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להקת פחול כת -זוו
· DOR DANCE COMPANYז BA
מנהלת אמנותית; ג  Iנט אורדמו

Artistic Director: Jeannette Ordman

הלהקה מופיעה בנל יום שלישי
בשעה  8:30בערב באולם בת-זור
תל -אביב  iובנוטף

אבן גבירול ,30
באולמות אחרים בתל -אביב

ומחוץ לעיר

לפרטים ולרנישת נרטיטים

במשרזי בת-זור  iאבן

גבירול ,30
טל,

תל-אביב

03-6963175

אולפו כת -זוו לאפנות הפחול
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מכבר קיימת תןכנית  ,להןציא לאןר כתב-עת

הישראלי  ,ןלהצביע הן על תןפעןת שליליןת ןהן

רציני ,אבל לא רציני מדי ,מדןיק אבל ללא

על התפתחןיןת חיןביןת בשטח.

העןסקים בריקןדי-עם על כל צןרןתיהם,

גם לחקר הפןלקלןר ,המסןרת העדתית

ןבריקןדי-עדןת למיניהם.

היהןדית ןהלא-יהןדית בארץ ,מן הראןי

יןמרןת מדעיןת ,עבןר אלפי הישראלים,

שתימצא במה קבןעה  ,מנקןדת ראןת של
הריקןד העממי הןא מעצם טבען עיסןק מהנה,

המחןל.

בעיקר לאלה המשתתפים בפןעל בריקןדים .אי
אפשר לרקןד עם עיתןן ביד .אבל נראה לנן

חשןב בעינינן הקשר החי בין הרןקדים

שמידע על עניינים שבהיסטןריה של ריקןד-העם

לכןתבים ןלעןרכים את כתב-העת .נשמח

הישראלי ,מקצת ניתןח אסתטי ,בייחןד

לשמןע מכם ,בעל פה אן בכתב  ,מה קרןב

בתחןם שאפשר לכנןתן ייריקןדי-עם מבןימים",

ללבכם  ,מה מפריע לכם בעןלם המחןל העממי

משמע כאלה שהןעברן מרחבת הריקןדים

שלנן  ,מה הם הנןשאים שמעניינים אתכם .את

למןפע ,לבימה ןגם הבאת מידע על מה שנעשה

כל הארןתיכם ןהערןתיכם ,רשימןת ןמאמרים,

בתחןם מחןל-העם בארצןת אחרןת ,עשןי

אנא העבירן למערכת  ,לפי הכתןבת המןבאת

להעשיר את החןןיה ,ןלהעמיק את הבנת

בעמןד

זה.

התןפעה האהןבה על הרןקדים .
העורכים

זה ניסיןן לתפןס את הרגע החןלף ,לנתח את
השינןיים החלים בתחןם המחןל העממי
צילןם

השעי:

הבאלט הושראל) ,יי גורה כידך "  jכזך  ':ברטה >מפולסקי
ךקדג'ס ,

ג'גה גךשמן וקוו'ן קג'גגהס

צ':ווס ,גד' דגון

גיליון ו  iדצמבר 1995
עורכים :גיןרא מנןר ןרןת אשל

מו  IIל :זום הפקות
מנכ  IIל :ליאןר ןיינטראןב

כתובת :רח' שןהם ,39
טל04-8344051 ,8254990 :/
פקס04-8344051 :/
מחן שיווק ומנויים04-8344051 :
מחן מודעות04-8344051 :
חיפה

עריכה

גראפית:

34679

זןם הפקןת

עיצוב גראפי :טןבה שריג-בהט

•

בתמיכת המןעצה הציבןרית לתרבןת

ןאמנןת

-

המדןר למחןל

משתתפי הגליון:
רןת אשל ,גלית בן -ציןן ,אלאן ברנר,ד
ברכה דןדאי ,דיאן גרןמלה ,דליה דביר,

סמדר ןייס ,יזרעאלה כהנא,
אן פלינדט כריסטנסן ,גיןרא מנןר ,
נןרברט סרןןס  ,צבי פרידהבר,

נטליה צ'רנןבה  ,ג ' נט לין רןזמן ,הניה רןטנברג ,
ןד רןנן ,יעקב שריר ,רנה שרת ,שרה לןי-תנאי.
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איזה עןלמןת נפתחים לפנינן ,שעה שאנן

מהרהרים ביצירת כןריאןגרפיה בעןלם של

מאת יעקב שריר ודיאן גרומלה

-

הןא אחד הפרןיקטים הראשןנים של יצירת

מחןל בסביבה אינטראקטיבית ,דיגיטלית ,עם

מציאןת אלקטרןנית מדןמה ,במרחב קיברנטי
ממןחשב!

לצןפים .המגבלןת ןההזדמנןיןת שהטכנןלןגיה

מה הם ההיבטים האמנןתיים,

מעמידה לרשןת היןצר נחקרן ,ןהדבר יצר

קסדת -מציאןת -מדןמה ,כפפןת -חיישנים

)(DATA GLOVE

ןהקרנת ןידיאן

ה אינטלקטן אלי ים ,הרגשיים ןהייצריים

אסטרטגיןת יצירתיןת חדישןת ,המצביעןת

אינטראקטיבית .כל אלה מאפשרים לצןפים

שמעמידה לרשןתנן הטכנןלןגיה החדישה?

לעבר פיתןח נןסף של האמצעים הטכנןלןגיים.

להשתתף בעיצןב המחןל ,להיןת שןתפים

הדברים הבאים נשאבן מתןך רישןמי יןמן

ביצירה.

הטכנןלןגיןת הממןחשבןת של מציאןת מדןמה
מרשןת לנן לתפעל ,להרחיב ןלעןןת את צןרת
הגןף האנןשי כרצןננן .הן מאפשרןת לנן להרחיב
ןלגןןן את עבןדתנן בצןרה שאינה אפשרית

בעןלם המציאןתי ןבעזרת אמצעים מסןרתיים.

האמצעים החדישים מעמידים לרשןתנן
הזדמנןיןת יצירתיןת ןניסיןניןת חדשןת בחלל
ןתןך הפעלה הדדית.

עבןדה של האמנים.

הטכגוליוג-ות
הענענוח  Wבות
ענצ-אות

ליתפעלי .

"לרקןד עם הדרןןיש המדןמה

-

עם גןף מדןמה"

הןא שמן של פרןיקט משןתף לכןריאןגרף יעקב
שריר ןלאמנית החזןתית ןהמעצבת דיאן

גרומלה ,בתחןם המציאות המדומה )(. VR
הפרויקט המשןתף הניב מספר מחולות שהרקדן
והצןפים ביצעו וקבעו ביחד את המבנה שלהם
במציאןת מדומה ובזמן אמת.

הקרנןת ןידיאן גדןלןת ,שהראן מה חשן

המשתתפים ,יצרן מישןר נןסף של מציאןת
מדןמה ןעןדדן יתר שיתןף פעןלה בין הרקדנים

ליגו

-W

הו

ליהרח-ב וליגווו
 Wא-גה

בעולים

ןהתנהגןתית .המערך נןצר לאפשר שימןש
בזיכרןן הגןפני של העןר ,של החןמריןת ,של

הגןף הפנימי מאכלס את כל הפעילןיןת הללן
במרחב מדןמה ,כןלל תכנים ןתגןבןת רגשיןת.

על מנת לממש את הפרןיקט באןפן מןחשי
ןגןפני  ,היה צןרך לברןא גןף ענקי שתןכנת

ענאפ  Wרות ליגו
עבודתגו

במישןרים שןנים  ,בצןרה חזןתית  ,צלילית

צורת

האגו

כרצוגגו.

הפרןיקט חןקר תפיסןת ןהתנסןיןת גןפניןת ,

גדילה ןשל התפןררןת הגןף .הייצןג המטפןרי של

ליהרח-ב

את

הגוף

 Wלי

ענדוענה

ענר  Wות
וליעוות
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" לרקןד עם הדרןןיש המדןמה

עם גןף מדןמה "

לתנןעה מתמדת ,הנע בצןרה גלית בתנןעןת

את

בצורה

אפ  Wר-ת

הענצ-אות-

ובעזרת

אענצע-ם

ענםורת--ם

יעקב שייי בין שני עולמות
REALMS
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חןשניןת אל עבר ההתפןררןת  ,ןלעצבן בצןרןת

חדשןת ,ניתו לחדןר אל אבריס אלה ןלגלןת
חלליס שלא מו העןלס הזה ,הגןף המדןמה הןפך

למעיו ספר  ,שאינן לינ י אר י אבל מהןןה טקסט

שאפשר לעייו בן  ,אן ,אס תרצן  ,בנייו לחיןת בן ,
בתןך הגןף הזה מצןי מרכיב ראשןני נןסף  ,גןף

נןסף  ,שהןא ר י שןס בןןיד י אן של גןפי שלי ,
מתןרגס על ידי המחשב למישןר אחד ,ןזה
מאפשר לי להתק י יס בשתי צןרןת בן זמנית

-

כתצןרןת בתןך המציאןת המדןמה ןכמצב

במרחב הפיס,י הממשי של משטח הריקן,ד
המחןבר למציאןת המדןמה בעזרת הטבןר של

הקסדה  ,שעל המרקע שלה אני רןאה את
התןצאה

)(,HMD

בשעת המןפע ,אנ י מנןןט

ןרןקד בתןך הגןף המדןמה  ,בלי יכןלת לראןת
את העןלס המציאןת י ,בשל הקסדה  ,ןזה

מאפשר לחןש בשנ י העןלמןת בן זמנית  ,ללא
גןפניןת כלשהי ,הגןף המדןמה בן אני נע נראה

לצןפיס על גבי מרקעי ןידיאן גדןליס בזמו
אמיתי  ,ברגעיס אחריס הצןפיס יכןליס
להתערב יש י רןת בגןף המדןמה בעזרת הקסדה,

האס יןכל הרקדו לחרןג ממגבלןת מה שמכןנה
היןס מחןל בעזרת המצ י אןת המדןמה ?

האס על ידי תיכנןת ןכןר י אןגרפיה במציאןת
המדןמה נןכל להגדיר כל אדס כרקדו?
האס ניתו יהיה לעצב בןבה מתנןעעת  ,שלא

יהיה נ י תו להבדיל בינה לביו רקדו בשר ןדס
שאןלי

נקרא לה

-

?CYBORG

כרקדו בשני עןלמןת

-

במדןמה ןבפיסי

-

אני

שח את תנןעןתי באןפו חדש ,נןסף לכ,ך המחןל
שלי  ,פעןלןתי  ,גןרמיס לשינןייס של סיבה
ן תןצאה בכל העןלמןת  ,כל תנןעה ןתנןעה משנה

מה שקןרה הו בעןלס המדןמה ןהו בעןלס
המציאןתי  ,משןס שאני יכןל לרקןד גס עס
ישןמ י ןידיאן של עצמי במדןמה  ,אני חש במע י ו
אפקט של מראה  ,כל אלה מצטרפיס

לעיצןב

,חזןתי של המחןל  ,ןנןצרןת דרכ י ס חדשןת
;עיצןב המחןל ,

:שאני חש את כניסתי לעןלס המציאןת
;מדןמה  ,אני יכןל " לראןת " את גןפי שלי  ,שעבר
"יג י טל י זציה בתןך המצ י אןת המדןמה  ,בן זמנ י ת
ז-ני חש בקיןמי במציאןת הממשית  ,כשאנ י

ו::כןןו את ראייתי ,אן מניע את זרןעי קדימה ,

ז-ני מסןגל לנןע בתןך המציאןת המדןמה

-

לעןף כצ י פןר ,כשתןדעתי מתר ג לת לאשל י ה

 jתלת ממדית ,אני חש שאני מצןי בתןך עןר
 .ןסף  ,אני חש שרןי בעןלס אחר ,

:ן בזמו אני חש פחדיס שנגרמיס ע ל ידי הכפלת

כרקדן

עולYנות
וכפ-מ-

את

חד

~תכנןו הכללי של המחןל  ,קשייס שנבחנן

.W

הYנחול

W

-. Wל

גורYנ-ם

Wל

העולYנות .

 jגןפנית  ,משמע  ,אנ י חש בפ י סיןת  ,בכןח

נןך מהלך הפרןיקט התעןררן בעיןת ביחס

תגועות-

ח

תגועה

מ-כה

Yנ  Wגה

הן

כעולם
והן

כל

ותגועה

Yנה

PHOTO: CHERYL BELLOWS

כאופן

ותוצאה ככל

 jכבידה  ,המרתק אןתי לקרקע ,בן זמנית עס
~ התעןפף  ,בעזרת ההדמיה,

אג-

ל - Wגו--ם

 jדימןי הגןפני של עצמי  ,איו דרך להינתק ,

ב W .ג-

כYנדוYנה

פעולות. -

:ביכןל  ,מגןפך מבלי לחןש בנ י תןק מהמציאןת

נחןשת הגןף המדןמה שלי שמסןגל כביכןל

-

)עק ב ש ר ' ר בס ט וד ' ו וה מצ'או ת ה מדו מה ע.ל ה מר קע
 TYו  RTUAL REALוN Vו O ANOו N THE STUOו  Rו SHAR

 Wקורה

הYנדוYנה

כעולם

הYנצ-אות-

וההיבט הניסיןני ןההתנהגןת י שלנן ,למשל  ,אי

ש אלנן את ע צמנן כיצד י שפיע הדבר על תהליך
היצ י רה  ,מה נחןש  ,אס נןכל לשכןו בתןך ספר ?
למה תדמה התחןשה של להתעןפף בתןך גןפך
של,ך גןף בתנןעה מתמדת  ,המכיל בתןכן
קט עי ס של עןלמןת מדןמיס?

איזה תפקיד חדש נןעד למשתמש ביצירה
א י נטראקט י ב י ת זן  ,בה הןא שרןי?

האס מןתר לראןת בהתנסןת הקינט י ת של

המשתמש מחןל?
ב " לרקןד עס הדרןןיש המדןמה " י ש חלקיס
שבהס הןא מג י ב על תנןעת המשתמש אן על

 Iפשר לעצב בדרך זן מחןל ליניארי  ,שניתו

פןטנציאל י ןת של המשתמש ןאנטראקציה ע ס

נגיעתן במקןס מסןיס ,כשמשתמש יס קרבן

' חזןר עלין שןב ןשןב  ,מה שנ י תו הןא לעצב

ההדמיה  ,כ ל מ שתמש י שפ יע על ה מ חןל ן יע צב

ן " נגען " במקןמןת מסןימיס בטקסט  ,הס י כלן ,

 :ןלמןת אפשרי י ס  ,מערכןת של תסריטיס של

אןתן באןפו יי חןד י ,ןלא י ה י ה אפשר לחזןר ע ל

למשל  ,להתעןפף לתןך חלל פנימי  ,שלא מהעןלס

אןתה יצירה שנית,

הזה  ,האןפו שבן הס התקרבן לטקסט קבע

אס

-

אז "  ,המבןססיס על פעןלןת

7

אם חשן במעין מערבןלת של אןתיןת ,המקנה

כשאג-

תחןשה גןפנית של היסחפןת בה  ,כפתח אל חלל

רא--ת. -

שןנה,

את
הקישןר בין המחןל ןטכנןלןגיית המחשבים

אג-

מעמדי לרשןת היןצר כר נרחב לניסיןנןת בתחןם
המחןל הדיגיטלי ןהמציאןת המדןמה ,כרקדן

או

ענג-ע

המציאןת המדןמה עצמה ,במיקןם שהמחשב

ענםוגל

מקציב אן

לגוע

מהצןפים יישאר פס י בי ןמי ישןתף בקביעת

הענצ-אות

-

ביטןי בחלל המדןמה) ןכיצד אפשר יהיה

ולעוד

להתאים את תהליך היצירה בעזרת המציאןת

כצ-פור.

הבימה הממשי ןהן במציאןת המדןמה של ה-

המדןמה לקהלים גדןלים) ןמתי תגרןם

כשתודעת-

אני יכןל להעיד מכלי ראשןן על

תחןשןת איבןד הגןפניןת ןחזרתה אלי ,מה

ענתרגלת

שהשפיע באןפן משמעןתי על תחןשןתי לגבי

התלת

המחןל ,ןעצם לבישת הצין,ד הקסדה של
המציאןת המדןמה  ,מגבילה את תנןעת הרקדן ,
ממש כשם שעצם טבעה של הטכנןלןגיה משנה

ב.תור

את תנןעתן,

אג-

במחןל  ,תנןעןת שנבחרן מהיצע אקראי

השתתפןתם של רבים תןהן ןבןהן)

לאשל-ה

ענענד-ת.

חש

ב)CYBERSPACE -

איך נקבע מי

התפתחןת היצירה) איך נקבע מי יבןא לידי

הענדוענה

ןכןריאןגרף שהתנסה הן במחןל הגןפני בחלל

את

קד-ענה .

זרוע-

ב.תור

, CYBERSPACE

ענכווו

אלה עצמן משנןת את מהןת האמנןת ןהמחןל)
ןהיכן  ,לאמיתן של דבר ,מתרחש המחןל) בתןך

שאג-

עור

אג-

יעקב שריר למד בנעןרין ב  IIבצלאל

II

בירןשלים ,

א חר כך היה לרקדן בבת שבע ןיצר עבןר

ענצו-

להקןת מחןל שןנןת בארץ ןלבסןף עבר

גוםד .

להתגןרר בטקסס ןהקים שם להקת מחןל

חש

שרו-

ב.עולם

אחר

משלן ,היןם הןא מלמד במחלקה למחןל של
אןניברסיטת

טקסס בעיר אןסטין ,ארה  IIב ,

פעןלה עם המשתמש בן ,הדבר מןליך ליצירת

דיאן גרןמלה מנהלת מעבדה למחקר בתחןם

עלין שןב ןשןב ,אןלם בסימןלציה

מבנים בלתי קןןיים  ,פתןחים  ,כמעט מרןסקים ,

ההדמיה באןנ י ברס י טה של מדינת ןןשינגטןן

להמשיך ןלפתח את המחןל  ,כי האקראיןת שןב

שנינן עבדנן על הפרןיקט כשנתיים  ,ןנעזרנן

 IIמןקפאןת II

לבסןף בתהליך קןןי  ,שניתן לחזןר

בסיאטל  ,ארה"ב,

אינטראקטיבית ,במציאןת המדןמה ,אפשר

תלןיה בפעןלה האינטראקטיבית של הרקדן

בצןןת ; של שלןשה אנשי מחשבים ןבעןזר נןסף,

ןההדמיה הממןחשבת  ,ןכתןצאה מכך נפתחןת

תהליך היצ י רה של מחןל במציאןת המדןמה

אינספןר אפשרןיןת ןדרגת אי הןןדאןת גדלה ,

הןליך אןתנן לדיןן בשאלןת רבןת ןפתח לפנינן

מעצם טבע המציאןת המדןמה מיטשטשים

אפשרןיןת אמנןתיןת רבןת ,בשל שלל

תחןמי היצירה השןנים  ,על ידי שינןי שחל בדרך

האפשרןיןת שעןמדןת לרשןת העןסק בכ,ך

היצירה של האמנןת  ,ןבהגשמתה  ,זאת משןם

ןשיתןף של כלל המשתמשים בעתי,ד הגבןל בין

שעליך ליצןר " עןלם" שיהיה פתןח לשיתןף

היןצר ןהצןפה אינן ברןר עןד ,האם אפשרןיןת

ע

• ר · ·

ת

תל

א ב ·ב

•

י

בלס קלאסיי בלס מידרניי מחיל יצירתי
בית הספר למחול המאפשר לימודי מחול ותנועה ברמה הגבוהה ביותר י
ןמפתח את יכןלת התלמידים בהתאם לכישןריהם.

•

שיעורים במחול יצירתי ובבלס קלאסי לילדים בגילאי  12 -7בחמש רמות לימוד.

•

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

•

שיעורי מחול מודרני ובלס קלאסי ,ג'אז ,אייקידו ,קפוארה ,תפוף ,ריקודי בסן
ומרשל דנס לבוגרים מגיל . 18

•

שיעורי בוקר לרקדנים מקצועיים.

•

השתלמויות מורים למחול בימי

•

להקת תיאסרון מחול תל אביב לרקדנים צעירים ,אחרי

•

פסח

•

קורסי קיץ

•

- ' 95
-

מורים

קורס
קורס

-

שלישי .
צבא .

לכוריאוגרפיה בשיתוף  - LABAN CENTERלונדון.
לפלמקן על ידי  - LA-TATIספרד.

מתאריך

2.7.96

אורחים .

.צוות מורים מקצועי

ומיומן.

עד

21.7.96

פו

ענ ג • W

tI

ה

~
"'

הכןריאןגרפ י ם הצעירים שלי גןנן ןאןרן מנצןרה ,
הרקדנ י ת ליאןרה אקסלרן,ד המןרים למחןל
אןרלי הןפמן ןשןש בן-דב ןהתרפיסטית בתנןעה

יןנה שחר  -לןי.
בס י ןם הקןרס הצ י גן חלק מהמשתתפים את
התרגילים שהכינן במהלכן  .מסתבר  ,שגם
בתרגילים עם  IIמחשב חסר

נשמה II

הטעם

האמנןתי ןהיכןלת באים לידי ביטןי  ,ןהתןצאןת
הין על כן ברמןת שןנןת ןבכיןןנים שןנים .את

שלי גןנן עני י נה  IIההשפעה הדן-ס י טרית בין

הבמה למחשב  ".בתחילה הןצג התרגיל על צג
המחשב המןגדל ןאחר כך בביצןע חי של
הרקדנים  ,ןהיה מעניין להשןןת בין האיכןיןת של
התרגיל המןקרן לבין זה החי.

נ

ך תיארן משתתפי הקןרס לכןריאןגרפיה

הקןרס האינטנסיבי בן השבןעיים התקיים

מירה שרןן י צרה קןמפןזיציה תנןעתית חשןפה

בתןכנת לייף-פןרם  ,שהתקיים בחןדש

באר ץ בפעם הראשןנה  .יזמה אןתן רנה גלןק ,

למקצבים ןכיןןנים של טרין  .יןנה שחר-לןי

אןגןסט באקדמיה למןסיקה ןמחןל ע  IIש

ד י קן בית הספר למחןל של האקדמ י ה  ,בס י ןע

תי ע דה שעה טיפןלית של אם ןיל,ד ןראית כיצד

רןבין בירןשלים  ,את המפגש שלהם עם

המדןר למחןל שליד המןעצה הציבןר י ת לתרבןת

שפת הגןף של הדמןיןת מצביעה על הבעיןת ןעל

ןל אמנ ןת  ,ןהעב י ר אןתן יע קב שר י ר  ,רקדן

אפשרן י ןת הריפןי  .אמיר קןלבן החליט דןןקא

לשעבר בלהקת בת שבע ןכיןם כןריאןגרף

לנצל את היתרןנןת העל-פיסיים שהמחשב

ןמןרה באןנ י ברס י טת אןסט י ן שבטקסס .

מציע  ,ןיצר תרגיל שאינן מיןעד לביצןע חי אלא

התןכנה  II :דן-שיח בין העין למה שמשתקף על
לעצמן , II

 IIאפשרןת ללכת רחןק

עם הדמיןן  II ",פתח חשןב

 IIהפרטנר י ת

המסך  II ",מדיןם

להןראה ,II

שמדברת במןנחים של צןרה בלבד  ".דבריהם
נאמרן בהתרגשןת של אנשים המןדע י ם לכך

להצגה על הצג בלבד .אצלן הדמיןן חןגג
כל משתתף עבד על מחשב משלן

שנגען במכשיר שאןל י יעצב את המחןל של

שמקב י ל

שנןת האלפי י ם  II .זה עןלם טכנןלןגי ןצר י ך להגיב

קינטית ,זןרמת ןגמ י שה ןמתארת רישןם של

עלין  .הןא לא יפתןר לנן את כל הבע י ןת  ,אבל

אדם  .השתתפן בקןרס תשעה אנשים  ,מכל

צריך ללכת עם זה  ",אןמר אמ י ר קןלבן ,

תחןמ י

ל - PC 486-

-

מקינטןש

המחןל -

עם התןכנה שהיא מאןד

ה י ן שם הכ ן ר יא ןגרפ י ם

הןןתיק י ם אמיר קןלבן ןמירה שרןן ,

ןהדמןיןת רןקדןת על ראשיהן ,מעןפפןת ןעןשןת
 IIכל מה שרק ד ן חןלם לעשןת ןאינן מסןגל  ,כמן
לעןף . II

בסיןם הצגת תרגיל י התלמ י דים הצ י ג שריר
מהדןרןת יןתר מתקדמןת של התןכנה  ,שבהן

9

הדמן י ןת תלת-ממדיןת  ,מפרקי הגןף ברןרים
יןתר ןאפילן ניתן להלביש אןתן ןלבדןק

אפשרןיןת תאןרה  ,כל אלה דןרשים  ,כמןבן ,
מחשב חזק יןתר ןמשך לימןדים ארןך י ןתר ,
במסגרת דברין ע ל אןדןת כיןןני התפתחןת

אפשרי י ם של הכןריאןגרפ י ה הממן חשבת ה ציג
שריר שנ י קטע י ם קצר י ם מעבןדתה של ד " ר

ייזה

עוליס

טכנוליוג
ליהג  8ב

וצר  8ר

8

עלי  8ו.

ליא

 8פנרור

כלי

הבע  8ונר.

צר  8ר

הכל גם ניתן לשיכפןל על עשרןת רקדנ י ם

הוא

אנר

לינו

אבלי
עס

ליליכנר
זהיי

ציןנה פל,ד ה ע ןסקת בתחןמים שןנים של

יי אם אתה לא שןלט ממש בתןכנה ןלא מג ד יר
א ת הת נ ן ע ה במדןיק היא תיתן לך פתרןנןת
שלא התכןןנת אליהם  ,אבל הטעןיןת י ןצרןת
את ה י צירת י ןת ןנןתנןת פתרןנןת שלא חשבת

עליהם  ,מנןגדים למחשבה ןלהרגלים שלך ,
נןצר י ם דברים שפיסית אי אפשר לעשןת,
התןכנה לא מבינה את מגבלןת הגןף האנןשי

אמנןת ממןחשבת ןמןלטימדיה  ,הקטעים נבחרן

להדג י ם איך הןפכים אנימציית מחןל בסיסית ,

יי אתה ע ןבד ע ם דמןת חסרת נשמה שתעשה כל

ןמציעה אןפציןת שקשה להתמןדד איתן ,למשל,

הנערכת בתןכנת לייף-פןרם  ,למחןל בתצןגה

מה שתבקש ,אין רקדנים עי יפים  ,ברכ י ים

ראש הדמןת יכןל לשכב על הכתף  ,אבל

תלת ממדית  ,על ידי יישןם תןכנית סןןיבל,

כןאבןת אן בילבןל ן אי ד י ןק  ,מה שעשית נשאר ,

הפתרןנןת מגרים את הדמיןן  ,לעשןת דברים

בקטעים שהןצגן הןרכב חלל הביצןע של

הרקדנים הדיגיטליים מציןרים מקןרי י ם ש נ עשן

'יאס אנרה ליא
שוליט

בתןכנת אדןבי אילןסטרטןר  ,צילןמים מעןבד י ם
בתןכנת אדןבי פןטןשןפ ןסרט י ןידיאן

בנרוכ נ ה

דיגיטליים בעלי ערןצים אחדים של תמןנה
ןקןל  ,אשר נערכן בתןכנת אדןבי פרמייר  ,לדעת
פל,ד המחןל הממןחשב עתיד להפןך לז ' אנר
עצמאי במרחב היצירה המןלטימדיןנית ,ןלזרןם
כמןתה באןטןסטרדןת המידע חןבקןת העןלם

אל קהל רחב של שןחרי אמנןת ,

אנר

וליא

לקט דעות של המשתתפים:
יי צריך לתת הרבה פקןדןת בשביל כל תנןעה ,
זה מתיש לבנןת את המשפט התנןעתי הבסיסי ,
אבל אחר כך אתה חןפשי לעשןת במהירןת
ןבקלןת את כל הןןאריאציןת על אןתן משפט ",

התמונו ת הו מת וך ע בודת ה מו לט ימדי ה ה ממו חש בת יי מח ולות
י יגי ט "ל .ס  ",מאת צי ) נה פלד
THE lLLUSTRAT10NS SHOW Z10NA PELED'S "D1G1TAL DANCES",

ענגד  8ר

הנרנועה

בענדו  8ק

ליר

ענענש

ה 8א

נר  8נרן

CREATED ELECTRON1CAL Y

שראית על המחשב למרןת שאתה יןדע שפיסית
זה אי אפשר",

פנררונונר שליא

הנרכ ו ו נ נר
אבלי

אלי

8

הס .

הטעו  8ונר

 8וצרונר

10

שימלאן את המסך" ,

ה  8צ  8רנר  8ונר

אנר

עננוגדונר

עלי

8

הס .

ליענחשבה

וליהרגלי  8ס

עבודה  ,אחרת תקבל משהו שמאוד מזכ י ר את
מרס קנינגהם " ,

ונונרנ ו נר

פנררונונר שליא
חשבנר

יי בשביל לכפןת על המחשב את הסגנןן שלך
אתה צריך להכיר אןתן ה י טב ןלהשקיע הרבה

שליר יי

יי הדמות היא דו ממדית ואין דינמ י קה  ,יש בע י ות
פרספקטיבה " ,

~

ע ם מ שתתפ י הקורס שוחחה רות אשל,
בשנה הבאה יתקיים קורס דומה וכן קורס המשך

במס ג רת האקדמ י ה ע " ש רובין בירושל י ם

~
'"a
"'-

'"

תיאטרוו מחול ענבל ,שנוסד כבר בתחילת שנות

י

י

החמישים ,הקדים את כולם ,אך רוב הלהקות
הממוסדות בארץ הוקמו בעשור שבו הקימו

ימפו לסקי ומרקמו את להקתם .ממש באותה

שנה הוקמה להקת בת דור  ,האחות הצעירה
ללהקה הבוגרת בת שבע )שהוקמה

ב ,(1964-

ובקיבוץ געתוו עמדה להיוולד בת נוספת למחול
המודרני

-

הלהקה הקיבוצית

) (. 1969

ימפולסקי ומרקמו חיפשו מקום ליד תל אביב
שיאמץ אותם וייסדו את "להקת הבאלט

הקלאסי של חולוו'! מדי יום היו עוברים

מאת

רות

אשל

בלהקת באלט קלאסי בארץ היה צורך אמיתי.

במכונית ואוספים את רות זיו ורבקה יודאיקו

המחול המודרני היה מושרש כאו כבר משנות

)שעזבו איתם את האופרה( ונוסעים לעשות

העשרים ואילו הבאלט הקלאסי עדייו היה בו

שיעור וחזרה על במת עץ קטנה של בית יד

כשברטה ימפולסקי והלל מרקמו

חורג בשנות השישים .ניסיונות קודמים להקים

לבנים .כעבור מספר חודשים עברו לבמה גדולה

ייסדו להקה  ,בסוף שנות השישים ,

להקות באלט )של מיה ארבטובה  ,רינה

יותר בקולנוע רינה )שדרות קוגל(  .מנהל האולם

וקראו לה "להקת

ניקובה  ,אלכסנדר גרפצ ' וב ואחרים( לא עלו

לא גבה מהם תשלום ,ייוהיינו נכנסים מדלת

הבאלט הקלאסי

יפה ,והאופרה הישראלית היתה המקום היחיד

אחורית ,לאולם חשו,ך מדליקים נורה אחת כדי

הישראלי" הם הכריזו

שבו רקדו קלאסי יכול היה לרקוד בשנות

לא להכניס את בעל האולם להוצאות ,פותחים

באמצעות השם על

החמישים.

דלת שייכנס קצת אור ואוויר  ,מחברים את
הטייפ והלל נתו שיעור .בדיחות שפעו ממנו

הכוונות :על להקה
שתפעל בישראל

וצחקנו הרבה" ,מספרת ימפו לסקי .אחרי

ושתטפח רקדנים

החזרות ,כשהבנות היו מתלבשות ,עשו שני

וכוריאוגרפים ישראלים ,

מקימי הלהקה חזרות בחטף· אחר כך הסיעו כל

ושהרפטואר שלה יכלול עבודות

רקדנית הביתה.

הקלאסי  .בשנות השמונים שונה שם

כדי להתפרנס היו חייבים ללמד .ימפולסקי

הלהקה והושמטה ממנו המלה

פתחה חוגים באולמי ההתעמלות של שני בתי

שהו נכס צאו ברזל של הבאלט

ייקלאסי" כדי להצביע על כך

ספר עממיים ברמת גו ,לאחר שעות הלימודים,

שהרפרטואר פתוח לכל מה שקיים

והם היו כל כך מבוקשים שהיא לימדה

בסגנוו הבאלט .לא במקרה הם לא

ארבע פעמים בשבוע שש שעות בכל

קראו ללהקתם "ל הקת הבאלט

פעם .כתמורה לבתי הספר

ימפולסקי-מרקמו" )אמנים רבים

שהעמידו לרשותה את חדר

בעולם קוראים ללהקות שהקימו על

ההתעמלות היא הכינה

שמם( .חלומם של מרקמו וימפולסקי
היה לייסד להקה לאומית איכותית
שמראה את הבאלט במיטבו ,עונה

עם התלמידים

לצורכי הבאלט הקלאסי בארץ ,מפרה

את מופע סוף השנה

אותו ומוזנת ממנו.

)ייהייתי צריכה להעמיד
מאמר זה מתאר את התפתחות הלהקה במהלך

ריקודים עם נוער בכיתה ח ',

עשרים ושמונה שנות קיומה ,על רקע התפתחות

שבעצם לא רוצה לרקוד ,וזה היה

המחול בארץ ,תוך בדיקה של השאלה אלו

קשה ,אבל בסך הכל היינו די

מיעדי מקימיה הוגשמו ואלו לא.

מרוצים ,למרות שלא היה לנו
מקום משלנו"( .

השניס הךאשונות,

1975-1967

הבכורה של "להקת באלט חולוו "
התקיימה בינואר

מוסק .הרפרטואר כלל את ייפה-דה-קאטר"

זוג הרקדנים ברטה ימפולסקי והלל מרקמו
בילה את שנות החמישים בחו " ל .הם רקדו

של דוליו  ,כוריאוגרפיה של מרקמו בשם

בלהקות ידועות כמו באלט פוקיו ובאלט ריס

ייאינטרפליי" ,למוסיקה של אנטוו גול,ד

דה מונטה קארלו  ,והחלום להקים להקת

ודואטים מתוך יירומיאו ויוליה" ו"דוו קישוט"

באלט קאלסי בישראל ליווה אותם כל העת .

של סרג ' ליפאר שהם רקדו בעצמם .הם היו

כשהחליטו שהגיע הזמו לחזור הביתה ולהכות

זקוקים נואשות לתמיכה כספית והכינו מופע

שורש ,פנו באופו טבעי לבאלט האופרה

מיוחד לראש הקרו תרבות אמריקה ישראל

הישראלית .שם הם רקדו שנתיים כסולנים

דאז ,סמולאס ,ולראש עיריית חולוו .אך הם לא

אבל מהר מאוד התברר להם שלא לבית הזה

הגיעו לבכורה  :יי שכרנו אולם ותאורה בהוצאה

ייחלו .ימפולסקי :ייהרקדנים לא קיבלו שכר

כספית גדולה עבורנו .שעות חיכינו על הבמה ,כל

בקביעות ולא היתה משמעת חזרות .הייתי

פעם התחממנו מחדש  .איש לא הגיע  .צילצלנו

צריכה להופיע בכל ההפקות )של הבאלט ושל

לקרו והמזכירה לא רצתה לקרוא למר

האופרות( וכשנפצעתי לא היתה לי מחליפה

סמואלס .בדרך חזרה הביתה עברנו דרך משרדי

והייתי צריכה להמשיך להופיע כשאני פצועה.

הקרו והתעקשתי לדבר איתו .אמרתי לו

החלטתי לעזוב גם אם אצטרך לנקות בתים

שחיכינו לו שעות ,נכנסו להוצאות ולפחות היה
יכול להודיע שאיו בכוונתו להגיע .כל מה שהיה

למחיה" .ב  1967-החליטו לעזוב את האופרה
הישראלית של אדיס דה פיליפ ולהקים להקה

12

1967

הקר באולם לא

משלהם.

ברטה ימפו לסקי בתפקיד יוליה

8ERTA YAMPOLSKY AS JULIET

לו לאומר לי היה  :אמרתי לך לא להיכנס

להוצאות .ירדתי למטה ובכיתי'!

היה קשה לשןןק את להקת הבאלט הקלאסי
של חןלןן .בסןפי השבןע הין לןקח י ס את
המכןנית ןמחפשיס אןלמןת  .מרקמן  ,חמןש
בביקןרןת ,היה נפגש עס רכזי תרבןת בתקןןה

לקבל הזמנה .כשהתחילן סןף סןף להןפיע ,

הקהל קיבל אןתס יפה ןהס זכן לחשיפה גדןלה
ןאןהדת בעיתןנןת .

הבכןרה התל אב י ב י ת נקבעה לערב פרן ץ
מלחמת ששת ה י מיס  ,בבית הח י יל .הגבריס כבר
הין מגןיסיס ן  /lפחדנן שיג י יסן את ה ל ל ןאז א י ן
הןפעה  .כל יןס חזרנן הביתה אחרי החזרןת

לראןת אס הגיע צן הגיןס

שלן ./l

לשמחתס

האןלס היה מלא בכל זאת  ,אס כי בנש י ס
בלב,ד ןרק כשחזרן הביתה חיכה צן הג י ןס של
מרקמן על הדלת .לבכןרה התל אביבית הגיעה
גרטרןד קראןס )הגןרן של המחןל המןדרני
האירןפי של שנןת השלןשיס ןהארבעיס באר ץ ( .

היא עןדדה אןתס  ,ןשלא כמן אחר י ס  ,לא ש א לה
אןתס מה פתאןס זןג מצליח חןזר לאר ץ /I .י ש

כאן גרע י ן אמיתי  ,אתס טןביס ןעליכס להמ שי ך
הלאה .לצערי המחןל המןדרני ]המחןל

האמריקאי הגראהמי[ הןלך בכ י ןןן שאנ י לא
רןצה להיןת חלק ממנן .אני מעדיפה באלט
קלאסי ממןצע על פני המחןל המןדרני

. /l

לבקשתה ,היא הפכה ליןעצת אמנןתית סמןיה
של הלהקה שבדרך.

חלומם של מוקמז ו י מ פ ו ל םק י ה י ה
ל יי םך להקה לאומ י ת א ינ ות י ת

שמואה את הנא ל ט נמ י טנו ,ע ונה
לצוונ י הנא ל ט הקלאם י נאוז,
מפוה אותו ומוזנת ממנו
אחרי המלחמה התארגנן מחדש  ,צירפן ר ק דנ י ןת

ייגורה ל)דר" ,כור' ,ברטה )מפולסק)

נןספןת )דליה קןשט ןנןרית רייס(  ,לקחן ת א ןרן

רקדנ)ם ,אורנה קוגל וקוו)ן קנ)נגהם

ג

ןשכרן אןלמןת מכספס /I .כןלנן הצטןפפנן

צ)לום ,גד) דגון

במכןנית  ,הלל הןריד את המזןןדןת ןסידר א ת

' GURRELIEDER' ,CHOR.: BERTA YAMPOLSKY

הבמה ןאני תפרתי ןגיהצתי את השמלןת

, /l

DANCERS: ORNA KUGEL, KEVIN CUNNINGHAM

יי הגערה עם שער הז ה ב ",

כ ור' ,נעמ) אלסק ובסק)
צ)ל ו ם) ,עק ב אגור

' THE GIRL WITH THE GOLDEN HAIR " ,
CHOR.: NAOMI ALESKOVSKI

מספרת ימפןלסקי .אך עיריית חןלןן לא נתנה

נלהקת נאלם קלאם י נאוץ היה צווי

ןמתיש ן ת .הם עברן לתל אביב  ,שכרן קןמה

אמ י ת י  .המחול המודונ י היה מושוש

את התמיכה המיןחלת ןהנסיעןת הין ארןכןת

בבית פרטי ברחןב שטריקר ןבנן רצפת עץ ,

אבל כשהרקדנים קפצן הרצפה רעדה ןהשכנים

נאז ננו משנות העשו י ם ואילו

התלןננן .הם נאלצן לעזןב.

המעברים התכןפים ממקןם למקןם הבה י רן

הנאלם הקלאם י עדייז היה נז חווג

להם את החשיבןת של בית משלהם .ימפןלסקי

נשנות השישים .נ י ם י ונות קודמים

בכיכר המדינה ,אז מקןם רחןק בצפןן העיר

להק י ם להקות נאלם לא עלו י פה,

ביקשה מאביה שיעזןר להם לרכןש מרתף
שרק החל להתפתח  .שןב התקינן רצפת עץ
ןשןב התחילן לעבןד :יי זה היה ב-

.1970

פתחנן

בי"ס ןמאןת תלמידים הגיען מכל הארץ .
הלהקה מנתה חמישה רקדנים  .קיבלנן תמיכה
סמלית של

2000

לירןת לשנה ,שבקןשי הספיקן

לסרטןגה ספרינג ןראן הןפעה של הנין יןרק

סיטי באלט עם ייחלןם ליל קיץ" של בלנשין
בביצןע אדןארד ןיללה ןסןזאן פרל .ייהצגנן

עצמנן כמנהלי הבאלט הישראלי ןקיבלנן
כרטיסים במקןמןת הכי טןבים באןלם .אחרי

המןפע התביישנן ללכת אל מאחןרי הקלעים
לברך את בלנשין  ,אז רק כתבנן מכתב תןדה

נלהב"  ,מספרת ימפןלסקי .כעבןר שנים סיפרה
להם פט נירי

-

אז סןלנית בלהקה ןאחר כך

מעין שגרירה של בלנשין בעןלם  ,שלימדה את
ריקןדין ןהשגיחה שיבןצען כפי שהיה

רןצה -

שהמכתב נגע ללבן של בלנשין ,ןמאז זכה
הבאלט הישראלי ליחס מיןחד מצדן ,ןקיבל בין

והא ו פ וה ה י שואלית היתה המקום

היתר יצירןת משלן בחינם .

ה י ח י ד שנו וקדז קלאםי י נול ה י ה

ימפלןסקי ןמרקמן חזרן מארה " ב עם שבעה

להפקה צנןעה אחת  ,אבל עצם ההכרה עןדדה

לוקוד נשנות החמ י שים

אןתנן " .

רקדנים עןלים ,שהבןלטת בהם היתה פמלה
אןסרמן ,ןכ,ך יחד איתם ,מנתה הלהקה תשעה
רקדנים .כבמטה קסם שינתה הלהקה פניה.

אלא שאז נתקלן מייסדיה בקןשי למלא את

הרמה הטכנית עלתה בכמה דרגןת ,אבל

לא הין יןצרים ןהין חייבים לפנןת ליןצרים

השןרןת  .חלק מהרקדנים הןןתיקים החלן

השיעןרים ןהחזרןת כבר התנהלן בשפה

מחן"ל  ,כי כןריאןגרפים ישראלים כמעט ןלא הין

בינתיים לפרןש  ,ביה " ס שלהם רק נןסד ןלא

האנגלית .בעצת הרקדנים העןלים הןזמן

הגיע הזמן להרחיב את הרפרטןאר  .הם עצמם

באןתם שנים  ,לא במחןל מןדרני ןבןןדאי לא

היה יכןל לספק להם רקדנים ןגם בביה"ס של

הכןריאןגרף האמריקאי טןד בןלינגר ןהןא

בבאלט קלאסי .ה י ןבש היצירתי בארץ התמשך

אןלפן בת דןר  ,שנןסד שלןש שנים מןקדם יןתר ,

העמיד את היצירה

הין תלמידים מתקדמים מןעטים בלבד

בשנןת השישים ןהשבעים  ,ןעןלם המחןל

ב ,1967-

הישראלי כןלן התרכז בבניית הכלי הטכני

ןרןבם שאפן לרקןד בבת שבע ןבת דןר ,

ןהןןירטןאןזי של הרקדן )בטכניקת מרתה

המסןבסדןת בנדיבןת על ידי הברןנית בת שבע

גראהם( .זן היתה ריאקציה למחןל האירןפי

דה רןטשילד ןשלימדן בהן מיטב המןרים

ששלט בארץ

ב ,1964-1920-

שבן הןשם דגש על

ןהכןריאןגרפים בעןלם .הפתרןן שנמצא לבסןף

". "STILL POINT

הלל מרקמן :יימיד אחרי
שהעמיד את הבאלט
פרצה מלחמת יןם
כיפןר ןחששנן

שהרקדנים

מחן"ל יקןמן

היצירה אבל הטכניקה הןזנחה ,אך לריאקציה

היה

התלןןתה תחןשה של נחיתןת לגבי יכןלת

ןהןא התאפשר בזכןת הסןכנןת

ןיברחן ,אבל

היצירה של יןצרים מקןמיים ,ןהלהקןת

היהןדית  ,ששילמה את דמי

כןלם נשארן".

המןבילןת ,בת דןר ןבת שבע ,התחרן ביניהן מי

הטיסה  ,שכר הדירה ןאת

יבןא רקדנים יהןדים מארה " ב ןקנדה,

תביא יןתר כןריאןגרפים מפןרסמים מחן " ל.

משכןרןתיהם של הרקדנים

ברטה ימפןלסקי ןהלל מרקמן פנן לכןריאןגרפית

בחןדשים הראשןנים.

הצרפתית ג ' אנין שארא שיצירתה

" "LES LIENS

)הכבלים ,הקשרים( הרשימה

אןתם קןדם בבריסל .הם קיבלן מלגה למימןן
כרטיס הטיסה שלה ןמכספם שכרן לה חדר
במלןן זןל ברחןב בן-יהןדה  .בתןך שלןשה
שבןעןת היא העמידה את הדןאט ןעבןר

הקבןצה יצרה את יישאקןנה " .

בהדרגה התרחבה הלהקה לשבעה רקדנים
ה:ו:ו מרקמו )ברטה )מפ):וסק) ב" ר)מ)א) ) ) ) :ו )ה "

HILLEL MARKMAN

 ANDץ LSKס AMPץ

" AND JULIETס  MEס IN "R

BERTA

בזמן שהןתם בארה " ב לצןרך
איתןר רקדנים יהןדים  ,הגיען

הרפרטןאר

המשיך להתרחב
ןהם הזמינן עבןדןת
מהכןריאןגרף הכןשי

ג'ין היל סאגאן,

שבילה מספר שניס בישראל והיה מאוד מקובל
בארץ .העבודות שלו התבססו על שילוב
טכניקת באלט קלאסי וג ' אז בסגנון קאתרין

דאנהס  .הוא יצר לבאלט הישראלי שתי עבודות
)ייהכאב המתוק" ו"פרח הלוטוס החיוור " (  ,כמה
עבודות ללהקה הקיבוצית ולבת שבע ועבודה
אחת ,עבודתו הטובה ביותר  ,ייוהיה ככלות",
לבת דור בעקבות מלחמת יוס כיפור .וגס עס

ג ' נין שארא נשאר הבאלט הישראלי בקשר .
היא היתה קשובה לקשייס הכספייס של
הלהקה ותרמה לה עבודה נוספת .

""REPETITION DE PHAEDERE

 ,שהעמידה

הרקדנית אן איטון מהסדלרס ווילס  .ברטה
ימפולסקי יצרה את עבודתה הראשונה
ייואריאציות סימפוניות" ,למוסיקה של סזר
פרנק ,בעידודו של הלל מרקמן ,שביקש להקל
את התלות ביוצריס זריס  .ימפו לסקי  :ייזה היה
קשה  .הייתי מתחילה ואחד הרקדניס המרכזייס
בקבוצה לא האמין בי  ,חיבל והמריד את

הרקדניס נגדי  .לא ידעתי איך לנהוג  .כשסיימתי
חשבתי שזו תהיה העבודה האחרונה שלי  .מאז
הבנתי עד כמה תלוי הכוריאוגרף בנאמנות
הרקדניס  ".הביקורות היו טובות אבל תהליך

לננווה התל אנינית הביעה בוטווד

קואוס .היא עודדה אותם ,ושלא
נמו אחוים ,לא שאלה מה פתאום
זוב מצליח חוזו לאוז .יי יש נאז
בועיז אמיתי ,אתם טונ י ם ועלינם

להמשיך הלאהיי
ג ייואר'אצ'ות ס 'מפוכ'ות" ,כור  ',ברטה 'מפולסק'
יי סי מפוני ה

ב'C -

"

כ ור' ,ג'ורג' בלכש'ו
•  IN Cץ MPHONץ S

CHOR.: GEORGE BALANCHINE

ז

רקד כ'ס ,ר 'צ'רד שוגרמו  ,פמלה אוסרמו

היצירה היה טראומטי וברטה ימפולסקי

צ'לוס' ,עק ב אג ור

העדיפה להמשיך לראות עצמה קודס כל

MPHONIC VARIATIONS ",ץ "S

כמנהלת אמנותית ורקדנית ראשית .

ץ AMPOLSKץ CHOR.: BERTA

בסוף התקופה הראשונה היה מקוס

DANCERS: PAMELA OSSERMAN AND RICHARD SUGERMAN

לאופטימיות ; הלהקה ,שהוקמה ללא תמיכה

יי כ ! ו!:ז)!!! מערכה שנ"ה ,
כור ) !:פו !:פךו

!

רקדנים ,ארז דרור  ,מרשה זוסמן ,

צ' 7ום ,רות נא מן

""GISELLE
CHOR.: PERROT
DANCERS: MARCIA ZUSMAN
AND EREZ DROR

ממסדית ,לא רק שרדה
אלא גס התפתחה  ,היה

לה בית משלה לחזרות
ובי  IIס פורח .בשלב זה
היא התבססה אמנס

כמעט לחלוטין על רקדניס
ויוצריס מחו  IIל ,אבל זו
היתה רק ההתחלה.

בינתייס החלו להגיע
הזמנות למופעיס,
הביקורת היתה אוהדת

והקהל מילא אולמות.

בגרות,

1985 -1975

שלב חוש החל נאשו הלהקה הוזמנה

שלב חדש החל כאשר הלהקה הוזמנה

להשתתף בפסטיבל ישראל

ב .1975-

ההזמנה

סימלה הכרה ביכולתה ,אבל מה שחשוב יותר
היא נתנה למייסדיה את האומץ  IIלחשוב

בגדול

II

ולהעז לפנות אל בלנשין .ימפולסקי:

 IIחשבנו ,מה אפשר להביא לחגיגה שכזאת והלל

הציע שנבקש מבלנשין את 'סרנדה' .הייתי
בטוחה שהוא לא יטרח אפילו לענות לנו  ,אבל
תוך שבועייס הגיעה תשובה עקרונית חיובית".

בלנשין רק התנה את מתן העבודה בכך שפט

להשתתף בפסטיבל ישואל ב.1975-
ההזמנה םימלה הנוה בינולתה ,אבל
מה שחשוב י ותו ה יא נתנה למייסויה

את האומץ "לחשוב בנוול" ולהעז

לפנות אל בלנשיז

נירי תראה את הלהקה ותחליט אס היא ראויה
לרקוד את עבודותיו .בואה של נירי עורר
התרגשות ,חשש ותקווה .בתאריך שנקבע

הלהקה נתנה את המופע הראשון שלה  ,מטעס
אמנות לעס  ,בקולנוע אורלי בלוד )ייחששנו
מקהל עוין שלא רגיל לראות באלט"( ,ונירי
הגיעה למופע באיחור והחזיקה את הקהל

והרקדניס בהמתנה מתוחה .מרקמן :ייכשנחלצה

מהפקקיס משדה התעופה  ,רצתי לבמה ,לחצתי
על הטייפ ,והמופע התחיל"  .הדיווח של נירי
לבלנשין היה אוהד )ימפולסקי" :היא הדגישה
לטובה את עבודת הבהונות והסגנון המיוחד

הלהקה (II

שהקרינה

והיא

כל כך התרשמה מיצירתו
של סאגאן )  IIהכאב

המתוק (II

שהזמינה אותה

עבור להקתה )באלט
ציריך(·

כדי לבצע את

 IIסרנדה II

היה צריך להרחיב את
) ,

/

הלהקה .הבעיה נפתרה
בפשטות ,מספר מרקמן:

 IIשלחנו את פאמלה
אוסרמן לארה  IIב והיא
הביאה רקדניס"  .הצורך

לייבא רקדניס מחו  IIל עד
שנות השבעיס נבע

מהדימוי שדבק בבאלט
הישראלי

-

של להקה

הפועלת בתנאיס

מקצועייס למחצה
והנאבקת לשרוד .בארץ

כבר צמח דור של רקדניס
טוביס ,רובס חניכי אולפן
בת דור במחול מודרני

ובאלט קלאסי  ,אה
יי הרמוניוס "

.

'י'

בור' ,ברטה ימפו 7סקי
רקדנים ,ונדי 7קינג ,ברונו ורזיני
" "HARMONIUM
CHOR.: BERTA YAMPOLSKY
DANCERS: WENDY LUCKING
BRUNO VERZINO

למרןת שלהקת בת דןר כבר לא יכלה לקלןט

הלהקה ,שהוקמה ללא תמ יכ ה

הישראלי לא נחשב עדיין אלטרנטיבה מןשכת .

ממסד י ת ,לא וק שודה אלא נם

לפתרןן יעיל ןזןל אבל מצד שני הןא החל לפגןם

התפתחה ,ה י ה לה נית משלה לחזוות

שרק חלק קטן מהרקדנים העןלים נשאר בארץ·

וניייס פווח ,נשלנ זה ה יא התנססה

את ההיצע הרב )של רקדניןת( ,הבאלט
ייבןא רקדנים מחן  IIל הפ,ך אם כן ,מצד אחד
בדימןי הלהקה כלהקה ישראלית ,בעיקר משןם
רןבם ,אחרי שצברן ניסיןן ןידע בלהקה ,חזרן

לארץ המןצא ןמילאן תפקידים מרכזיים

אמנם נמעט לחלוטיז על וקדנים

בלהקןת שם.

נירי חזרה לארץ ןהעמידה את  IIסרנדה

II

ןפה דה

מתןך " אגןן" בשלןשה ימים ,במימןן קרן
תרבןת אמריקה ישראל ,שהתרשמה מהנכןנןת

ו י וצוים מחוייל ,אנל זו ה י תה וק
ההתחלה ,נינתיים החלו להניע

של בלנשין לתת עבןדה משלן ללהקה ישראלית.

הזמנות למופעים ,הנ י קוות היתה

מבלנשין עבןר עבןדןתין ,אך זה מעןלם לא הגיע

א והדת והקהל מ ילא א ולמות

מנהלי הבאלט הישראלי חיכן לחשבןן הגדןל
ןגם לא חשבןנןת אחרים על עבןדןת נןספןת

שהתקבלן ממנן במרןצת השנים.

סגנןנן לא התאים לה ןהןא הןעבר לבאלט
הישראלי .רןברטן טרנצ'רן )שאןתן הכירן עןד

מתקןפת האןפרה של דה פיליפ( העלה את
היינץ שפרלינג יצר את

 IIבית ברנרדה אלבה ,II
 IIאןפןס  (1977 ) 11 35למןסיקה
ןראל למב העלה את  IIהפרפר

II

של שןסטקןביץ,

)( 1978י באלט

שבמקןר נןצר ללהקת אלןןין איילי .מרקמן" :זן
היתה עבןדה צבען נית ,פראית ,עם מןסיקה

אלקטרןנית ןבעקבןתיה קיבלנן מכתבים

נזעמים מקהל המינןיים ,שנחליט אם אנן להקה
קלאסית אן מןדרנית .חבל ,היתה עבןדה יפה .
אןלי היןם אם היינן משחזרים זה היה
מתקבל . II

רק בסןף שנןת השבעים ןתחילת השמןנים חל

שינןי כללי בגישה כלפי יןצרים מקןמיים
ןעבןדןת של יןצרים ישראלים החלן להןפיע

ברפרטןאר הבאלט הישראלי ,כמן בזה של

להקןת ישראליןת אחרןת  .חןגי המחןל בארץ
התגברן על חןסר הביטחןן ןעל האמןנה שרק

בכןרה שנייה לקראת פסטיבל ישראל

בחן  IIל י ש כןריאןגרפים מקצןעיים .בלהקת בת

העניק לבאלט הישראלי הכןריאןגרף

שבע היחס ליןצרים מקןמיים עבר מהפך של

פליקס בלאסקה עם  IIאלקטרן באך" ,

ממש .הלהקה הפסיקה להעסיק מנהלים זרים,

שהעמידה הרקדנית מטה הןנינגן

שנהגן לבןא לתקןפה קצרה ןלהעמיס עליה

מדנמרק ןהןפיעה ביצירה בתפקיד

עבןדןת משלהם ,ןשלא היה להם כל עניין לטפח

מרכזי .מצןיד בשתי בכןרןת אלה הפתיע

רקדנים שמבקשים ליצןר .בסןף שנןת השבעים

הבאלט הישראלי את הביקןרת ןהקהל

קאי לןטמן הזמין יצירןת ללהקה מאשרה

לטןבה .תקןפה חדשה החלה .הבאלט

אלקיים ,רינה ירןשלמי ,יאיר ןרדי ןישראלים

הישראלי הןכר כלהקה מקצןעית ,ןהין אפילן

אחרים ,ןבתחילת שנןת השמןנים ,כשמשה רןמנן

שהתבטאן שנס הןא שבישראל קמה להקת

התמנה למנהל האמנןתי של בת שבע ,תהליך זה

באלט קלאסי .ההצלחה בפסטיבל
ןתשבחןת הביקןרת העלן את דימןי

הלהקה גם בעיני הרקדנים
הישראלים ןכ,ך לצד פאמלה
אןסמרן ןמרסיה זןסמן ,הסןלנים

מחן  IIל ,החלן מןפיעים בתןכניןת

הבאלט הישראלי גם שמןת של

ישראלים בתפקידים מרכזיים,
ביניהם נירה פז ,ארז דרןר,

איריס גיל ןנעמה ידלין,
ןבתחילת שנןת השמןנים
הצטרפן ארנה קןגל ,ןןנדי

לאקינג-שפירא ,שעם הזמן
נעשן לסןלניןת .
הרפרטןאר של הבאלט
הישראלי התרחב במהירןת,
אף שעדיין התבסס כןלן על

יןצרים זרים  .יןסף לאזיני
העניק ללהקה את  IIהמנדרין
המןפלא II
הסןררת II

)(1976
).(1977

ן  IIהבת
הןא הגיע

לארץ בעקבןת קשרי
תרבןת ישראל צרפת

ללהקת בת שבע ,אבל
יירומיאו ,ו,כוה"

כור' ,ברטה ימפו:וסקי
רקדנים ,נעמה יד:וין )יו:ויה(
ג' ורג' וגור יעקובי

" AND JULIETס MEס "R
 R,: BERTA YAMPOLSKYסCH
DANCERS: NA'AMA YADLIN
BYס  RGINA JACסGE

הגיע לשיא .בתקןפת כהןנתן חלק נכבד
מהרפטןאר נןצר על ידי רקדני הלהקה
)רןמנן II :לא הין הפתעןת גדןלןת

לטןבה .אבל העבןדןת לא הין
יןתר טןבןת אן רעןת מאלה

של הכןריאןגרפים מחן"ל"(.
גם הלהקה הקיבןצית
החלה להסתמך יןתר על
יןצרים מקןמיים.

ןאשר לבאלט הישראלי ןלכןריאןגרפיה
ישראלית

-

יירןמנסןת"

תקופה חדשה החלה ,הבאלט

דןמי סןפר רייטר ,יצר את

) (. 1976

הכןריאןגרפית

נעמי אלסקןבסקי ,מהדמןיןת הבןלטןת של

המחןל המןדרני האירןפי בארץ בשנןת

והיו אפילו שהתבטאו שנס הוא

הארבעים ןהחמישים ,חזרה לארץ אחרי

שלימדה ןיצרה שש שנים בביה"ס של להקת
הבאלט המלכןתי הפלמי ,ןהיא יצרה לבאלט

הישראלי שלןש עבןדןת -
)  (, 1978את ייניגןדים" ) (1979
)  (. 1981כמן כן ,בתקןפה זן איפשר

את ייצלילים חדשים"
ןאת ייבת יפתח"

הבאלט

לראשןנה למספר רקדנים מהלהקה לעשןת
כןריאןגרפיןת לתןכניןת לבתי ספר .דינה

הבאלט מיסטרס רןזאלין סןבןל את "ליזי
ןארז דרןר את ייקןפסת

שבע יצרן עבןדןת עבןר הבאלט הישראלי

ב 1985-

ההצלחה בפסםיבל ותשבחות
הביקוות העלו את וימוי הלהקה נם

ענבל כבר ערכן סיןרים בעןלם מראשית שנןת
השבעים

הגיע תןרן של הבאלט

ןב 1977-

הישראלי .בסיןר הראשןן הלהקה הןפיעה עם
עבןדןת של סאגאן ,היינץ שפרלינג ןלאזיני
ןהכןכבים הין רקדנים אןרחים מארה"ב.

מרקמן :יי היינן כל כך מפןחדים ןלא מנןסים,

שלקחנן לארה"ב את סאגאן ןאת התןפרת
למקרה שחס ןחלילה תיקרע אחת התלבןשןת.
סגנןן הג'אז של סאגאן לא הרשים את

האמריקאים ןלפני כל חזרה הןא שינה את
הריקןד .בשלב מסןים שמנן אןתן ןאת התןפרת

על מטןס חזרה לארץ .הין עןד תקלןת .למשל,
הרקדן הןןתיק סימיןנןב ,שרקד בסיןר את

תפקיד הטןחן הזקן ב'הנערה הסןררת  ',לקח
בטעןת כדןרים ממריצים ןקיבל התקף לב .את

גם שני רקדנים מלהקת בת

יעקב שריר את יימחןןה לג'רןם רןבינס"

שבישואל קםה להקת באלם קלאסי,

בעיני הוקונים הישואלים

לאסקה יצרה את ייפטר ןהזאב" ) (, 1980

בןרדן" ) (1980
החלןמןת" ) (. 1983

הישואלי הוכו כלהקה מקצועית,

להקת בת שבע ,להקת בת דןר ןתיאטרןן מחןל

-

) (. 1976

אמיר קןלבן יצר את ייזכרןנןת חןל "

)ייקןלבן רקד בלהקה ןביקש לעשןת

מקןמן מילאה הבאלט מיסטרס רןזאלין סןבןל
ןגם היא כמעט ןקיבלה שבץ כשהןדענן לה

שהיא חייבת לעשןת זאת ".הסיןר נמשך אמנם,
אך כשחזרן לארץ הין צריכים להקים את
הלהקה מחדש .חלק עזבן מרצןנם )ייסיןר זה

כןריאןגרפיה .הסכמנן בתנאי שימשיך לרקןד

שיא ןאחר כך יש נפילה"( ,חלק פןטרן )ייבסיןר

בלהקה ןהןא הסכים .אחרי הבכןרה עזב אןתנן

מתגלה האןפי האמיתי של כל רקדן"( ,מעט

כומ חייל בןגד .הןרדנן את העבןדה"( .ברטה

נשארן.

ימפןלסקי יצרה את הכןריאןגרפיה השנייה שלה
ייןאלסים של שןפן"

) (, 1978

ןבהמשך החלה

ליצןר בקביעןת.

לעןמת זאת ,הסיןר

השני ) (1981

היה הצלחה.

בלנשין הגיע למןפע בקרנגי הןל בנין יןרק·
מרקמן :ייהידיים רעדן לי על הטייפ למןסיקה

בלהקןת הממןסדןת ,שהמנהלים

של יסרנדהי .אחרי המןפע הייתי גמןר כי חששתי

האמנןתיים שלהן ראן בעידןד יצירה

שאןלי לא אהב את הביצןע .לא הייתי מסןגל

מקןמית יעד ראשןן בחשיבןתן ,בת

ללכת לקבלת הפנים ןהלכתי למלןן" .אבל

שבע ןהלהקה הקיבןצית ,צמחן בשנים

במסיבה שאחרי המןפע בלנשין חלק שבחים

אלה דןרןת של יןצרים בסגנןן המחןל

ללהקה ןהבטיח שגם בעתיד יקבל

המןדרני )רןב היןצרים של היןם החלן

הבאלט ישראלי עבןדןת שלן

דרכם בשתי להקןת אלה( ,אןלם

במתנה .הביקןרןת הפעם מלאן

בבאלט הישראלי התהליך הזה
נקטע  .מרקמן :יירצינן לעןדד

שבחים לרעננןת ,לתשןמת הלב
לפרטים ,לעבןדת האנסמבל

כןריאןגרפים ישראלים

הטןבה ןלסגנןן .ביצןע יי סרנדה "

ןהעבןדןת הין יפןת אבל אלה הין

זכה לשבחים רבים ןכן יצירןתיה

כןריאןגרפים מןדרנים .מיצינן

של ימפןלסקי .חןלשת הלהקה,

אןתם ןהלכנן הלאה" פירןש

לדברי הביקןרת ,היה חןסר ברק

ה"ללכת הלאה" היה להתחיל

ןירטןאןזי של כןכבים.

להתמןדד עם נכסי צאן הברזל של

הרפרטןאר הקלאסי ,להמשיך להזמין יצירןת

אחרי שישה שבןעןת של סיןר

מחן"ל ,בעיקר מבלנשין ,ןלטפח את

בארה"ב המשיכן לדרןם

ימפןלסקי ככןריאןגרפית הבית של

אמריקה .בצ'ילי התקיים

הלהקה.

פסטיבל בינלאןמי ןבפרס
הכןריאןגרפיה הזרה הטןבה

ביןתר זכתה עבןדתה של
 I1גורה ;'ודר" ,

כור '  ,ברטה ימפו כסןלי
רןלדניס ,נינה גרשמן
וןלווין ןלנינגהס

ציכוס ,גדי דגון
""GURRELIEDER
CHOR.: BERTA YAMPOLSKY
DANCERS, NINA GERSHMAN
AND KEVIN CUNNINGHAM

ברטה ימפןלסקי ייןאריאציןת

דבןז'אק" .הבאלט שןדר
מחןף לחןף .מרקמן :ייזה היה
סיןר נהדר.
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רקדנים

השלימן סיןר של תשעה
שבןעןת מבלי
שהחמצנן הןפעה

אחת".

ב 1984-

ערכה

הלהקה סיןר גדןל
בקנדה ןבארה"ב
ןהשתתפה

בפסטיבל היןקרתי
באיטליה ,ברג'ין
אמיליה .
בעיצןמן של

תהליך הצמיחה
הזה שןב נןכחה

הלהקה בחשיבות של בית משלה

ללהקה הקיבוצית שלושה סטודיות ,לבת דור

 -ב 1979-

ארבעה ולבת שבע שנייס ואילו לבאלט

נאלצו לעזוב את הסטודיו בכיכר המדינה.

ימפולסקי" :חברת ביטוח רכשה שני

הישראלי אחד בלבד וגס הוא לא עומד

פנטהאוזיס ופתאוס החלו להגיע מכתביס שאנו

לרשותה מבוקר עד ערב כי היא מתחלקת בו

רועשיס .זרקו אותנו מהמקוס .הלהקה

עס בי  IIס ושלוש פעמיס בשבוע נאלצת להתחיל

הצטופפה במכונית פז'ו מסחרית ומדי יוס נסענו

את השיעוריס בשעות הצהרייס .כשרואיס איך

לתיאטרון החדש שבקיבוץ נצר סירני .בי " ס

הלהקה עובדת באולס התעמלות בבניין עלוב

נסגר והתלמידיס נפוצו לכל עבר .עולמנו חשך

בחצר ביה  IIס מביניס את הפתגס  IIלהוציא יש

מאין .II

עלינו" .בעקבות פניות חוזרות לעירייה הועמד

כשאין די מקוס לחזרות אין מה לדבר

לרשותס אולס התעמלות ברחוב אנטיגונוס.

על בי  IIס של הלהקה ,כך שעתודתה תלויה

שוב התקינו רצפת עץ ,שוב הקימו בי  IIס וגס

במוריס לבאלט.

משס הורו להס להתפנות )  IIהתחננו על נפשותינו

ולא היה עס מי לדבר .ביה"ס התפרק .לא

התלמידיס המוכשריס עדיין אינס מתדפקיס על

האמנתי .מאז אני לא מתקרבת למקוס .כל כך

שערי הבאלט הישראלי ,אך שלא כבעבר זו לא

קשה היה לשאת

זאת (. II

תוצאה של תחרות עס להקות המחול

וכך נדד הבאלט

הישראלי מאולס התעמלות אחד לשני והשאיר

המודרניות או סנוביזס .ימפולסקי ומרקמן

בעקבותיו רצפות עץ ,שהרכבתן עלתה הון עתק

תוליס את האשמה בקנאת המוריס )  IIהחטא

ללהקה ,כמצבות אילמות.

שלי שהצלחתי לעשות להקה והס לא

(, II

שרוציס לשמור את התלמידיס שלהס לסיומי
השנה ואחר כך להתפאר שהס רוקדיס בלהקות

למרות הקשייס  ,בסיוס התקופה השנייה ,

הבאלט הישראלי זכה להכרה בארץ ובעולס ,

הלל מרק מו בתפק ו ד רומואו
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בחו  IIל .לדעתי ,יקשה על אותס מוריס להתפאר
שתלמידיהס רוקדיס בבאלט הישראלי כי ,עד

וסגנונו ורמתו הטכנית לוטשו לבלי הכר.
הלהקה עדיין אוישה בעיקר ברקדניס מיובאיס

המסוגלת להעמיד יצירות בנויות היטב ובעלות

כמה שידוע לי ,אין פרסוס של הבאלט שנותן

אך הרפרטואר שלה היה מגוון וכלל ,לצד

זרימה ויופי .הטעס האמנותי שלה פונה לקהל

להס קרדיט  .ימפולסקי " :למוריס לא מגיע

עבודות של כורי אוגר פיס זריס ,יצירות של

הרחב של אוהבי הבאלט ואין בו העזה של

קרדיט .הצעיריס מגיעיס מקולקליס או בקושי

ברטה ימפולסקי ,של כמה כוריאוגרפיס

יוצר אוואנגארדיסט .היצירה נותנת לה סיפוק ,

יודעיס משהו  .הכל למדו אצלנו".

ישראליס ואחדות של רקדני הלהקה  .א,ך

מקלה את הנטל הכספי ומגבירה את ריכוזיות

כאמור ,בבאלט הישראלי תהליך עידוד יוצריס

הניהול שלה ושל מרקמן .ההספק שלה כיוצרת

הרקדניס היוס ,בעידן הסילון  ,הטלוויזיה

מקומייס נקטע.

עצוס ,להלן רשימה חלקית" :בית ברנרדה

והפאקס ,כשהעולס נראה קרוב ונגיש כל כ,ך

אלבה

הצלחות וכשלונות

II

)(, 1978

"כרמן"

) 1980

(,

 IIללא שס

פתוחיס יותר מבעבר למתרחש בעולס.

II

המוכשריס שבהס מעזיס ויוצאיס לחו " ל

) " ,(1981ואריאציות דבוז ' אק" ) ,(1981
 IIמנדלסון קונצ ' רטו" )  " (, 1982אופוס (, 1983 ) " 1
 IIמפצח האגוזיס  II ,(1985) IIסינדרלה (, 1986) II
 IIלרקוד לפי שיריס " ) " (, 1986היפהפייה הנמה II
) II (, 1987שנייס שנייס וכולס" )  " (, 1989שנייס
ושנייס וכל אחד לחוד  II ,(1989) IIהרמוניס II
)  II , ( 1989רומיאו ויוליה" )  (, 1992ולאחרונה

בה גדולה במיוחד ויש בזה כדי להרתיע .אולס ,

הבולטיס ,מאמצע שנות השמוניס ואיל,ך הס

 IIגורה לידר" .

הדחף של רקדן צעיר ותחושת הזמן שאוזל הס

גרשמן ,קווין קנינגהס ,פטר סבלי וברונו ורזינו .

ושוב נשאלת השאלה למה אין יותר טיפוח של

נראה שבכוח המסירות ותושיית ההישרדות

שלהס מימשו הלל מרקמן וברטה ימפולסקי
חלק לא מבוטל מהמטרות שהציבו לעצמס

וללהקתס .שנתייס לפני יוס ההולדת השלושיס
ללהקה היא מונה

כ 35-

רקדניס טוביס .סולניה

בתקווה ששס ימצאו יותר הזדמנויות לרקוד
ביצירות של מגוון רחב יותר של יוצריס ,או
להשתייך ללהקה של יוצר בינלאומי ,לרכוש
ניסיון ורק אחר כך לחזור לארץ .יש לזכור גס
שכשיש רק להקת באלט אחת תלות הרקדן

כה חזקיס שאני מטילה ספק ביכולת של מורה

וונדי לאקינג ,נעמה ידלין ,ארנה קוגל ,נינה
את מקומס של הרקדניס העוליס מארה  IIב

יוצריס ישראליס אחריס )"תגידי לי מי? אין

למנוע מתלמיד מוכשר לשעוט לעבר להקה
שהוא מאמין שהיא מקומו הנכון .

רק מי שרקד בעצמו על בהונות יכול

תפסו העוליס מחבר העמיס ,והס חיזקו בעיקר

אחריס ...

את המצבת הגברית של הרקדניס בלהקה.

ליצור לרקדני באלט" ,דברי ימפו לסקי(.

הבאלט הישראלי אינו משתתף בתחרות מיה

הלהקה לא העלתה עבודה של יוצר מקומי כבר

ארבטובה ,שהיא למעשה הפעילות החשובה

הבאלט הישראלי מופיע היוס במשכן לאמנויות

יותר מעשור .ימפולסקי טוענת שאף אחד לא

ביותר בתחוס גילוי כשרונות צעיריס בבאלט

היוקרתי ,אך תקוות מייסדיו שהוא יוזמן להיות

פהנ אליה בבקשה ליצור ,ומרקמן מסביר II :אנו

קלאסי וחשיפת העשייה בסטודיות לבאלט

להקת הבית של המשכן נכזבה והס שוכריס

נלחמיס על עצס קיומנו ,בקושי שורדיס גס כך .

בארץ .ברטה ימפו לסקי מדברת על שנאת חינס

את המקוס במחיר מלא  .כל המופעיס נמכריס

איך אנו יכוליס לחשוב על אורחיס?" .התוצאה

של מארגני התחרות אבל הלל מרקמן הסביר

היטב והלהקה מאוד מבוקשת במופעי בוקר
לבתי ספר

-

הפקות ענק תובעניות שמחייבות

הופעה בהרכב מלא ,כמו  IIמפצח האגוזיס

ו  IIסינדרלה .II

II

בביקורות בעקבות סיורי הלהקה

היא מדבר בתחוס היצירה בבאלט ,בניגוד

זאת אחרת II :אנו מאוד עסוקיס ולוקח הרבה

קיצוני לפריחה היצירתית במחול מודרני )  IIיותר

זןמ להכין רקדנית לתחרות .אס תזכה ,ראשה

קל להיות כוריאוגרף מודרני מאשר קלאסי

, II

יסתחרר והיא תעזוב .הבאלט הישראלי ייצא

אומרת ימפולסקי( .תוכנייה צבעונית ,שהפיקה

מופסד "  .מנהלי הבאלט הישראלי אינס נעשיס

בחו  IIל מצויניס לשבח יכולתה להתמודד עס

הלהקה באנגלית ,מבטאת את חוסר ההערכה

צעיריס יותר והס חייביס לגדל את דור ההמש,ך

היצירות של בלנשין ,הרומנטיקה והאסתטיקה

של הבאלט הישראלי ליוצריס הישראליס

אחרת יש סכנה שבבוא היוס הלהקה תחדל

של ברטה ימפולסקי וסולני הבאלט הישראלי.

המעטיס שיצרו עבורו .מופיעה בה רשימת

להתקייס כפי שקרה לאחרונה לתאטרון מחול

רפרטואר עס שמות כל העבודות של ימפולסקי

ענבל .

אבל לצד ההצלחות יש כשלונות ,בתחומיס

ושל הכוריאוגרפיס הזריס שתרמו ללהקה ובלי

חשוביס כמו הפיכת הלהקה לבית שרקדניס

שמות היוצריס הישר אליס ורקדני הלהקה

לא במקרה בחרתי לכתוב מאמר זה דווקא

ישראליס ישאפו לרקוד בו ,השתתפות בפעילות

שיצרו עבודות למענה )  IIהעבודות שלהס לא היו

עכשיו ,שנתייס לפני חגיגות השלושיס ליסוד

הבאלט הקלאסי שמחוץ למסגרת הלהקה

טובות" ,אומרים מנהליה( .בתוכנייה גם תמונות

הלהקה ,עדיין יש זמן להגיע להחלטות אמיצות

וטיפוח יוצרים ישראלים  .מאמצע שנות

יפות של קטעי מחול ללא ציון שמות הרקדניס

ולבצען .סדנאות יצירה לגילוי יוצריס מקומייס

השמונים עיקר הרפרטואר של הלהקה מורכב

המופיעיס בהן )בעקבות ראיון זה עס מנהלי

ויותר כבוד לאלה שלא הצליחו לעשות את מה

מכוריאוגרפיות של ימפולסקי ,לצד יוצריס זריס

הלהקה ,שמות הרקדניס מופיעיס בתוכנייה

שהס עשו ,אבל עושיס כמיטב יכולתס בעבודת

בודדים ובראשס בלנשין .

החדשה שהופקה לאחרונה ל  IIמפצח

ברטה ימפו לסקי עשתה כברת דרך רצינית

לבאלט הישראלי עדיין אין בית משלו והוא

כיוצרת והתגלתה ככוריאוגרפית מוכשרת

ממשיך לנדוד מאולס התעמלות אחד לשני.

האגוזיס (. II

נמליס לגדל את הדור הבא ,יוציאו את הבאלט
הישראלי מבידודו .אני מאמינה שהרוח החדשה
תצמיח גס לב חדש ואוהד יותר של הממסד
לצורכי הלהקה.
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מאת

גינט

רוזמן

לין

ב ראשית שנות השמונים הוזמן מרק
מוריס  -אז יוצר צעיר ובלתי מוכר

עינין רןקדןת תןך דיבןר ,ידין משתתפןת בראיןן

באןפן פעיל  ,ןהתלהבןתן אינה שמןרה
לכןריאןגרפיה שלן בלבד.

-

ליצור עבור להקת בת-שבע .מאז היה

יצא לן שס של ייהילד הנןראיי ,ןלא בכדי .בטרס

לאחד הכוריאוגרפים הגדולים בעולם.

מלאן לן שלןשיס  ,התמנה באןפן מפתיע למנהל

להקתו עומדת לשוב ולהופיע בארץ בקרוב.

האמנןתי של להקת התיאטרןן הגדןל בבריסל,

ג/נט לין רוזמן שוחחה עמו.

אחרי מןריס בזיאר .הקהל בבריסל מחא לן
כפייס אבל תכןפןת גס צעק יי בןז! " לעבןדןתין.

מרק מןריס מןסיף להדהיס ,להלהיב ןלהפחיד

אך גס כןתרת בעמןד הראשןן של עיתןן חשןב ,

קהליס בכל היבשןת .הןא תערןבת של

שהכריזה יימרק מןריס

להטןטן ,קןסס ,איש בימה מןבהק ןגס נהנתן

לן להפסיק ליצןר.

הייסטטןס קןןיי בעןלס המחןל המןדרני היןס.

המרץ השןפע שלן מנןתב לכיןןניס שןניס

-

לך הביתה!" ,לא גרמה

גדןל .הכןריאןגרפיה שלן קןראת תיגר על

-

הןא

על מנת להתבןנן בעבןדןתין ןלחןש בהעזה

לא רק יןצר מחןל אלא גס מבייס אןפרןת

הרבה שלן ,נחןץ להיןת פתןח לחדש ןלסגל אןפן

ןמשתתף בהן .הןא בייס למשל את יידידן

צפייה אחר.

ןאניאס יי מאת פןרסל ןגס רקד ביצירה את שני
התפקידיס הראשייס .זאת ןעןד

כשמשןחחיס איתן ניכר במןריס שהןא קצת

-

כשהןא

ןברישניקןב זכן שניהס למלגה מיןחדת

בןש על שכבר עבר את העשןר הרביעי בחיין,

ל יי גאןניס יי ,הס הקימן ביחד להקה

ןבאמת עדיין יש בן משהן מהפרחח עןל הימיס.

להקת " "WHITE OAK PROJECfןמסייריס

-

את

איתה בעןלס) .היא תןכננה להגיע גס לארץ,
אבל משןס מה בןטלה התןכנית ברגע האחרןן(.
כהקת מדק מוריס

-

 I1כיכה טוב
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,

מןריס הןא מאלה המןכניס ליטןל סיכןניס .את
סגנןן היצירה שלן לא קל לתאר אן לנסח,

ג מרןל מוריס

MARKMORRIS

אפשר אןלי רק לאפיין אןתן כתןצר של רגישןת

של ילד מצד אחד ןתבןנת הפילןסןף ,מצד שני.
את ריבןי ה מרכ יביס הסגנןנייס בעבןדתן אפשר

לייחס למגןןן הרחב שאיפיין את השכלתן
המחןלית  .כילד רקד פלמנקן ןמחןל עממי
אןקראיני ןבמקביל למד בבת אחת סטפס,
מחןל מןדרני ןבאלט קלאסי .כבן טיפש-עשרה

כבר הספיק לרקןד בסרט יישיעריי,
לכןריאןגרפיה של טןןילה תארפ ,ןבלהקןתיהס
של לאר לןבןביץי ,אליןט פלד ןלןרה דין.

שי :אני מתפעלת מהיכןלת שלך לערב תחןשת
קןדש עס חןש הןמןר .תןכל אןלי לןמר משהן על

התהליך היצירתי שבמהלכן נןצר השילןב הזה?
תי :לא נןח לי להשתמש במןנח ייתהליך

יצירתייי  ,כי זה מיד גןרס לאנשיס לייחס
לכןריאןגרפיה מין קדןשה ,כשבאמת זן פשןט

עבןדה קשה .אני מעדיף לןמר "לעשןת מחןלי'.
זה מה שאני באמת עןשה .בפגישןת עס צןפיס

אחרי מןפעיס הרבה פעמיס שןאליס אןתי אס
אני מדמיין את המחןל תןך כדי האזנה

למןסיקה ,ןאז אני אןמר להס :רגע ,רגע ,רגע,
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את זה אןלי אתס עןשיס ,אני ,כשאני מאזין
למןסיקה ,ןאני עןשה את זה הרבה כי אני אןהב

מןסיקה  ,אני פשןט מאזין למןסיקה  ,ןא ס אני

מרק

מחליט לעשןת מזה מחןל  ,אני פשןט עןשה את

זה  .היצירןת לא באןת לי לראש כמן איזן הזיה
אן חזןן .במןסיקה יש הרבה יןתר קני-מידה

מאשר במחןל  ,היא עשירה יןתר ןבעלת עבר
מפןאר.

להטוטן'.
איש

וגם

':ש מה הס קני-המידה הללן  ,ןא י ך אתה
משתמש בהס במחןל?

ת '  :למעשה  ,הכל יכ ןל לעבןד במחןל  .ה כ ל .כל
אמן-יןצר בןחר לעצמן את הכלליס ןהחןקיס ,
לפי מה שמתאיס ליצירה שבה הןא ע ןסק .
':ש כלןמר ,אין לך תהליך יצירה מןבנה ,ןבכל
זאת ספר לי ,בבקשה  ,קצת יןתר על השימןש
שלך במןסיקה ביצירת הריקןד.
ת  ':אני בןחר מןסיקה שאני אןהב ,כי הר י

אצטרך להאזין לה אי ן ספןר פעמיס  ,ןאני ע ןבר
ןמנתח את התןןיס  .בדרך כלל ,זה מעןרר בי

מוריס

תערובת

הוא

של

שהעבןדןת שלי פןפןלריןת .אני לא אןמר לעצמי

מובהק

נהנתן גדול.

הכוריאוגרבכיה

שלו

קוראת תיגר
ה

בע י ני רביס ןלא רק בעיני  .זאת הסיבה

קוסם'.

בימה

".סטטוס

על

'.'.ווק

בעולם המחול

המודרני

היום.

על

מנת להתבונן
בעבודותיו ולחוש
בהעזה הרבה

שלו'.

נחוץ להיות בכתוח
לחדש ולסגל
צבכייה

אובכן

אחר

יש לי גס ניסיןן ןחןש ליצןר דבריס שימצאן חן

זה יהמןס אןתס! אלא ,זה יהמןס אןתי!,
ןמקןןה שגס אנשיס אחריס יתרשמן מזה .

':ש מפריע לך לראןת ביצןע לא מןשלס של
הלהקה של,ך מןפע שיש בן שגיאןת?

ת  ':במןבן מסןיס  ,כן  ,אבל לא תמ י ד מה שנראה
בע י נ י מןשלס נראה כך בעיני אחריס .כשאני
מנהל חזרה עס הרקדניס שלי  ,חשןב לי יןתר
שהדינמיקה ,הפעןלה ,החלןקה לפראזןת ןהטןן
י הין נכןניס ,מאשר שהזןןית בין שני רקדניס

תהיה מדןיקת אן שלא תהיה שןס סטייה

מהמקצב  .יןתר קל להימצא בדיןק במקןס
הנכןן על הבימה ,ביחס לרקדן נןסף ,מאשר
לחזןר ןלדמיין בכל מןפע מחדש ,מדןע אתה
עןשה תנןעה זן ןלא אחרת .התנןעה חייבת
להיןת אמיתית בכל פעס  ,לא תןצאה של
שגרה .מחןל איננן סתס חןפן תנןעןת  ,כי הרי כל

ר עי ןנןת ריקןדייס  ,אבל איני קןבע שןס דבר

אחד חןשב ןחש אחרת  .אז אמנס אני דןרש

לפני שאני נמצא בחדר החזרןת עס הרקדניס.

דיןק מסןיס ,אך הדיןק איננן המטרה היחידה

ככה אני אןהב את זה.

שלי  .לרקדניס יש תכןנןת חשןבןת יןתר מציןת

-

דמיןן ןאינטליגנציה  ,למשל .לא צריך להיןת
ש  ':האס אתה יןצר כדי שהיצירה תמצא חן

פיקח כדי לציית ,אבל פיקחןת נחןצה כדי

בעיני,ך אן שאתה מנסה לחשןב על מה יאהב

להיןת אמן טןב .

הקהל?

ש '  :כיל,ד היית מןדע
ת'  :הרי כןלנן אמניס מבצעיס

לכשרןנך?

ןכןלנן מביאיס בחשבןן שצןפיס

בנן  ,אבל באמת אני מבקש

ת  ':ידעתי שיש

לי הרבה תחןמי
התעניינןת שלא
מענייניס את חברי .

הין לי רצןנןת ןתאןןת

לא כל כך רגיליס  .תמיד
ידעתי שאעשה מה שאני
עןשה עכשין  .את זה

חשתי ,אבל מעןלס לא

אמרתי לעצמי הי ,
אתה נןרא מןכשר! .

ש  ':אני יןדעת

שכנער למדת ןרקדת
פלמנקן ,ןאפילן נסעת
לספרד ללמןד עס
חןסה גרקן .איך השפיע

הניסיןן הספרדי על
עבןדתך?

יי מסו בת פרודה"

כהקת מדק מודוס
MARKMORRJS
DANCE GROUP,
"GOJNG AWAY PARTY",
PHOTO: TOM BRAZJL
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ת '  :הניסיןן שלי במחןל הספרדי ןכן בריקןדי-עם

מוריס

בלקניים ןאחרים משפיע על האןפן בן אני נע  ,כי

המוכנים

במחןלןת עמים יש יחס מסןים בין המןסיקה
לתנןעה  ,ןיש בהם צןרןת בימתיןת מסןימןת.
אתה שר ןרןקד יחד עם אנשים אחרים  ,ןלא
הרןשם שזה עןשה הןא העיקר  ,אלא תחןשת

סיכונים.

לתאר

של עיטןר המןסיקה בקישןטים משלך .זה

לאפיין

בלהקןת אחרןת .

לנסח ...

אולי

רק

אותו כתוצר

מצד

אחד

הפילוסוף ...

מסןים של אשליה  ,כי הרי מדןבר בבימה
ןתיאטרןן ·

סגנון

וטל רגיוטות וטל ילד

מעניין אןתי  ,ןאןלי משןם כך חלקם של

הרקדנים שלי ביצירה שןנה מזה של רקדנים

את

או

אפוטר

של מחןל סןלן ןיש בן מרכיב של אילתןר  ,כמן

ןןקאלית של תקןפת הבארןק יש מרכיב כזה ,

ליטול

היצירה וטלו לא קל

ההשתתפןת שלך  .הפלמנקן הןא  ,ביסןדן  ,צןרה

במחןל הןדי אן בנג י נת ג ' אז  .אבל גם במןס י קה

הוא מאלה

שלא לשקר ,אף שכמןבן תמיד יש מרכיב

ותבונת

מצד

וטני

':ש למה כןןנתך ב " לשקר " ?
':ת אני מסןגל לראןת מתי הרקדנים מעמידים
פנים  .אפשר להבחין מתי מבצעים על הבימה
באמת מביטים זה בזה ןמתי הם רק מסןבבים

את הראש  ,כי זה מה שהם אמןרים לעשןת
ברגע נתןן  .זה לא בדיןק יןצא אןתן דבר.
מבחינה תנןעתית קינטית הדבר האמיתי הרבה
יןתר מעני י ן בעיני .

ש '  :משןם שאז התנןעןת אןתנטיןת?

ש  ':איך אתה מתייחס לשם ה"ילד הרע " שיצא

פןגשים אןתי הם מןפתעים שאני יןדע

לך?

להתבטא  ,שאני יחסית אינטליגנטי ןלא כל כך

':ת כי אז הרקדנים קרןבים אליך ןאנשים של

ר ע ...

ממש  ,לא רק שדיים ןעכןזים ןנציגים של גזעים

ת  ':זה מה שאחר י ם אןמרים עלי ןאני בעד
חןפש הדיבןר .אני חןשב שזה ז י בןל מןח  .רןב

שןנים .בכל מקןם אני משתדל ליצןר עבןר
ש  ':רע ? למה אתה מתכןןן?

האנשים אןמרים יי ילד רע" בלי לחשןב מה

הרקדנים המין חדים של הלהקה המסןימת  ,ןאני
חןשב שזן הסיבה שאני מןזמן ליצןר .אני

פירןשן של הביטןי הזה .זן צןרה של

ת  ':אמרתי פעם בראיןן  ,שאני יןדע שהעבןדןת

משתדל לעבןד בהתאם ליכןלןת הרקדנים

קןנפןרמיזם  ,ןאני מתנגד לכך בכל המישןרים

שלי מעןררןת אי-נחת אצל חלק מהצןפים  .אני

העןמדים לרשןתי  .למשל  ,עם באלט סן-

האפשריים  .פ י רןשה של האמירה היא שאני לא

יןעד שזה נכןן  ,שלא כןלם חשים בנןח עם

מתאים את עצמי לכל מיני כללים  .למשל  ,אני

הריקןדים שלי  .ברןר שאיני מסןגל לענןת על

קלאסי,

בדרך כלל אןמר מה שאני חןשב כשבעצם

טעמן של כל אחד .בעלין של דיסנילנד יכןל  ,שם

ההבדלים בין המינים שבןלט בבאלט הקלאסי .

מצפים ממני לשקר  .אמירת האמת לא פעם

הכל מנןטרל ןסטרילי  ,אבל אןתי זה לא מעניין,

בלהקה שלי איננן משתמשים בזה הרבה .

גרמה לי צרןת  ,אבל זה בסדר  ,זה לא משפיע

לא כאמן ןלא כאדם .

בלהקתי יש רקדנים בוגרים יותר  ,חלק מהם

עלי .

פרנסיסקן  ,שכל רקדנין מיןמנים בבאלט
עבדנן על בהןנןת  ,ןעם דגש על

ע ןבדים אתי כבר קרןב לחמש עשרה שנה .
ש  ':הרקדנ י ם שלך לא אנןרקטי י ם כמן רןב

ש '  :אתה קןרא מה שכןתבים עלי,ך ביקןרןת אן

הרקדנים בימינן  ,הם נראים כמן בני אדם מן

ראיןנןת אתך ?

היישןב.

ת  ':כן  ,אני קןרא הכל  ,ןאני ממש עייף מעצלןתה

ת  ':כל הרקדנים הם אנשים של ממש  ,אפילן

היחסים שןנים לגמרי.
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שמחתו 1I

של העיתןנןת  ,שרק מפרסמת מה ש " מישהן "

אלה שעןדדן אןתם לפתח בעיןת תזןנה  ,אבל

אמר עלי ,כביכןל ,ןמפרסמת זאת כעןבדה  .הכל

אני מבין למה את מתכןןנת  .ןזה לא רק איך

''JESU, MEINE FREUDE",

דמיןנןת רחןקים מאןד מהמציאןת  .כשאנשים

הם נראים  .אני גם מעןדד את הרקדנים שלי
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התנןעה

חייבת

להיןת ואמיתית בכל
לוא

בבעס,

תןצואה

של שגרה .מחןל
ש  ':אתה מרבה להשתמש במוסיקה מאופרות

ולב יי ם אופרות .מה הפן המעניין אותך ביותר
באופרה?

ואיננן

תנןעןת,
ואחד

ת  ':המוסיקה .אופרה ומוסיקה ווקאלית הן
הצורות הקרובות ביותר לאופן שבו אני יוצר

מחול למוסיקה.

סתס

את הצדדים האפלים י ותר של החי י ם הם

אוטו ביוגרפיים?

ואז

דןרש

מסןיס,

ש  ':האם הקטעים ביצירות שלך שמשקפים

הרי

חןשב

ואחרת.
ואני

כי

ואיננן

ואד

חןבבר

כל

ןחש

ואמנס

ימ כתב מוסיקה טובה יותר מהמוסיקה הדתית

של באך? התחלתי להתעניין בבאך כשהייתי ,
בעצם  ,מין פנתאיסט .מאז נעשיתי לגמרי לא-

מאמין  ,אבל השאלות הללו ממשיכות להעסיק
אותי.

ש  ':אתה מאוד קרוב למשפחתך .אמך היא
אשה מיוחדת במינה ותמכה בך ובעבודתך

האמנותית מילדותך .היה לך מזל גדול.
':ת היא אשה בלתי רגילה  .היא נינוחה

דיןק

ואינטליגנטית ,ואינה מצפה מאנשים שיאהבו

הדיןק

אותה כל הזמן.

המוכרה

היחידה שלי

ש  ':איך אתה מתייחס לקיצוצים שעשה

הממשל החדש בארה  11ב בתמיכה הממשלתית
באמנויות?

ת '  :כמובן שמה שאני יוצר קשור לחוויות שלי ,

מקובל לחשוב שהומוסקסואל י ות היא סטייה ,

אבל זה לא משהו אוטוביוגרפי או מה שמכנים

ואני לא מקבל את זה.

 11פרוסת חיים  ",כי הרי אין צד בהיר וצד אפל

ת '  :השאלה החשובה אינה הקשיים הכלכליים
שהקיצוץ גורם  ,אלא עצם הגישה .הבעיה

בחיים  ,שקו גבול מפריד ביניהם .

ש '  :אתה מעולם לא הסתרת צד זה של חייך.

':ש אמרת שאתה אולי נושא את נגיף האיידס .

ת'  :העובדה שאני הומוסקסואל חשובה לי ,

שלא מוצא חן בעיניו ,לא צריך בכלל להתקיים.

אבל ההכרזות שלי בנושא שייכות לתקופה של

זו גישה מאוד פוריטנית-אמריקאית .אין אף

החמורה היא לא שמישהו אינו מסכים עם
גישתך האמנותית ,אלא זה שהוא קובע ,שמה

ת  ':אני מניח שחשוב שאדע אם כן או לא  ,אבל

לפני חמש עשרה שנה  ,וזה גם לא אומר

מדינה שתומכת באמנויות פחות מארה  11ב.

איננ י רוצה לדעת .

שהריקודים שלי הומוסקסואליים או

הטענות שלי לא אישיות  ,כי הלהקה שלי מאוד

שהרקדנים שלי כולם הומוסקסואלים .ולמי ,

מצליחה ואנחנו עובדים כל הזמן ,אבל הייתי

בעצם  ,זה איכפת?

רוצה שגם להקות אחרות תהיינה במצב כזה .

ש  ':האם הוגן לשאול אותך שאלות על חייך

י ח י אנחנו  ,אבל הייתי רוצה לעבוד באקלים

הפרטיים  ,האם זה רלוונטי ליצירה שלך?
ש  ':אתה אדם דתי?

ת  ':אני הומוסקסואל ולא מתנצל על כך .אילו
התנצלתי ,זה היה אומר שאני מבקש  ,בעצם ,

ת'  :באופן בסיסי אני אתאיסט ,אבל ענייני דת

לא להיות כזה אלא סטרייט  ,וזה לא נכון .עדיין

ובעיות רוחניות מעניינות אותי מאוד .אחרי הכל,

תרבותי יותר בריא ,המעודד יצירתיות.
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במיוחד מעניינת התפיסה של ג ' מיסון את מהות
יחסי הרקדן-הכוריאוגרף בתהליך היצירה.

בדרך מאוד ציורית היא מתארת את איילי ואת
עצמה כשני ענפים של אותו העץ ,הגדלים
ומטפסים יחד .הוא מביא את הפירוש שלו

לריקוד והיא את שלה .היא ,כרקדנית  ,אינה
רואה את עצמה רק כמבצעת  ,אלא כתורמת

לריקוד את הפירוש והאיכויות שלה .היא אינה
יודעת להגדיר בדיוק את מהות ה  IIאיכויות

II

שהיא תורמת  ,אך גם חוששת שעצם ההגדרה

עלולה להרוס את גישתה ותפיסתה את

DANCING SPIRIT

הריקוד .ג'מיסון גם רואה את עצמה כמוזה של

איילי ,ההשראה הפנימית ליצירתו .בריקוד

מאת ג'רדית ג'מיסרך

,(1971) CRY

1993

שיצר עבורה.

רהארררד קפלך,

הוצאת  ,DOUBLEDAYלונדון1993 ,
מאת

רוטנברג

הניה

למשל ,שהיה הריקוד הראשון

כיכ:ב .עיילה
כ.~Y.ב • :ה:ב.אלט

VLADIMIR
MALAKHOV
DANCER OF THE CENTURY
NADJA BAIER - JUERGEN HOLWEIN
PHOTOS: DIETER BLUM
CANTZ VERLAG
הוא צעיר מאוד  ,באמצע שנות העשרים שלו,

בספרה מתגלה ג'מיסון כאשה בעלת אישיות

נראה נפלא ,התנועה שלו חלקה כשמנת ,וכבר

מרתקת  ,אשה חושבת  ,רגישה ומחנכת .מעבר

הספיק לרקוד תפק ידים ראשיים בשטוטגרט ,

להיותה רקדנית ויוצרת  ,המבטאת בריקוד את

בקנדה ובווינה .השתתפותו כאורח עם  IIבאלט

עולמם של האפרו-אמריקאים  ,היא מדגישה

שטוטגרט"  ,בתפקיד הנסיך ב  IIיפהפייה

הנמה II

בספרה האוטוביוגרפי  ,הכתוב בשפה קולחת

בפני כל רקדן את חשיבות האיכויות הייחודיות

בתל-אביב בחורף שעבר  ,העלתה את איכות

ומרתקת ,מתארת ג'ודית ג'מיסון )יחד עם

שיש לכל אדם ,ואת חובתו כרקדן להביא אותן

המופע בכמה וכמה רמות .יש בו ,במלאכו ב ,

האוורד קפלן( את קורות חייה ואת

לידי ביטוי על הבמה .יחד עם זאת  ,כמו איילי,

משהו שאני ממש

התפתחותה כרקדנית וכוריאוגרפית ומתייחסת

גם היא רואה בריקוד מכשיר המסוגל לשנות

גדולה או סיבוב מהיר מבלי  IIללחוץ על

לתפקידה האחרון כמנהלת אמנותית של

חייהם של אנשים צעירים ,ובזה חשיבותו

המעצור" ,כדרך רוב הרקדנים .התנועה נפסקת

 IIתיאטרון מחול אלווין איילי" .

בעיניה.

כאילו במטה קסם ברגע הנכון  .היכולת הזו

מעריך -

הוא מסיים קפיצה

למדוד את האנרגיה הדרושה בצורה כה

ג'מיסון ,מצאצאי העבדים בארה  IIב  ,נולדה

בשנת 1944

ולמדה מחול בביה  IIס ג'ודי מאר

ובאקדמיה למחול בפילדלפיה .ללהקת איילי

הסקירה המאוד מפורטת  ,כולל שמות כל

מדויקת ולהשקיע רק את הדרוש  ,היא

הרקדנים שהופיעו לצידה בקריירה הארוכה

מסימניה המובהקים של אמנות מחול מעולה.

שלה ופירוט עב ודות ותאריכים בהם הופיעה,
מייגעת .אולם לספרה מקום חשוב על מדף

אין זה מפליא שהצלם בלום  ,שחי בשטוטגרט

לסולנית בולטת בה .היא עבדה עם מיטב

ספרי המחול בשל היותו ספר המתעד את

)ראה דיווחנו בחוברת האחרונה של

הצטרפה בשנת

,1965

ותוך זמן קצר הפכה

הכוריאוגרפים ,כמו טאלי ביטי ,לואיס ג'ונסון,

התפתחות המחול האפרו-אמריקאי בארה " ב

 IIמחול בישראל

ג'ון באטלר ,לואיס פאלקו ,ג ' ון נוימאייר,

מאמצע שנות השישים ,תוך שילוב חייהם

שלו( ,הוציא ספר שלם על מלאכוב

האישיים והמקצועיים של מחברי הספר  ,אם

הצעיר .הספר כולל גם שיחות עם

גם מנקודת מבט אישית מאוד שלהם.

הרקדן  ,בהן הוא עונה לשאלות

יוליסס דאב וכמובן אלווין איילי .היא
השתתפה במחזמר  IIנשים

מתוחכמות II

בברודווי

בכוריאוגרפיה של דונלד מק-קייל .איילי עודד
אותה ליצור ריקודים בעצמה  ,והיצירה
הראשונה שלה,

,DNINING

חוברה ללהקתו.

II

על תערוכה מדהימה

המראיינים ללא שחצנות ,במין יושר

ם

ללא יומרות

-

ממש מרואיין כלבבי.

הספר דו-לשוני  ,כל הרשימות
והראיונות שבו

מובאים גם
בגרמנית וגם

באנגלית.
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""MOSAIC
MEMOIRS BY
LINCOLN KIRSTEIN
FARRAR, STRAUSS AND GIROUX,
NEWYORK
לינקןלו קירסטייו  ,כיןם איש בו יןתר
משמןנים שנה ,הןא אחת הדמןיןת בעלןת

ההשפעה הרבה ביןתר על התפתחןת הבאלט
במאה

ה ,20-

ןלאן דןןקא בזכןת ספרין

המצןינים  ,שאחדים מהם  ,כמן ספרן

ההיסטןרי-התיאןרטי

" ,MOVEMENT

"METAPHORAND

הם ממש נכסי צאו ברזל .

הןא היה הרןח )ןגם

הכסף(...

מאחןרי

ההתחלה המדה י מה של הבאלט הקלאסי
בארה " ב ,כשבהיןתן עןרך צעיר ןנצר

למשפחה יהןדית אמידה ,שיכנע את ג ' ןרג'
בלנשיו לעבןר לעבןד באמריקה ,אחרי
שלהקתן של דיאגילב התפרקה  ,במןתן
בשנת

.1929

זכרןנןת נעןרין ,דרך לימןדין באןניברסיטה
ןעבןדתן כעןרך כתב-עת יןקרתי ןסנןבי

לספרןת  ,הם ניסיןו להיןת כו ןגלןי ,ניסיןו

ג ו וד י מי ר מואבו ב

\ ILADIM IRA1ALAKHDV

שלא תמיד עןלה יפה .הןא מספר על יחסין
עם גברים מבלי לנקןב בשם

ש  ':האם תפקידי נס י כים ןדמןיןת אצילןת

המפןרש הןמןסקסןאליןת ,למשל.

מלאכןב  :מטבעי אני רקדו רןמנט י ,ןאנ י אןהב

שפתן נמלצת ,הןא אןהב

לרקןד כל דבר שיש בן רןמנטיקה  .אבל  ,לגלם

להתהדר במלים ןאיו אצלן פשןט

את הדמןיןת השטןחןת  ,הסטר י אןט י פ י ןת

ןלענייו  .האנגלית שלן עשירה

האלה דןרש ממנ י מאמץ רב .

בביטןיים מו ההפטרה ,ןקירסטייו

למ י ניהו הןלמים אןתך יןתר מאחרים?

תמיד מןצא את הנדירים ביןתר

ש  ':הין תפקידים שהין קשים לך במיןח ד?

שבהם  .רןב הספר מתאר את בני

מלאכןב  :כו  ,למשל תפק י דן של באזיל ב " דןו

העשירים של החןף המזרחי

קישןט " )שהןא תפק י ד אןפי  ,מה שמכנים

.(DEMI CHARACTER

כשעמדתי להתח י ל

בראשית המאה ,דןר מפןנק

ןסנןבי כהלכה.

בחזרה הראשןנה  ,נעשיתי ממש היסטרי ,

בכ י תי  ,תלשתי את שערןתי .למרןת שכןלם

מי שמבקש לדעת מכלי ראשןו

אמרן לי :אתה בחןר בעל חןש הןמןר ןיש לך

איך הגיע בלנשיו לאמריקה  ,צריך

דמ י ןו  ,אתה יכןל לבצע את זה י ןתר טןב מכל

להגיע עד לרבע המסיים של

אחד אחר  ,חשבת י ששןם דבר לא י י צא מזה.

הספר  .מאמצע הספר מתאר

לא הייתי מסןגל לראןת את עצמ י
רןמנטי מןבהק

-

-

רקדו

בתפקיד ייגיבןר  ".אבל בכל

קירסטייו איך נתפס לבאלט
ןנשבה בקסמי אמנןת המחןל ,
שלה תרם ,לבסןף  ,כה הרבה.

זאת משהן יצא מזה .

אןל י מןקדם להתנבא  ,אבל נדמה ל י שלפנינן
רקדו מהשןרה הראשןנה ,ןהספר על אןדןתין

ם

ערןך בצןרה קריאה  ,ללא יןתר מד י

התפלספןת אן הערצת גיבןרים  .הצילן מ י ם

הרבים  ,שהם לב הספר  ,נפלאים .

ם
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י'-!.Jכ:

"N.

מאת

"N.

בי

מנחם ערוסי

ייקד

-

מנהיג  ,מורה  ,מנחה ומוב י ל  ,וכו

הזמר המרכזי והרקדן המצטיין.

בריאות שלמה".

ב, .י  "N.י כר

דורות הועבר הטקסט של הדיוואן כמסורת

הפרק המ ו קדש למחול עוסק בנושאים כמו

י '-!.Jל > y:רii

כתובה ,ואת המחול והלחן  ,שהם חלק בלתי

דגמי יסוד של צעדים  ,אילתור  ,טעמי המקרא

נפרד משירת הדיוואן ,העבירו אבות לבניהם

כמרכיב בתנועה  ,המבנה  ,המרחב והנחיית

ב י

>y:

ך

ו

,גי י'-!.J

א

ת

ש ל

כתורה שבעל-פה .אולם  ,בתימן לא היו

המחול התימני  ,תדמית הרוקד והמחול  ,דרכי

ליהודים בתי דפוס וכל הספרים הועתקו ביד.

העברת המחול ולבוש המחוללים .מתקבלת

ספרי תמה מאת נעמי ואבנר בהט  ,פירושים

יתר על כן  ,שלא כאת ספ ר י הקודש ,שרק

ממנו תמונה מקיפה של המחול התימני הגברי.

ותרגום :שלום סרי ,הוצאת 'ייאעלה תמר",

סופרי סת " ם הורשו להעתיק  ,את הדיוואן

הוא כתוב ברור ואקדמי  ,וכל קביעה נתמכת

העתיק כל מי שחפץ בכך· כתוצאה מכ,ך

ומתבססת על מחקרים קודמים .אבל  ,שלא

במהלך מאות השנים שחלפו  ,נוצרו גרסאות

כמוה  ,החוקרים שבהט מצטטת הם בדרך כלל

רבות לאותו טקסט .אחת מהמשימות ששלום

מוסיקאים ולא אנשים מתחום התנועה ועל כ ו

סרי והמחברים האחרים לקחו על עצמם ה י תה

התיאורים שלהם חסרים התייחסות מקצועית

קביעת הגרסה שתיכלל כסופית בדיוואן.

לצורה  ,זמו  ,מרחב וד י נמיקה.

בית התפוצות ומנוו משנת הרמב"ם

'ייהליכות עם ישראל "

ספרי תמה הוא סיכום מחקר בנושא שירי

ה דיוואן של יהודי מרכז תימו של נעמי

בהט,

אתנומוסיקולוגית וראש המסלול למורים

שירי הדיוואן נכתבו במקור בעברית  ,ערבית

חסר מאוד בפרק ניתוח צורני של עבודות חלקי

למחול ולתנועה במכללה לחינוך סמינר

וארמית  ,ועבודה רבה הושקעה בתרגום

הגוף ,עם התייחסות לזרימה  ,לכוח  ,לשימוש

הקיבוצים  ,וד"ר אבנר בהט  ,מוסיקולוג ומנהל

לעברית של אלה הכתובים בשתי השפות

בגובה ובכיוונים בחלל )אם כי המחול התימני

המרכז למוסיקה יהודית ע"ש פהר במוזיאוו

האחרות .כל מלה נוקדה ופורשה גם בהקשר

מבוצע למעשה כמעט על המקום( .כשבהט

בית התפוצות .שלום סרי ,כותב ועורך )בעיקר

של האירוע שבו השיר היה מושר .לכל טקסט

מתארת את האברים הדומיננטיים במחול

ספרים בתחום יהדות תימו( ומנהל לשעבר של

צמודים תווי הלחן ושניהם כתובים באותיות

הת י מני  ,ומזכירה למשל את הראש  ,הייתי

ההוצאה לאור של משרד הביטחוו ,פירש

גדולות ונוחות לקריאה .עוד מכיל הספר

מעדיפה אינפורמציה יותר מוגדרת על איך

ותירגם.

אינפורמציה ייחודית ומרתקת על שיבוץ

הראש נע

השירים ביצירות מחול שנכתבו לבמה ולאולם

מסתובב  ,ולאיזה כיוונים  ,ובאיז ו מהירות

המחקר הוא ביו תחומי ,וכל אחד ממרכיביו

-

האם הוא מתכופף  ,מוטה,

הקונצרטים .למשל  ,ללחן יי יום שבת תשמח

ודינמיקה  .ודוגמה נוספת

מאוד נפשי" התאימה שרה לוי-תנאי את

ב " דגמי יסוד של צעדים" מסבירה החוקרת:

הגומליו בינו וביו השניים האחרים .מתוך הכרה

המלים יי אשת חיל מי ימצא " ממשלי

יי סדר הצעדים ידוע לרוקדים  ,אך הוא נ י תו

שאמנות משקפת את המקום בו היא צומחת

והשתמשה בו במחול יי אשת חיל  ",שהועלה ב-

לשינויים מבחינת הכמות  ,הזמו והמרחב.

הפיוט  ,הלחו

והמחול -

-

נחקר בפני עצמו וביחסי

ופועלת ,התיאור האתנוגרפי ממלא מקום

1957

מרכזי בניתוח שירי הדיוואו ,והספר עוקב אחר

מרדכי סתר שיבץ את הלחן ביצירתו יי סוויטה

השינויים שחלו בפיוט ,בלחו ובמחול היהודי

על בימת תיאטרון המחול ענבל  ,והמלחין

תימנית " למלים של השיר יי אהבת הדסה "

התימני משנות החמישים ,וכיצד שובצו הלחנים ,

יי אודה לאלי  ",המוכר בביצוע שושנה

דמארי,

-

בקטע שעוסק

בחירת הדגם ,האופי ורגע השינוי נעשים

בהנחיית הרקדו המוביל " .כלומר  ,אנו מקבלים
ניתוח של יי כללי המשחק " המנחים את

הרקדו,

אבל חסר תיאור של הדגמים הבסיסיים

הפיוטים והאלמנטים של מחול זה בתרבות

נרשם מפי עובדיה טוביה )מלחין הבית של

הישראלית .סקירה זו תתמקד באספקט

ענבל בשנותיה הראשונות( על ידי המלחין עדן

המחולי.

פרטוש ושימש השראה ליצירתו של פרטוש

כאיפיוו נוסף של המחול שהיא מתארת מציינת

יי חזיונות" )לחליל  ,פסנתר וכלי קשת( .בלחן

בהט ריקוד בזוגות תוך כדי אילתור  .היא

ה דיוואן הוא אחד משלושת ספרי היסוד של
יהודי תימו .שני האחרים ,התאג'

-

ספר התורה

עם תרגום אונקלוס ופירושים  ,והתכלאל

-

סידור התפילה והמחזור ,הם ספרים ליטורגיים ,
ואילו הדיוואן הוא ספר פרליטורגי

-

שמתוכם הוא בוחר.

השתמש הכוריאוגרף גלן טטלי במחול

מציינת שהאילתורים מתמקדים בראש ,בפנים,

ייהציידים האגדיים " שיצר ללהקת בת שבע

בכפות הידיים  ,בזרועות ,בגו ובעיקר בשכמות ,

ושאחר כך הועלה במקומות רבים ברחבי

אבל מי שלא ראה מחול תימני מימיו לא יצליח

העולם.

להעלות בדמיונו איך זה נראה  ,בלי תיאור ברור

קובץ

שירים העוסקים בחגי ישראל  ,מאזכרים

של דגמי היסוד ולצידם מספר אילתורים
מן הצד ההיסטורי הספר מתאר את משבר

אירועים בתולדות עם ישראל ומביעים

שנות החמישים ,את שבירת המסגרות

כיסופים לגאולה בציוו ,שהשתמשו בהם בבית,

המשפחתיות  ,החברתיות והתרבותיות בעדה

להמחשה .עוד · היה רצוי שלדוגמאות התנועה
יתלוו גם המקצבים האופייניים.

במשפחה ובקהילה  .הוא החל להיחקר

התימנית בעקבות המעבר החד מתימן

חבל שנעמי בהט הסתפקה בהפנייה

בראשית המאה ,והחשוב במחקרים אלה עד

לישראל  ,ואת דחיקתם של המחול והשירה

ביבליוגרפית לתיעוד התנועות בכתב תנועה ,

היום הוא אמלל שיר ,בעריכת שלום סרי וד"ר

התימניים כתוצאה ממנו .ערוסי מספר על

של גלילי וראובני  ,במקום להכליל דוגמאות

יוסף טובי .באמלל שיר העורכים הציגו לקט

נקודת המפנה בתהלי,ך על היום שבו נפגש עם

מכתב התנועה בפרק  ,לצד תיאור התנועות.

שירי דיוואו מתוך השפע העצום שעדייו לא

החוקרת גורית קדמן ,אמא של ריקודי העם

הגיע הזמו שהוצאות ספרים יכירו בכך שכמו

נחקר .המחקר שבו אנו עוסקים ,לעומת זאת,

הישראלים .היא התיישבה על אבו בבניין שבו

שכותבים תווים אפשר לכתוב גם כתב תנועה.

עבד ואמרה שלא תקום ממנה עד שהוא יתחיל

על יד הרישום בכתב תנועה אפשר להוסיף

לרקוד  .לקח לו זמו להביו ש " אני ,מנחם ערוסי ,

הסבר מילולי לקוראים שאינם בקיאים בו.

לא התפרש לרוחב אלא בחר לתעד מסורת
אחת מסוימת ,להגדיר את השטח

ולהתרכז .

אהיה מה שאני אוהב להיות  ,ושלא צריך

ולהעמיק בו ככל הניתו.

החוסר שציינתי בפרק על המחול אינו מבטל

להתבייש בזה אלא להיפך " .

כשנעמי ואבנר בהט החלו את המחקר ,לפני
כעשרים שנה ,הם הקליטו וראיינו תימנים בכל

את הברכה בכך שסוף סוף יצא בישראל ספר
השינויים שחלו במחולות מאז ועד היום

ששם לו למטרה להאיר את ההיבט החברתי

רחבי הארץ .במהרה הסתבר להם כי יש

משקפים את הדינמיקה של הארץ החדשה.

והתרבות י של הפיוט  ,הלחו והמחול של

הבדלים גדולים ביו שירי הדיוואן של מרכז

בתימו לא היתה תחושה של הגבלת זמו  ,אבל

ה ד י וואן .זה צעד גדול קדימה ,ובכל זאת  ,אם

בישראל הריקודים נעשו מהירים יותר וגם

רוצים להשוות את מעמד המחול למעמדו של

התקצרו  ,כי הצעירים לא הבינו את קטעי

האמנויות האחרות  ,א י ו בו די.

תימו לביו הצפוו והדרום .הם בחרו להתמקד
בשירי מרכז תימו ,ויותר ספציפית
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על עצמו הוא מעיד יי כשאני רוקד אני מרגיש

-

של היישוב

מנאכה שתושביו היהודים היו קשורים כולם

השירים הכתובים בערבית וארמית והסתפקו

בקשרי משפחה וחשוב אף יותר ,כולם עלו יחד

באלה הכתובים עברית .ובעיקר  ,לדברי ערוסי,

לארץ והתיישבו בקריית אונו .קבוצה ייחודית

יי היום אנשים מתעייפים ומתעצלים  ,כי אינם

זו המשיכה לקיים בארץ מסורת פעילה  ,והיום

מבינים כמה טוב הריקוד .רקדו קם  ,רוקד

פעילים בקבוצה שלושה דורות ובראשה עומד

קצת  ,מתעייף וכבר הוא

יושב." ... .

לעומת זאת,

ם

אולפן אזורי למחול

ס

עמק היוין
אירך

בהנהלתה של הדה

מועצה אזורית
עמק הירזן

האולפן מקיים שעורים לילזים החל מנתות א'
ועז בחינות בגרות ,

אולפן למחול
ז,כ,

אנו מגישים תלמיזות לבחינות חיצוניות ברקו.ד
במסגרת האולפן :מתקיימת סזנא לתלמיזות
בוגרות ובינוניות ונן מתקיימות

הופעות בפני תלמיזים ובא רועים .
שונים בעמק ,

הטות שיעו לצמיתות
מכל חלקי הגוף

עמק הירזן 15132
טל06-751838 ,

~

אפילציה )מחס אישית( שעררה ,חרס.

THE REGIONAL
SCHOOL OF DANCE
JORDAN VALLEY 15132
TEL: 06-75 1838

הלקוח  /ה

אפשרי טיפול גם בבית
שוש בן גיאת טל 03 - 6883835 ,פלאפון052 - 491567 :

באולפן למחול מלמזים מורים
מקצועיים בתחומי המחול על גוניו ,
.המקצועות הנלמדים הם:
בלט קלאטי .רקוי מוירני בשיטות מגוונות
יצי רה .אימפרוביזציה .רפרטואר .ג'אז

חוג

טטפט .התעמלות בנוטח פלינקרייז -
טאי צ'י  -חוג .חוג לרקוי מזרחי

המדכז לתבדעה

פנטומימה

בהבהלת

אתי

דלמחדל

פדלי ז.zי דק

.חבר המורים:

היה אורן ,מרינה פילק ,גלינה צ'רניאק,

מ חו ל יצירתי מגיל  ,4ב לט  pלאםי,

ליאורה שרעבי ,ניטיס יייי ,ייתי תור,

.כז חול

אורית מזר ,אורית רבינוביץ ,אנה וולאטוף

~

כ וש ר גו פכי :

~

.מלווים בפסנתר:

גיטה רבינוביץ ,יפיס גלמן ,אולגה בקייב

מודרכי ,

ג ' אז

ו םטפם .

~

אירובי  ,מדרכ ה ,חיטוב ו ע י צ וב ה גו ף .

יח ' בינזה  ,32פתח-תקייה  ,טל 03-9310835 ':
יח' ההסתדיות  ,19פתח-תקייה ,טל 03-9311253 ':

לiרקrר
מנהל אמנותי :אוהו נהךיו

אורח  Jם בבת-שבע

~

פיל נירטין  -ייכלי בן-בליעל" יצירה בבכורה :f,,,ו _ ...,. .

פליק  -טרו סארינן

13 , 12 , 10 , 9 , 8

~

בפבריאר

"

96

מבול

,16 ,14

ו

בפברואר

l

96

פסגה עולמ  Jת
שלושה כוריאוגרפיס ,שלושה סיגנונות  ,שלושה שמות
שכבשו כל אחד בזכות עצמו  Iאת צמרת המחול העולמית :
אנז  Iלין פרלז  Iוקאז ן ירי קיליאן ואוהד נהר י ן  .באופן חד פ ע מ י

תתאחדנה להקת בת  -שבע ואנסמבל בת-שב ע לתוכנית יוצא דופן .

במרץ

23 , 22 , 21

96

מופע אנסמבל בת-שבע
התכנית:

לקרי מוזה

נעה דר

-

דמעות לבנות
פה דה פפסי
פאסומדו

-

-

-

אנז  Iלין פרלז  Iוקאז
אוהד נהרין

אוהד נהרין

28 , 21 , 26

I

למרץ

96

המןפעים

מתקיימים

במרכז

-סןזן דלל,

תל-אביב

פרטים ןכרטיסים במשרדי הלהקה ~ 3-S ~ 7 ~ 47

ס

I

ןשסןלן זה היה כה מרש י ם  IIבזכןת הביצןע

המ צ ןין של ב י ל הןלמברג  ,IIןש  IIרמי באר ןביל
הןלמברג מצליחים באיפןק אמנןתי רב
ל שרטט תמןנה של ישןת עלןבה  ,מעןררת

ח מ לה "
"  "LOOPSכןנה על ידי אחד המבקרים
 IIהעבןדה השלמה ביןתר בתןכנית  IIן  IIשרשרת
תגןבןת מהירןת ןתנןעןת זןרמןת המתפשטןת

כמין התפןצצןת על מנת להתכןןץ ,להסתןבב

סביב ע צמן ןלהימןג לבסןף .II

בב[ק ~ 0 7ככ  O=Uגבo

מבקר י ם אחרים ציינן את " ביטןיי

הצער II

ןאת  IIהמלחמה ןהיאןש הפראי שמאחןרי
התפןצצןת גןפנית זן"  ,תןך שימןש  IIבתנןעןת

מאת אן פלינרט בךיסטנסן
להקת  IIתיאטרון המחןל הדני החדש II
הפןעלת בקןפנהגן  ,כללה בפרמיירה שפתחה
את העןנה ,שתי עבןדןת מאת רמי באר.

בדנמרק  ,ארץ בה שןלט בכיפה הבאלט
הקלאסי ,להקה זו היא הוןתיקה והגדןלה
ביותר בתחןם המחןל המודרני  .היא נןסדה
בשנת

1982

ןמונה שישה עד שמןנה רקדנים.

מנהליה הם שני כוריאןגרפים ,אנט אבילדגןר
הדנית וןארן ספירס האמריקאי .על פי רןב
הלהקה מןפיעה ביצירןת הנמשכןת ערב שלם,
כגון  IIספראנצה  IIמשנת

,1991

על סיפור חיין של עבד במאה

משנת 1994

מחןל המבןסס

ה ,18-

אן עבןדה

המתארת את חייה של הסופרת

קארן בליקסן ,מחברת ספרים מפןרסמים
כגון
העט

,OUT OF AFRICA

שכתבה תחת שם

איזאק דינסן .

לעתים מזמינה הלהקה כוריאןגרפים זרים
לעבןד עימה ולהכיו עבןדןת קצרןת יןתר.
באביב שעבר הביא היוצר הפיני יורמה

אוטינו לקופנהגו את גרסתו החדשנית
ל  IIפטרושקה  ,IIוהישראלי רמי באר הביא את

הסולו הגברי "  "HOMELESSמתןך  IIעיר
ערומה  IIןכן לימד את הרקדנים הדנים את
המחןל שלן "  .IILOOPSבמקור  ,בלהקת

המחול הקיבןצית רקדן מחול זה שלןש נשים .
בדנמרק ביצעו אותו שלןשה רקדנים-גברים.

,

ייש" קי לופס "

"

" LOOP

ג

הרקדנים ביו שרשראןת המתכת המהןןת את
התפאןרה "

לקהל הדני ,ממש כמן
למבקרים בקופנהגן ,

באר נראה בו בזמו גם זר וגם מוכר .תנןעותיו
הנחרצות והנמרצות נראו בעיניהם יפות

ומעוררות עניין  .הדינמיקה החזקה שלו
הבליטה את היןפ י הגבר י ו א ת הזיעה של
שלושת הרקדנים  ,ביל הולמבר ג ה ד ני
ותומאס סנדברג ו י אן-אולוף אוסטרום
השוודים.

רק מבקר אחד השווה ביו שתי העבודות של
רמי באר ישירות  ,בציינו שבטריו איו

ההכרח י ות הפנימית שיש בסולו !'
אנ י ה יי תי המומה ממש מהתפיסה הכוללת
של הגופניות  ,התאורה והחלל אצל באר .
בי י חוד הוקסמתי מהשימוש שלו במעילים
ארוכים  ,חצי פתוחים  ,החושפים חצי גוף עליון

המבקרים כתבו שבסולן

","HOMELESS

 IIבתוך חמש דקות ,

אישיות מתפוררת ופרנואידית ,

של נווד עלוב  ,מתוארת
בתנועות סי בוביות

ובבעיטות  ,כשהוא
זורק עצמ ו

לכיוונים שונים

ברגל י ים
כפופות !'

ערום ורגליים מכוסות חלקית מתחת לבגד .
לדעתי הוא הצליח לבטא גם מין דיוק צבאי
וגם פגיעות אישית .נקןדת מוצא זו היא

בהחלט בתחום המסורת של המחול המודרני ,
אבל הדרמטורגיה והמקצב י ם שלו ,שהם

כמעט פגאניים  ,ומבנה היצירות מןרים על
כוונות רחבות יותר .אחדןת מהתנועות
הפשןטות  ,האקפרסיוניסטיות  ,שבהו הוא

משתמש  ,הזכירו לי דמויות ביצירותיו של
מאץ אק  ,שהו בו בזמו נשגבות ופגומות .
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 IIתיאטרוו המחול הדני החדש  IIמבקש לו
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 ןבלי ספק עבןדןתין, מקןרןת השראה חדשים
,של רמי באר מהןןת צעד נכבד בכיןןן זה
 המתמקדןת בקןןי גןף מבןצעים, עבןדןתין

 ןעןד יןתר הדגש שלן על יצןרים, היטב

 מבליטןת את מיטב היכןלת של, אנןשי י ם
 רמ י באר בהחלט מןזמן לשןב,רקדני הלהקה
,ןלעבןד בארצן של טןבןרג ןקרלסברג

ם
BE'ER FOR DANISH
BODIES
BY ANNE FLINDT CHRISTENSEN
1n Copenhagen, the New Danish Dance
Theatre presented a season-premiere including
two works by Rami Be'er, 1n ballet-dominated
Denmark the New Danish Dance Theatre is the
oldest and biggest modern company, dating
back to 1982 and consisting of six to eight
dancers, 1t is directed by two chol'eogl'aphers,
the Danish Anette Abildgaard and the
American Warren Spears , 1t generally
presents full-evening works, such as
"Speranza" from 1991 (based on an 18th
century slave story) or "Tanne", from 1994, a
work about the life of the author Karen Blixen
alias 1sak Dinesen,
However, the company sometimes invites
choreographers from abroad to present
shorter works, 1n the spring, Jorma Uotinen
from Finland brought his new version of
"Petrushka" to Copenhagen - and in
September Rami Be'er staged the male solo
"Homeless" (from the 1993 full-evening work
"Naked City") and "Loops" changed from the
original 1990 female trio to a male trio,
To Danish audiences - as well as the Danish
critics - Be'er seemed both foreign and
familiar, His very forceful movements and
muscular emphasis on the bodies were
considered fascinating and beautiful , His
strong dynamics brought forward the optimal
concentration of masculine beauty and sweat
of the three dancers - the Danish Bill
Holmberg and the Swedish Thomas Sandberg
and Jan-Olof Ostrom,

29

The critics worte about "Homeless" that "in
just five minutes, a derelict and paranoid
street existence is protrayed, rolling and
kicking and throwing himself across the
stage with crossed legs", and that the solo
was so effective "because Bill Holmberg
dances it so well" and that "Rami Be'er and
Bill Holmberg manage to draw with artistic
economy a shabby, but not indifferent, pitiful
being",

"Loops" was called "the most coherent of the
works" by one of the critics and desc  'וibed as
"a chain reaction of fast and streaming sel'ies
of movements th at expands explosive  וy ,
only to decrease, circ  וe al'ound itself - and
collapse", Othel' critics empl רasized the
"attitudes of sorl'ow" and "the war and wi  וd
despair hiding behind this body explosion " and the "stringent use of t  רוe lines of the
dancers between the two hanging sets of i'וon
chains", Only one cI'itic compal'es the two
works directly, stating th at "Loops "  וac ks t  רוe
inner imperative of "Home  וess ,"

1n my eyes, he
managed to express
both military
precision and
personal
vulnerabi  וity , and
even though his
starting point is
clearly within the
traditiona  וmodern
dance, his anxious
dramaturgy and his
ritualistic , 01' a  וmost
pagan , rythmic
structure of the work
reveales a bigger
aim, Some of his
simple and
expressionistic
movements reminded
me strongly of the

" לו מ" ע> ר ע> רומה.סו
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*

behaviollr of sOI מe of t  רוe fi glll'es in wOI'ks by
Mats Ek - gl'and and yet cI'i pp וed ,
T  רוe new Danish Dal רce Thatre is seal'ching for
new il רspirati on, and Be'el" s wO I'ks defini te  וy
wi l וbe two important steps il רth at
dil'ecti on, The way his wOI'ks foc us on wel ו
pel'fol'med body lines, yet evel רmOI'e on
 רוll mal רbeings, seems to bl'ing out all t  רוe best
of the cOI מpany's potentia  ו, Be'el' is I מOI'e
t  רוal רwe  וco  מוe to return to t  רוe  וa  רוd of
Cal' וsbe  'וg and Tuborg ,
•  ' וHOזOS: DA VID AMZA LLAG

Personally , 1 was stunned by Be'er's total
concept of bodies ,  וight and space, And 1 was
especially captured by hi s use of long, half open coats and the
way they revealed the
naked upper bodies
and the half-covel'ed
legs of the dancel's
beneath ,

צלם ; דיד אמזלג

ם

י
מאת

ג

י

ן

ך
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מצב ו של המחול בהולכד ו

א

נ

מ

ן

ך

כ אוקטובר  1995התקיים בהאג פסטיבל
המחול ההולנדי הדו-שנתי ,אירוע שכבר
הפך למסורת בינלאומית ,בהשתתפות
להקות מארצות רבות.

עורכי ייהרבעון למחול בישראל " רות אשל
וגיורא מנור היו אורחי הפסטיבל.
השנה הופיעו בפסטיבל המחול ההולנדי יותר מ-

15

להקות והחמימות שבה התקבלו ,ומחיאות

הכפיים הממושכות שהעניק להן הקהל היו
מעוררי התפעלות  .ההולנדים אוהבים מחול
ויודעים להראות זאת .ההיצע העשיר כלל

יוצרים נודעים כמו יירי קיליאן ורקדני כל שלוש
הלהקות של תיאטרון המחול ההולנדי וכן
להקתו של בארישניקוב ,ששבעת רקדניה
נודדים בעולם כבר שש שנים ומבצעים יצירות
של כוריאוגרפים נודעים כמרק מוריס ,לצד
עבודות של יוצרים צעירים כמו טר אוקונור

האמריקאית ויואכים שלומר הגרמני.
לצד היוצרים הנודעים הופיעו מבצעים

ידועים .

פחות ביצירות של יוצרים פחות מוכרים .למשל,
לקראת הפסטיבל התארגנה קבוצת רקדני
באלט ממזרח ומרכז אירופה בשם באלט

הדנובה במטרה להעניק לאמני מחול ממדינות
הגוש המזרחי לשעבר הזדמנות של התנסות
בינלאומית ,וגם להקה שזכתה בפרסים

בתחרות הבינלאומית האחרונה במרכז סוזן
דלל

IMPERIAL LANONIMA -

מברסלונה,

הופיעה בהאג.

הצמד אן אפריורית ודרק בראון הופיעו בשלוש
עבודות בכורה ,מאת אמנדה מילר

האמריקאית ,איציק גלילי הישראלי וויליאם
פורסיית  ,שנוצרו במיוחד עבורם .התוכנית זכתה

לשבחים בעיקר בגלל הביצוע הבוגר והמעניין
של הרקדנים .את בראון )שמזכיר בהופעתו את
ג'ין היל סאגאן שעבד בארץ שנים רבות( נוכל
לראות כשיופיע עם הלהקה של מרק מוריס
בסיורה

בארץ בראשית השנה הבאה.

ברוב מופעי הפסטיבל עלתה רמת הביצוע על
רמת הכוריאוגרפיה אך לא כן במקרה של
הלהקה הצרפתית של פרנסואה ראפינו,
שבהופעתה גם הביצוע וגם עיצוב התנועה היה

מעולה .ראפינו מצליח להעביר תנועה בין
הרקדנים ומשתמש בתאורה ,שחותכת את

הבימה לפרוסות חושך ואור ,בצורה מתוחכמת
ויפה מאוד.
»רי קיליאן ; " "8 ELLA FfGURA

תאטרון המחול ההולנד י
רקדנית  ,מגו· מי נקאמורה
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"JfRf KYLfAN •"BELLA FfGURA
NDT, DANCER: MEGUMf NAKAMURA

ההיצע העשיר כלל
יוצרים

נודעים

יירי קיליאן

כל שלוש

כזכו

ורקדני

הלהקונר

של נריאטרוו הזכחול
ההולנדי וכו להקנרו
של בארישניקוב
תנןעה מעניינת )ןרקדו אן שניים מעןלים(

הפגינה גם שלישיית יי גלן טיס "

-

פןל סלןןיו

נןרטןו ,האריז ' ןנן רןבנה ןאנדראה ליין ,הביצןע

היה מבריק אך הנדןניה האמיתית של הלהקה
היא השפה התנןעתית שטבען ליין ןרןבנה
ביצירה

IF WE COULD ONLY - EVEN IF WE

,COULD

שמתבססת על אימפןלסים ןמעיו

מערבןלןת פנימיןת של אנרגיה ששןטפןת את

הטןרסן ןהגפיים ןנקטעןת במעבר לראש,
המןפע של בתי הספר למחןל מרןטרדם
ןאמסטרדם היה מסקרו  ,ןהעבןדה הטןבה

ביןתר במסגרת זן היתה של ג ' ניפר האנה ,

אשתן ילידת ארה"ב של איציק גלילי  ,רקדנית
לשעבר בבאלט קןלברג ןבתיאטרןו המחןל
ההןלנדי ,ןהיןם מןרה באקדמיה של אמסטרדם,

.... -.

החןןיה האמנןתית הגדןלה בפסט י בל השנה

...

;.

"".

היתה בכןרה עןלמית של מחןל חדש מאת יירי
קיליא ן בביצןע להקתן,

" ", BELLA FIGURA

שם המ חן ל  ,הןא מןנח בארןקי ןבעבןדה יש

ייא ם היונו וכזכיס"

הרבה סממנים בארןקיים  ,ביו היתר קןלאז '

כור  ',ל»ן ורואבנה

מןסיקלי שלם של יצירןת מאת לןקאס פןס ,

"JF WE COULO" GLOTTJSDANS

פרגןלזי ,ןיןןאלדי ןען,ד שרק יןצר מןסיקלי

i

CHOR,: LEJNE AND ROEBANA

•
,

)ר» ק ) ל)אן " "BELLA FJGURA

תאטרון המחול ההולנד )
"JIRI KYLIAN "BELLA FIGURA
NOT

כקיליאו יכןל להפןך לחטיבה אןרגנית  ,לצד
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להקה מהעזר רוטרדם
כור ' ,טו) ' Dמו נס

TONSIMONS:
"COMPOSITION FOR DANCERS
" AND COLORS

רקדנין רןקדיס ביצירה מלאת
הדמיןו הזן גס מסכי הבמה
ןאש אמיתית .הכןר י אןגרפיה

מתמקדת בכתפייס .

רקדני הלהקה המרכזית
המצןיניס ביצען גס את המחןל
הןןתיק של נאצ'ן דןאטן

הספרדי )רקדו לשעבר
בלהקה( ןעבןדה ןתיקה

מצןינת של קיליאו למןסיקה
מאת המלחיו הצ ' כי מרטינן

-

יימיסה בשדה הקרב ".לצד

הלהקה המרכזית של תיאטרןו
המחןל ההןלנדי הןפיען להקת
הןןתיקיס ןלהקת העתןדה.
רןב היצירןת שביצעה הלהקה

הצעירה חןברן על ידי רקדניס

בלהקה הראשית

-

לייטפןט,

דלקרןאה ןאינגר  .הביצןע היה
מצןיו אך מלבד עבןדתן של
לייטפןט יי בדידןת  ",שראינן

ברוב

גס בארץ השנה,

זכופעי

הפסטיבל עלברה

המחןלןת דמן יןתר

רזכבר
רזכבר

הביצוע על

הכוריאוגרפיה

אר לא כן בזכקרה

של הלהקה
הצרפבריבר של
פרנסואה

ראפינו,

שבהופעברה

הביצוע

וגס

הברנועה

גס

עיצוב
היה

זכעולה
לרקדניס חןברן חיישניס שהפעילן גס את
בכןריאןגרפיה מאשר

המןסיקה )מןגזס לקרןא לזה מןסיקה ,בעצס

לעבןדןת בשלןת .המחןל

אלה הין צליליס סתמייס( ,ןגס את המסכיס ,

"ללא תשןבה " של דלקרןאה
התבסס על המליס כו ןלא ןעל שני
מכליס גדןליס ריקיס מפלסטיק )כמן

באנאפאזה של נהריו( .אינגר מילא את

שירדן ןעלן ןשהתאןרה הצבעןנית הפכה אןתס

לסןכרין ת מזרחיןת קיטשיןת .הכל חזר על

עצמן ,ללא מבנה ,ללא היגיןו ןבעיקר ללא כיןןו
התקדמןת.

הבמה באביזריס ןנראה שלא היה לן מה
לןמר .כנראה לא פשןט ליצןר בצילן של

גאןו

השנה סייס את תפקידן כמנהל הפסטיבל
מנהלן מאז היןןסדן לפני

כקילי או.

17

שנה ,מרק

ן י ן נקר ס  ,ןאת מקןמן תפס השןןייצרי

מאכזבת היתה הלהקה מרןטרדס שפןעלת

הצעיר  ,סמן אלן י רסט ו .זה לא פשןט

כבר שניס רבןת ןהיא הןפיעה עס עבןדה

להיכנס לנעלין של מייסד פסט יבל בינלאןמי

מאת יןצר שעןבד איתה בהצלחה
כבר שניס

-

טןו סימןנס

ההןלנדי ,אך הפעס
המןפע לא היה מןצלח.
פרנסוא רפ)נז " להתראות"
FRANCOIS RAFFINOT
"" ADIEU
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סימןנס ניסה ללכת
בעקבןת מרס

ןמנהלן האמנןתי מזה

17

שנה .שאלנן את

סמןאל ן ירס טו מהו תןכניןתין  .הןא מןדע היטב

לבעייתיןת של הכןריאןגרפיה החדשה

-

יכןלת

תנןעתית מצןינת שאינה מנןצלת לאמירה
אמנןתית כלשהי  ,ןלכו החליט שבמרכז
הפסטיבל בעןד שנתייס יעמןד הרקדו המבצע .

קנינגהס ןלהשתמש
במקריןת
ביצירתן.

שני שליש מתקציבן של פסטיבל המחןל של
הןלנד הןא סןבסידיה ממשלתית ןהשליש הנןתר

בא מחסויות מסחריות שונות .באופן כללי,
התמיכה הציבורית  ,העירונית והממשלתית
במחול בהולנד בנסיגה .עד לפני זמן קצר הולנד

נחשבה למדינה שמעניקה תמיכה רחבה
לאמנויות בכלל ולמחול החדש בפרט ,אך כמו
בארצות אירופיות רבות גס שס מצב דבריס
זה השתנה.

מצבו של הבאלט הקלאסי טוב אף פחות.

להקת הבאלט הלאומית  ,שמושבה
באמסטרדס ,שרויה במשבר כלכלי ואמנותי.

מנהל אותה וויין איגלינג האנגלי  ,רקדן ידוע
לשעבר של הבאלט המלכותי הבריטי  ,אך
יכולתו כמנהל אמנותי נופלת כנראה מיכולתו
כרקדן  .יתר על כן ,מאז שעזבו את הלהקה שני

החוויה

האזכנונרינר

הגדולה בפסטיבל
השנה

הינרה

עולזכינר
חדש

בכורה

של זכחול

זכאנר

בארוקיים

הרפרטואר שלה ,שהיה לפני עשור מבריק

מנהלי-חזרות.

הזכחול הוא זכונח

הרבה

עס תיאטרון המחול ההולנדי( ,הדלדל מאוד

פרשו מכבר והיוס הס ממלאיס תפקיד של

להקנרו .שם

סזכזכנים

לגמלאות וואן מאנן חזר לעבוד בהצלחה רבה

עבודות חדשות  .גס רוב הרקדניס המצטייניס

קיליאן בביצוע

בארוקי

דנציג והאנס ואן מאנן )ואן דנציג פרש

וחדשני  ,ומצבה הכלכלי אינו מאפשר להזמין

יירי

ובעבודה

הכוריאוגרפיס ההולנדיס המעוליס רודי ואן

יש

בימיס אלה מופיעה הלהקה הלאומית בתוכנית
הכוללת שלוש יצירות של הכוריאוגרף הבריטי
פרדריק אשטון .אחת

-

" SCENES DE BALLE" -

נוצ רה בטוב טעס ובחן למוסיקה של

סטרבינסקי בשנת

,1944

אך הרקדניס

ההולנדיס אינס מצליחיס להפיח רוח חייס
בפנינה ותיקה זו .הס גס לא מצליחיס
להתמודד עס העבודות האחרות  ,לא עס
ייואריאצי ות סימפוניות " )משנת

, 1946

למוסיקה מאת סיזר פראנק(  ,הדורשת סגנון

קפדני ,ולא עס יי חלוס ליל קיץ" ,למוסיקה
המוכרת כל כך של מנדלסון ,שדורשת יותר חוש
הומור מכפי שהלהקה ההולנדית מצליחה לגייס.
בכלל  ,הרעיון שקהל רגיל של אוהבי באלט

מסוגל לעכל שלוש יצירות של כוריאוגרף מיוחד
כאשטון בערב אחד שגוי מיסודו .התוכנית היא

שיעור מעניין בבאלט בריטי ותיק וטוב יותר

ממופע לקהל הרחב .חרף בעיותיו של הבאלט
הלאומי ההולנדי ,הוארך לא מכר החוזה של וויין
איגלינג בחמש שניס נוספות ,ושינוי של ממש
לא נראה ,אס כן ,באופק.

ם

 IIמ':כנטיד ןJ

הלהקה הצעירה ש.ל
תיאטרו) המחול ההולנד י
כזר  ':יוהו אינגר

"MELLANTJDE". NDT 2
CHOR.:JOHAN JNGER
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יש ir Iרו חוש ir Iרו חוש  Iות
כיסאות

"V

באלט

מוסיקליים

שאופוס ,סיים את עבודתו מקץ שנה בלב,ד

קרנקו  ,העובד כיום בקנדה .יש שמציעים את

ועדיין לא ברור מי יחליפו בתפקיד.

התפקיד למאץ אק השוודי ,וגם שמותיהם

של נאצ ' ו דואטו הספרדי  ,דייוויד בנטלי
מאז הודיעה מרסייה היידה ,עם סיום העונה

הבריטי ואנג ' לין פרלז ' וקאגז' ומאגי מרין

פ ר נקא נ דרס ן ,שהיה תשע שנים מנהלו

הקודמת  ,על פרישתה מתפקיד המנהל

הצרפתים נזכרו בהקשר זה .הכוריאוגרף

האמנותי של הבאלט המלכותי הדני וסיים

האמנותי של באלט שטוטגרט ,מתנהל ויכוח

הגרמני היחיד במירוץ לשטוטגרט הוא יוצר

את תפקידו שם לפני יותר משנה ,התמנה

ציבורי מי יחליף אותה.

צעיר ומוכשר בשם שטיפן תוס.

למנהל האמנותי של הבאלט הלאומי השוודי.

אחד המועמדים המועדפים הוא ריד אנדרסון ,

*

מחליפו בקופנהגן ,הרקדן השוודי פטר

רקדן ותיק של באלט שטוטגרט  ,עוד מ י מ י

של באלט שטוטגרט.

יומ ולדת

" Vמסיבת

לתבועתךון
מאת

רןטנברג

הניה

ברגע האחרון :ריד אנדרסן הוא שהתמנה למנהל

ם

להכין באופן עצמאי תרגילים בשילוב אביזרים

ידכ לגשר על הפער הלימודי שנגרם בעקבות

ולהיות אחראיות ללמד את מחליפותיהן את

מסע הופעות .ואכן  ,ההשקעה ניכרת בעבודה

התפקידים  .מכל זה ניזונה אחר כך עבודת

הנקיה והמקצועית של הרקדניות הצעירות .

הלהקה  .המורות המלמדות בבית הספר הן
בוגרות סמינרים לחינוך גופני ומחול והיו בעצמן

הלהקה הופיעה בפסטיבל ישראל  ,בירושלים,

תלמידות ורקדניות בתנועתרון .

ואף יצאה להופעות בחו"ל ובהם זכתה
לביקורות אוהדות  .מבין הריקודים שיצרה

התנועתרון ,להקת תנועה עם רקדניות בנות -10
להשקיע בה כל רגע פנוי  .את השעות שלאחר

שמרון ללהקה :יימכל הזמנים" ) (, 1986
יי מבראשית " )  ,(1988יימסך ומסיכה" ) (, 1992
יי מעבר לקשת  -בתנועה וצבע" )  (1993ו " אני

של ייהפועל" ,לאחר שפעלה בתחילה כחוג מחול

מקדישות לאימונים ובנוסף לכך ישנן חזרות

והיא" שהועלה על ידי להקת המחול המודרנית

בבית ספר ברמת השרון.

וסיבובי הופעות .

לדי האופרה של בוקרשט.

דורית שמרון ,מורה לחינוך גופני ובוגרת מכון

 ,20ששמה גזור מהמלים תנועה ,תיאטרון ,נוער
ורון ,חוגגת יומולדת

בשנת 1976

.25

אולם ,אם לדייק  ,רק

הפכה הקבוצה ללהקה הייצוגית

מרגע הצטרפותן ,נדרשות בנות הלהקה
הלימודים בבית הספר ובסופי שבוע הן

בתקופות של העדרות ממושכת ממסגרת

עבודות הלהקה הם הנאה ויזואלית מלאת

וינגייט ,המייסדת ,המנהלת האמנותית

לימודית  ,נעזרות התלמידות בצוות ההורים

אנרגיית נעורים וצבעוניות ,המתאימה פיסית

והכוריאוגרפית היחידה של הלהקה מספרת :

שבראשם עומדת הפסיכולוגית של התנועתרון ,

ורגשית ליכולתן וגילן של הנערות  .שפת התנועה

"לא האמנתי שנגיע לרגע

של הלהקה היא שילוב של

הזה ,כי הכל התחיל מחמש

אקרובטיקה ,אביזרים,

בנות שרצו לרקוד יח,ד לפני

תיאטרון ,מוסיקה ושפת

25

שנה ,וזה גדל

וצמח".. .. .

כיום מונה הלהקה

כ 70-

המחול בן זמננו  .המשקל
שמקבלים האביזרים

רקדניות ,ומחולקת

בריקודים גדול מאו,ד ועיקר

לקבוצות עבודה ,על פי ותק

חשיבותם בשינוי צורת הגוף .

וכשרון·

השפעת אלווין ניקולאיס,
שיצר מחולות פיסוליים

לצד הלהקה מתקיים בית

מופשטים  ,ניכרת  .אולם

ספר למחול ,המכשיר בנות

בעוד היצירה שלו עוסקת

לעתודה וללהקה .היום הוא

באנרגיה ובדינמיקה של

פועל גם כגוף עצמאי  .לבית

תנועה ,אור ,צבע  ,צליל,

הספר מתקבלות ילדות מגיל

פיסול ,הדגש בריקודים

שש ובמשך שלוש השנים

שיוצרת שמרון רובו על

הראשונות הן לומדות מחןל

צורניות ואפקטים

מודרני ויצירה שעתיים

ויזואליים  ,והמרכיב הדינמי

בשבוע בלבד .לאחר מכן,

פחות חשוב .

תלמידות המתאימות פיסית
ונפשית עוברות לקבוצת

בשנה האחרונה הופיעה

העתודה  ,שהיא קבוצה

הלהקה בצפון ארה"ב

מעורבת גיל ,בה הן מקבלות

במסגרת פסטיבל ש M
 ,EAST-WESTובחודש מאי

שיעורי העשרה בבאלט

קלאסי ,מחול מודרני ,
קרטה ,משחק ושירה .מימון

הופיעה בתערוכת ישראל
אקספו

' 95

שיעורי ההעשרה נקבע כל '

ם

שנה בהתאם לצרכים
המיןחדים ,הנןבעים מסגנון

הריקודים של אותה שנה.

המעבר מבית הספר ללהקה
הדרגתי ואורך מספר שנים .
בבית הספר מכשירים את

התלמידות לעבודה עצמאית

-

להגיע לפני השיעור

ולעשות חימום  ,להכין

~3

שיעורי בית בקומפוזיציה,

בניו-יןרק .

יי התנועתרוו "

הילה יופה  -חבק
ךו mייצומחי "

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע  IIש רוביו
The Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance
ירושלים ,קאמפוס גבעת רם  91904טל 02-759911 .פקס02-6527713 .

בית זוספר למחול
מייסדת  -פרופ' חסיה לוי-אגרון
ראש ביה"ס  -פרופ' רינה גלוק

הפסילטה למחיל באסדמיה
הפקולטה מעניקה תואר בוגר במחול

B.Dance

-

דיקאן הפקולטה פרופ' רינה גלוק

ותעודת הוראה של משרד החינוך.

החוג למחול  -ראש החוג גב! בתיה כהן
תלמידי החוג למחול מקבלים הכשרה בתחומי המחול השונים במטרה לטפח רקדנים יוצרים ומורים
בתחום הביצוע :קלאסי ,מודרני ,אופי ,ספרדי! ג!אז! רפרטואר,

•
כוריאוגרפיה •.

סדנאות •.

בתחום היצירה :אימפרוביזציה ,תנועה,

בתחום ההוראה :הכוונה והתנסות בהוראת הבלט הקלאסי והמחול המודרני לשכבות הגיל

השונות.

החוג לתנועה וכתב תנועה  -ראש החוג פרופ' עמוס חץ

'-וכמ ן•

החוג מכשיר רקדנים ומורים לתנועה תוך התנסות תנועתית רחבה וידע בכתב תנועה אשכו
הלימודים כוללים. :קריאה וביצוע מהכתב .רישום ושימור תהליכי תנועה .חיבור ריקודים וביצועם
• ההסטוריה של כתב תנועה .הכרת עקרונות התנועה בשיטות שונות של  l1שכלול היכולת l1
)פלדנקרייז ,אידוקנזיס ,ב .במברידג' ,כהן ואחרים( .יישום לסגנונות ריקוד של המאה ה.ZO -

מקצועות אקדמיים נוספים הנלמדים ב 2 -החוגים
.אנטומיה .תולדות המחול .הערכת יצירות .מחולות עתיקים .אנגלית .פסיכולוגיה

.יסודות המוסיקה והאזנה .מחול במאה הZO -
'Iקרש קפיצה"

-

.שימוש בכלי נקישה .מורשת המחול במסורת ישראל .ספרות

מנהלת אמנותית פרופ! חסיה לוי-אגרון

קבוצת מחול נבחרת שליד האקדמיה.

בחינות כניסה לפקולסה למחול :מועד ':א מחול  , 31.3.96-תנועה  ;1.4.96-מועד ':ב מחול ,14.7.96-
תנועה  - 15.7.96-פרסים בסל•02-759910 .

\

קירסי קיץ במחיל יתניעה
בשיתוף המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות

בתיה כהן .הקורסי  tDמיועדים לרקדנים ולתלמידים מתקדמים.

מנהלת אמנותית  -פרופ' רינה גלוק ,רכזת מקצועית -
הקורסים יתקיימו השנה בתאריכים  •14.7.96-29.7.96סדנת

קיץ מיוחדת לכוריאוגרפיה באמצעות מחשב.

בהדרכת הכוריאוגרף יעקב שריר .המשתתפים יציגו כןריאוגרפיה שחוברה במקביל במחשב ובסטודיו

-

ראה

כתבה בגיליון זה.

פרסים והרשמה לקןרסי קיץ בסל 02-759910 .בפקס 02-6527713 :או בכתב לייקורסי קיץ במחול"
אקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רוביו ,קאמפוס גבעת-רם ,ירושלים •91904

-

~
"'

המגמה למחןל בביה"ס התיכןן שליד האקדמיה
מרכזות המגמה :טליה פרלשטיין וגב' לאה בן-צבי ,בחינות בגרות רמה של  5יח"ל במחול
תכנית לימודים הכוללת :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,אימפרוביזציה ,תולדות המחול ,ג'אז ,מוסיקה,
ריקודי עם ועדות

ועוד.

סדנת הבלס הקלאסי של ביה"ס התיכון שליד האקדמיה
מנהלת אמנותית נינה טימופייבה.
פרסים והרשמה לביה"ס התיכון בסל.

•02-666198,02-669114

המחןל בקןנסרבטןריןן שליד האקדמיה
מנהלת אמנותית

-

.

פרופ' חסיה לוי אגרון ,מרכזת :גב' בינה שילוח .הקונסרבטוריון מעניק חינוך

ריקודי-אמנותי לצעירים החל

מגיל ,5

המובסס על התנסות יצירתית.

פרסים והרשמה לקונסבסוריון בסלפונים:

•02-618881,02-619443
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מרנזת מגמת מחול לבגרות  -אילנה ליבן

J

"

מרנזת סדנה  -ג'ני סולאן  /סוזן מונט

<-

~

רנז חינון איזורי -

ז
~

ד"ר אברהם רוזנקיאר

.Iג;;;;....

קיבוץ געתון ,ד.נ .מעלה הגליל 25130
טל ,04-9858437 .פקס04-9859852 .

r-

המסצןעןת הנלמדים ןצןןת המןרים

באלט קלאסי .איריס ברסלב ,סוזן מונט ,חנקה פראן ,ג'ני סולאן,
אוברנקו פיודור

מחןל מןדרני .מינל חסון ,רחל שפירא ,עדה אורני ,אורלי בן-בסט

מחןל ג'אז

•

איריס ברסלב

קןמפןזיציה .איה הסנוט ,יהודית ארנון ,נימרוד פריד

תנןעה .יהודית ארנון ,מרתה מנדלסון ,איה הסנוט
כתב תנןעה

רפרטןאר

•
•

~

איה הסנוט

רקדני להקת המחול הקיבוצית

פלדנקרייז .ליאור פסח
מןסיקה

•

"'

בוריס סיחון

תןלדןת המחןל .טליה פרלשטיין ,אילנה ליבן

אמנןת פלסטית

•

יעקב חפץ

 /.כ'מזים ילדים ובכי\'S
נ'j/Nנ

\'1- 'i

~~\

במסגרת האולפן פועלת סךנת מחול ~ \ינ\
במשך כל ימות השבוע כהכנה לריקוך מקצועי 'V ,יירב\ 'Sובגובת בגרו
מתקבלים תלמיךים לסךנת המחול לשנתיים,

ת

או שלוש לאחר לימוך קוךם במחול,
מזכירת האולפן :נורית לשך ,אם בית :גלית אבשלום

ון
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~~~~ יק~ל~~~~ והלל מרקמTHE ISRAEL BALLET 1
במשכו צ~וך~ד~~~~ יtי ת~?
2

I

יום

ראשוו 25.2.96

בשעה

20.30

בתכנית:

שופיני אנה

גווה ליזו

לרקוד לפי שירים

מינאל פוקין

נוריאוגרפיה -
מוסיקה -
תאורה  -זהר שפירא

פרדריק שופן

ברטה ימפו לסקי

נוריאוגרפיה -
מוסיקה -
תאורה  -זהר שפירא

ארנולד שונברג

נוריאוגרפיה  -ברטה ימפולסקי

מוסיקה -

סשה ארגוב ,מתי נספי,

לאונרד נהן

תאורה -

זהר שפירא

ךש j Iן-ם  nךש  Iםת  nךש j Iן r
'V

רקדן קןבני מצןין ,שחי בצרפת ,רקדנית בת

תחרות

25

בינלאומית
לבאלט

זןגןת ןזןג הסןלנים של ייבאלט מןסקבה"
ןזןג רקדנים מאןסטרליה.

קלאסי

שנגהאי,

מרןסיה ןרקדן מסין ,כמן כן עלן לגמר שני

במןפע הסיןם )הגאלה( הןפיען רק הזןכים .כל

סיו,

זןכה רקד שני קטעים שבחר.

1995
מאת

דלי ה

ד

צןןת השןפטים כלל נציגים מישראל )ברטה

ביר

ימפןלסקי( ,מרןסיה )ןלדימיר ןאסילייב(,
מארה"ב )מריה תאלציף( ,מיפן )מיקןקן

במדינןת רבןת בעןלם מתקיימןת מדי שנה

תחרןיןת באלט  .השנה הזדמן לנן להגיע

מצןימה( ,מהןנגריה )איןןאן נאג( ,מגרמניה

לתחרןת הבינלאןמית הראשןנה שהתקיימה

)אלכס אןרסיליאק( ,מצרפת )ג'ילברט מאיר(,

בסין ,בעיר הנמל הדרןמית שנגהאי.

מבריטניה )גלינה סמסןבה( ןמסין )חיי רינג
ראנג ןצאי איליאן(.

בנמל התעןפה בשנגהאי חיכן לנן מלןןים עם

בכל שלבי התחרןת צפה קהל מןזמן של

שלט ןעלין שמןתינן .טןב שבכל ההמןן הזה

אתה יןדע לאן לגשת ,ןעןד מחכים לך עם

תלמידי מחןל משנגהאי .למןפע הגאלה מכרן

מכןנית מיןחדת להסיע אןתך למלןן .בדרך

כרטיסים ,ןכהרגלם ,הסינים הביאן למןפע גם

למלןן הצלחתי לראןת את תנאי המחיה

את האןכל שאןתן נןהגים לאכןל בזמן

ןהמגןרים ,שכיןם כבר לא מןכרים אצלנן,

הצפייה .הסינים הם עם כן מאןד ןכאשר מןפע

אבל המלןן אלין הגענן היה ממש עןלם אחר

לא מרשים אןתם ןלא קןנה את לבם ,הם לא

)מפןאר ןמשןבח(.

מןחאים כפיים ןזה לפעמים מביך מאן,ד אך
להם ברןר שכך זה צריך להיןת.

לאחר שהתארגנן ,קיבלנן מיד את תןכנית
המשך הלילה ןהימים הבאים .כל שעה ןכל

התנאים הטכניים מזכירים מה שהיה אצלנן

דקה מאןרגנים להפליא ,בביקןר בשיעןר

לפני עשרים שנה בתיאטרןן ,ללא כל חידןשי

באלט אן בחזרןת בסטןדין ןעל הבמה,

הטכניקה .אך לעןמת הרחןב הסיני הפשןט

ארןחןת ,קבלןת פנים ןכבר בערב ההגעה

ןהדל ,התיאטרןן היה חדש ןדי מפןאר.

במןפע מיןחד של באלט מןסקבה ,שבקןשי
הצלחתי לראןת ממנן משהן מחמת העייפןת.

באחת הנסיעןת היןמיןת שלנן מהמלןן

הלהקה לא טןבה במיןח,ד כך שגם לא היה

לתיאטרןן הזדמן לי לדבר עם מנהל בית-

בשביל מה להתעןרר.

הספר לבאלט של שנגהאי )בעזרת

המתחרים חןלקן לשתי קבןצןת גיל :צעירים
עד גיל

מתןרגמנית( ןהבנתי כיצד הם מגיעים

מרי  Dקופמן ואלה נגלר ליד פסל הבאלרינה בשנגהאי

לתןצאןת טןבןת כל כך .כדי להגיע לרמה

ןבןגרים .אןתנן חילקן לשיעןרים

במזרח .הרגשתי מבןכה ,כי כל מי שעבר את

ןחזרןת שלפני התחרןת ,ןלמרןת שהיינן 60

השלב הראשןן היה ממש מצןין ןכאן ,בקטע

בתלמידים הרבה שעןת באלט כל יןם .את

משתתפים ,הכל עבד כמן שעןן שןןיצרי.

המןדרני ,הם נראן מגןחכים .הם למעשה רקדן

התלמידים ,בנים ןבנןת בני עשר עם נתןני

קלאסי ללא ה TUTU -ןמתחן את כף הרגל

פתיחה מרביים ,הם בןחרים בבתי ספר

18

מקצןעית כה גבןהה צריך להשקיע

התחרןת עצמה חןלקה לשלןשה שלבים.

בפלקס במקןם בפןינט .בשלב זה של

רגילים ,בעיקר בכפרים ןבעיירןת הקטנןת

בשלב ראשןן היה על כל מתחרה לרקןד שני

התחרןת אף מתחרה משתי הקבןצןת לא

בכל רחבי סין .הנבחרים מקבלים תנאי

קטעים מתןך הרפרטןאר הקלאסי שנשלח

נןפה ,ןזה רק מראה כמה התחןם המןדרני לא

פנימייה חינם בבית ספר לבאלט .הלימןדים

מראש לכל מתחרה ,ןשלפחןת אחד משניהם

נחשב.

העיןניים בביה"ס מסתכמים בשעתיים ביןם

כמן  32פןאטה )לבנןת( אן פירן אטים קשים

בשלב השלישי ןהקשה ביןתר של התחרןת,

קלאסי כל יןם .כבר מגיל צעיר מןסיפים להם

ןקפיצןת מיןחדןת לבנים .למעשה ,כבר בשלב

היה על כל מתחרה לרקןד קטע חדש ןקטע

תיאטרןן ,ריקןדים מסןרתיים סיניים,

השיעןרים המשןתפים ראיתי שהרמה הטכנית

שרקד בשלב הראשןן פעם נןספת .פה כבר

מןסיקה ןלאחר כמה שנים גם את הרפרטןאר

בדקן ןבחנן בציציןת מתחרים בןדדים ןזןגןת.

הקלאסי ןהמחןל המןדרני .הם לןמדים כמעט

בלבד ןכל השאר עבןדה עם הגןף ,באלט

יגמר בקידה המןכיחה ןירטןאןזיןת מיןחדת,

פשןט מדהימה ןבעיקר של הסינים

-

עם

מןשלמןת טכנית בגיל צעיר כל כ,ך שלא

את ישראל ייצגן שתי תלמידןת תיכןן

תמיד רןאים במקןמןת אחרים ,דיןק ןביצןע

קמינר ,מבית הספר תלמה ילין בגבעתיים,

םה יכןלים להשתלב בכל להקת באלט

ברמה גבןהה במיןחד של רקדנים הצעירים.

אשר זכתה במקןם ראשןן בתחרןת מיה

בעןלם.

-

מכאן הבנתי שאנחנן ,הישראלים ,בבעיה,

ארבטןבה לשנת

אבל זה לא הרתיע אןתנן מלהמשיך לעבןד

מרים קאןפמן מפתח-תקןה ,אשר זכתה

ןלהגיע במקסימןם יכןלת לבמה.

', 95

באןתה תחרןת בשנת

מתןך  72המתחרים שנרשמן הגיען  .60בכל

ןלרי

ןאלה נגלר ,תלמידה של

.' 94

הבנןת ייצגן אןתנן

הראשןן נשארן בקבןצה הצעירה

ןבבןגרת .13

14

בשלב השני על כל מתחרה היה

התנאים בבית הספר לא מפןארים אך לא

חסר להם דבר .חדרי סטןדין גדןלים ןרצפןת

בכבןד רב ןהייתי גאה לראןת שגם אצלנן יש

עץ )עדיין

רמה בינלאןמית.

מאןד ןגם המןכשרים ביןתר עןבדים קשה.

קבןצת גיל הין  30מתחרים .אחרי השלב
מתחרים

את כל תפקידי הבאלט ןכאשר הם מסיימים

איו .(PVC

הסינים ,כידןע ,חרןצים

ןלא פלא שהם מגיעים לתןצאןת .הם
לשלב האחרןן )הגמר( עלן ,מהצעירים ,שלןשה
בנים מסין ןבן מציילי ,ןשלןש בנןת מסין ,ןזה

לרקןד קטע מןדרני ,שיראה את כישןרין גם

מראה כמה הרמה של הצעירים בסין גבןהה

בתחןםזה .נןכחתי כמה תחןם זה לא מפןתח

כי אכן היה מגיע להם .מהמבןגרים עלן לגמר

משקיעים בלימןדי המחןל  32שעןת מעשיןת

ו12-

שעות עיוניות בשבןע.

ם

37

ן ש ir Iרו ח ן ש  Iוום ח ן ש  Iות
v

חדשות

צרור

ממוסקבה

מאת

צ

נטליה

I

רנןבה

עןנת הבאלט במןסקבה השנה לא היתה
מעניינת במיןחד  .התקיימן מספר חגיגןת

ןיןבלןת  ,כגןן המןפע לציןן

40

היןצרת המשןתפת של ןאסילייב ,מנהלן
הקןדס של  IIמחןל

במןסקבה

הצטיינה נטליה באלאקניצ ' בה ב  IIלכלןכית

ב  IIפאגניני

המקצוענית

בבןלשןי בלט הרקדן הצעיר

ניקןלאי טיסקארידזה .סגנןנן אינן דרמטי

קאסאטקינה .החגיגה נמשכה שבןעייס ןכללה
בכןרה של באלט חדש מאת נטליה

קאסאטקינה II ,הגברת עס הקמליןת

, II

ס

מאת

מדר

מןבהק אלא לירי דןןקא .
בסןף אןקטןבר
לדעתי ,היצירה הטןבה ביןתר בעןנה החןלפת
היתה  IIנשף

הרןחןת II

של הכןריאןגרף דימיטרי

בריאנצב ,שיצר אןתה עבןר להקת הבאלט

ןאשתן,

ללהקה

)כןר  ':ןאסילייב( .

II

הרך

II

שנןת פעילןתס

האמנןתי של הבןלשןי )כפי שדןןח בגיליןן

בישראל (II

בלהקת  IIבאלט

הקרמלין II

v

מהגיל

ועד

1995

ן י י ס

התקייס באןלפנה

למחןל שבקיבןץ געתןן כנס חברי האיגןד
הבינלאןמי  IIהמחןל

האירגןן נןסד

ןהילד (DACI ) II

ב 1978-

בישראל.

ןהסניף הישראלי ב-

ביןזמתן של שלןס חרמןן .הכינןס

של התיאטרןן ע  IIש דטאניסלבסקי

,1988

ןנמירןביץ ' -דנצ'נקן במןסקבה  ,למןסיקה מאת

בגעתןן היה הכינןס השנתי השביעי של הסניף

פרדריק שןפן .

הישראלי.

זן שןרה של דןאטיס ,מיניאטןרןת ליריןת,

קיבןץ געתןן נבחר לארח את הכינןס כי הןא

שהתקבל בקרירןת על ידי הקהל .
הבןלשןי הקדיש את מןפע הסיןס של העןנה

המתארןת סןגי אהבה שןניס .הקטעיס

דןגמה ייחןדית לרצף של פעילןת במחןל ,

הקןדמת למחןןה לכןריאןגרף הןןתיק ליאןניד

מןפיעיס ןנמןגיס  ,כמן זיכרןנןת אן חלןמןת .כל

מהגיל הרך ןעד ללהקה מקצןענית  .יהןדית

לאברןבסקי  ,החןגג בימיס אלה את יןס
הןלדתן

ה .70-

בןצע  ,בין היתר  ,הבאלט של

לאברןבסקי משנת

,1967

"פאגניני  ",עס

פגישה בין אןהביס היא פגישה מקרית  ,אבל

ארנןן  ,מנהלת האןלפן ןהמנהלת האמנןתית

כל מפגש גס צןפן בתןכן סיכןי ,ןייתכן שבנשף

של להקת המחןל הקיבןצית ,מייצגת

הבא איש לא יכיר את רען.

בפעילןתה את הקשר שבין חינןך למחןל

ןהןראת אמנןת המחןל עד לרמה מקצןענית .

ןלדימיר דרביאנקן  ,כאמן אןרח ,בתפקיד
בריאנצב מצא לעבןדתן מילןן תנןעתי חדש ,

הראשי .

אפשר לכנןת אןתן אןלי ניאן-ניאן-רןמנטיקה.

הכנס נפתח במפגש-סדנה בהנחיית נירה נאמן

ןאסילייב הןדיע כבר מה יכלןל הרפרטןאר של

במילןן התנןעתי שלן ניכריס עקבןת השפעתן

)מחברת הספר הגוף המטאפורי עס לאה

הבןלשןי בעןנה זן  II :אגס הברבןריס"  II ,רןמיאן

של הכןריאןגרף החשןב ןהחדשן קאסיאן

ברטל( ,ןבהמשך הציגה דפנה ג ' ןנס תןכנית

-

חדשה לשיעןריס בתנןעה לגילאי שש-שבע

ןיןליה" )כןר'  :לאברן בסקי( ן"אילןף הסןררת "

גןלייזןבסקי

) (1970-1892

ןלא במקרה

)כןר  ':ג ' ןן קרנקן(  .העיתןנאיס שנכחן במסיבה

ברי אנסקי הרבה לרקןד בנעןרין ביצירןת מאת

טענן  ,בצדק  ,שכל היצירןת הללן כלןלןת מכבר

גןלייזןבסקי  " .נשף הרןחןת " היא יצירה מאןד

בנןשא

הבטיחןת בדרכיס.

ברפרטןאר ןאין ןלן יצירה אחת מקןרית

עכשןןית ןספןגת אןןירה  ,ןניכרת בה גס

את היןס הראשןן חתס שיעןר ביןגה

ןחדשה בתןכנית  .ןאסילייב התגןנן באןמרן ,

השפעה של התנןעה השןטפת של קיליאן.

בהנחיית גל פרמינגר  ,מןרה בסדנה למחןל

שברגע זה ההכנסןת הן

העיקר... .

במטה אשר.
מתברר שעידן הסגנןן הפאתטי רוןי דמןיןת

הדןר הצעיר של רקדני הבאלט הרןסיס אינן

מצטיין בתפקידי גיבןריס ןנסיכיס למיניהס
אלא דןןקא בתפקידיס לירייס ,ןהרקדניןת
הצעירןת עןלןת על פי רןב על הבחןריס.

הגיבןריס  ,שאיפיין את הבאלט הסןבייטי,
הסתייס .

ם

סו'ט.לנה צו ' וסרג" אורחוב ב"נשף הרוחות" מאת בר'אנצוב

היןס השני נפתח בהרצאה של יעל ליפשיץ
מצפת על התפתחןת התפיסה של ילדיס
בהקשר התחןשתי-התנןעתי  .רןב היןס

הןקדש להדגמןת של דרכי עבןדה במחןל עס

תלמידי האןלפן בני גיליס שןניס  .מרתה
מנדלסןן הדגימה עבןדה ביצירה עס ילדי

כיתה ג '  ,ןאיה הסנןט הראתה תהליך מתנןעה
ליצירה בזןגןת עס חניכי כיתןת ן ' ןז  '.חניכי
כיתןת י"ב גילן יכןלת מרשימה בביצןע
קטעיס מתןך עבןדות של רמי באר  ,שנןצרן
עבןר להקת המחןל הקיבןצית.
בסיןס הכנס התקייס דיןן מסכס ןהןא היה

הזדמנןת למפגש פתןח בין אנשי המקצןע
מתחןמיס שןניס  .הנחתה את הדיןן עדה לןיט
ןהשתתפן בן הפסיכןלןג אלכס ליבן  ,המןמחה

לשיטת פלדנקרייז ליאןר פסח  ,יהןדית ארנןן
ןנירה נאמן .

ם
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פססיבל

DANCE UMBRELLA
לובדוו
מאת

רןטנברג

הניה

ךש I

םת n

ךש I Iת
שבן רקדן מתנןעע  ,מתפתל

לאמנןת חזןתית תפקיד חשןב בפסטיבל זה,

"", LITTLEEASE

והןא בא לידי ביטוי בשיתןף הפעןלה הפןרה

ןנתקל בקירןת קופסה מלבנית מוגבהת ,היה

בין הכןריאןגרף הצרפתי הרב רןב ןהפסל

היחיד שלא נןתן תחןשה של מןפע אתלטי

הבריטי ריצ'רד דיקןן ,ביצירה ןשמה

" ". FACTORY

זה ריקןד תהלןכה )כל

)הקטע בןצע על ידי להקת בת שבע
כשסטרב ביקרה בארץ( .

המןשבים הןזזן הצידה( שבן מןזמן הקהל

לונע במרחב ןאפילן לקחת חלק בריקןד.
לפסלין הענקיים של דיקןן חלק חשוב

בהןפעה -

הרקדנים עוברים מעליהם ,רצים

מןפע שןנה בתכלית היה ייאןסף פרטי" של
הנד רייץ ,גם היא מנין-יןרק· רייץ מתמקדת
בעבןדת זרןעןת ,משתמשת במרחב אישי

מתחתם ,או שרןעים עליהם .גם למןסיקה

ללא מןסיקה .היא מבצעת קטעים קצרים,

בת זמננן תפקיד חשןב בפסטיבל .תרמן לכך

כ'מ סקיצןת קטנןת של תנןעת זרןעןת ןידיים

זןכרים כמןתן מזה שנים ,קידם את פני

המלחינים ג'ןן קייג' ,סטיב מרטלנד וקבין

באיכןיןת שןנןת  .סגנון התנןעה שלה ייחןד י

המשתתפים ןהצןפים חןבבי המחןל של

ןןלנס .

בהחלט ,עם הידיים במרכז התנןעה ןהגןף

אןקטןבר בהיר ןנאה ,שזקני לןנדןן אינם

,DANCE UMBRELLA '95

ארבעה שבןעןת

של פסטיבל בינלאןמי למחןל בן זמננן
המתקיים זן הפעם

ה 17-

מתלןןה ןמשלים את תנועתן  .שפת התנןע ה

ידכ לשבת ןלראןת בשקט את היצירה

)מאמצע אןקטןבר

" ", POPACTION

של אליזבת סטרב ןלהקתה

שלה אינה דרמטית ,אבל יןצרת מגןןן תנועה
עשיר .

עד אמצע נןבמבר( .השנה הגיען אמנים

א'יזבת סטרב ' R/NGSIDE ' -

ןלהקןת מארה"ב ,צרפת ,ספר,ד יפן ןניגריה,
לצד אמנים ןלהקןת מבריטניה.

הפסטיבל נפתח בערב סןלנים ייחןדיים
ןיןצאי דןפן ,דנה רייץ ןראסל מאליפנט

מארה"ב .בקצה השני של הקשת הןפיעה

להקת PHOENIX

השחןרה ,שבסיסה בלידס,

להקה

שהןפיעה עם "".MOVEMENTS IN 8
נןספת מיןחדת היא  ,ARIADONEלהקה

יפנית

רדיקלית ,שבסיסה בפריס ,הרןקדת בסגנןן
בןטן )הןפיעה בארץ לפני שנים רבןת( .להקת
הןפיעה עם

DV8 PHYSICAL 1HEA1RE
ריקןדן החדש של ניןסןן "ENTER
"  ,ACHILLESשכבר ראינן בארץ השנה .יינכנס
אכילס" הןא מחןל העןסק באספקטים של
גבריןת ןמתמקד במערכןת יחסים ,חברןת,

אינטימיןת ןאלימןת עצןרה ןמתפרצת ,כפי

שהיא באה לידי ביטןי במערגןת היחסים
שבין שמןנה גברים רגילים ,בפאב טיפןסי .
סטיב פאקסטןן ,ממציא

ONח,IMPROVISA

הCONTACT -

הגיע מארה"ב לשתי

הןפעןת ןהציג את עבןדתן הטרייה למןסיקה
של בא,ן ייהסןןיטה האנגלית".

,RINGSIDE

הנראית יןתר כהתנסןת

מןפע יןצא דופן אחר היה " "PARADIGMשל

מערכת היחסים המתמשכת של הפסטיבל

אקרןבטית תנןעתית ,הייתי צריכה עצבים

הרקדן ראסל מאליפנט .מאליפנט כבר ביצע

עם מרס קנינגהם ,היןצר ריקןדים כבר יןתר

של ברזל  .המבצעים מסכנים את עצמם

את היצירה הזאת ,בשינןיים קלים,

מ50-

שנה ,מראה את מחןיבןת הפסטיבל

בהתעןפפות באןןיר ,הם נתקלים בעןצמה

בפסטיבל

רבה בקירןת ,נןפלים אפיים ארצה כמן לתןך

במןנןלןג תנןעתי ,כשמרכז הכןבד של גןפן נע

בריכת שחייה ריקה ממים ןנתלים בצפןרניהם

בין חלקי הגןף השןנים ,כאילן חוטים סמויים

על הקירות כמן על מצןקים .מגבירי קןל

מןשכים ,דןחפים ןאןחזים בן ןיןצרים מצבי

נןצר למןסיקה של ג'ןן קייג! במןפע השני

הןצמדן לגןפןת האקרןבטים ולאביזרים בהם

גןף ותנןחות יןצאי דןפן  .התנןעה שלן היא

תעלה הלהקה " ) "EVENTSעל רקע תפאןרה

השתמשן ןאלה עןד הגבירן את עוצמת

שילןב של איפןק והתפרצןיןת אנרגטיןת,

לחידןשים  .השנה קנינגהם מביא שני סןגים
שןנים של הןפעןת  .באחת יןפיען

15

רקדנים

בשלןשה מריקןדין האחרןנים ,שאחד מהם

ב .1994-

בריקןד הןא שקןע

של הצייר ראןשנברג( חיבןר של קטעים

החןןיה .אמנם בשנים האחרןנןת מתרבים

ןלשיתןף הפעולה שלן עם המלחין טיץ'

מריקןדים שלמים שקנינגהם יןצק אןתם

הניסיןנןת לא להסתיר בריקןד את המתח

אינגליש משמעןת גדןלה ביצירה .

דקןת ןללא

לתבנית חדשה ,באןרך של 90
הפסקה-" .ה "EVENT
 1964בןןינה ,ןבן הלהקה )שהיתה אמןרה

הראשןן התקיים ב-

ןהכאב הכרןכים במאמץ הגןפני של הרקדנים,

אבל קולןת ההתנגשןת של האקרןבטים

הפסטיבל הציג יריעה רחבה ,מגןןנת ומע ני ינת

מנין-יןרק בקירןת  ,חבטןת גןפןתיהם

של אמנים ןלהקןת ןשיתןף פעןלה פןרה עם

להןפיע במןזיאןן חדש לאמנןת בת זמננן(

הנןפלים לרצפה וצןנחים אחד על השני ,

האמנןיןת האחרןת  .הקהל במןפעים jף יה

ניצלה את חלל התיאטרןן ליצירת סןג חדש

ןקןלות המאמץ ש השמיען ,גרמן לי להתפתל

סלקטיבי ןאןה,ד ןהןא יצר סביבת מחול

של מןפע .במשך השנים היו עוד מאןת

על הכיסא בדאגה לשלומם לאורך כל המופע .

מפרגנת המעודדת רעיונות חדשים .

אירןעים כאלה ואף לא שניים זהים .גם

עבודה מסוג זה דורשת דיוק רב ,ועל זה

בארץ התקיימן

" "EVENTS

בהיכל התרבות ובקיסריה.

של קנינגהם,

התגברן האקרובטים בהןראןת " GO .. .
" ,GO ....

כמן במןפע אקרןבטי  .הקטע הקצר

w
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מחול- אינטרנטv'

uk-dance@tqmcomms.co.uk
Dance-music-culture in the United
Kingdom

New York Intemational Dance
Competition
http://www.weblink.com/nyibc

והמתעניין במחול אמנותי יוכל להתקשר לפי

Spoleto Festival U.S.A 1995
Dance Program
http://www.sims.net/
organizations/spoleto/spoleto95/
dance.html

 על מנת,מהכתובות הנחוצות לאנשי מחול

,של האוניברסיטאות יש כתובת באינטרנט

danse/Graham.html

Dance Listserv Addresses
amia-l@ukcc.uky.edu
Association of Moving Image
Archivists

Gelsey Kirkland
http://pubweb.acns.nwu.edu/

ballet-modern-dance@netcom.com
Ballet and modem dance

:המוקדשות למחול

ballroom@athena.mit.edu
Ballroom dancing

 ( השנייה בריקודיםart.arts.ballet )
( ומי שמתענייןrec.aIts.dance ) חברתיים
(.rec.folk-dancing ) :בריקודי עם יחייג

 גם הדינמיקה של,לא רק האצילות
 לטובת אלה.התפתחות הטכנולוגיה מחייבת
 הנה אחדות,המחוברים כבר לאינטרנט

:הכתובות הבאות

George Balanchine
http://www.ens-lyon.fr/~esouche/

dansejBalan.html
Martha Graham
http://www.ens-lyon.fr/~esouche/

לשוט במרחב האלקטרוני בחיפוש אחרי
שיח בתחום-אינפורמציה או שותפים לדו
.התעניינותם

לרבים ממוסדות המחקר ומחלקות המחול

 ויש, לשם חיפוש מיידי,וניתן להתחבר אליהם
.וקבוצות דיוו בתחומי המחול

l1 קפה

 בתיl1 גם

באינטרנט קיימות שלוש קבוצות מידע

~kuwayama/kirkland.html

The Royal Ballet

אחת עוסקת בבאלט, כיפ שמעיד שמן

http://www.ens-lyon.fr/~esouche/

danselRoyal.html
Ballets Russes

dance-hc@cunyvm.cuny.edu
The Dance Heritage Coalition's
CleaI·inghouse

http:/www.ens-lyon.fr/~esouche/

danse l.html
Paris Opera Ballet

: נגיש בעזרת,מחול בכל הצורות

Performing Arts Library at Lincoln
Center
Dance Collection Catalog
telnet nyplgate.nypl.org (or
192.94.250.2)
login:nypl
password:nypl

~

dance-tech@ohio-state.edu
Dance and technology
dldg-l@iubvm.ucs.indiana.edu
The Dance Librarians Discussion
Group
rendance-l@morgan.ucs.mun.ca
Renaissance dance

בצורת התוכנה המיועדת ליצירת

-ב

http://fas.sfu.ca/css/gl·OUpS/
.life ol·ms.html
,ומי שמעוניין בתיאוריות של ויליאם פורסיית
 יוכל לקבל ניתוח של,מנהל באלט פרנקפורט

http //: - עבודותיו ואת מסקנותיהן תחת
www.arc.org/gallery95 /
.improv.html
לפי הכתובות הבאות ניתן להתקשר
: כמפורט,למוסדות אמנותיים

American Dance Festival
http://www.nando.net/adf/
adfmain.html

strathspey -l@maath.unifrankfurt.de
Scottish country dancing

RUE BENOIT-HURE 45
FAX: 0033-1-436 38171
ביוני תתקיים בניו יורק תחרות

24-3

-ב

*

: מידע.הבאלט השנתית בלינקולן סנטר

11 WEST ST .
SUITE 1400
NEW YORK 10019
TEL ; 001-212-956 1520
FAX : 001-212-397 1580

,כוריאוגרפיות על גבי הצג

הסבר קצר על שיטה זו ניתן למצוא

moais-l@suvm.acs.syr.edu
Moais dance

tango-I@mitvma.mit.edu
Argentine tango

~

(http ://קנינגהם תוכל לראות תחת
spark.com/performance.html)
.LifeForms

קטלוג הספריה למחול בלינקולן סנטר בניו
 האוצר הגדול ביותר בעולם למידע על,יורק

במדורו של טום

.תמצא את מבוקשך

יצירות מהשנים האחרונות מאת מרס

dance-l@hearn.hitnet
Intemational folk and traditional
, dance

http://www.ens-lyon.fr/~esouche/

danselPOB .html

, אם בדעתך לבקש מידע כללי על באלט

(alt. ballet F AQ ) פרסונס

Salzburg Sommerszene Festival
http://hirsch.cosy .sbg.ac.at/kultur/
szene/e dance.html

BALLET GESELLSCHAFT HANOVER :מידע

:

KARIN MUECKE
NIENBURGERSTR.7
30167 HANOVER GERMANY
TEL : 0049-511-714467
, צרפת, תתקיים בעיר באניולה1996 ביוני

תאריכים

v'

תחרות המחול הבינלאומית השלישית בסוזן
סכום הפרסים

.1996

*

דלל תתקיים באוקטובר

 בקשות השתתפות חייבות.דולר

25,OOO -יגיע ל
.1996  בפברואר28 להגיע למרכז סוזן דלל עד

'"

: מיזע.התחרות המסורתית למחול מודרני

CENfER INTERNATIONAL DE BAGNOLET
SEINE SAINT - DEN1S

,(35 * תחרות לכוריאוגרפים צעירים )עד גיל
.1996 תתקיים בעיר הנובר באמצע מאי
.1996  במרס31- ההרשמה ב

סיום

40

ביו סיבוב הופעות במזרח הרחוק לביו סיבוב גדול באירופה

מ~  Iמש~ן

וכאבר:

רוכי

מוסיקה :קולאזן

/

באר

אלכס קלוז

תלבושות :לילן חצבני
_ כרמיאל11.1.96 :
_ באר-שבע15.1.96 :
_ גן שמןאל18.1.96 :
_ כפר מנחם24.1.96 :
 קימרןן7.2.96 :_ רעננה ,יד לבנים28.2.96 :
_ אשכןל22.3.96 :
_ נהריה31.3.96 :
_ תיאטרןן ירןשלים27.4.96 :

/

אפרת רוזז

זנו Iו דנון~
וכאבר:

רוכי

מוסיקה :קולאזן

/

באר

אלכס קלוז

תלבושות :לילן חצבני
_ מתנ"ס לןד20.1.96 :
_ מןפת רעננה26-27.3.96 :
_ נהריה30.3.96 :
_ סןזן דלל16.4.96 :
_ חןלןן29.4.96 :
_ עפןלה12-13.5.95 :

/

אפרת רוזז

~ון· ~~ .ג~ ~t
וכאבר:

אבי

קייזר

מוסיקה :רמי פורטיסן מרק זלב,ו
אן מרטין

תלבושות :אפרת רוזז

היצירות בגרסה מותאמות לבני הנעורים באישור ייאמנות לעם" לחטיבות עליונות וחטיבות ביניים

ברפרטואר להקת המחול הצעירה :פטר והזאב ,קרנבל החיות ,מזריך לתזמורת ,שחמט
שד' שאיל המלך  , 8ת.ד 40014 .תל-אביב טל 03-6929908/344 .פקס03-6929909 .

ךש I
'V

םת n

משם ...
לא

לכאן,

מפסיקים

לשיר
כבר

ולרקוד

40

שנה

תם n

ךש I

ךש I Iת

ללהקת המחןל  ,הצטרפן סטןדנטים ,יןצאי

'V

צבא ןרקדנים שבאן מכל הארץ ללמןד

ברבורים
ממין

מקצת מרןח המחןל של י ןצאי בריה"מ

זכר

ןמהמקצןענןת של אןתם חןבבים.
לא מכבר שןדרה  ,בתןכנית החדשןת של ה-

כתבה על אןדןת גרסה חדשנית ל-

את מןפעי הלהקה כיןם מעצבים דני ליטאי,

,BBC

המנהל האמנןתי ןבמאי הלהקה; אפי תירןש,

ייא גם הברבןרים'! הכןריאןגרף הבריטי מתין

ןילנה ,ייירןשלי ם דליטא" .1956 ,אחרי משפטי

כןריאןגרף )זןכה פרס כרמיאל 1995

הרא ן ןה של הרןפאים היהןד ים ןהניסיןן

הלהקה(; מישה בלכרןביץ' המנהל המןסיקלי,

צ 'י יקןבסקי ,אלא שבעןד שבגרסה

להחניק את התרבןת היהןדית בברית

מעבד ןמנצח )דןר שני למייסדי הלהקה(;

המסןרתית רןקדת להקת רקדניןת את

המןעצןת ,השלטןנןת סגרן תיאטרןנים

ןיצחק בן יעקב ין"ר ההנהלה.

תפקיד הנערןת שכןשפן על ידי רןטבארט

יחד עם

לציפןרים הלבנןת האציליןת  ,אצלן

ןנאסרה הפצת כ תבי עת יהןדיים.
ייאנ חנן כאן" מןנה כיןם
מתןך הגזירןת קמה המחאה ,קבןצת אמנים

בןרן יצר באלט לפי המןסיקה המןכרת של

כ 80-

איש .מןפע

הברבןרים כןלם גברים.

הלהקה אןרך כשעתיים ןבן שמן נה-תשעה

שביקשן לשמר את מןרשת יהדןתם  .ןכ,ך

ריקןדים ,קטעי סןלן למקהלה ,סןלנים בליןןי

םה הןפיען כשחצי גןפם העליןן ערןם ,לבןשים

במ רתף קר ןאפלןלי ,הרחק מעינן הפקןחה של

מקהלה ןריקןדים משןלבים בזמר ןמקהלה .

מין חצאיןת עשןיןת נןצןת .הכתב ,המבקרים

הא ח הגדןל ,תירגמן את יפה ירקןני ןשןשנה

המחןל הןא מעין ייהצגה בתנןעה" ,ייסיפןר

ןהכןריאןגרף עצמן סברן שזה חידןש

דמארי ליידיש .רןב השירים הין ברןסית אן

בריקןד" ,עם שירת מקהלה ןבליןןי סןלנים

ןדעה זן מעידה פשןט על בןרןת אן זיכרןן

בליטאית ןשלןשה ביידיש.

ןתזמןרת.

קצר .כי מאץ אק השןןדי יצר עבןר יי באלט

קצת א חר י מלחמת ששת הימים התחילן

אירןע היןבל ייפתח ב 17-למרס 1996

עןלמי ...

קןלברג" גרסה משלן ,עם ברבןרים משני
בהיכל

המינים ,כפי שהזןאןלןגיה מחייבת .בהפקה

לדבר ב חשאי על ייעלייה" ןב 1971-חברי

התרבןת ,בחסןת נשיא המדינה ,ןמיד לאחרין

ההיא של ייאגם הברבןרים" בייחןד מרשים

להקת ייא נחנן כאן" כבר הין בישראל .ןהיןם

תיפתח סדרת מןפעים בתל אביב ןברחבי

היה ברבןר אחד בעל צבע עןר שחןר ,ןלא

הארץ ·

ייהברבןר השחןר" של המערכה השלישית.

ייאנחנן כאן" מציינת 40
בןןילנה ,ן 25-

שנה להקמתה

~

להתחדשןתה בישראל.

מןפעי האנסמבל ייאנחנן כאן" הם פןלקלןר

בעצם ,גם אצלנן כבר היה ברבןר ממין זכר
על הבימה .לפני כעשר שנים התבקש ירןן

ישראלי ןיהןדי .אנסמבל ייאנחנן כאן" הןא

מרגןלין לרקןד את הסןלן של מיכאיל פןקין,

כןר היתןך לעןלים ןלילידי הארץ ,שכן ,בעיקר

ייהברבןר הגןןע"  ,במסיבת סיןם פסטיבל

יייקדגי אגחגו כא)

" 96

מתוך יי ייקודי הפסט י בל החסידי "

ישראל .אבל כשמרגןלין למד את התפקי,ד
מסרטי ןידיאן ,התברר לן כי הכןריאןגרפיה
של פןקין ממש גאןנית ,ןהןא כלל את הסןלן

בתןכניתן בביצןע גברי ,אבל בנעלי בהןנןת,
ןלא כפארןדיה.

הכןריאןגרף הבריטי טען באןזני כתב

הטלןןיזיה ,ןבצדק  ,שאם לא הין ברבןרים

זכרים בעןלם ,היה מקיץ הקץ על הברבןרים
בכלל .אבל מהקטעים המעטים שנראן על

המרקע אפשר היה להתרשם ,שהןא עשה
מהכןריאןגרפיה המסןרתית הנפלאה של
פטיפה ןאיןןאנןבה משהן לא רחןק מקיטש.

'40 V

שנה

המחול

לארכיון
היהודי

השנה מלאן  40לארכיןן המחןל היהןדי .

המחןל היהןדי! הןא אף עזר לי מיידית ,

~

בארגןנן של החןמר הקיים'!
הארכיןן ,שהןא ארכיןן פרטי ,הפך במרןצת

השנים לאןסף ייחןדי ןהיחיד מסןגן לא רק
בארץ אלא בעןלם .נעזרים בן סטןדנטים

מספר צבי פרידהבר ,מיסדן ןמנהלן של

ללונדון

ןחןקרים מהארץ ןמחןצה לה.

בסיומן של הפרןיקט ייחשיפה בינלאומית" ,מפגו

הארכיןן :ייראשיתן של הארכיןן בשנת , 1955
בארכיןן המחןל היהןדי יש היןם יןתר

המחןל הצעיר בן זמננן בישראל ,שהתקיים

ןרבי ,הפרןפ' דב נןי ,מייסדן של המןזיאןן

משמןנים קלסרים עבי כרס ,גדןשים תעןדןת,

במרכז סןזו דלל בנןכחןת מנהלים רבים של

לאתנןלןגיה ןפןלקלןר ןארכיןן הסיפןר העממ י

קטעי עיתןנןת ,חןזרים ,תןכניןת השתלמןת

שעה שנפגשתי עם מי שעתיד היה להיןת מןרי

פסטיבלים באירןפה ,זכתה ש ל יגן נ ו,

החיפני  .בפנין הצגתי את ראשית האןסף

ןמןפעים ,כרזןת ,חןברןת הדרכה  ,תמןנןת,

רקדנית להקת המחול הקיבוצית ,בכרטיס טיסה

החןבבני שלי בנ ןשאי הריקןד-העממי ןהאתני

ספרים ןכתבי-עת ,עבןדןת סטןדנטים מהארץ

ןמלגה ללןנדןו ,בזכןת עבןדתה ייכרן ניקה'!

בישראל.

ןמחן "ל ןכן יןתר מארבעת אלפים שקןפיןת ,
עשרןת סרטי

יי מאחר ןנןשאים אלה הין אז חדשניים  ,ןעדיין
בלתי מןכרים לאנשי חקר הפןלקלןר
באןניברסיטאןת הארץ ,לחץ עלי דב נןי

להמשי,ך להרחיב ןלפתח את האןסף ןהמחקר

42

' Vצילינדר
סיסה

וכרסיס

בנןשא ,ןהכריז עלין במעמד זה כעל 'ארכיןן

8

מ"מ ןקלטןת אןדין ןןידיאן

שצןלמן בעבןדת שדה.

~

עבןדתן של ב ר קמר ש

ל,

יידןדה לאה" ,זכתה

לציןו לשבח באןתה מסגרת.

הלהקה הקיבוצית היתה גם ביו מקבלי פרס
ייצילינדר הזהב" המחןלק מדי שנה על ידי
ייאמנןת לעם" למצטיינים במןפעים באזןרים
מרןחקים

מהמרכז.

~

חדש j Iןr

דש  Iםת חדש  Iםת
' Vעשרים

לבאלט
של

שנה

הקאמרי
פראג

להקת הבאלט הקאמרי של פראג היתה מאז

בתוכנית פרמיירה של יצירות מאת יוצריס

הסיור בארצות שעד לפני זמן לא רב לא

צ ' כייס שוניס וגס מאת מייסד הלהקה

קיימו יחסיס דיפלומטייס או תרבותי י ס עס

ומנהלה האמנותי .המופע החגיגי התקייס
בתיאטרון העתיק  ,שאירח בשעתו את

בסקרנות רבה מצד המארחיס לנעשה

הפרמיירה העולמית של האופרה של מוצארט

בתחומי האמנות בכלל ובתחוס המחול

יידון ג'ובאני".

~

ייסודה ב  ,1975-למרות שמה ,דווקא להקת
המחול המודרני המקצוענית היחידה בצ'כיה.

השלטונות הקומוניסטייס לא עודדו מחול
החורג מהמסורת הרוסית הנוקשה .לכן ,
פאבל סמוק ,שהצליח לגבור על מכשלות

"קזבלנקה"

'V

במזרח

אירופה

בישראל בפרט .
בעקבות הצלחת ההופעה בבודפשט ,הוזמן
אמיר קולבן ליצור עבודה חדשה עבור
תיאטרון המחול של סג,ד להקת מחול מודרני
מוכרת מאוד באירופה ,שאף הופיעה

בפסטיבל כרמיאל האחרון .מנהל הלהקה ,

תמש יורינקס התרשס מסגנון התנועה של

ביורוקרטיות ,ובייחוד למצוא דרכיס לממן

את להקתו ,היה חלוץ אמיתי .זו היתה להקה

ישראל

-

הונגריה ,צ ' כיה וסלובקיה  ,התאפיין

בספטמבר 1995

יצאה יצירתו של אמיר

היצירה  ,והזמין את קולבן להעביר סדנה

של כעשרה רקדניס ,שהתפרנסה בעיקר

קולבן יי קזבלנקה " )בביצועס של גלית חממי ,

לרקדני הלהקה בסגנון התנועה המיוחד שלו.

מסיוריס בחו"ל .בדולריס שהכניסו הסיוריס

ריקי ורון ,אמיר קולבן וזוהר רבינוביץ ' ( לסיור

שיתוף פעולה זה עתיד להתרחש כבר

הללו גס הממשלה הקומוניסטית לא בחלה

הופעות בבירות מרכז אירופה  ,במסגרת

בפברואר 1996

מעולס.

משלחת רשמית מטעס עיריית ירושליס.

הפתיחה של פסטיבל סג,ד בראשית מאי .

והבכורה מתוכננת לערב

הסיור כלל הופעות בבודפשט ,ברטיסלבה ,
תוכניתס הראשונה היתה משהו לימודי בשס

~

וינה ופראג.

ייאיך יוצריס באלט" והיא בוצעה לראשונה
בפראג בנובמבר

.1975

עכשיו חוגגת הלהקה,

שעברה משבר כלכלי קשה בשלוש השניס

האחרונות ,את יוס הולדתה ה 20-

במופע

בכל המקומות בהס התפרסמו המופעיס

זכתה היצירה לקבלת פניס חמה ביותר ,הן
על ידי הקהל והן על ידי נושאי תפקידיס
רשמייס שנכחו בהן .

חגיגי.

' Vמחווה

לירדנה

ירדנה

-

אמנית רבת גווניס .את ,יחידה

ומיוחדת  ,חותמך הטבעת ויסודות הנחת

מושגת" .על האמנות אמר ז'אן קוקטו שהיא

יי דת ללא תקווה " אצלך התקווה היא

ב  6.7.95-התק" Dבס  Iנמטק של

למחול הארצישראלי ,ששורשיו באדמה

האמנות עצמה .פעס ידעו אנשיס מה הס

ובנופיס  ,באוהלי קדר ובבני ערב  ,במדבר

רוציס ואילו ה"איך " לא היה כל כך משוכלל .

ח  Iפה מחווה חג  Iג  Iת לכבוד
הרקדנ  Iת ,הכור  Iאוגרפ  Iת והמורה

דברין

של

רןנן

במה אברך לך ירדנה? ומהי ברכה ליוצרת
גדולה ,אס לא במובן הקבלי

-

היוס ,האס אפשר לחזור? והאס התשובות

אינן גס השאלות?

מביאיס ביכוריס? למי מעליס הטנא ובשביל
מה?

 lרדנה כהו

דן

ובתנ " ך .השאלה היתה  ,ונותרה שאלה גס

היוס ה"איך" מתקדס ומתוחכס  ,והשאלה
היא אס אנו יודעיס מה אנו רוציס? למה אנו

כריעת ברך

ירדנה  ,עלייך אפשר להחיל את אמרתו של
הסופר מרסל פרוסט :יי בעמדי בפני צומת

הסוד הגדול שגילית לנו היה סודס של

דרכיס אני בוחר בדרך הבלתי כבושה" .פרצת

החגיס ,חגי ישראל שצמחו מהטבע ,מהאדמה.

דרכיס ,יצרת שפה

-

שפת מחול וטקס,

וגילית אמת עמוקה.

של הערכה.

חגיס הס מערכת של טקסיס וסמליס
הנוצרת במשך מאות שניס .

הס אמצעי

לתקשורת והס גורס מלכד .החגיס הס חגיס
נאמר שהמחול היא הקדומה שבאמנויות  ,עוד

משוס שהס אינס ימי חול  ,ומשוס שאנו

על כוהניס נאמר ,שהס מייצגיס את העדה

בטרס למד האדס לבטא את עצמו

מייחסיס משמעות לסמליס ולטקסיס .נרות

כלפי האלוהיס ואת האלוהיס כלפיו העדה.

באמצעות האבן והעץ  ,המלה והצליל  ,ידע

שבת ונרות חנוכה אינס הנרות הרגיליס

ביהדות הכוהן הוא יימשרת האלוה ד ",ס

להשתמש בגופו כדי לעצב צורה למרחב

שמדליקיס בימי חול לתאורה .את גילית את

ראשיתו בהתקדשות ,כמו התקדשות אהרון

ולהשליט קצב בזמן ,ואת  ,כאחת מכוהני

סודס של החגיס והוא כוחס לשלב המשכיות

אמנות קדומה זו.

והתחדשות .סמלי החגיס נשאריס אבל

ובניו במדבר .ואולי האלוהיס והא 6נות חד
I

המה? זה וגס זו מחפשיס את משמעות החייס

ואת סודס ושניהס מסמליס את ה Dצחיות.

המשמעויות משתנות בכורח הזמניס .החגיס

המחול הוא ביטוי ליחסי גומלין בין בני אדס,

מאפשריס המשכיות ומחזוריות  ,חג השבועות

מעבר למקוס ולזמן; כל יוצר ושפתו ,והאדס

והבאת הביכוריס באו גס כדי לאפשר המשך

היצירה האמנותית היא ייכל מה שיiישאר

הוא גס הכלי וגס המטרה  ,לקשר שלו עס

הקציר ואיסוף הפרי.

אחר שכל שאר הדבריס ישכחו "  .י ~ דנה  ,את

עצמו ועס סביבתו .ואת מצאת את סוד

משרתת האמנות ומקודשת לה .ל,ך  jהיוס,

הקשר הזה  ,אצלך הקהל בטקסי החגיס היה

החגיס צמחו מהטבע בארץ  ,הס היו חגי

ברכת הקהל .

גס היוצר.

האיכר והרועה .בגולה הודגש יותר מרכיב
יי מקרא הקדש " שצורף לכל חג ,ואת ניסית

ילד-מחול הייתי ,וחגייך זורמיס בדp.י; וכמו

ירדנה  ,בזכותך חידשנו והמשכנו מסורת

להחזיר את החגיס למקורס  ,כדי לחזק את

להצדיק זאת ,על הירדן אומר התלמוד יי שמו

עתיקת יומין של חגי טבע קדומיס  ,בזכותך

הקשר לנופיס ולאדמה; וזו זכותך הגדולה.

ירדן כי הוא בא מהדן והולך אל הד ו ''' אכן ,

יכולנו לחלוס; כמו שנאמר  ,יי האמנות אולי

את ויצירותייך באתן מאתנו וחזר;תס אלינו

אינה פותרת הכל  ,אבל מאפשרת לחלוס על

והפכתס לשלנו .קהל גדול של תלמי!דות

ירדנה  ,במה נברך לך ביוס ההולדת  ,נאמר ,

הכל " .

ייכל עוד יש לאדס מה לספור בתחומיס

i

ותלמידיס ,מורות ומוריס ,קהל רוק יס

אחריס ,איננו סופר את השניס  ".לך יש עוד

וממשיכי דרכך נאספו ובאו לברך א י תך

האמנות אצלך היתה יי חתירה מתמדת

ולהודות לך.

לשלמות ,שאולי אף פעס אינה יכולה להיות

הרבה מה לספור ומה ליצור .

~ 43',
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נשמעים כקרעי צלילים  .המחזה כןלן משרה

משטןקהןלם  ,שהביא לברליו את להקתן

למןקד הפעילןת הריקןדית החדשנית

דיכאןו ןמקץ שעה ןשלןשים דקןת נפרדים

","REMOTE CONTROL

בבירת גרמניה .בקיץ שחלף התקיימן

הצןפים מהרקדנים בדממה.

" ". ROUGH

לןסינדה צ ' יילדס ,מאנשי  IIתיאטרןו ג ' אדסןו"

גם מןפע זה נמשך כ 90-

משחק הכדןרגל חביב על כןריאןגרפים בני

שם מןפעי הסידרה  IIמחןל בחןדש

עם מןפע בשם

אןגןסט II

ןמלבד המןפעים עצמם התקיימן סדנאןת ,

דקןת )הפןרמאט של

שנןהלן השנה על ידי אמנדה מילר ,לןסינדה

הנין-יןרקי בשנןת השישים  ,מכבר נחשבת

צ ' יילדס ןניג ' ל צ'ארנןק  ,רקדו לשעבר בלהקתן

לנציגה מןבהקת של המינימליזם במחןל .

זמננן ,(....

עבןדןתיה מןרכבןת מקטעים זעירים  ,מדןד י ם

של מחזמר  ,שלעןלם אינן מןצג לע י נינן .הכל

של ניןסןו

" "DV8

שהפך ליןצר עצמאי .

היטב  ,המןפיעים בןןאריאציןת מחןשבןת.

את סידרת המחןל של אןגןסט פתח

בעבןדןתיה הןןתיקןת  ,כמן

" "PARCOURS

התיאטרןו-הגןפני של לןיד ניןסןו במןפע  IIנכנס

משנת

אכ י לס " המבריק )שבןצע לפני זמו לא רב גם

משנת

בארץ(·

אןתך אל העןלם שלה המלא תנןעה מתמדת

מג סט י ןארט הןפיעה ביצירה בשם המדכא

למדי " ,"NO ONE IS WATCHlNG
" "DAMAGED GOODS

,1979
 ,1993יש

ןחדשןת יןתר  ,כמן "קןנצ ' רטן"

עדייו כןח ניכר  ,מהפנט  ,המןשך

היצירה התבטא גם בכך שלכל אןרך המןפע

מתגלה כשןנה מהציפיןת .כרגיל

 IIבלק-אאןט II

מסמל מעבר שחןר ביו תמןנה אחת לשנייה ,
הפעם האןר על הבימה עןלה לעןצמה אדירה עם
סיןם כל קטע .תחת פזמןנים משגעים
ןמלהיבים מגישים המבצעים קטעי מחזמר

ןשינןיים תדיר י ם  .המקצבים שלה הם מקצבי

עייפים ןמןכרים ,המןשרים בליאןת

היקןם .

שבעת המבצעים אינם יןדעים כלל במה אמןר

בביצןע להקת

מבריסל .הפסימיזם של

ןבן אנן עדים כביכןל לחזרןת על מןפע

רבה ....

המחזמר שעלין הם עןבדים לעסןק· לכו הם
בחלקן המרכזי של הערב שלה זןנחת לןסינדה
צ ' י י לדס את המבנ י ם הדייקניים ,ןבכך גם

אשה עירןמה שמנה יןשבת על שרפרף על

מפסידה משהן מעןצמתה .כשהיא מנסה לעצב

הבימה  ,גבה לקהל ןהיא בןהה בקיר לבו  .מלבד

מעיו טקס חצרןנ י ב י ו אנש י ם מתברר  ,שכןחה

מנסים כל מיני מצבים נדןש י ם מחיי היןם-יןם ,
כגןו זןג שרב כל העת ,שחקנית עייפה המצפה

כמה כיסאןת ןערמןת קטנןת של אדמה ,

לא כל כך ב י חס י אנןש אלא דןןקא בחןקים

שבמרכזו גןמה ןבה חלב  ,הב י מה ריקה לגמרי.

המןחלטים של החלל ןהזמו.

שכןחןת אל ,מפלטה של הנפש הבןדדת .כרקע

שלילה מןחלטת של חןקי המשחק הבימתיים

SASHA WAL TZ'S GROUP

מןס י קל י מןשמעים קטעים מש י דןרי רדין  ,ןהם

המקןבלים בןלטת בעבןדתן של מיכאל לאןב

"/N HER "TREVELOGUE 11/

כלןמר  ,מקןם ההתרחשןת הןא מאןתו פינןת

להק תה של סאשה ואוז
במחול ""TRA VELOGUE // /
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משןעממת למןפע הגדןל שלה על הבימה  ,ןאשה

ייצרית ,מין  IIפאם

פאטאל ,II

המספרת אי,ך

בעצם ,אמןר המחזמר להיראןת .במןפעים

שעןסקים בתיאטרןן ,אפילן אם המבצעים
מןכשרים ,נןתר הצןפה משןעמם מןל המתרחש

כןהגים

הצרפתים לןמר
ברגעים

כדמה

על הבימה.

בהם

שהזמן

עמד מלכת
ןלמציאןת כמסד

גם במןפעים הזעירים של  IIמחןל בחןדש
אןגןסט II

'יימלאד

כאן ', ....

עבר

אפשר היה לגלןת דברים מעניינים.

בקטע של שמןנה דקןת מאת אמנדה מילר ,

למשל .זה סןלן ,המתחיל בתנןעה איטית,
צמחית  ,בחצי חןש,ך ןמתפתח לחיןניןת ןתנןעןת

גדןלןת ןנמרצןת עם עליית האןר על הבימה.

פיןט

ןהצןפה כיצב על
גבןל ההזיה,
ןאיכן

מה

סו)ו חךש פאת אורס ךוטרוך

עןד

בדיןק

הןא

רןאה .להגיע
להישג כזה
בכןריאןגרפיה

וסוזנה )ונקה

דןרש

המסך עןלה לקןל צליל מעןרר חרדה .הבימה

ריקה ,מלבד שדה שלם של בקבןקים ריקים .

את

מיטב

המיןמכןת.

המבחן

מצןי למעלה בחדר-הבןבןת ןאילן השני ,אן זןג

רקדניןת ,נע על הרצפה האמיתית ,תןך
סינכרןניזציה בין ההתרחשןיןת בקןמת הקרקע

ןבקןמה העליןנה .הסצינןת הןפכןת למאבקים
בין הדמןיןת ,מלאים שנאה ןיריבןת .שתי
 IIילדןת

חמןדןת II

)סאשה ןאלץ ןססיל מרטנס(

בשמלןת אדןמןת קצרצרןת נעןת תחילה על
ברכיהן ,ןעד מהרה הןפכןת לאחיןת קנאיןת

טהןר.

יןדע

ןבשןרת דןאטים של מחן ל-חדר ,כשמבצע אחד

הןא

העליןן

הנלחמןת זן בזן .לבסןף אחת מהן

 IIמתה II

מןןת

בסגנןן הטלה-רןמן במיטה שלמעלה .
מפתח ברצפת הבימה מןפיע במים שד יפני ,

הרקדנית טאקאקן סןזןקי ,ןדןקר במקל ארןך

את הפרטנרים שלן עד שהןא נעלם שנית
ברצפה .

על רצפת הבימה מןפיעים שני הגברים
שבחבןרה ןשרים כל אחד את ההמנןן הלאןמי
שלן  ,ןהכןריאןגרפית עסןקה באהבהבים עם

הפרטנר שלה ,נאסר מרטין-גןסט ,אחרי שהיא

לפניהם שןכב גבר לבןש תחתןנים בלב,ד

שןלפת אןתן בצןרה היתןלית מהארןן  .הןא

זרןעןתין פרןסןת לצדדים ,כאילן היה צלןב

מנצח במאבק ביניהם ןמכניס אןתה למגירה

לרצפת הבימה .באיטיןת רבה הןא מנסה

 IIמלאך עבר "···.ןאכ נןהגים הצרפתים לןמר

גדןלה של שןלחן .בשלב הבא היא מצליחה

להתרןמם ןלזןז בתנןעה כבדה לצד הבימה.

ברגעים בהם נדמה שהזמן עמד מלכת

לסגןר אןתן בארןן הבגדים ,אבל הןא מןציא

כשהןא מצליח לבסןף להגיע עד לקלעים ,זרןע

ןלמציאןת נמסך פיןט טהןר  .ןהצןפה ניצב על

משם רגל אחת ןבה הןא מלטף את פניה של

מןשטת תןפסת אןתן בגרןנן .

גבןל ההזיה  ,ןאינן יןדע עןד מה בדיןק הןא

הרקדנית .

רןאה  .להגיע להישג כזה בכןריאןגרפיה ,אן ,כפי
המןפע החדש של סןזנה לינקה ןשןתפה הקבןע
אןרס דיטריך בןצע אף הןא בתיאטרןן

"". HEBBEL

כןתרתן

 IIןלפתע .....

שנןהגת לןמר פינה באןש ,לפחןת לרמןז לכ,ך

התןכנייה מציינת את חמשת הרקדנים

דןרש את מיטב המיןמנןת  ,הןא המבחן העליןן.

כשןתפים ביצירה הכןריאןגרפית .המןכשר

שביניהם הןא ,לדעתי ,הצרפתי נאסר מרטין-

חדרי הלב "  .זה

גןסט ,שיש בתנןעתן משהן קןמי  ,אפילן טראגי-

מחןל העןסק בחןפש התנןעה אן העדרן,

ןבקשיים שבהליכה זקןפה  .הגבר כאילן רק

כוסא ,פוטה וארוו

קןמי ןתחןשה של עצבןת
אנרכיסט מלידה.

מתרגל לעןלם .תןך תנןעה הןא מתלבש ןממש
צןעד לתןך מכנסין  ,אבל אפילן כשהןא כבר

סאשה ןאלץ היא כןריאןגרפית תןשבת ברלין

 IIלבןש ןהגןן  ",הןא חסר ישע ממש כמן בתחילה .

האןהבת להראןת בעבןדןתיה  ,המנןסחןת

הןא יןשב על שרפרף ןמביט בצןפים .כל הןפעתן

בסגנןן תיאטרןן התנןעה אן התיאטרןן הגןפני,

את הצןפים במחןל מסיים קטן ןחביב  .פעם

כשל בעל חיים חןשש ןמפןחד.

את האבסןרדים בחיי היןם-יןם ןאת המציאןתי

נןספת היא מקבצת את הצןןת שלה בחדר

הןא נןטל לבסןף בקבןק מהערימה שבחלקה

בחלןם .בגישתה יש מהחיתןך הקןלנןעי ,המעבר
הח,ד המרצת הסרט אן האטתן.

ןהכןריאןגרפית סןבבת בחדר הזעיר כסביבןן ,

ב  IIתיאטרןן על חןף נהר האלה

II

)המשמש בית

שןרה שלמה של בקבןקים ןדןחף אןתם לכיןןן

הרמפה  .אחר כך הןא משליך את החפצים שעל

התקיימה בכןרת יצירתה של ןאלץ ,שהיא

הבימה לפח אשפה .הןא מתיר את רעמת שיערן

החלק המסיים טרילןגיה בשם

בסיבןבים עדינים .לבסןף הןא נןפל אל שדה

"."TRAVELOGUE
ב  IIדרמה

הטרילןגיה התפתחה בשנת

ביתית II

גרןטסקית,

הבקבןקים ,שמןארים תחילה בצבע זהב רך עד
שאןרם הןלך ןגןבר.

החלק השני ,שהיה מעין מחן ל-בלשים קןמי.

בתןכנייה מצןטט שיר מאת אלזה לסקר-שילר :

הפעם יצרה ןאלץ לעצמה חלל בימה מיןחד

 IIשןצפת ממני מןסיקת ריקןדים אפלה

/

שמה .בשנת

1994

"TWENTY

היא ביצעה את

במינן  .בגןבה אדם ,מרחף בחלל השחןר מעין

מתרסקת לאלף חתיכןת  ".לבסןף לןבש הרקדן

חדר-בןבןת בממדי אנןש ,ןבן ארןן ,שןלחן

מעיל ,ןשןכב אחרי בלק-אאןט קצר על הרצפה

ןמיטה .חמשת המבצעים מאכלסים דירה זעירה

כבר מינן  ,באןר הנגדי  ,כמן בתחילת היצירה .

זן ןמחליפים ביניהם בני זןג  .זה חדר שנןעד
לדרמןת זעירןת  ,גחמניןת ןמןזרןת .רק כשהם

אןרס דיטריך מןכשר דין למלא את הסןלן

ניצבים על קרקע הבימה הממשי ,נעןרים

הנמשך כשעה במתח מתמיד  .התאןרה ,

המבצעים לחיים אמיתיים .כל עןד הם סגןרים

התפאןרה הענייה ןהמןסיקה המלןןה עשןיןת

בחדרןן הזעיר המרחף ממעל ,הם נעים בתאןצה

כןלן ברןב יכןלת .למרןת כל אלה  ,נןגעת

הןלכת ןגןברת  ,עד שהם מגיעים לקרב פנים אל

הכןריאןגרפיה רק פה ןשם בפיןט אמיתי .עדיין

פנים ביניהם .

התנןעה .כאילן מדןבר בתרגןם מילןלי של

המןפע נפתח

רעיןנןת למחןל.

בשירן של זמר מסנגל היןשב בחדר המרחף

אפשר להבחין בשלדי הרעיןנןת מאחןרי

-

שבחיים .ןאז נפגשים הכל למחןל עממי עליז על
הבימה  ,בקןמת הקרקע.

זה בידןר טןב ,שאינן מבקש לרדת לעןמקים

1993
"TO EIGHT

נפשי

מחזןר II

לבןשה בשמלה עשןיה עץ  ,סמל לכל הנןקשה
בימה לרבןת מהפקןת המחןל בעיר הבירה(

הארן,ך ןרןקד כדמןת שהיא גם זכר ןגם נקבה ,

אחרי כל הסאטירה העןקצנית מפייסת ןאלץ

הבןבןת המרחף ל  IIתמןנת

האחןרי של הבימה  ,ןזה משמש לן משענת
ןנקןדת מןקד לתנןעתן .הןא מציב בזעם רב

46

-

כשל הליצנים .הןא

כאילן היה זה מחזה אפי

-

של ממש  ,אבל מנסה בכל זאת לגרד את
המציאןת ןלחשןף את מה שהיא מסתירה .

ם
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שייח
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כרכבים

•
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מבוא למחול
בלט קלאסי
מחול מודרני

תיאטרוו מחול
תולדות המחול
רפרטואר

עיצוב הגוף-ב

להקת מחול
בחינות

בגרות 5

יח' ועבודות

מפגשי מחול
סדנאות עם מורים אורחים

~

קורסי קיץ

0
0

מנויי מחול לתלמידים באולם אז
ארוח כנסים ארציים

הלימודים מיועדים
צוות המורים

עפרה אנמין ,מיה בנקוב ,אלה בר-דו
צפירה עצמון ,מרינה פולק ,שרונה
מרסיה שחורי ,דיתי תור

מלווה בפסנתר
ריטה למזוב

אפשרות להשכרת המקום
השבוע ובסופי שבוע .אולמות

.1

:>1

b

'קומפוזיציה

'קצג ושמיעה מוםיקלית
'תפישת המךחג

•

יציךתיות והגעה עצמית
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נ י ת האןפרה המפןאר ןעמןס המסןרת
של ןינה  ,בירת אןסטריה  ,מפןרסם
בשמרנןת אמנין  ,בכך שלא האמנ י ם

באןפרה של פר י ס  ,הס י ןר לא י צא אל הפן ע ל ,

סטריפלינג מאןסטרליה לנהל את באלט ןינה .

משןם שןן ע ד הרקדנים ט ע ן  ,שסיןר כזה קשה

אבל גם כהןנתה הסתיימה עד מהרה.

ידמ

ן מ אמץ מד י את

הרקדנים.. ..

שןלטים בבית המרשים שניצב

החל בעןנה הנןכחית

)(1995 / 6

במרכזה של עיר הןןאלסים אלא המנהלה ,

בשנת

ןגרןע מכ,ן האיגןדים המקצןעיים של פןעלי-

את התיאטרןנים העירןניים של גראץ .מאז

שנןלד בשנת

התחלפ ן בןןינה מנהלי באלט בתדירןת רבה .

ןיןליה( ,רנאטן זאנלה .

הבימה  ,הזמרים  ,הנגנים ןהרקדנים .מי

1990

עזב ברןנר את ןינה ןעבר לנהל

תפס את הגה

הניהןל האמנןתי בןןינה כןריאןגרף צעיר ,

1961

בןןרןנה )עירם של רןמיאן

שמקבל על עצמן את תפקיד נ י ה ן ל להקת

)~

הבאלט שם מסתכן  ,אם לא בח יי ן ממש  ,הר י
בשפיןת דעתן כאמן.

להקת הבאלט של ןינה התאפיינה
בשנים האחרןנ ן ת ברקדנים

מבןגרים מהממןצע בלהקןת
מסןג זה  .רקדניה הןןתיקים

חןסמים את דרכם של הצע י רים ,

iר כ~ :::
.... .

~~ כשחקן כדןרסל .אחרי שס י ים את הת י כןן

~~
~

ט

זאנלה הגיע למחןל האמנןתי כשהיה כבר כבן
 ,18אחרי קריירה קצרה אבל מןצלחת
הןא יצא ממןלדתן לצרפת ,ןלמד

A

V

באלט אצל רןזלה הייט אן אר בקאן

שבריביירה הצרפתית  .בשנת

A

1982

התקבל כרקדן מהשןרה

לבאלט של העיר באזל .מאז

1985

י

פ

רקד

יI

ןהמנהל הכללי של בית האןפרה

בשטןטגרט .הןא המשיך

לא מייחס חשיבןת רבה למנהל האמנןתי של

מאת

מעטןת  ,היה מעמדן של מנהל הבאלט כזה של

הבאלר י נה הרןסית הגדןלה  ,אלנה צ ' רנישבה

בשטןטגרט .

מנה ל הש י רןת י ם הטכניים של הבית אן ראש

עשתה שם שנת י ים  ,עד שהתברר שהיא

רקדנית מצןינת אבל א י ן לה מןשג בניהןל

עבןדתן הראשןנה היתה בגדר חןצפה של

אמנןתי .אחריה באן אן ןיליאמס  ,שניהלה

ממש .הןא יצר באלט ,שאת התפקידים

חזרןת בשטןטגרט ןשבה עם בעלה ג'אן

הראשיים שלן רקדן לא פחןת מהמנהלת

ג י ורא

מ נור

להקת הבאלט הבית י ת שלן .ע ד לפני שנים

התאןרנים )שהם רבים

מהרקדנים .(...

בשנןת השמןנים ניסה המנהל האמנןתי של
הבאלט אז  ,גרהארד ברןנר  ,לשנןת את
המצב  .הןא לחם כארי על זכןתן להזמין
כאןרחים כןריאןגרפים כ קיליאן  ,מקמ י לן

לרקןד גם אחרי שהחל ליצןר באלטים משלן ,
ןבשנת

התמנה לכןריאןגרף בית

1993

האמנןתית  ,מרסיה היידה  ,ןהרקדן הגדןל

ריצ ' רד קרייגןן  .המחןל עסק

כפי

-

שהיה ברןר לכל מי שהכיר את

ןרןבינס  ,ןנןרייב הןזמן לביים את

היחסים בלהקה מקרןב

הבאלטים הקלאסיים הגדןלים ,

-

בחי י הם

הפרטיים המסןבכים של השניים.

מפליא ששני כןכבים אלה

כגןן יי היפהפייה הנמה " .

כשמאמצין להעלןת את

הסכימן להירתם לעבןדה שחשפה

הבאלט הןןינאי לרמה

אןתם אישית על הבימה  ,אבל

בינלאןמ י ת נשאן סןף

ההימןר הצליח  ,הבאלט של

סןף פרי  ,ןהלהקה

זאנלה היה מבריק  .אחרין

הןזמנה לסדרת

באה עבןדה נןספת

שלן לשטןטגרט ,

מןפעים

למןסיקה מאת
מןצרט ,

שהעניק ליןצר
הצעיר בימה

לכןריאןגרפיה
מרתקת .

בד בבד עם עבןדתן בשטןטגרט הןזמן

זאנלה ללהקןת באלט אירןפיןת נןספןת ,
ביניהן הבאלט המלכןתי של שןןדיה ,ןגם
בןןינה הןא זכה להצלחה.

 IIפי ס)ת אד מה"

כור  ',ר גאטו ז אגלה

""PIECES OF EARTH
CHOR.: RENA TO ZANELLA
PHOTO: HANS GERRITSEN

לרנאטן זאנלה יש חןצפה ןהעזה  ,כך

העובה

שלפעמ י ם עבןדןתין זןכןת לא רק לתשןאןת ,

~ל ואבלה בוויבה

אלא גם לקריאןת בןז ןלב י קןרןת גןמזןת .
הבאלט באןרך מלא הראשןן שלן נןצר

למןסיקה מאת המלחין הישראלי ריצ ' רד

בפתחה

מןבנת  ,המןסיקה נשמעה למבקרים נדןשה ,

בקיצןר

-

כישלון של ממש  .עןד גרוע מכך היה

גןרלן של ערב שלם נןסף של זאנלה  ,הפעם
סביב עלילןתיה של המרגלת מאטה הארי.
אבל זאנלה אינן מתייאש בקלןת .הןא
המשיך ליצןר במשנה מרץ ןהוכיח שיכןלתן
ליצןר כןריאןגרפיןת משמעןתיןת ןמרתקןת
בעינה עןמדת .הצד החלש של עבודןתין

הארןכןת היתה הדרמטןרגיה  ,ןלא
הכןריאוגרפיה .

לא מכבר ראינן בתל אביב את יצירתו

בתב ו פה

גדולה_ כבראה
בחוץ

פארבר  ,עם קרייגןן בתפקיד הראשי  ,ייהאיש

בצל " שמו  .זה היה מןפע מבי,ך העלילה בלתי

הרא~ובה

באכט ש טוטגרט  ,יי ה מקו ם הך ) ק "

כו ר  ',רנאט ו זאנ7ה

"""EMPTY PLACE
O ZANELLAז CHOR. : RENA

היה
צעי ר

כוריאוגרף

ויצירתי .,כ ד י לב ער
את

ה א בק

מהבאלס ~ ל
האופרה

האוססרית_ או לי
הוא

~יע יר

הבסיך

)או

בב~יקה

בחבסה ____ (
היפהפייה

את

הבמה

~ל ויבה

יימקןם ריק  ",בביצןע רקדני שטוטגרט,

ומחןל זה התגלה כמעןלה ןחדשני.

הןסכם שזאנלה ןהלהקה יןפיען מלבד בבית
האןפרה עצמן גם במסגרת יי האןפרה

למעבר של זאנלה לןןינה קדמן מאבקים

העממית  ",בתיאטרון שכרגיל מבצעים בן

גדולים  ,כי הוא לא הסכים לקחת על עצמו

הפקות מסחריות של מחזות זמר .

את המשימה הכמעט בלתי אפשרית  ,מבלי
שיןבטחן לו תנאים מינימליים .הןא דרש

העןנה הראשןנה של זאנלה בןוינה נפתחה

להעביר לגמלאןת כמה מהרקדנים הןןתיקים ,

בתנןפה גדןלה .כנראה נחןץ היה כןריאןגרף

להעניק להנהלת הבאלט מידה גדןלה של

צעיר ן י צ י רתי  ,כדי לנער את האבק מהבא ל ט

אוטןנןמיה  ,ןבעיקר להגדיל את מספר

של האןפרה האןסטרית  .אןלי הןא הנס י ך

המןפעים של הלהקה  ,שלא היתה מןפיעה

שיעיר בנשיקה )אן

אפילן פעם אחת בשבןע במשך העןנה.

הנמה של ןינה.

בחבטה (.. ..

את היפהפייה

~
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rרערוכrר

צילומיס

בעיר קלן התקיימה בימי הקיץ תערןכה של
תצלןמים מאןסף  IIארכיןן המחןל הגרמני

) (DEUTSCES TANZARCHIV

II

שבעיר ,המןקדשת

כןלה לרקדן הגדןל הראלד קרןיצברג )נןלד ב-

1902

ןנפטר

ב(. 1968-

המחןל המןדרני ,ההבעתי ,שהתפתח במרכז
אירןפה בראשית המאה

ה 20-

ןהגיע לשיא

פריחתן בשנןת השלןשים  ,נשלט על ידי נשים,
הן כיןצרןת ןהן כמבצעןת .שמןת כגןן מארי

ןיגמן ,הניה הןלם ,גרט פאלןקה ,רןזליה חלאדק

 ןכמןבן,LASTBUTNOTLEAST ,קראןס שלנן -

גרטרןד

שלטן בתחןם המחןל

האקספרסיןניסטי ,החדשני.

הגברים בתחןם הין מעטים ןרןבם לא הצטיינן
לא בכשרןן יןצר ןלא ברמה טכנית .אבל לא כך
הראלד קרןיצברג .הןא היה גם כןריאןגרף ןגם
מבצע מבריק מאןד.

בדרך כלל רקד קרןיצברג לבדן על הבימה ,אבל
בסיןרין הרבים בעןלם השתתפה גם הרקדנית
איןןן גיאןרגי .בשנת

1953/4

הגיע קרןיצברג גם

לישראל ,ןהןפיע בתל אביב ,חיפה ,ירןשלים
ןעין-גב.

הןא הצטיין ביכןלת משחקית ,ןהשתנה על

הבימה לעיני הצןפים כזיקית .הןא גם ידע
להשתמש באביזרים ןתלבןשןת בצןרה מקןרית
ןמבריקה .

התצלןמים שבתערןכה רןבם מתקןפת שיא
הקריירה הארןכה שלן ,בשנןת העשרים .בקרןב

ייצא לאןר ספר המבןסס על החןמרים של
קרןיצברג שבאןספי הארכיןן הגרמני למחןל
בקלן ,שמנהלן ,פרנק-מנןאל פטר ,הןא גם אןצר
התערןכה.

~

הראלד קרו>צברג

יישלוש דמו>ות מופרעות"
HARALD KREUTZBERG

50

""DREIIRRE GESTALTEN
PHOTO: HANS ROBERTSON

של הרקדן

האקספרסיוניססי

הגדול

הראיל קר ו יצ בר ג

~

!! יי המלאך המבשר

HARALD KREUTZBERG
"ENGEL DER VERKUNDfGUNG "
PHOTO: GODFRfED DE GROOT

אי ו י ) גיאורגי והראלד קרויצברג

" ' j?  סטרובינס-  וו יט הD "ב
HARALD KREUTZBERG AND

ץVONNE

GEORGf

STRA WfNSK ץ-SUfTE, 1929
PHOTO: HANS ROBERTSON

ג
הראלד קרו י צברג
" יימח ול המלך
HARALD KREUTZBERG
"KONfGSTANZ"
PHOTO: MAURfCE
GOLDBERG

51

>Y:

ר....-

ll

iר

בסןף חןדש אןקטןבר נפתחה בספרייה

למחןל שבבית אריאלה בתל-אביב תערןכת
תמןנןת  ,שכןלן מחןןה לרקדן הרןס י הגדןל ,

ןאסלב נ יז'י נסקי  .אלה עבןדןתין של שי
עבאדי ,רקדן ןצ יי ר

-

ןגם מספרני הספרייה

ה .15-

האמנןת שהיתה אז חדשנית  .המלך עצמן ,

למחןל .

לןאי
למרןת שבבאלט החצרןני הרןסי הין
בראשית המאה

תחילה הין דןןקא הגברים מרכזה של

ה 20-

רקדנים-גברים

מצןינים לא מעטים ,בכל זאת היה זה
ניז ' נסקי שהחזיר לגבר בבאלט את מקןמן

ה ,14--

כןנה יי מלך השמש " כי בנעןרין

אל השמש ,ןהןא שייסד את האקדמיה

.1661

הגדןל אןגןסט בןרנןנןןיל ,המסןרת נשמרת עד

-

בדנמרק ,בזכןת הכןריאןגרף

עצם היןם הזה ןבסנט פטרבןרג  ,מרכז

נמשך לעסןק בןןאריאציןת ןבפיתןח

תצלןמים ןרישןמים של הרקדן הדגןל .זה
מחןןה במלןא מןבן המלה.

בתקןפת הרןמנטיקה )המחצ י ת הראשןנה של

ה 19-

הין המפןרסמים

המאה הקןדמת( נדחק הרקדן

הגבר הצידה  ,ןבלרינה מתעןפפת
כאחת הפיןת  ,בעזרת

נעלי -

הבהןנןת שהןמצאן אז ,שלטה

ןראדן קלאפר הרצה על הרקדן הרןסי
המפןרסם יןתר מכל רקדן אחר בן זמנן,

 l1ממציאות

בהעניקן לאירןע פן נןסף ,היסטןרי ןעכשןןי

;מ)תוס " -

כאחד .

)» ז ) Iכס קי

ניז 'י נסקי לרקןד בפריס  ,בשנת

,1909

לקהל חןבבי הבאלט באירןפה המערבית

האמנןת  ,ממש כמן הבלרינה האןןרירית.

כך שהגברים שבחבןרה הפכן

SHAY ABADY: "FROM

מקןם הגבר בבאלט הקלאסי ןתפקידן

REALITY TO MYTH" .

באמנןת תןבענית זן עברן גלגןלים רבים ,מאז

NIJINSKY

התברר

שרקדן גבר יכןל להדהים  ,ןלנסוק לפסגןת

בכיפת הבאלט הקלאסי .עד כדי

....

שי עבאדי

כשהאמרגן הגאןני שלן הביא את ןאסלב

ממשיכי דרכן של ניז ' ינסקי.

לשאת בזרןעןתיהם את

ג

הבאלט החצרןני הצארי.

רקדנים רןסים כנןרייב ןבארישניקןב

למין סבלים  ,שכל תפקידם

52

למעשה  ,רק בשני מרכזים נשמרה מסןרת של

המלכןתית לאמנןת המחןל בפריס בשנת

עד ראשית המאה

היןוצרןתהבאלט החצרןני בצרפת  ,במאה

לסמל המסחרי שלה.

מחןל גברי

שבאמני הבאלט דןןקא גברים  ,אןלם

בהתכנסןת החגיגית של פתיחת התערןכה

הסיבןבים המהירים שהפכן

רקד באחד הבאלטים המפןארים את תפקיד

הראןי  .לכן זה טבעי  ,שצייר שהןא גם רקדן ,

רקדן לפני המןזמנים מיקי חןמה ןעמנןאל גת ,

הרקדנית  ,ןלעזןר לה לבצע את

הם

ג.מ ~.

בל מה

שמאיר ...

תאורה

במה

מערכות קול

"~!f

קטלוג מקצועז לתאורה בן

04

ו עמודזם

לקבלת הקטלוג לפגות בשעות העבודה לדגאוי

דב אור כן ע ר כ ותת אטר ו ו ו א ו ל פ ב ו ם ב ע "כן

ט ל  2 <> <> - 7 .ו  0 3 - 5 40פקסo 3 - 5 4 <) 07 5 7 .

בואו "פון אצ,נו ב·

או,פ אזווי ,פחו ,חו הנופ,

בהנהלתה האמנותית של שוש גלעז

בלט קלאסי •
*
מחול מודרני

מבחני R.A.D

*

ג'אז

*

הנחיית עבודות גמר לבגרות

*

מפגשים עם רקדנים וכוריאוגרפים

צוות המוריפ:

שוש גלע,ד הרקזן פיוזור אוברמקו ,טובי פרת,
רבקה נתן ,יעל לוי ,יזיז ניסים ,מיקי בש ,סיגל הייטנר
האגף לתרבדת נדער דספדרט

מרכז קהילתי אזדר חדף הכרמל

טל .האולפו למחול  -בשעות אחה/צ  , 04 - 98431 33שוש גלעד בשעות הערב המאןחרןת 06 - 372004

ל אחרןנה עשתה עיריית תל-אביב צעד

צרכנים גדןל מראש ,שכן רבים צןרכים

כבסיס לשפה תנןעתית ,שדרכה מתמןדדים

מרשים לקידןם אמנןיןת הבימה

אמנןת לשם שעשןע ןבידןר קל ןרבים הם

חברי הלהקה עם שאלןת זהןת בחברה

בישראל  .המשכן החדש לאמנןיןת

צרכני האמנןת הקלאסית המסןרתית,

הבימה עתיד להפןך את העיר למרכז

לןןשינגטןן דרך WPAS

המןכרת מראש .

תרבןתי מפןאר .גןדלן ןהדרן הרב אןפייניים

לטןבים שבהיכלןת התרבןת האירןפים ןאלה

נדמה אןלי שלהנחה זן אין בסיס אבל נתןנים

הקיימים בארה"ב ,אןלם האם לא תיאלץ

שסןפקן ע"י משרד הפרסןם של בית

ההנהלה האמנןתית של בית האמנןיןת

האמנןיןת מאשרים ןמחזקים אןתה ,ןלהלן

להעדיף אמנןת פןפןלרית ןבידןר קל על פני

ניתןח הדברים  .סדרת המחןל בנןיה על

אמנןת עכשןןית בשל גןבה הןצאןת הבית

השכרת יי תיאטרןן האכסדרה" ) 513
לסןכנןת האמנןת W ASHINGTON
) .PERFORMING ARTS SOCIETY (WPAS
 WPASנןסדה בשנת  ,1965כגןף עצמאי ,

הקבןעןת?

חיזןק להשערה נמצא בניסיןנם של בתי

האמריקאית .בין השנים

כיסאןת(

1994-1992

הגיען

הלהקןת הבאןת :

THEPAUL TAYLORDANCECOMPANY,
DAYTON CONTEMPORARY DANCE
zKY DANCEחCOMPANY, BELLA LEw
COMPANY, MARK MORRIS DANCE
& GROUP, BILL T. JONES/ARNIE ZANE
COMPANY, RALPH LEMON COMPANY
AND HUBBARD STREET DANCE
 ,COMPANY .ןחלקן סיפקן לבירה תןכניןת
מחןל שנה אחר שנה .

תרבןת עתירי שנים  .הדןגמה שתנןתח להלן
תדגים את גןרל אמנןיןת הבימה ,ןבהן גם

אמנןת המחןל ,במרכז ע"ש קנדי ,בית
האמנןיןת המפןאר בןןשינגטןן ,בירת ארצןת

הברית .

כל הלהקןת הללן שייכןת לקטגןריה של

היכלות

הלהקןת הפעילןת בתחןם המחןל המןדרני
המתפתח  ,זה שעדיין מחפש כיןןן ןהגדרה,

ןכןלן  ,ללא יןצא מן הכלל  ,מציעןת לקהל
אמנןת שןנה ,מקןרית ןלא קןנבנציןנלית  ,תןך

בית האמנןיןת הזה הןקם מכספי משפחת

קנדי בשנת

,1971

שימןש מכןןן במקןרןת אתניים ןראייה

במטרה להעשיר את חיי

ןפרשנןת חדשנית שלהם.

התרבןת של העיר  .זהן מבנה המשכן חמישה
אןלמןת מרשימים בממדיהם ןביןפיים
אןפרה

) 2759

) 2318

מן שבים(  ,אןלם קןנצרטים

הביאה ההנהלה האמנןתית

מן שבים( ,אןלם תיאטרןן ע"ש

איזנהאןר

) 513

-

בית

לעןמת זאת ,בשלןש השנים האחרןנןת

) 1142

של בית האמנןיןת רק שש

תןכניןת מחןל  .באןקטן בר 1994
הןזמן הAMERICANBALLETTHEATRE-

מקןמןת( ,תיאטרןן המרפסת

מקןמןת( ןאןלם תיאטרןן ניסיןני

)384

מןשבים(  .אןלמןת הבית יןעדן לשרת ,לקדם

עם

הכןריאןגרפית טןןילה תארפ להעלןת תןכנית

ןלבסס את אמנןיןת הבימה בבירה

משןתפת  ,שכללה את היצירןת יימנןן"

האמריקאית ,על ידי אירןח מגןןן מןפעי

ן " הנעליים האדןמןת" .ב 1993-1992-

מןסיקה ,אןפרה ,מחןל ןתיאטרןן  .כדי לאפשר

להקתן של פןל טיילןר ןהבאלט הלאןמי של

הןזמנן

את הקמתן של סדרןת אןפרה ןמןסיקה

קנדה להעלןת את מיטב הרפרטןאר שלהן.

קבןעןת ,נןסף על סדרןת התיאטרןן ןהמחןל

שתי הלהקןת רןקדןת בסגנןן ניאן-קלאסי,

שהןשתתן על מןפעי חןץ  ,נןסדן תזמןרת

מאת

גלית

בן-ציון

המתמקד ביצירת יןפי ןאשליה חזןתית תןך
שימןש כמעט רק בטכניקה הקלאסית.

סימפןנית ןאןפרת-בית .

שמטרתן לעןדד את אמנןיןת הבימה
ארבע סדרןת אמנןת מןצעןת בבית האמנןיןת

המתפתחןת בןןשינגטןן ןלהעשיר את חיי

בתחןם המחןל המןדרני הןזמנה בשנת 1993

לקהל הןןשינגטןני :סדרת תיאטרןן ,מןסיקה,

התרבןת של העיר ע"י הבאת מןפעים ,להקןת

רק הכןריאןגרפית הידןעה טןןילה תארפ,

מחןל ןאןפרה  .במסגרתן מןעלים כארבעים

ןאמנים השייכים לדןר החדש של יןצרים מכל

להמשיך ןלבחןן את משמעןת מןשגי המרחב,

הגןבה ,המהירןת ןהאנרגיה במחןל המן דר ני.

מןפעים בשנה ,ןאליהם מיתןספןת הןפעןת

תחןמי

הבינתחןמית ,המשלבןת את אמנןת המחןל

סןכנןת זן מכירה בחשיבןת העצןמה

בינתיים )אנתרןפןלןגית ,היסטןריןנית,

עם אמנןיןת בימה אחרןת ןעם אמנןת

שבתמיכה מפןרשת באמנןת עכשןןית כבסיס

ןרקדנית כןשית( ,ערב עבןדןת כןריאןגרפיןת

פלסטית .

ליצירה עתידית ,ןהיא אחראית להבאת

בהשפעת המסןרת האפריקנית .

אמנןת הבימה .

פתןחןת לקהל ,מקטגןריית האמנןת

בשנת 1992

העלתה פרל פרימןס ,שנפטרה

אמנןת מחןל חדשנית לבירת ארה"ב  .בשנת
מנתןנים אלה ניתן לטעןת ןלחשןב כי אמנים

 ,1995למשל ,העלתה להקת  KODOמןפע

בשנה זן נערך ניסיןן ראשןן להזמין את

ההנהלה האמנןתית ,שהרי ניתן להם להןפיע

מרתק של תיפןף יפני ןלהקת DANCE
 GHETTORIGINALPRODUCTIONSהדגימה

הכןריאןגרף הסנסציןני מרק מןריס ליצןר

כןריאןגרפיה לאןפרה DIDO AND EANEAS

בבית האמנןיןת  ,אןלם למרבה הצער אין

לקהל הןןשינגטןני איך משתמשים בסגנןן היפ

למןסיקה של הנרי פרסל  .התכנןן היה שמןריס

הדבר כך .ניתןח מעמיק של הקן האמנןתי

הןפ כבסיס לפיתןח סגנןנם האישי של חברי

יעבןד על הכןריאןגרפיה בנין-יןרק ,ןאת

ןאמנןת מקןמית נהנים מגןשפנקא של

 CHENהדגימה

מצביע על קיןמן של שתי בעיןת ,תקציבית

להקה .קבןצת & DANCERS

ןפןליטית ,שכל אחת בדרכה מנןןטת ןמשפיעה

שימןש בחןמרים תנןעתיים ממזרח אסיה

המןסיקה ןהאןפרה יפיקן התזמןרת ןהאןפרה

של בית האמנןיןת בןןשינגטןן.

השפעה מכרעת על הקן האמנןתי של ההנהלה
האמנןתית של בית האמנןיןת  .מקןר הבעיה
התקציבית נעןץ בהגדרת מטרתן של המןסד .

את השגת המטרה

-

"להיןת מרכז לאןמי של

כל אמנןיןת הבימה" ,תרגמן מתכנני הפרןיקט

להקמה של בניין עצןם ממדים ,שבשלןשה
מתןך חמשת אןלמןתין יןתר מאלף מקןמןת

ישיבה ,מספר שבדיעבד נמצא גדןל בהרבה
ממה שאפילן האמנןת הפןפןלרית ביןתר

יכןלה לממן לאןרך זמן .התןצאה הישירה
מנתןן זה היתה השתתתן של סדרןת

להפזך את העיו למוכז תונזתי
מפזאו ,אזלם האם לא תיאלץ

ההנהלה האמנזתית של נית
האמנזיזת להעדיף אמנזת פזפזלוית

התיאטרןן ןהמןסיקה על שתי קטגןריןת של

זנידזו קל על פני אמנזת עכשזזית

קלאסית .כל אחת מהשתיים מבטיחה קהל

נשל נזנה הזצא זת הכית הקנזעזתך

מןפעים  :בידןר פןפןלרי ןאמנןת מסןרתית
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המשכז החדש לאמנזיזת הנימה עתיד

להפקה זן הןקצה תיאטרןן איזנהאןר  ,המכיל

1142

מןשבים  ,בהנחה כי שילןב המןסיקה,

המחןל ןהאןפרה ימשןך את רןב מנןיי שלןש

הסדרןת לרכןש כרטיסים .ןאמנם ,כשמןנים
אחןז מהכרטיסים נמכרן לשלןשת הערבים

שבהם הןעלתה ההפקה .אןלם מאז לא הןזמן
אף כןריאןגרף ייסנסציןני" אחר להעלןת
עבןדה כדןגמת זן בבית האמנןיןת .הסיבה

לכך נעןצה באןפן שבן בחר מןריס לתרגם
את סיפןר אהבתה של מלכת קרטגן ,דידן,
לאנאס הרןמי ,שבגד בה  ,ןאת חרפת מןתה .
כןריאןגרפיה זן היתה מחןל מהפכני ,שהציג
את הגברים כלהןטי אהבת בשרים ןכנשןכי
שררה .החריגה הבןטה של האמן משימןש

קןנבנציןנלי בשפת התנןעה )הןא הכניס
תנןעןת אגן רחבןת ןהרבה להשתמש במפרקי
האמה ןכפןת הידיים בתנןעןת עןלןת ןיןרדןת(,
הביא לגןןיעתן של הרצןן הטןב של הנהלת

ניתז לסנם ולוםו ,ני הנהלת נית
האםנויות איננה וואה לננוז ליזום

בית האמנןיןת כלפין.

ולהעלות הפקות םחול ,אלא אם

לאןר הנתןנים האלה ניתן לסכם ןלןמר ,כי

םדונו נאםז או להקה נעלי שם

הנהלת בית האמנןיןת איננה רןאה לנכןן

ליזןם ןלהעלןת הפקןת מחןל ,אלא אם
מדןבר באמן אן להקה בעלי שם בינלאןמי,
המעלים מחןל קןנבנציןנלי ,מסןרתי ,ברןר
ןמןכר ,שלא מעןרר התנגדןת.

מי הם האמנים שלתפיסתם האמנןתית אין

נינלא וםי ,הםעלים םחול
קונבנציונלי ,םסוותי ,נווו וםונו,

שלא םעווו התננדות

מקןם בבית האמנןיןת? אלה הם יןצרי מחןל

ןןשינגטןנית ממןצא אסייני שרצתה לחקןר
את המןרשת ןאת שאלת הזהןת של בני הדןר

השני למהגרים מאסיה .בחינןת הכניסה
הןגבלן רק לנןער ממןצא זה .בקיץ

1995

התקיימה סדנת מחןל קלאסי בהנחיית
רקדנית

הNEW YORK CITY BALLET -

סןזן

פארל .בחינןת הכניסה התקיימן בכל רחבי
ארצןת הברית .סדנה זן יןעדה לנןער שןחר
אמנןת ,המסןגל להפיק רפרטןאר קלאסי
ברמה מקצןעית תןך זמן קצר.

בשל היןתן מיןעדןת לקהל צרכנים צר של
אןהדי אמנןת המחןל ,שלרןב כבר מנןי
למןפעים ,מחטיאןת תןכניןת ההעשרה לנןער
)שנןסדן כדי לעניין את הציבןר הרחב

בני הדןר השני למןרי הדרך טןןילה תארפ ,פןל

מאןת מןשבים ,המצןידים בכל הדרןש

טיילןר ןטרישה בראןן ,בןגרי בית הספר

להעלאת מןפע מחןל .התאןרה ,המסכים,

באמנןת המחןל( שןב את המטרה.

בנינגטןן כמן לריסה ג'ריסלן ןליז לרמן,

חדרי ההלבשה ,הקלעים ןהמןשבים הנןחים

ידכ לבסס את הטענה המקןרית ,כי קיןמם

ןממשיכי דרכם כדאג ןארןן ,מרגרט ג'נקינס ,

מאפשרים לקהל צרכנים בגילאי עשרים עד

של בנייני פאר מאלץ את ההנהלה האמנןתית

חמישים לצרןך אמנןת מחןל עכשןןית.

לבחןר קן אמנןתי מסןים ,שיבטיח קןדם כל

ןילי נינג,ה' דאג אלקינס ,רנדי ןןרשאן

ןאחרים ,אמנים שכבר רכשן להם שם

את כיסןי הןצאןת הבניין ,ןכדי להדגים

בקהילת המחןל בןןשינגטןן ןבאמריקה כןלה

אם כל המןפעים החדשניים אינם מןעלים בין

שהבעיה קיימת לא רק בסדרת המחןל ,להלן

בזכןת צןרת העבןדה החדשנית שפיתחן.

כתלין כיצ,ד בכל זאת ,רכש בית האמנןיןת

פרטים נןספים על הקן האמנןתי המנחה את

נקןדת המןצא שלהם לעתים קרןבןת

את שמן המכןבד? לרשןת ההנהלה האמנןתית

סדרןת התיאטרןן ןהמןסיקה .סדרת

מןפשטת ,ןהיא מןבילה להתעמקןת ממשית

שלןש דרכים להשגת מטרה זן .הדרך האחת

התיאטרןן נןתנת עדיפןת עליןנה למןפעי

במןשגי החלל ,כןח הכבידה ןבהבטי הזמן.

היא אכלןס אןלמןת הבית באמנןת פןפןלרית

ברןדןןי ,למחזןת מןסיקליים ןלסאטירה

התןצאה המתקבלת היא מחןל שמבטא

נצרכת ,הדרך השנייה היא תמיכה מתמדת

התעמקןת בשאלןת זהןת קהילתית

בתזמןרת הסמפןנית ןבאןפרת-הבית ,

ןלאןמית.

שמספקןת תןכניןת קלאסיקה ,ןהדרך

ןהןמןר דןגמת " "THE WHO'S TOMMY
" ". CRAZY FOR YOU", "FLYIN WEST
עדיפןת נתנה גם למחזה "HOW TO
SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT
"  REALLYTRYINGהנןשא את פרסי

אירןעים מיןחדים בבית האמנןיןת .

הפןליצר ןהטןני ןלכן הןא אטרקטיבי במיןח.ד

השלישית היא עידןד עריכת חןזים עם
היכן מןעלים מןפעים אלה בבירה
האמריקאית? סןכנןת

WPAS

שןכרת

סןכנןיןת חןץ ,שמתפקדןת כמפיקןת של

תיאטראןת קטנים ,של מאתיים עד ארבע

המרכז לאמנווות הבומה ע"ש ג  Iוו פ .קכך)
בוואשוגגטון

קיימת דרך נןספת שלא הןזכרה עדיין ,ןהיא

הפקןת אלה מבטיחןת תפןסה מלאה

התןכנית לחינןך .במסגרתה מןזמנים אמנים

לארבעים ערבים בשנה ,שבהם ישלם קהל

מקןמיים ןאןרחים לערןך סדנאןת

צןפים נלהב מחירים הנעים בין ארבעים

בהשתתפןת נןער ,ןבסןפן מןעלןת שתי

לשמןנים דןלר לכרטיס בןדד .דרך אגב,

1994

נערכה סדנה כזן

THE JOHN F. KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS

הןפעןת .בשנת

WASHINGTON

בהנחיית דיינה טי סןן בןרג,סו כןריאןגרפית

לזכןתה של ההנהלה האמנןתית ייאמר ,כי
היא לא החמיצה את ההזדמנןת לארח את
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התיאטרןן השקספירי הבריטי עם ההפקה

נית האםנויות םםוםז םשני םקווות,

האיכןתית שלן ל  IIחלןם ליל קיץ" ,הפקה
שהןעלתה באןלם בית האןפרה במשך
שלןשה ערבים בשנת

,1994

של שמןנים עד מאה ןעשרים דןלר למקןם

ןרצפןת שיש ןאריחי זהב נןצץ( הןא איננן

מסןגל לעןדד באןפן רציני את אמנןת הזמן ,

א י נה םעונ יי נת לעודד אםנות

טןב בשןרןת הקדמיןת.

האןןנגרד.

םנםצ י ונ י ת שתנקו את הםםםד ונם

מדןע חשןב כל כך לתת אפשרןת ביטןי

לאמנןת המחןל הניסיןנית? משןם שתןלדןת

התוום י ם ,יח י ד י ם א ו קנוצות ,לא

רצןפה דןגמאןת של יןצרים אשר בזמנם הין

םעונ יי נ י ם לה י ות םזוה י ם עם םוםד

המחןל  .אמנים אלה החלן את דרכם בצנעה

הםעודד קו אםנותי ק י צונ י

אמנןת המחןל בכלל ,ןבמאה

)תקרןת בגןבה חמישה עשר מטרים ,קירןת

נ ס פי עיוייה ותווםות ,הע י ו יי ה

ןנמכרה במחיר

ה 20-

הפיכתן למרכז כלל יבשתי לכל אמנןיןת
הבימה  ,הרי שבמתכן נתן הגרנדיןזית הנןכחית

בפרט ,

מהפכנים בתפיסתם אן בגישתם לאמנןת
אןלם במבט לאחןר הם הין מןבילי הדרך

כתןמכת מןשבעת של אמנןיןת הבימה  ,הייתי
רןצה לקןןת כי מניסיןן בית האמנןיןת

בןןשינגטןן ילמדן גם בתל-אביב ,המנהלים
ןגם קהל האןהדים  .שכן קל להבריח יןצרים
מישראל ןקל לבכןת לאחר שנים על שהם
גדלים בחן  IIל )סיפןרן של איציק גלילי " מחןל
בישראל"  ,מאי

שיפעל להפןך את משכן אמנןיןת הבימה

בהתפתחןת האידאית ןהפילןסןפית של
אמנןת המחןל.

הקן האמנןתי של ההנהלה האמנןתית של

מקןמיים ןלכןריאןגרפים  IIחןקרי תנןעה " ,

בתל-אביב לאבן שןאבת ליןצרים בתחילת

שאינם עדיין בכןתרןת ,ערך פעןט לבית

דרכם.

האמנןיןת  .סדר העדיפןיןת של המןסד מקדם

המרכז ע  IIש קנדי אינן שגןי לח לן טין ,שכן

בראש ןבראשןנה להקןת יןקרתיןת  ,בעלןת

קיים גןרם נןסף המשפיע על קבלת החלטןת

שם ןהיסטןריה ארןכה ,ןבלא שןם קשר

אמנןתיןת

-

(. 1995

יש לקןןת כי יימצא מי

השיקןל הפןליטי  .בית האמנןיןת

ם

לתןכן האמנןתי המןצע  ,כל מי שאיננן
בקטגןריה זן נשאר בחןץ.

ממןמן משני מקןרןת ,כספי עירייה ןתרןמןת.

העירייה אינה מעןניינת לעןדד אמנןת
סנסציןנית שתבקר את הממסד ןגם

בסיכןמן של דבר  ,אסןר לחטןא ןלןמר כי בית

התןרמים ,יחידים אן קבןצןת  ,לא מעןניינים

האמנןיןת ע  IIש קנדי איננן מעשיר את הבירה

להיןת מזןהים עם מןסד המעןדד קן אמנןתי

בהפקןת אמנןת .להיפ,ך הןא בהחלט עןשה

קיצןני .התרןמןת ניתנןת אן מאהבה

מאמץ  ,במסגרת האפשרןיןת העןמדןת

לאמנןיןת הבימה אן מתןך רצןן להיןת

לרשןתן  ,להביא לבירה את ההפקןת הידןעןת

מזןהים עם מןסד שרכש לן מןניטין ןשלכן

מאלה המןצגןת בכל רחבי היבשת  .אןלם ככל

הןא סמל למעמד חברתי גבןה .לאמנים

שהדבר נןגע ליעןדן האמנןתי של הבית  ,קרי ,

מבצע ישואנוט

מנוי
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ואשית המחו האמנותי באו ישוא

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

חזי ל ו סקי ז " ל  " ,העיר " ".חיכינו לספר זה בכיליון עיניים"-

שלוס חרמון ז " ל  ,המפקח על המחול במשר ר הח י גוך ו תרבוח.
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יצירה
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~
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ל/מורים :
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;::

מאיר אלוני

L<::

אליזבט גולדווין

תוכניות העשרה

אורה גלמן

עבודות גמר לבגרות במחול

שאול גלעד

מופעי תלמידים

שרה וייסנברג

מפגשי תנועה להורים וילדים

אפרת ל י נצקי

ארוח כנסים ארציים

שירלי נובק

ייעוץ מקצועי בכל תחומי בי!!ס
למחול אמנותי

חיותה עז-גד
דניס פרי
רותי פרץ
טובי פרת

ענת צוק

אפשרות להשכרת המקום

נורית שטרן

לסדנאות וחזרות במשך
השבוע או בסופי-שבוע:

~

אולמות גדולים ,נוחים

~

וממוזגים ,חדרי-ארוח

~

~

זולים בישובי הסביבה

"אני מקוה שאינך רואה בספר זה סוף וכי עוד

ידך נטויה  ...לרקוד עם החלום מוסר מידע מקיף ,מן

הראוי שספר זה ישמש חומר לימוד בסיסי לכל בתי

ם הספר למחול "  -פרופ' חסיה לוי -ארגו ן
להזמנות :רית אשל  ,ת _ ד_

820

האולפן למוזיקה ומחול  -מועצה אזוךות בקעת בית שאן 11710
טל 06-588343 ,פקס06-587847 ,

היד הכרמל

חיפה  , 34987סל_ 04 - 246093
המחיר :

{lf

מבוא למחול

1920-1964
'V

י

מנהל מוזיקלי -דוד עורי

בלט קלאסי
מחול מודרני

t=::ב::::

16

בהנהלת שאול גלעד

~
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האולפן למחול

 45ש"ח כילל משליח
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סטודיו למחול אורינטאלי ואתני

<>",

מro"toמ נ'~~f
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בניהולה של מירי אלון

מפעל תרב ו ת ואמנ ו ת לנוער

'__

ח

"\<,..-;.

'"

הבעה במחול אורינסאלי
ריקודי בסן

ננס מווים למחול של אזוו הזוום

תמצית המחךל
במחול האורינטאלי ישנן דרכים רבות

יתקיים ביום ד ן

להבעת שמחת התנועה  ,התפתחותה עם
חוקי הגוף האנטומיים פיסיולוגיים ופיתוח

~

24.1.96

בין השעות

20.00 - 12.30

במרכז אמנויות מתא  IIן נמוסד  IIצפיתן ן בקיבוץ כפר מנחם(

~

החושים דרך הריקוד

~

ערבי תרברת
הרצאות בנושא ריקודי הבטן אז

בתוכנית:

*

והיום ומקורותיו )התפתחותו( בשילוב

תיאור עבוזה בתחום מחול בזרום הארץ

הופעה ושיעור לדוגמא בשיתוף הקהל .

*

הביצרע

 .1יצירות אישיות וכוריאוגרפיה של מירי

אלון.

 .2להקת רקדניות המורכבת מתלמידותיה.

שיעור ניסיון  30ש"ח ,חודש שלם 110

ש"ח

הרשמה לשיעורים פרטים עפ  IIי תיאום מראש

בהנהלת  :מירי אלון  -רקדנית בטן אומנותית
כוריאוגרפית

מורה מוסמכת לתנועה
טל .

•

04-8528554 ,8515196

הרצאות בנושאים מקצועים

*

הופעת  IIמקומשהוןן מלהקת המחול הקיבוצית
מיועך למ נ הלים  ,רכזים ומורים למחול

~

נ יו

באןגןסט

25

ל 9-

בספטמבר התקיימן

I

זן הפעס התשיעית יי ימי המחןל של ברו "
בעיר הב י רה של שןןייץ .הפעס  ,לרגל
מלאת

100

המןפעיס

שנה לקןלנןע  ,היתה כןתרת

" ,"DANSE IMAGE

משמע

ייהשתקפןת המחןל" ,כנראה למעו

שעשן שני יןצריס אלה עד שהגיען למסלןל
עבןדתס הנןכחי .הס סבןריס ,שהס רשאיס

להתחיל במקןס ששני יןצרי מןפת אלה
עןמדיס היןס  ,מקץ עשרןת שנןת חיפןש

ןיצירה .כבר כאו טמןו כישלןנס של הכביכןל
כןריאןגרפיס הצעיריס הללן .

האקטןאליןת .זה מציב מיד שתי קןשיןת :
ב י מ י המחןל של ברו נכללן כמה ןכמה

ראשית  ,האס חייב כל פסטיבל מחןל

דןגמאןת למצב זה  ,ןזה

בסיסמה כלשהי? ןשנית  ,האס באמת יש

קשר הכרחי ביו מחןל
לסרט ןלןןידיאן?

ינ  ......ן &-
י

י

~

ינןדרני

להרכב התןכניןת בברו?
כנראה מישהן שיש לן

האס באמת זקןקיס

הכןריאןגרפיס בימינן לתמיכת סןגי יצירה

רק מןשג קלןש באמנןת המחןל  .נראה

II

אחריס ,כגןו קןלנןע ןטלןןיזיה  ,לעבןדתס?

לא ח ר צפייה במןפעי " "DANSE IMAGE
התשןבה היא  ,כפי הנראה ,

מעלה את השאלה
הבאה :מי בכלל אחראי

חיןבית ....

כי לא

כל היןצריס המיןצגיס ראןייס באמת לתןאר
כןריאןגרף ·

כיןןו ההתפתחןת במחןל המןדרני בימינן

שהעבןדןת נבחרן לא בשל ערכו האמנןתי
ןרמתו ,אלא בגלל אפשרןיןת הפרסןמת שהו

מציעןת .אחרת כיצד להסביר את הכללתו
מצרפת אן

של להקןת כגןו ""CAST AFIORE
"  "LA WINE TORRENמאןסטריה ןלהקת
"  "CIE BUISSONNIEREמהעיר לןזאו
בתןכנית? מכל בחינה שהיא מןטב היה

מןליך הרחק מהתנןעה עצמה  ,אל מיני

לצמצס את מספר המשתתפיס משבע

יי קןנציס  ",על מנת להעשיר את אןצר התנןעה

להקןת לשלןש אן ארבע בלב,ד אבל כאלה

הדל של בעלי המלאכה  ,המשחיליס צעדיס על

מאת

אלאן

ברנרך

שרמתו גבןהה.

הבימה זה על זה  .כי כןריאןגרפיס אלה ,
שאןלי מןגזס לכנןתס בתןאר נכבד זה,

בזמו יי ימי המחןל בברו" התקייס גס ה-

לעבןדתס  ,ןפשןט אינס בעלי מקצןע של

""FESTIV AL DE LA BATIE
"-ה ".THEATER SPEKTAKEL

בז ' נבה ,ןבציריך

חסריס את הרקע האמנןתי ןהרןחני

ממש .

דוע בטרס הספיקן לסייס את חןק
לימןדיהס ,הס נןטליס משהן שיהןןה יימסך

רקע צלילי  ",תהיה זן מןסיקה אן סתס
רעשיס  ,ןמעליס עלין צעדיס למיניהס ,שאיו
להס אלא קשר רןפף למןסיקה  ,ןמכניס זאת
כןריאןגרפיה.

כיוון

ההתפתחות

במחול המודרני בימינו

מוליד הרחק מהתנועה
עצמה ,אל מיני

ייקונצים ",

על מנת

כפי שמקןבל

בשןןייץ ,בה הכל מתנהל לפי השיטה
הפדרטיבית  ,כל אחד מהפסטיבליס הללן
נערך ללא תיאןס עס האחריס ,דבר שהיה
עשןי להקל על הנטל הכספי של המארגניס
ןלהעלןת את הרמה האמנןתית של המןפעיס.

להעשיר את אוצר
התנועה הדל של בעלי
המלאכה ,המשחילים

מרס קנינגהס ןפינה באןש מהןןיס עבןרס

צעדים על הבימה זה

דןגמה  ,מבלי שיהין מןדעיס לדרך הארןכה

על זה

ימי

מ nו 7

יי א 7גרו פורט י סימו  ",בור ' ,

בבר)

אוו ')7

)שו ויי(Y

;כ א סט 7ינו

BERNER TANZTA GE 95
"ALLEGRO FORTfSSfMO'; CHOR.: E VEL YNE CASTELLfNO
PHOTO: JEAN·PHfLfPPE DA UL TE
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ןשןב באןפן מאןד שןןייצי ,כל המןפעים הללן
התקיימן ממש באןתם ימים  ,ןללא תיאןם.

למרןת זאת ,נמכרן כל הכרטיסים לכל
המןפעים  ,מה שמןכיח שלקהל יש עניין רב
במחןל חדיש .אחרי כל מןפע נשמען מחיאןת
כפיים סןערןת .מי שבאמת היה ראןי

לתשןאןת הרמןת הין הרקדנים ,שרמת
הביצןע שלהם היתה בדרך כלל גבןהה .אבל
כרגיל היןצרים  ,שלא יצרן שןם עבןדןת מןפת,
קיבלן את התשןאןת כאילן כןןנן אל היצירה

בלבד.

הבריטית

השימןש המןפרז

בןןידיאן בלט ברןב

עבןדןת ימי המחןל של

ברן .לן כל הקטעים
המבןצעים ממש נקבצן

ממלאים יןתר משעה
של מחןל

נטן ,

ןזה קצת

"K

של הצעדים מה שהרקדנים הגישן במשך

הרקדנים נאלצן לחמןק בין המרקעים אן

לרקןד מאחןריהם ,מה שממש הפריע להתבןנן
בתנןעתם.

אני מניח ,שמאחןרי כל זה מצןי איזה יי רעיןן"
עמןק של ה"כןריאןגרף" ,אבל כך זה לא עןבר
את

מעט לפסטיבל של

הראמפה.

להקת

דןגמה טיפןסית היא הלהקה הבלגית
מבחינת השקעת האנרגיה ןהקןשי הטכני

לעתים נןסף להם גם מסך קדמי להקרנה.

לערב אחד ,לא הין

שבןעיים

"COMPANIE CHARLEROljDANSE - PLAN

"."V-TOL

הבימה שלהם היתה

מןקפת במרקעים גדןלים משלןשת עבריה .

" "CIE 100% ACRYLIC

ביצעה עבןדה בשם

מז'נבה

"ALLEGRO

השלישי הדרך הכןריאןגרפית של היןצר היתה

" ,FORTISSIMO

ברןרה ,ללא ןריאציןת של ממש ,רק בתןספת

ןבנןיה היטב מבחינת הכןריאןגרפיה ,אלא

ייקןנצים" ,שגם הם שיעממן במשך הזמן .מה

שהדמןיןת כבדןת המשקל שביצען אןתה

שהיתה מעןררת סקרנןת

הזכירן מדי את באלט
האנשים השמנים ,
המשעשע

"",GROSLAND

של

מאג'י מארין .מחןל זה
הןא מןצלח מאן,ד ןעל
כן נראן הרקדנים

מז ' נבה כחיקןי קלןש

בלבד .נראה היה לי,
שההתחלה,
כשהרקדנים עןלים על
גבי המרקע בגרם

מדרגןת לגג הבניין ןרק

עם הגיעם לגג
מתחילים לרקןד לעיני
הצןפים ,ארןכה

ןמיןתרת לגמרי .

השימןש המןפרז

בןןידיאן בלט ברןב

עבןדןת ימי המחןל של

ברן  .לן כל הקטעים
המבןצעים

ממש נקבצן

לער ב אח,ד לא הין
ממלאים יןתר משעה
של מחןל נטן ,ןזה קצת

מעט לפסטיבל של
שבןעיים .אילן לא כןנה
המפגש אירןע מחןל,

אלא תיאטרןן תנןעה
אן משהן דןמה ,

הציפיןת הין שןנןת ,
ןהאכזבה קטנה יןתר

אןלי .

'מ' מחול בברו

)שוו"(Y

יי בתחום ורפרטי ש ,,,,ל .כוך  ':מארול מרפי

ם

לעשןת ןמזןןדןת ,מרקעי טלןןיזיה ,נעלי עקב
לרקדנים ןלרקדניןת ןכמןבן כיסאןת  ,אינם

zAGE 95זBERNER TAN

מספקים די עניין בימינן לערב שלם.

ץ  OWN': CHOR.: MARK MURPHץ  OF Mץ "IN THE PRIVAC

שרקדנים ןרקדניןת מתקלחים אחרי גמר

PHOTO: CHRIS NASH

המןפע זן עןבדה ידןעה ,אבל אין כל סיבה
סבירה לעשןת זאת לעיני הצןפים ,ןבןןדאי

מאה דקןת המןפע ללא הפסקה שלהם ,היה
מרש י ם ביןתר  .פרט לכך זן היתה למעשה

לא עם מים ןסבןן אמיתיים  .הזמנים של
"לזעזע את הבןרגנים " כבר עברן מזמן  .מערך

-

עד

הלהקה היחידה שממש רקדה במשך המןפע

הןןידיאן של הלהקה היה מרשים מאןד

כןלן  .אבל מבחינת הכןריאןגרפיה זה היה

ידכ כ,ך שההקרנה ממש הפריעה לראןת את

משהן דיאטטי לגמרי .בןצען שישה-עשר

הרקדנים החיים .הןןידיאן הפך אןתם לגןרם

קטעים ,כאמןר ללא הפסקה  ,אבל כבר אחרי

כמעט משני .זה בלט במיןחד במןפע הלהקה

59

הקופידוניס" ויצר מחול מאוד בלתי ממוקד .

)מרקדניותיה לשעבר של קראוס( ,השמיעה

במרכז אמןריס הין להימצא שלןשה

שיר מרגש על גרטרו,ד שנעמי שמר חיברה
במיוחד .השיר החדש נקרא

 l1רוקדת! ,l1

קופידוניס )בלבןש שחור עס נקודות לבנות(,

ושמר

חיברה גס את הלחן וגס את המליס על פי

מחזיקיס בידיהס מראות גדולות ,והמראות

סיפוריה של יפה ירקוני מנעוריה בסטודיו של

אמןרןת היו ליצור קשריס ביו הנאהביס .

קראוס.

אבל המהלך התנועתי כןלן לא היה ברור

והחפציס ןהמצביס נןתרן בלתי מנןצליס

תלמידות האקדמיה ובוגרותיה )לא היה

וחסרי משמעות.

במחולות של אנה סוקולוב וג'ייו דאדלי,

לעומת זאת עבןדתה של אניה ברו,ד  l1ראש

ביניהן ולו גבר אחד לרפואה!( הופיעו

L Jיל

והתברר שהרקדניות הצעירות אינן מסוגלות
לשכנע במחול מודרני  l1מסורתי

l1

הנעל ,l1

שליוצרת יש מה לןמר .בייחוד בלטן בה

כזה .לעומת

זאת ,בעבודותי הס העצמיות ניכר שהן

המבצעיס מאיה גליל ןאריק אלפסי,

מזדהות יותר עס החומר התנועתי ,אפילו אס

בתפקידי הכןבע ןהעקב .עצס הצירןף הזה

הוא שגרתי למדי .בייחוד אמוריס הדבריס

ןהאנשת הבגדיס יצרו סיטואציןת

ב  l1בגלל אדס" ,דןאט נאה ועכשווי מאת

ןהזדמנןיןת נאןת של תנןעה ,בסגנוו חדיש

חגית לוי ,שאף זכתה על עבןדה זו לפרס

הרבה יןתר ממה שנהןג בבת-דור  .יש להניח

הראשון בתחרןת הכןריאןגרפיס של

שאחרי ניסיןו מןצלח זה תןזמו אניה ברןד

להכין עבןדות נוספןת ללהקתה

האקדמיה ע  l1ש גרטרוד.

Iמ א ת

ג י l

רא

נ

מ

I

ר

חבל ,שכרקדנית היא חדלה להןפיע ,שכו

הערב הסתייס בהודעה המשמחת ,שעיריית

היתה מעולה.

שמה של גרטרוד קראןס .לתשןמת לב,ך רןני

מילוא ,ומה עס תל-אביב ,שבה חיתה ןפעלה

כיכר

גרטרוד

אפולו

גרטרוד רןב חייה? אז ניפגש מחר בשמונה
בגרטרןד?

מדי שנה מתכנסיס ידידיה ועמיתיה לשעבר
של גרטרוד

ומי מאנשי המחול

בת

מעורב בעבודה עס גרטרוד קראוס?

-

דור

בתוצרת

סיןרה

הרביעי ) 17--7

ביןלי( במןפע מיןחד

במינן ,שאינן דןמה לשןס דבר שיירי קיליאו ,
הרוח היןצרת של להקה מעןלה זן ,יצר מימין .

ביוזמת

חסיה לוי והאקדמיה ע  l1ש רוביו בירושליס ,

ב  4-ביןלי התקיימה באןלמי נגה ביפו

"קאגןיאהימה"

לערב לכבוד הכוריאוגרפית והרקדנית הגדולה

הבכןרה של להקת בת-דןר ,עס שתי עבןדןת

אגדה יפנית ,בלתי חשןבה כשלעצמה  ,אבל

האחת מאת היוצר ההולנדי המוכר

המערכת שקיליאו בנה ,תזמורת של תןפיס

חדשות

של שנות הארבעיס.

השנה נערך המפגש ב 3-

ביולי ,באולס ענבל

-

ברברו

l1

)בלה בארטוק( ,ויפה ירקוני ,

") "(KAGUYAHIME

היא

היטב בארץ ,נילס כריסטי  ,והשנייה מאת

ןחליליס ,גונגיס ושאר כלי נגינה מיפו ובימה

רקדנית לשעבר בלהקה  ,אניה ברןד.

שמתנועעת לא פחןת מרקדנין הנהדריס

במרכז סוזו דלל  .הוצג סרט וידיאו ובו
שיחזור יצירתה של גרטרוד קראוס  l1אלגרד
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להקת תיאטרןו המחול ההןלנדי פתחה את

עצמות

בישראל לא היה ,בשלב זה או אחר של חייו,

הרצפה

רוקדת

קראוס

קראוס -

לשעבר.

מתברר שיש לה מה לומר גס כיוצרת  ,אס כי
ירושליס החליטה לקרןא כיכר בבירה על

איורים :שמואל כץ

היתה מיןחדת ןמשעשעת  ,וניכר בה

~ j. ".

הכוריאןגרף ההןלדני בחר במוסיקה מאת

הרני פרסל עבור ריקןדי "משחקי

. ,.

-

יוצריס חןויה בימתית-מחןלית מיןחדת
במינה .
פסט'ב:ו כרמ'א:ו  ,יי תאטרו) המחו:ו ההו:ונד' "

ברגע מסןים זז כיסןי הרצפה השחןר ,נמשך

הקטעים שנבחרן )מן

לאחןר ןעןלה אל מעלה הבימה ,ןתחתין נגלית

שהןשמען כהסברים היסטןריים ,הין עלןלים

רצפה נןספת ,בהירה ,כך שאפילן ללינןלאןם

לבלבל כל מי שיןדע קצת היסטןריה של

תןם הצלילים כנדרש .אבל בדיןק מפגש כזה,

המחןל ,ןהין בלתי מןבנים למי שאינן אמןן על

בין קהל של מחןל עממי ןבין שיא של אמנןת

תחןם זה של מידע .ביזבןז של רעיןן מבריק.

מחןל בימתית  ,הןא המשהן המיןחד של

הצנןע יש רגע של

סןלן ....

המצןי (...

ןדברי ההבל

הרקדנים נעלמים בחןשך ןהמןסיקה נמשכת,
לא הןבן ,ןמןחאי הכפיים לא התאפקן עד

כרמיאל.

הרקדנית פיןנה לןמיס )המזכירה בבגד הגןף
ההדןק קצת את רינה שיינפלד( מצןינת

באןהל קרקס גדןל  ,בשעת אחרי צהריים

בתפקיד בת הירח ,אבל סיפןרה באמת אינן

חמה ,הןפיען יייןצרים צעירים" ,משמע עידן

חשןב כאן .נחמד לראןת את המנהל הכללי

תדמןר ,אמיר קןלבן ןהדןאן ןרטיגן )עדי שעל

של הלהקה ,מיכאל דה רן ,בתפקיד המנצח.

ןנעה ןרטהיים( ,בתקציר עבןדןתיהם הטריןת.

-----כי בחיין הפרטיים ,לפני שנעשה מנהל ,היה

אבל אןהל הקרקס ןהשעה יצרן אןןירה של

מןסיקאי ןמלחין .המןסיקה המןדרנית מאן,ד

שןק ,שבה כל אח,ד ןבייחןד התאןרנים ןאנשי

רפי עטן של מאקי אישיי ,נעה בין צלילים

המנהלה טיילן לפני הזירה כאילן הם במשחק

עדינים ןשבריריים ,מציירי אןןירה ,ןעד

כדןרגל .קשה היה להתרכז כך במחןל עצמן ,

התפןצצןיןת של גןנגים מחרישי אןזניים ,ןגם

ןחבל ,כי שלןשת התקצירים הן טןבים

היא ,דןמני ,ייחןדית .שלא כפי שהישראלים

ןהיצירןת ראןיןת להיראןת.

במקומשהו
מפגש מיןחד במינן אירגנה רעיה ספיבאק

-

הרצאה עם מחןל ןזמרה מאת שרה לןי-תנאי

כרמואל בפע D
השמוכות
יש משהן חביב בציפייה למןכר ,ששב כל שנה
כאילן היה חג עממי מסןרתי .מכל מקןם,
פסטיבל כרמיאל ,שהתקיים

ב 13-11-

ביןלי,

היה מגןןן השנה ןעשיר במןפעים ןמפגשים,

שלןש פעמים ביצען רקדני הלהקה הקיבןצית

)עדיין מלאת מרץ ,שןבבןת ןחןכמת חיים(

את עבןדתן החדשה של רמי באר,

ןבהגשתה עם שני אנשי ענבל לשעבר ,מןטי

יימקן משהן" ,מןפע מרשים מאןד של

אברמןב ןצביה בר .האןלם הקטן של

דקןת ,שמהן

15
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דקןת מיןתרןת .באר כנראה

הקןנסרבטןריןן של כרמיאל היה מלא עד

ישתכנע לקצץ את הקטעים החןזרים על

מעבר לאפס מקןם .המארגנים כנראה לא

חןמר שכבר נרקד רק אחרי חמש-שש

האמינן שיימצאן אנשים כה רבים שירצן

הןפעןת .בעניין זה הןא לא לןמד לקח.

לשמןע את שרה לןי-תנאי ןמבצעיה הנאמנים.
כןחה בלי ספק עדיין במןתניה  ,ןעדיין היא

היצירה כןלה היא ,בעצם ,המשך הדיןן שלן

בגדר יימפלצת קדןשה " מלהיבה ןמדהימה.

שהחל ב"זמן אמיתי" ,נמשך ב"עיר עירןמה"

שכבר הין למסןרת של ממש.

ן"זכרןן דברים" ןלבש עכשין את צןרת

רקדני תיאטרןן המחןל ההןלנדי הןפיען
בין הדברים הבלתי שגרתיים יש למנןת את

עור

עורומה

בזמן

אמותו

העצלים רגילים לעשןת ,הקהל עמד על רגלין
שעה ארןכה ןמחא כפיים.

כהולת המחו;ו הקיבוצית  ,יימולומשהו"

יימקןמשהן" .גם הפעם הןא משתמש בפיגןם

בהרכב כפןל  ,גם הלהקה העיקרית ןגם

מברזל ,המאפשר ליצןר מחןל אנכי ןלא רק

המפגש ייהמחןל זןכר את האתמןל".

הלהקה הצעירה שלהם ,באמפיתיאטרןן

אןפקי ,כנהןג .גם הפעם המןסיקה היא מעין

האחראים לכישלןנן הין רנה שרת כמנחה

הענקי· כמןבן שזה היה בגדר אילתןר עבןר

יצירה של רמי באר ,המערבל קטעים של

ןיןנתן כרמןן כבמאי .הרעיןן לתאר בסרט את

התאןרנים ןהרקדנים  ,שאינם רגילים להןפיע

התפתחןת המחןל המןדרני מהבאלט ןעד

לפני

היןצרים של שנןת השלןשים ,ןאת הקשרים

ןקרא בראבן .רק סיןמן הנפלא של מחןל

מצאתי ב"מקןמשהן" אןןירה של אןטןפיה

בין המחןל הבימתי לעממי ,הןא מצןין ,אבל

יימיסת התהילים" של סטראבינסקי ,כאשר

מפחידה ,של נבןאה על איזן יימטרןפןלין"

15

אלף

איש ....

מןסיקה לכלל מרקם משלן.

הקהל עמד במבחן ,נהנה
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סןריאליסטית .באר ןרקדני הקיבןצית עלן ,

השייכןת לסןג זה של אמנןת הבימה ,ןאפילן

המחןל של מטה-אשר שבגעתןן( ,מתרחצת

לדעתי ,עןד שלב בסןלס ההישגיס שלהס.

חשןבןת  ,כמן אלה של אלי דןר-כהן.

אחת הרקדניןת באמבטיה על גבי משטח
מןגבה ,מבלי שיש לרחצה לילית זן כל

מחול

רטוב

בפסטיבל

עכו

איש אינן יןדע מהן בדיןק יי תיאטרןן אחר " ,

שלן מןקדש פסטיבל עכן כל שנה כבר

16

לא הספקתי לראןת

משמעןת בקןנטקסט של היצירה כןלה ,

במן עיני את שלל מןפעי

יינדןדי שינה" שמה.

תיאטרןן-התנןעה .למשל,
מיס יש גם בעבןדתס השלןמפרית במתכןןן

את אלה של נאןןה
צןקרמן ,יןצרת שהחלה את

ןרבת הקסם

דרכה בעכן ,במןפע שהעניק

בעכן עצמה ,אלא בגןש משגב הקרןב .שם

שנה .אןלס אי הבהירןת אינה מפריעה לקהל,

את שמן ללהקתה

העירני אפילן בשעןת לילה קטנןת ,למלא את

נע  ",לא ראיתי.

-

ייתמן-

האןלמןת ,לסבןל אן ליהנןת.

הפסטיבל  ,שבכןןנתן להןליך את המפעל
המיןחד הזה )שיזמן ןיסדן לאה פןרת ןעןדד

פריד ןאילנה כהן )עס סדנת

הןא רק מרכיב אחד מרביס ןלאן דןןקא

ראשי במןפעיס רביס בפסטיבל ,ןמכאן,
שהמקןס שתןפס מה שמכןנה תיאטרןן-מחןל
אן תיאטרןן-תנןעה מרכזי יןתר מבשניס

לבריכה בשעת ההפסקה בין השיעןרים  ,כי
משמע לטבןר שלנן שבכןתרת המןפע .

שנכחתי בהס ,הןא מרכיב

המים .בעבןדתם של נמרןד

קןטלר( ,לכיןןן המןפע הלא-מילןלי .הטקסט

זןרק אחד יי התלמידים" את חברתן לכיתה
המחזה כןלן מכןןן להחזיר אןתנן לילדןתנן,

מה שבלט בעיני  ,בכל אלה
השנה הכריז דןדן מעיין ,מנהלן האמנןתי של

ייבדרך לטבןר"  ,שמןצגת לא

רןב המחןל שבמרקם המןפע שייך
למה שמכןנה בדרך כלל

"CONTACf
" , IMPROVISATIONמשמע

ייאילתןר-מגע ".כל חברי

הלהקה  ,שיש בה
אנשים מבןגרים,

קןדמןת ,אם כי תמיד הין בעכן יצירןת

פסטיב? עכו  ,יי שס מיס

",1995

תאטרו) המחול של רנה שיינפלד
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בני נוער ואפילו אחדים מילדי המשתתפים,

משמיע אותם בצורה מצוינת .רק אנשי מחול

מהמיתולוגיה היוונית ,בנו של האל זאוס,

מתגלגלים להם על רצפת המוסך לשעבר ,או

מעטים רגישים לטקסטים ספרותיים ,ונמרוד

שנידון על עזות מצחו למצב של צמא ורעב

מה שהיה אולי בית חרושת ,במשחקי ילדות

פריד הוא אחד מאלה המסוגלים להכניס

נצחיים .בקרבתו זרמו אמנם מים זכים

וזיכרונות אישיים ,אבל כמעט ללא מגע

היבט זה של התיאטרון למחול שלהם ללא

והעצים הניבו פרי מגדים ,אבל בכל פעם

ביניהם .לי זה נראה לא מובנה דיו ,לפחות לא

ירידה לרמת חובבים ,כפי שקורה לעתים

שטאנטאלוס הושיט את ידו אליהם הם

קרובות כשהרקדנים פותחים בדיבור .

נסוגו  .להתאוות ללא יכולת להגיע לסיפוק

לעומת המרכיבים האחרים של המופע.

אלה ייסורי טאנטאלוס.

בתחילתו ,למשל  ,כל הצופים מוכנסים למין
אוהל אדום וצפוף )רחם

כמובן (, ....

ומשם הם

-

המים והחול )שיש אצל רנה שיינפלד(

מוסעים על גבי עגלות נמוכות  ,שנמשכות

משמשים כוריאוגרפים בימינו לא רק

קליין הרצתה על אי הוודאות החיובית של

ונדחפות על ידי צוות ההצגה במעגל ,אל מול

להכנסת גורם נטורליסטי למחול ,אלא כמין

העתיד שלנו ,שבו יהיו פחות היררכיות ,ופחות

המבצעים הספונים בשלב זה כל אחד

הרחבה או מודולציה של התנועה עצמה  .כי

עקרונות נוקשים ,ושהכל יהיה תלוי בהעזה

בסוכתו האישית ,עם כל העכבות

התנועה במים  ,ושל המים מיוחדת ,ובעזרת

לחדש ,לחשוב מחוץ למסגרות המגבילות

והתיסכולים של ילדותו .ואגב ,ברחם גם

תאורה הולמת יכולה להיות פיוטית מאוד  .זו

השגרתיות  ,מה שהיא כינתה "לנהל פלירט

גם היטהרות וגם תחושה של התגברות על

עם אי הוודאותי! להתבשם מהמפתיע והלא

מחלקים לצופים פופקורן ,כמזון

לעוברים ....

חום הגוף והזיעה הניגרת מהרקדנים בשל

שגרתי ,להיות פתוח לכל האפשרויות

-

ולא

מאמציהם .הזיעה היא מרכיב קבוע בחיי

רק למוכר ,לבטוח ,לצפוי ,אלה האהבהבים

יוצאים  ,הילדים משתתפים במפק,ד

הרקדן ,כפי שאמר פעם לינקולן קירסטיין,

שהיא מציעה לנו.

משתוללים בחצר ,ונער אחד מפיל את חברתו

האיש שהביא את בלנשין לאמריקה ועזר

לתוך בריכת מים והיא ,כמובן ,אותו.

וכשמכריזים על הפסקה בשיעורים ,הכל

יכ השנה אי אפשר בלי מים בעכו.

לייסד את ייניו-יורק סיטי באלטיי :ייצליבתו

חבל ,אם כי אולי זה היה כה מובן שלא

היום-יומית של הרקדן בזיעתוי! רקדנים

הצריך הסבר ,שהיא לא קשרה בין דבריה

אוהבים להזיע ,וכשמרשים להם לטבול במים

לבין מה שהלהקה ביצעה  .הרגשתי ,שגישה

על הבימה
גם למופע החדש של רנה שיינפלד

קוראים .

יישם מיםי! זה מופע עשיר בצורות ורב-
המצאות ושישה רקדנים ,עם רנה עצמה

-

כמו באמבטיה של ליאת דרור

וניר בן-גל ,או בסיום המחול של עידו תדמור,
כשהכל נכנסים לייסירים של לאהיי וממעל
יורדת מקלחת של ממש

-

הנאתם גלויה .

וריצירד אורבך בראשם .כאן המים אינם

ממש רטובים ,כמו ביתר המופעים ,אלא

עתידנית זו אפילו מגישה לנו מפתח חשוב
לעבודתו של אוהד נהרין .הוא באמת מנהל
יותר מפלירט

-

שמא רומן של

ממש -

עם האי

וודאות ,עם הבלתי מקובל ,הנראה לעתים
כמשונה.

והחול משמש את רנה שיינפלד כמין הארכה

מוקרנים על גבי לוחות קלים ,גדולים,

לגוף ,כשהוא נזרק אל-על כמסך של ערפל

התנועה של אוהד נהרין אינה ניתנת למיסגור,

שמתפעלים הרקדנים .נעשה כאן שימוש מצוין

זהוב ,וכבר ראינו כגון זה בדואט המהמם של

להגדרה סגנונית מגבילה ,היא פלירט עם

בווידיאו )מאת בוקי שוורץ(.

רמי באר ייחצותיי ,שמבצעים רקדני

האפשרי והבלתי אפשרי  .וגם בלי שהדברים

ייהקיבוציתי! עוד זכורים לטוב

נאמרו במפורש ,חשתי היטב בקרבה שבינו

בתיאטרון המחול העכשווי כמעט ואין מופע

הייפילובולוסיםיי ,שהחליקו על גבי מים

ובין אמנותו מצד אחד ובין דעותיה של ברכה

שאין בו הקרנת וידיאו ,אבל לעתים הווידיאו

שנשפכו על הבימה ,כמו ילדים משתובבים

קליין מצד שני.

מחליף את המחול עצמו  .לא אצל שיינפלד .על

במקלחת בית-הספר.

אף גילה ,היא מתנועעת להפליא והיא עדיין
רקדנית גדולה .לי היתה תחושה שהמופע

המים והחול באים בדרך כלל בסיום .גם

הטרי הוא מעין פרידה מהמחול והבימה ,כי

כאקורד חזק בגמר היצירה ,וגם משום

הוא בעצם רטרוספקטיבה של שלל

שאחריהם פשוט אי אפשר להמשיך לרקוד

האביזרים שבהם התמחתה מאז עזבה את

על הבימה ,שרטיבותה מזמינה נפילות

להקת בת-שבע ,לקראת סוף שנות השבעים,

מסוכנות ,והחול שעליה מונע תנועה מהירה.

ם

והחלה בדרכה העצמאית.
המגע עם הטבע עצמו ,האדמה ,החול או

היא ממשיכה "לחקוריי חפצים ואת

המים ,שהם יסודות תנועתיים מובהקים,

האפשרויות שהם מעמידים לרשותו של

מרחיבים את ייהמנעדיי של תיאטרון-

הכוריאוגרף .אבל נוצות טווס לבנות ,לוחות

התנועה ,שכבר הפך לדיסציפלינה מקובלת

קלים ההופכים לכנפיים ,ראשי בובות של

בעולם המחול הפוסט-מודרני וזה שבא

חלון ראווה של חנות כובעים ,את כל אלה

אחריו .וכל אלה ניכרו היטב במןפעי פסטיבל

ניצלה רנה בעבר ,ועכשיו הם שבים כמין

וכע השנה.

תזכורת לעבר ,לעברה שלה ,ומכאן תחושת
הפרידה והעצבות שחשתי למראה המופע.

פלורס

עתידנו

לשיינפלד חוש צורני מפותח .שוב יש מאוורר
גדול המפריח יריעת פלסטיק שקופה והופך

ההזמנה לפגישה בין צמרת מנהל האמנות

את הרקדנית שבתוכו לפסל קינטי ,ולבסוף

)שבמשרד המדע והאמנויות( ללהקת בת שבע

פלסטיק אחר מגלה-מכסה רקדנית עירומה,

לא בישרה מה באמת עומד להתרחש .

אף אם בצורה קצת צנועה מדי ,לטעמי.

לכאורה ניסיון

-

חיובי בהחלט

-

להידברות

בין המנהל ל"לקוחיי חשוב שלו  .אבל מה
בתיאטרון-המחול המודרני יש כמעט תמיד

שגרם לי להטריח את רגלי הזקנות עד לנווה

גם מרכיב של טקסט .אצל שיינפלד אלה

צדק היה מרכיב אחר של המפגש ,שעלול היה

קולות משונים שהיא משמיעה במיקרופון

לצאת שגרתי בהחלט .

התלוי על ראשה ,כאילו היתה טייס המדבר
בקש .ר או רדיו שדה  .אבל קולות ייחייםיי

ייהפלירט עם אי הוודאותיי היה מפגש בין

מוג :iרים אלה אינם אלא פעלול או ,אם

רקדני בת שבע ,בקטעים מעובדים מחדש

תרצן ,תעלול.

מיצירותיו של אוהד נהרין ,לבין הדייר ברכה

קליין ,מנהלת מוסד הנושא את השם המעורר
לעומת זאת ,הטקסטים בעבודתו של נמרוד

תמיהה יימכון טאנטאלוס ללימודי המאה ה-

פרי,ד מאת חנוך לוין ,חשובים ,ופריד עצמו

 .1 ' 21טאנטאלוס הוא ,כידוע ,דמות
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vocabulary itself - which is rather nondescript and too general - but his ability to
move his dancers in a three dimensional
world, on many levels. His stage design, the
constructivist, symbolic sets he uses, serve
the dancers well and create unique spatial
patterns. And he always has a lot to say and
says it without getting too involved in
philosophy, a pitfall many of his colleagues
do not seem able to avoid.
The K.C.D.C. dancers have achieved another
high level of performance.

WET DANCE WITH
SAND
The Artistic Director of the annual Alternative
Theatre Festival in Acre, David Ma'ayan ,
decided to encourage the creators of
movement-theatre (a rather confusing name,
comprising anything from mime to Pina
Bausch) to participate in the event. In the
eal'ly years of the Acre festival several
outstanding dance-theatre creators, such as
Nava Zukerman and Eli Dor-Cohen, began
their work there. But in recent years
"straight" experimental and traditional
staging methods have gained the upper hand
in the festival fare.
It seems that movement theatre
choreographers nowadays feel an obligation
to keep their dancers cool and clean by
having them bathe,. shower or at least project
waves on them (as did Rina Schoenfeld at
Acre).
As a device to broaden the palette of visual
means at their disposal, this penchant for
watel' is effective and often poetical, as in
recent works by Dror and Ben-Gal and Ido
Tadmor's new company (where everybody got
a good bath). at Acre this year, the Regional
Dance Studio, affiliated to the
Kibbutz Dance Company,
premiered a new work by
Nimrod Fried and Ilana

Cohen (who in the middle of reheal'sals at
Gaa'ton was appointed Acting Artistic
Director of the Inbal Dance Theatre after it
lost another leader), In their "Insomnia" ,
without any legal or artistic reason, one of
the dancers takes a protracted bath on stage.
Another artistic means often used, or abused,
in movement-theatre, namely, spoken text,
was brilliantly utilized by Nimrod Fried - he
spoke the sardonic but poetic text by
playwright Hanoch Levin very well indeed,
When they performed a duet together, as part
of the piece, he and 11ana Cohen, both mature
artists not surprisingly, stole the thunder
from their young dancers,
Rina Schoenfeld's "Sham Mayim 1995" made
me sad, Not because of any lack of artistic
merit in her new choreography, but because
she incorporated in it props and stylistic
elements encompassing her long career as
dancer and independent choreographer, These
reminders: a pose with "broken" arms
commemorating her Grahamian past; the
cardboard wings that she had used in her first
solo, created in 1980; the large ventilator
that very poetically blows a plastic sheet
round a dancer, borrowed from anothel' early
creation, were for me all pages from her
personal album, memories from her younger
days,
Though no longer young Schoenfeld still
dances very well indeed. In order to keep pace
with the modern style in darice she too uses
video pl'ojections , These are "de rigueur"
nowadays.
Another "prop" much in evidence today is
sand. Rami Be'er used it in his stunning male
"Minuit" duet and so does Schoenfeld. Like
water in several new choreographies, sand or
soil add another quality to the dance
movement. These physical elements surround
the bodies and connect them to the
environment, perhaps pointing to ecological
concerns so much in vogue today, adding a
touch of nature to the so artificial ambience of
stage dance.

FLIRTING WITH
UNCERTAINTY
An invitation to attend a press conference,
following a meeting of the high officials of
the Ministry of Science a~d Arts with
Batsheva dance company, gave me an
0ppol·tunity to watch a very unusual lecturedemonstration consisting of diverse
fragments of recent works by Ohad Naharin,
interspaced between sections of a lecture by
the head of an esoteric institution with the
rather fancy title of "Tantalus Institute fOI'
Twenty-First Century Studies". A lady called
Dr. Bracha Klein delivered the lecture "Flirting with Uncertainty".
I was bracing myself for some confused quasiphilosophy but discovel'd that what Dr. Klein
had to offer was very commonsense advise in
favour of openmindedness and against
hiel'archic structure and rigid administration
led from the top. That in itself is fine, but
what made me really happy that I had attended
this futurological sermon, was that I felt that
the lecturer's ideas made me understand better
Ohad Naharin's choreography .
In Naharin's works everything is possible. He
does not only flirt with uncertainty, as
Dr. Klein exhorted us all to do, he is deeply
and irrevocably in love with uncertainties and
embraces danger, the unknown and the
unexpected with total abandon. This element
of the unknown and the unexpected is, among
other aspects, what lends his work the
fascination it elicits.
I did not dare ask the lecturer why she chose to
call her institute by the name of the son of
Zeus punished with hunger and thirst that can
never be satisfied, though running water and
fruit are within easy reach. Perhaps she thinks
the ideas she preaches are also unattainable.
At least in art - as Ohad Naharin's work proves
- beneficial creative uncertainty certainly
exists.
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"INSOMNIA" , CHOR.: NIMROD FRIED
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AND ILANA COHEN, ILL.: SHEMUEL KATZ

BAT DOR IN NEW
WORKS

A כ: זP..NCE
CRITIC·S

BY GIORA MANOR

GERTRUD KRAUS
SQUARE
Every year former students, members of her
dance company in the 1930s and 1940s,
co11eagues and friends - and there is hard1y a
dance person in 1srae1 who isn't one of these gather together for an evening of
reminiscences and homage to this great
choreographer and dancer, who passed away
in 1977. The instigator of this annua1
commemoration is Hassia Levi-Agron, the
former head of the Jerusa1em Rubin Academy
Dance Department where Gertrud Kraus was
Professor of Dance.
This year the event took p1ace on Ju1y 3rd, at
the 1rtba1 ha11 at Suzanne De11a1 Center in Te1
A viv. A fi1m featuring reconstructed works of
Kraus' was shown and Rubin Academy
students and graduates performed works they
had presented at the annua1 Gertrud Kraus
Choreographic Competition.
The emotiona1 high1ight was a song sung by
Yaffa Yarkoni, a very popu1ar singer who as a
youth studied under Kraus. 1t is a very moving
portrait of Gertrud, in words and music written
by one of the most ta1ented and popu1ar song
writers in the country, Naomi Shemer.
The evening ended with a surprising
announcement by Hassia Levi: the Jerusalem
Municipality had decided to call a square in
the capital after Gertrud Kraus, a fitting tribute
to the deceased artist.
So 1ets meet at Gertrud Square next Saturday.

The Bat Dor company premiered two new
works at the Noga Ha11 in Jaffa on Ju1y 4th.
One by the we11-known Dutch choreographer
Ni1s Christe, who has often worked with
1srae1i companies, "Whims of Cupids" , which
was whimsica1 a11 right. The three Cupids he1d
mirrors in their hands and endeavoured to
connect the 10vers by using their reflections.
A neat idea, but despite the optica1 app1iances
the dance 100ked rather unfocused.
Anja Brud, a former dancer in the company,
choreographed an intrigueing, funny piece
entitled "Head of the Shoe", in which the
dancers impersonated parts of human attire.
Especia11y good at this charade were Maja
Ga1i1 and Arik E1fassi as a hat and a high hee1
respective1y. The sty1e of the evening was
somewhat more daring than is usua1 for the
rather timid company .
1t is a pity Anja Brud no 10nger dances, but
proving again that she has a 10t to say in
choreography, we 100k forward to more of her
works.

EVEN THE STAGE
FLOOR DANCED
The Neder1ands Dans Theatre on its (fourth?)
tour in 1srae1 presented at the new Mishkan
Le'Omanuyot Habama in Te1 A viv Jiri
Ky1ian's "Japanese" ba11et "Kaguyahime".
The fairyta1e, about a moon-maiden, 1 found
of 1itt1e consequence, but the dancers'
movement, the use of Japanese percussion
instruments with the musicians an integra1
part of the dance, and the "virtua1 dancing"
performed by the stage floor and 1ighting
apparatus were stunning. Fiona Lummis as the
maiden was a joy to watch. The Genera1
Manager of the company, Michae1 de Roo,
who is a professiona1 musician, was the
conductor and 1ed with a firm sense of rhythm
the many percussionists. Nice to watch such
fusion of art and administration.
The 1srae1i audience, who norma11y rush off to
their cars as soon as the curtain is down, gave
the NDT an untypica11y 10ng and 10ud
standing ovation.

THE 8TH ANNUAL
DANCE FESTIVAL
IN CARMIEL
One 100ks forward to this annua1 event as to a
meeting with a dear old acquaintance. Beside
the usua1 mixture of fo1k dance, ethnic
ensemb1es and severa1 premieres of 1srae1i
dance companies, there were some
innovations.
For examp1e, the idea behind the 1ecturedemonstration entit1ed "Dance Remembers 1ts

Past" was brilliant. Alas, due to a stupid text
and a historic film with material out of
context, this "potted history" of the art, from
early ballet to contemporary dance, became
meaningless, boring those who knew the
facts and confusing the young, eager but
ignorant, audience.
Another good idea botched by poor execution
was to use a large circus tent for performances
of intimate chamber dances . The circus arena
did not create the proper stage for such good
works as Amir Kolben's "Casablanca", a trio
which uses projection of film clips, or Ido
Tadmor's fine pots-and-pans piece or the
already famous duet by "Vertigo", also
utilizing a video screen . They all got lost in
the noisy tent, with technicians running
about during the performance as if this
delicate chamber dance fare was a rock
concert. Let us hope that next summer a more
suitable venue is found for this sort of
preformance.
Raya Spivak produced a very special meeting
in which the veteran choreographer Sara LeviTanai spoke and two of her former dancers
(Motti Abramov and Zvia Bar) sang and
danced. It was well attended and her many
faithful admirers were deeply moved. The
comeback of the old lady proves that she still
has a lot to offer.
The Nederlands Dans Theatre's companies 1
and 2 met with unfamiliar circumstances when
faced with an audience of about 15 thousand
peop1e seated in the huge open-air Carmie1
amphitheatre. They gave the best they cou1d
offer under these difficu1t conditions. The
improvised 1ighting directed, on the spot, by
Jiri Ky1ian himse1f, and the huge stage did not
hamper these marve110us dancers. On1y the
we11 known ending of "Psa1m Symphony",
when the dancers fade into the b1ack void
beyond the stage before the music stops, did
not work we11. Perhaps the 10ud cheers from
thousands of enthusiastic spectators were
some conso1ation for the dancers' hardship.

NAKED TOWN IN
REAL TIMESOMEPLACE
The Kibbutz Contemporary Dance Company
premiered at Carmie1 Rami Be'er's 1atest fu11evening work, "Somep1ace". Three times it
was danced to fu11 houses during the festiva1 .
1t takes 75 minutes, of which 15 are
superfluous. Be'er usua11y needs about five
performances to pare away the "fat" and give
his pieces their fina1 concise and "lean" form.
"Somep1ace" is in many respects a
continuation of the sty1e he has deve10ped in
a11 his fu11-evening works since "Rea1 Time",
through "Naked City" to "Aides Memoire" .
What 1 find so compe11ing in his
choreography is not so much the movement
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before its 30th birthday the company boasts
35 dancers; today, mostly immigrants from
the former Soviet Union, rather than from the
USA. In the late 1980s the soloists were
Wendy Lucking-Shapira and Na'ama Yadlin.
Recently they were replaced by Nina
Gershman and Orna Kugel. Today's male
soloists are Kevin Cunnningham, Peter Sabli
and Bruno Vazinu. Currently the 1srael Ballet
performs in the celebrated new Arts Centre in
Tel Aviv. All its performances sell well and
the company is very much sought after for
morning performances before school
audiences. They had had very good notices
after their foreign tours with special regard to
Yampolsky's aesthetic and romantic
productions, the company's ability to carry
well Balanchine's works and the standard of its
soloists .
However, they have also met with setbacks,
frustrations and disappointments. The Israel
Ballet still has no studio of its own, and
without a proper place to practice in, a school
of their own is of course out of the
question.
From the mid 1980s Yampolsky has
dominated the company's repretoire with
ballets such as "The Nutcrucker" (1985),
"Cinderella" (1986), "The Sleeping Beauty"
(1987), "Harmonium" (1988), "Two by Two
and Everyone" (1989), "Romeo and Juliet"

(1991) and "Gurrelieder" (1994):
The qLlestion always I"emains - why not order
more works from local choreographers?
Markman and Yampolsky feel that to compare
them with the modern dance groups in this
respect is not fair because "it is easier to be a
modern choreographer" and because "only
some one who has done pointework himself
can produce classical ballet". Be that as it
may, it is more than a decade since the
company performed anything by a local
choreographer. Markman: "We are struggling
to survive, how can we think of taking on
guests?". But thel"e is more to it than that.
Programmes of the company reflect their
attitude to the local choreographers whose
works the company has performed. Their
names are not on the list of the
choreographers who have produced works for
the company. The same is
true for its dancers beautiful pictures of
Yampolsky' s
productions decorate
the programmes but

not mentioned by name (Due to this interview
in the new programme for the performance of
"The Nutcraker" credit has been given to all
the performing dancers).
The 1srael Ballet is still not the first choice of
good local dancers, graduates of dance
schools. Markman and Yampolsky attribute
this to professional jealousy on the part of the
teachers: "1 managed to establish my own
company. They don't forgive me for this",
thinks Yampolsky.
It is also true that today it is easier for dancers
to seek their place abroad than it used to be
and many do so, especially since, when there
is only one company of its kind in Israel, the
dancer is more dependent on it and that tends
to put applicants off.
The 1srael Ballet does not take part in the most
important ballet event in Israel - the Mia
Arbatova competition. Yampolsky again
speaks of lack of sympathy for The Ballet on
the part of the organizers of the competition,
but Markman says it is too time consuming
for the company, with all its other difficulties.
to pl'epare a dancer for the competition and
I'isk losing him or her if they do well there.
In two years The Israel Ballet will celebrate its
30th birthday. 1 believe it is still not too
late to initiate choreographical
workshops to discover local talent,
show more respect to the colleagues
who have not created a company
perhaps but are nevertheless
doing well teaching the new
generation of dancers, and
participate in general dance
events. These may warm the
heart of the establishment
towards the Israel Ballet and
make it more attentive and
sympathetic to its needs.
The managers of the Israel
Ballet are not growing any
younger. Should they fail to
cultivate a new generation of
dancers, their life work may no
survive them.
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"ROMEO AND JULIET"
CHOR.: BERTA YAMPQL$KY
DANCER$: WENDY LUCKING (JULIET) AND
GEORGINA YACOBY

• STוLL PO וNr'
CHOR.: TODD BOLENDER
DANCERS: PAMELA OSSERMAN

AND HELEN GLAMBY

The KibbLltz Contemporary Dance COlnpany

underwent a similal- change of heart and evelר
in the ISI"ael Ballet pl-ogl-amlnes some local
names began to appeal- such as Shal"il"
"( Hommage to Jerome Robins" 1976); Val"di
("From Foul- Winds" , 1981 and "Four
Seasons" , 1983); Naomi Aleskovsky ("New
Sounds of Debussy", 1978; "Contl"asts " , 1979
and "The Daughter of Yiphtach" , 1981); DOlni
Soffer Reiter ("Romances", 1976); Alnil"
Kolben ("Sand Reminiscences", ] 986) and
several dances wel-e being pl-oduced by its OWIר
dancers (Deena Laska, "Peter and the Wolf ;"
Erez Drol", "The Dreaming Box"; ballet
mistress Roseline Subel, "Lizzie Borden ")"
However, whel"eas in the Kibbutz Dance
Company and in Batsheva it became a matter
'FOUR SEASONS", CHDR.: YA  וR VARDו
DANCERS: JANE SAN וNG AND AM  וDA5KAL

of pl"inciple to enCOUI"age dancel"S to develop
il רtO CI"eators and to elnploy loca l
chol-eogl"aphel"s as fal" as possible, the Israel
Ballet lagged behil רd" Mal"kman: "We wanted
to encourage Israeli chol-eogl"aphel-s al רd they
pl"oduced nice wOI-k, but they wel-e Inodel-n
chol"eogl"aphel-s, We exhausted this vein and
went on"" The company started to pl"oduce the
gl"eat classics (such as tl רe second act of "Swan
Lake" and of "Giselle" , "Raymonda" and
"Paquita"), continued to ol"del" wOI"ks abl"oad
and built up Yampolsky as l"esidel רt
chol"eogl-apher "
The Israel Ballet went on its first tour to
Amel"ica in 1977 with works by Sagan ,
Spoel-li and Lazzini" In the second tOUI", in
1981 , they danced "Serenade" and some of
Yampolsky's new creations" The notices were
cOlnplimentary, relnal-kil רg OI רthe freshness of

the company, on its
attention to detail ,
the ensemble and the
style, The weak
point, according to
the critics, was lack
of stars and sense of
vil-tuosity, From the
USA they went on to
Chile to participate
in an international
competition and
Yampolsky carried
hOlne the trophy for
Best Foreign
Choreography for her
"Dvorak Variations "
( 1981), AII in all the
25 dancel"S had a vel"y good nine week tOUI" and
I"epeated tl רe ex pel"iel רce in 1984 in Canada and
the USA, endil רg in the prestigious Reggio
EI ררilia Festival il רItaly "
AI רd yet il רISI"ael they were again without
studio and school , having had to give up their
Kikal" ha'Medina abode due to neighbours '
cOlnplaints" From 1979 they again moved
f1"01 ררOI רe gym hall to anothel" and froln one
hil"ed apal-tement to the next, leavil רg behind
them a stl"ing of costly parquets "

Fulfilment and Frustration 1985-1995
By dint of theil" devotion and their struggle to
survive aga inst all odds Markman and
Yampolsky seem to have realized quite a few
of tl רe aims they set theil" compal רY" Two years

the New York City Ballet pel'fol'lnance of
George Balanchine's "Midsulnmel' Night's
Dream", with Edward Villela and Suzanne
Farrell, They presented themselves as
managers of the ISl'ael Ballet, whicl ךat the
time nUlnbel'ed five dancel's il ךcludil ךg
themselves, They got excellent tickets but
aftel' the show they could I ךOt Inuster enough
courage to addl'ess Balanchine and only wl'ote
him a lettel', This lettel' was to stand the
company in good stead in yeal's to COlne, It
touched the gl'eat choregrapher's heal't and he
later gave the Israel Ba  נlet pel'forlnance I'ights
of some of his ba ננets free of chal'ge, among
them "Serenade", "Pas de Trois" , "Col ךcerto
Bal'occo", "Agon Pas de Deux" , "Foul'
Tempel'aments" and "Symphony in C ,"
Markman and Yampolsky retul'ned fl'om the
USA with seven new dal ךcel's (amol ךg theln
Pamela Ossel'mal )ךand including themselves
their company then numbel'ed I ךine dal ךcers .
The 1Sl'ael Ballet changed ovel'nigl ךt technically it improved enormously, but the
c  נasses and !'ehearsals were conducted in
English and all the works perforn ךed wel'e
ol'dered from abl'oad ,
It was time to widen the repel'toil'e again and
so, for the company of nine dancers, Tod
Bolender produced "Still Point" (1974), Gene
Hi  ננSagan (who spent sevel'al years in Israel )
created "Sweet Agony" and " Pale Lotus "
( 1974) and Janine Chal'rat also continued to
contribute, this time a wOl'k by the name of
"Repetition de Phaedre" (1974), Yampolsky's
first choreography - "Symphonic Variations "
( 1974), to music by Cezar Franck, was also
produced at this time, The process was
traumatic for Yampolsky - "1 was a beginner
and one of the dominant dancers had no faith
in my ability and ra  ננied the company against
me" - and she preferred to see herself stil  נas
a dancer and artistic manager first and
foremost ,
Despite the setbacks, by the mid
1970s optimism seemed to be
in order,

The company that was cl'eated with no external
assistance was not only subsisting but
beginning to thrive, lt had its own studio and
school and though it still depended on
imported dancel's and foreign choreography, it
had hopes of changing that, In the meantime
it began to be sought after, received good
notices and pel'fol'med before full houses,

Maturity, 1975-1985
An invitation to participate in the 1975 1srael
Festival marked a new stage in the
development of the 1srael Ballet, 1t meant
I'ecognition and gave them courage to ask for
"Serenade" from Balanchine and "Electrobach"
from Felix Blaska for the gl'and occasion, In
two weeks Balanchine sent word to the
affirmative, only stipulating that Pat Neary
appl'ove the production and the standard of the
company, Neary's account was complimentary
and the production was on its way, In order to
pel'form "Serenade" the company needed
additional dancers, Again they went looking
for theln abroad, The importation of dancers,
especially as most of them did not stay to live
in ISI'ael, began to leave its mark on the image
of the Israel Ballet,

After these two galas it was recognized at last
as a proper professional company and the
name was changed again to "The Israel Ballet"
omitting the word "classic", New works were
added to the I'epertoire, among them
fille mal gal'dee" by
Joseph Lazzini , "Opus
35" by Heinz Spoerli,
"Conflict" by Roberto
Trinchero, "Butterfly" by
Rael Lamb, The soloists
were still American - Pamela
Osserman and Marcia Zussman however, new Israeli dancers began joining
the company, among them Nira Paz, Iris GilLahad, Erez Dror, Na'ama Yadlin, Orna
Kugel, Maya Pevsner, Julia Shekhtman and
Yael Wexler,
In the end of the 1970s and beginning of
the 80s a change of attitude towards
local choreographers became
apparent, The Israeli dance world
began to grow out of its inferiority
complex, Batsheva stopped
employing foreign managers,
who used to come with ready made
works and think little of
nurturing local
choreographers, The company
started ordering works from
local artists (Oshra Elkayam,
Rina Yerushalmi, Yair Vardi,
Yaacob Sharir) and in the 80s
most of its repertoire was the
work of its own dancers,
"GURRELJEDER", CHOR.: BERTA YAMPOLSKY
DANCERS: NJNA GERSHMAN AND KEVJN CUNNJNGHAM

l"ecogn itiol1 encoul"aged us ""  זt was time to
widen tl1e I"epel"toil"e al1d Yampolsky and
Mal"kI11an, like tl1e leading 1110del"11 dance
gl"O UPS of tl1e day, 11ad to reSOI"t to 11il"il1g
foreign CI101"eogl"aphers "
As a l"eactiol1 to the dOl11il1al1ce of EUI"opean
ballet in Israel in tl1e years 1920-1964, that
focused on tl1e COl1tel1t and vel"y little 011
techn ique, the ISI"aeli dance WOI"ld il1 the 1960s
al1d 70s wOI"ked vel"y 11ard on tl1e dancel"'s body
but did li tt le in the way of al"t istic creativity"
Few chol"eographel"s wel"e producing n10del"11
dal1ce al1d none classical ballet, al1d thel"e was
a gel1el"al feeling of inferiol"ity alno ng ISI"aeli
perfol"lnil1g and creative artists in the field,
wl1en they cOlnpal"ed them selves to colleagues
abroad "
Mal"kmal1 al1d Yal11polsky appl"oached Jal1ine
Charl"at, whose work "Les Liens" had
impl"essed them in Brussels" Within thl"ee
weeks sl1e pl"oduced a duet fOI" tl1em and cl"eated
"ChaconI1e" for tl1e company"

to Tel Aviv, to become finally The Israel
Classical Ballet Compal1y" They hired a f[001 "
in an apartment building, had a p "aנquet
installed and started rehearsing, But the jumps
disturbed the neighboul"s and they had to Inove
again "
In ] 970 Yampolsky's father helped them
pUI"chase a place of theil" own in a part of tOWl1
"GfSELLE", ACT 11, CHOR.: PERROT
DANCERS: EREZ DROR AND MARCfA ZUSSMAN

"BORN AGAfN", CHOR.: BERTA
DANCERS: NA'AMA

ץADLfN AND

ץAMPOLSK ץ

KEVfN CUNNfNGHAM

th at today is the height of fashion but tl1el1
was in the Iniddle of nowhel"e, Kikar
ha'Medina, Again they built a pal"quet, opened
a school and stal"ted wOI"king" "Hundl"eds of
pupils came fl"Oln all over the cou ntl"Y", says
Yampolsky" "The cOlnpany nUlnbel"ed five
dancel"s, We I"eceived token assistal1ce to the
sum of two thousand pounds, which was barely
enougl1 for one pl"oduction, but the

When Mal"klnan and Yampolsky discovered
they needed more dal1Cel"S they went looking
for theln il1 the USA and Canada" In 1967 Bat
Oor opened a studio , bllt most of its graduates
prefel"red to dance witl1 Bat 001" itself or with
Batsheva, both of which enjoyed lavish Oe
Rothschild support and could hire the best
teachel"s and choreogl"aphel"s in the field,
rathel" tl1 al1 join The Israel Ballet"
The Jewish Agency paid the fare and board of
tl1e Jewish dancers they "ilnported" and theil"
salaries for the first few months of
employlnent hel"e" OUI"ing their tour to l"ecl"uit
new dancers Markman and Yampolsky went to

yeal' as the Israel Ballet, tl ןI'ee years afteI' its
sel ןior cOI ןןpany Batsheva was established ,
Two years later, in 1969, a thil'd modern dance
gl'oup was born, The Kibbutz Co ntel ןןporary
Dance COI ןןpal ןY,

Ru t h

E she1

When Bel'ta Yal ןןpolsky al ןd Hi llel
Markman named their company "The
ISI'ael Class ical Ballet COI ןןpany ,"
they wel'e I ןןak ing a statel ןןent of
intent, T hey wanted al ןISl'aeli
company - based in Israel with ISl'aeli
dal ןcel'S and chol'eogl'aphel's, al ןd one
tl ןat will be devoted to the classical
fOl'm of ballet, Many al,tists name
their companies aftel' tl ןel ןןselves, but
with Mal'kman and Yal ןןpolsky it was
diffel'ent - they wanted to establish a
I ןational company of thefil'st ol'del'
tl ןat would show ballet to its best ,

established in ISI'ael as early as the 1920s, but
classical ballet was dal ןced in tl ןe 1950s only
at tl ןe opera and was tl ןel ןstill wide ly I'egal'ded
as a I ןןisfit, ln 1967 they decided to leave tl ןe
Israel Opel'a Ballet and establish theil' own
company ,
Bal'l'ing II ןbal Dal ןce Theatel', whicl ןwas
all'eady il ןex istence il ןthe early 1950s, a ll
othel' establisl ןed Isl'aeli dance gl'oups came
into being in tl ןe 1960s - Bat Dor the same

TI ןe ISI'ael Classical Ballet Company started
out as The Holon Class ical Ballet Company ,
FI'ol ןןHolon Mal'kman and Yal ןןpolsky drove
dai ly to collect theil' two dancel's, who had left
the Opera Ballet with them, to I'ehearse on a
sl ןןal1 wooden stage in a comm unity centre
I ןeal' Tel Aviv ,
The Holon Ballet held its f il'st prel ןןieI'e in
Janual'y 1967 , Yal ןןpolsky and Markl ןןan
danced duets frol  " ןןRomeo and Juli et" and
Sel'ge Lifar's "Don Quixote" and the I'est of the
sl ןow consisted of Dolin's "Pas de Quatl'e" and
Mal'kl ןןan's "Intel'play" to I ןןusic by Anton
Go ld ,
Yampolsky gave aftel'noon classes - four
aftel'noons a week, six I ןours each time - in
gym I'ooms at loca l pl'imal'y sc hools to I ןןake a
li v il ןg, She prepared with the pupils the
school's end of tel'm pel't'ol'mal ןce ("you cannOl

imagine how
misreable it was to
coac h kids who couldn't
cal'e less fOl' dancing"),

I ןןeet and nurtLlre
local demand fOl' c lassical
ballet al ןd be nurtuI'ed by it
in I'eturn ,
TI ןe article outlines the
twenty eight year long
history of the company in the
context of the Israel i dance
scene and analyzes the extent to
which it has realized its aims ,

The First Years - 1967-1975
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The duo Yal ןןpolsky and Mal'kmalן
spent the 1950s outside Israel ,
dancing in such famous companies
as the Ballets Russes and the Fokine
Ballet, but always dreaming of
establishing a classical ballet
company in ISI'ael, When they decided
to l'etuI'n they naturally appI'oached tl ןe
ISI'ael Opera Ballet, where they
subsequently danced as so loists for two
yeal's, Modern dance was we ll

The Holon Bal let Company was not easy to
sell, Armed with reviews, Markman used to go
to var ious cultural functionaries hoping to
il ןtel'est them in pel'forl ןןances, and over the
weekends both woul d go aboLlt looking for
stages on wh ich to put up a show, However ,
when they did fina ll y get to pel'fol'm they got
good pI'ess coverage and the public liked
thelןן,
The Tel Aviv pI'emiel'e took place on the eve
of the 1967 war, befol'e a house full of women
the men had all been I ןןob ili zed, Among the
audience was Gertrud KI'aus, the high priestess
of I ןןodel'I ןEUI'opean dal ןce il ןIs rael in the
1930s and 40s, She enco ul'aged Yal ןןpolsky
and Mal'kman, and unlike many of their
colleagues did I ןOt enqLlil'e why a successful dUI
decided to return to ISI'ael, By her own request
she becal ןןe the budding company's
confide nti al adv isol' ,
When it became cleal' that they would not
be sponsoI'ed in any way by the Holon
municipality, the company moved
"GURRELJEDER"
CHOR.: BERTA YAMPOLSKY
DANCERS: ORNA KUGEL
AND BRUNO VERZJNO
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לישראונס  40שנות נסיון ביצור ושיווק
בגוי ריקוו ובגוי גוף אופנתיים,

נעלי בלט וג'אז באיכות גבוהה ביותר המיוצרים
מחומרים העוברים בקרת איכות מחמירה,

לכן רק ישראונס נותנת לן

ערבות מלאה למוצר מעולה
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