'כור

MUSIC: WIM MERTENS

 _יפעת גת:תפאור!י

FIGS

WORLD PREMIERE :

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

JUNE 1987, TEL AVIV

DANCERS: THE COMPANY

PLA YING TIME: 20 MINUTES

SET: YIFAT GAT
COSTUMES: ZIMRA DROR

T'VVO R.OO :זvנ
.A.P.A.R. T :זv נENT

 זימרה דרור:תלבושות
 חגי שלומוב:תאורה
 אריק חיות:מוסיקה

 ברלין,1993  באוגוסט10 :בכורה

LIGHTS: HAGAI SHLOMOV
MUSIC: ARIK HAYUT

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

WORLD PREMIERE:

DANCERS :

AUGUST 10 1992, BERLIN

ערמרי

 הלהקה:רקךנים
 ארז יניב:תפאורה

.A.NT.A. OU :זv נR.I

LIGHTS: BERT DE RAEYMAECKER

CHOR.: LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

MUSIC: ORI VIDISLAVSKI

DANCERS: THE COMPANY

WORLD PREMIERE :

SET: EREZ YANIV

JUNE 1987, TEL AVIV

COSTUMES: ANN SHIMON

PLA YING TIME: 60 MINUTES

MUSIC: AUM KALTSOUM
MUSIC EDITOR: ARIK HA YUT

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

אינטא

גל-  ליאת דרור וניר בן:'כור

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL
SET & COSTUME: YAEL PARDESS

תאניס

 הלהקה:רקךנים

COSTUMES: ZAFRA PERELMUTER

13
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גל- ליאת דרור וניר בן:'כור

KIBBUTZ DANCE COMPANY
COSTUMES: ZAFRA PERELMUTER

 לונדון קונטמפוררי דאנס תיאטר:רקךנים
 שוסטקוביץ:מוסיקה

LIGHTS: TINA MACHUGH

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

גל-  ליאת דרור וניר בן:'כור

PRODUCION: HAGAI SHLOMOV
WORLD PREMIERE :

DANCERS:

AUGUST 11 1994, TEL AVIV

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL

PLAYING TIME: 80 MINUTES

'\

 אן שמעון:תלבושות
 אייל תבורי:תאורה
 אום כולתום:מוסיקה

 אריך חיות:עריכה מוזיקלית
 חגי שלומוג:הפקה
 תל אביב,1994  באוגוסט11 :בכורה
דקות
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'nformltion $,tv;Cן Unit'd Stiltn
EmJMssy of th, Unit.d SI,(,/ 01 Am.,iCI

מרכזי תרבית אמריקה

בספריות

עת

עמיתת ארגיז המירים למחיל

מבחר

וקלטות

American Cultural Centers

ספרים.

בנושאי

כתבי

מחול

מדורים האמפרי ,מרתה כרהאם ועד היום

~

ריצה לשנית את מעמדך
כמירה למחיל בישראל? I

לעיון במקום ולהשאלה .קלטות
למוסדות בלבד

בהשאלה
c

עמרתת ארגרז המררים למחרל

תל-אביב  :בניין מנדלור .בן יהודה  , 1קומה  5ת.ד 26810 .טל 03-5106935 .פקס 03-5106937 .
פתוח לקהל  :יוס ב"ה ' בשעות  10.00 •16.00יוס ו ' E.mail: usistlv@zeus.datasrv.co.iI10.00 - 14.00
ירושליס :קרן היסוד  , 19ת.ד 920 .טל  02-255755 .פקס02 - 242560 .
פתוח לקהל :יוס 'ה'-א בשעות  10.00 -16.00יוס ו' E.mail: acc·jer@zeus.datasrv.co.il 9.00 - 12.00

הרקמה כמסרה לעזרר לך .בעזרתך

מטרות הארגוו:

•
•

לאגד את כל המורים למחול כגוף מקצועי .
קידום מעמדם המקצועי של המורים
)הכרה ע"י משרד

למחול.

החינוך(.
המדכז לתבדעה

 .דאגה לתנאים סוציאליים למורי המחול.

~

.י יצוג הבעיות המשותפות של חברי הארגון

אתי

בהבהלת

דלמחדל

פדליז.zידק

ופתרונן ·

 .הגברת מודעות הציבור לתחום המחול .

מחרל יצירתי מגיל  ,4בלט קלאסי,
מחרל

על מנת לעזור לך כמורה למחול,
הצטרפותך חשובה

לקבלת פרט י ם:שוש בו-דב טל.

,04-371261

כרשר גרפכי:

ביותר I

ת.ד.

6679

איררבי ,מדרגה ,חיטרב רעיצרב הגרף.

חיפה

יח'
יח'

31067

ISR..A.EL

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

י

~
B.A.LLET

מרדרכי,

ג'אז

רסטפס.

~

ר~

THE

מרכז לבלט קלאסי
בית

הספר של להקת

הבלט הישראלי

מוזיע על פתיחת שנת הלימוזים תשנ"ו תחילת הלי מוזים ביום ראשון .3.9.95

שיעורי הבלט ינתנו על יזי צוות מורים מקצועי בהזרכתה הישירה של ברטה ימפולסקי
ויתקיימו באולמי החזרות החזשים של הלהקה ברחוב ז'בוטינסקי ,פינת אבו גבירול תל-אביב.

•

כיתןת לתלמידים מחןננים ןהכשרה לקריירה מקצןעית .

•

משתתפים להןפעןת ב"מפצח האגןזים" ,יבחרן מביו תלמידי

בחינות כניסה יתקיימו ביום
פרטים

והרשמה

בטל.

0

המרכז.

בריעי  30.8.9Sבשעה 17.30
~

, 69666

03-6968570

\

הבה נתחיל בצמד דימויים :מופע להקת באלט
ב " אגם הברבורים "  ,המערכה השלישית  ,מחול
הברבור השחור בביצוע הפרימה באלרינה ,
הסובבת

32

סיבובים מהירים המכונים

 .FOUTTESמבצע טכני וירטואוזי ,שנחשב

מאת

רוג  /ר

קופלנד

עשרה  ,לא כאמצעי אמנותי אלא כמכשיר או
טכניקה להכניס את עצמן לטרנס מיסטי.
הדרווישים חובשים כובעים מחודדים גבוהים ,

ולגופם שמלות דמויות גאלאבייה  ,המתרחבות
ליד הקרסול בצורת חצאית-פעמון  .שולי

לבלתי ניתן לביצוע עד שהבאלרינה פיירינה

השמלה מתרוממים בשעת הסיבוב י ם בכוח

לגנאני ביצעה זאת ,ראשית ב"סינדרלה " ואחר

צנטריפוגאלי.

כל רקדנית הראויה לשמה מסוגלת לבצע זאת.

בניגוד לברבור השחור  ,עיניהם של הדרוו י ש י ם

כד ב"אגם הברבורים  ",לפני כמאה שנה .ה י ום ,
עצומות וכל תשומת ליבם מופנית כלפי פנים.
הברבור השחור מייצג את כוחות הרוע .

מחול הדרווישים אינו בגדר מופע  .אין

תפקידה של הרקדנית להקסים ולהפיל

בכוונתם להקסים או להלה י ב את הצופים ,

ברשתה את הנסיד זיגפרי,ד והיא מצליחה

אלא לשמש כביכול כלי או צינור  ,דרכו יורדת

במשימתה  .כמובן  ,תפקידה של הבאלרינה

ברכת האל ממעל אל האדמה שמתחת .ומכאן

הוא להקסים ולשבות את לב הצופים  ,וגם

האופי בו הם מחזיקים את ידיהם בשעת

בזאת היא מצליחה .כדי לשמור על ש י וו י

הסיבובים  ,הנמשכים זמן רב  .כף ה י ד הימנית

המשקל שלה בשעת הסיבובים המהיר י ם  ,ה י א

שלהם תמיד מופנית כלפי מעלה  ,לקבלת

משתמשת בטכניקה המכונה יי מיקוד "

)INGח .(SPO

היא בוחרת לעצמה נקודת ציון ,

הברכה השמיימית  ,ואילו כף ידם השמאלית

פונה כלפי האדמה  ,להוליד את הברכה

אי שם בירכתי האולם ,והיא השומרת על כיוון

לקרקע .דרד אגב ,זו צורת החזקת הזרועות

הסיבובים ועל שיווי משקלה של הרקדנית .

ברבים מהפסלים של האל שיווה ההודי.

הסיבובים שלה מכוונים כלפ י חוץ  ,לעבר
אולם הצופים.

למרות שהדרווישים המחוללים מטורקיה
אינם מתייחסים למחול הסיבובים שלהם כאל

ועכשיו נעשה קפיצת דרד לטורק י ה  ,מקום שם
הדרווישים המחוללים סובבים סביב צירם .

המופע של הדרווישים

-

-

אם נעז לכנות זאת כד

אינו מתבצע על גבי בימת תיאטרון  ,אלא

מופע  ,הם נוסעים להופעות בעולם  ,כדי
להתגבר על המחסור במשאבים הד ר ושים
לקיום הכת המ י סטית שלהם ,ואפשר
לראותם מחולל י ם תמורת דמי

ליד קברו של הפייטן מבלאנה ג ' אללל אל  -ד י ן
רומי  ,א י ש כת המיסט י קנים המכונים סופ י,

שהמציא את הסיבובים הללו במאה השלוש-

במובן הגיאוגרפי ,האסתט י ואפילו
הרוחני  ,הברבור השחור והדרוויש י ם

המחוללים מצויים בעולמות מנוגד י ם

בתכלית .ממש קשה לתאר שני מופעים
שונים יותר זה מזה  .האחד תיאטרלי ,

מבוצע על י די רקדנים מקצוענים
באולם תיאטרון בפני צופים ,
ואילו השני בלתי בימתי,
ואינו מביא
בחשבון

צופים .

הראשון חילוני ,
מבוצע ערבים רבים
בשנה בערים שונות ,

ואילו השני מקודש,
מבוצע בראש ובראשונה

בעת הפסטיבל השנתי
בבלאנה בדצמבר .לראשון
פן אסתטי ואין לו היבט תועלתי ,

השני אמור לעזור למאמינים לבצע מעבר
רוחנ י ,ולהעביר את דעת האל למאמ י ניו.
הראשון וירטואוזי במודגש ,והוא מעמיד

15

במבחן חמור את יכול תה של הרק דני ת  ,לשני

לכלול עבודות של יוצריס שחוריס ואחריס

הוא מתואר כתוצר שלילי ומנוון של האצולה

לא דרושה טכניקה מיוחדת.

מתרבויות לא מערביות.

האירופית  ,שאבד עליה כלח )יש משהו אירוני
בכ,ך שרביס מתומכי הבאלט הנלהביס  ,כגון

השוני רב לכאורה מהדמיון .אף על פי

כן,

בתחוס הספרות היפה יקשה למצוא  ,למשל ,

לינקולן קירסטיין ,מי שהביא את באלאנשין

שניהס משתמשיס בגוף בצורה יוצאת דופן

נובלות או רומניס על תרומתס של

לאמריקה והקיס את להקות הבאלט הקלאסי

ושניהס שייכיס לאו תו תחוס המוגדר

דוסטוייבסקי או ג'יימס ג'ויס פרי עטס של

הראשונות שס  ,היו גס חובביס נלהביס של

לא-מערבייס .אבל בתחוס המחול אין המצב

המחול האסיאני ,אולי גס משוס שתיאטרון

כ  11ריקוד .11

מכאן ,שהברבור השחור

והדרווישיס המחולליס עשוייס לשמש להגדרת

ה  11נו 11

כך·

אובייקטיבית  ,בלתי אישית הדוגלת בשימור

התופעה שרשימה זו עוסקת בה .הס מייצגיס

את

"-ה  "YINGוה"YANG "-

של התופעה  ,את

השתי והערב שלה.

מהמסורות .

בריקוד לא קשה להוכיח  ,שרבות

אינן שייכות לעולס המערבי דווקא .האס'

אלה התומכיס ברב תרבותיות בבית הספר

יימצא מישהו ,שיטען שהקאתאקאלי ההודי

טועניס לעיתיס קרובות  ,שהס עושיס זאת

או מחול מאיי יאווה אינס שייכיס לפנתיאון

בשס השינוייס הדמוגרפייס שחלו בארה"ב .

באמריקה נשמעו בשניס האחרונות קולות

המכובד הכולל את  11אגס

רב י ס בזכות עידוד הרב תרבותיות .ארה  11ב

"א גון " של באלאנשין?

וההטרוגניות שלה הולכת וגדלה  .כתוצאה

אולס  ,האס אפשר לפתח את הרב תרבותיות

הברבורי " 0

או את

מכ,ך מושג  11הזרס המרכזי בתרבות  11או

בה נעשה קשה יותר ויותר

להגדרה.

אס מגמה דמוגרפית זו תימש,ך לא רחוק היוס
בו רוב אזרחי אמריקה לא יהיו ממוצא אתני

היא חברה רב לאומית ורב תרבותית,

ה  11כיוון

המסורת  ,שקרבה אותס לבאלט הקלאסי(.

המורכבות  ,היפות והמפותחות ביותר בעולס

הםחו) והרב תרבות'ות

השליט 11

היפני לדוגמה ,מעודד את אותה גישה

אירופי .אולס  ,האין הרב תרבותיות אמורה
מבלי לתמוך בסיבות ובכוונות

ה  11פוליטיות 11

להוות אלטרנטיבה למסורת המערבית של
הרוב? האס השאיפה לרב תרבותיות בצורה זו

המונחות בבסיס התביעה לרב תרבותיות?

אינה אלא צורה שונה של אותה שאיפה

פעמיס רבות מדי מתקבלות צורות אמנותיות

להגמוניה תרבותית של הרוב?

לא מערביות בלב פתוח לא משוס יופיין וערכן
בקמפוסיס האוניברסיטאיס מתנהליס
מאבקיס נגד מה שמכונה

העצמא י ,אלא פשוט משוס שהן לא מערביות.

קאנון של יצירות שיכלול הן את  11הברבור

.EUROCENTRISM

משמע העדפת התרבות המערבית  ,שיסודה

לכן התביעה צריכה להיות ,לדעתי ,ליצור

המלחמה כנגד מרכזיותה של התרבות

השחור 11

והן את הדרווישיס המחולליס,

באירופה ,בתוכנית ההוראה .בכל תחוס

האירופית משמשת מקל חובליס להכות בו

במקוס להודיע לברבור שעבר זמנו ומוטב לו

מתחומי לימודי ההומניסטיקה ,ה " קאנון ",

במסורת הקולוניאליסטית והאימפריאליסטית

לזוז מאור הזרקוריס ולפנות את מרכז הבימה

משמע אותו מכלול של יצירות מופת שהיכרות

של העולס המערבי  .הבאלט הוא על פי רוב

איתן נחשבת לבסיס הכרחי לכל חינו,ך נדרש

הקורבן הראשון של השאיפה הרב תרבותית.

לדרווישיס.

~

ו-i

i

~

,

\

-

פחזר מודוני  -.ניט קיאסי ·פוסיקה ·תיאטווI
מ.רכו הטפורם "אוםינ" .חר' ז'בוטינטקי )פ~נת או"ר( כפר-טבא ,טל09-916556 ,

הכוכב

הרוסי

של

הבאלס

המלכותי

הברי  Oי

מאת

1990 -

י וסי

ת

ב

ו

עד מהוה הפך מוחאמדוב לא
וק להצלחה אמנות ית
ממחוות ,אלא נם להצלחה
נמפית מושימה ,וזה לא מעט
במצבו של הרויאל באלט

ר

עזב הכוכב המדהיס של

תיאטרון בולשוי ,אירק מוחאמדוב,
את רוסיה ואת הבולשוי ,מקוס שס

היתה מובטחת לו קריירה מזהירה.
חביבו של יורי גריגורוביץ' ,

הכוריאוגרף הראשי של הבולשוי
ושליטו הבלתי מעורער ,המבצע הצעיר

ביותר מאז ומעולס של "ספרטקוס" ,עזב
אירק מוחאמדוב את המקוס הנכסף בעיני

לדור הרקדניס שאני שייך אליו היה חשוב

להוכיח קודס כל שהוא מסוגל לעשות משהו,
והדור המבוגר יותר הבין זאת ומהר מאוד

ניצל זאת לטובתו .אני מצידי ניסיתי להוכיח ,
שבאלט הוא אמנות לצעיריס ,ובאופן

אינסטינקטיבי הצלחתי לשלב בתפקידי
הראשוניס יכולת טכנית עס הבעה דרמטית".

מוחאמדוב מדגיש שוב ושוב ,שבאלט הוא

אמנות לצעיריס ,שרק גוף צעיר ואנרגטי יכול
להעביר את תחושת היופי הטמונה בבאלט.

הרבה רקדניס רוסיס והצטרף ללהקת

ידעתי  ,שקפיצות ופעלוליס כוריאוגרפייס הס

לשאלתי  ,האס הוא תמך בזמנו במדיניותו של

הבאלט המלכותי בלונדון·

רק חלק מזערי מאמנות אמיתית ,והחלק

גר יגור וביץ  ',להחליף את הדור המבוגר

הפחות חשוב ,והעיקר הוא הבנת התפקי,ד

בצעיריס ,אינו נותן תשובה ישירה ,אלא

הכל אמרו אז ,שמנהל הבאלט המלכותי,

משחק בימתי ,חדירה לנפש הגיבור ,היכולת

אנתוני דוואל ,עשה צעד נכון ביותר בהחתימו

להביע את כל אלה בתנועה על הבמה .אמנס

מביא לדוגמה את הקובנט גארדן הלונדוני.

את הכוכב יליד קזאן שבטטריה על חוזה

ספרטקוס אינו תפקיד כה דרמטי ,אך הבנתי

 IIכאן בכלל לא חושביס על חילופי דורות ,על

לחמש שניס .עד מהרה הפך מוחאמדוב לא

את זה רק כשהתחלתי לעבוד על תפקיד

גיל .הכל נעשה באופן טבעי ביותר  .כאן תמיד

רק להצלחה אמנותית מסחררת ,אלא גס

איוואן האיוס .הבאלט ברוסיה עבר הרבה

קיימיס הרכביס חדשיס ,ואני שמח מאוד

להצלחה כספית מרשימה ,וזה לא מעט

תהפוכות ,אבל ביסודו תמיד עמדה המהות

כשאני רואה פניס צעירות וחדשות בין

במצבו של הרויאל באלט ,הבן החורג של

הדרמטית .פשוט בשלב מסויס ,כשהבאלט

הפרטנריס שלי .התחלופה כאן היא דרך

בית האופרה קובנט גארדן ,שהנהלתו

הרוסי הפך לבאלט סובייטי  ,קיבלו הצדדיס

חייס" .

מקדישה את מרב תשומת ליבה לאופרה .זה

הטכנייס חשיבות יתר ודחפו הצידה את

ניכר היטב כשהלכתי במסדרונות המפות ליס

ההבעה הדרמטית .דור שלס של רקדניס ,

מוחאמדוב לא חוסך שבחיס מקובנט גארדן,

והס בוכ יס של מאחורי הקלעיס בקובנט

לברובסקי ,ואסילייב  ,ולדימירוב  ,מקסימובה

גס אס לא תמיד הוא מסכיס עס הראייה

גארדן לפגישה עס אירק מוחאמדוב .ללא

ופליסצקיה ניסו לשלב באמנותס יכולת

האמנותית שלהס" .כאן ,למרות הדבקות

ספק  ,אילו היה נשאר בברית המועצות ,חדר

טכנית עס הבעה דרמטית .אלה שבאו

במסורתיות ,שואפיס לשמור הרבה יותר על

ההלבשה שלו היה הרבה יותר מרשיס מהחדר

אחריהס ,הדור שלי  ,שכחו את ההבעה

מסורת אנגלית בבאלט מאשר על מסורת

הקטן ,העמוס והמואר קלושות ,בו דיברנו

הדרמטית ,למרות שאני זוכר איך מורי,

עולמית .שומריס בקנאות על יסודות שהניחו

שעה ארוכה.

פרוקופייב ,ניסה להסביר לא פעס כיצד

הכוריאוגרפיס האנגליס פרדריק אשטון וקנת

להצדיק כל תנועה וירטואוזית.

מקמילן .אני מציין את זה כעובדה ,ללא

ניכר היה בו ,שהוא

שיפוט ערכי  .אני הייתי רוצה לראות שילוב

נהנה להתבטא

בין התפתחות הקו הרעיוני של הכוריאוגרפיס

ברוסית

ובשלב

.
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מסויס
הרגשתי רצון

מצידו להיות כן עד

האנגליס ,עס שאיפה להחיות צורות

..
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קלאסיות

של

היפהפייה

~/- ,I

הנמה'!

הסוף בתשובותיו.

ראיתי אותו

ב  IIג ' יזל
כשהזכרתי את הופעתו הראשונה על בימת

II

בתפקיד

אלברכט ,ועלי לציין,

בולשוי  ,מיד הדגיש בצחוק ,שהופעתו

שהוא מקייס את כל הרעיונות הללו על

הראשונה כרקדן היתה עוד בקזאן ,בגיל

שילוב טכניקה והבעה דרמטית בתפקיד

חמש ,בתפקיד החתול ,בהפקה כו ריא וגרפית

זה .הוא מלא עוצמה ,רגשות ,תשוקה ,

מלאה .אמו ,שדאגה להשכלתו המוסיקלית,

/

חשה מיד בכשרונו כרקדן .לאחר התייעצות

דמות אמיתית המביעה רגשות אלה דרך
התנועה .הפה-דה-דה שלו עס ויוויאנה

עס מומחיס ,עקרה המשפחה למוסקבה,

דורנטה בתפקיד ג'יזל הוא שיא של

ומוחאמדוב נשלח ללמוד באלט בבית הספר

סערת רגשות ואסתטיקה .היכולת

שליד הבולשוי.

הטכנית הנקייה שלו מסייעת לו בצורה
מושלמת .מה שכובש בביצוע שלו היא

בשנת  1981זכה בתחרות שבעקבותיה הוזמן

על ידי יורי גריגורוביץ' לבולשוי ,ומיד קיבל

את התפקיד הראשי ב"ספרטקוס".

~' "

- ----.

התחושה שמדובר באדס מודרני,
המספר סיפור עתיק יומין שמרגש

\

אותנו שוב ושוב.

\
 IIאני זוכר ,שמה שהפחיד אותי לא היה

ביקשתי ממוחאמדוב להשוות בין ג'יזל

התפקיד עצמו ,אלא תחושת האחריות

הקלאסית לגי'זל של מאץ אק השבדי,

בפני גריגורוביץ' ,שנתן לי אותו .הרצון

שבה המערכה השנייה מתרחשת בבית

להוכיח לדור המבוגר יותר של רקדניס שגס

משוגעיס.

אנחנו ,הצעיריס ,מסוגליס לעשות את זה
היטב ,תוך ביטוי ההיבט הדרמטי של

הבאלט .רק עכשיו ,בגיל מבוגר יותר ,אני
תופש מה רציתי להוכיח אז :בגרות והבנת
מהות התפקיד .כבר אז חשתי  ,נכון יותר

 IIזו ראייה חדשה לחלוטין של תוכן הבאלט
הקלאסי ,אך אס היא משתלבת באופן טבעי

אורק

במסגרת ,אפשר רק לברך על כך .הרי הדרמה

מו חאמדו ב ,

בג'יזל קיימת במערכה השנייה  ,ואס המתח

יי עץ ' הזדה

והדרמטיות נשמריס ,מה טוב  .השאלה היא

)אוש ולרוזת( ",

~

אויןל מוחאמדוב  II ,הבו האזבד " ,

כור'  ,קנת מק ' מו 7ו

כור  ',ג' ורג' בא7אנשוו
"IREK MUKHAMEDOV. "PRODIGAL SON
CHOR.: GEORGE 8ALANCHINE

אס זה ניסיון בודד או תופעה שתיכנס

להיסטוריה של הבאלט .רק העתיד ישפוט
"  REEז JUDAS

 HEז"

H MACMILLANז CHOR.: KENNE

אס זה היה ראוי לביצוע ותשומת לב כה
רבה .באופן אישי ,אני מאוד נהנה מדבריס

19

כאלה  ,כי אני רןאה את העתיד בבאלט

העיקו הוא הבנת

המןדרני"

התפקיד ,משחק בימתי,

שאלתי מה מןשך אןתן בבאלט המןדרני.

חדיוה לנפש הניבוו,
היכולת להביע את כל
אלה בתנועה על הבמה

ייקשה לי אפילן להגדיר  ,כי גם בבאלט
הקלאסי ןגם בבאלט המןדרני אני שןאף
להדגיש את הקן המרכזי של הדמןת אןתה
אני רןקד .בבאלט המןדרני הקן הזה לא

תמיד קיים .יש אןסף של פלסטיקה  ,של
תנןעןת אןפייניןת ,ןכןחה של היצירה
המןדרנית הגאןנית בזה שקן כזה קיים  ,אך

נחןץ להדגיש ןלהבליט אןתן.

את כןחן בבאלט המןדרני הפגין מןחאמדןב

למענן ,אך דרישתן לא נענתה .לאירק
מןחאמדןב היתה הרגשה ,שאך זה יצא

לחןפש ןפרש כנפיים  ,ןהנה הן קןצצן.

"ל זכןתן של הבאלט המלכןתי ייאמר" ,מדגיש
מןחאמדןב ,ייש הןא מנסה להמשיך את הקן
של מקמילן ,אם גם בכיןןן קצת אחר ,ןזה מה
ששיכנע אןתי להישאר בלהקה .יחד עם זה
מצאתי סןכן ,ששינה את החןזה שלי עם
קןבנט גארדן ,ןמאז חיי בבאלט המלכןתי
נעשן טןבים יןתר לאין ערןך .קיבלתי הרבה
יןתר חןפש בבחירת תפקידים ,עצמאןת

בשתי עבןדןת של קנת מקמילן שנכתבן

בחשיבה האמנןתית ןחןפש החלטה לגבי

עבןדה כזאת על דמןת מעניקה לי שמחת

למענן ,יי חלןמןת חןרף" ן "עץ יהןדה )איש

סיןרים'!

יצירה ,אך כל זה בלתי אפשרי ללא היסןדןת

קריןת("  .מהחזרה הראשןנה בקןבנט גארדן

הקלאס יים ,שאפשר למצןא ליצירןת כמן

נןצר קשר טבעי בין הכןריאןגרף האנגלי לבין

אגם הברבןרים ,היפהפייה הנמה אן ג'יזל  .רק

הרקדן הרןסי .העיתןנןת האנגלית טענה,

מעצמן .יי ניסיתי ליצןר באלט בנןשא אןתלן,

בהן אנחנן מסןגלים לרענן את כןחנן בבאלט .

שאירק מןחאמדןב היה המןזה של מקמילן.

לפי מןסיקה של ןרדי ,אבל בכל תנןעה ןבכל

הןא ניסה כןחן ככןריאןגרף  ,אך מיד התאכזב

ייאני לא יןדע אם זה נכןן"  ,אמר אירק

תפקיד סןלן ראיתי רק את עצמי ,ןבזה כל

רק כשרןקדים בחןפשיןת תפקידים

מןחאמדןב ,ייאבל הןא בהחלט היה המןזה

הקןשי .למה קנת מקמילן  ,גריגןרןביץ',

קלאסיים ,מלטשים את הטכניקה ,אפשר

שלי'!

נןימאייר ןקיליאן זכן להצלחה עןלמית

לשלןט בכל הצןרןת של הבאלט המןדרני  .אני
מרגיש את זה היטב על עצמי".

ככןריאןגרפים? כשהם יצרן באלטים ,הם לא
מןחאמדןב הרגיש  ,שקנת מקמילן היה

ראן את עצמם על הבמה  ,אלא את הסןלנים

הכןריאןגרף הקרןב לן ביןתר ,ןעם מןתן

שלמענם הם יצרן .אני חןלם על יןצר כזה

אמירה זן מעניינת במיןחד לנןכח דעת

הפתאןמי מאחןרי הקלעים ,בזמן הןפעתן של

שיצןר למעני .אני לא יכןל ליצןר לאחרים'!

הביקןרת  ,הטןענת שהןא מרגיש את עצמן

מןחאמדןב ,הןא חש כי נשאר יתןם .בעקבןת

ייבבי ת " בקלאסיקה ןבבאלט המןדרני

מןתן של מקמילן ,היחסים של אירק

אפילן בזמן שיחסין עם קןבנט גארדן הין

כאחד .

מןחאמדןב עם הנהלת קןבנט גארדן השתנן ,

מסןבכים ,אירק מןחאמדןב לא חשב אף

דיברן אפילן על פרישתן.

לרגע לשןב לבמןת ברןסיה .כששאלתי אןתן
על הבןלשןי תגןבתן היתה :ייהאם הבןלשןי
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רקדנכס :ו'ו'אנה דורנטה  ,אורJל מוחאמדוב

"GISELLE", DANCERS: VIVIANA DURANTE, IREK MUKHAMEDOV

הןא דרש מאנתןני דןןאל להביא כןריאןגרף

עדיין קיים? לא ,נדמה שלא קיים שם כבר

חדש לבאלט המלכןתי ,שיכתןב באלטים

כלןם'! ןכשאני מזכיר את להקת

חושב שהרפרטואר הנוכחי של להקות רוסיות

טה שכובש בביצוע שלו

יש לי המון עבודה ,כל עונה אנחנו עושים כמה

היא התחושה שטדובו

רקדנית לא יוותרו על ההזדמנות לחדש את

באדם טודוני ,הטםפו

מאריאינסקי בפטרבורג הוא עונה :ייאני לא
יכול לפתות אותי ,למשוך אותי לחזור ,כאן
באלטים חדשים ,ונראה לי שאף רקדן או
הרפרטואר כל הזמן ,לחזור לרוסיה ולרקוד

את הנסיכים רק למען הלחם לא מושך אותי,
אני רוצה לעסוק באמנות ,פעם חשבתי
שנורייב ,בארישניקוב וגם נטאשה מקארובה

היו ייבוגדים" משום שעזבו את רוסיה ,לפני

כארבע שנים ,כשהתוודעתי לגורלי האישי
כרקדן ,הבנתי אותם ותמכתי לגמרי
במעשיהם ,אז גם הגעתי להחלטה לעזוב ,הרי
אצלי הכל היה כביכול נפלא ,הייתי הכוכב
בבולשוי ,כולם טיפחו אותי ,במרוצת הזמן
הייתי רוכש גם דירה ,מכונית ,עמדה ,ועושה

קריירה ,אולי הייתי עוסק בביזנס  ,אבל לא
היה לי הדבר שלו אני מתכוון להקדיש את
ח יי

-

םיפוו עתיק יוטין שטוגש

יי בוודאי מצפים ממני שאגיד שכשאני קם

בבוקר אני חושב על באלט חדש ,על עבודה
בעתי,ד על הפקות ,על תפקיד שאבצע בערב,
על מקומי בבאלט המלכותי ,אך למען האמת,
כשאני מתעורר בבוקר אני חש שמחה על
שאני בבית  ,שלידי אשתי מאשה ,ובחדר
הסמוך נמצאת בתנו סשה ,ולהן אני אקדיש
!! רומאו ויו 7יה" ,כזר' :ולנט מ-,ו'מוכו

אותנו שוב ושוב

ייוק כשווקדים בחופשיות

תפקידים קלאםיים ,טלטשים
את הטכניקה ,אפשו לשלוט
בכל הצווות של הבאלט

 H MACMILLANז , CHOR,: KENNEייז " ROMEO AND JULIE

את חיי  ,ואם יקרה הבלתי ייאמן וביום

מהימים אאבד את הבאלט ,אמשיך
להתקיים  ,לחיות  ,ואמשיך ליצור ,מכיוון שיש
לי את מאשה וסשה ,בלעדיהן לא אשרוד גם

בבאלט'!

~

הטודונייי

אמנות !'

כומ קודמיו  ,בארישניקוב ונורייב ,אירק

קטע קצר מהמלך ואנ י וזה מאוד מצא חן

מוחאמדוב מנסה את כוחו בצורות אמנות

בעיני לשיר ולדבר ולא רק לרקוד ,אולי

אחרות ,הוא מתכונן עכשיו לתפקיד ראשי

כשאשתתף בהפקה המלאה אהיה פחות

במחזמר יי המלך ואני  ",תפקיד בו לא רק

נלהב ,אבל בכל זאת אני רוצה לנסות'!

ירקוד אלא גם ישיר וידבר ,יי זה קרה באופן

לאור גיוון זה ,איך אתה רואה את ע תידך

פתאומי  ",מספר מוחאמדוב ,ייבקונצרט

האמנותי? על מה אתה חושב כשאתה

גאלה ,שהוקדש לזכרו של נורייב  ,ביצעתי

מתעורר בבוקר?
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כוריאוגרפי

יריד

צדק

בכווה

'.

.Yכפג~
מאת

ג י ן ך א

iריוצירים
מ

נ ן

ך

המחול הישראלי הצעיר חי ורוקד בשלל
גוונים במרכז סוזן דלל  .למשך שלושה ימ י ם
הפך המרכז לשוק צבעוני של מחול  ,ומי אינו
אוהב לטי י ל בשווקים  ,להריח את הניחוחות ,
למצוא מציאות ובכלל ליהנות מהשפע המוצע
על ידי הרוכלים? מפגשי ייגוונים במחול" הם
כבר מוסד ותיק ,אבל דומני שטרם היה אחד
כה עשיר בכשרונות צעירים ויוצרים ומבצעים

בלתי מוכרים

-

ומוכשרים  ,כמו זה של השנה.

ההיצע,

בע ו שרו ,איו

ל ע ת י דו

מה לדאוג לעתידו של המחול העכשוו י

לדאוג

של המחול

העכשווי

בישראל,

עתו ד ה

חזקה

י ו צרים

ומבצע י ם

כ א חד_

י ש

מקוריות

רבה

ניצב י ם שניים שבחרו במוסיקה קלאסית ,

המתיש

מה

פה

ב.סוזו

בקצה שונה לגמרי של הקשת הכוריאוגרפית

א ם לשפוט לפי

רבות

אם לשפוט לפי ההיצע  ,המתיש בעושרו  ,איו

iרציעירים

דלל

יש

של

ושם

ו עב ו ד ו ת

מפגינות

חיונ י ות

ומעורבות

אישית

שתי סוויטות לצ ' לו מאת י  .ס  .בא,ך לצורך
סולו שלהם .האח,ד אילו לשם ,יצר את
יי קוהינור" )שמו של יהלום מפורסם ביופ י ו( ,

מחול צור נ י ומלוטש  ,יי תנועה לשמה  ",נאה

מאוד  ,בביצוע אפרת סטמפלר ,עד י יו תלמידה
ב " תלמה י לין'!

השני הוא עמנואל גת  ,לשעבר מרקדני ליאת
דרור וניר בו-גל .גם הוא בחר בארבעה
חלקים מתוך סוויטה לצ'לו מאת בא,ך ו י צר
מונולוג בתנועה  ,שהוא עצמו רוקד בצורה

מעולה  .יש בו מעברים מרתקים ביו תנועה

בישראל  ,יש עתודה חזקה של י וצרים

פרטית  ,כאילו מתוך היומ י ום  ,מול קפיצות

ומבצעים כאחד  .יש פה ושם מקוריות

נמוכות אבל בעלות נחיתה רכה  ,יפה  ,וצעד י ם

ועבודות רבות מפגינות חיוניות רבה

פורמאליים .גת הוא יוצר מוסיקלי מאו,ד

ומעורבות אישית  .לא הכל שפיר  ,כמובו  .חמש

בעל הופעה חזקה וגוף יפה מאוד ,

תוכניות שבמסגרת התחרות ועוד כהנה וכהנה

המחייב יכולת והבעה  ,והוא הוכיח

מופעים אחרים מצריכים עבודת הכנה עצומה

שיש לו את כל המרכיבים הללו.

והחלטות מכאיבות ולא פשוטות ,ומלאכה זו
עשו בעיקר אלידע גרא  ,המנהלת האמנותית
של האירוע ונירה פז  ,המפיקה שלו .

התוכנית ייבראש אחר " החלה בצורה די
צולעת בסולו עם מסכות מאת אירית
קלוזנר  ,בביצוע שירה גור .זה היה י ומרנ י

ונתחיל מההפתעות לטובה :העבודה השלמה

ונדוש למד י .אבל אותה תוכנית כללה גם

ביותר והמרתקת  ,לדעתי ,היתה זו של שלי

עבודה משעשעת ומקורית מאת שרוו קאשי ,

גונו ,רקדנית "להקת המחול הקיבוצית ",

יי ס י רנות  ",בה חמש דמויות במיני תכר י כים

שאותה רקדה יחד עם ארי רוזנצווייג  ,אף

או תחבושות  ,עם סנפירי צלילה לרגליהם

הוא רקדו ייהקיבוצית ".נוצרה זהות

מפתחות מערכת יחסים.

מצוינת ביו השניים לביו ה"סביבה" בה נעו .

סביבה זו בנויה מקירות ,המתגלים כפסי נייר
לבו שלפעמים הם חצי שקופים ומאפשרים
בעזרת התאורה הנפלאה של אייל תבורי
)העובד בעיקר לעיצוב מופעי רוק ,
כגוו הקונצרטים של הזמרת
ריטה( להפוך את הרקדנים
לצלליות  .אבל הצלליות

סולו מוזר מאת ענת גיל רפאל י ,ובביצועה ,

יי הצפה"  ,אינו אלא שיר הלל

לספונז ' ה ....

ענת היא אשה נאה מאוד וסמרטוט

הרצפה האפור משמש לה
לא רק לכיבוד הרצפה ,
אלא לבסוף גם
כמטפחת ראש צנועה .

פורצות דרך הנייר הנקרע

יש בריקוד לא גדול זה

אל הבימה .היתה לי

רגעי קסם ,כגוו שעה

תחושה של קריעת

שהגומי לניגוב

העור ,של חשיפה

מרצפות ,האנונימי ,

עצמית אמיתית .שם

השפל  ,מתגלגל על

היצירה יי כרוניקה ",

זרועותיה ועושה

לרקדנית מופע

והיא משכנעת
ביותר,

תיאטרון -

תנועה בו כל

חשפנות  ,או
כשבסיום היא

מרכיבי הבימה

מתלכדים למכלול
חזק .עבודה זו

בצדק לדעתי

22

זכתה בפרס

הראשון ·

-

-

יי ט מב.ל"
כו ר '  ,אור ית ונט ו רה
גדי דגון

"TEMBEL". CHOR.:
ORIT VENTURA

ייכרוניקה"  ,כור '  :ש.לו גונו  ,צ):כ 7ס :גיי דגוו
"CHRON ICLE", CHOR.: SHELLY GONEN

זהו דיוקו אכזרי למדי ואלים של הדור הצעיר,
שביו השירות הצבאי ,הסמים והיחסים

הבינאישיים והביו-מיניים נקלע לעולם
מבולבל  ,מבי,ן אבל גם מקסים בפראות
שבו  ,המעורבת בעדינות  .ניכר ברביעייה

צעירה זו שהיא מזדהה הזדהות מלאה עם

החומר התנועתי  ,אפילו ברגעים הקשים  ,כמו
זה שבו משתמשת אחת הרקדניות בעור בטנו

החשוף של שי

כבמאפרה .. ..

שופטי התחרות

זיכו עבודה זו בציוו לשבח.

המלחיו הפופולרי ביותר ב"גוונים " השנה היה
אחד

קולאז! ..

האדוו קולאז ' היה אחראי

לליווי המוסיקלי של כל ריקוד שני וחמישי .מי
שמתמחה בערבוב הסלטים הצלילי י ם הללו
הוא אלכס קלוד .
יי אישי נשי

/l

היה מופע שכלל ארבעה ריקודי

סולו  .ייוגם ג'וני לא " מאת ליאורה אקסלרו,ד
הוא מחול בו מופיעה הרקדנית כחלק

מהקרנת וידיאו על מסד חצי שקוף וכדמות
תלת-ממדית חיה על

הבימה ...

זה רעיוו בעל

אפשרויות אם כי לא כל כד מקורי ,אבל לא
תקועה ,ראשה בדלי פלסטיק אדום ורגליה

מונפות אל על .יי הצפה " הוא שיר הלל לעקרת
הבית או לעוזרת  ,והפגנה של יכולת להפיח

בפרטים יומיומיים רוח של פיוט ומשמעות,
כיפ שרק אמנות אמיתית מסוגלת לעשות.

שם

היצירה

"כרוניקה",
וכשכנעת

עולמות רבים מצטלבים להם ב " גוונים "
ייכתמים שקופים של זמו" מאת סנדרה פרץ
ובביצועה בהשפעת הבוטו היפני .המחול
מתחיל בצורה מסקרנת ,עם דמות תחת

והיא

ביותר.

תיאסרון-תנועה

כל וכרכיבי
הללו .למשל בתוכנית יי עולם בגוונים" תמצא

הצלחתי לגלות את הקשרים או הניגודים ביו

וכתלכדים
חזק.

בצדק

הביוכה
לוככלול

עבודה

לדעתי

בפרס

בו

-

זו

-

זכתה

הראשון

כ'מ סתם תרגיל לצלילי הבולרו

יש גם משהו בסגנוו המחול הספרדי ,מאת

שיי,ן לטעמי ,למפגש כוריאוגרפים חדשנים.
ואילו ברק מרשל מנסה לראשונה את כוחו
בעיצוב מחול .בעזרת נרות נשמה וריקודי

מעגל ,ייד ודה לאה" שלו אמור להיות מחווה
לדודה שמתה )יצירה זו חלקה את הפרס

הראשוו עם יי כרוניקה" מאת שלי גונו(  .יש
בתנועה זו ,שניכרים בה שרידי יישיער" ושאר

תיאטרוו אמריקאי יימתקדם" משנות

ה ,60 -

חו ,אבל לא יותר.
האוניסונו ,תנועה אחידה של כל המשתתפים ,
שהיא ,כמו הסימטריה ,סם מוות

לארכיטקטורה המחולית  ,מקלקל לא רק
ניסיוו זה של ברק ,אלא גם מחולות נוספים
רבים בתחרות .כוריאוגרפים ,היזהרו בתנועה

משוכפלת  ,אחידה ,ולכו נעדרת מתח פנימי
ומשעממת  ,חסרת כרומאטיקה פנימית של
אקורד.

עבודת בכורה אחרת ,טובה ,של תלמיד
הסדנה למחול שבגעתוו  ,שבכלל תרמה לא
מעט חיוניות לייגוונים" השנה  ,היא זו של רובי
אדלמו ,יי אגדו" ,לשני בחורים

-

הכוריאוגרף

ייאגדו" ,כור  ',רוב) אדלמן ,צ)לו  ,Dגד) דגון

"AGADU", CHOR.: RUBY EDELMAN

שיינפל,ד הופיעה בסולו מתמשד ביותר ,שהיו
בו חלקים טובים  ,למוסיקה מאת רו בגנו.
התפאורה

-

מיו מיטה

+

כיסא מוארים

מבפנים )בתאורה טובה שעיצב יעקב ברסי(
משמשים את הרקדנית )שבגרה בינתיים,

אבל לא איבדה את האינטנסיביות שלה(
חיברה מושמעים כרקע .הכוריאוגרפית

עצמו ושי טמיר ,צעיר מוכשר מאו,ד ושתי

רקדניות  ,לבנת רייז ושלומית תמיר

מיכל נתו וקבוצת רקדנים ונגנים וזמר  ,שאינו

אורנית רוזנבלום ,רקדנית לשעבר של רינה

לתיאור מצבי חיים שונים .טקסטים שהיא

שמלה יפנית רחבה ושמשייה אדומה ,אד נגמר

הידוע ...

הנעשה על הבימה והנשקף מהאקרו·

תלמידי הסדנה שמנהלת יהודית

-

כולם

ארנוו.

הגדולה  ,דוריס האמפרי ,כבר אמרה בספרה

ייאמנות עשיית המחולות " שכל ריקוד הוא
קצת ארוד

מדי ...

כזה

שפע
כשרוכוגר
ראיגרי.

צעירים

הרמה

של רבים

של

הסככיגר

מהמבצעים

מרשימה ,אבל
יוגרר

לא

מכר

עוד

אישיוגרם

של רבים מהצעירים
הבאה

בולס

לידי

על

ביסוי

הבימה

מןפעי ייגןןניס" השנה נפתחן במיו מחןןה לניר

בו-גל ןליאת דרןר .הס שבן ןביצען את
יידירת שני חדריס" ,המןפע שזיכה אןתס

בפרס גןןניס בשנת

,1987

בראשית הקריירה

שלהס .
ןליד המןפעיס שבתחרןת הןפיען להקןת

מבתי-הספר למחןל ביצירה עצמית ,התקיימן
מןפעי חןצןת מצןיניס של סטפס מאת צביה
ברןמר ,להקת אקרןבטיס גרןזיניס ןלהקת

הג'אז של שמעןו בראןו.
שפע כזה של כשרןנןת צעיריס לא ראיתי.
הרמה הטכנית של רביס מהמבצעיס
מרשימה ,אבל עןד יןתר מכך אישיןתס של

רביס מהצעיריס הבאה לידי ביטןי בןלט על
הבימה.

המחןל הצעיר בארץ אינן מתפתח בכיןןו
מסןיס ,אחי,ד אך ניכרןת השפעןת של אןהד

נהריו

-

בייחןד על תלבןשת הבנןת :מיני

יי זמן כעזוב ",כוד  ',אייכ נחוס  ,ציכוס  ,גיי יגון
LEAVE", CHOR. : EYAL NACHUM

חצאיןת קצרןת ןמשמינןת ,גןפיןת ןתחתןניס

 Oד  IMEד "

מצןעצעיס לכל ,ןכו במןטיב האהןב עלין,

דעו פינה באןש ןבילי פןרסיית ,ןבכל זאת יש

שחןזר שןב ןשןב :מישהן קןפץ לזרןעןת

ביצירןת לא מעטןת גס משהן אישי ןמיןח,ד

הזןלת בחיפןש אחר קשר אנןשי ,אבל

מקןמי ןאס תרצן מקןרי  .המחןל הישראלי

הפרטנר נןתו לן ליפןל ארצה בחבטה.

הצעיר-תמיד חי ןרןקד בנןןה-צדק ןאיו מה

לדאןג לשלןמן.
יי ארבעה ר י קודים "  ,כור! וביצוע  :עמכואכ גת

שבע פעמיס כבר התקייס מפגש יי גןןניס"

ציכוס ,גיי יגון

ןהשנה משתתפיס

"FOUR DANCES" , CHOREOGRAPHED AND DANCED BY

של מחןל ישראלי צעיר  22 ,יןצריס .זה מחןל

ניכר היטב רישןמה של הלהקה ןהסדנה

שאינן מנןתק מהנעשה בתחןס בעןלס ,מיפו

שבגעתןו ,בצפןו הרחןק  ,ןגס הפעילןת

דEMANUELGA

בתצןגה המרהיבה הזאת

זאת אמנןת שנעשית לאן דןןקא בתל-אביב.

המתבצעת בירושליס
ומקומות אחריס .מוזר ,

שבשנה שעברה בוטל מפגש

ייגווניס במחול " בשל מיעוט
החומר הראוי שהוצע

למא ר גניס .מכל מקוס השנה
לא היה מחסור בכשרונות ,

ואין זה משנה כל כך מי זכה
בפרס )בשעת כתיבת רשימה

זו השופטיס ,שאין לקנא
בהס כי הבחירה קשה
באמת ,טרס הודיעו מי הס

הזוכיס( .כפי שנוהגיס להגיד
על האולימפיאדות ,העיקר

היא ההשתתפות ,המדליה
אינה חזות הכל.

~
יי דודה כאה  Iן ,כזר '  :ברק מרש.ל
צולום ,גדו דגון

""AUNTLEAH
CHOR.' BARAK MARSHALL

ייקוהיער "

כור' ,אולן לשם
רקדכות ,אפרת סטמפלר
צולום ,שוש קורמוש

" "KOHINOOR
CHOR.' ILAN LESHEM
DANCER: EFRA T STEMPLER

25

מאת

דוניק

אשדות

א ריק הוקינס ,מאחרוני המוהיקניס

של היוס  ,שכל דבר הולך .אתה

האראלד קרויצברג עס איבון ג ' אורג'י ,שינה

חייב להיות מונחה על ידי החוש

את חייו .הוא נסע אחרי קרויצברג לזלצבורג,

האסתטי שלך .אני עדיין ממשיך

ולמד אצלו כחודשייס.

ללמוד איך למצוא את ההנחייה".

יורק ולמד בבית הספר לבאלט של ג'ורג'

מ"דור הזהב" של המחול המודרני,
נפטר בנובמבר אשתק,ד בשנתו

ב ' 34-

התיישב בניו-

באלאנשין ,שנוסד באותה שנה .במשך שנתייס

ה .85-

יוס הולדתו צוין כמאורע רשמי ,רק כחודשי יס

לפני מותו  ,במסיבה רבת משתתפיס שערכה

מאז החליט לראשונה ,שכל יצירה

הופיע עס ייהבאלט האמריקאי" של באלאנשין

שלו תלווה אך ורק בנגינה חיה ,

וקירסטיין  ,שבמרוצת השניס הפך לייניו יורק

הקפיד על כך בכל

50

יצירותיו ,

לכבודו אגודת הידידיס של מכון הוקינס.

ובמשך

המתנה העיקרית שהוגשה לו היתה הקרנת

העצמאית .הוא גס נשאר פעיל

סרט תעודה עליו ועל יצירתו ,יימ שורר המחול

44

שנות קיומה של להקתו

בניהול הלהקה  ,ועד

1989

היה

סיטי באלט" .
הראשון שלו,

ב 1931-

חיבר את הבאלט

" ,"SHOWPIECE

עבור להקת

" ."AMERICAN BALLET CARA V AN

באלאנשין

ראה בו כוריאוגרף לעתי,ד אבל בחופשות

המודרני  ".הסרט משרטט אישיות מופנמת

שותף מלא בחזרות .אירוע מוחי

הקיץ  ,כש"באלט קארוון " שהה בבית הספר

למדי  ,שחברו בה צניעות והצטיינות ,ארציות

שעבר אז האט את קצב פעילותו.

למחול בניגטון בוורמונט ,פגש הוקינס את

ותהייה רוחנית .לכל אורך הסרט  ,מודגשת

מאז אפשר היה לראותו ישוב

חתירתו של הוקינס אל הנשגב ,השירי

.

מרתה

גראהס ...

בכיסא ,זורק רעיונות ,אך משאיר

והמיסטי ,למרות המדיוס הגופני החזק ששלט

לרקדניס שלו לפתח את התנועות,

אז התחיל פרק חדש בחייו ,שבו מצא עצמו

בו וביצירתו.

בעוד הוא מקפיד לכוון בעצמו את

הוקינס כאיש ,כרקדן וכיוצר .הקשר עס

הליטוש.

גראהס הותיר בו חותס בל יימחה ,שמעולס
לא התכחש לו.

אין ספק שהוקינס היה בראש ובראשונה רקדן

מוכשר ומיוחד במינו  ,אבל כענקיס אחריס
במאה

ה ,20-

ב 1938 -

היא הזמינה אותו

להופיע כאורח בהפקה החשובה שלה ייתעודה

גס הוא היה תופעה של שילוב

אמריקאית" ,וכך הוא היה לגבר הראשון
שרקד בלהקתה .הוא הצטרף רשמית ללהקת

נוכחות פיסית רבת עוצמה עס שאיפה חסרת

מצריס להתחבר אל הרוחני והמופשט )מה

מרתה גראהס

ב .1939 -

שלפעמיס הרחיק אותו ואת יצירתו למחוזות
האיזוטריה( .הוא כמו רצה להגדיר מחדש את

הקשר הרומנטי שהתפתח ביניהס היה ידוע

האסתטיקה ולהפוך את החומריות לאל-חומר

לכל באותן שניס ,אך הס נישאו רשמית רק ב-

פיוטי ,בשפה ובמטאפורות של המחול

.1948

נישואיהס לא החזיקו מעמד זמן רב

המודרני .גס בחודשיס האחרוניס לחייו בלט
בהופעתו האצילית והמרשימה  .הוא ורקדניו
נהגו להופיע כמעט בעירוס .הוא היה גבר נאה
וחטוב ,אפילו בגיל בינה .חודש לפני מותו,
כשהנשיא קלינטון העניק לו )ולהארי בלפונטה

וג ' ין קלי( את אות האמנויות הלאומי הוא

העניין המקצועי שלו במחול החל רק אחרי

ואת כשלונס נהגו לייחס להתנגשות שני

בלט בקומתו המיתמרת ובשערו הלבן  ,הסמיך

שסייס את לימודיו באוניברסיטת הרוואר,ד

האמניס הנפיליס .את הלהקה עזב הוקינס ב-

והשופע.

בחוג לתרבות יוון העתיקה .מופע שראה ב-

דמותו

1930

בניו-יורק  ,של האקספרסיוניסט הגרמני

,1951

מקץ יותר

מ 12-

שנות פעילות משותפת.

הוקינס היה ללא ספק יותר ממבצע מבריק

היציבה
יצרה רושס

של איש בטוח בצעדיו ,

~~~..--.. --'
~
.....

'

(

אס כי כבר נזקק מדי פעס

ליד תומכת  ,וראשו היה

צלול עד יומו האחרון.
אס כאיש פרטי היא נוח לבריות וכמעט
נזירי בגישתו לחייס ,מבחינה מקצועית הוא
היה תובעני וב,לתי מתפשר .הוא האמין
באותנטיות ובניקיון אמנותי מהוקצע  ,עד כדי
הגזמה  .יייצירת אמנות מחייבת בהירות

\

מרבית" ,אמר באחד הראיונות האחרוניס .

ייבמחול המודרני יש כאלה שאינס מצנזריס
מספיק את עבודתס ,והס מעליס את הדבר
הראשון שעולה בדעתס .אבל חייביס לערוך
קודס כל ניפוי כלשהו .אינני אוהב את הגישה

רא)קהוק)נס

ERICK HAWKINS

המחןל שלן ביטא

אןרח מחשבה לא
פחןת

משפת

תנןעה.

הז' -'-לא -'-'-,טשפןמ
הןא

טען,-

ןז'-'-

המשמעןת של
החןמר

עצמן'-'-

המשמעות של החומר עצמוי '.דהיינו מה

שרואים הוא גם סמל וגם אובייקט ,למשל,
ב  IIאגם שחור" ,שהוא בעצם פני השמיים

בלילה ,הדמויות שטות ,אך המסכות

שהרקדנים לובשים הן בעלות ערך כשלעצמן,
ולכן חלקן הפנימי חייב להיות יפה כמו צידן
המופנה לקהל,

בשלושים השנים האחרונות ,היתה המלחינה
לושיה דלוגושבסקי שותפתו לחיים וליצירה,
היא ממשיכה לשמור על הגחלת ,והיא הרוח

החיה ב  IIמכון אריק הוקינס" ,הממשיך לפעול
כלהקה וכאולפן לתלמידים ,במופע שהוצג
בניו-יורק לאחר מותו של הוקינס ,הציגה
דלוגושבסקי את העבודות ,והסבירה את

של תפקידים מובילים בריקודים מרכזיים כמו
"אביב בהרי האפלאציים"" ,אחו אפל" II ,אל

פניטנטה ,II

הוא היה גורם מכריע מאחורי

הרקינות ולאתו 'ארד ב"חכומות 'ווכ"ס עם חכו;'"

ג

""GREEK DREAMS WJTH FLUTE
ERJCK HAWKJNS DANCE CDMPANY, DANCER: CATHY WARD

ההזמנה והמימון של יצירתו של קופלנד
)"אביב בהרי האפלאציים

PHOTO: DAVJD HOFF

(, II

הרקע המוסיקלי ,אבל הנגינה החיה הפרה
את האיזון הקדוש וההכרחי ,שהיה קיים

בחייו של הכוריאוגרף ,הצליל כמעט והשתלט
על המכלול החזותי,

~

שזכתה בפרס פוליצר ,ויש
המייחסים לו גם השפעה על
מהות יצירתה של גראהם ,ולא

רק על עיצובם הסופי של
התפקידים אותם מילא,

בסגנון העצמאי שלו ,שהחל
לפתח עוד כשרקד בלהקת
גראהם ,ניכרה תפנית חזקה

לעבר המופשט II ,ההבדל ביני

לבין מרתה" ,אמר פעם,
"שהיא תמיד היתה צריכה

בסיס פסיכולוגי לכל דבר ,אני
רציתי רק בסיס אסתטי,
פיוטי י ' .המרכיב החשוב ביותר

להוקינס היתה יצירת
המטאפורה לרעיון השירי,
בעצם  ,את מה שהדריך אותו

בטוויית שפת התנועה ,אפשר

להשוות לשירי "האיקו" או
לתיאטרון ה  IIנו

II

היפני שבהם

התעמק משחר נעוריו ,

אין
אחרי שהתנער מהכבלים המיתולוגיים

-

אהבה משותפת לו ולמרתה ליוון העתיקה

-

חיפש דרך משלו ,הכיוון הראשוני היה יתר

היה בראש
ןבראשןנה
מןכשר

מקומיות ,יותר אמריקאיות ,לפולקלור
האינדיאני ,אותו הכיר מנעוריו בקולורדו,
היתה השפעה מסוימת עליו ,אבל עד מהרה

הרשה לעצמו ליצור עבודות מופשטות ,שאין
בהן משמעויות רגשיות ,להן הטיפה מרתה,
כמו פואימה חסרת פשר לכאורה  ,בהשפעת
הזן היפני או פסוקי האיקו ,הוא יצר מילון
תנועתי חדש,

המחול שלו ביטא אורח מחשבה לא פחות
משפת תנועה II ,זה לא מופשט" ,הוא טען II ,זו

ספק

שהןקינס

רקדן

להקתו של אריק הוקינס ב"חלומות יווניים עם חליל"
צלם :דוד הוף
"ERJCK HAWKJNS DANCE COMPANY JN "GREEK DREAMS WJTH FLUTE
PHOTO: DAVJD HOFF

ןמיןחד

במינן ,-אבל כענקים
אחרים במאה
גם

היה

הןא

ה-, ZO -

תןפעה

של שילןב נןכחןת
פיסית
עם

רבת

שאיפה

עןצמה
חסרת

מצרים להתחבר אל
הרןחני

ןהמןפשט

27

מסךרת

של התזמורת

 IIמולטימךיה II

היי'~~~;:ן;~,"~:~:נ':,נ~~:ב;~~ג~~';;;~;~:אשל
מאת :רות
ו~ןק ון

הקאמרית

ואשות המחו האמנותו באו ושוא

הישראלית המשלבת :מחול ,תיאטרון ומוסיקה:

קונצרט תיאטרון פלמנקו

ופסוויה ספווית

~ ם "אנציקלופדיה זוטא שיש בה לא מעט מידע מאלף" -

הז' לוסק' ז"ל". ,ר'עה" "חיכינו לספר זה בכיליון עיניים"-

שלום הרמון ז"ל ,המפקה על המהול במשרך

I nI
ה

דליה לאו

הרקךן הספרךי

ידן נטויה  ...לרקוד עם החלום מוסר מידע מקיף ,מן
הראוי שספר זה ישמש חימר לימיד בסיסי לכל בתי

ם הספר למחול"  -פרופ' הס'ה לו' -א רגון
להזמנןת :רית אשל ,ת_.ד
חיפה

המחי:,

מיגואל אנחל

עטור הפרסים

המוסיקאי הספרךי ס ל באדור מאס

הה'נו7

ותרבות.

"אני מקוה שאינן רואה בספר זה סוף וכי עוד

י

בהשתתפןת

רקךנית הפלמנקו

1920-1964

, 34987

820

היד הכרמל

סל04 - 246093 .

 45ש"ח כילל משליח

בניצוחו של

המרכז הארצי להתעמלןת בןנה עצם

~

הקונצרטים מתוכננים

בו

שד'

גוריוו

72

תל-אביב

טלפקס,

03-5227017

במרכז רשירוחך

לחודש פברואר
בתל-אביב וברחבי הארץ

1996

מיטת

 ESז LAו- P

טיפור ער בטיט יחיךני או קבוצתי

ומכשיךים נוטפים בקבוצות קטנות

והשכרה
-

סטוריו בצפון תל אביב
מ " ר  ,רצפת עץ ,מראות  ,בר ומיזונ

70

השכיר Iת על כסיס:
שע Iת

~

ס Iפי שכ Iע

~

כשכת Iת-ניתן לער Iן סדנא Iת  Iיםי פעיל Iת םר Iכז'D
שכיר Iת על כסיס קכ  Iע  -כםחיר ם' Iחד

~

המרכז הקהילתי האזורי

ניהול אומנותי :שוש נלעד

חוף הכרמל

~\ לפן ~ז Jו

J
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·הנחיית עבודות גמו לבגוות
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פסנתרניפ
,:\ '"""~.,"'""#.
"""' . /. " "".
(]j'bהןרוiו) יאדושליויורדי

• מופעים

~'~ ' ;:
N

':,., H

,.' .

~ J

מלפוניס :האולפן למחול
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ניצני מחול מודרני במה שהיה פעם האימפריה הסובייסית
מסך הברזל עלה סופית לפני יותר מחמש
שנים ,האם מתחזש בארצות כגון הונגריה,

בולגריה ,צ'כיה והארצות הבאלטיות משהו
בתחום המחול והבאלט המוזרני?

המורה והכוריאוגרף השוויצי אלאן ברנר,ד
המרבה לעבוז במזרח אירופה ,מזווח על
ניסיונו האישי ועל חיזושים והתפתחויות שם
בתחום המחול )עמ' (32

שאלה מסקרנת זו זוכה כאן לטיפול משולש:
נטליה צ'רנובה כותבת ממוסקבה על המאבק

בעקבות ביקורו בפראג והיכ רות שעשה עם

בין מנהלו האמנותי של "הבולשוי" ,יורי
גריגורוביץ' ,שהתפטר אחרי שלושים שנות
שלטון מוחלט ,לבין ולזימיר ואסילייב,

בית-ספר ממלכתי למחול מוזרני ,היחיז
במזינה שנתמך על יזי מיניסטריון התרבות,
הלא הוא ה) DUNCAN CENTRE -עמ ' (36

הרקזן שמונה תחתיו )עמ'

(30

I
ניהול אזכנוגרי :יהודיגר ארנוו

כוריאוגרפיה ,עיצוב ותאורה •
מוזיקה •
תלבושות • לילך חצבני  /אפרת רוזז
בביצוע  18רקדני להקת המחול הקיבוצית
רמי באר

קולאז '

/

לאחר  IIזמן אמיתי" II ,עיר עירומה"  ,ו  IIזכרון

אלכס קלוז

דברים II

בכורה ליצירתו

החזשה של רמי באר ולהקת המחול הקיבוצית "מקומשהו".
עבוזה הבוחנת נקוזות מפגש מחומרים המשתייכים להויה של
חיינו  ,זכוי ומחאה  ,הרע ובנ יה ,אכזבה מול תקוה.

 75זקות ללא הפסקה18 ,

רקזנים לצלילי קולאז' מוזיקלי.
דו רודול ף

םנהל

םנהל נללי -
חזר ות  -ניצ ה נם בו /
םנהל הצ נה  -זנרי דנו
םלתחה  -אפ רת ר ו דד
עינב נהו

יועץ טנני  -ניסו נלב ר ד
תאורה וםפ עיל תאורה -
סאו נד  -ע ופר א ברה ם וב יץ
טננאי בםה  -םדי ר פפורת /

יוסי רווח
די אנו פרננדס

בכורה עולמית בפסטיבל כרמיאל ' 95
םשרדי הלהקה ,שד' שאול הםלך 8
בית אםות הםשפט ,תל אבי ב 61 ~ 00
טל ,03-691903 ~ ,6919908 ,פקס03-6919909 ,
ברית התנועה הק)בוצית
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וגיורא מנור מתאר את המצב בצ'כיה,
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,.סעכנu
ואסילייב

גריגורוביץן

מלחמת ה  Iרושה ב"בולשון באלס" של מוסקבה
נטליה

מאת

צ

I

רנובה

חשנו שהוא השתנה  ,כאדס וכאמן .הוא נעשה

חוזה כזה היה מחייב להפיק יצירות חדשות ,

חשדן וחלס שיחזיק במשרתו ובסמכותו לעד .

וזה התפרש כהתקפה על גריגורוביץ',

לא קל לקבוע מתי החלה המלחמה בין

הוא מינה לעצמו עוזר י ס חדשיס שהחליפו את

לראשונה מאז התמנה למנהל אמנותי .אבל

המבקריס למנהלו הכל יכול של יי הבולשוי

עמיתיו הישניס .תפקידו היה ליצור ולהפיק

לא רק הוא סירב להיפרד ממשרתו  ,גס מנצח

באלט " המוסקבאי .לדעתי החל מאבק זה

עבור הממסד.

התזמורת אלכסנדר לאזארב והמעצב הראשי

בשנת

, 1975

כשעל בימת ה " בולשוי " עלה

הבאלט של גריגורוביץ ' יי איוואן האיוס " .

ואלרי לבנטאל.
בשנת

1981

ראה אור במוסקבה ספרו של

" ". DIVERTISMENT

ואדיס גאייבסקי,

הספר

אנשי התיאטרון לא ידעו למה לצפות  .איש לא

עבור הרוסיס  ,איוואן הרביעי  ,יי האיוס  ",הוא

כלל מאמרי ביקורת על עבודות י ו של

ידע מה מצפה לו .שר התרבות  ,יורי סידורוב ,

דמות מפחידה  ,כ י צאר אכזרי זה דומה מאוד

גריגורוביץ ' והוא נפתח במתקפה על מכריו.

תמך תחילה ב " דרכיס החדשות  ",אבל אחר

לדיקטטור סטאלין .שעה שצפינו במונולוגיס

כתוצאה מכך פוטרו עורך הספר וסגן מנהל

כך שינה דעתו ולא היה מעוניין שקוקונין

הלירייס ובדואטיס בהס רקדה דמותו של

ההוצאה לאור.

ה צ אר  ,הבנו  ,שג רי גורוביץ ' בעצס מנסה

להסביר ולהב י ן את

סטאלין..

איש מאיתנו לא

בלהקת ה " בולשוי " נוצר מצב

חשב אז על אסתטיקה ובעיות צורניות בבאלט

חדש .ממש כמו בח צ רו של

זה  ,אלא על בני משפחה או ידידיס  ,שנספו

איוואן האיוס  ,פוטרו בזה

במחנות העבודה של סטאלין.

אחר זה חבריו ועמ י תיו של
גריגורוביץ  ',ביניהס

בראשית שנות

ה ,60-

הכל תמכו במינוי

הכוריאוגרף הוותיק פיודור

גריגורוב יץ' למנהל האמנותי של ה " בולשוי ",

לפוחוב  ,שהיה יועצו של

אבל א י ש לא כתב לא מאמריס ואפילו לא

גריגורוביץ ' שעה שיצר את

הבאלטיס הראשוניס שלו,
ייפרח הסלע " ו " האגדה על
האהבה  ",שתי הצלחות
גדולות מאוד שהיו לו
בראשית הקריירה  ,והמעצב

סוליקו וירסאלאדזה  ,שעיצב
את הבאלטיס של
גר יגור וביץ ' במשך שניס
ארוכות .

יתר על כן  ,אי אפשר היה עוד לשאול שאלות

ו ו ר ו גר ו גורובוץ

או להביע דעה על שוס דבר שנגע לגריגורוביץ '
ועבודותיו .בשנת

1988

עזבו בזה אחר זה

המרכזייס שברקדני ה " בולשו י" אז  ,ולדימיר

 -המנה 7

7שעבר

ש7

ה " בו 7שו ו"

צו 7ום  ,דמוטרו קו 7וקוב

JURI GRIGOROVITCH

יישאר כמנכ " ל  .ואז היה אירוע חסר תקדיס

ואסילייב  ,יקטרינה מאקסימובה ומאריס

בתולדות ה " בולשוי" :הרקדניס הכריזו שביתה

לייפה .הס טענו  ,שהמצב בתיאטרון בלתי

וקוקונין הואשס בכך שאיפשר שביתה יי בלתי

נסבל .מי שלא תמך בגריגורוביץ ' לא צורף

מאושרת " .

המועצות ולא היה לו סיכוי לקבל תפקידיס

גריגורוביץ ' הגיש כתב התפטרות ולמחרת

חדשיס .

קוקונין הודיע  ,שהוא מקבל את התפטרותו .

למסעות הלהקה מחוץ לגבולות ברית-

עוד לפני כן הוחלט לחפש יי אישיס בלתי
משנת
ולדימי י

ו א Dו ו"ב -

המנה ל הנוכח) ש.ל ה  I1בו כשוו ןן
צו 7ום ,א7נה פטוסובה
VLADIMIR VASSILIEV

רשימת ביקורת על ייאיוואן האיוס"  ,כי
במשטר הסובייטי אי אפשר היה לפרסס

30

,1982

גריגורוביץ ' לא יצר עוד באלטיס

תלוייס" בתחוס האמנות לתפקידיס שהתפנו.

חדשיס  ,אלא עסק רק בעיבוד י צירותיו

באמצע חודש מרס השנה התמנה ולדימיר

הוותיקות של גדול הכוריאוגרפיס של המאה

ואסילייב )הצטיין כרקדן בימי נעוריו  ,אבל לא

הקודמת  ,מריוס פטיפה.

ככוריאוגרף יוצר( כמנהל כללי וקוקוניו

המערכה האחרונה במאבק אירעה שעה

ממשיך להחזיק במשרת מנכ " ל ארגוני של

שמנכ " ל ה " בולשוי " )מוסד הכולל מלבד

המוסד המכובד  .כעבור ימיס מעטיס הזמין

הבאלט גס אופרה וכו '  (,ולדימיר קוקונין ,פנה

ואסי לייב את וייצ ' סלאב גורדייב לנהל את

לממשלה הרוסית בספטמבר

1995

ושטח

להקת הבאלט.

ביקורות שליליות וגריגורוביץ ' החל אז

בפניה את תוכניותיו לרקונסטרוקציה של

מה צופן העתיד ללהקה אין לשער  .ברור כי

להתרועע עס פקידיס ובעלי השפעה בצמרת

הלהקה .בכוונתו היה להחתיס על חוזיס

היא זקוקה לדס חדש אבל אס המהפך

הקומוניסטית .זו היתה המערכה הראשונה

אישייס את מנהלי הבאלט והאופרה ,ואת

האחרון יועיל לייבולשוי"  ,איש אינו יכול

בדרמה סביבו.

האחראיס למוסיקה ולעיצוב התפאורה .

לנבא.

~

אולפנה

~
מועצה

אז ןר'ח

.

'זרעאל

עמק

אולפו אזורי למחול

קרן עמק יזרעאל
בפ י ק ן ת

מש רד

ס

עמק היודן

ל םו ס י קה  ,מתו ל וטי פ ול בא ומ נ ו י ות

התי ב י ך

בהכהלתה של הדה אירד

בית-הספר לוכחול
שנת

הלימודים

ועד בחינות בגרות,

בוגרות ובינוניות ונן מתקיימות

לימדד:

הופעות בפני תלמידים ובא רועים
שונים בעמק,

מחול מודרני יצירה אימפרוב יזציה

עבודות םדנא עם יוצרים אורחים

וידיאו-דנם

בגרות במחול

יי1ןיד

b
ננ;
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עמק הידזו 15132
טל06-751838 ,

באולפן למחול מלמדים מורים
מקצועיים בתחומי המחול על גוניו,

בלט קלאםי

תולדות המחול

אולפו למחול
.דב,

אנו מגישים תלמידות לבחינות חיצוניות ברקו.ד
במסגרת האולפן :מתקיימת סדנא לתלמידות

טרום-בלט

גיאז

עמק הירזן

האולפן מקיים שעורים לילדים החל מנתות א'

תשנייו 1995 / 96

מסלדלי

מועצה אזורית

בלט קלאטי

יצירה .איפפרוביזציה .רפרטואר .ג'אז

\

התעפלות בנוטח פלךנקרייז

<-\

יה המחיל יוצרות כיריאר

גרפי

הכמידי החיג לקימפיזיצי

~.,.

~

חוג

.חכך המוךים:

הךה אורן ,פרינה פילק ,גלינה צ'רניאק,
ליאורה שרעבי ,פיקי חופה ,ניטים יךיך  ,ךיתי

תור ,

אורית פזר

.,.~,,

"''5

דכ<,ו

~

-

חוג

טאי צ'י  -חוג • תנועה לתאטרון -
רקוךים טלוניים  -חוג

ומשותר של מוס'קח %
"ייזורל

•

רקוך פוךרני בשיטות פגוונות

....'1

.מלווים בפסנתך:

)",-

י~

~

~"

גיטה רבינוביץ ,יפים גלפן ,אולגה בקייב

~'

~.

.~,

בל

מה

שמאיר ...

תאורה
במה

מערכות קול

"~,/i
קטלוג מקצועי לתאורה בו 04

ו עמודים

לקבלת הקטלוג לפגות בשעות העבודה לדגאור

דנאור כ)ערכות תאטרוו ואולפנים בע"כ) טל 03-5401266-7 ,פקס03-5490757 ,

I

ג,.weli_.Pסעונil
ש

ינןיים ניכרים חלן במצב
המחןל ,בארצןת שהין עד

משלי לקןנצ ' רטן לפסנתר מאת ראןןל
ןל  /lרפסןדיה בבלןז

/l

מאת

גרשןןין.

כמה ןכמה באלטים  ,אבל שלא כמן אלה של

לנפילתן של המשטר
הקןמןניסטי תחת שלטןן שהכריח
את הכל לרקןד לפי הןראןת

באלט הבןלשן י.

במה שהיה אז לנינגרד יצר אןלג ןינןגראדןב

לחזרה הכללית הגיען נציגים של המפלגה
לבדןק אם בבאלטים שלי  /Iנשמרים כל
הייתי בר מזל  ,ןהיצירןת שלי קיבלן

גר י גןרןבי ץ' במןסקבה  ,הם לא נשמרן
נעשן ניסיןנןת

ברפרטןאר הפעיל של להקתן.

אחדים להזמין כןריאןגרפ י ם מערביים ,כגןן

ממןסקבה .מאז שאין צןרך עןד

הכללים ./l

באישןר לכל הפקה חדשה ,ןללא

אישןר רשמי לעלןת על הבימה .

בשאלה מי ירקןד איזה תפקי,ד

בברית-המןעצןת נןצרן בכל עןנה רק באלטים

מהרפרטןאר.

צמחן להקןת עצמאיןת רבןת

חדשים מעטים  ,ןגם אלה נעלמן לרןב מן

ברןסיה.

הקרשים אחרי שתיים אן שלןש עןנןת בלבד.

היןם י ש פתיחןת כלפי י צירןת

רק במןסקבה ,שם שלט בכיפה במשך כמעט

למשל  ,בפטרבןרג מןצגים באלטים מאת

מןריס בז ' אר ןרןלאן פטי  ,לעבןד ברןסיה ,

אבל גם מה שהם יצרן נעלם במהירןת

התערבןת הפקידים במןסקבה

שנה י· ןרי גריגןרןביץ ' )ר ' כתבתה של

במןסקבה עצמה יש היןם שלןש
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ארבע להקןת באלט בלתי תלןיןת,

נטליה צ ' רנןבה בעמןד

(, 30

יצירןת נשארן

 /Iמערביןת • /l

באלאנשין  ,ג ' רןם רןבינס ןאנדרה פרןקןבסקי.
ןינןגראדןב  ,ש י ש לן קשרים בארה  /lב  ,פתןח

יןתר בכל הנןגע להזמנת יןצרים מהחןץ
משהיה גריגןרןביץ ' .

כמןבן  ,הרקדנים עצמם צמאים לבאלטים
חדשים  .הם משתדלים להכיר כןריאןגרפיה
חדישה ןללמןד את הטכניקןת המןדרניןת .

כידןע  ,אחת הסיבןת לבריחתם של כןכבים
כנןרייב ,בארישניקןב ןמקארןבה למערב ,
היתה שאיפתם להתנסןת ביצירןת שמחןץ
למןסכמה המ י ןשנת של הבאלט הסןבייטי .
ןקבןצןת אחדןת של מחןל

 /Iמןדרני /l

שןנים .בסנט פטרבןרג פןעלת

מסןגים

להקת הבאלט

העצמאית של בןריס אייפמן ןהלהקה
המןדרנית של סאשה קןקין.
מכאן אין להסיק ,שעד לנפילת המשטר
הקןמןניסטי לא הין ברןסיה רקדנים
שהתעניינן בטכניקה ןבכןריאןגרפיה מןדרנית

ןחדישה .אלא רק שלפי הכללים שחלן תחת
המשטר הקןמןניסטי המחןל המןדרני נחשב

דקאדנטית ,/l

תןפעה  /Iבןרגנית

לכן היה עליהם

לעבןד במחתרת ,ןבשןם אןפן לא ניתנה להם
רשןת להןפיע בפןמבי.

איזאדןרה דאנקן ניהלה בית ספר במןסקבה
מיד אחרי המהפכה
הקןמןניסטית ,

בתמיכת השלטןנןת,
ןחבןרת תלמידים

לשעבר שלה המשיכה
לפעןל בשיטןתיה
ןבסגנןנה ,באןרח

מחתרתי ,תחת

השלטןן הקןמןניסטי.
באלט היה  /Iכשר

/l

ןבכל זאת כל הפקה
נעשתה תחת עיניהם

המפקחןת של אנשי
 /Iהןןעד

המרכזי ./l

אני

עצמי התנסיתי בכך

כשהןזמנתי לבןלגריה
ליצןר כןריאןגרפיה

ייחגיגה  !!,מוסיקה. :ס '.באך

והקת  ,AURAקו בנו  ,ויטא
כור'  ,אוא) ברנרד
• ONוז •CELEBRA
M.: J. S. BACH. "AURA " DANCE
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AוHUENזו COMPANY, KAUNAS, L
N BERNARDו CHOR.: ALA

I

מאת

אלאו

ברנרד
צימאןן זה ליצירןת חדשןת לבש לעיתים

מאן שאין צווך עוד באישוו לכל
הפקה חדשה ,וללא התעובות
הפקידים במוסקבה בשאלה מי
יוקוד איןה תפקיד ,צמחו

להקות עצמאיות ובות בווסיה

צןרןת מןזרןת  .למשל  ,בתיאטרןן

 /Iמאלי /l

בפטרבןרג  ,הם פשןט נטלן סרט ןידיאן שהגיע

לידיהם ,ןלפי הצילןם הם למדן ןביצען גרסה
משלהם ל  /lהפאבאן של הכןשי

/l

מאת חןסה

לימןן  .אבל תיאטרןן זה עשה גם צעדים
רציניים יןתר לפתןח את שערין לפני המחןל

המןדרני  ,למשל על ידי הזמנתה של בטי ג ' ןנס,
מראשי להקתן של חןסה לימןן  ,לבןא ןללמד
את הלהקה את הטכניקה של לימןן ןליצןר
איתה יצירה חדשה.

ברפרטןאר זמן רב .אןלם תחת שלטןנן לא

לעןמת זאת  ,בעיר מינסק שבביילןרןסיה קיים

הןרשה שןם כןריאןגרף זר לעבןד עם

שנים רבןת רפרטןאר מעניין הרבה יןתר.

ןאלנטין ןליזארב היה במשך שניס רבןת

המנהל האמנןתי ןהכןריאןגרף הראשי של
הלהקה ,ןהןא הצליח לעצב מילןן תנןעתי
חדיש ןליצןר צןרןת כןריאןגרפיןת מקןריןת ,

ליד הגרסאןת הישנןת ןהמןכרןת לבאלטיס
קלאסייס ,כגןן יימפצח האגןזיס"  .הןא עיצב
גרסאןת משלן ליירןמיאן ןיןליה" ,יי כארמינה
בןראנה" ,ייבןלרן" ן"כרמן " .ןליזארב נחשב

הוקדנים עצמם צמאים

לבאלטים חדשים .הם משתדלים
להכיו כוויאוגופיה חדישה
וללמוד את הטכניקות

ל יי מתקדס " בברית-המןעצןת ,משןס שהעז

המודוניות

להשתמש במןסיקה יי מערבית  ",של קארל

תלןיה ןהןזמנתי על ידה להציג בפניה את
מחןל הג 'אז ,את המחןל המןדרני בכלל ןאת
הבאלט העכשןןי בפרט .מרגריטה גראצ'לייבה,
כןריאןגרפית שלמדה ןעבדה בגרמניה ןבשןןייץ
ןמכירה היטב סגנןנןת מןדרנייס  ,יןצרת עבןר

להקןת באלט בבןלגריה יצירןת ניסיןניןת
ןמןדרניןת .

בשל הניתןק מעןלס הבאלט המערבי ,נןצרה
בעיה רצינית דןןקא שעה שהחלן להגיע לשס
סרטי ןידיאן של יצירןת חדשניןת .בהעדר ידע

אןרף ןמןריס ראןןל למשל .הןא הזמין אןתי

ליצןר עבןר להקתן באלט לפי ייאןנדין",

גס לבאלט הממלכתי בבןדפשט הןזמנן מדי

למןסיקה מאת המלחין הגרמני בן-זמננן הנס

פעס יןצריס מהמערב )בז'אר ,למשל( ןגס לפני

ןרנר הנצה ,ןכך הייתי לכןריאןגרף-האןרח

התמןטטןת המשטר הקןמןניסטי פעלן שס

הראשןן בלהקה זן.

יןצריס שלמדן ןאף יצרן בלהקןת מערביןת ,

טכני שיטתי ,הרקדניס הצמאיס לחידןשיס
יי ג'אז יתרוסר ',ן האופרה ש.ל דנצוג  ,כוך ; /אכאו ברנרד
ELVE". BALTJC OPERA. DANZJGזw

ביניהס איןןן מרקן ןלסלן סרגי.

"JAZZ FOR

CHOR.: ALAJN BERNARD

המצב בפןלין היה מעט טןב
יןתר .פןלין היתה תמיד

עצמאית יןתר בגישתה ,על
אף ההשפעה הסןבייטית.

ב"תיאטרןן הגדןל" של ןרשה

ביצעה להקת הבאלט
רפרטןאר מעניין ,הכןלל
עבןדןת מאת

אשטןן ,בז'אר,

ליפאר  ,לישין ,ןאן מאנן,
אלברטן מנדז ןאריך ןאלטר.

לפעמיס הין עיני הפקידיס
הרןסיס פקןחןת להשגיח על

הנעשה .למשל ,אריך ןאלטר ,
כןריאןגרף מערב-גרמני ידןע,

בא לפןלין ןיצר שס באלט על
חיין של המלחין צ'ייקןבסקי,
ןרמז על היןתן

הןמןסקסןאל .בלחץ
השגרירןת הסןבייטית הןרד

הבאלט מהבימה אחרי שלןש
אן ארבע הצגןת ,משןס

שהדימןי ההןמןסקסןאלי לא

הלס את התדמית הרשמית
של המלחין

הלאןמי ...

אבל בדרך כלל הןרשן
הלהקןת בפןלניה לעשןת
ככל העןלה על רןחן .בשנןת

ה 80-

הןזמנתי ליצןר

באלטיס ב"תיאטרןן הגדןל" בבירה ןכן
בלהקת האןפרה בגדנסק  ,ןאלה הין הבאלטיס
הראשןניס לצלילי מןסיקת ג 'אז בפןלין .

מה שנחוץ זה מווים לבאלט
מודוני ,שישהו באוצות אלה

בעיר פןזנן עבד ןיצר קןנראד דז 'י ביצקי .היתה

תקופות ממושכות .עד כה ווב

הבאלטיס שלן .הןא עצמן עבד שניס אחדןת

המווים האווחים הגיעו למספו
שבועות בלבד ,ופגישה כזאת
מעניקה לוקדנים וק מושג
שיטחי ולא בסיס מוצק

לן להקה מןדרנית משלן  ,ןהיא ביצעה את
בפריס שס הןא רכש את הידע שלן בטכניקה
של המחןל המןדרני ,ןפיתח סגנןן עצמאי.

למרבה הצער התפטר דז 'י ביצקי מלהקתן ,
יי תיאטרןן המחןל הפן לני  ",ןיצירןתין אינן
מבןצעןת עןד.

את הלהקה מנהלת עתה אןןה ןיצ 'י חןבסקה.
היא נןהגת להזמין כןריאןגרפיס כגןן בירגיט

ןלסגנןן עכשןןי פשןט ניסן להשתמש בסרטיס
אלה ןהתןצאןת הין משעשעןת עד מזעזעןת.
הס

לא הבינן כלל את מה שהס ראן ןחיקן.

אחת מאלה שזכן לטיפןל כןשל שכזה היתה
פינה באןש .היא עצמה פיתחה את סגנןנה

במשך שניס ,ןאילן ברןסיה כןריאןגרפיס
צעיריס ראן את עבןדןתיה ןפשןט העתיקן את

מה שהיא עןשה .לדעתי ,העדר כל הבנה
שיטתית של הסגנןנןת המןדרנייס החןדריס

עכשין אליהס ,מעמידה יןצריס אלה בסכנה.
בשנת

1993

הייתי חבר בןןעדת שיפןט של

תחרןת במסגרת הפסטיבל השביעי למחןל
מןדרני בעיר ןיטבסק ,ןכך זכיתי להכיר לא

' קןלברג ,מאץ אק אן גריי ןרדןן לעבןד עס

בןלגריה ,ככל יתר ארצןת מזרח אירןפה,

מעט ממה שנחשב שס יימן דרני "  .הין שס כמה

הלהקה ,ןיןצרת בעצמה במעין סגנןן מןדרני.

היתה תלןיה באדןניה הרןסיס ,אבל כבר

יצירןת שהין מעןררןת עניין גס בכל מסגרת

ממש כמן פןלין ,הןנגריה היא מקרה

לעצמן.

בשנןת ה 70-

פעלה שס להקת באלט בלתי

מערבית דןמה  ,אבל הין כמה ממש מגןחכןת.
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ככלןת הכל ,כיצד ידע כןריאןגרף מסיביר ,מה
מתרחש במערב אירןפה? ןהיה עלינן להתחשב

המודוני הוא תופעה מבוססת

בכ,ך בשעת חלןקת הפרסים,
שתי הלהקןת הטןבןת ביןתר בתחרןת היו

אחת מליטא ןהשנייה מאסטןניה ,מעיר הבירה
של ליטא ,קאןנס ,הגיעה להקה ןשמה

" ", AURA

בעוד שבפולין ובצ'ניה המחול

שעבדה עם יןצרים מערביים ,ןכמה

מרקדניה אף השתלמן בדרזדן ,בבית ספרה
של פאלןקה  ,כך שהם הין מיןמנים בשיטןת

המחןל המןדרני ,ןמנהלת הלהקה למדה
בנעוריה עם אחת מתלמידןתיה של איז אדורה

פחות או יותו ,ומונות לציבוו,
בווסיה המצב שונה לחלוטין.
שם המחול החדיש הוא בגדו
הופתקה

מה שנחןץ זה מןרים לבאלט מןדרני ,שישהן
בארצןת אלה תקןפןת ממןשכןת,

עד כה רןב

המןרים האןרחים הגיען למספר שבןעןת

בלב,ד ןפגישה כזאת מעניקה לרקדנים רק
מןשג שיטחי ןלא בסיס מןצק,

בפןלניה ,בה לימדתי במשך יןתר מעשרים
שנה ,המצב שןנה ,שם מלמדים היןם מורים
בעלי ידע טןב בתחןמי החןל המןדרני ןהג'אז,
שרכשן ממני,

בעיר ביטןם שבדרןם פןלין פןעלת להקה תחת

הנהלתן של יאצק לןמינסקי ,הנןהגת להזמין

דאנקן,

קלאסי ,היא זן של לסטר הןרטןן ,בהיןתה

הלהקה מאסטןניה ,שמנהלה הןא רנה נומיק,

הקרןבה ביןתר לטכניקה של הבאלט,

גם היא מיומנת בשיטןת המחןל המןדרני,

מדי שנה מןרים מהמערב ,ביניהם את אבי

קייזר

ןאנה סןקןלןב ,היא אינה מרבה לסייר

בערי פןלין ,ןכשהןפיעה השנה בארה  IIב זכתה
לביקןרןת מעןרבןת ,רקדניה
השתתפן גם בתחרות

הבינלאןמית שנערכה בשנה
שחלפה במרכז סןזן דלל ,אבל
לא זכן בפרסים אן בציןן לשבח,

בצ'כיה קיימןת קבןצןת אחדןת

של מחןל מןדרני ,אחת מאלה

מנןהלת על ידי מרסלה
בנןניןבה ,שהשתלמה תקןפה

ממןשכת בבריסל אצל

בז'אר,

ןאחרת ,השייכת לאןניברסיטה

ע  IIש הקיסר קארל בפראג,
מנןהלת על ידי הגב' שניידרןבה
)על אןדןת בית הספר למחןל
מןדרני

DUNCAN CENTRE

ר'

כתבתן של גיןרא מנןר  IIהפתעה
בפראג (, II

בפראג פןעל מזה שנים ארןכןת
 IIבאלט פראג" ,בהנהלת פאןןל
סמןק ,זן להקה מודרנית לכל

דבר ,שרכשה לעצמה שם
באירןפה ,אבל השנה קןצצה
בצןרה דראסטית ההקצבה

הממשלתית ל  IIבאלט פראג",
ןפעילןתה של הלהקה נפגעה
מכך בצןרה רצינית,

בעןד שבפןלין ןבצ'כיה המחןל
המןדרני הןא תןפעה מבןססת
יי אזנד']" ן תיאטרון בו.לשוי ,מונסק
כור' ,אלאן ברנרד
"ONDINE", 80LSHOI THEATRE, MINSK
CHOR.: ALAIN 8ERNARD

נןמיק אף השתתף

" ,FESTIV AL

ב"AMERICAN DANCE -

המתקיים מדי קיץ בדןרהם,

קארןליינה הצפןנית ,הלהקה ממןקמת בעיר

הבירה טאלין ,ןזה מאפשר לרקדנים לקיים
יחסי גןמלין עם יןצרי המחןל המןדרני
בפינלנד הסמןכה,

מה שחסר לכל משתתפי הפסטיבל )למעט
שתי הלהקןת מליטא ןמאסטןניה( הןא ידע

יסןדי בטכניקןת הקלאסיןת של המחןל
המןדרני ,כגון זן של מרתה גראהם ,לסטר
הןרטןן ,חןסה לימןן ןאלןןין איילי ,למןתר

לציין ששיטןת חדשןת יןתר הם אינם מכירים

כלל,
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לדעתי ,השיטה הטןבה ביןתר לאימןן

רקדנים אלה ,האמונים ברןבם על באלט

ננל שהמצב בווסיה השתפו
מבחינת הוחבת חופש הפעולה,
הלך והחמיו המשבו הנלנלי
של מדינות חבו העמים והוא

מקשה על נל פעילות אמנותית.
תחת המשטו הקומוניסטי

לתיאטוונים וללהקות היו
משאבים מספיקים ,ולעומת זאת
היום התמינה בהם נמעט

ונעלמה

פחןת אן יותר ,ןמוכרת לציבןר,
ברוסיה המצב שןנה לחלןטין ,שם המחןל

החדיש הןא בגדר הרפתקה ,ןככל שהמצב
ברוסיה השתפר מבחינת הרחבת חןפש

הפעןלה ,הלך ןהחמיר המשבר הכלכלי של
מדינןת חבר העמים ןהןא מקשה על כל
פעילןת אמנןתית ,תחת המשטר הקןמןניסטי

לתיאטרןנים ןללהקןת הין משאבים מספיקים,
ןלעןמת זאת היןם התמיכה בהם כמעט

ןנעלמה ,המחןל המןדרני כלל לא היה על

סדר היןם של הממסד שם ,כמןבן ,גם לפני
המהפך,

העניין במחןל חדשני רב בכל המדינןת בהן
דנתי ברשימה זן  ,מה שנחןץ היא בניית יסןדןת

מןצקים ,תהליך הדןרש שנים רבןת,

ההתפתחןת בארצןת אלה מרתקת ,ןדברים

רבים קןרים שם בתחןם המחול המןדרני,
כדאי לעקוב אחריהם,

~
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מאיר אלוני
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אליזבט גולדווין
אורה גלמן

עבודות גמר לבגרות במחול

י
L<:::

מפגשי תנועה להוריס וילדיס

~

ארוח כנסיס ארצייס

ס

ייעוץ מקצועי בכל תחומי בי"ס
למחול אמנותי

מופעי תלמידיס

שאול גלעד

שיעווי הגבוה לתלמין י

שרה וייסנברג

תינוו במגמות למחול

אפרת לינצקי

לפני בחינות הבגוות

שירלי נובק
חיותה עז-גד

רח'

וו זל

,9

ת ל -אב י ב,

סל':

, 03 - 5243972

בערב:

03-6955284

דניס פרי
רותי פרץ
טובי פרת
ענת צוק

אפשרות להשכרת המקוס

צוות יימחול בישואל"

נורית שטרן

לסדנאות וחזרות במשך
השבוע או בסופי-שבוע:

~

אולמות גדוליס ,נוחיס

~

וממוזגיס ,חדרי-ארוח

~

זוליס בישובי הסביבה

האולפן למוזיקה ומחול  -מועצה אזוךית בקעת בית שאן 11710
טל06-588343 .

משתתף בצעו המשפחה והאקדמיה

למוסיקה ולמחול ביוושלים ע"ש וובין
על מותה בטום עת של

שרוו תבור -פינץ
יהי זכרה ברוך

עיריית תל-אביב-יפו מגישה:

י

בלס קלאסי ,בלס מידרני ,מחיל יצירתי ,רפרסיאר
בית הספר למחול המאפשר לימודי מחול ותנועה ברמה הגבוהה ביותר,
ומפתח את יכולת התלמידים בהתאם לכישוריהם .

•

שיעורימ במחול יצירתי ובבלט קלאסי לילדימ בגילאי  12-7בחמש רמות לימו.ד

•

שיעורי בלט קלאסי ,מחול מודרני וג'אז לנוער בגילאי  18- 13בשש רמות לימו.ד

•

שיעורי מחול מודרני ובלט קלאסי ,ג'אז ,אייק ידו ,קפוארה ,תפוף ,ריקודי בטן ומרשל דנס
לבוגרימ מגיל . 18

.שיעורי בוקר לרקדנימ מקצועיי מ.

•

השתלמויות מורימ למחול בימי שלישי ושישי,

•

להקת תיאטרון מחול תל אביב לרקדנימ צעירימ ,אחרי צבא,

.כיתת

•
•

בנימ.

קורסי קיץ,
מורימ

אורחימ.

.צוות מורימ מקצועי

ומיומן.

~

Mb8.m

~

, ...סעכש

האירועים בחודש יוני-יולי השנה  ,בבחינת כל

ה,DUNCAN CENTER -

היוצרים מוזמנים ,וחבר שופטים בינלאומי

ולטאבה ,ממש בקרבת מבצר הרדשין ,שם

השוכן לחוף נהר

יחליט מי ראוי להופיע.

משמיr

סמטנה כאילו את ההמנון הלאומי

שלנו ביצירתו "מ ולדתי".
בין השופטים היו אישים ידועים ,כגון מנהל ה-

זהו בית ישן ששופץ להפליא ,כדרך .שבניינים

 ,AMERICAN DANCE FESTN ALמנהל
הפסטיבל היוקרתי לא פחות JACOB'S
 PILLOWמאמריקה ,מנהלו החדש של פסטיבל

פלסטי .הסטודיו המרכזי של בית-הספר

המחול של הולנ,ד סמואל וירסטן ,וכן הוזמנו

משמש גם להקות אורחות קטנות.

עתיקים רבים בפראג זוכים היום לניתוח

אורחים ומבקרים ,ביניהם כותב שורות אלה.
בערב שקדם לתחרות ,שנמשכה שני ימים
התחרות התקיימה בבניין בית-הספר

עמוסים ,הופיעה שם שלישייה  ,רקדן עגלגל,

הממלכתי היחיד למחול מודרני בצ ' כיה  ,הוא

זריז להפליא ונמוך קומה ,ושתי רקדניות

המרכז

בית

~

מאת

ג י ורא

מ נור

מדי קיץ מתקיים בעיר הבירה העתיקה של

קרויצמנובה היא

אשה צעירה ונמרצת ,הזוכה להרבה הערכה

ולא פחות ביקורת  ,בשל פעילותה הבינלאומית
והתקציב הממשלתי שהפסטיבל שלה זוכה לו,

גם בזמנים שכל הלהקות סובלות מקיצוצים
דראסטיים.

TANEC PRAHA

היה מסימני החופש הטרי

שניכר בעיר אחרי  IIמהפכת

הקטיפה II

שהעלתה לשלטון את הסופר והמחזאי

ואצלאב האבל  .לפתע אפשר היה לחזות
בלהקות מכל העולם ואפילו מישראל  ,מדינה
שהיתה בגדר מוקצה מחמת מיאוס בעיני
המשטר הקומוניסטי.

בפסטיבל שנתי זה כבר נטלו חלק אמנים
ישראלים לא מעטים ,ביניהם להקת המחול

הקיבוצית  ,רינה שיינפל,ד בת-שבע וליאת
דרור וניר בן -גל.
אחרי שאנשי מחול רבים בצ'כיה באו בטענות
קשות לאיוונה קרויצמנובה על שהיא בוחרת
רק על פי מי שמוצא חן בעיניה  ,היא החליטה
לערוך השנה תחרות פתוחה לכל ,לקראת

36

הספר

למחול

צ'כיה ,פראג ,פסטיבל בינלאומי ושמו TANEC
 ,PRAHAמשמע  IIהמחול של פראג" ,אותו
מנהלת איוונה קרויצמנובה.

ע"ש

כוך '  ,ס)מו) סאנךונ)

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

איזאדורה

הממלכתי

מודרני

דאנקן,

היחיד

בצ'כיה

תמירןת ,במןפע בשם

" ", IL LATO DIMENTICATO

הם

ביצען מןפע

מחןל מקסים ,מלא המצאןת ןשעשןעים ,
בתנןעה נןעזת ןאפילן מסןכנת ,הרקדן ,סימןן
סנדרןני ,הןא איטלקי במןצאן ןיןתר מאןחר
התברר שהןא גם כןריאןגרף המחןל שבן
השתתף ןגם מןרה בבית הספר ,הןא ןאחת

משתי הרקדניןת רקדן במשך שנים

בULTIMA -

להקה בלגית מפןרסמת של ןיס

,VEZ

ןאנדקיבןס,

הקהל שמילא את הסטןדין היה צעיר מאןד

-

קהל טיפןסי של מחןל חדשני,
בןקרן של יןם התחרןת הראשןן היה מייגע
ביןתר ,בזה אחר זה עלן לבימה קבןצןת ןזןגןת

שנראן כתלמידי סטןדיןת שטרם למדן איך
לעצב ריקןד של ממש ,הם ביצען תנןעןת
בצןרה די מכנית ןתןך מאמץ טכני רב מדי,

משהן שהזכיר לי את "התנןעטרןן" אן את

להקןת בתי-הספר למחןל שלנן ,כשהעייפןת
ןהשיעמןם כבר עמדן לגרןם לי לפרןש
מהמצעד הדל עלן לבימה נערים ןנערןת ,
ןהחלן מבצעים מין טקס אפריקאי קמאי,
מלא מרץ ןהתלהבןת נעןרים ,פתאןם קמתי

לתחייה ,ןהרגשתי שהקהל כןלן נדרך,
למרןת שנאמר לנן שזה בסך הכל  l1תרגיל
במקצבים l1

-

במגןןן כלים

הרקדנים הצעירים גם שרן ןניגנן

-

המבצעים ממש רקדן  ,הזדהן

עם תפקידיהם ,ןכבשן את הלב ,התברר ,שזן
הכיתה הבןגרת של בית-הספר שבן התארח
האירןע כןלן,

- DC

כפי שמכנים אןתן בקיצןר מןרין

ןתלמידין של המרכז ,הןקם לפני שלןש שנים
בסך הכל ,זה תיכןן לאמנןת המחןל ,שבןגרי
כיתה י  l1ב שלן

ממשיכים ללמןד שנתיים

נןספןת ןלבסןף זןכים בדיפלןמה במחןל

כןלה הןפכת לשדה אןרןת צבעןניים,

 IIואי פה מריה?"  ,מרכז דונולן  ,פרג  ,כור' :לנןלה פכוךי

ןממשיכים לרקןד בן .הכןריאןגרפיה מצןינת,

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

עשירה ןמדןיקת  ,ןהביצןע על ידי הרקדנים

ץ CHOR,: LENKA FLOR

מןדרני ,למרבה הצער  ,כשם שהיה נהןג בכל

הצעירים מאןד משכנע ,ללא פשרןת ,כפי

ארצןת מזרח אירןפה ,הם אינם זןכים בתןאר

שצריך להיןת .מעןלה.

אקדמי אלא בתעןדת-מקצןע בלבד,
התלמידים בןלטים בהתלהבןת ןבטכניקה

שלהם עןד בטרם סיימן רשמית את חןק

iר

>Y.

בצעים

רקדן,

>Y.>Y.

iרזדiרן

~

עם

כרפקידיiרם,

לימןדיהם במרכז.

ןכב~ן
במנהלת המקןם ,אןןה בלאז'יצ'קןבה ,אשה

בעלת הןפעה מאןד מסןרקת ןמסןדרת  ,יש
מרןח ההןמניזם האמיתי ןאפשר לןמר
שהמרכז אינן נןשא את שמה של איזאדןרה
דאנקן לשןןא ,מלבד אןתן  l1טקס ללא

דיןן בנןכחןת אנשי מחןל צ'כים ידןעים .הדיןן

שם l1

הןפיען תומידי המרכז בעןד שתי עבןדןת

אכר

iרכרברר,

iרכיכרiר

~ך

iרךב_
~זן

iרבןגרכר

ביכרi-רספר,

~בן

iרכרארrר

iראירןע

כןךן

הדרדר לןןיכןח קןלני בשאלה אם התחרןת
באמת מייצגת

את אמנןת המחןל המןדרני

בארצם .לדברי אחדים מהנןכחים ,רק מעטים
מאנשי המחןל המקצןעני הין מןכנים בכלל
לשתף פעןלה עם חןבבים מןבהקים ןתלמידים.
ןאכן במשך היןמיים בלטן רק פה ןשם רקדנים
ןיןצרים של ממש )כגןן פטר טיץ ,שרקד
ב  l1באלט

ראמבר l1

בלןנדןן ןפטר זןסקה ,רקדן

הבאלט הלאןמי( ,שגם אם העבןדןת שביצען
לא הין מאןד מקןריןת ןחדשניןת ,הין לפחןת
על רמה מקצןענית של ממש,

מרתקןת.

את העבןדה השנייה יצר סימןן סנדרןני עם

האחת,

" ....

ןהיכן מריה?" מאת הכןריאןגרפית

התלמידים ,זה ריקןד משעשע ןמלא דמיןן

מה מכל השלל הזה ראןי לביצןע במסגרת

פסטיבל  TANEC PRAHAאינן בעיה שלי אלא

לנקה פלןרי )בתה של מנהלת המרכז( היא

בשם " ". GET THERE
קבןע ב , DC -ןלדברין נהנה

מגןןן יחסים בינאישיים ,מרןך ןאהבת נעןרים

המקןם ןממסירןתם של החניכים ,שכנראה

ספר המבטיח דןר מצןין של אמני מחןל

עד אלימןת קשה במשפחה ,סיןמה של עבןדה

מבינים היטב את רןח השןבבןת ןהנןעזןת של

מןדרני ,ןשכבר עכשין מסןגלים צעירים אלה,

זן ממש פיןטי :הרקדנים מןשכים מאחןרי

הכןריאןגרפיה שלן.

ןהכןריאןגרפים-המןרים המצןינים שלהם

הבימה סבך של נןרןת חשמל זעירןת ,מאלה

אחרי הצפייה בכל

שמקשטים בהם עצי חג מןל,ד עד שהבימה

לעינינן ,העייפןת ןההןלכןת ןנעצמןת ,התקיים

חמישייה לשלןש בנןת ןשני בנים ,המקיפה

סנדרןני הןא מןרה אןרח

40

מאןד מרןח

(!) המחןלןת שבןצען

של איןןנה קרןיצמנןבה ,אבל התחןשה

שלקחתי אתי מפראג היא שקיים שם בית-

להעמיד תןכנית ששןןה להזמין אןתה
ארצה,
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ו
סוף דצמבר  ,חג המולד ,
עצי אשוח ממלאים כל
פינה בבתים  ,חלונות

וביניהם הדוד המוזר

הראווה מקושטים
בהדר רב ומשרדי

הכרטיסים מוצפים

בבקשות לראות
את יימפצח

האגוזים"  ,הבאלט

הקלאסי  ,לפי
המוסיקה של

צ'יקובסקי  ,שהועלה
לראשונה על בימת
תיאטרון יימרינסקי "

בסנט פטרבורג

בדצמבר

,1892

ב 18-

והמפחיד קמעה,

•o

•

;:::ו

o

בדיוק

אותה שנה ,ומאז כבש את

""

העולם כולו.

מבין שלושת הבאלטים הגדולים של
צ ' יקובסקי

מביא לקלרה מתנה,
מפצח אגוזים

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

שבוע לפני חג המולד של

-

דרוס למאייר .הוא

<-

~

יי אגם הברבורים " ,

ייהיפהפייה הנמה " ו"מפצח האגוזים "

Cכ

-

האחרון הוא אולי המוצלח פחות והמעניין

.ןן. /

\\\.ןי'

ש נ l) I

כמובן מאושרת.
כשאחיה שובר את
המתנה ,פורצת

קלרה בבכי.
דרוסלמאייר מרגיע
אותה וחובש את פצעו

של המפצח והמסיבה
מגיעה לסיומה .בתמונה
השנייה חוזרת קלרה אל

הסלון ואל מפצח האגוזים
שלה ,היוצא לקרב במלך

ם~~~~~נמא~ר~ר :ב~~~;~צו~~~
כבמטה קסם לנסיך יפה תואר  ,המזמין

את קלרה להצטרף אליו למסע אל ממלכה
קסומה .השניים יוצאים לדרך ועוברים בארץ

פתיתי השלג  ,לפני שהמסך יורד על המערכה

פחות מבחינה מוסיקלית ודרמטית .הסיפור
אינו הדוק כמו בבאלטים האחרים וגם

..
'יC

~

בדמות חייל ,והילדה

מאת מיכאל אייזנשטןט

המוסיקה אינה כה דרמטית ומרגשת .אך

הראשונה .במערכה השנייה פוגשת קלרה
אינספור דמויות בממלכת פיית השיזף

בכל רחבי צפון אמריקה )משום מה לא

ההיכר של החג  .וכפי שהכל שולחים מכתב

המסוכ ר וחוזה בשרשרת ריקודים שונים ,לפני

באירופה( ,נוהר הקהל לראות את יי מפצח

לסנטה קלאוס ומחכים כי יבוא לבקר

שהיא חוזרת לביתה ומתעוררת מהחלום

האגוזים" מדי חופשת חג מולד .ההכנסות

ולהביא מתנות  ,כך הם גם רוצים ליהנות

הנפלא שחלמה בערב חג המולד.

ממכירת הכרטיסים ליימפצח האגוזים "

מחלומה של הילדה קלרה ב " מפצח

מהוות יותר משליש ההכנסות של רוב להקות

האגוזים ".

כאשר ביקש מריוס פטיפה מצ'יקובסקי

להלחין את המוסיקה לבאלט זה  ,הוא נתן לו

הבאלט בצפון אמריקה  .הקהל פשוט מזהה
את יימפצח האגוזים " כעוד אחד מסימני

העלילה של באלט זה  ,המבוססת על סיפור
קצר מאת הסופר הגרמני בן המאה

ה 19-

א.ת.א .הופמן  ,פשוטה למדי .
מסופר על קלרה הקטנה
המתרגשת לקראת מסיבת חג

את העלילה מפורטת לחלוטין .אך פטיפה

עצמו חלה ולא היה מסוגל ליצור את הבאלט
ולכן הכוריאוגרפיה של יי מפצח האגוזים"

נעשתה על ידי תלמידו איבאנו ב  .מאז
כוריאוגרפים רבים עשו ככל העולה על רוחם

מזובר בהפקות מרהיבות

ביופיין עפ תלבושות
מרהיבות ותפאורה גזולה
מהחייפ ,הפקות בהן
עם באלט זה וכיום הוא קיים בגרסאות
אינספור ,אך רוב הגרסאות נאמנות

לרעיונות הבסיסיים של המקור.
מדובר בהפקות מרהיבות ביופיין עם

תלבושות מרהיבות ותפאורה גדולה
מהחיים ,הפקות בהן המסיבה בפתיחה היא

המסיבה בפתיחה היא רק

פתיח לסצינת הקרב
המלהיבה בה משתתפיפ
בעיקר ילזיפ קטניפ

מדי דצמבר בסיאטל ותמיד בפני אולמות
מלאים .סטוול וסנדוק נשארו נאמנים
לסיפור הבסיסי ,אך הם מאירים אותו באור
שונה .התפאורות הנהדרות של סנדוק

מדגישות את הגרוטסקי והמקברי שבעלילה

רק פתיח לסצינת הקרב המלהיבה בה

משתתפים בעיקר ילדים קטנים ,הן כחייליו
של מפצח האגוזים והן כעכברים .החלק

בשילוב עם המאייר-תפאורן הנודע מוריס
סנדוק .מאז עולה הפקה זו בהצלחה אדירה

ועיצוב הסיפור מציג את העלילה כולה

אמנם יש לזכור  ,כי בניגוד ליצירות באלט
רבות ,ל  IIמפצח

האגוזים II

כסיפורה של ילדה קטנה שבן לילה הופכת

איננו הולכים

הראשון הוא תמיד הדרמטי יותר ,בעוד

בראש ובראשונה בכדי לראות רקדן-כוכב זה

החלק השני ,המשולל כל סיפור נרטיבי,

או אחר .כאן החוויה הכוללת היא העיקר

לאשה.

מתרכז בסדרת ריקודים חביבים  ,כמו

ולא הצפייה באינטרפרטציה של רקדנית או

 IIמפצח האגוזים

הריקוד הסיני ,הספרדי וגם ואלס הפרחים

רקדן בתפקיד מסוים .התפקידים קטנים

למדי .חלק מהדמויות רחוקות מלהיות

המפורסם.

ביותר ,מאוד סטריאוטיפיים ואין בהם שאר

מלבבות וסנדוק אינו חוסך בהבלטת

רוח כוריאוגרפי.

המפחיד במכלול הענק שהוא יוצר .בגרסה

II

הוא אגדת ילדים מפחידה

זו נפתח הבאלט בפרולוג ,בו קלרה חולמת

במשך שבע שנות שהותי בצפון אמריקה

ייחודו של הבאלט הוא באווירה שהוא

על מפצח האגוזים המפסיד בקרב למלך

משרה ולא באותם רגעים קטנים בהם רקדן

עכברוש המגעיל והנורא  .קלרה מתעוררת

רבות של באלט קלאסי זה .ברובן הן בוצעו

או רקדנית יכולים להתבלט .התפקיד הנשי

ונהנית ממסיבת חג המול,ד אך הפעם מעניק

הייתי גם אני שותף לבהלת  IIמפצח
האגוזים

II

בתקופת חג המולד וראיתי הפקות

על ידי להקות חצי חובבניות ,שלא הצליחו

הראשי ביצירה הוא ברוב המקרים של פיית

דרוסלמאייר ,שהוא מפחיד יותר מכרגיל,

להרשים אותי במיוח,ד למרות חדוות

השיזף המסוכר ,ולמפצח האגוזים עצמו

לפריץ  ,אחיה של קלרה ,בובת מלך עכברוש

היצירה הברורה שהפגין כל אחד

תפקיד חשוב  ,יחסית ,גם כאשר הוא הופך

ומעודד אותו להקניט את אחותו .קלרה

מהמשתתפים.

לנסיך·

כמובן מקבלת את מפצח האגוזים שלה ,אך
חייבת להגן עליו בחרוף נפש .לאורך

בתוך הבצורת הכללית של  IIמפצח האגוזים",

המסיבה כולה מזכיר דרוסלמאייר לקלרה

אותה ראיתי על הבמה הגדולה של בית

באלט קלאסי שאינו מצליח כמעט

באמצעים שונים את החלום המבעית

האופרה במרכז המוסיקה בלוס אנג ' לס ,

להתרומם מעל לבעיות הרבות בחלקה השני

שחלמה קודם לכן .היא מפחדת.

היתה כישלון גרנדיוזי במיוחד .זה היה

של העלילה ,קיימות כיום שתי הפקות שאני

ההפקה של באלט ג'ופרי )נוצרה

ב (1987-

ניסיון להעביר את העלילה מאירופה

מכיר ושראיתי פעמים רבות אשר מטפלות

עם תום המסיבה חוזרת קלרה לסלון

לאמריקה של אמצע המאה שעברה ,אך

בעלילה בצורה שונה לחלוטין .הטיפול

ובטעות דורכת על אחד מעכברי הבית שיצא

בהפקה עצמה לא היתה שום זהות לאומית .

הפסיכולוגי שמעניקים ל"מפצח האגוזים

התוצאה היתה ערב משעמם ביותר .ראינו

ג'ון נוי מאייר וגם קנת סטוול מאפשר לקהל

המבוהלת מזעיקה צבא עכברים שלם,

אמנם רקדנים רבים על הבמה ותפאורות

המוכן להינתק מהמסורת שינוי מרענן

הממלא את החדר ,ומנגד נעמדים לקרב

ומרתק כאחד.

מפצח האגוזים וצבא חייליו  .הקרב כאן

קנת סטוול ,המנהל האמנותי של

אכזר ביותר ומלהיב כאחד .

מרהיבות ביותר  ,אך הכל ללא טיפה של
נשמה .זו היתה הפקה קרה ומנוכרת ,

שהקהל פשוט אהב ,הפקת באלט
יקרה ביותר אך עם מעט מאוד
ריקוד ועוד פחות עניין.

II

גם

לבילוי לילי עם אמו העכברה .האם

פסיפיק נורת ווסט באלט בסיאטל,
ארה  IIב ,יצר כוריאוגרפיה חדשה

ל  IIמפצח

האגוזים II

ב , 1983-

כמו בחלומה של קלרה ,גם הפעם

.-

ןלן רק לרגע קט .

ביןתר ,מבחינתי ,היה תגןבןת התיירים

מריה צןפה בחזרה של

האמריקאים שנכחן בהןפעה .בהפסקה טענן

להקת המחןל .גןנתר

רןבם כי הם לא מבינים להיכן נעלמן

כמןבן הןא הרקדן

העכברים ןבכלל לאיזה מין הפקת באלט הם

הראשי ןלןאיזה היא

נקלען .זה לא יי מפצח האגןזים " שהם רגילים

הרקדנית הראשית ,

אלין! תדהמתם לא נעלמה גם בחלק השני ,

אך ראן זה פלא  ,מריה

ןלמרןת שהם אןלי נהנן מהבאלט כןלן ,

לפתע מסןגלת לרקןד

במקןם כלשהן קיננה בהם

אף היא  .ןעם גןנתר

התחןשה ,שהם לא קיבלן את מה

היא לפתע מרגישה

שלן ציפן .בצפןן אמריקה הקהל

פשןט בעננים .שןב

מקבל הפקה זן הרבה יןתר טןב .שם,

מעניק כאן נןימאייר

כשכןלם כבר מכירים את הגרסה

אינספןר הזדמנןיןת

המסןרתית  ,הם נהנים מהשינןי המרענן

לרקדנים להפגין את

שבהפקתן של נןימאייר .אןלי אין זה

כישןריהם.

יי מפצח האגןזים " המסןרתי ,אך זן יצירת

באלט מרתקת ,העןסקת
בהפיכתה של ילדה
לנערה ןמעבר לכ,ך
בהפיכתה של ילדה
חמדוה לרקדנית,
ןבכך ייחןדה

המרתק של
ההפקה.

רמ י ה )אנה ו' 7דו  7יד( בגירסתו
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שןב הןא בןחן את הסיפןר מהפן

הפסיכןלןגי שלן ןמראה לנן

ANNA VALLIDOLID AS MARIE IN JOHN NEUMEIER'S VERSION

כיצד אט אט הןפכת

ח FOR THE HAMBURG BALLE

הילדה הביישנית
הקטנה לעלמה יפת

אפשרןיןת ריקןד לגיבןרים הראשיים של

תןאר ןבטןחה

הדרמה שלן .גם לןאיזה ןגם מריה רןקדןת לא

בעצמה

מעט ןגם לבחןרים אפשרןיןת מספר להפגין

המגשימה את

ןירטןאןזיןת טכנית.

כל חלןמןתיה

 .אינם דןןקא בצעדי

הסמןיים בן

שיאה של הפקה זן היא התמןנה השנייה

הרקדנים אן בתמןנןת

לילה.

המחןל הגדןלןת  .השינןי הןא

במערכה הראשןנה  .עם תןם המסיבה חןזרת

בתפישת הסיפןר ןבדרך בה

מריה לסלןן  .מפצח האגןזים עדיין בידיה  ,אך

גם לנןימאייר כמןבן

ניתן להציג את סיפןרה של

הפעם היא לא פןגשת עכברים ,למעשה היא

יש בעיןת במערכה השנייה .היא

קלרה  /מריה הקטנה כך

מחפשת אחר נעלי הבהןנןת ששכחה לקחת

פשןט בעייתית מיסןדה ןקשה

לחדרה .היא נןעלת אןתן ,אך אינה מצליחה

לצאת מהמילכןד שהיא מעמידה

לעמןד בהן על קצןת האצבעןת .אז נרדמת

בפני המבצעים ,שכן אין בה כל

מריה על רצפת החדר ןחןלמת שדרןסלמאייר

פן עלילתי .שןב צןפה מריה

חןזר ןמןליכה אל העןלם הקסןם של

בסדרת ריקןדים המבןצעים על

התיאטרןן בכלל ןשל הבאלט בפרט.

דיי רקדני הלהקה ןהפעם הפה-

שהןא יהיה מןבן לכל.

מבחינת הכןריאןגרפיה
הצרןפה ,יי מפצח האגן זים"

הןא מקרה מעניין של
באלט העןמד במבחן הזמן

דה  -דה המפןרסם מבןצע על ידי

-

קטע ןירטןאןזי

בהפקה זן אין תפאןרןת גרנדיןזיןת כמן

לןאיזה ןגןנתר

שראינן אצל סנדןק .כאן תפאןרת המסיבה

מרגש ביןפין ןבניקיןנן המדהים.

היא מסןרתית ןפשןטה ביןתר ןלאחר מכן

עם סיןמן מריה מתעןררת

ןהמקןם ,למרןת

שכמןת .

הריקןדים הןןירטןאןזיים אן

הדרמטיים בן אינה כה

גדןלה ןמיןחדת .המןסיקה של

הכל צנןע ןמינימלי למדי .אך המעבר מהסלןן

מהחלןם .היא שןב לבדה בחדר הגדןל,

צ'י קן בסקי ,למרןת שגם היא

של מריה אל עןלם החלןמןת שלה  ,ןבראשןנה

מפצח האגןזים בזרןעןתיה ,נעלי

אינה מןשלמת כפי שיש המנסים

אל אןלפן

מחןל -

מדהים ביןפין .מריה עןברת

הבהןנןת לרגליה  .החלןם תם ןעמן גם

לתארה ,ןהאןןירה הכללית ,ימשיכן

לפתע אל עןלם שכןלן לבן ,ןהשינןי מהלילה

הילדןת .חיי הנערה הבןגרת החלן.

האפל בבית ללןבן הבןהק באןלפן החזרןת

גם אין לי כל ספק כי במאה השנייה

פשןט מרתק .בן רגע השתנה עןלמה של מריה.

ראיתי הפקה זן של נןימאייר פעמים

לחיין של יימפצח האגןזים " יבןאן

עתה היא נמצאת בתןך השמש  ,נשרפת

רבןת בביצןע הבאלט המלכןתי של

מהמגע הראשןני ןהמרתק עם עןלם שעד עתה

ן י ניפג  ,המבצע אןתה בצןרה יןצאת מן

רק חלמה עלין ןעתה היא מסןגלת לגעת בן,

הכלל .בקיץ שעבר  ,בביקןר במינכן ,
ראית י אןתה שןב  ,הפעם בביצןע

~

להקסים את כןלנן עןד שנים רבןת.

כןר י אןגרפים נןספים ןינסן להעמיד

את הסיפןר הקלאסי הזה באןפן
שןנה ממה שאנן מכירים .מעניין ,

למשל ,מה היה עןשה מאץ אק ~

מבאלט זה.

הומרה כמחול דרוסלמא"י ומריה ב  /Iמפצח !  Iשל

הבאלט הבןןארי .הלהקה אינה

)וומאוור

מהןקצעת כמן זן של ןיניפג ןחריקןת

MARIE AND DROSSELMEIR AS A DANCE TEACHER IN

רבןת נתגלן בקטעים שןנים

""THE NUTCRACKER

NEUMEIER'S CHOREOGRAPHY

בהפקה ,אך החלק המעניין

COSTUME: MAURICE SENDAK

יי המפצח ",עיצוב התלבושת :מוריס סנדק

טוו

ושוaת חושוaת חושווון
בינלאומי

' vכנס

אנשי

של

מפריס ובתה ליילה ,רקדנית טאפ משיקגו.

' Vאירועי "יו Oהטאפ הבינלאומי"

* T.AP

שרה פטרוניו היא מנהלת להקת הטאפ

משלנו

בפריס ובת זוגתו לריקוד של מסטר ג'ימי
סלייד .פטרוניו בלטה בקטעי הסולו שבהם

פנטומימה

הופיע כל אחד מהרקדים האורחים .היא
מאת

ה ,13-

השנה ,בפעם

מרת ה

סחפה את הקהל כשרקדה ואילתרה לצלילי

ע נבר

מתקיים פסטביל

הרכב ג'אז של ירון גוטפריד

כנס בינלאומי של אנשי

-

פסנתר ,שי

קהילת רקדני הטאפ )סטפס( בארץ זכתה

זלמן

להכרה ,תנופה וחשיפה ראויה לציון

האחרים היו מריקה הטג'ס מאמסטרדם

בצרפת  ,והוא מוקדש הפעם למימוס

באירועי יום הטאפ הבינלאומי שהתקיים

ותומאס מרק משטוטגארט  ,רקדן טאפ

בקולנוע ולליצנים הגדולים של הראינוע .בין

בסוף חודש מאי ברעננה .יזמה את האירוע

בתזמורת הטאפ האמריקאית בניהולה של

" ,"MIMOS

פנטומימה ותיאטרון תנועה  ,בעיר פריגו

-

תופים וטדי קלינג

-

בס .בין האמנים

באוגוסט יופיעו בעיר הקטנה והיפה

המנהלת האמנותית של המרכז למחול

להקותיהם של הרבה דיאסנאס  ,ז ' וסף נאדג',

רעננה ,צביה ברומר ,והוא אמור להפוך

הליצן ג'אנגו אדווארדס ולהקות פנטומימה

למסורת שנתית .ברומר למדה טאפ בדרום

מיכל קויטנר-ישראלסתם ,תלמידה לשעבר

אפריקה מגיל צעיר ובארץ היא מלמדת את

של ברומר והיום מורה במרכז למחול

8-1

רבות ,ביניהן

""THEATRELAND OZ

ו-

" ". WURRE WURRE

המקצוע כבר
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ברנדה בפלינו .

שנים.

רעננה ,עזרה בארגון האירוע ואף הופיעה

את הפסטיבל מנהלת ועדה של אורחי כבוד.

בעצמה .ישראלסתם היא רקדנית טאפ

עד מותו עמד בראשה ז'אן-לואי בארו

מהבולטות בארץ ברמתה המקצועית

ונמנים עמה ,ייבדלו לחיים ארוכים ,מרסל

ויכולתה הטכנית .היא משלבת סגנון טאפ

מארסו  ,ז 'א ק לקוק  ,רוברט וילסון  ,מאגי

דרום אפריקאי ,שברומר הביאה לארץ ,עם

מארין וקזו או

אונו.

סגנון אמריקאי .ההבדל בין שני הסגנונות

בפריגו גם יוצא לאור כתב עת בינלאומי

מהותי

לפנטומימה ותיאטרון תנועה "GESTES " ,

ולחיקוי של כוכבי ם ידועי שם בעוד הטאפ

~

שמו ,בעריכת פטר בו.

-

טאפ אמריקאי נוטה לשואו

הדרום אפריקאי מדגיש סגנון אישי ייחודי.

בשני הסגנונות נדרשת יכולת וירטואוזית של
אילתור .ייאצלנו הגדולה היא במקוריות

והשמים הם הגבול .אין גבול להמצאות
ולקומבינציות הנדרשות מרקדן טאפ",
מספרת ברומר ונזכרת בבחינת מעבר

שעברה כתלמידה ושבה ביצעה ריקוד
אקרובטי ,לצלילי פס קול של הסרט
ייאקסודוס" ,רגלה האחת נתונה בנעל פוינט
והשנייה בנעל טאפ.
ריקוד הטאפ הוא שפה שפותחה בארה"ב

בתחילת המאה וזקוקה לריענון מתמיד כדי
צב'ה ברומר ומ'כ:ו קוו'טגר

להישאר שפה חי ה .האירוע ברעננה מקדם

לאירועי יום הטאפ הבינלאומי ברעננה
הוזמנו רקדני טאפ מהארץ ומחו"ל

יצירת שפת טאפ עברית בגוון מקומי ומעניק

הזדמנות לדיאלוג בין רקדנים מקומיים

וכ 400-

תלמידים מכל רחבי הארץ .עם הרקדנים

ורקדני טאפ מהעולם .מבחינה מקצועית

מישראל נמנו ליסה ולדבאום ומנדי

חשיבות האירוע רבה.

אידלסון  ,המלמדות ב"מרכז למחול רעננה",

' Vעוד

ישראלים

ושרון וולף מאילת .מאירופה וארה"ב הגיעו,

התמיכה הממסדית בפרויקט היתה מזערית

כ ר קדני חיזוק ,כוכבים ידועים בעולם הטאפ.

בשנה זו ,הראשונה לקיומו .מלבד עיריית
רעננה הוא מומן כולו על ידי גורמים

בבייג'ינג

פרטיים

במשך היום התקיימו הופעות פתוחות בפני

תלמידים ובערב הופיעו אמנים בשתי

שבשנים הבאות יקצרו אנשי הטאפ את

ישראל בבייג'ינג ,אייל פרופר ,ביקרו

הופעות מקצועיות בפני הקהל הרחב .

פירות עמל השנה ויזכו לתמיכת הממסד

בחודשים האחרונים גבי אלדור ,ליאת דרור

האמנים הזרים הופיעו בהתנדבות ואף

ביוזמתו של היועץ לענייני תרבות בשגרירות

וניר בן-גל בבירת

סין.

במפעלם.

~

מימנו בעצמם את טיסתם ארצה .התרגשות

של ממש הורגשה כשהגיעו שרה פטרוניו

גבי אלדור הרצתה על תולדות המחול
בישראל ב"מכון לחקר המחול" של
האקדמיה הלאומית לאמנות ,וניר בן-גל

וליאת דרור נתנו כיתות אמן לרקדני להקת

הבאלט הלאומי המרכזי ולבוגרי האקדמיה
של בייג'ינג למחול.
את הרצאתה של אלדור תירגם סימולטנית
לסינית כתבנו או ז'אן -פינג.

~

ג'ר בן -ג:ו מ:ומד את הכ'תה הבוגרת ש:והאקדמ'ה :ומחו:ו
בב"ג"גג  ,צ':ווס ,או ג"אן-פ'גג
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טאפ ,TAP ,זהה למחול המכונה בישראל

 IIסטפס II

תם n

ךש I
v

ג'י נג'ר

ופ רד

תם n

ךש I

אמרה פעם :ייהןא העניק לה ברק של אצילןת,

הבינלאןמי למחןל מןדרני ,ןמספרים שזה יהיה

ןהיא לן חןם של סקס" .היא זכןרה בעיקר

הפסטיבל האחרןן שינהל ז'אן-פןל מןנטאנרי .

מהןפעןתיה בקןמדיןת מןסיקליןת כגןן

עשרןת שנים לרקדני הקןלנןע האמריקאי בהא

 "HATן" ". SHALL WE- DANCE
באןסקר בשנת  .1940משנןת ה 60-

הידיעה .לפני חןדשים מעטים הלכה רןג'רס

עןד בסרטים.

לעןלמה ,ןהיא בת 83

" TOP

רןג'רס זכתה

פרד אסטיר ןג'ינג'ר רןג'רס נחשבן במשך

ךשן

In

במרכז האירןעים השנה עמדן הלהקןת של

לא הןפיעה

מרס קאנינגהם ,אנה-טרסה דה קיירסמאקר,

~

ביל טי ג'ןנס ,כריסטינה הןיןס ,טרישה בראןן

שנה.

ן"באלט פרנקפןרט" בהנהלת ןיליאם פןרסיית.
כן הןפיען אמנים מקןמיים של מןנפלייר,

v

רןג'רס החלה דרכה כרקדנית בהןליןןד

בנעןריה ןלשיא הקריירה שלה הגיעה
כשהחלה להןפיע בקןמדיןת מןסיקליןת

בסןף יןני ןראשית יןלי התקיים המןנפלייר,

הןליןןדיןת עם פרד אסטיר .קתרין הפברן

v

בדרןם צרפת ,זן הפעם

האם

ראוי
מאת

ג י

נושא

לבמה?
א

ן ר

מ

היןקרתי

~

-

יש לה

ייקרןצ'ה נןטה לשבח את המןפשט ןהצןרני

קשיים רגשיים משלה .לדעתה גם הצלם

באמנןת המחןל .צןרניןת ןהפשטה,

מייפלתןרפ העמיד את עצמן כקןרבן ,כדי

המרחיקןת תןפעןת כגןן מןןת אן זעם מאיתנן

לחמןק מביקןרת עניינית.

הצןפים .גם אני אןהבת ריחןק מצנן זה  ,אבל
אני מסןגלת לחיןת עם כ,ן שהדבר לא תמיד

ן

נ

ר

מבקרת המחןל הנכבדה של השבןעןן

" - "NEW YORKER

ה ,15-

כמעט כל שנה במןפעים.

הפסטיבל

אל הבימה את המןןת הממשי

המוות
הוא

MONTPELLIER '95

שעןבדים רןבם בסטןדין בעיר העתיקה

הקסןמה הזן כל ימןת השנה ןמשתתפים

תגןבתה של דברה ג'ןןיט ,מבקרת נכבדה לא
פחןת ממנה ,הכןתבת בשבןעןן

" ,VOICE

ארלין קרןצ'ה

"VILLAGE

היתה בין התגןבןת המעניינןת

להתקפה של קרןצ'ה .כןתבת ג'ןןיט :ייאינני

ניתן לי .האם אני נאיבית בחןשבי ,שהכלי
העיקרי של המבקר הןא יכןלתן לראןת מה
מהןתה של יצירה מסןימת ,מה היא איננה,
ןלבקר אןתה בהתאם?"

-

מסכמת ג'ןןיט.

פירסמה לא מכבר רשימה נרגשת במדןרה

מסכימה עם קרןצ'ה שאי אפשר לכתןב

על מןפע מאת ביל טי ג'ןנס", STILL HERE " ,

ביקןרת אמנןתית על עבןדןת של אנשים

חןששני ,שהחלטתה של ארלין קרןצה שאת

העןסק במןתן מאיידס של שןתפן לאמנןת

המכריזים על עצמם כמי שהגןרל התאכזר

דעתה אני מעריך בדרך כלל מאן,ד שלא

ןלחיים ,ארני זיין .היא בחרה שלא ללכת

אלין ,כגןן חןלי איידס אן מי שלקה בנכןת

לראןת את המןפע של ביל טי ג'ןנס על אןדןת

כלל לצפןת במןפע ,ןבראש רשימתה קבעה,

גןפנית כלשהי .צןפים

ש"איש לא הלך לראןת את עדיין/כאן ,בגלל

מסןימים יחןשן אןלי

-

הריקןד ".כי ג'ןנס מעלה אל הבימה
אן בעזרת הקרנת ןידיאן

-

-

ממש

אנשים שחלן

באיידס ןעןמדים למןת.

שמנסים לצןד את
הסימפתיה שלהם לקןרבנןת,
אבל לרןב זן אינה כןןנתן של
הכןריאןגרף .אכן ,אני זןכרת

קרןצ'ה שןללת הצגה כזן של מןןת אמיתי

שרתחתי מכעס שעה

במסגרת אמנןתית ,ןאת זכןתם של אמנים

שבמןפע של רקדנים עיןןרים,

להשתמש באנשים חןלים להצגת הנןשא

כשהרןקדים

שעל חשיבןתן אין חןלקים ,ןהיא מןדיעה,

רקדנים מקצןענים

שאינה מסןגלת לכתןב ביקןרת אמנןתית על

בעליל מהמןפע שלהם ,ניסה

-

שלא הין

-

נהנן

מעשיהם של אנשים אןמללים .לטענתה,

הכןריאןגרף לתאר אןתם

לפני המבקר שלןש אפשרןיןת :לראןת מןפע

כמסכנים ,ןזאת בצןרה

ןלנתח אןתן ,ללכת לתיאטרןן ןלא לכתןב אן

פשטנית ןבהתנשאןת )לא

לכתןב מבלי לראןת את היצירה ,ןזן

כתבתי על אןדןת המןפע

הברירה שבה בחרה .לכן לא הלכה למןפע,

ההןא ,ןלאחר זמן חשתי

ןמבלי לראןתן שללה אןתן תכלית שלילה.

רגשי אשמה על התחמקןת זן

ייעל ידי הכללת אנשים גןססים ג'ןנס מעמיד

שלי(" .ןהיא מןסיפה,

את עצמן מעבר לתחןם הביקןרת"
קןבעת .הברירה האמיתית
להתבטא

-

-

-

היא

לא ללכת ןלא

לא מןפיעה כלל ברשימת

אפשרןיןתין של מבקר.

שראתה מןפעים של להקןת,
בהם נכים ןאנשים בריאים

משתפים פעןלה במחןל,
כשאלה היןשבים בכיסא הגלגלים מבצעים

ב'ל ט' ג'ונס וארנ' )"ז BILL T.JONESANDARNIEZANE

תנןעןת מןרכבןת ןאפילן מסןכנןת .ייזן אןלי

חברן המת אבל לשלןל אןתן מכל ןכל ,אין

מבלי להיכנס לבעיה הגןבלת בקןריןז ,האם

לא היתה החןןיה האמנןתית הגדןלה של

לה דבר עם אמנןת .לא רק שזן זכןתו של

בכלל אפשר לדןן ביצירה שהמבקר לא נןכח

חיי ,אבל כתבתי על כך במןנחי תנןעה,

יןצר לעסןק בבעיןת מכאיבןת ןבןערןת ,ןלכן

בביצןעה ,עןררה קרןצ'ה ןיכןח נרחב ברןב

צןרה ,בימתיןת ןטעם אמנןתי".

כמעט תמיד אישיןת במידה זן אן אחרת,

עיתןני ארה"ב .לדעתה ,מה שעשה ג'ןנס

למעשה זן חןבתן .

לזכר חברן הןא סחיטה רגשית ןלא אמנןת

אצלנן מןפיעה כבר שנים אחדןת להקת

כלל.

רקדנים המפגרים בהתפתחותם השכלית,

ןבניגןד לקרוצ'ה אנינת הטעם ,אןתי מקןממת

ייפרחים ולבבות" ,וגם לי היה חשש מפגישה

דןןקא אמנןת העןסקת בבעיןת אנןשיןת

מןמחיןתה של ארלין קרןצה ןהיא באמת

ראשןנה איתם ,אבל נוכחתי שזה מופע לכל

עמןקןת כביכןל אך בלי הכאב ,מבלי להציג

מבינה אמנןת בצןרה מעמיקה ,הןא תחןם

דבר ושלא נאלצתי להתייחס אל הרקדנים

את פניהם המזןןיעןת של החיים .אמנןת כזן

הבאלט הקלאסי .אך כשהיא יינאלצת"

הנכים הללן ברחמנןת אן בסלחנןת .ממש

מגישה את הכל ,אפילן את המןןת ןהכאב,

להתמןדד עם אמנים כמן פינה באןש אן

כשם שתמר בןרר ,רקדנית שחצי גןפה

באריזה נעימה ןנאה למראה .לצןרה זן של

בילי פןרסיית

-

אןתם היא מתקיפה באןתה

רשימה השןללת את זכןתן של ג'ןנס להביא

התחתןן משןתק,

היא אמנית גדןלה

ןמןפעיה מרגשים ןמהנים.

אמנןת יש מןנח מיןחד

-

בידןר.

~
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......

מחול

במכחול

הצילום
מאת

רןזנברג

פנינה

היפני בשנות

ה 60-

למסורת העבר ,תיאטרון

על נייר מסוג ארט קלסיק ,שהטקסטורה שלו

מחול זה קיבל השראה ממקורות זרים ,כמו

מזכירה נייר יפני עשוי בעבודת י,ד הם בעלי

אמנות סוריאליסטית ואמנות הדאדא ,וזרמים

נוכחות חמה ועמומה ,הם מזכירים צילום

תת-קרקעיים אלו מחלחלים גם ביצירתה של

עתיק ודהוי קמעה ומזמינים את המתבונן

דרורה שפיץ ,את העבודות המונוכרומטיות

לפענח את הקודים שלהם ,צילומי שחור לבו

מדפיסה דרורה שפיץ מתוך הקפדה על

אחרים מודפסים על נייר סילבר עשיר וקר,

חוט השני המחבר ביו ריקודי הבוטו של

בחירת הנייר ועל התאמתו למבע המסוים

שמקריו אלגנטיות והידור בצד ריחוק ואף

להקת סאנקאי ז'וקו הדרמטית והאקרובטית

אותו היא מבקשת לקבל בעבודתה ,הצילומים

סטריליות ,השתקפות הדמות הרוקדת

לביו ריקודי היחיד הליריים של מיה דונסקי

צ':ווס ,דרורה שפ'ץ  ,מחו:ו ,מ'ה דונס'?,

מאזכרת ציורי זו ,והקומפוזיציות המלבניןת

הינו עין המצלמה של דרורה שפיץ ,משנחשפה

של אותו השתקפויות מזכירות

האמנית לביצועיה המרהיבים של להקת

מגילות אנכיות ,אקאמונו ,עליהן

המחול היפנית ,בעת ביקורה בארץ לפני

צוירו אותם ציורי זו בדיו שחורה

מספר שנים ,הציצה ונפגעה ,ועולם המזרח

ייעתירת צבעים" ,אלה עומדים בכעין

ותרבותו השונה הטביעו חותם עמוק על

ניגוד לחדות ולבהירות של צילומי

עבודתה האמנותית ,הצילומים בתערוכה

הצבע ,שלהם שפיץ יימוסיפה זוהר

הנוכחית הינם פרי שיתוף פעולה הדוק ופורה

לזוהר" ,כדבריה ,באמצעות הרקע

ביו שתי אמניות ,גוף הרקדנית מביע מסר

הזהוב,

ומתמסר ,אם כי לא בכניעות ,לעין הצלמת,

שחודרת למעמקים וחושפת ,בו זמנית ,את

ההרמוניה שמתקבלת מורכבת מאיו

העולם הפנימי של השתיים,

ספור מתחים וניגודים ,כמו עוני
ועושר או מונוכרום וזוהר צבעוני,

התערןכה מבוססת על מספר ריקודים:

מתחים שעומדים ביסוד הקיומיות

צל ,שמוצג כפסיפס של תשעה צילומים

הראשונית של האדם ,בעוד הריקוד

מונוכרומטיים

הינו שרטוט של נשמה ונשימה בחלל,

צחוק ,שמתואר בשתי סדרות בטכניקות

הרי שהצילומים הם הנצחתו במדיום

שונות

אחר ,עבודת המצלמה של דרורה

פנסי חושה טרנספורמציה לעןלם הצבע

שפיץ משולה לבריאה ,ליצירה

והזוהר באמצעות ארבעה צילומים

מחדש של אותו מתווה ,כשתנועת

ייבארוקיים"

הגוף התלת-ממדי מונצחת בקוןי

קרח אש ,שמהווה ביטוי דרמטי תיאטרלי

המכחול והמברשת של הצילום,

אלא שקיות פלסטיק כתומות שיוצרות תחושת

התערוכה של דרורה שפיץ ומיה

ריקודי הבוטו הינם תגובתו של עולם המחול

דונסקי נפתחה ב  l ,7,95-במוזיאון
לצילום ,גו התעשייה בתל-חי~ ,

של צילומי צבע ,כשהבג,ד שנראה עשיר ,אינו
ניכור האופיינית לעולם המודרני והמתועש,

......

געגועים

לאוהד

נהריו

הדברים הנכתבים כאו צריכים להיות

קשה היה לא להתגעגע לקטעים כמו מחול

מובנים בהקשר הבא :לדעתי אוהד נהרין

השלישייה ב"טאבולה רסה" ,שהוא לדעתי

הוא היוצר הבכיר בישראל ,ואיו אחר בליגה

אחד מרגעי השיא של המחול המודרני ,גם

שלו ,אך יש לי השגות רבות על עבודותיו
מאת

ג ל

א

ל סטר

האחרונות ,ובמיוחד על

" ", Z/NA

אף שגם בה

יש ביטוי ברור ליכולת העצומה שלו כיוצר
תנועה ולשליטתו במדיום הבימתי,

" ", Z/NA

שלישייה ,אך היא רק תזכורת קלושה ובלתי
משכנעת למגע האנושי במחולות מהעבר ,זו
בעיה של הרקדנים

-

רובם אינם בשלים

כנראה לתת תוכו לחומר כזה ,אך גם של

הערב החדש של להקת ייבת-שבע",

ממשיך את הקו בו הולך אוהד נהרין בשנים

יש

האחרונות :הפקות גדולות )מבחינת התקציב

בסגנון וברמה ,של תנועה בקבוצה ,שלא היו

הראשון אינו מצליח אפוא להשאיר משקע

והאפקטים( של ערב שלם ,המציגות מגוון

מביישים את ויליאם פורסיית ,ואכן,

או להוות משקל נגד לחלקים הבאים,

עשיר של אמצעים בימתיים וטכניים ,כמו

השפעתו של פורסיית ניכרת היטב בעבודה

בפרקים הבאים משתלטת מוסיקה קשה,

למשל מוסיקת רוק חיה ,המעידות )כמו

זו ,וזה כולל את הניכור ואת אובדן הפרט

קרה ,רועשת ובעלת גוון מובהק של רוע ,זו

הלוגו של הלהקה ,שבינתיים בוטל( ,כי ייבת-

האנושי לטובת האירוע הבימתי שמתוזמר

מוסיקה שאינה מותירה לצופה מקום אליו

שבע זה לא רק מחול",

בתיאום מכני ,נכוו שהתנועה של נהרין

יוכל להימלט מנוכחותה המעיקה ,ולנסות

משוחררת יותר ,אולם ברוב קטעי הסולו

ולגבש פרספקטיבה אישית על המופע ,ייתכן

ב" "Z/NA

האמירה יותר מרוכזת ,דומה

שב"אנאפאזה" היה ניסיון להגשים את כל
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בחלק הראשון ,השקט ,של

" "Z/NA

יש

"-ב "Z/NA

פרקים עשירים ומתוחכמים,

נהרין ,כמי שאמור להדריך אותם ,הפרק

דומה היה שהרקדנים נדחפים לעבודה

שנהריו ניסה לומר משהו על העולם בו אנו

במקסימום מהירות ובמקסימום אנרגיה ,עד

חיים ,אך דומה היה שיותר מכל יש כאו

הדמיונות הפרועים ביותר ,ללא רסן ,שעה

שלא נותר מרווח לנוכחות אישית ואנושית

ביטול של היחיד כיצור בעל דעה ואמירה

שב "Z/NA "-מעןצב עולם מןגדר יותר ,אולם

על הבמה ,על רקע זה בלט הרקדן יוסי

אישית ,עד כדי כך שהמופע שולט ברקדנים,

המינונים הגבוהים של רעש ,מהירות,

יונגמן ,שגם כאו ,בהמולה ובקור של " ", ZINA

במקום שייברא באמצעותם ,הפילוסוף

ואמצעים טכניים לא הצליחו לסחוף את

כמו בריקודים אחרים בהם ראיתי אותו,

הגרמני היהודי וולטר בנימיו טעו ,ש בעולם

הקהל אלא דרסו אותו ,ויצרו תחושה של

הצליח ליצור אמירה אישית ,כשרואים אותו

של דיכוי האמנות היא הזיכרון האחרון של

כוחניות נטולת תוכו ,כמו גם געגועים לאותו

בריקו,ד נדמה שהוא שואל בכל רגע ,יימי

האלטרנטיבה ,הזיכרון לתקווה שאפשר גם

אוהד נהרין שיצר רגעים אינטימיים

אני ,ומה אני עושה כאו?" ,וגם אם איו לו

ואנושיים כל-כך במחולות כמו יישקיעתה

תשובה ,הנוכחות שלו ניכרת גם בלי

אחרת ,אולם דומה שאמנות כזו ,כמו -/ב " Z
"  ,NAהיא משתפת פעולה עם אותם כוחות

של הטיטאניק" ,בפרקים של ייקיר" )למשל

שיתאמץ לרקוד בקצה גבול האנרגיה או

שפועלים בעצם נגד האמנות ,ונגד כל

אוכל( ,וכמובו ב"טאבולה רסה",

יפגין ביצועים מרשימים כמו עמיתיו,

ביטוי אנושי אותנטי,

_ri1I

ךש j Iן-םחךש  Iםתחךש I Iת
' Vמנהל
חדש

אמנוrוי

לבאלט

הראשית והכוכב של להקתו ,הפתיע בשעתו
רביס.

'V

כיכר

מצבה של הלהקה טוב  ,למרות שאינה

גרטרוד

קראוס

חסרה כמובן בעיות  ,כפי שאפשר היה

שטוטגארט

להיווכח במופעיה בארץ בחורף שעבר .אבל

לכבוד מלאת 18

מרסיה היידה מנהלת להקה שנייה  ,בדרוס

קראוס ,הכוריאוגרפית והרקדנית הגדולה,

שנה למותה של גרטרוד

המנהלת האמנותית של באלט שטוטארט

אמריקה  ,כבר כמה שניס ותפקיד נוסף זה

החליטה עיריית ירושליס לקרוא כיכר

מרסיה היידה הודיעה על כוונתה להתפטר

מחייב אותה להעדר משטוטגארט לשבועות

בבירה על שמה.

מתפקידה בעונה הבאה  ,בדיוק עשריס שנה

וחודשיס רביס בכל עונה ,ואי אפשר לנהל

אחרי שהתמנתה .מינויה לתפקי,ד שנתייס

להקת באלט בטלפון

ובפאקס ...

לפיכ,ך

אחרי מותו של ג'ון קרנקו ,האיש שהעלה

החיפוש אחר מנהל אמנותי חדש לבאלט

את שטוטגארט על מפת הבאלט העולמי ומי

שטוטגארט בעיצומו  ,אך עדיין אין מועמדיס

שגילה וגידל את היידה להיות הרקדנית

מוסכמיס להחליפה .

'V

מחול

ערבי

מסורrוי
מאת

הניה

וחדש
רןטנברג

~

בשמחות בתלבושות מסורתיות ,שעקב

נאלצות הרקדניות להתפשר בנושא זה .

תהליכי המודרניזציה העובריס על הכפר רק

התלמידות מופיעות בבשמת טבעון ואף

מעטיס לובשיס אותן בחיי היומיוס  .רוב

הופיעו עס תלמידות מחול במרכז הקהילתי

מופעי הלהקה מתקיימיס בבשמת טבעון ,

בטבעון השכנה .

אך היא יוצאת גס להופעות בכפריס ערבייס

בשניס האחרונות מתעצמת השפעת הגומלין

בסביבה .

היהודי והערבי ,ויש לכך השפעה גס על

עבודת הרקדניס נעשית כולה בהתנדבות.

להתקייס שס כבר לפני 17

בקרב החברה הישראלית

-

~

בין המגזר

בכפר יאסיף חייס בהרמוניה נוצריס,

מוסלמיס ודרוזיס וחוגי באלט החלו
שנה .גס שס

העשייה בתחוס המחול .הצצה לעולס

חוסר בתקציביס הכשיל בעבר ניסיון להביא

ההתחלה היתה קשה .א,ך למרות שלא

המחול במגזר הערבי מגלה פעולות לשימור

ללהקה מורה שילמד ריקודיס חדשיס,

היתה התלהבות ראשונית ולא מודעות של

המחול הערבי המסורתי לצד יצירה מקורית

ומכריח את הלהקה לוותר על מוסיקה חיה

אנשי הכפר לאמנות המחול ,תהליך קליטת

ועשייה חינוכית .להקת המחול של בשמת

בהופעותיה .היוס  ,לצד הרצון לשמר את

המחול היה קצר יחסית .לדברי מר בולוסי,

טבעון ו"שחרזאד " בכפר יאסיף הן דוגמאות

הריקוד הבדואי המסורתי ,יש מצד

מנהל המרכז הקהילתי  ,עובדה זו יש לתלות

טובות לעניין זה  ,ופעילות דומה מתרחשת

הרקדניס התעניינות ורצון בחידושיס  .הס

ברמת ההתפתחות הגבוהה של הכפר ובכך

גס במרכזיס הקהילתייס של שני היישוביס.

מתכנניס ,למשל  ,לצרף בנות ללהקה ,אס כי

ששכבה רחבה באוכלוסייתו משכילה .היוס,

זה לא יגרור שינוי ברפטואר ,אלא רק יביא

לצד חוגי הבאלט הנערכיס במרכז

בשמת טבעון הוא כפר בדואי המורכב

לכך שהבנות והבניס יבצעו ביחד הן את

הקהילתי ,פועלת להקת יישחרזאד" והיא

ממספר חמולות שעברו ליישוב קבע בשנת

ריקודי השמלייה של הגבריס והן את ריקודי

קולטת ילדיס מחוגי הבאלט .אירנה ג ' מאל,

הקרדייה של הנשיס .

הכוריאוגרפית  ,מנסה מזה שלוש שניס ליצור

 .1964הכפר  ,על בתיו היפיס  ,נראה מודרני
לכל דבר ואנשיו אינס עוסקיס עוד בפרנסות

משהו חדש ,המדבר על לב התושביס ,לא
במרכז הקהילתי בכפר ,וללא כל קשר עס

הדבקה שהכל מכיריס ,לא באלט קלאסי,

הלהקה ,מתקיימיס חוגי מחול אמנותי

פולקלור או מחול מודרני אלא שילוב של

חובביס הרוקדת בסגנון מסורתי ,והיא

לילדיס  ,או  ,יותר נכון  ,לילדות  .בהוראה

כל הסגנונות יח,ד למגוון רחב של מוסיקה,

הופיעה בעיקר בשמחות ואירו עיס ציבורייס ,

משלבת המורה סגנונות ריקוד שוניס ,

מצ'ייקובסקי ועד פיירוז .ללהקה ,הנמצאת

לצלילי מוסיקה ערבית .אחרי מספר

כשהנטייה היא לכיוון המחול המודרני.

בראשית דרכה ,נוספו השנה גס רקדניס

ריקודיס היא סוחפת אחריה את שאר

לדבריה הוא מתאיס יותר לילדות  ,כאמצעי

גבריס והיא קולטת רקדניס מכל הסקטור

הבדואיות המסורתיות .להקת המחול

הייצוגית של הכפר הוקמה ב 1992-

כלהקת

החוגגיס  .ריקודי הבדואיס בצפון הארץ

הבעה .הילדות  ,שרק לפני שלוש שניס לא

שוניס לחלוטין מריקודי הבדואיס בדרוס .

רקדו כלל  ,היוס מוכנות להתנסות בדבריס

השוני נובע מהתאמת המחולות ,בכל אחד

חדשיס שלא הכירו קודס .בתחילה חששו

היוס  ,עס השינוי בסגנון הריקודיס ,מספר

מהאזוריס ,לסביבה ולנוף .

ההוריס בפני הניסיון להביא מחול אמנותי

ההופעות של הלהקה גדל  ,והקבוצה

מערבי לכפר ,אך לאט לאט הולכת ופוחתת

מפורסמת במגזר הערבי ואף ייצגה את

הערבי .

היוס מונה הלהקה כ  12-גבריס בגיל 21-15

התנגדותס .ההתנגשות עס המסורת נותרה

מדינת ישראל בפסטיבליס באוקראינה,

הרוקדיס שנייס שלושה ריקודיס בסיסייס

כמעט רק בתחוס בגד המחול ,שלדעת חלק

בפולין והשנה בהונגריה .השנה קיבלה

בתוספת אילתוריס .הס עדיין מופיעיס

מהאנשיס בכפר אינו מספיק צנוע ,ולכן

יישחרזאד" תקציב מהמחלקה הערבית
במשרד החינוך אך גס עליה מעיקיס חוסר
הכרה מצד המוסדות ומחסור במשאביס,

ודוחיס את מימוש שאיפתה לפתוח בית
ספר ראשון לריקוד במגזר הערבי ולהוסיף
מוריס וסטודיות .הצצה לכפר יאסיף
ולבשמת טבעון מראה שיחד עס הרצון

לשמר מסורת יש פתיחות לקלוט דבריס
חדשיס ורצון לעשייה מקורית  .חוסר הכרה
מצד המוסדות והעדר תמיכה כספית
מעכביס התפתחויות מעניינות בתחוס

המחול במגזר הערבי בישראל.
יי שחרזאד  ",כפר ואסוף

~
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Vיי אקסטזה

של

צולום
'שמעא.ל א' וו במופע מאת הנס ולרסנ? ',ו' פרנס ' ס בוו?,יו "

מובן מדוע מחול מושך צלמיס .דיטר בלוס,
צלס יליד שטוטגארט

) (1964

שהחל את

דרכו האמנותית כצלס עיתונות ,מציג עכשיו
מחול בגלריה של העיר,

תערוכת צילומי

ובמקביל ראו אור שני ספריס שלו ,האחד
הוא קטלוג התערוכה והשני מוקדש לרקדן

האוקראיני הצעיר ולדימיר מולוחוב ,העושה

קריירה בעול . 0
שס התצוגה ,המהממת בגודל התצלומיס
ובבוטות שלהס,

", ECSTASYII

משמע שיכרון

חושיס .הוא מתעד בעיקר עבודות של
קרסניק  ,כוריאוגרף שבעצמו הולך עד גבול
הסיבולת האנושית )של הרקדניס והצופיס
כאחד(  ,אך אפילו את העבודות המתונות

יחסית של הכוריאוגרף ג'ון נוי מאייר מצליח
בלוס להקצין.
צבעוניות עזה  ,ממדי ענק ויכולת למצוא
נקודות מבט מיוחדות הס שהופכיס את

בלוס לאחד מצלמי המחול העכשווייס
המענייניס ביותר.

Vיי אבבה

סוקולוב

בת

לימדה מדי שנה בקורס הקיץ של האקדמיה
על שס רובין בירושליס ויצרה עבור  IIבת-
שבע  II ",להקת המחול הקיבוצית ",

83

ו  IIהאנסמבל II

יוס הולדתה ה 83-

של הכוריאוגרפית אננה

סוקולוב נחוג בניו-יורק ,בנוכחות רביס

מתלמידיה ורקדניה לשעבר .סוקולוב ,
שהיתה מרקדניות הלהקה הראשונה של
מרתה גראהס ,החלה את יצירתה העצמאית

כבר בשנות

ה .30-

הסגנון המיוחד לה היה

החלטי ,בוטה ויחד עס זאת לירי  .היא
נחשבת לאחת היוצרות החשובות ביותר של

המחול המודרני האמריקאי  ,ולצד אמנותה
היא התעניינה כל חייה בנושאיס חברתייס.
בשנת

1939

הוזמנה למקסיקו  ,והקימה שס

את להקת המחול המודרנית הראשונה ,

"היונה הכחולה" .בראשית שנות ה 50-
הגיעה ארצה בפעס הראשונה ,על מנת
לעבוד עס  IIתיאטרון מחול

ענבל II

על

טכניקה לקראת סיורו הראשון של
התיאטרון באירופה ובארה  IIב .מאז הגיעה

הנה כמעט כל שנה ,ובראשית שנות
הקימה את  IIהתיאטרון

הלירי II

אביב .שס החלו רוב מייסדי

46

ה 60-

שלה בתל

 IIבת-שבע II

את

דרכס המקצועית .בשניס מאוחרות יותר

rג

הירושלמי.

 IIענבל II

rג

אננה סוקולוב  ,צלם) ,עקב אגור

ךש  Iת  aחךש j lןw
המורה

'V

תקופת חייו בסנט פטרבורג ,כשיצר את

הזקן

כאיש

דמות המכשפה הרעה ,קאראבוס,

ב_  IIהיפהפייה הנמה"  ,בשנת

צעיר

.1890

משיסד דייגילב את להקתו  ,הסכימו רקדניו

הכל מכירים את שמו של אנריקו צ ' קטי ,

),(ENRICO CECCHETTI

חךש I Iת

המורה האיטלקי

לעזוב את הביטחון והפנסיה הממלכתית של
 IIהבאלט החצרוני

הקפדן ,שלא היסס להכות במקלו ברגלי

הצארי II

רק בתנאי ,

הבאלרינות הגדולות והרקדנים החשובים

שמורה הלהקה של דייגילב יהיה אנריקו

של הבאלט הרוסי החצרוני ושל כוכביו של

צ'קטי.

הדרוש .על פי רוב הוא מופיע כמורה קשיש.

בשנות ה 20-

דייגילב ,אם לא ביצעו צעד כלשהו בדיוק
התיישב צ'קטי בלונדון  ,וניהל

שם בית-ספר מעולה עד מותו בשנת
בארה  IIב סובבת תערוכה ,המציגה את חייו

, 1928

שנה אחת לפני שנפטר דייגילב.

~

של צ'קטי משחר נעוריו כרקדן מצטיין ,דרך

'V

וידיאו-מחול
שבייה

פעם

הרומן הלא פשוט בין מ ח ול ווידיאו ,שהחל
בשנה שעברה במסגרת האנסמבל של בת-
שבע בניהולה של נעמי פרלוב ,נמשך השנה.
רקדני האנסמבל הופיעו במספר מופעים
ששילבו מחול חי על הבימה והקרנת סרטי

וידיאו .הסרטים הם של יצירות חדשות משל

ארניק ו צ'קטי בימו כעור)ו

הכוריאוגרפים לאה ברסק וליאונל הוש ,
והם בוימו בידי רות ואלק וגבריאל

'V

ביבליוביץ' .רקדני האנסמבל הוכיחו רמה
טכנית ואמנותית גבוהה.

שם המחול של הוש

FRAGILE

-

איך לא?

מי

רוקד

בשווייץ

-

לועזי

-

)שפירושו בעברית פשוט " שביר ",

אבל זה כמובן עממי ומקומי מדי בימינו(,
והוא מין פנטסיה עשירת דימויים  ,ממש

בארוקית בעושר הצורני והתנועתי שלה .עד

כדי כך בארוקית שנוצר מין ערפל מחול )על
משקל ערפל קרב( ,המסתיר כביכול את
המהות המרכזית של היצירה.
1Iש כר ת הסיגל יות"  ,בימוי  :רות ו'ול ,כוך ' ;
ליונל הוש  ,אנסמבל בת שבע-וידאו ד נס
 ', 95ניה ול אמנותי,

נעמי פרלוב ,צילום ,גדי דגון
בתמונה למעלה ,רולדנית ,יעל שנל,
בתמונה מימין' רולדן ,דני פלג

 IIהשליח II

מאת ברסק

בווידיאו של ביבליוביץ'
הוא בעיקר קולנוע ורק

קצת מחול-וידיאו .ואילו
שווייץ יד ועה יו תר בשוקולדה ובהרים

"" FREEZER FROG
)  IIצפרדע

מהמקפיא (II

שלה,

היפים שלה מאשר באמני מחול הפועל ים

היא יצירה מחולית

בה ,ובכל זאת מסקרן לדעת מי ומי הם

בימתית.

אמני המחול בארץ האלפים .אלאן ברנר,ד
מורה וכוריאוגרף מהעיר ברן ,פירסם לא

הווידיאו של הוש ורות

מכבר את  IIלקסיקון אנשי המחול בשווייץ"·

ואלק " ,שירת הסיגליות ",

הלקסיקון יצא לאור בהוצאת

TRABER

מלא דמיון ובעיני היצירה

בעיר ברן  ,והוא מכיל

השלמה ביותר של המופע.

האישים הנזכרים בו גם כמה דמויות שיש

ג  .מ.

~

96

עמודים .בין

להן קשר לישראל ,כגון רוני סגל ועודד
הררי.

~
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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.
44-131-226-4001
Tel:
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.
Tel:
708-866-9443
Fax:
708-866-6779
Or:
Japan YMCA 5-29 2-Chome
Karnimaezu Naka-ku , Nagoya,
Japan.
052-261-7126.
Fax:

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

ז:::>

•

~

•

:7"

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.
62-21-314-1955
Fax:

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.
0048-6191-2239
Fax:
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.
Tel:
410-997-4040.
Fax:
410-997 -4048
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

בו

Tel:
Fax:

•

•
Program, Teachers College,
Columbia University, Box 78,
525 West 120th St. , New York,
NY 10027 U.S.A.
212-678-3328.
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,
Tel:
030-30-2301.
Fax:
030-30-0280.

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

Culture, Bhopal, India
91-755-551-644
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מטבע
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/l

.ע) אבישר ,מ  .וילנסקי(  /I ,באה מנוחה

/l
/l

)נ  .אלתרמן .ד .סמבורסקי( המקצביס

איטייס הרבה יותר והס כמובן מתלוויס אל
התוכן השירי החוץ-מוסיקלי ,הרווי מראות

במחול ייטיב אחר כך

אווירת המדבר הסטטי ב  /lימין ושמאל

להמשיך ולהתחקות

פסיעתה המדודה  ,החוששת משהו של

; /l

אחר המוסיקה שהוא

האהובה לקראת הפגישה עס בחיר לבה

רוקד .

ב  IIגינת אגוז"; רוגע שדות עמק יזרעאל אחרי

מצב הרוח העליז שאין

מנוחה

לטעות בו ב " קומה

כל הנחליס אל היס ב  IIבלדה על מעין ויס ".

בשדה II

.מ) שלס( ,

ו  IIהיה כע ץ

חלוס II

.ש)

הלחן חוזר אליו שוב ושוב  .ב  IIימין ושמאל "
החזרות מביאות לאט לאט להתרוממות

שתול II

המלודיה  :במליס " אורחה עוברה וצליל

-

) י רמיהו  ,א .נאמן(

,וכל;ם . ..

בכל הש י ריס האלה מצוייס מקצביס איטייס
והס תמיד נדבך חשוב במוטיב המרכזי אשר

שלוס  ,מ  .רפפורט( ,

~יקן;:ז: ;:

ליגע ;II

זרימתס הכמעט פילוסופית של

.י) שנהר  ,ש .

 IIהעמק הוא

! JJבים ,

ס~ו:נק הרא

ויס

.מ) קשתן ,ג .אלדמע(  /I ,בלדה על מעין

מי שרגליו יוצאות

פוסטולסקי( " ,שיבולת

~בקצ.ה רק-יע
יכו"\!:

תנעס

/l

.ש) לוי-תנאי(  /I ,כי

שוניס לגמרי משירי המחול הסועריס :אס זו
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מחול ,II

לגמרי של לחניס  .ב  /lימין ושמאל
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)י  .פיכמן ,ד.

יוס עבודה מפרך בחקלאות העברית ב  IIבאה

ונק ;;)} - ~ -
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אחא (. /l
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מהשיריס שלצלילס

:ןי?rי ::מ  o/ה ~ lפרךט ) ( 1968-1903

ךה  -אר 1 -

דווקא לאלה שעוסקיס

במחול ,להאיר חלק

ל;ם

oכר -ז '

מטרת מאמר זה  ,המכוון

אל המלה הראשונה :עליות חדות לגובה
במלודיה )מסומנות בקו מתחת למלה( קל

עולה

II

המלודיה מתרוממת בהדרגה ממש אל

מושג על י די קפיצות

תוך הפטה-מורגנה המאוד איטית  ,במליס

חדות הן במקצב

שהן פסגת איחול אושר של שקט לעמק
 IIנומה

עמק .II
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הבנות II

אגוז II

.י) ברכה ,א .גבעון(

נשתרבבה אל תוך

האווירה הנוגה הצעדה התימנית והוסיפה

משב רוח רענן משלה .אך

זה -

הניחוח המיוחד

שמעניקות העדות השונות  ,פרי קיבוץ

הגלויות  ,לעושר של הזמר העברי והיהודי
בארץ

-

נושא בפני עצמו .הניחוח הזה  ,הנסמך

על מקורות אותנטייס-אתנוגרפייס ,השאיר
רישומו על מעשה המחול שהוא נחלת הכלל.

ם

53

יש דמיון בין ויליאס פורסיית האיש ויצירותיו.
כמוהן  ,הוא מורכב  ,רב-גוני ואינטלקטואלי ,
אך גס ממעט להביע את עצמו מבחינה רגשית .
הוא מרגיש בנוח כשהוא דן בנושאיס

ו Iל  Iאם פורסיית משוחח עם גל אלסטר
באלט מקצועית עברו שנתייס.

עצמה ,כך אני מחפש הרבה פעמיס תנועה

השוללת את עצמה ,שהיא מעבר לכל

פילוסופייס  ,ותמיד שמח להביע את עצמו
בתנועה ,אך נמנע לערב את עצמו כאדס .יש לו
ידע כללי בתחומיס רביס ,והוא מרבה

ג.א.

איך אתה מגדיר באלט ,בניגוד לסגנונות

-

מחול אחריס?

עבודת הראש והמבט עס תנועת שאר הגוף,

מה שנקרא

להשתמש ברעיונות מתחומי המתימטיקה ,
הלוגיקה ,תורת הכאוס וכדומה  ,אך נראה

ב.פ.

שאלה יותר בגדר דימוייס עבורו ,ולא הבסיס

את הרעיון של

-

הבאלט הוא אמנות התנועה שמדגישה

המכונן את עבודתו.

הבכיר בעולס המחול אין בו שמץ התנשאות ,

התנועתייס שלך?

מה הס המקורות של הרעיונות

-

העינייס בניגוד לתנועה

והשיחה עימו היתה פתוחה וקולחת.
אחד הדבריס המרשימיס ביותר

-

כמו ב " משפט קאנטור " בתורת

הדרך בה אתה מארגן אנשיס בחלל ובזמן.
כיצד נוצר אצלך הרעיון לתבנית כזו?
ב.פ.

זה קורה באופן ספונטני כשאני שומע

מוסיקה .הריקוד מופיע אצלי בראש כתמונה
ברורה .זאת הסיבה שאינני מרבה לשמוע
מוסיקה קלאסית בזמני הפנוי

-

המחולות

נכנסיס לי לראש מעצמס ,וזה יכ ול לשגע אותי.

הקבוצות  ,שמדגיס איך יש קבוצה ששוללת את

הבאלוכ הוא כמו

שפת האם שלי .הוא
לגמרי וכבעי

לי .

במשד השנים

רקדתי בכל מיני
סגנונות
סוכפס

-

ג'אז,

ג.א.

-

ב.פ.

-

יש לי תוכנה נחמדה ,שעוזרת לי

להגדיר את הרעיונות שלי .אחר כך אני יכול

הראש בכיווניס משוניס  ,בייחוד למי שמכיר
את מוסכמות הבאלט  ,יחסית לגו ולזרועות.

כך שלפעמיס ,למשל כשהראש מורכן למטה,
העינייס פונות מעלה ,עד שהן נבלעות
בחוריהן( .דבר זה גורס לרקדניס שלי לאבד
שוב ושוב את תחושת החלל  ,וכך התנועה,
שמוגדרת בחלל מסויס  ,גורמת לאיבוד החלל

הזה ...
ג.א.

-

כיצד אתה מפתח רעיון תנועתי?

ועוד.

וכשהגעתי לשיעור
קראתי שאתה נעזר גס במחשב.

הזאת ...

)והוא מדגיס:

העינייס מסתובבות בכיוון נגדי לתנועת הראש,

בכוריאוגרפיה של,ך ודבר שלדעתי ייזכר
כתרומה חשובה שלך לאמנות  ,היא מורכבות

באופן רטרוגראדי ,ובנוסף לכך מניע את
עושה תנועות באלט פשוטות  ,אך מטה את

ב.פ.

-

והמתקדס ביותר של הבאלט והאחרון

הופך את הכיווניס של תנועת הראש הרגילה

פורסיית הוא איש נעיס וחביב  ,למרות מעמדו

ג .א.

.EPAULEMENT

זה החלק המורכב

שהרקדן לומד ומשתלט עליו .לפעמיס אני

הקו.

ג.א.

-

הגדרה ....

יש בבאלט קואורדינציה מוגדרת של

הבאלוכ הראשון

שלי ,הרגשתי שאני
נמצא בבית

ב.פ.

-

יסוד התנועה הוא אינטראציה ]אמצעי

מתימטי ,שבעזרתו מתקרביס למודל מסויס[
שלה ברמות שונות ,כמו שיש בעבודה של

פריגוז'ין ] ,ILYA PRIGOGINE

מדען רוסי שחי

בעיקר בבלגיה וארה"ב[ על היווצרות

לבוא אל הרקדניס ועל סמך

ספונטנית של סדר במערכות

התבנית שעיבדתי ,לתת להס ליצור

מורכבות )מדגיס( :נניח שאני עושה

את התנועה :כך עשיתי בריקוד

תנועה כשאני ניצב בחלל בתנוחה

שהצגנו כאן,

.ALIENA(C)TION

מסוימת )עושה מעגל עס היד(,

ואחר כך מגיע למקוס אחר )הוא
ג.א.

-

התנועה היא ממד אחר

נע ועובר לתנוחה אחרת(.

ביצירה שלך .אני מפריד אותה
מתבנית הקבוצה ,כשס שאני

יש לי כמה אפשרויות באינטראציה

מפריד בין אמנות הריקוד ואמנות

של התנועה הזאת

הכוריאוגרפיה... .

עליה ולשמור על אותו יחס בין

-

אני יכול לחזור

הזרוע והחזה כמו שהיה קודס ,או

ב.פ.

אני מסכיס אתך שאלו

-

אני יכול לחזור עליה כשהזרוע

אמנויות שונות ור ביס אינס עריס

נמצאת באותו מקוס יחסית לאגן,

להבחנה.

אבל אז זו תנועה שונה  ,ואני יכול
לחזור על הכיוון שבו עשיתי את

ג.א.

-

בנוגע לתנועה ,אתה נשאר

התנועה קודס  ,או לעשות אותה אל

צמוד מאוד לשפה של הבאלט

אותו מקוס בו היא היתה קודס ,

הקלאסי .

וכבר יש לנו ארבעה ייחדריס"

שוניס של חזרה על התנועה.
ב.פ.

-

הבאלט הוא כמו שפת

-

האס שלי .הוא לגמרי טבעי לי.

ג.א.

במשך השניס רקדתי בכל מיני

בתנועה שלך הס הפתרונות

סגנונות

-

ג'אז ,סטפס ועוד.

וכשהגעתי לשיעור הבאלט הראשון

דבר נוסף שמאוד מרשיס

התנועתייס שאתה מוצא בצורה כל
כך אלגנטית .

שלי ,הרגשתי שאני נמצא בבית.

מאותו שיעור ועד שנכנסתי ללהקת

ב.פ.

-

הפתרונות התנועתייס שלי

באיס כולס מתוך ניסיון לענות על
וי?יאס פוך  Dיית
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שאלה החוזרת כל הזמן

-

איך

להמשיך ולשמר את הקו שנוצר?

)מדגים( :ניקח קשת שמתחילה עם

שלהם ליצירה .יש אנשים המשןןים בין

האמה ,שנעה אחורה ושבה קדימה עם

האמן הזה לאמנים אחרים .יש אנשים

כל הזרוע .התנןעה משמרת את הקו

שמתעניינים במבנה הפןרמלי של

שנוצר בין הזרוע

והגוף ...

היצירה.

הסוד הוא

להחליף את המרכז שממנו נובעת

התנועה )מדגים( :זה יכול להתחיל

ג.א.

באגן ,לעבור לחזה ולכתפיים  ,לרדת

שמאחןרי היצירות של,ך אני רןאה אדם

לברכיים  ,לעבור לגב וכו'  ,וכך התנועה

עם הרבה כאב.

-

אם אני מסתכל על האיש

נמשכת  .חשוב לא להיות מקובע במין
יי סט של תנועות " לגבי מה שאמור

אןלי ....

ב.פ.

-

מחייך חיןך מסתןרי:

ג.א.

-

יש בכל זאת לפחןת עבודה אחת

לזןז  ,ואז ניתן להמשיך ןלזרום ,ויש
אינספור אפשרויןת.

שלך שראיתי ,יישירי אהבה" ,שבה
ג.א.

נראה שאתה מצליח להביע רגש ,ןאפשר

נראה שאתה נמנע מלהכניס

-

לומר שאתה מספר שם כמה סיפןרים

תןכן ,במיןחד תןכן רגשי ,לעבןדןת שלך.

יפה

ב.פ.

-

אני מרגיש שלבאלט אין

כלים ...
פןרסיית אינו שש לדןן ביצירה מןקדמת

שלי אין כלים לעבןד עם רגשות במחןל.

) (1978

עבורי רגשות הם משהן פרטי ואישי

מאןד ...

מאןד.

ואני לא מעןניין לספר סיפןר.

זן שלן .אך הוא מספר :דוןקא

בחזרה האחרןנה כז הדרכתי את אחת

הרקדניןת עם סיפןר  .אמרתי לה
ג.א.

שהקטע שבן היא רוקדת מןל רקדן

אבל אנשים מחפשים משמעןת

-

שניצב מןלה עירןם ,צריך להיות יןתר

בדברים שהם רןאים אן חןןים .

מיני ,יותר קניבאלי באופיו  .המטרה
ב.פ.

-

שלה היא ללכןד את המבט שלו .אמרתי

אנשים שונים באים עם מערכות

לה לרקןד כאילן המטרה שלה היא

תכנים שונות כשהם באים לצפןת

להזדיין איתו  ,ןאחר כך לאכןל אןתן'

באמנןת .יש כאלה המחפשים את
האמן  ,האיש שמאחןרי היצירה .אחרים

מנסים למצןא את הפרשנות האישית

ם

נורה קומבכ ב IIת'אורמה ש.להאבר  ",כזר'; ו.פורס "ת
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םחנלת אוםונתית  -יהדותי ארנון ~~
אילנה ליבו

מרכזת מגמת מחול לבגרות -
מרכזת סזנה  -ג'ני סולאו
רכז חינון איזורי  -ז " ר אברהם רוזנ קיאר
קיבוץ געתוו ,ז .נ .מעלה הגליל 25130
טל ,04-9858437 .פקס04-9859852 .
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המסציעית הנלמדים יציית המירים
באלט קלאסי .איריס ברסלב  ,שרית בקר ,חנקה פראו ,ג'ני סולאו
מחיל מידרני .רחמים רוו  ,רח ל שפירא  ,עזה אורני ,אורלי בו-בסט
מחיל ג'אז .איריס ברסלב

סטוויו

שילוב מחול מודרני וקלאסי
כיתות לכל הגילים
כיתה מיוחדת למבוגרים מתחילים

ימ nוי

~

שלמה המלך  100ת  I1א טל03-5325233 :

קומפוזיציה .איה הסנוט

תנועה

•

יהוזית ארנוו ,יעל כנעני ,מרתה מנזלסוו

כתב תנועה .יעל כנעני
רפרטואר .ג'ני סולאו ,זיו פרנקל

פלרנקרייז .ליאור פסח

~

מוסיקה .עמוס אלקנה

פוכז עיווני ?אפנות הפחו?

תולדות המחול .טליה פרלשטייו ,אילנה ליבו
אמנות פלסטית • יעקב חפץ

;,,מזים ילזים ונכי
זו\' i- 'i
נ>~/JN
במסגרת האולפן פועלת סדנת מחול

-
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במשי כל ימות השבוע כהכנה לריקוד מקצועי' 'V .י'יריזו ונ~ונת
מתקבלים תלמידים לסדנת המחול לשנתיים,

או שלוש לאחר לימוד קודם במחול,
מזכירת האולפן :נורית לשד ,אם בית :גלית אבשלום
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חיי המין של נושא הביוגרפיה

הן עובדות יבשות בכל הנוגע להיכן  ,מתי

במאה

ובאיזה תפקיד רקד נורייב ,עס מי שכב והיכן.

מהוויס פן בלי ספק חשוב  ,אבל בין זה

אבל הסבריו הפסיכולוגייס כביכול לאישיותו

למציצנות הרכילותית של ואטסון ,ההבדל רב.

המורכבת והמסקרנת של האמן הגדול דליס

נוסף לכך יש מידה לא קטנה של נאיביות

ושבלונייס מאוד .בכל הנוגע להיכן רקד וכמה

בתיאור היחסיס בין מבקריס לאמני מחול וכן

הופעותיו הכניסו לקופתו ,יש הקפדה על

תיאור שפע של אינטריגות  ,חשובות או טפלות,

פרטיס ,אפילו זניחיס לחלוטין .לעומת זאת

בלהקות השונות בהן הופיע נורייב.

מרשה לעצמו המחבר לדעת כביכול מה חשבו
גיבוריו ,מה אמרו זה לזה בחדר המיטות

Yכיסכרן

~ך

ןYכיכרכרן

ובכלל הוא מייחס לעצמו יכולת לשחזר

ספרו אחרי שידע את סוף הסיפור .אבל אפילו

שיחות והרהוריס שמעולס לא הושמעו ,לא כל

ספרו הלא גדול של ג'ון פרסיבאל )לשעבר
מבקר המחול של ה  l1טיימס

שכן תועדו.

מסתבר מתעתיק השמות הרוסייס שבספר,

HODDER & STOUGHTON , LONDON 1994
מחבר תולדות חייו של הרקדן הגדול רודולף
מתאר

ב 470-

של נורייב

שהמחבר אינו יודע רוסית ואפילו את
האותיות הקיריליות הוא אינו מסוגל לפענח ,

ומעניינת יותר.

ולכן השגיאות נפוצות בו מאו,ד ממש כטעויות
בכל הנוגע לאישיס בבאלט באמריקה  ,צרפת

הרקדן ששינה את יחסס של חסרי האהדה

ואנגליה  ,אותס הוא מתאר ,ועל החייס

לבאלט במערב והפך את אמני הבאלט

ברוסיה אין לו מושג ריאלי כלל.

בייחוד הגבריס שבהס

-

-

לנושא התעניינות

ציבורית פופולרי ,ראוי לספר תולדות חייס
בפרקי הספר משולביס קטעיס ארוכיס על

רציני ומעמיק יותר .בוודאן יימצאו חוקריס

ועובדות כביכול .אבל כל מאמץ התיעוד

תולדות מחלת האיידס שקטלה לבסוף את

טוביס יותר ומחבריס שסגנונס טוב משל כתב

הגדול הזה אינו מניב ביוגרפיה של ממש .מה

הרקדן הגדול מעין קיצור תולדות

מקומון מצהיב ,שיעשו צדק עס נורייב.

שהקורא יכול למצוא בספרו של פיטר ואטסון

ההומוסקסואליות והשפעתה על עולס הבאלט

ג.מ.

iרצד

iר  'N.פך

~ך

iרYכזרןך
iרYכןדרבי

iרגרYכבי

ECSTASY AND
THEDEMON
FEMINISM AND
NATIONALISM IN THE
DANCES OF MARY
WIGMAN
BY SUSAN M.MANNING
UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 1993

של אמנית מחול חדשנית  ,דמות מרכזית

דוריס האמפרי או מרתה גראהס.

בתנועת המחול המודרני ההבעתי של

לדעתי  ,ההסטוריוניס האמריקאיס של

ראשית המאה

ה ,20-

שנשארה בגרמניה

אחרי עליית הנאציס לשלטון ,והמשיכה
כביכול להיכנע לדרישותיהס ,עד שהס אסרו
עליה ללמד ולהופיע.

נציגתה של ויגמן בארה  l1ב  ,השפעה שניכרה,

למשל ,בכל האסכולה שהקיס אלוין
וזה השד )הדימון שבכותרת( שמאחורי

ניקולאיס .לדעתי ,ספרה של סוזן מאנינג

אומנית גדולה זו ,והאקסטאזה היא היסוד

הוא ספר חובה לכל מי שמתעניין בתולדות

הרגשי והייצרי החזק שבמחול המודרני של

ומקורות המחול המודרני ,תחוס שגס

אותס ימיס .אפילו שמותיהס של מחולות

התפתחות המחול בישראל היא חלק

הסולו המוקדמיס של ויגמן כמעט כולס
שאוליס מעולס המושגיס הדתי ,אף שהיא
עצמה לא היתה אדס דתי ומאמין .כי
האידיאולוגיה הפמיניסטית והלאומית הן

שמילאו תפקיד מרכזי בגישה האסתטית של
ויגמן·

ספרה החדש של סוזן מאנינג ,חוקרת
אמריקאית רצינית מאו,ד יוצא דופו בין

ספרי חקר תולדות המחול

המחול מתעלמיס מהשפעה אירופית ניכרת

וניכרה היטב בהשפעתה של הניה הולס ,

 l1הדמות בחלל הבימה" ,היא הגישה

הרואיס אור

~

זו ,שהגיעה לחופי ארה  l1ב בדרכיס שונות,

שמאנינג מגדירה בה את אמנותה של ויגמן.

לאחרונה .הוא אינו עוד  l1שורה של עבודות,
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הירחון " "(, DANCE & DANCERS
בשנת  ,1975ובו שיחות עס עמיתיו

על בימת הבאלט ,מוסר תמונה נאמנה

נורייב ,ספר עב כרס שיצא לאור לא מכבר,
עמודיס צפופיס אלפי עובדות

l1

הלונדוני ועורך
שראה אור

בןריי:ב

NUREYEV - A BIOGRAPHY
BY PETER WATSON

יתרונו של הסופר ואטסון שהוא חיבר את

ומלבד היות הספר אוצר בלוס של עובדות
וגס ניתוח מעמיק והגיוני מאוד של תולדות

שתלו על החבל לייבוש"  ,כפי שנוהגיס

המחול ההבעתי המודרני ,הוא גס תרומה

דוקטורנטיס רביס להציג ,אלא התייחסות

לוויכוח ,שניטש כבר שניס רבות ,בעיקר,

למה שמאחורי הפרטיס הטכנייס והנתוניס

כמובן  ,בארה  l1ב  ,בשאלה עד כמה הושפע

העובדתייס.

המחול החדיש באמריקה מהתפתחותו

מאנינג גס למדה גרמנית לצורך עבודתה,

בגרמניה שלפני מלחמת העולס השנייה .או

ונברה בארכיוניס המצוייס בגרמניה.

מה ,בעצס  ,אמריקאי במחול האמריקאי

מה שהעסיק אותה היא התופעה המיוחדת

המודרני של הדור הראשון ,כגון זה של

אינטגראלי ממנו.

_rIגi

GERARD MANNONI

KYLIAN
ק

יךי7יי, 1lo

רשימת רפרטןאר  ,מהעבןדה הראשןנה

:ב.גו7ייloור

שהעלה בשטןטגארט ,יי פרדןקס "

וגךוסור

טנז שןל

בינתיים בספר חדש שיצא לאןר לכבןד 20
שנןת כהןנתן כמנהל אמנןתי של תיאטרןן

המחןל הנדרלנדי .הספר  ,מאת IISABEUE
 ,LANZנקרא  ,GARDEN OF DANCEןהןציאן
אןתן במשןתף תיאטרןן המחןל שמןשבן

GALLOTTA, BY CHRISTINE
RODES, 120 p .
מאת

ר

ן

ת

שהעלה בתיאטרןן המחןל

מעןדכנת יןתר של יצירןתין התפרסמה

BAGOUET, BY CHANTAL
AUBRY, 125 p.

א

) ,(1970

הנדרלנדי ,חןתמת את הספר .רשימה

KYLIAN, BY GERARD
MANNONI, 113 p.

ש

) (1989

ןעד

בהאג ןמכןן התיאטרןן ההןלנדי באמסטרדם.
הןא כתןב אנגלית

ל

שלןשת הספרים הנסקרים הם חלק מסדרה

בנןשא מחןל הכןללת גם את CUNNINGHAM
מאת  RAPHAEL DE GUBERNATISן-
 BALANCHINEמאת .MARCIA SIEGEL
 KYLIANהןא הטןב בשלןשה  .הןא פןרש

ןהןלנדית.

שני הספרים האחרים מאכזבים.

EDITIONS BERNARD COUTAZ

GALLOTTA

נפתח בסקירה קצרה של קןרןת חיי האמן
ןעןבר לראיןן ארןך עימן ,שהןא למעשה

הקריירה שלן כרקדן ,יי הבנתי שלא אהיה

עיקר הספר .הכתיבה מליצית ןמתייפייפת.

הרקדן הכי טןב בעןלם ,אבל שאת כל מה

שאלןת המראיין מתפלספןת  ,כמן מבקשןת

שאני רןצה להביע אני יכןל לעשןת על גןפם

להראןת את בקיאןתן שלן בשטחים רבים ,

יריעה רחבה ןמרתקת של חיין  ,יצירתן

של רקדנים אחרים .השתחררתי מהשאיפה

התשןבןת של גלןטה מתייחסןת ליצירןת

ןתפישתן האמנןתית של מי שעןמד מזה 20

להיןת המבצע של הרעיןנןת שלי ,ןכך הייתי

שהקןרא לא בהכרח מכיר ןהמראיין אינן

שנה בראש יי תיאטרןן המחןל הנדרלנדי".

חןפשי נפשית לפנןת לרקדנים ןלןמר' :עשן

תןרם דברי הסבר.

חלקן הראשןן של הספר מןקדש לתיאןר

זאת בשבילי '''.

מעמדה של צ'כיה בתחןם המחןל
ןלהשתלשלןת האירןעים שהביאן את

קיליאן,

בחשיפה מרתקת ממשיך קיליאן ןמספר על

BAGOUET

הקשיים שלן עם הלהקה ככןריאןגרף ןמנהל

טןב יןתר אך כתןב

הןא ספר

צעיר צ'כי שגדל בארץ קןמןניסטית ,לזכןת

אמנןתי :ייידעתי אז מעט על כןריאןגרפיה

בצןרה משעממת.

במלגת השתלמןת בריטית ןלצאת ללמןד

ןעןד פחןת על ניהןל להקה .להיןת מנהל

החלק הראשןן מתאר

בבאלט המלכןתי בלןנדןן  ,תןך ניצןל

אמנןתי זה לא רק להןציא מהרקדנים את

את קןרןת חיין של

ההזדמנןת שהעניק לן יי האביב של פראג ".

הטןב ביןתר ככןריאןגרף ,אלא להיןת אחראי

היןצר  ,את לימןדין

jHANTAL AUBRY

BAGOUET

להתפתחןת האמנןתית שלהם  ,לדעת להגיד

אצל רןזלה האיטאןןר

בבאלט המלכןתי בא לראשןנה במגע עם

לא כשצריך ןלהתמןדד עם אנשים מתרבןיןת

בקאן ,את אכזבתן

עבןדןתיהם של באלאנשין  ,גראהם ,אשטןן

שןנןת משלי .זה היה תהליך לימןד ארןך

מלהקןת בהן הןפיע ,

ןמקמילן  ,ןחש שעןלם שלם נפתח לפנין .כבר

ןכןאב".

של פליקס בלסקה

אז רצה קיליאן ללמןד כןריאגרפיה אך דה-

ןמןריס בז'אר  ,ןכמןבן

ןלןאה ,מייסדת הבאלט המלכןתי הבריטי,

בחלקן השני של הספר נסקרןת יצירןתין של

את העלייה שלן לרגל

אמרה לן אז שכל שעלין לעשןת לצןרך כך זה

קיליאן בליןןי ציטןטים נפלאים משלן .הןא

לנין יןרק ,המכה של

להתבןנן ביצירןת מןפת .הןא היה מאןכזב כי

אינן רק יןצר מחןל אלא גם חןשב מחןל ,

המחןל המןדרני ,

האמין אז  ,כפי שהןא מאמין גם היןם ,

ןהןא מביע עצמן בפשטןת ןללא התפלפלןת

בשנןת

שכןריאןגרפיה יש ללמןד באןפן שיטתי

פילןסןפית אן אקדמית .קיליאן מספר איך

ב , 1979-

ןבעיקר את כל מה שקשןר לשימןש בחלל.

בצעירןתן נהג להתפאר על שהגיע לחזרןת

שהכןריאןגרף הצעיר

מןכן עם טבלאןת גרפיןת של מסל ן לים,

הקים להקה משלן

בשנת

קיליאן סיים את השתלמןתן

ה .70-
לאחר

כשכל פרט תנןעתי מתןכנן .יי אבל

הןא הןזמן להשתכן

בלןנדןן ןהתקבל לבאלט המלכןתי אך לא

כשהתבגרתי זנחתי דרך זן כי למדתי להכיר

עם קבןצתן במןנפלייה

1968

יכןל היה לממש את ההזדמנןת כי לא היתה

את התענןג שביצירה בסטןדין ביחד עם

ןב 1982-

לן נתינןת בריטית .אז הפגישה אןתן דה-

הרקדנים" ,הןא מסכם את דרכן היצירתית.

למנהלן האמנןתי של

ןלןאה עם ג'ןן קרנקן ,מנהל באלט

על השפה התנןעתית שלן הןא אןמר :ייאני

הפסטיבל הבינלאןמי השנתי המתקיים שם.

שטןטגארט .קיליאן חזר לפראג ממש עם

לא חןשב ליצןר שפה  .שפת התנןעה היא

נעשה

בגןאה נפטר

ב , 1990-

COUTAZ

DlTIONS BERNARDנ

כשנה אחרי שהספר

פלישת הצבא האדןם ןיצא אןתה שןב ,בדרכן

תהליך ןמשתנה כל החיים .אפשרןיןת

ראה אןר.

לשטןטגארט ,ברכבת האחרןנה למערב  ,עם

ההבעה של הגןף גדןלןת מאלה של המלה ,

חלקן השני של הספר עןסק ברפרטןאר של

ןיזה שהסדירה עבןרן מרגןט פןנטיין ןחןזה

המןסיקה ןהציןר  ,ןאני לא רןצה להשתייך

בגןאה  ,אבל רק מי שמכיר את היצירןת יןכל

חתןם על ידי קרנקן .שגרירןת צ ' כיה איימה

לסגנןן ספציפי" .הןא מעיד על עצמן שהןא

למצןא בסקירה עניין  ,מה גם שהיא כתןבה

עלין שאם לא יחזןר לפראג תישלל אזרחןתן,

אןהב להעז ,לבדןק ןלמתןח את גבןלןת

בשפה מליצית על גבןל הנרקיסיזם .אני לא

אבל הןא בחר בחןפש ןבאפשרןת הייחןדית

המדיןם התנןעתי  .במןסיקה הןא רןאה בת

הצלחתי להפיק ממנה הרבה ,לא לעקןב

שנפלה בחלקן להתפתח ככןריאןגרף תחת

זןג אבל לא תמיכה רתמית לתנןעה.

אחרי השלבים בהתפתחןתן כיןצר  ,ןלא

קרנקן .אלא שזמן קצר אחר כך מת קרנקן

התאןרה ,הארת החלל שבן התנןעה

להבין מה השפה התנןעתית שלן ןמה הןא

באןפן פתאןמי ,לעיני רקדנין ,בטיסה חזרה

מתרחשת ,תןפשת מקןם חשןב יןתר

בעצם מבקש ,ןחבל ,כי מדןבר ביןצר מןכשר

מסיןר בארה"ב.

בהתייחסןתן .אך יןתר מכל מעניין אןתן

עם רעננןת יצירתית.

האדם ןזה הנןשא המרכזי ביצירןתין .את

משם עןבר הסיפןר לתיאטרןן המחןל

עצמן הןא רןאה כאדם שהשמש לא תמיד

בחלקן השלישי של הספר לקט משפטים של

הנדרלנדי  ,לקשרין הראשןנים של קיליאן עם

האירה לן פנים ןככזה יי המחפש נקןדןת אןר

בגןאה בנןשאים שןנים  ,ביניהם נןכחןת

הלהקה שהפכה ביתן ל  20-השנים הבאןת ,

בעןלם החשןך  ".אך למרןת תחןשתן שגןרלן

בימתית ,המבט  ,הראי ןהרקדן  ,מרכז המשקל

לשיקןלים שעמדן מאחןרי החלטתן לקבל

לא שפר  ,המחןל שלן מאןד אנןשי .הןא

בתנןעה ןהןראה  ,ןהןא בעיני המעניין ביןתר.

את ההנהלה האמנןתית של התיאטרןן ,

לעןלם לא לןקח דברים לקיצןניןת

את הספר חןתמת רשימה של ציןני דרך

להחלטתן הסןפית להפןך מרקדן

האגרסיבית של פינה באןש ןגם לא לכיןןן

בחיין של בגןאה ,רשימת רקדנים שרקדן

לכןריאןגרף ןלקשיים שלן ככןריאןגרף

הןןירטןאןזיןת העל-אנןשית של בילי

בלהקתן בין

פןרסיית.

שהןזמנן ל'צןר בלהקתן.

מתחיל  .הןא היה בן

28

כשהחליט לנטןש את

1989-1976

ןרש ימת יןצרים

57 W

מחולובר-הס
מאת

אנדריאה

אמורט

כ חודש אפריל השנה התקיימו בעיר
האוסטרית לינץ ,תחת הכותרת

ייריקודיהם של המקוללים "  ,מופעים
של יצירות אמני מחול ההבעה

)(,AUSDRUCKSTANZ

שגורשו מאוסטריה

בימי השלטון הנאצי.

גרהארד ברונר )לשעבר מנהל להקת הבאלט
של האופרה הממלכתית בווינה( .בראש

הכוריאוגרפית אסתר לינלי ,שהיתה בנעוריה

באוסטריה  ,ובעבודה ,שקדמה למופע בעיר

ובראשונה מעלים מחדש עבודות מאת גרטה

רקדנית בלהקתה של גרטרוד בודנויזר )אחת

לינץ השנה ,חשפה שוב את דרך עבודתם של

ויזנטאל והרקדנית היוצרת בת ה 90-

המורות של גרטרוד קראוס( ,שיחזרה מחולות

אותם יוצרים ,ומה היתה משמעות אמנותם

עדיין ,רוזליה חלאדק ,וכן של היוצרות שיצאו

מאותן שנים ,שבהן מילא המחול ההבעתי

בעת ההיא.

אז לגלות ,גרטרוד ב ודנו יזר וגרטרוד קראוס.

הפעילה

האוסטרי תפקיד נכב,ד ושזרה ממצאים

ייארכיאולוגיים" אלה במופע עכשווי.

מאז שנת

19 77

עוסקים באוסטריה בהחייאת

המחול ההבעתי המודרני של שנות
היא ניסתה  ,בעזרת הזיכרון ,להעלות מחדש

ה , 30-

בייחוד הודות למאמציהם של ההיסטוריונים

חלקים מעבודותיהם של אלה שנאלצו

של המחול גונהילד שילר ואלפרד

להילחם או להגר כשהנאצים שלטו

ובתמיכתו של מנהל התיאטרון בעיר גראץ,

אוברצאוכר,

הרעיון להעלות את המופע בעיר לינץ נולד

אסתר לינלי

מפגישה בין הכוריאוגרפית

)שגדלה בווינה ,חיה באנגליה ומנהלת מאז

1993

את המחלקה לחינוך למחול

בקונסרבטוריון של לינץ( ,לבין גונהילד

שילר,

אלפרד אוברצאוכר וכותבת שורות אלה.

במסגרת מפגש בנושא "  50שנה אחרי מלחמת
העולם השנייה" עיצבה אסתר לינלי ושיחזרה
את יצירותיהן של היוצרות המרכזיות ,שטרם
נראו בווינה .בטינה ורנון ואוולין איפן ,שתי

רקדניות  ,חברות לשעבר בלהקתה של בודנויזר

)שהיגרה בשנת 1938

והתיישבה לבסוף

באוסטרליה(  ,הפועלות באנגליה ,עבדו בלינץ
עם

25

מתלמידיה של לינלי ,והעמידו מחדש

את יצירתה של בודנויזר ייטרור" .הבכורה

המקורית התקיימה בווינה בשנת

,1938

כחלק

ממסכת בשם יימסכותיו של השטן" ,למוסיקה
מאת מרסל לורבר.

היא

ניסתה ,

הזיכרון,

בעזרת

להעלות

מחדש חלקים
מעבודותיהם של אלה

שנאלצו
להנר

שלטו

להילחם או
כשהנאצים

באוסטריה

המחול ייטרור" מתגלה כסיפור תמציתי ובנוי
היטב על אודות משפחה אחת  ,הנדחפת אל
המוות על ידי משטר האימים .כבר מהסצינה
הראשונה ,שבה נראים כל בני המשפחה

גוהרים בצפיפות על הרצפה ,על ידי השימוש
בטכניקה מחולית ובמימיקה והבעת הפנים,

מתפתחות דמויותיהם של האב המנסה
להתגונן ,של האם המתחננת ושל הילדים,
הנמשכים אל מייצגי האימה כמהופנטים.
הדמות המייצגת את הטרור תוחמת בצעדים

נמרצים את מרחב המחייה של המשפחה
ומצמצמת אותו הלוך וצמצם.
הרולדניות בטינה ורנו) ואוולי) איפ) ,שרולדו בצעירות) בלהולתה
של גרטרוד בודנויזר ,במחול שלה) ייהמצפו) "
ס EVEL YN JPPEN, FORMER MEMBERS OF GERTRUסJNA VERN ANח BE
 ENWJESER'S OANCE COMPANY JN THEJR WORK "JNס BO
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"CONSCJENCE

היצירה נןצרה סמןך להשתלטןת הנאצים על
אןסטריה ןלליבןי מדןרןת האנטישמיןת שבא

בעקבןתיה.

זן היתה תרןמתה של בןדנןיזר

לתןדעה הציבןרית אז .היא תמיד עסקה

בנןשאים בעלי משמעןת חברתית ןאקטןאלית .
למשל ,יצירתה הידןעה ביןתר  ,משנת

" "DEMON MACHINE

) IIמכןנת

, 1924

השטו (II

היא

בפירןש בגדר ביקןרת חברתית .בןדנןיזר

לימדה במחלקה למחןל מןדרני באקדמיה
הממלכתית בןןינה )גם גרטרןד קראןס למדה
אצלה שם(  ,ןכמן גרטה ןיזנטאל )רקדנית

כשהפאשיזם שוב

מרים

ואנשים

ראש

שוב חרדים לנוכח
הניאו

נאציזם

הפושה,

והטרור

חשוב להזכיר

את העבר,

למען

לא

יחזור על עצמו

מןדרנית מראשית המאה( ,חיבבה את

ןאנשים שןב חרדים לנןכח הניאן-נאצ י זם
ןהטרןר הפןשה ,חשןב להזכיר את העבר,

למעו לא יחזןר על עצמן .מתןך תמןנה
הנראית כתצלןם-מחזןר עתיק ,היא חןלצת
בזה אחר זה את השיחזןרים הבןדדים .כמעבר

ביו הריקןדים היא יצרה סצינןת של אןבדו
דר,ן שבא לידי ביטןי בדממה  ,במחןןת ןבריצה
מןאצת.

התאןרה בקטעי המעבר חריפה ןמשתנה כל
העת ,ןלעןמת זאת המחןלןת המשןחזרים
מןארים באןר רך ןאחיד ין תר מהנהןג כיןם ,

התנןפןת ןהסיבןבים  ,שהןפיען לרןב בשני
מפלסי רגש במחןלןתיה.

למנעד שלה שייך גם הצעד המיןח,ד  IIצעד
ארבע

הפינןת II

)""(, FOUR CORNER STEP

שאינן אלא פאראפראזה על צעד הןןאלס
המןכר ,שניתו לבצע אןתן  IIבאןןירה ןינאית
משןעשעת II

ן  /אן  IIבמצב רןח קןדר ןמדכא".

בטינה ןרנןו מספרת שפרדריק אשטןו ,

הכןריאןגרף הבריטי הגדןל ,התפעל מצעד
ארבע הפינןת.

ביו היצירןת ששןחזרן גם עבןדתה של
הרקדנית הןןינאית חנה ברגר

) ,(1962-1910

שהגיעה לברליו על מנת לרקןד בלהקתה של
מרי ןיגמו ,ןבימי מלחמת העןלם השתייכה
לרשת הריגןל הידןעה בכינןיה  IIהתזמןרת
האדןמה" .בשנת

 IIתעמןלה נגד

1942

נאסרה חנה ברגר בעןןו

המלחמה ,II

ןהןחזקה במחנה

ריכןז עד סןף המלחמה .בשנןת

ה 50-

לימדה

בןןינה ןקיימה להקת מחןל משלה .היא גם

פעלה במזרח ברליו ןשיתפה פעןלה עם
הפנטןמימאי מרסל מרסן .עבןר מןפעי  IIמחןל

המקןללים

II

שיחזרה תלמידתה לשעבר ,

אןטיליה מיטרהןבר ,את הסןלן של ברגר ,
 IIהאלמןנית מנהר הסייו"

)מ , 1942-

למןסיקה

מאת דביסי( ,שבןצע על ידי הרקדנית הצעירה
אסתר קןלר .הנערה הטןבעת ,לבןשה בשמלה
ארןכה ,מבטה מןשפל לרצפה כל העת ,שןקעת
בגלי הנהר בתנןעת זרןעןת מגששןת .

יצירה בלתי מןכרת נןספת היתה סןלן מאת

אנדרי ירשיק .ירשיק  ,יליד ןינה  ,היה רקדו
מבןקש מאןד בשנןת

ה 30-

בןןינה ןברליו .ביו

היתר רקד עם מרגרטה ןאלמו ןטד שןו )למשל
במסגרת כנס בינלאןמי במינכו  ,בן השתתפה
גם קבןצתה של גרטרןד קראןס( .בשל
השתתפןתן במןפעים אנטי נאציים ,נאלץ

להסתתר  .אחרי סיןם מלחמת העןלם היה
מנהל הבאלט ןכןריאןגרף הבית בבתי אןפרה
שןנים בגרמניה .

היןם הןא בו
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ןמתגןרר

בעיר לינץ .עבןר מןפעי  IIמחןל המקןללים

II

עבד היןצר הקשיש בהתלהבןת עם הרקדו
הרמו טרןמפ )שעבד בעיקר עם הרקדנית

אכדר' 'רשוק במחול יי וראדם בטוךופו "

באןפו המזכיר את תאןרת הבימה של אןתו

רןזליה חלאדק( ,על מחןל סןלן ןשמן  IIהאדם

"ANDREJ JERSCHJK JN "HUMAN MADNESS

שניס.

בטירןפן II

)לצלילי פרלןד מאת רחמנינןב( ,
ןיתרן על כך .אם המןפע יעלה שןב על הבימה

מבלי לגלןש לקלישאןת אפשר לןמר כי נןצר

מחןל הבעתי גרןטסקי ןמןקצו של אדם לבןש

במסגרןת אחרןת  ,אסתר לינלי עשןיה לנסןת

מעבר ריגשי של אתמןל מןל היןם ,הבא לידי

קרעי שק ,שדעתן נטרפה עלין בשל התנאים

לבצע שיחזןר כזה.

ביטןי בשפת המחןל  .הסיןם הןא גם ההתחלה

שבןצע בפעם האחרןנה בןןינה

ב .1950-

זה

ןמתברר מעל לכל ספק  ,שאכו איננן לןמדים

בהם הןא נאלץ לחיןת.

תפקידה של לינלי היה לשבץ את המחןלןת
בדעת המארגנים היה לשחזר גם עבןדןת סןלן

העתיקים במסגרת בעלת משמעןת עכשןןית.

מאת גרטרןד קראןס  ,אבל בשל קשיי תקציב

לדעתה ,היןם  ,כשהפאשיזם שןב מרים ראש

מההיסטןריה דבר.

ם
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I

מאת

א ל ה

בר-דוד

ד קדנים בכל העולם מכירים בכ,ך
ששיעור הבוקר היומי אינו עונה על כל

צורכיהם המקצועיים והאישיים  .לאחרונה
משתרשת הכרה זו גם בארץ ,ורקדנים

ותלמידי מחול רבים מחפשים דרכים לעבוד
על שיפור היכולת הגופנית בצורה
אינדיווידואלית ,בקצב אישי ,תוך תשומת לב
לנקודות התורפה שלהם .בכל שיעור ריקוד
מבצעים הרקדנים כולם את אותם התרגילים
והקומבינציות ,בזמן אחי,ד ורקדן אשר זקוק

לחיזוק או הארכה ספציפיים
הוא עולם בפני עצמו

-

-

הרי כל גוף

אינו יכול למצוא אותם

»

tל·

ב

רקדנים

רתלמידי

רבים

מחרל
מחפשים

לעברד

דרכים

על

היכרלת

שיפרר

הגרפנית

תשרמת
לנקרדרת

ועל כן יש לו צרכים שונים בתחום הפעילות
הפיסית .לכל רקדן נבנית תוכנית אישית,

העובדת על הגוף כולו אך תוך דגשים מיוחדים
על נקודות התורפה של הרקדן המסוים .שנית,
התרגילים נעשים ברובם בשכיבה או בישיבה,
תוך תמיכה לגב וביטול כוח המשיכה  ,כך

מסוימים ,תוך הרפיית שאר הגוף ,ללא מתח

אינדיררידראלית,
בקצב

ראשית ,ההכרה בכ,ך שכל גוף שונה ממשנהו,

שניתן לעבוד על חיזוק או הארכה של שרירים

בצררה

אישי ,

,

תרד

לב

התררפה

שלהם

במסגרת זו.

מיותר בכתפיים ,בצוואר וכו! עם זאת ,השיטה

שמה דגש רב על יציבה נכונה ונשימה נכונה,
כשנקודת המוצא היא חיזוק מרכז הגוף

והרפיית שרירים שאינם נחוצים לתנועה ברגע
נתון  .והדבר החשוב ביותר הוא ,שהעבודה עם

קפיצים )ולא משקולות( גורמת לחיזוק תוך
כדי הארכה ,דבר שכידוע נחוץ מאוד

לרקדנים .שיטה זו אינה מאפשרת לשרירים

על אחת כמה וכמה נכון הדבר לגבי רקדנים
המשתקמים מפציעות או ניתוחים ,או כאלה
הנושאים עימם בעיות וכאבים חוזרים )כאבי

הטמון בשיטה זו עבור רקדנים .עקרונותיה

להתקצר עם החיזוק בטווח הארו,ך אלא

תואמים את צורכיהם של רקדנים  ,עד כי קשה

שומרת על אורך השריר ואף מאריכה אותו

להאמין שלא עבורם במיוחד הומצאה .

עוד יותר עם

חיזוקו.

ברכיים ,קרסוליים ,נקיעות
וכאבים בגב התחתון( השכיחים

שיטת פי7אטס באךץ

אצל רקדנים  .לעיתים רחוקות
יכול הרקדן או התלמיד

בארץ מיושמת שיטת פילאטס

להפסיק לרקוד לזמן ארוך

במכון הכושר לאמנויות הבימה

מספיק ,שיאפשר החלמה

במרכז סוזן דלל של

מושלמת.

הפיסיותרפיסט דרור רז.

כאן נכנסת לתמונה שיטת

המכון הוקם לפני ארבע שנים,

פילאטס  .שיטה זו  ,שפותחה על
ידי אמריקאי ממוצא גרמני בשם

ג'ו פילאטס )  (Pll..ATESבשנות

ה ,40-

)שחקנים ,זמרי אופרה ועוד(.

לא כוונה בראשיתה

כפיסיותרפיסט הבית של להקת

לרקדנים דווקא .פילאטס ערך

יי בת

ניסויים עם קפיצים שחוברו

ובעיות הרקדנים האפשריות  ,וכך

סיפקו התנגדות לתנועות

הגיע למודעות למניעת פציעות

)רובם פצועים

ובעיות אלו מראש ,ולאפשרות

ממלחמת העולם( כשהתעמלו,

לשקם את הרקדן בצורה שתמנע

ועזרו להם לחזק את השרירים

הישנותן של הבעיות .

הפגועים.

אל שיטת פילאטס התוודע דרור

אולם כשנפתח סטודיו פילאטס

רז ,כשנשלח על ידי יי בת-דור

בניו-יורק  ,גילו אותו עד מהרה
גדולי הרקדנים באותה תקופה

-

מרתה גראהם ,ג'ורג' באלאנשין,
ג'רום רובינס ועוד רבים וטובים.

הם ראו מיד את הפוטנציאל
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מכון כושר דרור רז

צ) 7וס  ,אב)

דור 1I

מזה שנים רבות,

 1Iזכה 1I

לטפל בכל פציעות המחול

למיטות בתי חולים .הקפיצים
החולים

ולבעליו ניסיון של שנים בטיפול
ברקדנים וכן באנשי במה אחרים

הזאב יי מ" 76 Y

ללמוד את השיטה

1I

בלונדון,

וביחד עם אלדד מנהיים הקימו
את המכון בסוזן דלל  .דרור הביא
עימו את הצד הטיפולי
והשיקומי ,ואלדד את הניסיון
בעבודה עם רקדנים והידע

וההבנה לצורכיהם המיוחדים.

מכון כושר דרור רז

עם השנים התפתח המכון ,ואף

התגבש בו צוות מדריכים ,שלכולם
רקע במחול בשילוב עם ידע
אנטומי ופיסיולוגי שנרכש

עידו :לא ,אין כל סימן וזכר

בהשתלמויות ותוך כדי העבודה

לפציעה.

במכון·

•

איזה חלק מהחלמה זו אתה

רקדן או תלמיד מחול ,המגיעים

מייחס לעבודה בשיטת פילאטס,

אל המכון ,עוברים בדיקה מקיפה

ומדוע?

אצל פיסיותרפיסט ,גם אם אין

עידו :אני מרגיש חייב לשיטת

להם בעיות אקוטיות.

פילאטס חלק משמעותי ביותר

בשיקום גופי לאחר הפציעה .אינני
חושב שהייתי יכול להגיע לתוצאות

הפיסיותרפיסט ממליץ למדריכים
בכיתה על כיוון העבודה עם

כפי שהגעתי ,אילולא הייתי משקיע

הרקדן :אלו אזורים יש לחזק ואלו

שעות של עבודה מבוקרת,

להגמיש ,האם יש צורך בעבודה על

הדרגתית ונכונה בשיטה זו.

להיזהר וכן הלאה .המדריכים,

גדולתה של שיטת פילאטס היא

סיבולת לב  -ריאה ,ממה כדאי

בתורם ,מרכיבים עם ולמען

בכ,ך שהיא מאפשרת בידוד מוחלט

המתעמל תוכנית אימונים אישית,

של השריר העוב,ד ויוצרת מצב בו

התפורה לפי מידותיו .עם הזמן

אפשר לשמור על הגוף עוד יותר

מתפתחת התוכנית ,תרגילים

בזמן ההחלמה מפציעה.

חדשים נלמדים ותרגילים ישנים

משום שרוב העבודה נעשית

נזנחים ,לפי התקדמותו של

בשכיבה/ישיבה ,ניתן לחזור

המתעמל .העבודה אישית יותר

לפעילות בהדרגה ,מבלי להעמיס

מאשר בשיעור ריקוד )מדריך אחד

משקל על הרגליים ,ולווסת את

עובד מול חמישה מתעמלים לכל

רמת ההתנגדות בתרגילים עד
שהשריר מוכן לעומס מלא.

היותר( ,אך נדרשת גמ מהרקדן

אחריות אישית על גופו

-

ללמוד
היום ,לאחר ההחלמה ,האם

את התוכנית ולהתמיד בה ,ללא

•

הצלפות שוט בלתי פוסקות מצד

אתה ממשיך להתאמן במכון?

המטפל.

העברדה

קפיצים

בשנתיים האחרונות נפתח המכון גם בפני

)ריא

משקרירת(

אנשים שאינם עוסקים במחול ,אך אנשי

המחול מהווים עדיין אחוז ניכר מהמתעמלים

יחיזרק

בו .במכון מתעמלים היום רקדנים מלהקת

תרד

I

ע;; תרומתה ש; שיטת פי;אטס

כדי

דבר

שכידרע

מארד

שעות ,שישה ימים בשבוע ,בנוסף לשיעורים,
חזרות וכו'.

גררמת

הארכה,

בת-שבע והאנסמבל ,ענבל והבאלט הישראלי.

ראיון עם הרקדן עידו תדמור

עם

עידו :בוודאי ,אני מתאמן כשעתיים עד ארבע

נחרץ

ירקדנים

•

מדוע חשוב לך האימון בשיטת פילאטס גם

כשאינך פצוע ,ומסוגל לשיעורים וחזרות באופן
רגיל?
עידו :שיטת פילאטס הקנתה לי הבנה שונה

בכל מה שקשור לגוף ולבנייתו ,דבר שבא לידי
ביטוי בכל מה שאני עושה .היא מאפשרת לי

לרפואת ספורט בניו-יורק טענו ,כי יש סבירות

עבודה גופנית עמוקה יותר ,עם דגש רב יותר

גדולה מאוד שלעולם לא יוכל לשוב ולרקוד.

על פרטים ,במכון וגם מחוצה לו .אני מרגיש

עידו תדמור ,רקדן ישראלי ,רקד כרקדן ראשי

עם חזרתו לארץ ,החל עידו לעבור טיפול

שהיא מעניקה לי מגוון רחב יותר של כלים,

בלהקות ידועות בארץ ובחו  IIל :בת-דור ,להקת

פיסיותרפי אינטנסיבי ,ובמקביל החל להתעמל

בהם אוכל להשתמש על הבמה.

בת-שבע

ולהקתו של לאר ליבוביץ בניו-יורק.

בשיטת פילאטס.
כמו כן ,ללא קשר לריקוד דווקא ,כתוצאה

עידו רקד ביצירותיהם של מיטב

•

הכוריאוגרפים :אלווין איילי ,לאר ליבוביץ,

עידו :מצבי כיום מוגדר ממש כנס .הגוף שלי

פול טיילור ,הנס ואן מאנן ,אוהד נהרין ורבים

החלים לחלוטין ,ובתחושתי הפיסית

אחרים.

והריקודית אני בריא וחזק מאי-פעם.

מהעבודה היציבה שלי נכונה יותר ,והגוף עמיד

מה מצבך היום?

יותר בנטל החיים .אין לי כיום כאבי גב,
פרקים ,וכאבים אחרים שהטרידו אותי בעבר.

גם מבחינת המראה החיצוני

לפני כשנתיים חזר עידו לארץ .בשנתיים אלו

•

יצר ורקד בפרויקטים שונים )  IIהרמת מסך",

באזור הפציעה?

"גברים

במחול II

ועוד( בארץ ובחו  IIל ,והוא

מלמד באופן קבוע ,או כמורה אורח ,בענבל,

אינך חש בכאבים ,חולשה ,בעיות חוזרות

העיתים ובמתא"ן.

לפני כשנתיים וחצי ,בעת חזרה גנרלית
בלהקתו של לאר ליבוביץ ,ביצע עידו קפיצה
מורכבת ,שאמורה היתה להסתיים בזרועותיו
של רקדן אחר

-

אך זה לא היה שם .הקפיצה,

שהסתיימה על הרצפה ,גרמה לפציעה חמורה
בשריר חשוב ,שעובר מהגב ומסתיים במפשעה.

בעקבות הפציעה נאלץ עידו לעזוב את
הלהקה ולשוב לארץ .הרופאים במכון

אינה

זר

מאפשרת

ישרירים
עם

האררד,
שרמרת

השריר

מאריכה

בסררח

איא

עי

אררד

ראף

ארתר

עם

במכון שוררת אווירה משפחתית ,אכפתית,

ועם זאת זהו מקום שבו אנשים עובדים קשה,

יהתקצר

החיזרק

ירתר

האפשרות לפתח שרירים מעוצבים ,מבלי

לנפח אותם.

שיסה

להקת המחול הקיבוצית ,במרכז ביכורי

-

ניתנת לי

ולא באים כדי לראות ולהיראות.
ישנה הדרכה אישית ספציפית לכל אח,ד וגם
מי שעובד כבר שנים עם הגוף יכול לקבל עוד.

ישנה עין פקוחה תמיד כדי למנוע עבודה לא
נכונה ,ולתת לרקדנים עוד ועוד .חשובה גם
הצמידות למכון פיסיותרפי ,הבדיקה והטיפול

ערד

חיזרקר

הם מיידיים ויש קשר בין הטיפול )במידת
הצורך( לבין השיקום האקטיבי במכון.

ם
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גביסטןן הןגלה לצרפת ,אך כשאדן ארד נמשח
למלך הןא ביקשן לשןב ןאף מי נ ה א ת ח ביבן

לראש השרים.
התקןממןת האצילים ,ןבראשם הד ן כס
מןרטימר )תפקיד אןתן רןקד ריצ'רד קראגןן

באדישןת משןעממת( ,הןפכת את המלך

לשבןי בארצן שלן .לאחר ששליחי

מאת

גיורא

מנור

הבאילט
ייאדרארד

ה~בי מילד
אבגיליהיי מאrר
דרד

ביבטיליי

בעקברrר
היסטררי

מחזה
ז.כאrר

כריסטרפר

מרילארי
בייבאילט
~טרטגארטיי

מבלי להיכנס לןןיכןח המתמשך )ןהמיןתר

האריסטןקרטים הןרגים את גביסטןן ,הם

לגמרי( בשאלה אם מרלאן הןא שכתב את

מנסים להכריח את המלך החלש ןהאןמלל

המחזןת המין חסים לשקספיר ,מחזהן של

לןןתר על כתרן .אבל זה כןחה של ח ןלשה,

מרלאן על אןדןת המלך אדןארד הש נ י הןא

שהיא יכןלה לגרןם לעיקשןת מדהימה ,ןזה

יצירה מרתקת .עןד בהיןתן יןרש-עצר,

בעצם עיקרה של הדרמה.

התאהב אדןארד הצעיר באחד גביסטןן,
פןחח מקסים .אהבת גברים זן היא בן בזמן

ייאדןארד השני מלך אנגליה" הןא הבאלט

הלןז בדמןתן של הגיבןר הראשי )גיבןר רק

שהכןריאןגרף האנגלי בינטלי )העןמד

במןבן הספרןתי כי האיש היה ,בעצם ,חלש

להתמנןת למנהל אמנןתי של ייהבאלט

ןנתןן לשליטת אשתן איז אבלה ,התככנית

המלכןתי של בירמינגהם" ,הלהקה השנייה

שחשה את עצמה ,איך לא ,דחןיה על ידי
בעלה הנאמן לגביסטןן בחיר ליבן( ןשל יחסין
עם האצןלה האנגלית .אנשי האצןלה ראן
בקרבתן של המלך לבחןר ממעמד נ ח ןת פגיעה
גם בכבןדם ןבכבןד הממלכה ,ןעשן הכל כדי

לסלק את גביסטןן.

 1Iהמלך אדוארד השכו"

כור' ,דו'ד בנט.ל'. ,להקת הבא.לט ש.לשטוטגר ט
וו.לפגאנג שטו.לו'צר בתפק'ד המ.לך ובנ'טו מרצ'.ל'נו כגב'סטו)
 NTLEYו  D Bו  GART BALLET, CHOR.' DAVח STU

,יי וו

"EDWARD

 NOו  TO MARCELו  TZER, BENו DANCERS, WOLFGANG STOLLW
 PE ALCOCEBAו PHOTO: FEL

',.

יש הרמת רגל מןשלמת  ,עד האןזן  ,ןתןך

בבריטניה( בחר ליצןר עבןר

ייסןרים קשים מןפיע סיבןב ןפירןאט

השטןטגארטאים.

בינטלי הןא תןצר מןבהק של האסכןלה

האנגלית

-

יןדע היטב את מלאכת החיבןר

הבימתי של תנןעה ,אבל שבןי במןסכמןת

הבאלט .ןכך יצא ,שהבאלט הטרי שלן

זאת  tIרק

נאה ....

ןלא משהן רציני באמת .

ןעיקרה סערת תןפים חןזרת שןב ןשןב  ,אבל

שןב משהן המצביע על העדר רצינןת ןגישה

התפתחןת הדרמה נחלשת במהלך הערב.

מיןשנת ,המעדיפה יחסים פןרמאליים על פני

דרמה אמיתית במחןל .אני יכןל לתאר לעצמי

המחןדשת בין המלך הצעיר ןיפה התןאר
)הרקדן ןןלפגנג שטןלןיצר  ,שהיה נסיך חיןןר

על ידי הכנסת מןט ברזל מלןבן לאחןרין

מאןד בהןפעת באלט שטןטגארט בארץ לא

בהתאם לאמת ההיסטןרית  ,אןלי כהןצאה

מכבר ב  tlהיפהפייה

PHOTO: FELIPE ALCOCEBA

התפאןרה נהדרת  ,המןסיקה אינה מפריעה,

דןןקא בנקןדה הדי מיןתרת של רצח המלך

הנמה (tl

סביונה 7נצו בתפקוד המ7כה

"EDWARD 11", DANCER: SABRINA LENZI

מתחיל בצןרה מבריקה ןמשכנעת ,בפגישה

ןאהןבן הייצרי

'if

יי ורמכך אדוארד ורשכ' "

כאילן ביקש בינטלי לאןתת  ,שהעניין בכל
באלט tl

__ 'Io:

";'~::::::.;E;~~'-

להןרג סמלית של הןמןסקסןאל

-

מה למשל ג ' ןן נןימאייר היה מסןגל לעשןת
עם נןשא נהדר כזה .בינטלי ןרקדני

-

נאמן

שטןטגארט אינם חןרגים מהמןסכמןת .

בינטלי יןדע את מלאכתן ,אבל לדרגה מעןלה

ןכהה העןר )בניטן מקצ'לינן המצןין( ,בדןאט

בינטלי יתר על המידה לעןבדןת ןלמרלאן

אהבה סןער ןבשיתןף הפעןלה שלהם בגירןש

הדרמאטןרג.

מןןתרים על איבתם גם אחרי ההכתרה.

את הסיןם בינטלי ממש מחטיא .אצל מרלאן

של אמנןת דרמטית עבןדתן אינה מגעת.

האצילים ,שהתאכזרן לשניהם ןשאינם

a

ןבעיבןדן של ברכט למחזה  ,כשבנן הקטן של

אבל כשגביסטןן נהרג בייי הקןשרים נגד

אדןארד מןכתר למלך אדןארד השלישי,

המל,ך ןזה מןבל בדרכים לא דרכים לכניעה

ןהמלכה ןמןרטימר באים כביכןל על סיפןקם,

ןןיתןר על הכתר  ,הסגנןן

המןשלמת,

ה  tlיפה ,tl

ה  tlבאלטי ,tl

ןהתנןעה

מפריעים לבינטלי ליצןר

המלך-הנער מגלה את האם ןאת מאהבה

-

אןיבן של אבין ןממלכתן .רגע מרגש זה  ,של

דרמה של ממש .גם ברגעי ייאןש ,כשהמל,ך

ידל שהןפך לעינינן לשליט ןשל צאצא הנןקם

לבןש בלןיים ןמלןכל,ך קרןב להיכנע ,פתאןם

את נקמת אבין ,פשןט איננן בבאלט.
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מאת

גיורא

מנור

בריאסרון הוכחול הבדרלבדי
NEDERLANDS DANS THEATRE

הוכודרביבר הוכובילה
וכלאבר עשרים

-

הלהקה

של הולבד ,חוגגבר

שבה לעבודברו

של

הכוריאוגרף הצ'כי יירי קיליאן עם רקדביה

~~ארצ~ימבןלדן~~ הןא

באמת חגיגה בלתי
רגילה בעןשרה
ןדימןייה~

ןבכד שברןח

בארןקית אמיתית~

כשל שר-הטקסים של
הקיסר רןדןלף~
קיליאן מערב מין
בשאינן מינן

עשרים שנה בחיי להקת מחןל הם כימי דןר
אן שניים .אין למעשה כל דמיןן בין הקבןצה

כל האמצעים

שמצא יירי קיליאן כשהגיע להאג בראשית
שנןת

ה ,70-

כדי להכין מחןל חדש עם רקדני

הלהקה )הלא הןא ייעןר כחןל"

-

ןיןצר

קןקטייל מרהיב של
הבימתיים

העןמדים

לרשןתן

שבןצע גם

להןסיף להקה שלישית לשתיים שהין קיימןת

אז במסגרת תיאטרןן המחןל הנדר לנדי

)להקה מרכזית ן " רגילה" ,מעין סדנה של
תלמידים כעתןדה(  .בלהקה החדשה,
ארבעה ןתיקים ,

,NDT3

ןמיטב הכןריאןגרפים ,

בארץ על ידי בת-דןר( ,לבין הלהקה היןם.
קיליאן מצא להקה במצב קשה ,שפעלה אז
כבר כעשר שנים ,ןהיתה למעשה חלןצת
המחןל המןדרני האמריקאי באירןפה .זה היה
זמן לא קל עבןר הרקדנים ןההנהלה כאחת.

חילןפים תכןפים של מנהלים אמנןתיים
ןעזיבת הכןריאןגרפים המייסדים גרמן

לדמןראליזציה בשןרןת הרקדנים ןלחןסר
כיןןן  ,ןאלה התבטאן במןפעים.
קארל בירני ,הרןח החיה ןהיןזמת מאחןרי

הקלעים ,היה מאז ייסןד הלהקה ,בשנת

, 1959

מאןתן דמןיןת של מפעילים ןמאיצים ,כמן

דייגילב  ,מרי ראמבר אן בת-שבע דה רןטשילד ,
שמעןלם לא יצרן בעצמם ,אבל בזכןת יןזמתם

ןתמיכתם גרמן לאמנים גדןלים ליצןר יצירןת
מןפת.

בירני היה איש חןלה רןב ימין .אבל גם אחרי

שכבר כמעט לא שמע כלל ןבקןשי הל,ך
המשיך להיןת המרכז של עבןדת הלהקה עד

לפני שנתיים .כשנפטר השנה ,לא היה איש
מאנשי המחןל בהןלנד שלא התאבל עלין ,

אפילן אןיבין הרבים  ,כי בירני היה איש ריב
ןמדןן  ,מהיר חימה ןמןכן לכל כשגןרל להקתן

מפירןת ןירקןת .אבל לא זאת הסיבה שקיליאן

היה על כף המאזניים.

בחר בן כהשראה ליצירתן החגיגית .ייהקשר
שלי לארצ'ימבןלדן הןא

בלי

ספק "ARCIMBOLDO " -

המןפע המיןחד

שהןא היה שר-טקס

ייי' ק'ל,א) )משמאל( וקאיל ב'ינ' ()'מ'מ)
בכוכר האדומה במוסולבה

CARL BJRNJE AND JJRJ KYLJAN ON THE RED SOUARE JN MOSCOW

ןמנהל החגיגןת ןהמןפע ים בחצר הקיסרים של

ביניהם מאץ אק ,ןאן מאנן ,מןריס בז'אר

במינן  ,שהכין יירי קיליאן לכבןד חגיגת

פראג בימי רןדןלף השנ י .ןגם אני מין מפיק

ןקיליאן עצמן ,יןצרים עבןרם יצי רןת מיןחדןת,

העשרים למלכןתן שלן  ,היה מןקדש לבירני.

כזה מפראג ,המעניק לצןפים חגיגןת ןמתנןת

שאיתן הם מןפיעים כחמישים פעם בשנה.

כש קיליאן התמנה ,בשנת

,1975

למנהל

בימתיןת"  ,אןמר קיליאן.

אמנןתי )יחד עם מנהל החזרןת הןןתיק  ,הנס

בחגיגת העשרים משתתפןת כל שלןש

קניל(  ,לא היתה זן בחירתן של בירני .רק

ייארצ'ימב ןלדן " הןא באמת חגיגה בלתי רגילה

המסגרןת של התיאטרןן .בחלק הראשןן

כעבןר ארבע שנןת יצירה מןצלחת מאןד של

בעןשרה ןדימןייה  ,ןבכך שברןח בארןקית

קיליאן בהןלנד נתרצה בירני ןהסכים למינןין

ממלאים ארבעת הןןתיקים תפקיד של מין

אמיתית ,כשל שר-הטקסים של הקיסר

חבר-שןפטים .הם יןשבים מאחןרי שןלחן

למנהל אמנןתי ,הנהנה מאמןן מלא של

רןדןלף  ,קיליאן מערב מין בשאינן מינן ןיןצר

הנןסע על פני הבימה ,ןרקדני להקת

המנכ"ל.

קןקטייל מרהיב של כל האמצעים הבימתיים

המילןאים הצעירה משרתים אןתם כמין

העןמדים לרשןתן.

מלצרים.

פנין של בירני הין א-סימטריים ,בשל תאןנה
שעבר לפני שנים רבןת .בעיני רבים הןא היה
מין שטן מקטרג .ייסביב ראשן לא זהרה הילת
קדןשים ,משןם שקרני השד לא איפשרן

-

זאת "...

מתלןצץ קיליאן.

מדוע בחר קיליאן הצ'כי )שעזב את מולדתו
כחןק בשנת

,1966

ןהלך ללמןד בלןנדןן

ןלא

שב לעיר מןלדתן אלא לקראת סןף שנןת ה-

(80

בצייר האיטלקי ארצ'ימבןלדן כנןשא

העןגה החגיגית הענקית  ,המהממת ממש ,שיצר

לכבןד עשרים שנןת מלכןתן בהאג?

קיליאן שיתף שישה כןריאןגרפים בהכנת
תיאטרןן המחןל הנדר לנדי מיןחד במינן גם

מחןלןת לתןכנית החגיגית .כשלעצמן רןב

בתחןם ההתייחסןת לגיל הרקדנים .בני

היצירןת אינן מרשימןת ,אבל המבנה הכללי

הדןרןת הראשןנים אמנם נעלמן ברןבם מן

של הערב מקסים .זן חגיגת מחןל אמיתית,

הבימה  ,אבל לפני כחמש שנים  ,כשאשתן ,

בה משתתף כל התיאטרןן  ,אפילן המסך

הרקדנית המצןינת סא .בינה קןפפרברג,

הקדמי  ,עם הפייטים הענקיים המנצנצים,

החליטה  ,בגיל קרןב לארבעים ,לפרןש

שקארל בירני היה גאה בהם במיןחד .את

מהבימה ,העלה קיליאן רעיןן גאןני .הןא

תחילת המןפע מסמלת לא פתיחת המסך

החליט שבתקןפתנן ,המצטיינת בתןחלת חי ים

אלא סגירתן ,ןבמהלכן שןב ןשןב המסך הגדןל

מתארכת ,זה פשע לזרןק רקדנים מנןסים

יירןקד"

-

כמחןןה לבירני ,שהל ך

לעןלמן.

ןלפנןת כל העת את הדרך על הקרשים,

לצעירי הצעירים ,אפילן אם הם מסמלים את

-

כפי שאמר בשעתן המשןרר שילר.

הקהל נכנס לאןלם לא בפתח הרגיל אלא דרך

ארצ'ימבןלדן נהג לצייר פנים  ,גןף ןכל

העןלם

אןבייקט אחר בדיןקנאןת שעיצב כעשןיים

כדי לנצל את הניסיןן העצןם שהצטבר אצל

תאןרה ,תלבןשןת ןשאר אביזרי אמנןת טכניים,

~ ייארצ'ומ בזכדו " • ARCIMBOLDOא

הןןתיקים בעשרןת שנןת מח.ןל  ,הןא החליט

המעוצבים בעזרת עגבניןת ותפוחים ,מלפפןנים

חדרי-האיפןר שמתחת לבימה ,ןשם רןאים כלי
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מוסיקה ,חלל ואור .מאז ראשית עבודתו

היצירתית ,כשהיה עדיין רקדן צעיר ולא בולט
במיוחד בלהקתו של ג'ון קרנקו בשטוטגארט,
בראשית שנות

ה ,70-

מצטיינות עבודותיו של

קיליאן בגישה מיוחדת לתנועה .אין אצלו
פוזות ומצבים ,ולא תנועות שגרתיות ,מבודדות,
אלא רצף של תנועה .כל צעד הופך לסיבוב

וסיבוב לעולם אינו מסתיים בעצירה אלא
הופך או מתהפך לתנועות נוספות ,הכרוכות זו
בזו בצורה אורגנית.

ויש לו לקיליאן אומץ לב נדיר .למשל ,אחת
מיצירותיו המעולות ביותר ,ייסימפוניית
התהילים" לסטראבינסקי ,מסתיימת בכ,ך
שהלהקה פונה בגבה לצופים ונעלמת לאט
בחושך שבירכתי הבימה ,מתחת לשטיחים
כבדים ,המתרוממים מעליה .אבל המוסיקה
נמשכת ,והצלילים האחרונים נשמעים דקה או
שתיים )זמן ממושך מאוד על הבימה( ,לאחר

שנעלם אחרון הרקדים מהבימה .לסיים יצירה
כ,ך בבימה ריקה וצלילים בלב,ד מזמין ,כמובן,
מחיאות כפיים שלא בעיתן ,ואת קלקול
הסיום ,שממש כמו ההתחלה ,הוא הנקודה
החשובה ביותר בכל יצירה אמנותית .בתשובה

לשאלתי מספר קיליאן שזה מעולם לא קרה.
אחרי שנים רבות של שימוש בתנועה מודרנית,
מבוססת על הבאלט הקלאסי  ,הפתיע קיליאן

ו שאר ירקות ,פרי רוחו של הצייר ארצ'ימבולדו.

רjלדגי

יי כודקת וותיקו "D

משם עולים לבימה וחייבים לה ח ליט היכן

של  N.D.Th .סבינה קופפרברג וג' רארד

למווטר בעבודתו של הנס ואן מאנן "יירוק  -עד "

רוצים לשבת ,על טריבונה בירכתי הבימה או

" GERARD LEMAITRE IN HANS VAN MANEN'S "EVERGREENS

באולם הרגיל .מעל מושבי האולם הרגיל

את הכל בבאלט שכולו תפאורה ומשחק של

דמויות גדולות מהמציאות ,ייהנער והקסמים",
למוסיקה מאת ראוול .על הבימה רקדו ונעו

ספל ענקי  ,דמויות משעשעות מחלומותיו של
אליל נערץ או כוכב מפונק .משרדו בקומה

הילד  ,ואמא ענקית ,שגובהה יותר משלושה

בתיאטרון היפני המסורתי ,שעליו מתרחשים

הרביעית של בית התיאטרון המוסיקלי בהאג,

מטר .זה היה באלט של חפצים ,שעמד בניגוד

אירועים .קיליאן עצמו עולה עליו מטאטא בידו

המשמש בית לשלוש להקות תיאטרון המחול

קוטבי לתנועה המופשטת והזורמת של רוב

ומכין את הבימה לרקדנים ,כמו פוק ב"חלום

הנדר לנדי ,הוא חדר לא גדול ,צנוע ומעשי

יצירותיו.

ליל קיץ"  ,המטאטא את קרחת היער לאוהבים

מאוד .

מתנוסס מין גשר המכונה ייהאנאמישי" ,כמו

שהוא יימביים " .

ןיא')') דבר

חלקו השני של המופע הצבעוני מסתיים
בתמונה המונית של כל הרקדנים ,

שלא היתה

מביישת פינאלה ענקי של מיוזיקל מברודווי .כל
הרוקדים לבושים שמלות וחצאיות אדומות ,
קלילות ומתנפנפות )הבחורים בחזה חשוף( ,

כזה

של קיליאן)'.

)'הסגנןן

אני לא

מגדיר שןם דבר)' לןקח
מה

שמןצא חן בעיני)'

מערבב ןהןפך כל דבר
למןפשט)')'

וממעל יורדים זיקוקים וניצוצות של אור.

עוד שלושה מחולות השונים מכל מה שעיצב
עד אז יצר קיליאן אחרי שנתוודע למחולות
של תושבי אוסטרליה המקוריים ,הלך ל ח קור
את המסורות הללו ,ושב מהמסע ליבשת
הרחוקה.

לא פחות מפתיע היה ייבאלט יפני"

.KAGUY AlllME

שיצר,

שימוש בתופים ו באגדה יפנית

כשהקהל פוצח בתשואות ,לא נענים לו

לפני שעה קלה חזר מביקור בוקר

הרקדנים הרבים הממלאים את הבימה ולא

וכבר הוא לבוש בחליפה שחורה קלילה

משתחווים .הכל מבינים את הרמז ומשתתקים,

ומתנפנפת כמצוות האופנה  ,חולצה לבנה

להתנסות בסגנון בימתי אחר מכל מה שידע

ואז בוקע מהרמקול קולו של קריין חדשות.

פתוחת צווארון  ,המבליטה את הזקן השחור

עד אז.

לחצי דקה אנו שומעים על יוגוסלביה ,להזכיר

שכבר מאפיר ,העוטר את פניו מעוררי האמון.

לנו שמחוץ לחגיגות יש עולם שסוע ומלא

בפריס,

ייבאמת אני כמו שוער של בית זונות ,מה

טרגדיות ,ואל הבימה עולה זמרת  ,השרה לבדה

שהצרפתים מכנים

בדממה העמוקה את יישיר נגן בתיבת-הנגינה "

,SOUTENEUR

האיש

מסורתית ,על ייעלמת ירח" מסתורי ת )סיפור
שלי ,למשל  ,אינו אומר דבר( ,הביא את קיליאן

וכששב משנת חופש והחלמה א ח רי דיכאון
נפשי קשה יצר ערב שלם של ייבית ספר

שחייב למצוא לכל לקוח את מבוקשו .כי אין

למחול" ,לפי ספר עתיק ,למוסיקה מאת

מאת פרנץ שוברט .השיר בא להזכיר לנו את

דבר כזה ' הסגנון של קיליאן' .אני לא מגדיר

המלחין בן זמננו מאוריסיו קאגל .בסגנון

פעמי הזמן שאין לעוצרו ואת המוות המסיים

שום דבר ,לוקח מה שמוצא חן בעיני  ,מערבב

תיאטרון בארוקי ודמויות מוזרות ,גרוטסקיות,

את החיים תמיד.

והופך כל דבר למופשט ,בעצם אני כמו

במחול זה הוא עיצב דמות של מורה למ ח ול,

נפה ". ....

קצת מפחיד ובעיקר נרדף על ידי רקדניו,
תלמידיו והכוחות האפלים בנפשו

עדינות נפשית ויכולת אדירה לבטא רעיונות

שלו,

ללא הטפה וללא מלל מציינות את יירי

באקלקטיות במודע זו יש משהו מאוד צ ' כי.

אוטופורטרט כן וחושפני ,ת ח ת מסווה של

קיליאן ,אחד האמנים הגדולים ביותר בימינו.

צ'כיה ,ליבה של אירופה ,ארץ קטנה על פרשת

מחול עתיק.

למערב  ,היא פרשת דרכים תרבותית מאז ימי

והוא ממשיך להפתיע ולהעניק לצופים שלו

הביניים ,כשמלך בוהמיה היה אחד משבעת

תענוגות ללא הטפת מוסר ,שר השעשועים

האלקטורים  ,הנסיכים והמלכים שבחרו מי

והעינוגים של חצרו שלו.

דרכים בין אימפריות ,עם סלאבי השייך

ייכפו שועך ש.ל ב'ת זונות!!
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בגיל ארבעים ושמונה ,בשיא תהילתו

יעמוד בראש הקיסרות בגרמניה הקדושה .

במשך שנים ארוכות ,מאז ייבאו הא ח ים

ככוריאוגר ף ה ח וגג עשרים שנות ניהולה של

את האמנות שהוא עוסק בה רואה קיליאן

מרוסיה" )כמאמר האירוני של הצ'כים( ,ו כבש ו

להקה מפורסמת ,אין ליירי קיליאן גינונים של

כעולם בעל ארבעה ממדים :מחול )תנועה(,

את פראג והרסו את הניסיון ליצור סוציאליזם

עס פניס אנושיות ,לא יכול היה קיליאן לשוב

כשלוש שניס אחרי ייסוד הלהקה היה מצבה

הוא הודיע ,שאס ארבעת הרקדניס יגיעו להולנד

לבקר בעיר הולדתו היפה ,ורק לקראת אמצע

הכלכלי בכי רע .קארל בירני לא ידע איך

הוא יעמיד לרשותס מורה מתאיס ,וכך היה.

למצוא מימון לקבוצה הלא ידועה  .כשהיה ממש

אחר י שהס סיימו שבועייס של חזרות  ,בא

שנות

ה 80-

התאפשר לו להופיע במולדתו.

סיפר לי פעס  ,צלצלה אליו אשה שלא

מיואש ,

קיליאן  ,ראה  ,העיר הערות  ,ואישר את הענקת

היוס בו הופיע תיאטרון המחול הנדרלנדי על

הכיר ,שביקרה בהולנ,ד והציגה את עצמה

זכויות הביצוע למחול היפה הזה ,ללא תמורה.

בימת התיאטרון הלאומי של פראג ,ובשורה

כאמרגנית מתל אב י ב  .היא רצתה לראות מופע

יתרה מזו  ,הוא לא רק ויתר על תמלוגיס  ,אלא

הראשונה ישבה אמו )בעצמה רקדנית בימי

של הנדרלנדס  ,על מנת להחליט אס להביא

גס נתן לקיבוצניקיס את המסך האחורי

נעוריה( והסבתא שלו ,שלדבריו היא הדמות

אותס ארצה  .אבל בדיוק באותו סוף שבוע לא

המצויר ,את התלבושות ואת קלטת המוסיקה.

בעלת ההשפעה החשובה ביותר בחייו ,היה,

היתה הופעה מתוכננת  ,ואילו הישראלית בעלת

לדבריו ,השיא של חייו.

היוזמה אמורה היתה לשוב ארצה כבר ב י וס

יי הק י בוצית " ביצעה מאוחר יותר

שני...

עבודתו המצוינת יי משחק הכיסאות" בהצלחה

גס את

רבה  ,ולא רק בארץ ,אלא גס בסיוריה בעולס,

מאז התפוררות הקומוניזס היה לקיליאן רצון

מובן לעזור לעולס המחול במולדתו הישנה ,אבל

בירני -

זה לא היה פשוט כלל .הסגנון הסובייטי המיושן

במכשוליס

שוב בזכות היחס המיוחד שלו אלינו .

בדרכו הנמרצת שאינה מתחשבת

-

החליט לארגן למענה מופע בכל

שלט בעולס המחול הצ'כי ולא היו בפראג

מחיר .הוא מצא אולס ,שיעמוד לרשותס ב י וס

ושי נקודות ישראליות נוספות :אחד

רקדניס המסוגליס לבצע את עבודותיו בצורה

א ' אחרי הצהרייס ,שכנע את החשמלאי של

הכוריאוגרפיס המוזמניס שוב ושוב לעבוד עס

שתניח את דעתו .בכל זאת מצא עבודות

האולס לבוא ולפתוח את שער י התיאטרון  ,גי י ס

ההולנדיס של קיליאן הוא אוהד נהרין ,שאיתו ,

מסוימות ,כגון ייהמיסה של החייליס" ,שאפשר

את הרקדניס ואחרי הרפתקאות נוספות

כפי שאומר קיליאן  ,יש לו שפה משותפת וכלפיו

לבצען בצ'כיה ויסד בפראג את ייקרן יירי

התקייס המופע .הישראלית )שישבה לה לבדה

הוא חש קרבה אישית מיוחדת.

קיליאן" למען עודד את החינוך המחולי שס.

באולס הריק( התלהבה ממה שראתה  ,והסיור

היוס ,חמש שניס אחרי יי מהפכת הקטיפה " של

יצא לפועל  .לדברי קארל בירני  ,שכר אותו ס י ור

הרקדן הוותיק ביותר בלהקה ההולנדית היוס

ואצלב האבל ,יש ניצניס של מחול חדש ועכשווי

איפשר את המשך פעילותו של תיאטרון המחול

הוא לא אחר מאשר הישראלי אריה ויינר,

הנדרלנדי ,ווזיתר כבר היסטוריה.

לשעבר רקדן יי בת דור " בחגיגה הגדולה

!בצ'כיה.

ששמה יי ארצ ' ימבולדו " הוא מופיע בתפקידיס

כמובן שבכב אנשי הלהקה היה שמור לישראל

הקשך הישךא)'

מקוס מיוחד .אבל גס קיליאן מכיר את הארץ

אחדיס .האס ימצא אריה את דרכו אל להקת

הוותיקיס של ה " נדרלנדס"?

היטב .בסיור מאוחר יותר של ההולנדיס אצלנו ,
סיור ההופעות של יי תיאטרון המחול הנדר לנדי "

נפגש עס יהודית ארנון ו " להקת המחול

שלושיס וחמש שנה אחרי ייסודה ,עשריס שנה

הקיבוצית" בגעתון .הוא היה נרגש מהאווירה

תחת שרביטו של יירי קיליאן ,ה"נדרלנדס דנס

המיוחדת של הסטודיו בגעתון והחליט להענ י ק

תיאטר " הוא עדיין  ,או אס תרצו שוב  ,אחד

היה למעשה הסיור הבינלאומי הראשון של

ל יי קיבוצית " מחול משלו במתנה  ,רביעייה בשס

המוסדות המוביליס בתחוס המחול

הלהקה הצעירה.

יי הקאתדרלה שקועה " .

המודרני בעולס.

בישראל השנה אינו הראשון  ,ואפילו לא השני.
מסע ההופעות שלו בארץ בראשית שנות

ה 60-
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לאולפן
.פבוא לפחול
.בלט קלאטי
.פחול פוךרני

•

ג'אז

.אפנות היצירה

• פוטיקה בפחול
.תולךות הפחול

•

רפרטואר

 · .פלךנקרייז
• פחלקה לטיפול
בתנועה ופחול
.תוכנית העשרה

לפורים ותראפיטטים

~ ~דנם'וכלטןו~ו Iייהסינהיי כירושלים

·קורט קיץ

•

טךנת פופעים

צוות המורים:

חפציבה אברהם ,פיט אברהמי ,טליה אשל ,זבורה הופמן,
מרים ורובל ,עזה לויט ,אמירה קזם ,סוזן קזם ,ניני קלקין,
ליסה שומגר ,לילך שמיר

\),ג'i'iז זבלאה כמחול בשיתוף עם המןסך החינןכי
I
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באלס קלאסי,

זבג\ןך~\..

לתוננית העשרה לקורטי קיץ ,מצטרפים מורים מן הארץ ומחו"ל .
מזכירת האולפו :ציפי נטג'י עוזרת למנהלה :קלר איבקר

סל.

הכנה לבאלס,

מחרל מודרני ,ריקוד

ף~

 6ר 06-3708
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~

רפרסואר,

סספס,

בשערת אחה"צ

ריקרדי זרברת

לתיאסררן ,

תנועה וב'אז

~

"

~

להקה צעירה וביברת

קורס

קיץ

מרוכז

שבועיים

.בO

"
הראשונים

של

יולי
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באלט
מאת

ג י ו ך א

מ נוך

בסגנו
מאן,ד איש משמעת נןקשה מהדןר

הישן,

כשהגענן לבניין ןהןבילן אןתנן אחר כבןד

ב כל ביקןר מןלדת של תמר בן-עמי היא

למשרדי ההנהלה ,דרך פרןזדןריס ארןכיס ,

נןהגת לספר בהתלהבןת על מנהלן של

מקןשטיס ביצירןת חניכי המןסד בצןרת

בית-הספר הממלכתי לבאלט של ברלין ,

ציןרי-קיר  ,פלקטיס אן פסליס מןדרנייס ,

בן היא מלמדת בשניס האחרןנןת  ,פרןפסןר

פגשנן עשרןת ילדיס ןבני נןער  ,שבאדיבןת

מרטין פןטקה ,בית-הספר הןא ירןשה נכבדה

יקית ממש זזן הצידה כדי לתת לאןרחיס

של גרמניה המזרחית  ,ןהןא ממןקס באזןר

לעבןר ןבירכן אןתנן בנימןס ,

אפןר  ,מלא בתי מגןריס שנעשן כאילן במכןנת
ביסקןןיטיס מאןתן הזמן ,אבל בתןך הבניין

מרט י ן פןטקה ,המנהל בעל המןניטין ,

ניכרת תשןמת לב לכל פרט ,ןהשקעה רצינית

התגלה כאדס צעיר למראה ,חייכני ןמאןד

גס כיןס ,טיפןח רקדניס ממין זכר מייחדת

של משאביס ,יש אןלמןת לימןד רביס

לא פןרמלי  ,ממש לא הפרןפסןר הפרןסי

בית-ספר זה בין האןלפניס השןניס בגרמניה,

ןמצןידיס היטב  ,סטןדיןת ענקיןת לבאלט ,

הסטריאןטיפי,

האידיאןלןגיה החינןכית-אמנןתית של בית-
הספר הממלכתי מתקדמת ןמקיפה מאןד,

ןכל מה שמןרה למחןל יכןל לחלןס עלין,

הןא נןלד דןןקא במערב  ,להןריס בעלי עמדה

בפרןספקט נאמר II :תנאי מןקדס לקבלת

כידןע ,בארצןת הסןציאליסטיןת לשעבר

קןמןנ י סטית ,כשהחליט  ,כנער  ,להיןת רקדן

' התלמיד למןסדנן הןא מןסיקליןת ,דמיןן,

לקחן את הבאלט ברצינןת  ,אפילן כמשהן

באלט מקצןעי עבר לברלין המזרחית,

כשרןן ריקןדי ןמשחקי ,התאמה לדרישןת

המןכתב על ידי המסןרת הבאלטית

השתלס בבית-הספר הממלכתי אןתן הןא

אנטומיות מסוימות והישגיס טוביס בתחןס

המכןבדת של מןסקבה,

מנהל כיןס  ,ןהיה סןלן בלהקת האןפרה

הלמידה ,לא נדרש כל ניסיון קודס בתחוס

הממלכתית של ברלין ,בראשית שנןת

ה 70-

השס ןהתןאר פרןפסןר פןטקה גרמן לי

השתלס במןסקבה ,אצל נ,י ,טאראסןב,

לחשןב על מישהן מבןגר מאן,ד מכןפתר

במגמה להןראת באלט לרקדניס גבריס,

המחןל , II

אחרי איחוד שתי הגרמניות והיעלמות המדינה
המזרח-גרמנית מהשטח  ,ריחפה סכנת סגירה

על בית-הספר הממלכתי לבאלט ,כיוס

מתחלקות ממשלת האזור ומינהלת העיר
ברלין בנטל התקציב,
זהו אחד מאותס בתי-ספר המספקיס

לילדיס השכלה כללית ובתחומי אמנות שוניס
)מוסיקה ,תיאטרון ,ציור( ,במקביל ללימוד
הבאלט והמחול המודרני ,כירושה לא כל כך

מרטין פוטקה ,המנהל בעל
המוניטין ,התגלה כאדם
צעיר למראה ,חייכני ומאוד
לא פורמלי ,ממש לא
הפרופסור הפרוסי
הסטריאוטיפי
חיובית מהמשטר הקודס ,התלמידיס
מסיימיס תיכןן ןמקבליס תעודת בגרות,

ואחרי כן הס ממשיכיס ללמוד שנתייס מחול,
ומקבליס לבסוף  IIתעודת אמן ריקוד
מוסמך" ולא ב,א  ,אוניברסיטאי ,במליס
אחרות ,תעודת מקצוע ,שאינה מאפשרת

להס ,שעה שהס מסיימיס את הקריירה
שלהס כרקדניס ,לעבור לתחומי ההוראה או
כדומה עס תעודה אקדמית ,וזה ,גס בעיני

ההנהלה ,פגס רציני,

בשיעור באלט שלימד המנהל שררה אווירה
מיוחדת ,מצד אחד משמעת ממש פרוסית

ומסירות רבה לעבודה ,ויחד עס זאת גישה
מאוד לא טכנית אלא יצירתית לתנועה,
המורה הקדיש תשומת לב לכל אחד
מתלמידיו ,שעימס עבד כבר שניס לא מעטות,
בוגר בית הספר סא?ו?)',

מ"ר ,
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הנער .צירוף זה ,של פורמליות ומשמעת עם
יחס חם וידידותי ,הרשים אותי אף יותר

מהיכולת המצוינת של התלמידים העומדים
לסיים את חוק לימודיהם.

בשנה הבאה עומד מרטין פוטקה לעבור לעיר
אססן ,באזור המערבי של גרמניה ,ולהיות

מנהל הבאלט העירוני שם .מה יעלה בגורלו
של ב י ת-הספר בברלין ,ומנין יימצא לו מחליף
שימשיך לפתח את המוסד המצוין הזה  ,אין
לדעת .הרי אי אפשר לנהל מוסד כזה בשלט-
רחוק מאססן·

ם

ת7מ'ד' ב 'ת-הספר ב" בו 7רו "

)רוו ,(7

כור' ,חסזה דה אודאאטה

)STUDENTS IN "BOLERO" (RAVEL
CHOR.: JOSE DE UDAETA

ג

a

פרופסור מר ט 'ק פוטקה

KEח

MARTIN PU

כי היתה זו הכיתה המסיימת

השנה .זה היה באלט זורם ,
משוחרר מעודפי מאמץ ונוקשות

הנובעת מהרצון לעשות יותר

ממה שהגוף מסוגל.
הלימודים בתחומי המחול
מורכבים מבאלט קלאסי
וממחול מודרני  ,בעיקר מלימוד
שיטותיהם של מרתה גראהם ,

חוסה לימון וג'אז .אחת המורים
המרכזיים היא תמר בן-עמי שלנו,
שעוסקת עם התלמידים במחול
יצירתי ,חופשי .שפת ההוראה

שלה היא תערובת יי חודית של
אנגלית וגרמנית .נראה,
שהתלמידים שלה כבר התרגלו
ומבינים אותה היטב .תמי היא
היחידה בבית -הספר  ,הפונה

למנהל האמנותי והפדגוגי לא
בתואר פרופסור ולא בגוף שלישי,
כנהוג בשפה הנימוסית בגרמנית,

אלא פשוט יי מרטין  ",ונראה ,
שהוא דווקא נהנה מיחס בלתי רשמי זה.

בשיעור באלט שלימך המנהל

כשהוליך אותנו בשעת הפסקת הצהריים

שררה אווירה מיוחךת.

לאולם האוכל של בית-הספר ,כל תלמיד
שפגשנו בדרך בירך אותנו בבוקר טוב

והוש יט את ידו ללחיצה .זה היה קצת מוזר ,
אך שייך לאווירה המיוחדת של המוסד
הייחודי הזה .בפרוזדור פגשנו נער שצלע כי
קרסולו נפגע בשיעור .מיד הושיב אותו המנהל

על ספסל סמו,ך ירד על ברכיו וניסה לברר
במישוש ובדיקה  ,מה השתבש ברגלו של

מצך אחך משמעת ממש

פרוסית ומסירות רבה

לעבוךה ,ויחך עם זאת גישה
מאוך לא טכנית אלא

יצירתית לתנועה
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אןתה תפילה" :היה נא בעזרי להןשיעני תמי,ד
להיןת שמח בכל עת ,בשמחה של מצןןה,

בחדןןה גדןלה כ,ך שאזכה לרקןד הרבה
מחמת שמחה ,לילך ןלעבןר בכל מקןמןת
השמחה ןהריקןדין".

ר' נחמן מברסלב החשיב את הריקןד כאחת
מעבןדןת הבןרא ,שכל מןעד ראןי לה ןהיא

אינה מתבטלת אפילן בימי-בין-המצרים,
כןלל תשעה באב

-

להןציא מכלל זה את

היןם הראשןן של ראש-השנה

מאת

צבי

פךידהבך

-

ןזה מנהג

מעלה את האדם שלןשה טפחים מעל

חסידין עד עצם היןם הזה  .רק איש כמןתן,

הקרקע . II

שהריקןד שימש אצלן לכל דבר ,יכןל היה

בבןאנן לדןן בריקןדיהם של החסידים,

לצןןת על חסידין את הציןןי הבא" :פרק

למעשה בפנינן שתי תןפעןת ,שהן בסןפן של

התרןממןת של טפח מהקרקע מציינת

דבר מקשה אחת .כןןנתי למקןמן של הריקןד

משניןת תלמדן עלי ,בשירה ןבמחןלןת תבןאן

התרןממןת הרןח ,שיש בה שכחת כל

אל קברי" .כלןמר ,ציןןי לא להתאבל על

בתןרת החסידןת ןהתייחסןתם של גדןלי

החילןניןת ןכל הבלי העןלם הזה ,ברגע של

מןתן אלא לזןכרן ןלבןא אל קברן בשירה

האדמן  IIרים לנןשא מחד גיסא ,ןריקןדיהם של

ריקןד.

ןבמחןלןת.

שבדרך ביצןע הריקןדים ניכרת השפעת

צןרת היסןד שבריקןדי החסידים ידןעה

על הבנתן את הריקןד אפשר ללמןד מאחת

תןרתם ןאמרןתיהם של גדןלי אדמן  IIריהם .

היטב  ,ןהיא הריקןד במעגל .צןרת ריקןד זן

מאמרןתין בה הןא מצביע על הצןרך שהלחן,

החסידים עצמם מאידך גיסא .אין ספק,

כדי להבין את הקשר בין המחשבה

קרןיה "קארהאד" ,שמשמעןתה עיגןל  ,מעגל

מלןת השיר ןהריקןד יהין מקשה אחת ,ןאם

התיאןרטית לדרך הריקןד המעשי של

אן אןפן .על צןרת ריקןד זן נשאלן בחסידןת

הדבר אינן כן ,אין ערכן של הריקןד רב .רק מי

החסידים ,נתייחס בעיקר לדבריהם של

שאלןת רבןת ,שהמפןרסמת ןרבת המשמעןת

שמגיע לדרגת שלמןת של שלןשת המרכיבים

האדמן  IIרים ,מאחר ןבריקןדי החסידים עצמם

ביןתר היא II :משןם מה ריקןדי החסידים

הללן בהתחברןתם יחדין ,ימצא תענןג

בעיגןל דןןקא?" .על כך משיבים החסידים

בריקןדן  .ןאלה דברין בנדןן II :כשזןכין לשמןע

באמרה המיןחסת לר ' ישראל בעל שם טןב:

ניגןן כזה עם שיר ןדיבןרים ןעם ריקןד כזה,

במאמרן של מנשה אןנגער  II ,ביי די חסידים

" ריקןדים של החסידים בעיגןל דןןקא הןא ,

שכןלם שייכים זה לזה בכיןןן גדןל ממש ,כי

איז טאנץ א תפילה  ",כלןמר :אצל החסידים

מפני שבעיגןל אין פנים ןאין אחןר  ,אין

הדיבןרים ,דהיינן השיר ןהניגןן ןהריקןד כןלן

עסקתי במקןמןת שןנים.

)(1

ראשית ןאין אחרית ,כל אחד חןליה

אחד ממש  ,כשזןכין לשמןע זאת

המיןחסת לר' ישראל בעל שם טןב:

בשרשרת ,כןלם שןןים" .לשןןיןן זה נןדעת

ממש בכלןת הנפש מגןדל התענןג הנפלא".

"הריקןדים של היהןדים בפני ריבןן העןלמים

חשיבןת יתרה.

בחסידןת בעיני מייסדה של תנןעה זן ,נקל

אמר ר' צבי אלימלך מדינןב בספרן החסידי-

להבין לאיזה מדרגה הגיע הריקןד בחסידןת.

ריקןד הןא

תפילה(2) ,

מןבאת אמרה נןספת,

תפילןת הינם" .אם זה מעמד הריקןד

לאןתה מסקנה ממש מגיע גם ר' דב בר
מלןבביץ' ,הידןע גם בכינןין האדמן  IIר

פילןסןפי "בני יששכר" II :כשם שאין במחןל

האמצעי ,הןא השני בשןשלת אדמן  IIרי

לא ייפלא אפןא ,כי בתןרןת החסידיןת,

מעלה ןמטה ,רק עיגןל סביב  ,כן גם החסידים

חסידןת חב  IIד .במאמר ארןך בנןשא הןא

עניינים רבים נמשלן למחןל .הרבה סןפר על

כןלם יחד מעלתם שןןה  ,בלי מעלה ןמטה ,בלי

מגיע למסקנה ,שלריקןד שני אןפנים .הראשןן

מחןלןת ןמחןללים ,ןעןד יןתר על פעןלתם של

קנאה ןשנאה".

בהם הןא  II :הריקןד בלא סדר ,המכןןן רק

מצד התגלןת השמחה הפנימית שבנפש עד

הצדיקים באמצעןת המחןל.
על צןרת הריקן,ד אן נכןן יןתר ,על מבנהן ,

שבא לידי תנןעןת שןנןת בריקןד" .השני:

במאמרן  IIריקן,ד מעשייה ןזמר בתןרת

נאמר על ידי ר ' יחזקאל טןיב מקןזמיר:

"הריקןד הבא לפי סדר הקןל ןשיר הניגןן,

החסידןת" ,קבע ין  IIט לןינסקי" :שלןשה המה

 IIהמחןל לצדיקים לעתיד לבןא ,מסמל את

ןמכןןן לפי פרטי השיר דןןקא ,לפי אןפן

השןפרןת של החסידןת ,שגרמן להחדיר את

דרך הצדיקים .דרכן של המחןל שמתחילה

ההתפעלןת ןלפי כל תנןעה ןתנןעה שבניגןן

תןרתה לרבבןת לבבןת של בית ישראל,

מתרחקים הרןקדים זה מזה ,כאילן הם

ןירקןד ברגל ןיכןןן בהנאה שבריקןד )הנקרא

ללבןתם בלהט האדרת ןהאמןנה ןלהרעידם

ברןגז ,ןאחר כך מתחברים שניהם באהבה ,כי

בלשןן אשכנז,

ברטט של גילה ןשמחה :הריקן,ד המעשייה

כן המחןל".

השיר ןהריקןד צריכה להיןת בדעת ,כי על

ןהזמר

 IIטאקט (. II

ההרמןניה בין

הריקןד להשיג ןלדעת את אןפן שמחת השיר

] •• • [ (3) .11
המצןי אצל הריקןד יןדע עד כמה נכןנים דברין

ןלהתאימן לכןןנתן הפנימית ,ןכך לא יטה

אלה של ר ' יחזקאל טןיב ,אפילן מהבחינה

מסדר הריקןד ימין ןשמאל ןלא ישנה מכיןןן

בבחינת תןרה שבעל-פה ,למרןת היןתה

הכןריאןגרפית  .בריקןד מכל סןג שהןא ,

השיר אף כמלא נימה .יש להתאים את

כתןבה .כי הדברים נאמרן בהתןןעדןיןת

התרחקןת הרןקדים זה מזה ,שאין עמה

הריקןד לסןף כןןנת הניגןן' ןאז נעשית השמחה

חסידיןת שןנןת ,ליד ה"טיש" ,שןלחן הרבי,

בסןפן של דבר התקרבןת לשם המשכתן של

בשלמןת ,ןאף שלכאןרה אין ריקןד בלא ניגןן,

בשבתןת ןבמןעדים ןבהזדמנןיןת אחרןת.

הריקן,ד מביאה לסיןמן.

בעןד שיש ניגןן בלא ריקן,ד ןמכל מקןם

בדרך כלל זמן רב אחרי שנאמרן ,ןרןבם לא

נפנה עתה אל ראש ןראשןן הדןברים בנןשא

תןרת החסידןת היא במידה לא מןעטה

נעשית שמחת הנפש יןתר שלמה בשיר ןניגןן

תןרןתיהם של אדמן  IIרי החסידןת נכתבן

70

-

מתבטלים

ןהטפל נעשה עיקר ,ןכשם שיש שלןש מדרגןת

על ידי אןמרם .אמירןת אלה לןקטן בעיקר

הריקןדים שבחסידןת  ,ר' נחמן מברסלב .כל

בניגןן:

על ידי תלמידיהם ,רןשמי תןרןתיהם .מכאן

ישןתן ,כל אישיןתן ןכל ביטןין של אדמן  IIר זה

בעלייה קןל הניגןן יבןא הריקןד ברגל לכןןן

עלייה ןירידה ןממןצע ,כן

בריקןד.

הןןאריאנטים הרבים שנמצאן בכתבים

בחסידןת קשןרים בסיפןרי חסידים ןבריקןד.

לסןף דעתן ,ןכן בירידת הקןל יכןןן לפי הקצב

המיןחסים לאדמן  IIרים השןנים.

עד כמה נחשב עניין הריקןד בעינין תמיד תעיד

)טאקט( ,ןאןתן דבר בממןצע .גם מזיגת

העןבדה ,שהןא מצא לנכןן לחבר מספר לא

הקןל לחדןןה ןהיפןכן באה לידי ביטןי

ןנפתח בשאלה המיןחסת לר' אהרןן הגדןל

מבןטל של תפילןת ןבקשןת ,שכל עניינן הןא

בריקןד ".

מקארלין II :מפני מה חסידים נמצאים אצל

השמחה ןהריקן,ד תפילןת להשגחה העליןנה

הריקןד?" ,ןהאדמן  IIר משיב בעצמן על

להיןת בשמחה גדןלה תמיד ןלזכןת בריקןדים

בעניין הריקןד כאמצעי אן כחלק מעבןדת

שאלתן II :מפני שבשעת הריקןד מתרןמם

של מצןןה .תפילןתין מןפיעןת בןןאריאנטים

ה',ד אין אלא לחזןר לדברין של ר' נחמן

החסיד טפח מעל הקרקע" .אמרתן זן של ר'

שןנים ,כגןן  IIעזרני להתגבר בשמחה גדןלה כל

מברסלב ,שהחשיב את הריקןד כחלק בלתי

אהרןן מקארלין זכתה לןןאריאנטים רבים.

כ,ך שאזכה לרקןד מתןך שמחה ןתזכני

נפרד מעבןדת הד' .לדעתן ,אם הריקןד הןא

למשל  ,ר' מנחם מנדל מקןצק קןבע II :הריקןד

בריקןד של מצןןה תמיד" .ןבהמשכה של

עניין של רשןת ,ניחא .אך אם הריקןד הינן

הגדיר את ריקודי היהודיס בצורה הבאה:

בליל שמחת-תורה רקד עס עדתו ,לקח ספר

ומה אס כן על הברכה שלפני היציאה

ייריקודי היהודי לפני קונו הס תפילות" ,או

תורה בזרועותיו ורקד עמו .אחר כך הניח

במחולות? אצל ר ' נחמן מברסלב לא היתה

כמאמרו על ריקודי היהודיס בשמחת תורה:

בגדר יימצוות עשה" ,הרי הוא צריך לברכה·

את ספר התורה ורקד בלעדיו .אותו

רגע .

קיימת שאלה כזו כלל וכלל .הוא ראה את

ייתפילות היהודיס נאספיס בשמיס

אמר אחד מחסידיו ,שהיה בקי בתנועותיו

עניין היציאה בריקודיס כמצווה ,כפי שראינו

מהסוליות הקרועות שקורעיס היהודיס

של רבו ,לחבריו :ייעתה הניח רבנו את

לעיל ,והוא קס ועשה .ובין יתר תפילותיו

בשעת ריקודס ומהס נעשיס כתריס לריבונו

התורה הגופנית ולקח אליו את התורה

של עולס".

הרוחנית".

אמר גס את תפילת יייהי רצון"  ,שיש

לאומרה לפני היציאה במחול ,וזו לשונה:
יייהי רצון שתרחס עלי ותזכני להיות שמח

וסיפור נוסף על החיוב של עבודת הד'

תמי,ד עד שאזכה להריס את רגלי בשמחה

בשמחה וריקודיס .מסופר על ר' פנחס

העררת:

(1

ר אה

בנדון:

צ .פרידה בר ,

ייהדראמטיזציה שבמחולות החסידיס",

ועל ידי ריקודין בהתלהבות שבקדושה,

מרופשיץ' שבשמחת-תורה עמד בחלון

אזכה ברחמיך להמתיק ולבטל כל הדיינין " .

והסתכל בריקודי חסידיו שבחצר .פתאוס,

מחול בישראל

וזה קטע קטן ממנה.

בהינף י,ד הורה לחסידיו להפסיק מריקודס

החסידיס בהילולת ר' שמעון בר יוחאי

ושיקע עצמו במחשבות .הבינו החסידיס

בלייג בעומר במירון" ,מחול בישראל

מסופר על ר ' צבי הירש מרימנוב  ,שעמד

שקרה משהו רציני .לפתע פנה אליהס הרבי

לרקוד לפני נרות החנוכה ,למרות שהיה

ואמר :יי ומה בכך' ואס מת שר צבא אחד

, 1986
(2

עמ'

, 1983

עמ'

;8-6

ייריקודי

.7 -5

מ.אונגער ,ייביי די חסידיס איז טאנץ א

בימי אבלו על מות בנו .כאשר שאלוהו

האס תיפסק המלחמה? המשיכו במחול".

תפילה" ,דער טאג-מארגענ זשורנאל ,

חסידיו  ,ייולרקוד זה מה זה עושה?"  ,השיב

לאחר מכן נודע לחסידיו  ,ש באותה שעה

.12.8.1962

האדמו"ר כי הוא רואה בריקוד עבודה לפני

נפטר אחד מרבני הדור.

קונו גס בימי אבלו .ר ' ישראל בעל שס טוב

הסיפור הבא מיוחד שוב לבעש"ט :פעס

(3

השס יתבר,ן והרי הוא מחויב לעבוד את

מנהלי התחרות לתת את דעתס על כך
ולשקול אפשרות לשנות את מתכונתה

-

לא

שלוש  ,ולדרוש מהמתחריס להופיע עס

לתחיית ייענבל" .מכל מקוס ,המופע הוכיח

-

השנה

של התחרות

-

פגס גס הוא בהתכנסות

Iמ א ת

ג

ו

שגרת

החדשה והבלתי מגובשת עדיין לענבל יש
זכות קיוס.

הסככה

)סוזן דלל 16 ,

I

שתצדיק את תקציביה ,ושגס בצורתה

בארץ·

ך

באלט

במאי

(' 95

שבהצלחה

של

מרגלות

ך

שבכוחה של מרגלית עובד לנהל להקה

שנועדה לעודד את תחוס הבאלט הקלאסי

"זאפה"

א

ששוב נעלבה ממשהו ,וגס כיוצרת .ללא

לקייס אותה כל שנה אלא רק כל שנתייס

במיוחד לתחרות .העדר פרטנריס

I

ייבלטה בהעדרה"  ,כפי שנוהגיס לכתוב כתבי

החייאת יצירות שלה לא תהיה הצדקה

לא הופיע גבר או נער אחד בשלב המסייס

.L Jיל

ם

הרכילות ,שרה לוי-תנאי  ,גס אישית ,משוס

קטעיס שלמיס או בריקודיס שחוברו

מ

.

עמ' 103-98

מהאירוע וביטל את התחרותיות שלו  .על

נ

יו"ט לוינסקי ,ייריקו,ד מעשייה וזמר
בתורת החסידות" ,מחנייס ,כ"ו ,תש",ן

פרפורי גסיסה

אין צורך לומר שוב שאוהד נהרין הוא
כוריאוגרף גדול ,שלהקתו ,ייבת-שבע" ,
מצוינת ושרקדניה מסוריס למחול ללא סייג.

מתמשכיס או חבלי לידה של משהו חדש

ההצלחה

וצעיר? שאלה זו העסיקה את אנשי המחול

ייאנאפאזה" ו " פתיחה"  ,בפסטיבל ישראל

של המופעיס הגדוליס שלהס,

בארץ מאז נבחרה מרגלית עוב,ד הכוכב

הקודס היתה חסרת תקדיס ,ולהיטיס

הישן והטוב של ייענבל" ,למנהלת אמנותית

כאלה מעליס את רף הציפיות .אלא שאפילו

של המוסד הוותיק  ,שאיבד את ראשו ,את

לגדול שביוצריס לא משחק המזל כל העת.

שרה לוי-תנאי  ,ואת ליחו לפני שניס אחדות.

את החזרות למופע פתיחת הפסטיבל החדש
הסתיר נהרין מעיני הציבור כאילו היו סוד

המופע החדש שעיצבה מרגלית עובד אינו

צבאי ,וציפיות מופרזות מזמינות תסכול .

תחרות הבאלט של שס מיה ארבטובה

המשך של מה שהיה .במשך שנות שהותה

התקיימה השנה בפעס השישית )מרכז סוזן

הארוכות בארה " ב היא התפתחה

המופע החדש יי הנה " )או ,בגרסה הרשמית ,

ככוריאוגרפית  ,אבל עדיין יכולתה האישית

" "(, Z/NA
במאי ', 95

דלל 13 ,

במאי

(' 95

והיתה כבר למסורת

הזקוקה ,לדעתי  ,לריענון .מכל מקוס  ,מופע

כזמרת  ,שחקנית ויוצרת מונולוגיס-בתנועה

שהתקייס בתיאטרון שרובר

ב 20-

היה לדעתי עשיר ומרתק ברובו

הסיוס של התחרות הצטמצס לקטעי סולו

מרשימה יותר .יי אמהות ישראל " שלה,

זה היה נהרין מאורגן יותר ,מבחינת עיצוב

שגרתייס ביותר של חמש נערות . ,שאף אחת

למשל  ,נפלא .אילנה כהן ,מוותיקות הלהקה

התנועה וממוקד היטב ,אבל ארוך יתר על

מהן לא ממש בלטה בכשרונה .היחידה

שכוחה עדיין במותניה  ,ביצעה בבכורה

המידה לדעתי .תוקפנות אנושית ,במישור

שהפיחה מעט רוח חייס בביצוע שלה היתה

החגיגית את אחד הקטעיס הללו ,על גבי עץ

אישי ולאומי ובצורותיה הייחודיות לארץ,

ואלרי קמינר  ,ו בצדק החליטו השופטיס

ענקי )בעיצוב דוד שריר  ,ששב לענבל גס

היא נושא המופע והיו בו הפתעות לרוב.

להעניק לה את פרס הראשון.

הוא(  ,והיתה מעין חוט מקשר עס העבר.

למשל ,הבניס הישוביס בגבס לצופיס,

שליפת רגעי סולו מתוך באלטיס ידועיס כל

בנה של מרגלית ,ברק מרשל ,הוסיף למופע

-

שנדמה כאילו הס מאונניס ,עד שמסתבר
כך הוא ,כשלעצמו  ,מעשה אנטי אמנותי,

אישי ) יי הדודה לאה "  (,שכבר בוצע

מהס מסתובב ויורה באוויר ,נופלת ממעל

וכשהצעדיס הבודדיס מבוצעיס שלא

במסגרת ייגווניס במחול" ואף זכה לציוניס

פרה מפוחלצת .לרגע תיאטרוני זה התלוו

בהקשר היצירה כולה ,וללא פרטנר  ,לא ניתן

לשבח .הדואט שרקדו אמנון דמתי ורונית

פרשנויות פוליטיות אקטואליות רבות  ,אבל

כלל לעמוד על כשרון הביצוע של הצעיריס.

משהו

שהס פשוט מצחצחיס את כל זינס ,וכשאחד

זלטין ,בוצע כהלכה
מעוליס

-

-

שניהס מבצעיס

אבל לא היה שייך לסגנון הערב.

לא זה העיקר .ההישג הצורני אינו נופל
מהעניין הציבורי שהמחול הפרובוקטיבי

חלוקת פרס לכל אחת מחמש המתחרות ,

ייבלדה  ",אישית מאוד  ,של מרגלית  ,היתה

הזה מעורר ,וטוב שהציבור ישיס לב לאמנות

בסיבוב המסייס ,נטל כל שמץ של מתח

מרגשת.

המחול .
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גודונוב

הסוף

עידו תדמור ורקדניו מתכוונים להמשיך

מאו,ד שכולו כמעט שיחזור של חומרים

לעבוד כקבוצה  .זו בהחלט כוונה טובה  ,אך

מוכרים וחביבים .

בתקציבים ובתמיכה שתאפשר את ביצוע

סיימה את מופעי המחול של הפסטיבל

התוכנית?

טרישה בראון  ,יוצרת מהקלאסיקה המודרני

האם יעמוד להם כוחם  ,והאם יזכו
בשבת ,

20

במאי

,1995

נפטר בארה " ב

הרקדן הרוסי אלכסנדר גודונוב ,אחרון

ה"עריקים " של הבאלט הסובייטי .מעולם

מלפני עשרים שנה.

לא קיבלתי שמי שבחר לא לחיות בברית-
המועצות הוא ייבוגד" או ייעריק" ,ועדיין
אינני מבין מדוע באמריקה ובאירופה אימצו

הבחורים

של

ברסה

את המינוח הקומוניסטי השקרי הזה ,כאילו

יש

בירושלים

שלעזוב את מולדתך הוא מעשה פשע .מכל
מקום ,גודונוב התגלה כרקדן טוב ,אבל לא
ככוכב-על כמו נורייב או בארישניקוב.

יי הבאלט הישראלי" הופ יע ה בבכורה בהכל

אמנויות הבימה בתל אביב ב 28-

במאי.

התוכנית נפתחה במה שכבר הפך למסורת
של הלהקה הישראלית

לא

ממש

אותו

הדבר

-

במחול הקסום של

תיאטרון יי הבמה" הירושלמי  ,בניהולה של
רחל בילסקי-כהן  ,מנסה ליצור מסגרת עבור
יוצ רים ירושלמים בלתי-ממסדיים .השנה ,

באלאנשין ייסרנדה" .נינה גרשמן הצטיינה

בחסות פסטיבל ישראל  ,הופיעו שם גל

ביצירת מופת זו אך הפרטנר שלה  ,פטר

אלסטר )המוכר לקוראי הרבעון למחול

שאבלי )אם איני טועה בזיהוי(  ,נראה עצי

ככתב(  ,בשתי עבודות שכתב לעצמו ולאחיו

למדי ומוצק מדי.

שלומי  ,המנגן בטרומבון· אחת ,יי זחיל" (!ךכ)

ברצון לפרנס את עצמה  ,שהביא את להקת

עוסקת באדם שקשה לו להתעורר בבוקר ,

המחול הקיבוצית לייסד להקה צעירה של

בעבר היה המרכיב הגברי בלהקה

והיא אישית ומשעשעת .השנייה היא מחול

רקדנים מתל אביב )ובראשה משה גולדברג(

הישראלית חלש ,אך עתה נוספו כמה וכמה

של סמוראי יפני  ,ובעצם היא תרגיל בסגנון.

כדי לספק את הדרישה למופעים לילדים,

רקדנים לצוות והם מאפשרים ללהקה לבצע

ששכרם בצידם ,אין שום דבר פסול .

את השעשוע הקליל מאת הכוריאוגרף

רותי ויינשטוק ביצעה סולו ושמו יימוגבל",

הדרום אמריקאי וינצ ' נסה נבראדה ,

ריקו ד העוסק בבידוד אברים .היא

סופסוף יצא לי לראות את מופעי ייהל הקה

יי פרקאשן לשישה גברים " )למה יי פרקאשן "

השתמשה בהרפיה אבל לא הניחה לזרוע

ולא כלי-הקשה?( .אלה בעיקר קטעי סולו

שלה  ,שמילאה תפקיד ראשי  ,ליפול באמת

והריקודים הישנים של רמ י באר ,ייקרנבל

מבריקים ווירטואוזיים  .בלט בהופעתו

בכוח הכבידה  .היו שם קטעים יפים וחלקים

הצעירה" ,בסוזן דלל

ב  27-במאי,

החיות"  ,ייפ טר והזאב " ו"המדריך לתזמורת" ,

אלידר מוקמטשן  ,אמן צעיר ובעל תנועה

שכולם נשענים היטב על מוסיקה טובה

נהדרת היודע לקפוץ ולהשתובב כפי שצריך.

ותלבושות ומסכות נפלאות של יהודית

ערב מהנה.

מתמשכים מדי.

מחול קבוצתי נאה הביאה הכוריאוגרפית

גרינשפאן  ,בהחלט משעשעים ובו בזמן

יעל שני

מלמדים את הצופים הצעירים ליהנות

כלי-הקשה מעניינים ,בנגינת ז י ו איתן,

מאמנות אמיתית על בימת מחול .אבל

לחבורה זו של רקדנים בראשית הדרך אין
מבצעים מבריקים ,הכל יי בסדר " ותו לא .את

פססיבל
מה

ישראל

היה

לבו?

העכבר המחפש לעצמו גורל טוב יותר ואת
המנצח המטורף של התזמורת ,שני תפקידים

-

ייא דמ-מה " הוא מלווה בצלילי

ומופיעות בו ארבע רקדניות בכלי לבן
אופנתיים .המחול בנוי היטב  ,ומסתבר
שבוגרי האקדמיה על שם רובין בירושלים
יודעים מה זה מבנה תנועתי.

בתחום המחול לא היתה השנה לפסטיבל

ראשיים  ,רקד ודיקלם רם יעקובי ללא

ישראל בשורה של ממש .מלבד הפתיחה

את התוכנית השנייה  ,שבה ביצע עמנואל גת

הברק של המבצעים המקוריים .הרעיון טוב ,

)ראה לעיל( לא היה למה לצפות בשקיקה

את הסולו היפה שלו לצלילי באך שראינו

אבל ללא רקדנים מרתקים יותר זה רק

ולא ממה להתרגש .גאלוטה הצרפתי הביא

ב "ג וונים במחול  ",וענת שמגר ביצעה סולו

העתק קלוש למדי של המקור.

את יי אוליסס"  ,יצירה נאה משנת 1981

חדש שלה  ,יי מונולוג"  ,לא יכולתי לראות.

שהיתה לדעתי הרבה יותר מהנה מעבודה
חדשה שלו  ,חסרת כיוון ומבנה  ,שראיתי לא

סיר

הסירים

אשר

לעידו

מכבר בהולנד .יי אוליסס " הוא מחול לשמו ,
מהלך של יום בתנועה .קשה ל י להבין מדוע
כמה מעמיתי השתעממו שם .אולי הם לא
כל כך אוהבים מחול.

עידו תדמור שב לבימה בתנופה גדולה,
והפעם גם כיוצר .הוא אסף סביבו שבעה

את עבודתה של נטע פולברמאכר על

רקדנים המבצעים במסירות נפש את

יי ילדותה העשוקה בבית הילדים הקיבוצי ",

הדואטים המצוינים שלו .למשל  ,את הדואט

יי חמש מיטות/ילדי החלום " לא ראיתי  ,כי

שיצר עבור עצמו וריצ'רד אורב,ך ואת

מה שראיתי בפרסומת

הרגעים הנוגעים ללב כמו זה שבו פאביו

וילדים בנעלי צבא כבדות  ,הספיק לי כדי

-

שירת האיטרנציונל

ברד מאכיל בובת בארבי זעירה ברוך אמהי.

להתעצבן .כנראה שילדותה בלהבות הבשן

תדמור הוא מסוג הרקדנים האמיצים שאינם

היתה כה קשה לה שנטע פולברכמאר ח י ה

חוששים לסכן את עצמותיהם .נחרצות זו ,

כבר שנים בניו יורק .אני בהחלט תומך

המשולבת אצלו גם ברו,ך עושה אותו לרקדן

בהזמנתם ארצה של יוצרים יש ראלים טוב י ם

מעולה ,אבל העיקר במופע זה הוא אוסף

ענקי של סירים

-

גדולים ,בינוניים וקטנים ,

החיים בחו " ל  ,אבל למ י נחוץ יוצר בינוני
הסובל מפחדי לילה?

מבריקים ומצלצלים ,הממלאים את הבימה .

סיר הוא קודם כל כלי קיבול  ,אבל אין לי
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מחול

חדיש

דני עזרלו הביא איתו קרקס שלם ,כולל

מושג מה הסירים של תדמור אמורים

רקדן אינדיאני אמיתי הרוקד עם

להכיל .מופע עם הרבה דמ יון ,ביצוע חזק,

חישוקים בצורה מדהימה  ,טרו סארינן

רגעים מרתקים ושאלה גדולה באשר

)וחבל שלא ניתן לו יותר זמן להראות את

למשמעויות.

כוחו( ,ואת שותפיו של דני האיום בלהקות
יימומיקס"

"-ו . "ISO
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זה היה ערב מהנה
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" MYTH "
במה ןן
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)ןן טכנ)קה מעוך בת ע

 )שךא) אבנשט»ן ן פטך)ק גךוב:ךקדנ)ס

) )מ)ת נוךא:ךקדנ)ת

" MIXED MEDIA ON STAGE "

DANCER: YAMIT NUREL

DA NCERS: ISRAEL EVENSTEIN , PATRICK GROB

~

משה אפותן

" דממה7I "ק
.רובי
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צילו

MOSHE EFRA זI
"KOLDEMAMA"
PHOTO: YORAM RUBIN
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 מרב אנחדף,  פטריול גרוב: רולדניס
DANCERS: PATRICK GROB, MERAV ELCHADEF

ג
~ !! !! נה פוניה
" LA FOLI A "

י

י

עשרים שנים ללהקתו של משה אפרתי " קול הדממה "
מאת

ג י ורא

מ נור

ו אש מלא תלתלים שחורים ,שרשרת

בשנת

,1964

התפקיד הבולט שלו ,שדמותו

בתנועתה של גראהם בצורה מעולה ממש,

הלמה אותו ככפפה ,היה זה של המינוטאור ,

כסף כבדה על העורף ,עיניים בוערות

שומר המבוך אליו נקלעת אריאדנה ביצירתה

לעומת הכוכב השני של הלהקה אז ,אהוד

וכולו אומר אי-שקט ,גם כיום  ,מקץ

בן -

הקומפקטית והמושלמת של מרתה גראהם

m

מלחמה לא קלה של  Oן שנה לקיום יי קול

ייאל תוך המבוך" ,זו דמות של חצי-אדם

שנים ראשונות נהדרות של ייבת-שבע"

דממה" ,למעשה להקת המחול המקצוענית

חצי-פר ,דמות מאיימת אבל גם מושכת ,שיש

התגלמות הגבריות הבוגרת יותר ,השרירית ,

היחידה בארץ שהיא כולה של יוצר אחד

-

משה אפרתי ממשיך את דרכו במחול ,את

דרכו החל בירושלים בשנות

ה ,50-

מה שנראה כיום כמשהו מקובל  ,בוודאי קשה
אבל שאינו דורש שבירת מוסכמות
והסתכנות בפסילה חברתית  ,החלטתו של
בחור צעיר להיות רקדן מקצועי וללכת ללמוד
בסטודיו או באקדמיה ,היה אז  ,שעה שמשה

אפרתי הלך ללמוד מחול מודרני ,בגדר
החלטה נועזת ,למשה ,בן אחת השכונות

הישנות והעניות בירושלים  ,מעולם לא חסרה
נחרצות ,

אחרי שנשלח  ,בעזרת הברונית דה רוטשיל,ד
להשתלמות בניו-יורק וחזר ארצה ,הוא היה

דק הגו  ,הנחשי ,הנערי  ,היה אפרתי באותן

בה אלימות כגחלים לוחשות מתחת לפני

בעלת הכוב,ד שיש בה גם איום מוסתר ,זה

השטח  ,המינוטאור של גראהם הוא יצור גברי

היה ניגוד יפה מאוד ,גם השוני בינו לבין
הפרטנרית הנשית העיקרית שלו באותן שנים ,

כתלמיד

האקדמיה למחול אצל חסיה לוי,
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מראשוני הרקדנים של יי בת-שבע  ",שנוסדה

מיני מובהק  ,את כל אלה ביטא משה אפרתי

החלטתו של כחוו צעיו להיות וקדז
מקצועי וללנת ללמוד כסטודיו א ו
כאקדמיה ,היה אז ,שעה שמשה

אפותי הלי ללמוד מחול מודוני,
כנדו החלטה נועזת ,למשה ,כז אחת
השנונות הישנות והעניות

כיוושלים ,מעולם לא חסוה נחוצות

רינה שיינפל,ד שתנועתה אלגנטית ,אצילית-
מאופקת ,מדויקת ונוטה לשכלתנות ,הבליטה
את שני האמנים ,כל אחד בתחומו המיוחד,

אפרתי הוא ירושלמי אמיתי  ,אבל מעולם לא
היה ילד-טוב-ירושלים ,בשנותיה הראשונות

של להקת ייבת-שבע" ניתן עידוד לרקדנים
להתנסות ביצירה כוריאוגרפית ,ומשה החל

את דרכו בכוריאוגרפיה ב1969-

ביצירה על

בסיס נושא תנ"כי" ,לפתח חטאת רובץ" ,
מדובר ב " משפחה האנושית" הראשונה ,

ביחסים הקשים בין האחים קין והבל ,
ייכ ה פוויה" ,ציכ ום  :יורס רובוו
"LA FOLIA", PHOTO: YORAM RUBIN

" לה פול,ה  ",רקדנ'ס' ,וסף מו ' אל  ,עד' בר  -עס

צ'לוס' ,ורס רוב'ן
"LA FOLIA", DANCERS: JOSEF MOYA L, ADI BARAM
PHOTO: YORAM RUBIN

המלחין נןעם שריף ,האירןעים התנועתיים
מתרחשים על רקע פעמןני כנסיןת ,קןלן של

המןאזין ןפרקי תהילים ,בשילןש זה יש גם פן
אןטןביןגרפי

-

אפרתי גדל בעיר הקדןשה לכל

הדתןת המןנןתאיסטיןת,

בכןריאןגרפיה של אפרתי אפשר להבחי ן
במספר מןטיבים המןפיעים שןב ןשןב

בעבןדןתין ,כגןן התהלןכה ,המסמלת גם את

מדמ הזמן ,ןלא רק ב"תהילים של ירןשלים" ,
התהלןכה היא המןטיב הבסיסי גם
ב"קאמינה אי טןרנה" )"לעןלם היא חןזרת"(,
יצירתו העןסקת בגירןש ספר,ד שנןצרה

לכבןד שנת

ה 500-

לגירןש,

מאפיין נןסף לעבןדתן של אפרתי הןא
השימןש במחןות ידיים אן אצבעןת ,

ב"תהילים" אלה האצבעןת הפסןקןת של
ברכת הכןהנים ,ביצירןת אחרןת שלן ,שנעשן
בשיתןף רקדנים חרשים  ,הפכן סימני שפת

הידיים למרכיב תנןעתי

-

התפתחןת מעניינת,

שנעלמה כמעט מבימתן כשהתחיל להתרחק
מעבןדה עם חרשים,

על יוי ו ינוציות )ועיוות( של וצפת
הנימה הצליח להעניק לוקוניו
שאינם שומעים תחושה של מקצנ,

והם לא נזקקו עוו לסימנים חזותיים

נוי לתאם את התנועות נמסנות

מספר ריקןדים ,שכןלם נגען בנןשא יי האיש

ד'וקן

היןצא דןפן בחברה"  ,בבדידןתן של החרש,

יייןצא דןפן"" ,להשיג" ,ייכנגד ארבעה בנים"
ן"עטלפים "

-

כןלן יצירןת משנת

,1971

הין

שןתפין לעבןדה ,ןכשאפרתי נעשה עצמאי

, 1974

בןצעה יצירה זן שןב ,הפעם על ידי רקדנין,

שלא היתה שקטה כלל ,שןתפין ליצירה בכל

YORAM RUBIN

אלה הין משה בן-שאןל ,כמעצב תלבןשןת,
ןחיים תכלת כמתכנן התאןרה,

תנ"כית אן רעיןן פילןסןפי כללי אן משהן
המתייחס לתןלדןת ישראל ,כמן באחת
העבןדןת הטןבןת ביןתר שלן ,ייתהילים של

ירןשלים "  ,משנת

,1982

יצירה

שפתחה את פסטיבל ישראל
כשאפרתי עדיין רקד ב"בת-שבע" ,התחיל

של אןתה שנה,

העבןדה עם רקדנים שאינם שןמעים היא

ירושלים

לעבןד כמדריך במסגרת אגןדת החרשים,
מלאכה קשה ,אבל אפרתי מצא דרך ,על ידי

PORTRAIT

ריקןדים שנןצרן במיןחד עבןר להקת הדממה,

לגלןת תשתית ספרןתית כלשהי  ,עלילה

המןסיקאי נןעם שריף ןהמעצב דני קרןןן הין

' MOSHE EFRATI

PHOTO:

למעשה  ,בכל עבןדןתין של אפרתי אפשר

הקנוצה
ןייסד להקה משלן ,ייקןל דממה" ,בשנת

באינטנסיביןת המחןל שלה ,יצר אפרתי

 IW-Jה אפרת'

-

-

של כולם

ןיברציןת )רעידןת( של רצפת הבימה הצליח

הרעיןן שהןנח בבסיס הלי בריט ,שחיבר משה

להעניק לרקדנין שאינם שןמעים תחןשה של

אפרתי ,הןא היןת ירןשלים במרכזן של שלןש

מקצב ,ןהם לא נזקקן עןד לסימנים חזןתיים

דתןת :היהדןת ,האסלאם ןהנצרןת ,מבחינה

ידכ לתאם את התנןעןת במסגרת הקבןצה,

צלילית בא הרעיןן לידי ביטןי במןסיקה

עבור חבורה זו ,שעד מהרה בלטה

שחיבר השןתף הקבןע ביןתר של אפרתי ,

כיום להקתו היא להקה יי רגילה  ",שכמעט

בגופם  ,בעיקר בירכיים ובחזה

ולא נותר בה אמן שא י נו שומע  .מצד אחד

ההתעניינות .עבור הגברים בקבוצה  ,הקפיצה

קל להבין שהוא ביקש לו יי נורמליזציה "

-

הגוף במרכז

הגדולה היא סימן היכר נוסף של

ארבע יוצרות צעירות לעבוד עם האמנים של
אפרתי .

תנועתו,

וזכות קיום ללא ההצדקה החברתית-

ואילו הרקדניות מבצעות ואריאציה מרוככת

העיסוק בנושא האשה ועולמה במחול אינו

טיפולית של החרשים  ,אבל אולי איבדה כך

קמעה של התנועה האפרתית האופיינית.

חדש  ,כמובן ,ויש בו אפילו משהו פמיניסטי-

עבודתו משהו

אופנתי .אפרתי העמיד לרשות

ייחודי  .דווקא בין רקדניו

החרשים נמצאו אחדים  ,כ מו אמנון דמתי ,

שהיתה להם איכות תנועה מיוחדת .

מול נקודת מוצא זו

והמבצע

-

-

מרכזיות היוצר

יש ביטו י בעבודתו של אפרתי לפן

אובייקטיבי  .הוא תמיד מודע לא רק

הכוריאוגרפיות הצעירות שנבחרו להקה
גדולה  ,בת

18

רקדנים ורקדניות .למרות

שהניסיון להרחיב את הכתף הכוריאוגרפית

למעשה השכיל משה אפרתי כמעט בכל

לירושלמיות שלו אלא גם לתכנים יהודיים ,

של יי קולדממה" לא עלה הפעם יפה ,ייתכן

תקופה  ,גם בימ י משבר  ,שלהקתו י דעה לא

בייחוד אלה הנוגעים באי-רציונאלי  ,בכוחות

שזו תחילתה של תקופה חדשה ,והעמדת

מעט מהם  ,למצוא שוב ושוב מבצע י ם

שלא מה ע ולם הזה  ,דבר המתבטא בשימוש

בימה חדשה לרשות היוצרים מהדור הצעיר.

מעולים  ,החל באסתי נדלר  ,שהיתה כוכב

במרכיבים טקסיים של השבעות וקבלה.

זוהר בשמי יי בת  -שבע " עד שהלכה אחרי

עוד ניכרים בעבודתו היבטים היסטוריים ,

משה ל יי קול דממה  ",והמשך בגבי בר  ,וכן

כגון הקשר החזק למסורת היהודית של

רקדנים כאר י ה בדרשטיין  ,מיכאל חומה

תור הזהב בספרד .

ואחרים שצמחו בלהקתו .

הספרדיות )לא במובן העדתי היהודי  ,אלא

..r--

הכללי  ,הבינלאומי( משמשת את

יתרונות י ו וחסרונותיו

אפרתי בעבודות רבות  ,אפילו

של יוצר יחיך

בכותרות ריקודיו ,כגון "לה

~

\

\

פולייה " או הריקוד שלו לילדים

מאז יסד את להקתו  ,לא הזמין משה אפרת י

ו.

על אודות הפר פרדיננד .

"

ולו כוריאוגרף אחד לעבוד עם רקדניו  ,פרט
לאננה סוקולוב.

ג ב) בר ) ,ו):צ ס ; )רס ר)ב) Nן ORAM RU8ץ ; 8ARR, PHOTOןGA8
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יוצר יחיד בראש להקה משלו משפיע
עמוקות על סגנון התנועה של המבצעים

הביאה אותו לעיתים לשימוש בקרוינות

האינטנסיביות  ,הייצריות המרשימה של

מפורסם נוסף( ולהדגשת התפאורה ושימוש

שלו ,

אפרתי  ,עברה לרקדניו .לע י תים היה נדמה ,
שרקדנים שהצטרפו ללהקה אפילו

יי נדבקו "

וצימחו שיער שחור ומקורזל כזה של

z

)בעיקר של יוסי בנאי  ,יי ירושלמ גןעי"

f

~

~,

~

בחפצים וחלקי תפאורה נייף ;ם  ,תכונה

J
.-:

שאינה אופיינית ליוצרי מחול ישראלים.
רובם נוטים על פי רוב

1

הסתפק בתנועת

~

הרקדנים לבדה )מלכ·ד רינה שיינפל,ד שבאה

!i

עבור להקות שונות באירופה  ,ומחולותיו

מאותה סביבה כאפרתי  ,זאת אומרת מ " בת-

כוצעו כארצות רכות  .המרץ העצבני משהו

שבע " בראש י תה והמסורת הגראהמית שלה( .

I

המתבטא גם בכוריאוגרפיה שלו  ,היו תבלין

הנוכחות הנ שית

אירופה  ,שסבלו ברובן מאנמיה מסוימת עד

המופע הטרי של להקת יי קולדממה "

שהופיע תיאטרון-המחול המתגרה מבית

)במחוב ,ן; הוואריאציה האחרונה על שם

אפרתי ...

בשנות

ה 70-

הוזמן אפרתי ליצור

המאפיין את התנועה שלו ,ומזגו

f

7.J

"

הסוער,

מבוקש בין הלהקות המודרניות במערב

78

הנטייה לצטט ספרות ופסוקי פילוסו'b,,-ים
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מדרשה של פינה באוש ועמיתיה .

הלהקה  ,שעבר שינויים רבים במשך  20שנות

בתנועה של אפרתי יש דגש אגוצנטרי,

קיומה( מהווה תפנית .אחרי שאיש מלבד

איור :זאב  ,גבי בר ב" פרן?ים  ,קולות

המתבטא בטפיחות כף היד של רקדניו

אפרתי לא הוזמן לעבוד במסגרתה  ,נתבקשו

" CESןN "CHAPTERS, VOן  8ARRןGA8

\

'('-1

1I

I

{

Jt
1

I

'.1

~ ~ ..,Ab1ןן..,A
מאת
בסןף שנןת

ה 60-

משה

בן-שאול

התחלתי לעבןד עם משה

להקת יי קןל ןדממה " ןעד שהמעגל היצירתי

מיןחדת ,במערך הרחב ,הקבןע ןהזמני ,במחןל

נעשה ייק ןלדממה  ",להקה שבה איו בןחנים

הישראלי.

שיטןת

-

שבה נןצרןת היצירןת.

אני יכןל להגיד בפשטןת :אפרתי ,כאדם,

אפרתי כמעצב תלבןשןת .זה נמשך שנים רבןת.
ה"עבןדה עם" הפכה להיןת הרבה יןתר מזה.

היתה ,כאמןר ,אחריןת .אבל אפרתי ןאסתי

ככןריאןגרף ,הןא שיאו של אסתטיקה .הןא

עיצןב הןא מבחינה מסןימת דיבןר ןהקשבה.

הפכן להיןת גם ידידים קרןבים ןהלהקה היתה

הןלך בדרכן ןאינן מסב ראשן ל ייאן פנןת "

מעיו בית .הבנתי שהאפשרןיןת שלי כ"מלבישו"

חןלפןת  ,לפןזןת של ייכאילן" .ןבןןדאי לא מגייס

הקשבתי  .כןח המלים אצל משה אפרתי הןא

גדןלןת יןתר .נעשיתי איש הלהקה במןבו של

לעזרתן את פןרסיית ,פינה באןש ןאחרים.

גם כןח צלילי .הןא יידיבר" במןבו נעלה.

חבר ןע,ד בעל יכןלת איזןשהי לכןןו את הדרך.

אני דיברתי

-

הןא הקשיב  .הןא דיבר

-

אני

אפרתי הןא יינט ן  ",ןכיןןו שהןא כזה ,הןא בלתי

,-......

~wk..J..

הדברים שאני כןתב כאו ןעכשין מצןמצמים,

מתפשר .הןא נןשא ןנןתו עם הממסד ,ןלמרבה

ןגם אישיים מאןד .במשך שנים נןצרת קשת

פליאת הצמצןם ,מןזמו ללא הרף להןפעןת

רחבה של יחסים ןהתייחסןיןת :עבןדה
כתיבת טקסטים

למןסיקה -
 -הקשבה -

-

-

ניסןח רעיןנןת

-

הקשבה

ראיית הבמה כחלל אפל

-

בחןץ לארץ ,מה שמעיד גם על הבינלאןמיןת
שלן.

דיבןרים

ןשאלןת כגןו :האם זה נכןו מה

הנה ,גלשתי קצת .אחזןר לצד האישי.

שאני עןשה? ןלבסןף דאגןת אמיתיןת,
משןתפןת ,למעמדה של להקה כה חשןבה ,כה

אני זןכר באהבה את עבןדןתי הראשןנןת

כמעצב לעבןדןת ייפסיע ןת  ",ייי ןצא דןפו",

אפרתי" כאדם"
ככןריאןגרף"

שיאן של

lt
}/
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אסתטיקה .
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שמה בו-שאול ,סקיצה לתלבושת

ג

יי החטאה"

COSTUME DESIGN BY MOSHE BEN·SHAUL
·FOR "LEADING ASTRAY

תחילה ,בעבןדה ,דיברנן על
צבעים .שאלתי ,ןהןא ,בדרכים
עקיפןת ,ענה באי-מענה  .כלןמר:
תנו לי את אפשרןת הבחירה .
זה קצת הפחיד אןתי .זן הטלת

אחריןת .אלא שבמשך השנים
כמעט ןנןצרה ביננן סימביןזה.

אבל תמיד הין המלים  ,די
אבסטרקטיןת ,על היצירה.
אני מדבר על ההתחלה ,כשמשה
עבד עם להקת יידממה" של
חרשים  ,אחר כך ,עם "להקת
משה אפרתי" ,שבה הין רקדנים
שןמעים

ןגם רקדנים חרשים ןבה

עבדה שיטת הןןיברציה

המפןרסמת שלן .אחריה באה

הןא

הןלד בדרכן ןאינן

I

~

הןא

':'~~,

מסב

ראשן

ל""אןפנןת""
חןלפןת" לפןזןת

של "ייכאילן""

" להשיג" ,ייכנ גד ארבעה בנים" ,ייהעטלפי ם י י
אני נהנה לחשןב  ,ששיר שלי היה ייבסיס"

ליצירה ריקןדית יפהפייה ,בשנת , 1975
למןסיקה של גרןניך .אני נהנה לזכןר את ייהא ני
האחר" של

,1978

יצירה שבה הגעתי למימןש

ןלמיצןי של תלבןשןת  ,ןהכל מינימלי,

בשחןר -

לבו .זה ריגש אןתי .בראןתי תלבןשןת אלה,
דמןיןת אלן ,של אסתר נדלר ןגבי בר ,במחןל

נפלא.

יי העטלפים  ",צילום :מולה הרמתי

"BATS", PHOTO: MULA HARAMATY

אני נהנה לזכור
את

האחר)")"

)")"האני

של  ~)" 978יצירה
שבה

הגעתי

למימוש ולמיצוי
של תלבושות)"
והכל מינימלי)"
בשחור-לבן .זה
ריגש אותי
וכיוון שנפלתי על זיכרונות  ,איך אוכל לשכוח,
איך גילינו לראשונה במפעל יידיווה" לבגדי-יס
את הלייקרה .אפרתי הצביע על הבדיס
המבהיקיס מעט ,הגמישיס

-

ואז שיעבדנו

אותס לתלבושות מחול ב"מרקמיס",
ב"פרקיס-קולות" ועוד יצירות .רק אחר כך

באו הלהקות האחרות ,אבל אפרתי היה ,נדמה
לי  ,הראשון שהחליט שמה שטוב ליידיווה" ,טוב
גס למחול .אלא שאיזכור זה יש בו קוריוז
והעיקר לא כאן ,ובכל זאת זו האסתטיקה.
הצבע .החומר .האפשרויות.

אפרתי חוזר לימי ילדותו בירושליס.
אני חוזר לימי ילדותי בירושליס.
זו לא נוסטלגיה .זה חיפוש.

מה שהוביל אותי לשירה ,לאיור ,לעיצוב ,הוביל
בוודאי את משה אפרתי לשירת-המחול שלו.
ירושליס היתה ,על כל פניס ,קונצרט של
פעמוניס.

יכולתי ,כמובן ,להתנסח יותר .בעבודה עס
להקת ייקו לדממה" ,הן כמעצב ,הן כמי שתרס
טקסטיס ליצירות )גס לילדיס( והן כמי ששייך

עכשיו לוועד המנהל .יש שותפות ,יש בעיות ויש
רוממות-רוח ,יש דאגות ויש אופטימיות.

ומשוס כ,ן גס אס עבדתי עס מספר להקות

אחרות

-

הכינותי כעשר יצירות ב"ענבל",

עבדתי עס להקת ייבת שבע" ו"בת דור" ועוד

-

ליבי נתון לייקולדממה" .אני יכול להגיד בגאווה,
ובצניעות ,מבלי לערוך יימפרטיס טכנייס" ,מבלי

יי פרק'ס  ,קולות"  ,רקדנוס ,דוד רפופורט ,אסתר נדלר ג

לשרטט סקיצות ,זאת הלהקה שלי.

"CHAPTERS, VOICES", DANCERS: DAVID RAPOPORT,
ESTHER NADLER

.......

דמתדו תלבושות ליי אלטר אגו "
בתמונה מומ') לשמאל ,אסתר

נדלר ,

שמה ב)  -שאול  ,גב ' בר  ,משה אפרת'
צ' לוס  ,משה ר ז
"ALTER EGO", DRESS REHEARSAL
"

ESTHER NAD LER , MOSHE BEN-SHAUL,
GABI BARR, MOSHE EFRATI
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PHOTO: MOSHE RAZ

I

f

ם

ס גנון היצירה של הכוריאוגרף משה אפרתי

ככל שנוקפות השנים ,דבריו נאמרים יותר בגלוי

והנושאים המרכזיים שמעסיקים אותו

ובצורה בוטה יותר  ,כאילו הוא פושט מעליו

קשורים בטבורם לארץ  .האמירה שלו

שכבות התייפייפות של קומפוזיציה תנועתית
ידכ להגיע  ,משלל המשמעויות הגלומות

משורשת במקום בו הוא חי ו י ונקת ממנו  ,אך
ערכה ומשמעותה חורגים מהמקומ י .הוא מעיד

על עצמו שהוא מתעניין בבני אדם יי מחיתולים
עד תכריכים " )ייצריך להיכנס אל פנים האדם ,
למערכת הגרויים שלו " ( ובנכסים התרבותי י ם
וההיסטור יי ם של העם היהודי ) יי מ י שבועט

בעבר שלו  ,ההווה יחלוף לו כאופנה ולא יהיה לו

,

בקומפוזיציה כזו  ,לאמירה צרופה אחת .הוא
רוצה לומר דברים ברורים ,ויותר מאשר בעבר
אצה לו הדרך  .כסולן להקת בת-שבע בשנותיה
הראשונות  ,אפרתי שייך לדור שהחל את צעדיו

תחת השפעת מרתה גראהם  ,הכוהנת הגדולה,
ויוצרים חשובים אחרים ,ביניהם טאלי ביטי ,

עת י ד " (  .עוד הוא אומר באותו עניין :יי אני נמצא

ג ' רום רובינוס וחוסה לימון ,הרעיפו על הלהקה

במקום עם אווירה שהיא חלק ממני ,והיא

מכל הטוב שהמחול האמריקאי יכול היה

מלטפת אותי .אני מרגיש

להעניק .אבל כבר אז נמנה

שעלי להתמודד עם המקורות

עם המעטים שניסו להתרחק

שלי .אתה לא יכול ללכת

מהשפעתם .לדבריו ,הוא

לשום מקום אלא אל הטבור

חיפש אז יי חור שחור" ,מקום

של עצמך .אני לא מחפש את

קטן שאף אחד עוד לא חדר

אמריקה בישראל .ההיאחזות

לתוכו  ,שם יוכל להתמודד

הטפילית בכל כוכב תורן

בעצמו עם הקשיים ולהאיר

מצביעה על רגשי נחיתות.

את החשכה בדרכו שלו.

לה י ות זה להיות אתה " .

הכוריאוגרף הצעיר של

תחילת שנות ה  70-האמין,
כאמן שנולד בירושלים ויוצר בישראל כבר יותר

מ 30-

שנה  ,אפרתי משקף ביצירתו חברה

מאת

ר

ן

ת

א ש

ל

ד ו ד רפו פורט

 I.ז SHE EFRAסHER NADLER. Mז DANCE RS: GABI BAR R. ES
ז Rס Pס DAVID RAP

העבודה עם רקדנים חרשים היתה לחור השחור
שהוא חיפש .

יי הו כך בתום  ",רול דנו ס  :גב ו בר ,אמתך נד כך  ,מש ה אפר תי,

"LYז H UPRIGHז WALKEז HAז " HE

שרק כך יוכל לעצב את חותמו האישי כיוצר.

בתהליך השתנות ומגיב על השינו י ים החלים
בה  .הוא אמן שאכפת לו ,כואב לו  ,והיום הוא

כדי לעבוד עם החרשים המציא אפרתי שיטה

אינו מסתפק בלהעניק לקהל חוויה ויזואל י ת ,

של העברת רעד בקרשי הבמה כתחליף לצליל.

יש לו מסרים שהוא מבקש להעב י ר .יתר על כן ,

הוויברצ י ה נקלטת בתחושה בכף הרגל של

81

הרקדנים החרש י ם כתחליף לגלי הקול אצל

השומעים  .בתשובה לשאלה איד הוא עבד עם
הרקדנים החרשים אומר אפרתי  :יי דיברתי

איתם דרד העיניים ,הראיתי להם את התנועות
והם חיקו .הסברתי להם בדוגמאות מדוע אני

עושה תנועות כאלה ולא אחרות  .אבל תקשורת

ויזואלית מאפשרת רק התייחסות פרונטאל י ת ,
ואלמלא הצלחתי למצוא עוד דרד לפתור את
הבעיות הכרוכות בתזוזה שלהם בחלל  ,לא

הייתי מצליח ליצור מחול עם אמירה ,שראוי

למדוד אותו בערכ י ם אמנותי י ם ".
במהלד ניסיונותיו לשלב רקדנים שומעים
וחרשים נו צ רו קודים תקשורתיים נוספים

-

מגעי גוף ,החלפת מבטים ותנועות חדות במיוחד

לסימון התחלה וסוף של מקטעים .
כשהחרש י ם רקדו לבד הליווי הקולי היחיד
היה מכות בבמה  ,אד כשאפרתי החל

משלב שומעים בהופעות ,היתוספה
מוסיקה ליצירות והחרשים תיפקדו
באמצעות סימני הגוף של השומעים .
הש י לוב ביו חרשים ושומעים במחול
יצר איכות תנועתית מיוחדת  .היא

נבעה לא רק מהריכוז
התקשורתי העצום

שעבודה כזו דורשת  ,אלא
גם ממעגל אנרגיה חדש
שנוצר  .אפרתי:
יי החרש תמיד קשור

לאנרגיה של אדמה  ,כי
הוא חש דברים דרד

ויברציה  .לעומת

יי ה ו לך בתום  ",רקדני ם  ,ר וג' ר בר איינט  ,אס ת ר נדל ר

זאת הרקדן

" HAT WALKETH UPRIGHTLYז " HE

השומע תמ י ד

DANCERS: ROGER BRIANT, ESTHER NADLER

האנרגיה שלו עולה מעלה.

ג

כשרקדו חרש רוקד עם שומע

נוצר מעגל זורם של אנרגיה

מבקש לרחף ,

-

מלמטה של החרשים ומלמעלה
של השומעים".

"אבי
במקום

במצא
עם

אווירה

~היא חלק ממבי,
והיא מלספנר
אונרי_

אבי

מרגי~

~עלי להנרמודד
עם

המקורונר

~לי~ אנרה לא יכול
ללכנר ל~ום

מקום אלא אל
הסבור ~ל
עצמך"
בתחילה היו הרקדנים החרשים חובבים ואף על
פי כו  ,ולמרות מוגבלותם ,לא ויתר להם אפרתי
כמלוא הנימה על ליטוש כלי המקצוע של הרקדן

-

הגוף· הוא דרש קווים ארוכים ונקיים ותוואי

ברור של הגוף בבגד הגוף ההדוק  .שיעור באלט

קלאסי היה לשגרה יומיומית של הרקדנים
החרשים והשומעים כאחד" .לכל מקצוע יש

ערכים ואתיקה ,והמצוינות הטכנית של הרקדן
יי מר קמי ם "

ר קדני ם  ,אמנו ) דמתי  ,אס תר נדלר
ציל ום  ,י ורם רוב י )

היא חלק מהמקצוע  .לא אוותר על
הווירטואוזיות  .רקדנים נעולים בנעליים כבדות
םה אופנה חולפת " .

""TEXTURES
DANCERS: AMNON DAMTI.
ESTHER NADLER. PHOTO: YORAM RU BIN

העבודה עם החרשים העשירה את אפרתי:

יידווקא מוגבלותם איפשרה לי למצוא אצל

החרשים דברים שלא יכןלתי למצןא אצל
רקדנים שןמעים .השןמעים נראן לעןמתם
פלקטיים" ,הןא אןמר" .לחרשים יש עןלם שןנה
משלנן ןלאבסטרקט אין בן מקןם .יש להם
חלןמןת ןאני אפילן לא יןדע אם יש בהם
צלילים  .יש להם טןןח רגישןת ,ראייה ןקליטה

נרמיד

'יהחר \!.I
ק  \!.Iור לאנרגיה
 \!.Iל אדמה ,כי

ח \!.I

כבר

ב 1980-

הןא השתמש בסימנים משפת

החרשים כחלק אינטגרלי מהריקןד יימרקמים"

) (, 1978

דרר

ויברציה .לעומנר

שאין לנן ,ןגם ריכןז ןאמת פנימית שאין לנן"
ןשפת הסימנים העשירה את מילןן התנןעה שלן.

דבריIב

הוא

ואנר

ה \!.I

הכנסת

-

חטא  ,קידןת  ,הליכה אנה ןשןב ןידיים מןחזקןת
כומ בברכת כןהנים )אגןדל  ,אצבע ןאמה לצד
אחד ןזרת ןקמיצה מרןחקןת מהן לצד שני
ןמשןלש בין שלןש האצבעןת לשתיים(.

ההליכןת הרבןת ביצירה מסמלןת עלייה לרגל:

הרקדו

ומע

משתמש אפרתי במןטיבים לקןחים מבית

מכןת על החזה שמסמלןת הכאה על

נרמיד

הגן מןטה קדימה ןהרגליים בתנןעה חדה כמן
נאחזןת בקרקע ) יי ירןשלים על הרים יןשבת ןזן

מבק  \!.Iלרחף,

הליכה של טיפןס"( ,הראש כפןף קדימה

האנרגיה  \!.Iלו

ןמסןבב מעט אחןרנית )ייכאילן נפרדים

שהעלה בתיאטר דה לה ןיל בפריס.

שלןש שנים מאןחר יןתר עשתה זאת פינה

עולה מעלה"

באןש על אןתה במה עצמה.

מהעבר " ( .

מןטיב ההליכה ממלא תפקיד אחר
במחןל שנוצר לציןן

ב " מרקמים" ,היצירה הארןכה

הראשןנה שלן  ,סיכם אפרתי את

ספרד

-

500

שנה לגירןש

יי קמינה אי-טןרנה "

) (. 1991

הניסיןנןת שערך בסטןדין בשילןב

ביצירה זו ההליכה מסמלת נדידה

רקדנים חרשים עם שןמעים .כמן שלןש

ןהאמירה היא ביקןרת על העם היהןדי,

ייכמיהןת"

יצירןת אחרןת שלן -
ייהתקשרןיןת" ) (1982
)  (, 1986יימרקמים" עןסק

שגם כאשר יש לן מדינה ןלמרןת

) ,(1982

התפילה "לשנה הבאה בירןשלים" ,הןא

ן"טיןטןת"

אינן חדל לנדןד .זיכרןן אלפיים שנןת

בקשר בין

אנשים .קבןצןת \מתגבשןת ןמתפרקןת,

גלןת ןנדןדים רןבץ כקללה גם על ילידי

דןאט ,טרין ןסןלן יןצרים במחןל זה

הארץ .גם השןרשים שלהם קצרים

משחק גראפי בסגנןן הכןריאןגרפיה

ןרפןיים ןמןרשת הנדןדים חזקה מהם

הפןרמליסטית ,ןאןתן שןבר אפרתי

ןעןקרת אןתם לייקריית מלאכי "
האמריקאית

בדןאטים רגשיים .כך נןצרים מתח

-

לןס אנג'לס.

ןהנגדה בין הצד הפןרמלי לצד ההבעתי
בכןריאןגרפיה .לקןנטרסטיןת הזן

מןטיבים אחרים ב"קמינה-אי-טןרנה",

מקןם חשןב בכל יצירןתין ,הנגדה בין

כאב ןענישה  ,שאןלים מספרןת ימי

מסה של רקדנים הנעים בקבןצןת

הביניים  .הרקדנים הןלכים ןנןשכים את

בסטקאטן ,צןבעים את הבמה

ידיהם ןמןשכים בפיהם כמן רצן לקרןע

בצבעים עזים ןמקרינים כןחניןת  ,לבין

אןתן .ןיש במחןל הזה גם חןמרים

ליריןת ןאןןירה פיןטית שמשרים

לקןחים מזיכרןנןת הילדןת של אפרתי

המחןללים בדן אטים  .ייבקבןצה שןלטת

כבן הקהילה הספרדית הירןשלמית .

אנרגיה של כדןר בבטן ,ששןלח הבזקים

למשל ,בסצינת הריפןי יש אלמנטים

החןצה .בדןאטים הליריים ןהפיןטיים

שמזכירים גירןש שדים במסןרת

אןספים את האנרגיה החיצןנית

הספרדית  .דןגמה נןספת היא חבןרת

ןמחדירים אןתה פנימה" ,מתארת את

הנשים הצןפןת בחתן ןכלה מרקדים,

זה אסתר נדלר )אשתן של הכןריאןגרף

כשידיהן שמןטןת ןאצבעןתיהן נעןת

ןסןלנית לשעבר ב " קןלדממה"(.

בעצבנןת לאחןר  ,כדי להרחיק עין רעה
מהזןג הצעיר.

בסטןדין נבנןת העבןדןת של אפרתי
במהירןת .יי יש אצלן דרך ישירה ,בלי

מןטיב משןתף לייתהילים של ירןשלים"

מחסןמים ,מהמחשבה לתנןעה .לפעמים

ן " קמינה-אי-טןרנה " היא תנןעת

קשה לעקןב אחר מהירןת התנןעןת

ההצטלבןת הנןצרית ,שתי אצבעןת

ששןפעןת ממנן ,כי בןער לן להןציא

מןגשןת למצח ,למפתח הלב ןלשתי

החןצה את הסקיצה שיש לן"  ,מעידה

הכתפיים ,

ןב " קמינה-אי-טןרנה  ",כשרצה

עלין נדלר .ןאפרתי מסביר :ייאני לא

לתאר את ערבןב מנהגי הנצרןת

מתקרב ליצירה אם אין לי סיבה ,ןאני

ןהיהדןת אצל האנןסים ,שזר אפרתי

לא ניגש לעבןד עם הרקדנים אם אין לי

במןטיב זה את התנןעה מהמןרשת

מבנה חללי מןכן .הכל מטייל לי בדמיןן .אני

 IIכמ)הות  ",רקדו  :דוד ך פ ופורט

צ'כ וס  ' ,ורס רוב )'

רןאה את התמןנןת  ,בןנה את היסןדןת  ,את

הסקיצה של הריקן,ד כך שיש לי מבנה חללי עם

"ASP IAATIONS", DANC EA: DAVID AAPOPOAT

הזרימה הכללית של הקבןצןת ןההרכבים

היהןדית של הרטבת האצבע בלשןן ןנגיעה
משןלשת בגרןן אגב מילמןל ייבשם אברהם ,
יצחק ןיעקב !'

PHOTO: YOAAM AUBIN

הקטנ י ם .אני בןנה ןשןבר  ,בןנה ןשןבר .בגלל

החןמרים התנןעתיים הלקןחים ממסןרןת

שהמבנה קיים ,אחר כך אין לי בעיה בסטןדין

שהתבסס על סיפןר הדיבןק

עם פרטי התנןעה המשתלבים באןןירה

אסתר נדלר ןדןןיד רפפןרט רקדן את תפקיד

ירןשלמי .המיסטיקה  ,הדתןת  ,המןזרןת ,

ןבאיפיןני הדמןיןת'!

הזןג הצעיר ןהכןריאןגרף ןגבי בר הין שליחי

האפלןלית ,העננים שנןחתים לך על הראש " (

הרןע ןסימלן את הדיבןק .הביטןי להתערערןת

משמשים את אפרתי כקישןט לתנןעה  .יי אני לא

-

יי הןלך בתןם !'

עתיקןת ןמנןפי הילדןת הירןשלמית שלן )ייאני

את יצירןתין שעןסקןת במסןרת היהןדית ,

הנפשית של הנערה שדיבןק נכנס בה הןשג על

מפתח את התנןעה כי אני רןצה שתישאר

נןשא מרכזי נןסף של אפרתי ,הןא מכנה יי החידה

ידי הבזקים של תנןעה לא מאןרגנת  ,שקטען

ברןרה ,אבל לפעמים אני לןקח את האלמנט

היהןדית" ,כי בעינין אצל היהןדים  ,לעןמת

את הליריןת ןהפןרמליןת של תחילת המחןל.

ןמןתח ןמגהץ אןתן בתןך זרימה של תנןעה

הנן צרים  ,למשל  ,שןם דבר אינן ברןר .על עצמן

הדימןי הןא של תןלעת שאןכלת את הנערה

אחרת לגמרי ןהןפך אןתן לזיכרון עמןם של

הןא מעיד בהקשר זה שלמרןת חילןניןתן עןלמן

מבפנים.

המקןר'!

שמצליחים להעמיק ביהדןת אף יןתר ממנו .ב-

ביצירה אחרת

עשיר בהלכה ,ןשהןא מתקנא בחילןנים כמןתן

1978

הןא יצר מחןל הבנןי כקןןארטט

-

ייתהילים של ירןשלים "

) ,(1982

שעןסקת בשלןש הדתןת המקדשןת את העיר,

בשנים האחרןנןת האקטןאליה הישראלית
תןפשת מקןם מרכזי יןתר בעבןדןתין של

83-

" לה פול,ה " ,ר קי)  ,י וס ף מו י אל  ,ציל וס  ,י ור ס ר ובי )
"LA FOLIA ", DANCER: JOSEF MOYAL, PHOTO: YORAM RUBIN

אפרתי  ,והטיפול בה נעשה יותר ויותר בוטה
ואכזרי ,מזכיר את הציורים של הצייר הבריטי
פרנסיס בקוו  ,המחול " לה פוליה "

) ,(1989

למשל ,שזור בטקסטים של נסים אלוני
)ערוכים על ידי אסתר נדלר(  ,שיוסי בנאי
קורא  ,ועוסק בעצבנות החברה הישראלית ,
ברדיפתה אחרי כל אופנה מזדמנת ,בצורך

שלה בטיפול פסיכיאטרי .באחד הקטעים

" אני

ה:זרמונו:זר,
א :זר

הזרימה

רחמים  ,במכחול עבה ומחוספס  ,בתנועות

לקוחות מהרחוב
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-

כר

 II:!Iי II:!I

הכללי:זר

 II:!Iל הקבו צו :זר
וההרכבים
הקטנים_

ו II:!I

אני

ובר,

בונה

בונה

ו  II:!Iו בר"

של מבקש י נדבות ,כביקורת על השנור

את החלק העליון של הגוף צובע אפרתי בלי

א:זר

בסגנון באלט קלאסי ומבוצע על ידי ארבע
רקדניות .יש בו רגעי הרמוניה יפהפיים

ושבירה שלהם בשאגה נוראה של הבאלרינות ,
השקועות בהרחה נרקיסיסטית של הבושם

שלהו .הרמוניה ודיסוננס מתחלפים ללא
היגיון בעולם מטורף·

לי מבנה חללי עם

כולנו נפול " (  ,קטע אחר בריקוד הוא מין הורה
הישראלי מיהדות העולם .

היסודו:זר,

הריקוד,

שמנהיג פוליטי לא יוותר עליו " (  ,כובע ארוך
על גוויות " ( וכולו מכוסה ברשת ) יי הרשת שבה

בונה

הסק י צה  II:!Iל

עולה רקדו לבמה  ,כיסא קשור לגבו ) יי הכיסא
ומחודד לראשו ) יי כמו מקור של ציפור שניזונה

רואה

א:זר

המים  ,בחלקה השני של היצירה  .הריקוד בנוי

אפרתי של 1995

יוצא נגד ניתוץ המיתוסים

החלוציים ,ביצירה בשם יימיתוס' ! הוא מודע
לשינויים המתחוללים בעולם ומוכו להשלים

-

מדונה  ,מייקל

עם המיתוסים החדשים

ג ' קסון  ,כסף  ,אחוזי צפייה

אך לא מוכו

-

שיהרסו את שלו  ,יי כי אם תשבור את
המיתוסים שלי אתה הורס אותי "  ,וגם שואל

אם אפשר רק עליהם לחנך את הנוער .

האורך והמשמעת של טכניקת הבאלט

בימים אלה עובד משה אפרתי על יצירה

הקלאסי  .ביו פלג הגוף העליון לתחתון

חדשה המתבססת על כתביו של הסופר

מתווכת תנועה של שבירת האגו מצד לצד

היהודי הצ ' כי פרנץ קפקא

בסגנון ג ' אז .

המובהק ביותר למקומי עם האוניברסלי,

בתנועת אגרוף  ,באצבע

ליהודי ולאדם.

זקורה קדימה כסמל של פיו  ,יי ונשאר רק

כמו ברבות מיצירותיו גם ב"לה פוליה" משחק

הכאב ' ! אבל מהאגו ומטה עדייו שולטים

אפרתי עם קונטרסטים ,למשל בריקוד פרח

-

אולי הסמל

~

פיטפןט כפייתי חסר-קןל )"מרקמים ",
" מיתןס  II ",הבלדה על

גרגןר (II

אן הדגמת

אלימןת מילןלית בצןרה אילמת )  IIלה
פןליה " ( הם דןגמאןת לחלק חשןב בשפת
המלחין נןעם שריף מעי,ד שהעבןדה עם

הסביבה בה השתלם כאמן-רקדן )סביבה

התנןעה של אפרתי ןצד מרתק בדיןן על

משה אפרתי רצןפה הדגמןת .הןא לא רק

מןנןליטית גראהמית(  ,ניתן להעריך סיבןב

יחסים סימטריים  /דיקטטןריים של ייצןגים

פרסה כזה אשר הנפיק את  IIאדם מתחיל

ןגילגןליהם באמנןת הבמה.

 IIמתנןעע II

את המןסיקה שהןא מבקש אלא

יןמן II

ממש יןרק אןתה החןצה בקןלן .בן  IIלפתח
חטאת רןבץ"

) (, 1977

) (, 1969

ןב  IIעד

שקמתי II

השאיר נןעם שריף את קןלן של

אפרתי על גבי פסקןל המןסיקה .זעקתן של

)על פי שירן של משה בן-שאןל(  ,בן

שפת ידיים משמשת תרגןם מילןלי לשירתה

ב  IIבלדה על

של מירי אלןני .הןא חזר לתבנית הזאת

בין האןתןריטה הטקסטןאלית

ב " טיןטןת  ",לשירה של לאה גןלדברג ,

מאת פ .קפקא( לבין הצן המןסיקלי .אך

פןליה II

)  IIאדי קינג " של

קין ןקינןת הנשים ,בצאת הגברים למלחמה ,

ןבצןרה שןנה ב  IIלה

הם קןלן של הכןריאןגרף  ,הנזכר בילדןתן

נסים אלןני(.

פאגאנים ,שמאחןריהם אןתןריטה מסןרתית,

אך הפן המעניין של  IIמה שמאחןרי
הןןקאל II

הקןבעת צלילים  ,מקצבים ןתנןעןת.

הןא לא יי צןג הקןל במשמעןתן

לשימןש בקןל האנןשי לא

באה רק מצידן של נןעם שריף ,אלא יןתר

מכל מהעבןדה עם הרקדנים הלא שןמעים.

המןחלט כמןמנט מןסיקלי )למשל
ב " מיתןס  II ",הבלדה על

בעבןדןתין עם הקבןצה הלא-שןמעת
לצליל לא היה מקןם ,ןהשקט

ג רגןר ,(II

ןהפיכתן

ממחןןה-מפיק-קןל לאילמןת  -מפיקת-

קיבל את ערכן דןןקא מתןך התנשפןיןת

משמעןת  .פה פעןר  ,המזמין חדירה

הרקדנים ןקןלןת הןצאת האןןיר הבלתי-

לטריטןריה אינטימית )חדירת אצבעןת זרןת
אל תןכן ב  IIטכניקה מעןרבת על

מןדעת שלהם.

-

הזעקה של משפחת סמסא הקפקאית היא
זעקה מיסטית קרןעת פה  ,אך בשןם פנים

ןאןפן ה י א אינה אילמת.

משמעןתן המילןלית ןהדגשת צ י דן הטןנאלי-

קיצבי )כג ' יבריש( .ןלאחר מכן  ,בחיסןלן

)  IIדממה (II

כבר היןם  ,בחצי הדרך אל השלמת היצירה,
האןפייניים לדיןקן האמנןתי של אפרתי

הישירה  ,התר גן מית  ,אלא קןדם כל בהעלמת
אך

)  IIהגילגןל II

ניתן לזהןת בבירןר את אחד הסממנים

הירןשלמית רבת האירןעים הכמעט-

ה  IIגןשפנקא II

גרגןר II

מתקיימת תחרןת צמןדה

במה , ( II

אסתר נדלר
)תקציר מתןך ספר שבהכנה(

ם

יימ' תוס  ",רjלדנ'ת ,רמה גור) ,צ' 7ו ' ,Oור  Oרוב')
ORAM RUBINץ TH", DANCER: RAMA GOREN, PHOTO :ץ "M

על א ף שמשה היה מןדע לכ,ך שקהל אינן
יכןל לסבןל ערב מלא ללא צליל ,לא יכןל

היה להשלים עם רעיןן של  IIמןסיקת רקע

II

שנןעדה רק לסבר את אןזני הצןפים .שילןב
הרקדנים השןמעים ןש ימןש בפס-קןלם של
הרקדנים החרשים פתר בעיה ,שהןא

מגדירה כ"אתית ".

שילןב כזה הצריך לא רק עבןדת אןלפן ,

אלא גם עריכה זהירה של קטעי המןסיקה ,
שעל פיהם פןעלים הרקדנים השןמעים.
באןפן מפתיע ,דןןקא הרקדנים החרשים הם
ש  IIהכניסן II

את משה אפרתי לאןלפן

ההקלטןת לימים ארןכים ןלימדן אןתן את
מלאכת פס-הקןל ןאת הקןלאז' המןסיקלי-
כןריאןגרפי

)  IIמרקמים ,II

(. 1978

ההגיים

המחןספסים ,העיןןת הטןנאלי שבא עקב

חןסר השליטה במיתרי הקןל ,הדיקציה
החסרה ןהדיסןננס שבין  IIמה

ל  IIאיך

שאןמרים II

שאןמרים II

העניקן את מה שאפרתי

חיפש :האןזניים שןמעןת נכןת ןהעינ יים

רןאןת שלמןת )"מרקמים  II ",פרקים

קןלןת , II

 IIכמיהןת (. II

מכאן ןאיל,ך רןב יצירןתין של אפרתי בנןיןת
מקיטןעים סןגרי-משמעןת .אין ספק ,כי
צירןף תמןנןת-נןשא ןעריכתן כיצירה באןרך

של ערב מלא

)  IIטיןטןת ,II

(1986

היא תןצאת

האןפי הקןלאז'יסטי של "מרקמים".
תקןפת ההסתגרןת של משה אפרתי ,
שנמשכה משנת

1975

עד

, 1978

היתה עבןר

רןב רקדנין תקןפה מבןלבלת ,שסןפה אינן
ברןר  .עבןרן היתה זן תקןפה של מבחן

הסבלנןת .הןא חיפש משהן ששיטת
הןןיברציה לא העניקה ,ןרק לאחר שמצא,
ידע את שחיפש

-

התנןעה שמאחןרי הקןל

האנןשי .רק כאשר מביאים בחשבןן את

85

ל במהוו,ווטכנ'קה מעור בת ע
:רקדנ'ס

ל אבנשט"ן ו,'שרא
פטר'ק גרו ב

 'ורס רוב'ן:לוס,'צ
" MIXED MEDIA ON S  זAGE "
DANCERS, ISRAEL EVENS  זEIN ,
PA  זRICK GROB
PHO  זO, YORAM RUBIN
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זן jOSEF MOYAL - PORTRA

יימית וס  ",צילוס :משה אפרתי
 O: MOSHE EFRATIז  H " , PHOז " MY

~
יימיתוס"  ,רקדנית  :רמה גורו

צילוס :יורס רו ביו
 H ", DANCER: RAMA GORENז " MY
 Nן  O: YORAM RUBז PHO

~
" לה פוליה" ,ר ק דנית :רמה גורו

צילוס :יורס רו ביו
 A ' , DANCER, RAMA GORENן ' LA FOL
 O, YORAM RUBINז PHO

,

/

;cr

ב .וו  l i7לד זכ זכ iו

וו

מ הש אפרתי עוצס עינייס  ,כמו מפנה מבט

אל תוך תוכו .מוסיקה משכרת  ,מערסלת ,

ממלאת בעוצמה רבה את האולפן הקטן בו
הוא עובד במרכז ת  IIא .לאט לאט נענה גופו

להלמות המוסיקה .הוא מתמסר לה  ,נכבש לה.
ובאותו רגע עצמו גס בורא ויוצר אותה מחדש

בגופו המתנועע .ריקוד נולד

-

הריקוד של אריה

הקבצן התל-אביבי  ,של גרגור הלא נראה ,
שהפך בין לילה לחרק  ,של הכמיהה למשהו יפה
יותר ,מטוהר .הריקוד של עולמו המיוסר
והמכאיב של קפקא .
אחר כ,ן כשנדמו הכינורות והתופיס והחליליס ,
הוא פוקח את עיניו  ,ואנחנו מדבריס על העתיד
המתהווה

עכשיו.

ייט כ נ'קה מעו רבת ע) ב מה"

ג

 IIאחרי עשריס שנה בלהקה  ",אומר משה

צ')וס ' ,ו רס רוב )'

אפרתי" ,אני יכול לומר ,שהמסננות שלי הרבה

""MIXED MEDIA QN STAGE

יותר רגישות  .אלה המסננות לגבי האמת .אמת

PHQTQ: YQAAM AUBIN

יצירתית ואמת פנימית .מסננות רגישות יותר

לזיוף  ,ולחיקוי  ,ולשקר  ,שאני רואה מסביב .ובו
בזמן ,גס מסננות רגישות יותר לניקיון ,לטוהר ,
ליופי ולכאב .תראה ,כשאדס חושב אמת ,גס
יוצאת ממנו אמת .ואני מסתכל מה הולך
מסביב ונדהס .כמה זיוף ,כמה חיקוי עלוב וכמה
שקר .וזה מפריע .מפריע לי מאוד  .בעצס  ,אני

~

88

רואה שאין הערכה אמיתית ליצירה של ממש.

" )ה ",ה')ופ צ')וס  ' ,ורס רוב')

לגבי הסביבה אין שוס חשיבות ליצירה .למי

"LA FQLIA" , PHQTQ: YQAAM AUBIN

אכפת אס נוצר עוד מחול  ,נכתבת עוד מוסיקה ,

"ייאני יכןל לןמר"
שהמסננןת שלי
הרבה

רגישןת.

יןתר

אלה המסננןת לגבי
האמת.
נןלד עןד

רעיןן ...

גם אצל הממןנים על עידןד

יצירתית

היצירה נראה לי לפעמים שהפירמידה התהפכה.
היצירה  ,שהיתה תמיד בראש הפירמידה ןכל

המערכת עמדה לשירןתה ,היןם נמצאת

פנימית.

ןאמת

בןןלגאריןת ,שנדבקת לפעמים למערב ,ןמנסה

מסננןת

רגישןת יןתר לזיןף"

ןלחיקןי" ןלשקר"

בתחתית סןלם החשיבןיןת ,ןחןץ מזה מצפים

ממך לבידןר .בעןלם עדיין יש קהל גדןל יחסית

אמת
יי בשבילי ,הימתיכןניןת מתבטאת בשמש ,בים,

שאני

רןאה

פה באזןר צבעים ןחמימןת ,ןשילןב של ןןלגריןת
ןלחןת ןשקיעןת שמש משגעןת  ,ןשןנןת זן מזן.

מסביב

לדבר האמיתי ןהלא מזןיף  ,בעןד שאנחנן ארץ

מעט ...

להתחזןת למעןדנת .יש פה אנרגיןת אחרןת .יש

תלןי מאיפה אתה מסתכל ,מקיסריה אן מתל-
אביב .ןכל שקיעה זה גם תקןןה לזריחה חדשה.

להקשיב לכאבן של השני .ןמה נשאר לי לעשןת

אני תמיד יןדע ,שיש מחר .ןהמחר הןא תמיד

אם לא להתעניין באנשים ןלנסןת לבטא

תקןןה .אני בסך הכל אדם ,ןמה שיש לי ,זה

יימה אגיד לך לגבי העתיד .לא יןדע .באמת

אןתם! לבטא את עצמי ,לבטא אןתנן .אני לא

הזמן לחיןת מהחיתןלים ןעד לתכריכים ,ןאת זה

שאני לא יןדע מה מקןמי  .אני מתלבט  .אבל אני

מרחף .אני מנסה להיכנס כמה שיןתר לנשמתן

אני חייב להפןך למשהן אןפטימי  ,ביצירה,

קטנה ןאנשים

יןדע ,שלאט לאט אני מתעל את ראשי  ,נשמתי

של האדם ,של האנןש ןהאנןשי  .הרי אנחנן לא

ןרןח י לאיזה צינןר קטן ןשרק בן אמשיך לעשןת

באמת מקשיבים אחד לשני בחברה המןדרנית.

את מה שעשיתי .כל עןד יש בי כןח .ןאפילן

אתה פןגש אדם ,שןמע אןתן ,ןבעצם אין לך

בכןחןתי האחרןנים  ,ןאפילן בשביל אדם אחד

מןשג מה הןא חןשב באמת .אןתי זה מסקר ן

שמעןניין באמת ןלא בזיןף חקייני .אני אמשיך

ןמגרה ןמרתק .לנסןת להבין איך קבצן רןאה

ליצןר.

אןתנן  ,שעןברים על פנין ,ןמתעלמים ןלא רןאים

כמןבן,

ןשאחרים

ידבר ן "...

ם

אןתן.

ייעכשי ן אני עןבד על קפקא' .הבלדה על גריגןר'
על פי ' הגלגןל ' של קפקא .אבל אני לא מספר

ייןא חר כ,ך אחרי 'הבלדה על גרגןר' אני מתכנן

סיפןר .אני מנסה לתאר מערכןת יחסים בין

ער ב מחןל ' טיפ ימתיכןני! ןזה עלינן .עלינן ןעל

אנשים .מערכןת יחסים בחברה שמקיאה אדם

שכנינן .כי אם אנחנן חיים פה ןבאמת

כומ גריגןר ,שאינן נראה ןלא שמים לב אלין ,גם

מתקרבים אליהם ,אז אנחנן צריכים לקחת

כשהןא אדם ןגם כשהןא מתגלגל לחרק .תמיד

מהם ןלתת להם.

היתה לי נטייה ןמשיכה לאנשי השןליים .כל

לא ,לא משהן כמן 'מזרח ןמערב  ',אלא לסרןג

אחד שנןשא עלין גבנןן ,בשןלי החברה ,הןא

את הדברים יחד .אנחנן הרי בכל זאת חברה

עסןק בכאב  ,לא בשקרים .ןזה מה שמרתק

מערבית  ,ןהדיאלןג איתם ,צריך להיןת לדעתי

אןתי .אם זה קבצן אן כל אחד שהחברה דחתה

מהם ןאליהם  ,דרכנן  .מין עבןדת סריגה

ןהקיאה אןתן .כי בעצם אף אחד לא רןצה

אמיתית.

שמה אפרתי ,צילו  , Dיור  Dרובי)
MOSHE EFRATI, PHOTO: YORAM RUBIN

~
יי מרקמים  ",גבי בר  ,תמוכת סטודיו  ,ציכוס :צחוק
•xURESז GABI BARR IN "TE

\,

•• •

מאת

נ

ן

ע

ם

ש

ריף

שש פעמ י ס נפגשתי עס משה אפרתי בעבודה

על יצירות מחול ,אבל בעצס אני איתו בכל
יוס ו י וס  ,גס כשאנחנו לא יחד ,לא הייתי שס

אותו בתוך שק ה"ישראליות" וה "י הדות ".
משה הו א א ונ יק וס  ,דגס בודד

ומיוחד ,

כשראיתי אותו בפעס הראשונה ממש

השתוללתי מהצירוף הנדיר הזה של ייצריות
עצומה ,של גופניות  ,ושל הפילוסוף של המחול,

ייכמיהות ן ן  ,מוזיקה :נועם שריף  ,ג'וזפה טוטי)'

קו:ואז ' ופס-קו:ו ,משה אפרת ',רקדניס ,אמנו) דמת ',גבי

בר ,

אריה בורשט")  ,צילוס ,יורס רובי)

INIז ARז  IONS", MUSIC: NOAM SHERIFF, GIUSEPPEז"ASPIRA
 I, GABI BARR ,ז I, DANCERS: AMNON DAMזCOLLLAGE: MOSHE EFRA

ז

O: YORAM RUBINזzAIN, PHOז

ARIE BURS

אדס היודע שהמלה שלו היא דרך הגוף ,

מש ה אפרתי

ייק ולדממה " זה עניין של עיקרון ,קול צמוד

IזMOSHE EFRA

לדממה ,בדיוק כפי שהגוף צמוד לנפש ,את זה
משה הב י ן באינטואיציות שלו  ,ואת זה הוא

כתבתי קטע ריתמי ארוך מאוד והוא האזין

שידר לי ,כשנכנס אלי בפעס הראשונה ואמר :

ואמר :אתה חושב שבנאדס יכול לרקוד חמש

אני רוצה שתכתוב לי משהו ,אלו היו המליס

דקות בקצב מטורף כזה  .. ,שתבין שהכל בא

הראשונות והאחרונות  ,ומאז אני חי יוס-יוס

זב הגוף  ,ואז למדתי מה זאת מוסיקה ,

עס משה ,למדתי מוסיקה ממנו,

למדתי ממנו גס דבריס בניצוח ,הבנתי אותו
לא מדובר בקריאת תוויס ,ואגב  ,תוויס הס

רדך מעשה האמנות שבו אתה עושה תנועות

הדממה של המוסיקה  ,התוו י ס המתיס הס

שזורמת בהן מוסיקה ,התרשמתי מדרכו

הבטחה של יצירה ,עדיין לא היצירה עצמה,

להשפיע עלי בענ יי ן הזה  ,מין אלטר-אגו שכזה ,

כך גס הדממה  ,השתקיס הללו  ,ועוד דבר

ראיתי את הטכניקה שלו  :לא לומר אף פעס

משותף לנו :הבנתי אותו מיד בתנועה,

את העיקר  ,כי את העיקר לא ניתן לומר ,

כשמשה היה עושה תנועה עס ה י ד ומהמהס

משה ,יש לו הרבה מסכיס עד שמגיעיס אליו ,

ייצ' ק ,

צ'ק-צ'ה" .. ,

מיד הבנתי למה הוא

הוא מדבר בצורה כללית  ,הוא נכנס ,הוא יכול
לשתות כוסית  ,להסתכל  ,לומר משפט שלא

מתכוון,

שייך ומשפט שכן שיי,ך עד שמגיעיס לעיקר,
זה הדבר הראשון שהוא עושה  ,בא ושר את

המוסיקה בליווי תנועה ,אמרתי לו  :משה,

אתה לא צריך מוסיקה  ,אני רק אקליט

אותך.. ,

וזה גס מה שעשיתי  ,ב "ל פתח חטאת

רובץ ".כשראיתי אותו ,ידעתי שהוא

ואז הוא קס וכמו צייר אשף משרטט בתנועה

אחת את כל המחול  ,את התמצית  ,כאומר:

ההנ תמצית המחול שנתעסק בו עכשיו והנה
המיקצב  ,ואז הוא יכול לנגן משהו על

ולשיר.. ,

הוא שר חזנות יפהפייה

פטרושקה ,שהוא הפאון  ,שהוא ניז'ינסקי

הפסנתר

שלנו ,שיש בו דבריס שאין באף אחד אחר,

ושירה גרי גורי אנית  ,ומה לא ,

מיד ראיתי בו את האלטר-אגו .שנינו גדיי , 0
או תיישיס אס תרצה .מזל גדי פירושו
עקשנות מטורפת  ,מצד אח,ד ומצד שני פניס

עס קונטרול ,מסכה כזאת .לא תדע מה

מסתתר שס  .זה כל כך התאיס לשנינו .ומאז
אנחנו יוס יוס אחד עס השני ,גס כשאנחנו לא
מתראיס.

ייעד שקמתי" המובסס על שירת דבורה ,נבנה
בעצס על השירה של משה ,על המיקצביס
שלו .הוא היה מטייל בחדר  ,רוקד .בקיצור ,

שפת הגוף .ואצל משה ,אין גבולות לשפת
הגוף·

אבל משה יונק מן השפה העברית  ,וזו

העוצמה וזה הכוח שלו .הוא קורא את התנ " ך

לתוך תוכו עס הסיפור ,ועס הסיפור של
המלה .הוא מבין את זה לא אינטואיטיבית,
אלא הבנה ממין אחר לגמרי .והוא לא מעביר
אליך בצורה מילולית את ההבנה שלו .אתה

יי ודאנ' ה אח ר )אלטר אגו{"  /מומוקה; נועס שרוף

והוא תמיד בא עס רעיונות .בא ישר מן

רקדנית ,אסתר נד.לר  ,צי.לוס ,משה רז

האירוע עס חוויית הא י רוע ואומר :ההלוויה.

""AlTEA EGO

איזו הלוויה? מי מת?

MUSIC: NOAM SHEAIFF

בשלו :הנשיס בשחור שרו שיס פס

DANCEA: ESTHEA NADlEA
PHOTO: MOSHE AAZ

-

הייתי נבהל ,והוא היה

פס ...

' ואני הייתי מתיישב ולא הייתי מספיק לרשוס
את המנגינות השופעות ממנו .את זה נשיס

שרות ,הוא אמר ,בהלוויה בירושלי  ,0אתה
צריך לקלוט את זה מן התנועה ,משפת

מבין? זה מהאינקוויזיציה .ומיד עבר לדבר על

התנועה שלו.

האינקוויזיציה של אז ,והכניס לי את הפסיון
הספרדי בדלת האחורית .שניס לפני שהזמינו

באסתי נדלר הוא מצא את הפרטנר ליצירה.

אצלי את הפסיון הספרדי הפסיון כבר היה

הכוח האינטלקטואלי שלה שווה ליכולת

כתוב  ,בגלל משה.

הריקוד שלה ,וכשאסתי נדלר עזבה את
המחול לא נמצא לה תחל י ף  ,וברוך השס שזה

ם

כך .יש אנשיס שאין להס תחליף· היא מנקזת

)דבריס שנאמרו בתוכנ ית יי סק אל ה  ",שהוקדשה

את משה ויוצרת מין תסריט כתוב שמאפשר

כמחווה ללהקת ייק ו לדממה " בערוץ  3של הטלוו יזי ה

לו לעבוד  .מאז שמשה עובד עס אסתי

ה י שראלית(

הדבריס קיבלו תפנית נוספת ,זווית נוספת.
יי פיק ו ס  ,ולנכות ",מוסיקה ; כועס שרוף  ,ק ולות ועובוך
.לסינטיס"זר ותופ'ס ,משה אפרתי ,רקד) ,אמנו) דמת י
צי.לוס  ,יורס רובי)

"CHAPTEAS, VOICES", MUSIC: NOAM SHEA IFF, VQCAl TAACK AND
MUSICAl MIX: MOSHE EFAATI, DANCEA : AMNON DAMTI
PHOTO: YOAAM AU81N

משה הוא בראשיתי כל כ,ך שאתה לא יכול
לעמוד בפני העוצמה ובפני הכוח שלו .הוא

מגלה דבר רב-שכבתי ואומר לי :הנה היהלוס
שלנו .אנחנו נוריד ממנו את כל הלכלו,ך ננקה

ו ננקה  ,ונגיע

אליו.
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':מ מוסיקה

לפנרrר

rרט אנר רר בץ

• >::ץב

•

תפ' :תפאורה

•

......

תפ ' :
תא ':

':מ

נןעס שריף

תל':

משה בן-שאןל

תפ':

דני קרןןן

)הבאלט הפלמי  ,בלגיה  .הןעברה ללהקת המחןל

ת':

חייס תכלת

תל':

וכעשה בrרייל

)להקת מחןל בת-שבע(

עיר

תא':

תל':

משה בן-שא ן ל

האכי

יי אפרת י" (

-

) ( 1970

) ( 1975

איגןר סטרןןינסקי

מנצח :

נןעס שריף

מ' :

צבי אבני

תרגןס:

יעקב שבתאי

תפ':

דני קרןןן

במאי :

עןמרי ניצן

עמי מעייני

חייס תכלת

האrרר

)אלטר
מ' :

דרר

תל' :תלבושות
חלק ב '

דנ י קרןןן

לינדה הןדס

•

':ת תאורה

חייס תכלת

) ( 1969

~ Lב:::::::

• • ----.-

אגר(

':מ

נןעס שריף

תא ':

חייס תכלת

תל':

משה בן-שאןל

הרלד

בנררcכ

תא':

חייס תכלת

תפ ' :

דני קרןןן

מ ':

דמטרי שןסטקןביץ'

תל':

אביבה פז

תל ' :

משה בן-שאןל

תא':

חייס תכלת

תל':

משה בן-שאןל

)להקת מחןל בת-שבע  ,הןעלתה ע " י האןפרה של

)תיאטרןן בימןת(

•

) ( 1978

) ( 1978

ברלין ןהבאלט הפלמי ,בלגיה(

עד
פסיערנר

) ( 1971

שקוכנרי

) ( 1976

3

-f-

3

(1979) 1

-f-

מ' :

נןעס שריף

':מ

פרדריק שןפן

מ':

קרלןס סןרינאק

תפ ':

דני קרןןן

תל' :

משה אפרתי

תא':

חייס תכלת

תא ':

חייס תכלת

)להקת מחןל בת-שבע ,הןעלתה ע"י באלט האןפרה

תל' :

משה בן-שאןל

של ברלין(

)להקת מחןל בת-שבע(

פרקיcכ

) ( 1980
מ' :

ירצא

דרפר

) ( 1971

עיצןב במה ןתאןרה :משה אפרתי

)להקת יי דממה " (

להשיג ) ( 1971

עלי ברקר עלי ערב

נןע ס שריף

קןלןת ןעיבןד לסינתיסייזר ןתןפיס:

) ( 1977

משה אפרתי

מ ':

זןהר לןי

תא' :

חייס תכלת

תל ' :

משה בן-שאןל

תל':

משה בן-שא ן ל

)תיאטרןן מחןל ענבל(

הנרקשררירנר

עיצןב במה ןתאןרה :משה אפרתי

) ( 1982

פס-קןל ןמיקס מןסיקלי:

)להקת יי דממה"(

יצירונו
ככגד

קרלרנר

בכיcכ

אר בעה

>r Y.ו וך

) ( 1971

בךורקנו

חלק

~ "N..רנו י

חלק

ובקו ךד > Y.> Y.ור

עיצןב במה ןתאןרה :משה אפרתי

)להקת יידממה"(

חלק

משה אפרתי

א' -
ב'  -בןריס כלכר
ג'  -הנרי פרסל

תא ' :

דני רדלר

תל' :

משה ב ן -שאןל

אילרסטראצירנר
העטלפיcכ

) ( 1971

דן

) ( 1975

אוכרנר

ק ן לןת ן מיקס מ ן סיקלי  :משה אפ רת י

עיצןב במה ןתאןרה :משה אפרתי

מ' :

אנטןנין ןיןןאלדי

)להקת יי דממה " (

תא ':

חייס תכלת

חלק א'

תל ' :

משה בן-שאןל

חלק ב '

לילרנר

) ( 1973

':מ

יאניס קסנאקיס

תל' :

י .אנדרה

תא':

י .אנדרה

וכסגררנר

)ייבאלט בן-זמננן" ,צרפת(

) ( 1975

מ ':

צבי אבני

תא ':

חייס תכלת

תל':

משה בן-שאןל

) ( 1982

-

דמטרי שןסטק ן ביץ'
גרזינא בשביץ

תא':

דני רדלר

תל':

משה בן-שא ן ל

כוכיהרנר
':מ

) ( 1984

נןעס שריף ,ג' ן זפה ט ר טיני

קןלאז' ןפס-קןל :משה אפרתי
רזרrר

השוכש

השמש

רבא

) ( 1975

':מ

ליאןן שידלןבסקי

תפ ' :

דני קרןןן

אדcכ

וכנרrריל ירוכר

) ( 1975
מ':

תל':

שלמה גרןני,ך עפ " י שיר מאת משה בן-
שאןל ייאדס מתחיל יןמן "

נרהיליtכ

של

בימןי:

פןל סלינג'ר

זמרת:

מירי אלןני

מפיק :

צבי גןרן

תא':

חייס תכלת

':מ

נעס שריף

תל ':

משה בן-שאןל

תפ':

עןדד פיינגרש

)הטלןןיזיה הישראלית .זכתה בפרס רשןת

) ( 1982

השידןר(

0
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תא':

דני רדלר

משה בו-שאול

ההrרטאה
':מ

עמי מעייני

) ( 1975

וכרקוכיcכ

) ( 1978

עיבן,ד פס-קןל ןקןלאז' מןסיקלי:

חלק א '

-

משה אפרתי

תל':

גבי בר

תא' :

דני רדלר

)פסטיבל ישראל(

יררשליtכ

......

•

)( 1984

כשכזרןנר

היצירה מבוססת על שירו של אשר רייך

-

יימעגלים"
':מ

חלק
חלק

משה אפרתי

א' -
ב' -
ג'  -י,ס,

תא':
תל ' :

משה בן-שאול

י

00
00

וכינרןס

) ( 1993

קרלהיינץ שטוקהאוזן

) ( 1986

I

ידן וב

אסתר נדלר

קטעי מוסיקה :יורגן קניפר  ,הלני קרא י נדרו ,

טיןטןנר

':מ

שחקן:

תל ' :

באך

דני רדלר

00

יעקב כהן

תכנון תאורה ועיצוב במה :משה אפרתי

דיטר שנאבל

חלק

גצ'"ר"J I iר

ענת וקסמן  ,אוהד שחר  ,אבי טרמ י ן

ו:>rז  lי

ייפרדיככד

ןהברןןזןך

השןר

הוככןער"

) ( 1991
במא י :

ישראל גוריון

השלמת מוסיקה :משה אפרתי ואמנון א יילון

עי בוד :

משה בן-שאול

תאורה ועיצוב במה  :משה אפרתי

הגשה:

ענת וקסמן ואוהד שחר

דיטר שנאבל ,איזאו טומיטה,

תל':

אסתר נדלר

קולאז ' מוסיקלי ואפקטים :משה אפרתי

קלאוס שולץ ,נועם שריף ,קרלוס שווז,

מסכות:

יהודית גרינשפן

אביזר י ם  :יהודית גרינשפן

ג'ורג'י ליגטי ,אסטור פיאצולה ,זהר לוי
משה אפרתי

פס-קול:
שיר:

לאה גולדברג

הגשה:

יוסי בנאי

00

פרנץ

ביצוע מוסיקה עממית :אסתר רמבנייר

מ':

עיצוב במה ותאורה :משה אפרתי

תל' :

הבלדה

)בהשראת

על גריגןר

ייהגילגרל"

קפקא(

מאת

00

"לרקןד

)( 1994

) ( 1995

במאי :

רמי דנון

אנטונין דבוז ' אק ,משה אפרת י

עיבו:ד

רמי דנון

הגשה:

אבי טרמין

תפאורה ועיצוב במה :משה אפרתי

אכדרסך"

משה בן-שאול ,משה אפרתי ,

ייעוץ :

עודד פיינגרש

קולאז ' מוסיקלי :משה אפרת י

אביטל חן ,הגר אשל ,אמנון דמתי

תל ' :

אסתר נדלר

אביזר י ם  :רוני וגנר

) יי פסטיבל ארט  ",גרמניה(

00

לה
חלק

מ' :

חלק
חלק

פןליה

) ( 1988

נועם שריף

א' -
ב'  -ג'ורג' וינסטון ,איזאו
ג'  -י,ס ,בא,ך בטהובן

טקסט:

נסים אלוני

הגשה:

יוסי בנאי

o

מלאה בין רקדנים שומעים ללא-שומעים

 I1ד  1אמות  ",רולדני ת  :גני בר  1צל ם  :עד ) אבי ש '

טומיטה

"A MAN WITHIN WALLS", DANCER: GABI BARR

יצירה ראשונה שבה בוצעה אינטגרציה

00

יצירה באורך של ערב מופע מלא

עיבוד לתופים :משה אפרתי ,תיפוף :רוני הולן
עריכת הטקסט ועיבודו :אסתר נדלר
עיצוב במה ותאורה  :משה אפרתי

משה בן-שאול ,משה אפרתי

תל' :

וכנרןד

הנר י בה

) ( 1989

ןהנרפןזר

קולאז' מוסיקלי :משה אפרתי
עודד פיינגרש

תפ':

עיצוב במה ותאורה :משה אפרתי

תל':

00

אסתר נדלר

קוכיכה-אי-טןרכה

) ( 1990
קולאז 'ים של שירה עממית אותנטית:
משה אפרתי

עיבודים לשירים עממיים :מתי כספי
שיחזור שיר עם מסורתי:

"  "WAVERLY CONSORTובביצועם
טקסטים :מתוך ייהשירה העברית בספרד
ובפרובנס" מאת חיים שירמן

ו"הצוענים של יפו" מאת נסים אלוני
קטעי קריאה :יוסי בנאי

תחקיר ,עריכת טקסטים ועיבודם  :אסתר נדלר
תכנון תאורה ועיצוב במה :משה אפרתי
עודד פיינגרש

תפ':

תל':

אסתר נדלר

)פסטיבל

ישראל (

00

טככיקה

על בוכה
ררקדנים(
':מ

וכעןר בנר

)יצירה לשחקך

) ( 1992

מרדית מונק ,ג'ון שורמן ,ג'ורג' וינסטון,

אוליבר מסיין ,שומן  ,פרגולזי  ,כרוביני ,
משה אפרתי

מלל:

מתוך יימות מלון"  ,יימולוי" ו"מחזה
ללא מלים" מאת סמואל בקט
ו"השפה שבה מדברים"
מאת אבות יש ו ר ון

קריאת הטקסטים:
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ASPIRATl כc NS
( 1982 )
M.: NOAM SHERIFF ,
GIUSEPPE TARTINI
COLLAGE: MOSHE EFRATI
L.: DAN REDLER
C. : MOSHE BEN-SHAUL
PSALMS כc F
ERUSALEM ( 1982 )
M.: NOAM SHERIFF
S. : ODED FEINGERSH
L.: DAN REDLER
C.: GABI BARR
(ISRAEL FESTIVAL)

..נ

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
STAGE ( 1992 )
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
כc N

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. SCULTTS, 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
• • LA F כc LIA ( 1 988 )
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

• • 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
• • THE BALLAD כc F
GREG כc R
( VVORLD PREMIER :
OCTOBER 1995 )

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

WAS THE FןRST CREATןON ןN
WH ןCH MOSHE EFRAT ןFULL Y
ןNTEGRATED NON-HEAR ןNG AND
HEAR ןNG DANCERS
• • A FULL-LENGTHCREATןON
•

DANCER: GABI BARR, PHOTO: YORAM RUBIN

כc UT כc F THE B כc X
&
THE APPLE ( 1989 )
M.: COLLAGE - MOSHE EFRATI
S.: ODED FEINGERSH
STAGE & L.: MOSHE EFRATI
C.: ESTHER NADLER

• • CAMINA-V T כc RNA ( 1990)
M.: OPENING & THE "JOURNEY
SECTIONS "
COLLAGES OF AUTHENTIC SONGS :
MOSHE EFRATI
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L

•

M. : MUSIC

•

EIN-D כc R ( 1970 )
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)
THE כc UTSIDER
( 1971 )
STAGE & L.: MOSHE EFRATI
(DMAMA GROUP)
ACC כc MPLISHMENT
( 1971 )
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)
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THE SUN RISES,
THE SUN SETS
(1975)
M.: LEON SHIDLOVSKY
S.: DANI KARAVAN
DIRECTOR: ZVI GOREN
(ISRAEL TELEVISION)

כE - .

S.: SOUND

SIN LIETH AT THE
D כcכc R ( 1969 )
M. : NOAM SHERIFF
S.: DANI KARAVAN
C.: LINDA HODES
L. : HAIM TCHELET
(BATSHEVA DANCE COMPANY)

AGAINST F כc UR
S כc NS ( 1971 )
STAGE & L.: MOSHE EFRATI
(DMAMA GROUP)

I

•

כC

F" 'VV כC

C.: COSTUMES

LEADING ASTRAV
(1975)
M.: AMI MA'AYANI
S.: DANI KARAVAN
L.: HAIM TCHELET
C.: MOSHE BEN-SHAUL
(FLEMISH BALLET, BELGIUM, EFRATI
DANCE COMPANY)

•

L'HIST כc lRE DU
S כc LDAT ( 1975 )
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)

L.: LIGHTS

( 1978)

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
V כc lCES ( 1980 )
M.: NOAM SHERIFF
VOCAL TRACK & MUSICAL MIX :
MOSHE EFRATI
L.: HAIM TCHELET
C.: MOSHE BEN-SHAUL

TILL M כc RNING ,
TILL EVENING
( 1977 )
M.: ZOHAR LEVI
(INBAL DANCE THEATRE )

11

DANCE COMPANIES
ILLUSTRATl כc NS
( 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

•

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)
AL TER EG כc
M.: NOAM SHERIFF
L.: HAIM TCHELET
C.: MOSHE BEN-SHAUL

UNTILTHAT I
AR כc SE ( 1976 )
M.: NOAM SHERIFF
S.: DANI KARAVAN
C. & CURTAINS: MOSHE BEN-SHAUL
(BATSHEVA DANCE COMPANY)

FOR
I
"EFRATI & IIKOLDEMAMA

•

F= זE<וכ:

ATTACHMENTS
(1982)
VOICES & MUSICAL MIX:
MOSHE EFRATI
PARTONEDIMITRY 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

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
head") are used by Efrati as embellishment . "1
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 net we will all be caught il רthe end"). In
another a folk dance sel'ves to criticize the
fundraising projects israel mounts among
world Jewry .

I see t:he
pict:ures, build
t:he basis, t:he
pat: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 break זז
זז

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

"MfXED MEDfA

סN

STAGE"

DANCERS: TAL BET·HALACHMf. MALf RESHEF

classical ballet regime is maintained . Between
the two parts of the body jazz-like oscillati ng
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? ~

"LA F  סLLfA "
DANCER: MERA V ELCHADEF
PH  סTס: YDRAM RUBfN
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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

··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 grips "VVi"th
ITI.y origin.s.
You. can. bu."t
look "to
you.rseIC··

"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 nonobserving 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").

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").
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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

"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

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.

the course of experimenting with
combinations of deaf and hearing dancers new
communication codes evolved - bodily
contact, eye contact and sharp gestures to
I מark the beginning and end of a phrase. When
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 ."
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THE SPECIFIC IN
THE UNIVERSAL
BY

RUTH

ESHEL

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 ,
alמong others. However, he was one of the few
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

"HE THAT WALKETH UPR וGHTL Y"
DANCERS: GAB וBARR, MOSHE EFRA Tו, ESTHER NAOLER

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
work with deaf dancers was to becolמe Efrati's
"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".

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

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.
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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 Bohusl av 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, fo stered 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
NDT's third company, next to the I ןןain group

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 .

and artistic freedol  ןןenjoyed for example by
Picasso or Dali .

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
score or more composers, frol  ןןTchaikovsky
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 .

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
finale of a Broadway l ןןusical complete with
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
ot· our mortality by a subtle "I ןןemento mori ."

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

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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Usually it is the one whose birthday or
jubileum is celebrated that gets the bouqL זet .
But in celebrating Jiri Kylian's 20 years of
leading the Nedel'lands Dans Theatre (NDT)
from self-doubt and decline to triumph and
world fame, in the Hagl זe recently, the
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.
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Kylian ca  ווed his "piece d'occasion "
"Arcimboldo" after the 1talian painter fal  סous
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 ,
not a vegetal'ian himself, cl ךose Arcimboldo

GIORA MANOR

for quite another reason . The 1talian painter
was for many years the l סaster of ceremonies
(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
an exhibition of stage paraphernalia, sL זch as
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
which there are seats, bL זt one is free to
proceed and find a seat in the auditorium

ג

"ARCIMB  סLD ייס

pl'oper, along a Japanese-style "hanamiche"
bridge across the orchestra pit.
1ndeed, the whole bLlilding participates in the
festivities. The perfol'l סance coml סences with
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

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.

Iddo Tad רn or's
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.

Mukmatchen, showed good techinque and
panache.

The Israel
Festival
the
רn enu
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
York. 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?

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.

~

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".

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

There is ne\N
dancein
Jerusale רn
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
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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"
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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 LeviTanai'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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נעלי נלט וג'אז נאינות גנוהה ניותר המיוצרים
מחומרים העונרים נקרת אינות מחמירה,

לנן רק ישראונס נותנת לו
ערנות מלאה למוצר מעולה
ישראדנס עודפים
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חיפה ,שד ' הנשיא  , 121טל04-385193 ,
תל אביב ,אבו גבירול  ,45טל 03-6916466 ,
ירושלים ,רח ' הלל  ,23טל02-248182 ,
נתניה ,רח ' שטמפפר  , 13טל09 -618764 ,
באר שבע ,הרצל  ,82טל 07-231488 ,
ראשל"צ ,רח ' רוטשילד  ,97טל03-9661183 ,
חדש! אילת ,מרכז שלו Dהחדש  ,טל 07-340258 ,
ובחנויות ספורט מובחרות

 8א.ת .ראשל"צ ,סל0 3 - 9 6 16916 .
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VERY
BODV

DANCE
!NOW
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ו(Oש בן
ושת חנויות לנגןי מחול

.תל-אביב -
.רמת השרון

.רעננה

-

אבן גבירול  ,79טל03-5224945 :

-

.חיפה -

סוקולוב ) 52בפסאז'( ,טל. 03-5402703 :חד ו ה

קידר סנטר ,אזור התעשיה טל . 09-987793 :אילת

.אפשרית

לה  Tמנית

ונלפיניית

שד' הנשיא  , 115טל04-380027 :

-

ה נ שיא , 3 8טל 06 - 3 2 2 2 5 9 :
מרכז שלום חדש  ,טל07-340260 : .

באמצעית

כרונים

177-022-4945

אשראי!

