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המחולאגשיגוכחובהדלל/סוזןמרכזברחבת

 .אפרתימשהשלוידידיובארץ
אתהגאספיםלפגיקראבן-שאולמשה

הבא:השיר

משהלאפרתיקטנהאודה

קשה.דיהיהאותהשלכתובליותאמינו

שירהממשאיננוהזההשיררבותי.תדאגו.אל

השורהןמחברשלפתשגןאיזהסתסהוא

מעסךס 1שהאפרתיהמכובדהאמןשללכבודו

המצומצסגהחוןמישראלפרסאתבקבלוברכות

דרך.כברתעימולכיסושהסיחברובשיש

בערךבצרהצרהובשמחהשמחה ,בצעדצעד

צועניאחד ,בעל-מלאכהאחד ,כתבןאחדן.אמאחד

אני.גסהסניובי

לשוואאולותידידשנותשלושיסכברמעטדעו

ודממהקולאפרתי,להקת ,ודממהעבת-שבמאז

הוומבליוגס

החוגגהזההכתבובפתשגן

 ...המזלגקצהעלפרקיסראשירקיש

הציבורמכלמי

הדיבורסוגאתמשהאצלמכיר

 ....כמוהסןאי ...תשמעלי,קוראהואאריהשלוס

כהןולניליל~ךההולךאניאמרו,אז ,חשובזהמה

היפודיעביב,ותקצ ,בסדרהזלילדיסגסצריך

בקפה.פרוסטיוסיתארואהניאשתייסחריא

יתגמרכמעט~רגוראת ,לפןואבלבשלעכשיו

אמרתי.כבר ...פותיזהמה ,הבנותאה,תר

 ...לומדתיאהעכשיו ,תלבושות ,ושספהאסתי?

 ?ובדתעהיאךאיאזמה.אז ,ועדהישזה?מה

וסלוחיצירהביתקצפו?יה,לה ,ומיתוסקפקאו

הלוס.עדובאיסוהולכיססמדיועוסמתייצבי

אפרתי,זה ,רושמותסעינייהדיבורהואהדיבור

הבנתי.כברלפחותאני .ושתקשאמרמהו

ממשדחוסכברריהאווהרגעי:המצבתמונתכזוהי

נרגשקצתואוליוצוחקסעכומשהאך

בעיקרשכחהואהכיסא.לרגליובסטודיו.

קר.כברהואוהנהקפהלושמזגו

כיאותבסטודיוהולדמה

ההתנהגותבמדעיפרק

 ,סנןמחציושותקחציויולסטודנכנסידידנו

שואל:ציוח

מנהל?ועדלייש ,חדאגער ,לידויתג

קצףבשצףודיכסכיןוחדקרובדיבור

 .הכסףאתלויביאמילדעתרוצההוא
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אתהמעמידןתמהמלאכןתהיאכןריאןגרפיה

 ,יםבלבספינהעלכקברניט ,לבדןהיןצר

כדירקןלן ,להידברצןרךקייםכשבעצם

כשהצענן .עמדןתןלהגדירדעןתחילןקילתחןם

אוהדהראשןנהמהשןרההמחןליןצרילשני

הןפתענן ,לשיחהלהיפגשבארןרמינהריו

בצןרהלדבריחדישבןלאשמעןלםלשמןע

מעןנייניםשהםןהתברר,עבןדתם,עלמעמיקה

איתםשןחחמנןרגיןרא .דעןתלהחליףמאןד

 .השיחהתקצירןלהלו

העבןדהדרכיעלתחילהנדבראןלי :מנןר

באילתןרמשתמשיםאתםהאםשלכם.

בכןריאןגרפיה?

להביאנדרשיםהרקדנים .בןןדאי :באר

 .היןצרתמהעבןדהחלקלהיןת ,מעצמם

תמצאן ,למשל ,להםאןמראתההאםמנןר:

 ?הפשןטהבימתיבמןבו ,לשםמכאוהדרךאת

שהםןמהחןמרהחןפשאתלהםנןתואני :באר

ןעןבדמפתחחלק,לןקח ,בןרראנימביאים

אילתןר.לזהקןראלאאניאבל .איתםיחד

חןפשמשאירלאאנילבימהמגיעשזהברגע

לבצע ,כמןבו ,נדרשיםשהםלמרןת ,לאילתןר

-זהברגערקנןלדההיאכאילןהתנןעהאת
שלא .לתנןעההסיבןתאתבתןכםלמצןא

לאאניהגמןרהביצירהאחרים,ככןריאןגרפים

אןמרןלא ,לאימפרןביזציהמקןםמשאיר

ישאםאבלרןצה.שאתהמהתעשהפהלרקדן

אתלןמשאיראנימהרקדןממששבאקטע

כדיהזהלחןפשזקןקים.הרקדניםהחןפש

מןפיעיםאםבייחןד ,התנןעהחיןתעללשמןר

 ,בשגרהסכנהיש .פעמיםהרבהיצירהעם

 .העבןדהרעננןתעללשמירהדרןשןהחןפש

 ?באילתןרמשתמשאןה,ד ,ןאתה :מנןר

מההיאהשאלהאבל ,כוהיאהתשןבה :נהרין

הןאשליהרקדניםןביוביניהמפגשאןמר.זה

מאןדהרבההעברתןכןללאינטנסיבי,מאןד

מסןימיםאנשיםליבןחראני .אינפןרמציה

נדרשהרקדןשבןלרגעמגיעןכשאנימאן,ד

המסגרתבתןךמצןיכברהןא ,יצירתילהיןת

התהליךמתןך ,קיבלשהןאהמחשבתית
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מאןדאזקשןרהאילתןר .איתיןהפגישה

אתנןתוהרקדןלכ,ךמעבר .בינינןשישלהבנה

שנשארגדןלדישטחנןתרתמידאבל .עצמן

מאןדהרבהנןתויאנןלגבי.-לגביןמסתןרי

האילתןרכי ,לאילתןררבמקןםןישחןפש

ןזה "נכןויילןקןראשאניהמקןםמתןךנןבע

אינםשכאילןדבריםלעשןתהחרןתאתכןלל

היצירהיילןגלאלא ,עצמהלעבןדהקשןרים

חלקשבהו ,שלייצירןתיש .עןסקיםאנןשבה

הגמןרה.בעבןדהלבסןףנןתריםמהאילתןרים

דבריםיששליהאחרןנןתבעבןדןתבייחןד

מראש.המסגרתיידעלמןכתביםהיןשלא

באילתןרמשתמששאניהסיבןתאחתנהרין:

יכשאנענייו.אאבדלאעצמישאנייכדהיא

רןצהאני .ליהנןתרןצהאנילסטןדיןמגיע

עללהסתכלהןאהזהמהגילןיןחלק ,לגלןת

חלקגםזהאילתןרהרקדנים.שלהיצירתיןת

ראשןנילמשהןלהתחברלהתחדש,מהניסיןו

חדשה.עבןדהבכל

הרקדניםשלביחסבשינןיחשיםאתםמנןר:

ןגןפים ,בת-שבעלהקתליזכןרהכילאילתןר?

אז .שנהעשריםלפני ,בארץאחריםאמנןתיים

םיןהרקדנ ,הטכניההישגהיההכלחזןת

אג-ימהרקדו Wימימבא Wקטע W-אםבאר:

זקוק-םהרקדג-ם . Wהחופאתלוא-ר Wימ

התגועה,ח-ותעלימור wלכד-הזה Wלחופ

פעימ-ם.הרבה-צ-רהעםימופ-ע-םאםב--חוד

-W בסכגהW ,והחופרגהW דרוW לw עלימ-רה

העבודהרעגגות

במאיםאןלכןריאןגרפיםכללבדרך :מנןר

הכינןשהםשהרעיןנןתלסבןלקשהצעירים

אךשתיכננן.כפיבדיןקמתבצעיםאינםבבית

 ,קרןבןתשלעתים ,לןמדיםהםהשניםעם

המבצעיםםיהאמנידיעלהמןצעיםהפתרןנןת

מהמכלטןביןתרכןןנןתיהםעלעןנים

בעצמם.שתיכננן

הייתישליהראשןנןתבעבןדןת .נכןוזהבאר:

מאזאך ,כביכןל ,מןכויןתרהרבהלחזרהבא

מביאיםשהרקדניםמהאתלהעריךלמדתי

 ,כמןבוןיכןלתם.אישיןתםמתןךאיתם,

שןנהזה .מביאשאניהקןנספציהבמסגרת

חדשיםאןצעיריםרקדניםעםבעבןדה

אתהלפעמיםנמנעבלתיבאןפוכי .בלהקה

התרןמהאתןשןללאימבשהאחדמהמקבל

שיתמידלאחזרהןבזמוהשני,שלהמאןלתרת

ןהשנינכןוהאחדלדעת,ךלמה,להסבירפנאי

 ,להסבירבכללאפשרתמידלא .מתאיםלא

עןשהאני .לאןמהנכןומהלעצמ,ךאפילן

לפחןתזהאתלהסביר ,כזהתרגילמיןלעצמי

עלבמלים.זהאתלנמקניתותמידלא .לעצמי

כזהתהליך .מאליהםמןבניםהדבריםרןבפי

ןאתה ,הרקדניםעבןרמענייויןתראילתןרשל

 .ןתגליןתלהפתעןתזןכהעצמך

רבימקום Wו- Wחופימאודבההרגותואג- :גהר-ו

אג- Wהימקוםימתורגובעהא-לתורכ- ,לא-לתור

ות Wלעהחרותאתכוללוזהייגכוויילוקורא

עצימה,לעבודהור-ם Wקא-גםכא-לו Wדבר-ם

עוסק-םאגובה Wה-צ-רהג-לו-לאלא
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ראהכזהבבחינת ,ברןרןתהןראןתרקביקשן

ןקדש.

שינןייששבבת-שבעחןשבאני ,כו :נהרין

בארץכללבדרךאבל,האילתןרלחןפשביחס

קראןסגרטרןדאתזןכראני .כזאתרןחהיתה

נפרדבלתיחלקבפירןשהיההאילתןרשאצלה

 .האמנןתיתמהגישה

זאתבכלניכרתלדעתיאבל ,בןןדאימנןר:

 ,הראשןוהדןראמנםדיאלקטית.התפתחןת

הכיןןואנשי ,ןהארבעיםהשלןשיםבשנןת

ליצירה,ןעןדדןפתןחים,היןהאקספרסיןניסטי

הטכניקהשיכלןל ,למשל ,השבעיםבשנןתאבל

 .הכלחזןתשןבהיה

משהןלהםבער"שיןצריםהיןתמידבאר:

 .קראןסגרטרןדכמןשאןמרים,כמן ,"בבטו

שבינדמןגיןרא,עםמסכיםאניזאתבכלאבל

בכל ,שרןציםמהלעשןתלגיטימציהיןתריש

סןףאיויש .ןאחריםציןרמןסיקה,-התחןמים

עצם .מןתרהכל .בהוללכתשאפשרדרכים

תיאטרןו-הגדרתןבןןדאיהמחןל,הגדרת

אפילן,בימינןרחבהמאןדמאןדהיאהמחןל,

תבניתהיתהפעם .הרקדןלגןףהנןגעבכל

היןם .רקדולהיראןתצריךאיךברןרה

 .לגמרימטןשטשיםהגבןלןת

שכבר-גילעלמדברשאתהמניחאנימנןר:

ןעל ,שלןשיםבגיללפרןשמרקדניןתמצפיםלא

 .בימתיקיןםזכןתישלשמניםשגם-משקל

שלהפתיחהבמחןל ,למשל,נהריןאןהד

ןהןאלבימהכבדממשגברהעלההפסטיבל,

ןמאגיכקריקטןרה,לא ,משכנעתבצןרהרקד



שנראולשמנים,שלםריקודעשתההרימאריו

מישליו.הצמיגיםחברתשלהסמלכמו

 ,הישניםשהסטריאוטיפיםחושבאנינהריו:

זהומהמודרנימחולזהמהלהגדירהנטייה

להתקיים.ממשיכיםמחול,תיאטרוואובאלט

קייםזהכולם.לאאבלמזה,נפטרתאוליאתה

הואבניז'ינסקי.למשלתסתכלאבלבאוויר.

לפניכבררקדושלמהסטריאוטיפההיפךהיה

חופשיותראוליישעכשיושנה.שבעים

הגבולותופריצתהיצירהחופשאבלטכנולוגי,

היהתמידליוצרים .שנהמאהלפניהתחיל

מבחינהחופש.לעצמםלקחוהםהזה.החופש

קשהאוקליותרולא ,פריווילגיהלנואיוזו

אבלאחר,טכנולוגיבעידונמצאיםאנחנו .לנו

שונה.יצירתיבעידולא

נכוואוליאבלשונה,יצירתיעידולאבאר:

חברתי.חופשיותרעללדבר

לפניהאשהעלתסתכלמסכים.אנינהריו:

היום.בחברהומקומהשנהמאה

-אחרלמשהוהתכוונתיאני,אבלנכוומנור:
מותרהכלשבומצבמותר.הכלשהיוםלזה

היחידההדרךכיהיוצר,עלמקשהבהכרח

אםמוסכמה.לשבורהואבאמנותמשהולומר

לעשותרקנותרלשבורשאפשרמוסכמהאיו

אלים.יותרחזק,,יותרמהריותר-יותרהכל

מותר.הכלשלבמושגיםחושבלאאנינהריו:

אוהבדווקאאניאותי.שמדליקמהזהלא

ביוהמתחאתאוהבאנינוקשה,מסגרתמאוד

לדברים.המסגרת

בשבילאותה. ,יוצרשאתהמסגרתאבלמנור:

לא?מזעזע,משהולעשותצריךלהרשים

יכולאותישמושךמהמבחינתי.לאנהריו:

הכימשהודק,ניואנסאוגווואיזהלהיות

למהנמשךאניזאת,לעומתטכנולוגי.פחות

איתומתעסקשאנימהכילהציע,למדעשיש

אנימהמדע.מושפעתמאודוהצורההצורהזו

היאהצורהלתוכו.הצורהביומפרידלא

התוכו.את-בפניםשישמהאתגםהמספרת

ולא-בתוכועסוקשאנילהגידיכולאניבאר:

גםהמרכיבים,שניהצורה.שלכתוצאהרק

לעצמהצורה .אותימעסיקיםצורה,וגםתוכו

 .ענייומספיקלימספקתלא

עלחייםאדםבניתמידיש,שבובריקודמנור:

בלבד?צורה-כזהדברבכללישהבימה,

בליהשניים.ביולהבדילאפשראינהריו:

צורה.איוהתוכוובליקייםלאהתוכוהצורה

שכללומראפשרמבדיל.זאתבכלאניבאר:

תוכו.בוישאנושידבר

זוהתוכובשבילי,התכוונתי.לזהלאנהריו:

ואתהצופה,אתלוקחאתהשאליההפנטזיה

הצורה.ידיעלעושהאתהזה

חשוב.הכיהדברזההפנטזיהונהריו:באר

 RAM/ BE'ERבאררמ'

הםלךשישהמסראוהרעיוושלאברורבאר:

הקובעים.

מעולהאמצעיהואולחשהממפניזהמנור:

לספקמסוגלאינוהואאבלרגשות,למסור

אתלקדםשתפקידועובדות,אינפורמציה,

שבבאלטפעםאמראשטוופרדריקהעלילה.

שלהצעירהאחותהשזולומרדרךכלאיו

ולכישלועדותהיאבתוכנייההכתיבהחותנתי.

'/תשמע/לבמאילומרנהוגבתיאטרוומסוים.

מביולאאחדכשאף , /Iבתוכנייהתכתובזהאת

לצורהאשרהבימוי.שלהעמוקותהכוונותאת

כאושעומדתהמיםכוסכמוזהבעיני-ותוכו

הכוס.היאהמיםשלהצורה-לפנינו

הדרךהיאמהרעיוומעניינתיותרהרבה :נהריו

אותו.להעבירמנסהאתהבה

יוצריםעםנפגשאתהפעמיםהרבהבאר:

שהםהגדוליםהרעיונותכלעללךשמספרים

 ,הבמהשעלאלא ,לבטאמבקשים

ניכר.לאזהמכלדברשום /ביצירותיהם

 .מענייולאאבלקייםשזהאו :נהריו

אנישליהאחרונותשבעבודותמרגישאניבאר:

שללאינטרפרטציותמקוםיותרמשאיר

העולםדרךשיקחמהיקחאחדשכלהצופה.

שבבת- ,אוהדזוכר,ודאיאתה .שלוהפנימי

שלהגדרהמיוהיתהריקודלכל , /Iישנה /Iהשבע

ביצירהלראותנדרשהצופה.כביכולתוכו

חלזהשבענייוחשאנימראש.מוגדרמשהו

בבאלטמאשרחוץהכללית.בגישהשינוי

לתוכנייהרץהצופהעדייושם-הקלאסי

העלילה.מהלקרוא

פלחדווקאהיאהמיםצורתזה/במקרהנהריו:

שלאחדפורקזהאבלשבתוכם.הלימוו

הכוסואיךהשולחו,צבעגםישהצורה.

האווירובועותנופל,האורואיךמשתקפת,

הקטנות.

וככלרב-שכבתי,ענייוזהוהתוכוהצורהבאר:

יותרלהביאמצליחאתהמורכביותרשהוא

לבימה.מענייניםדברים

הואשבעיניומההיררכיה,ישזאתובכלנהריו:

רציניתהכיהחקירההתנועה.זהראשוני
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שמגרהןמההתנןעה,זהאןתימעניינתןשהכי

התנןעהייחןדיןתזהאחריםיןצריםאצלאןתי

שלהם.התנןעתיהביטןי-

שלהם?התנןעתיתהשפהלהגידאפשרמנןר:

אצליאבל ,שפהלזהלקרןאאפשרנהרין:

למלים.יןתרקשןרשפההמןשג

רןאהשאניכתב-הידאןתימענייןבאר:

מןסיקהכמן ,אחריםאמנןתןבתחןמיבבאלט

שילןבמענייןאןתיןתיאטרןן.ציןראן

שלישבעבןדןתלהגי,דיכןלאינניהאמצעים.

האלמנטהיאבלבדהתנןעהןרגערגעבכל

שהיאאןהדעםמסכיםאניביןתר.החשןב

הרקדן,האדם,בעיניאבל ,ניהראשןהאלמנט

זהןפנימיןתןגןפןהמרכיבים.יתרלכלקןדם

מרכיביםגםמחפשאנילפעמיםמרתק.דבר

כןלן,למןפעהדינמיקהאתשיתנןאחרים

איננההתנןעהארןכןת.ביצירןתבייחןד

הרקדןתנןעתשבהםרגעיםישאבל ,משנית

תעתנןשלהתמןנהאלא ,ניהראשןהדבראיננה

כשלעצמההתנןעהאםגם ,יחדהרקדנים

 .מינימלית

 .חזקלהיןתיכןל:מינימלינהרין

זהלןמרשהתכןןנתימהאבל ,בןןדאי :באר

מהמאסה.באשהכןח

למשלםישרןאמאן,דישןאמצעיזהנהריו:

שלמהקבןצה-הקלאסיןתהבאלטביצירןת

ליישהתנןעה.אןתהאתמבצעןתרקדניןתשל

 ,לפעמיםשלךגם ,מסןימןתיצירןתעםבעיה

התנןעהכשחקירת ,הזאתבנקןדהבדיןק

מגלהלאאןמעמיקהמספיקאינהכשלעצמה

 .מענייןמשהן

כלאצלמחפששאנישמהאמרתיכברבאר:

שלן.המיןחדהאישיכתב-הידזהיןצר

לפעמיםאבל ,אישיבאןפןמדבריאיננן:ינהר

להפעילהחלטתמדןעמביןאנישלךביצירןת

התנןעהאםמבחינתי,יחד.הקבןצהאת

להתבדריכןלאני ,מרתקתדיאינהכשלעצמה

 .התנןעהשלבמישןרלאאבלליהנןת,אן

לאהתנןעהאםנהנהשאינךאןמרתזאת :מנןר

אישית?דילאמיןחדת,מספיק

לאאנישליבעבןדהגםזה.לאזה ,לאנהרין:

מןצאשאניאןמרייתיה .תנןעה "ממציאיי

נעשן.כברבעןלםשישהתנןעןתכלהריאןתה.

לספקתפסיקכשלעצמהתנןעהאןליבאר:

לחפשמתחילןאני .מסןיםזמןאחריאןתי

 ,אמירהאיזן-אןהדשל,ךגם-בעבןדןת

תןכן. ,תרצהאםהיגדאיזה ,למשל

הצןפהשגםלזכןררקצריךנהרין:

להתחברדרךלמצןאצריךהאינדיןןידןאלי

בחקירהמגלהיןצרשכלהמיןחדתלתנןעה

 ,קנינגהםמרסכמןיןצרלדןגמהניקח .שלן

הקהלרןבאלבעצםענק.יןצרבעינישהןא

אלהרקמדבר.לאהןאשלןלהןפעןתשבא

ןלא ,משתעממיםלא "פריקיםייממששהם

מסןגליםלאהרןבכיאלא ,משעמםשזהמפני

עןשה.שהןאלמהלהתחבר

מאןתששמןנהזהאןמרשאתהמהאז :באר

שלןבלהקהלצפןתשבאיםאלףמתןך

כמןבןמזלזללאאנימשתעממים.בסינרמה

מקןםבאיזהגםזןאןליאבל ,קנינגהםבמרס

שהיןצרלהיןת,צריךזהןכך ,ברןר .שלןבעיה

 ,שלןפנימיתאמתאיזןמתןךליצירהמגיע
הקןמןניקציה.עלגםלחשןבצריךהןאאבל

לתקשרןאמןרהבימהעלמןצגתהעבןדההרי

שישלהאמיןליקשהלמןפע.שמגיעקהלעם

הקהל.עםהקשרלןאיכפתלאשבאמתיןצר

להגידצריךשיןצרחןשב,דןןקאאנינהרין:

שלאאבלמהקהל,לןאיכפתשלאלאלעצמן

נןתןאנילא.אןאןתן"מביניםייאםלןאיכפת

מרסאםאבלהכבן,דאת ,הקרדיטאתלצןפה

האנשיםמאןתשמןנהעלחןשבהיהקנינגהם

לאןזהעןשהשהןאמהאןתםמענייןשלא
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אוגוווה Tא·ליה·ות·כוליאות·ר Wימו Wימהנהר·ו:

ליעוימת .טכנוליוג·פחותהכ·הו Wימ .דקנ·ואנס

T .נימאנ·אתW ליימהרW·W ימהכ·ליהצ·ע.ליימדע

W ·א·תוימתעסקאנT ימאודוהצורההצורהו

הצורהב·וימפר·דליאאנ·ימהימדע.פעת Wימו

 W·Wימהאתגסהימספרתה·אהצורהליתוכו.

התוכואת-בפנ·ס

 ,אחרותעבודותעושההיההואאליהסמדבר

בכלל,עליומדבריסהיינולאואולי

 ..מתוכו,באזהשאס ,קודסאמרתילכןבאר;

יסמהחיפושמתוכו,באשזהמרגיש;אנינהרין

מאות,השמונהעסמתעסקלאהואשלו,

יימביניסשכןהמאתייסעסלאגסובעצס

אח,דבן·אדסעסלהתעסקצריךהוא ,אותו"

לתקשרמסוגלשהואבאולס,שיושבבודדאיש

הכל,וזה,שלובשפהאיתו

המרכיבהיאשהתנועהאמרתאוה,דמנור;

מכליותראותךשתופסזהאוהראשוני,

בימתייסמרכיביסעודישאבלהאחריס,

חפציסאחריס,אלמנטיסאצלךדווקאבמופע,

מאודתפקידממלאיסעצמו,הבימהמנגנוןאו

אניביצירות,מסוימיסברגעיסמשמעותי

ולכללתלבושות ,למוסיקה ,לתאורהמתייחס

ואפילו ,ריקיסמיסבקבוקיכמו ,אביזריסמיני

האוגר·כמובמחולבהסשהשתמשתלחיות

יונגמן,יוסיעסמרשיסדואטשרקד

הדברהיאהתנועהזאתובכל ,נכוןנהרין;

זהמההיאהשאלהיהיה,שלאמההראשון,

פטיפוןגסלהיותיכולהתנועה ,תנועה

ומנגן,הבימהבאמצעשמסתובב

לא?העיקר,היההצלילשסאבלמנור;

ראיחתיכתישהפטיפוןעל ,בדיוקלאנהרין;

כזומזוויתאותומאירמיוחדופנס ,זעירה

עולההואשבוברגעהמוחזרהאורשהבזקי

זוחשוב,תפקידמשחקיסממנהויורדלבימה

בחללשימושיותראלא ,בדיוקתנועהלא

ובזמן,

אניהבימה,חללענייןמעסיקמאודאותיבאר;

אניהבימה,שהואהמשטחאתלשבורמשתדל

לאשכמוני ,הצופהבמקוסעצמיאתשס

 .והזמןהחללמתנועעיס,באנשיסרקמסתפק
אותי,שמעסיקמהזה

אבלמוסיקלייס,מאודאנשיסשניכסמנור;

למוסיקהבגישתכסמהשניהאחדשוניסמאוד

בעצמוכותבלעתיסאוהדמחול,במופע

,ואילושחיברשיריסהבימהעלשרואפילו

סלטיסמחבר ,מיומןצ'לןשהוא ,רמי

חדשהיצירהקולאז',שמכניסמהמוסיקלייס,

 ,שאוליסמחומריס

ראשונימקורהיאהמוסיקהעבוריבאר;

שומעאני ,בעבודתידומיננטיוגורסלמחול

ליגורסבתוכי,ראשוניגירוייוצרוזהמוסיקה

אתלהסבירליקשהרוחי,בעינידבריסלראות

לוקחאניהאחרונותביצירותיהזה,התהליך

לצרכי,אותןומאחדאחריסשליצירות

והאזנהבמחולצפייהשתוךלזכותךיצויןמנור;

מהאו ,"חיתוכיס"בחשיסלא 'לקולאז

מעברכלומר ," jump-cut "בקולנועשמכונה
צורס,

ההקשראתמספקתכזאתעבודהדרךבאר;

חופשלעצמילוקחואני ,למקורהמוסיקהשל

מלחיןמצאתישלאמשוסזהכלמסויס,

לתבניתבעינימתאימהשלושהמוסיקה

שלי,היצירה

יצירהאומלחיןמוצאשאינךמהטענהנהרין;

 ,עושהאתהכאילוחששאתה ,עולהמתאימיס

אסהיאהאמיתיתהשאלה ,פשרהמין ,בעצס

או ,העריכהשלהתוצאהאתאוהבאתהבסוף

פשרה,שזובתחושהנשאר

אתלחפשיוצאאתהאיךאוה,דמנור:

אתמצאתבשעתושלך?לעבודותהמוסיקה

האנשיסאתפגשת ,"הטרקטורנקמתיילהקת

תפסוזה ,שלהסהמוסיקהאתשמעתאו

אותך,

איתסשהתהליךשראיתיאנשיסמצאתינהרין;

מעשיתיכולתלהסשיש ,אותימסקרן

שלאלמנטיסהיואלהזהבמקרה ,להתחבר

עלבנויהיחדשיצרנווהמוסיקה ,רוק

מראשידענולאקודס,יצרושהסהחומריס

שנוכלתחושההיתהאבלנעשה,מוסיקהאיזה

מדובר,כליהרכבאיזהעלידענו ,ליצוריחד

מרשסאיןאחר,סיפורזהעבודהכלאבל

קבוע,

ארבועסמשותפתשפהלךשישנראה ;מנור

פעמיסשלובמוסיקההשתמשתפארט,

אחדות,

אלא ,איתומשותפתשפהלאזה ;נהרין

מוסיקהזו ,מסגרתלינותנותשלושהיצירות

להתעייףמבליושובשובלשמועיכולשאני

דוגמההיאפארטארבושלהמוסיקהממנה,

ציהוסטראילאינושהמחוללכךמצוינת

המוסיקהעסיוצרתשהתנועהאלא ,למוסיקה

וביחסבלעדית,חדשה,איכות ,חדשצירוף

בבאליטרואהאנ· Wכתב-ה·דאות·ימענ··ובאר:

·ליוב Wימענ··ואות·אחר·ס.אימנותובתחוימ·

לי· Wבעבודות W .ליהג·ד·כוליא·ננ· .האימצע·ס

האליימנטה·אבליבדהתנועהורגערגעבכלי

ליכליקודסהרקדו.האדס.בע·נ·ב·ותר.וב Wהח

ימרתקדברזהופנ·ימ·ותוגופוהימרכ·ב·ס.·תר

הטובהדברזהההיצעשממכלולחשאניבאר;

שזהשימרגאני ,להשיגיכולשאניביותר

מופעשלבאורךעבודותעלמדבראני !'נכוןיי

השוניססיהקטעביןשונהדינמיקהעס ,שלס

אודקותסיעשרשלביצירהשמתקיימתמזו

חציאודקותעשריסשללמחול ,שעהחצי

שלשלמהיצירהלמצואיכולהייתישעה

שלי,המחולאתלפיהולבנותאחדמלחין

עבורשיחזיקמבנההוא 'הקולאזנהרין:

הקהל?

במקוסעצמיאתשסאניעבורי, ,לאבאר;

נכון,זהואסעובדזהאסובודק ,הצופה

החזרות,סוףלקראתבשלב ,כמובן ,מדובר

 ·בקווילהבחיןואפשרעומדתכברכשהעבודה

מנסהאנישבוהרגעזה ,הכללייסהמבנה

 ,מבחוץאותהלראותממנה,עצמיאתלהוציא

אניאבלמלאכותית,פרספקטיבהמיןליצור

כברשהעבודהאחרישרקמניסיוןיודעכבר

מכניסאניהראשוניס,המופעיסאחרי ,רצה

שליהמיומנותאתלפתחמנסהאנישינוייס,

שונהשלבזה ,המופעמשךאתבלקצר

משבצתבכלעוסקכשאני ,בסטודיומהעבודה

הצופהחשמהליחשובזאתבכלכי ,לחוד

 ,משהולומרמנסהאני ,לתקשררוצהואני

האמצעיס ,המוסיקהמשהו,להעביר

תנועת ,כמובן ,וראשונהובראשהבימתייס

כינהשגיוראמהאתלשרתחייביסהרקדניס

ההיגד","קודס

אפשרהאלהלתנועות-קודסאמרשרמילמה

להיותיכולוזהאחרת,מוסיקהלשיסגס

פחות,לאמעניין

קולאז!לגבידווקאלאונכוןזהאבל :באר

נגדיוצאאני ,יס'קולאזנגדלאאנינהרין;

באר,רמישלהמוסיקה[עורךקלודאלכס

וכמהאתהכמהלדעתאותימסקרן ,]מ IIג

הזה,הסיפורבתוךאלכס

מעולסאלכסאבל ,מוזריישמעזהאוליבאר;

 ,טכנאיממשהואשלי,העבודותאתראהלא

שאנימהלפיקטעיסליומציעמביאהואאבל

 ,שליהראשאתיודעהואלי,שנחוץלומתאר

לפנימוסיקהשלעצוסמבחרשומעאני

מביא,שאלכסמהדווקאולא ,העבודהתח'לת
אחרלחיפושזמןמאודהרבהמקדישאני

אוקטעיסמחפשאניאותי,שישרתודבריס

לחוד,בהעוסקשאניעבודהלכליצירות

מבניסיששלישונותביצירותלקולאז'יס

קטעיסמחפשאנינבדליס,מוסיקלייס

המוכריסאלכי ,מדימוכריסלאיסמוסיקלי

 ,מסוימותאציותיאסוצנקשרו

שאפשר ,יודעאניכבמאימניסיוני ;מנור

החדשוהקטעמוסיקותלהחליףבעריכה

שונההואאסאף ,החומרעלנפלאיתלבש

יכולתיששלנולמוחכישתוכנן,ממהלגמרי

באלפימקצביסולחושאסוציאטיביתלשייך
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אחתמןסיקהלהחליףניסיתרמי,צןרןת.

העבןדה'תהליךתןךבאחרת,

אתלשנןתעלןלההמןסיקההחלפתבאר:

 .המחןלקטעאןפיןאתהמשמעןת

רקדניתאןרקדןשהחלפתכשםממשמנןר:

שחלהשינןיבגלל ,הקטעאןפיאתלשנןתיכןל

סיןםלקראת .המרכיביםביןהמשקלבשיןןי

רןצהאנימרתקת,היתהשעבןרישלנן,השיחה

האם-פרןבלמטימאןדמשהןאתכםלשאןל

משהןבארץשנעשההמןדרניבמחןליש

 ?ספציפיכישראלילראןתןשאפשר

פןלנימשהןשישכמןבדיןקבןןדאי! :רין jlנ

 .בפןלניההפןלניבמחןל

שלהישראליןתאתלהגדירתןכלן :מנןר

הזה?המחןל

בכללזהןמהבעיה.היאהכללהכלבאר:

הישראליןתהיתן,ךכןרזההריייישראלי"?

לימבקששאנילןמרנכןןיהיהלאזהצעירה.

רןצהאניאבל ,בכןריאןגרפיהישראליןת

להןןיהאלי,שייכיםשיהיןדבריםלמצןא

שעןברמהןכלישראלישאניזהעצםשלנן.

קרןבים,ןבפחןתהקרןביםבמעגליםכאן,עלי

לאאני .בעבןדהביטןילידישבאיםדבריםהם

אניאבלבעצמי,זהאתלבחןןיכןלכךכל

מןפיעהכשהלהקהבייחןדתגןבןת,מקבל

החזקה.לאנרגיהשייךזהאןליל."בחן

נןבעתיןצרשלשעבןדההתגןבהנהרין:

שלבציפיןתיןתרמקןרהשלןמהישראליןת

 .ביןצרמאשרהצןפה

 ,אחרתתחןשהאיזןישבאמתלדעתיבאר:

מןבהקת. "ראליתייישלאהיאאםןאפיל

ביניהמשןתףעל ,עצמיעלחןשבאנינהרין:

שלענייןלאןזה ,אחריםריםיןצלבין

הרבהעםקשריןתרמןצאאניגיאןגרפיה.

הרבהעםמאשראחרןתמארצןתיןצרים

מישרקברןר .הישראליםמהכןריאןגרפים

אבל ,בעבריתאיתךלתקשריכןלעבריתשיןדע

בטןח-שכןמה . make-upמ-יןתרלאזה

אןתילקחןאילןאןתי.עיצבןבארץשהחיים

להיןתגדלהייתיאחרתלארץשלןשבגיל

עמןסאןאשכןלנןעהעלתסתכלאחר.מישהן

מהמשןתףיןתראיתםלישישמרגישאניחץ.

כשאניגםבארץ.אחריםליןצריםמאשר

זאתעןשהאני "יןדעמיאחד"במשתמש

מאןד.מןגבלבערבןן

עצןמה,אנרגיהיששלךיןדע"מיחד"אבמנןר:

למשהןקשרגםישפראי.ןקצתסןחףזה

מסןרתי? ,יהןדי

הביתעםהזההשירדןןקאאבל ,כןנהרין:

כשיצרתיבנין-יןרק,החלןהןל,ךהגדל ,החןזר

משירליבאזהןשםהטיטניק",ביעתייטאת

המןל,דחגשלאנגלי

" On the Twelfth Day of Chl"istmas ,,, 

זה !'ידןעמיחדייאכמןעיקרןןאןתןעלשבנןי

מןטיבשלמבנהעםשליהראשןןהניסיןןהיה

זהאתשעשיתיהסיבה ".רבה"מתןשחןזר

מאשרןלצןרהלמבנהיןתרהרבהקשןרה

לתןכן·

שאלתלסיכןםלהגיעכנראהנצליחלאמנןר:

ןגםמהשיחשנהננןמרגישאני .הישראליןת

מפגשיעןדלזמןכדאישאןלישןמעאנימכם

לשיחההזדמנןיןתמעטכהישכאלה.יןצרים

ןייזמלכנןתנןהגיםשהאמריקאיםבמהרצינית

לכם.מןדהאניאיכןת'!

מסגרתהקמתלשקןלשראןייאההמסקנה

לשיחה ,כמבצעיםיןצריםמחןל,לאנשיפגישה

בתחןמיםיןצריםעםעמיתים,עםחןפשית

מןמחיםןעם ,קשןריםןבלתיקשןריםאחרים,

 .המחןלשלןבהיסטןריהבתיאןריה

~ 
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יייי
ככןלסרןבסעצמאייס,מחןליןצרישלהיאמאת

הקמיסהרפרטןאריןת,בלהקןתעבררקדני

אלאאח,דמןפעלמטרתלא ,להקהןמקימיס

המעןנייניסרקדניסשלמגןבשתכקבןצה

מחןיבןתעסקבןעהבמסגרתיחדלעבןד

היאהכןריאןגרפיסשלהשאיפהמןחלטת,

מהכלעסלהקהשלמחייבתמסגרתלבנןת

מכך,שמשתמע

שטינכןגיש

שלפריחהלצד ,האחרןנןתהשניסבשלןש

,חלהקיןמןשנןתבששדללסןזןמרכז

כסףסכןמיהמחןל,בענףגדןלההתעןררןת

המפןארהמשכןשלבבנייתןהןשקעןאדיריס

הרפרטןאריןתהמחןללהקןתהבמה,לאמנןיןת

מןפעי ,פעילןתןהיקף'אתמאןדמרחיבןת

בעןלסהראשןנהמהשןרהןכןריאןגרפיסמחןל

ברגלייסמצביעהמחןלןקהלארצה,מגיעיס

ההתעןררןתעיקרכינדמהאןלסבהתאס,ןגדל

זןשאיפההגשמתלקראתהראשןניסהצעדיס

ןהןןיצירתיתאמנןתיתמבחינההן , 0קשי
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עןמדיסעצןמיסקשייסכלכלית,מבחינה

מןצלחמחןלערבלהפןךכןריאןגרףשלבדרכן

מבחינהרןןחיתןאףןקבןעהבטןחהלמסגרת

,ענתתדמןרעידןהכןריאןגרפיסכלכלית,

אתעןשיסאיךעצמסשןאליסדרןנעהדניאלי

המכשןליסאינספןרעלמתגבריסאיךזה,

ממןסדת,מחןללהקתשללהקמהבדרך

שןניסבשלביסנמצאןתשלהסהלהקןת

בלבאךהרכבן,ןקביעןתקיןמןמשךמבחינת

להקיסההחלטהגמלההמקימיסשלןשת

מה,ןיהימחןללהקת

הכןריאןגרפיסשלןשתשלהתפתחןתסמסלןל

מסןדרתבצןרהמחןללמדןכןלסדןמה,

באחתיחסיתקצרהקריירהןמאחןריהס

להשתלמןתיציאההרפרטןאריןת,הלהקןת

שלשהןתבחן"ל,למחןלחשןביסספרבבתי

לצןרךהבריתןארצןתבאירןפהשניסכמה

מחןלשלאחריססגנןנןתעסקרןבההיכרןת

מןפעיןהעלאת ,חשןביסכןריאןגרפיסןעס

אןשןנןתלימןדיןתבמסגרןתקצריסמחןל

בפסטיבליס,

חמששלקריירה ) 32 (תדמןרעידןמאחןרי

עןד ,שבעבתלהקתשלכסןלןרןבהשניס,

עסןהןפיעלןבןביץ'לאראצלכסןלןרקדהןא

בארה"בשהןתןבמהלךהעןלס,ברחבילהקתן

תהליךןאחריהןפעהכדיתןךקשהנפצעהןא

 ,משלןלהקהלהקיסהחליטארןךשיקןס

אסףמכןןלאחרמחןלבהןראתעבדבתחילה

ןהחלשלן,תלמידיס 0חלקרקדניס,שבעה

עסשהתגבשהמחןליצירתעלאיתסעןבד

סימה",שלייהסיראתהניבההעבןדההזמן,

ןהמןערכיסהמצליחיסהמחןלממןפעיאחד

עסלעבןדלהמשיךהחליטןתדמןר ,' 95בשנת

החדשהמןפעייתא",עלהקבןצהאןתה

אלה,בימיסהתקיימהשבכןרתן

מרסשלבלהקתןרקדה ) 32 (דניאליענת

עבןדןתיהןשלןש Co-Dance-Coקנינגהס

כשחזרה , Dance Theatreב-הןעלןהראשןנןת

נהריןןאןהדמצןיניספידבקיסקיבלהארצה

שבע,בתלהקתעבןרעבןדןתשתיממנההזמין

ג'ןרדן",אתן"לעצןרשנןתר"יימהשתיהן,

היאגסתדמןרעידןכמןעז,רןשסהןתירן

קבןצתעסעצמאיתכיןצרתלעבןדהחלה

 '.-93במהארץ,העדרןתאחרירקדניס
מחןיבןיןתמידלקחתרציתילאייכשחזרתי

ןשס,פהעבןדןתלעשןתליהתאיסגדןלןת,

מסך.'ן'להרמתלאנסמבלשבע,לבתיצרתי

גיישפסיצילום, ,דרנעהמחולקבוצת ,ייזנאנא"

ZANANA ', CHOR, : NOA DAR, PHOTO: PESSI GERSH ' 



דגוןגדי ,ציוום "ויאגדעגת ,'כור ,"ייאוקטובר

N סGADI DAG :סT סR.: ANAT DANIELI, PH סBER", CH סCT ס" 

לעשריםעשרביו-קצרןתהיןהעבןדןתכל

שהגיעהרגשתיקצרהתקןפהאחריאבלדקןת.

אתבעצמיליצןררציתי ,פןרמטלעבןרהזמו

שאניהרקדניםעםלעבןדלבחןר,המסגרת,

שלםלערבמחןלליצןרצןרךהרגשתי .רןצה

העלתהעבןדה,שלכשנהאחרי ,'-94ב . IIמשלי

 .להצלחהןזכתה IIנשיקןת IIאתדניאלי

להקיםשפנתהלפנימחןלןתיצרהדרנעהגם

כמהןבמסגרתבפריס-משלהלהקה

 EUl"O-פןנטו,פסטיבל-אירןפיםפסטיבלים

Dance מחןלהתיאטרןוןפסטיבלבצרפת

Dance Club שנתייםאחרי .באמסטרדם

עבןריצרהןמאזארצהחזרההיאבאירןפה

מחןלעבןדןתןהעלתהשבעבתאנסמבל

 ,לארץשחזרתיאחרי IIמסך/.הרמת IIבמסגרת

איתם.לעבןדשרציתירקדניםכאואספתי

חןמריםעללעבןדאןתיעינייוןיןתריןתר

באןרךראשןומןפעיצרההיא '-93ב . IIשלי

יןתרמאןחרןשנהשמן,היה IIשביר II ,מלא

בעשב/.ראשים IIשלם,לערבנןספתעבןדה

"זנאנא/.אתהעלתההיאהחןלפתבשנה

להקהגיבןשעלעןבדיםןדרדניאליתדמןר,

לאטלאטמשלהם.מחןלןתליצירתבמקביל

רקדניםשלקבןצהסביבםמקבציםהם

עבןדןתיהםבהתנדבןת.לגמריאיתםשעןבדים

הןפכןתשהועדלאטןגידיםעןרקןרמןת

עםלמפגשהחןצהןפןרצןתמחןלליצירןת

קהל.

עליצירה-מחןלעשייתשלשניםכמהאחרי

ןיצירןתהבכירןתהלהקןתשלהזמנןתפי

מןצאיםמגןבש,רקדניםצןןתעםאישיןת

מןלהלהקןתןמנהליהכןריאןגרפיםעצמם

לחזרנאלציםהםהפקהכשלקראת-הממסד

הםהממשלתייםהמממניםהמממנים.לפתחי

המדעלמשרדשכפןףהתרבןת,מינהל

ןלצידם ,ןאמנןתלתרבןתןהמןעצהןהאמנןיןת,

תרבןתבמפעלישתןמכןתקרנןתכמהפןעלןת

ןקרורבינןביץ'יהןשעקרוא, IIתקרו-

מימןולהשגתהדרךאךאמריקה-ישראל.

היאהמרכזיתןהבעיהןמייגעתארןכה

המחןלללהקןתחייביםלאשפןרמלית

 .ציבןריתעמןתהאינםהםכיכלןם,החדשןת

שנןתמראשיתהקריטריןניםחןקלפי

לקבלשיןכלמנתעלתרבןתי,גןףכלהתשעים,

עמןתהלהיןתחייבממשלתית,תמיכה

להפןךיכןלןגןף ,כחןקרשןמהציבןרית

שלניסיןותקןפתאחרירקציבןריתלעמןתה

 :שןניםבתחןמיםנבחוהןאבמהלכו ,שנתיים

הכנסןתהעןבדים,מספר ,הפעילןתהיקף

המבחניםבכלעמדאםןעןד.מאזניםעצמיןת,

אךשנתי.למענקןלמןעמדלעמןתההגןףהןפך

צריכיםעמןתה,הלהקןתהיןתעד

כלעבןרלמענקיםלהתחנוהכןריאןגרפים

משנילקבלשיןכלןןהסכןמיםמחדש,הפקה

 .זעןמיםהשןנןתןהקרנןתהתןמכיםהמןסדןת

חמישיםלכיסןימספיקיםהםטןביםבמקרים

הרבההרעבמקרהההפקה.ממחיראחןז

ממינהלדרנעהקיבלה IIזנאנא IIעבןרפחןת.

במןשגיםמגןחךסכןם-שקלאלף 20התרבןת

-חדשסיפןרהיאהןפעהכל IIשלם.מןפעשל
ןאינסןףפגישןתטןפסיאדה,אמנןתיןת,ןעדןת

זןלתמןך.שיכןליםהגןרמיםלכלטלפןנים

להקהגיבןשעלעןבדיםןדרדניאליתדמןר,

הםלאסלאסמשלהם.מחןלןתליצירתבמקביל

שעןבדיםרקדניםשלקבןצהסביבםמקבצים

עןרקןרמןתעבןדןתיהםבהתנדבןת.לגמריאיתם

מחןלליצירןתהןפכןתשהןעדלאסןגידים

קהלעםלמפגשהחןצהןפןרצןת

הרןחכלאתלהןציאבקלןתשיכןלההשקעה

 .דראןמרת ,"מהמפרשים

שאלןתשןאלתמחןללענייניהרפרטןאר

האמנןתיטיבןמאשרמבחינתןיןתררלןןנטיןת

מהכמן .הפרקעלעןמדשמימןנןהפרויקטשל

מהזמו,לאןרךלתפקדהלהקהשליכןלתה

שלהרפרטןארכןללמהפעילןתה,היקף

קהל?למשןךסיכןייהמהכה,עדהיןצרים

משיגיםאןמכיסםהיןצריםמשלמיםבינתיים

כאמצעיתרןמןתכספיאןמסחריןתןתןיחס

תאןשראםיןתר,מאןחרבשלבפרטיים.מימןו

בכמההמאןשרהיןצריזכה ,התמיכהבקשת

התקציבמעןגתשהשתיירממהפירןרים

הכןלל.

בכלםיןצריעלמאדמקשההקריטריןניםחןק

לעבןדשמתחיליםןכןריאןגרפים ,התחןמים

 ,למשל ,משלהםראשןנהיצירהעלברצינןת

םיןנאלצןהמןסדןתהרשןיןתמןללבדעןמדים

למגייסילהקןתמנהליהיןתםלצדלהפןך

ברברה .חשבןנןתןמנהלימשןןקיםכספים,

אמרהאמריקאיתקןנספטןאליתאמנית ,קרןגר

אתשןמעתכשאני IIשלה:המיצגיםבאחד

פנקסאתשןלפתמידאניאמנןתהמלה

סןחפתלאששנינןתהנראהאןלם ,"הצ'קים

למשרדיםהכפןפים ,התרבןתקןמיסריאת

מפניאןלי ,האןצרןלתקציבממשלתיים

אינההאמניםשלהיצירהחדןןתשבשבילם

תמיכה.בקשתןעליןניירפיסתאלא

בתחןםילשינןלבשמןהתרבןתקןמיסרי

התעןררןתאכו IIהאחרןנה.בתקןפההמחןל

פליאהמלאיאנ" ,פרןסטיןסיאןמר , IIגדןלה

בשניםהצליחבארץהמחןל .ןהערכה

התקציבלדאבןננן,עצמן.אתלממשהאחרןנןת

הבעיהבקצב.לעמןדיכןליםןאיננןראןיאיננן

דןמהבמחןלהצעיריםהיןצריםשלהתקציבית

יפעלפןעלפרןסטיןסיהתרבןתמינהלראש

ןעדתןאחידים.הגיןנייםקרים,שיקןלים

13 
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גדולענייןלנוישהשולייס.תיאטרוןלבעיית

במאבקואנוצעירותמחוללהקותלעודד

נכתבהבו(בשבוע IIלמחולכסףיותרלהקצאת

כנסכינוסעלהתרבותמינהלהודיעהכתבה

בתקציבהחדיסהקיצוציסעקבחרוס

עולהלאהמחולתקציב .השנה)האמנויות

כמעטהנומינליתהתמיכהלהיפ,ךלשנה,משנה

 .גדלהואינה

 ,הגדולותהמחוללהקותכמו ,עמותותגס

גסוהן ,שנהמדיתקציבלתוספותמשוועות

בשנהעשוהןמהעלוחשבוןדיןלתתצריכות

אךמהצ'קיס,אחדכליצאולאןהחולפת

שלבמעמדזכושטרסהלהקותשלחסרונן

להןשאיןהוא ,העמותותלעומת ,עמותה

לכלמימון ,הטובבמקרהאלא,שנתיתקציב

עצוס.באיחורתמידשמגיעלחו,דפרויקט

גסזקוקותרבזמןיחדהעובדותקבוצות

עלבהרבהשעולהיומיומילקיוםלתקציב

 .המתקצביםהגופיםבידיתיקצובן

לציוד ,חזרותלחדריזקוקיםהכוריאוגרפים

בסיסיותולמשכורותלתלבושותהפקה,

סיוםלקראתרקלא ,השנהכללרקדנים

 .לדברמיעםכמעטאיןאלהכלועל ,פרויקט

דרנעהניסתה IIזנאנא IIשלההכנהבתקופת

אי(משכורתכיסדמילפחותלרקדניםלשלם

שבהםהזעומיםלסכומיםלקרואהיהאפשר

אפילו ,הצליחהלאזהאתואפילומדובר),היה

14 

בכליןצריםעלמאדמקשההקריטריןניםחןק

לעבןדשמתחיליםןכןריאןגרפיםהתחןמים,

למשל,משלהם,ראשןנהיצירהעלברצינןת

ןנאלציםןהמןסדןתהרשןיןתמןללבדעןמדים

כספים,למגייסילהקןתמנהליהיןתםלצדלהפןד

חשבןנןתןמנהלימשןןקים

אותםכלכיםיצרהיוהם"ונסיעות.לאוכללא

בשלושיםלהשתתףכדי-כפולהאנרגיהימים

עם ,המופעלקראתשבועיותחזרותשלשעות

וכדי ,תמורהכלוללאמצידםמלאההתחייבות

שלאשעהכלאותםניצלתי .לפרנסתםלעבוד

 ."לעבודצריכיםהיו

ענתשלהלהקהלמנהלמונהדחבשאלון

היהלאאזעד ."נשיקות"המופעאחרידניאלי

להקיםכשכוונותיהרק .כזהתפקידבלהקתה

הבינהםיימעשלשלביםעויהגקבועהרכב

הפןאתמעצמהלהורידמוכרחהשהיאדניאלי

ניסהדחבש ,""נשיקותהצלחתאחרי .הניהולי

 .קדימהצעדדניאלישללהקתהאתלקדם

לחיותלהמשיךצורךשוםראולאהםאזכבר

באולםתשואותשסוחטמוכרובלתיקטןכגוף

לשיווקעברהוא .בחודשפעםדללסוזן

ופנהמימוןבהשגתמאמציםהשקיע ,אגרסיבי

רקדניעבורומחייבתמובהקתמסגרתלמיסוד

הלהקה.

גורמיםעםנפגשהוא ,מימוןלהשיגבניסיון

התחלתי" .ופרטייםציבוריים ,ממשלתיים

כל .מכירלאשאניבתחומיםלהתעסק

תמיכהעלהאחראיםהממשלתייםהמוסדות

קצתלקבלכדימפלצתית.מערכתהןוהקרנות

להקהכמומהתחלהלהתנהגניסיתיביטחון

מכלזכיתישלוההפוךהיחסלמרותממוסדת

החדשלמופע ."במגעאיתםשבאתיהגורמים

 ,החודששעולה ,"אוקטובר" ,דניאליענתשל

עד .שקליםאלף-160לזקוקההלהקההיתה

 15התרבות,ממינהלאלף-30כהשיגוהםכה

שקליםאלפים-10וכרבינוביץ',מקרןאלף

עשרותכמהעוד ,השאראת .אביבתלמעיריית

להשיגייאלצו ,המופעתחילתעדשקליםאלפי

חברותמבנקים,-מסחרייםחסותמנותני

הקשר II .ענקויצרניותביטוחחברות ,אשראי

אומרהמסחריים",החסותנותניעםשנוצר

לאהעסקיםאישאתותן.קחקשרהוא II ,אלון

שמעלאגםהוא ,המחולמופעבמיוחדמעניין

של "קיר"אתראההוא(אולידניאליענתעל

שמענייןמה .בספק)מוטלזהוגםשבע,בת

החשיפהמידתמה-לושווהזהאםזהאותו

הנכוןהקהלזההאם ,שלולמוצרשתהיה

 ."למופעיגיעואנשיםכמה ,למוצר

 .תורמיםאלאלוןפונההחסותנותנילצד

II פנאי,והרבהכסףהרבהעםאנשיםאלה



שלנן".בגןדלמחןללהקתלהחזיקשמסןגלים

לפעילןתבעיקרהיאתןרמיםשלחשיבןתם

עםהעסקיםהלהקה.של ,היןמיןמיתהשןטפת,

שהמןפעלאחרנגמריםהמסחריהחסןתנןתן

הןארציניתןרםשלתפקידןזאתלעןמתיןר,ד

גםאלאבכסףרקןלאהלהקה,במיסןדלעזןר

מאןדחשןבההציבןריתההכרהבקשרים.

סןזןשלהקבןעהמחןלקהל"ןדחבש.לדניאלי

מזהיןתרהרבהצריךאבל ,אןתנןיראהדלל

האנשיםאללהגיעצריךכלהקה.להתקייםכדי

השיןןק.ןכןחהמימןןיכןלתעםההשפעה,עם

אישיקשרמתןךתמיכהלהיןתצריכהזן

תרבןתיתשמבחינהאנשיםמצדןאיכפתיןת,

 ."משןתףןהמצעקרןבאיתםהדיאלןג

עםןמתןמשאןדניאלידחבשמנהליםכרגע

ןחברתגדןלהאשראיחברתעםאיגן,דבנק

להשיגכדילפירסןם)לאעדיין(השמןתביטןח

דצמברעדאפרילמאמצע .המימןןהמשךאת

שלרןבןהןפעןת, 28דניאלישלהלהקהתעלה

II אןקטןברII בנןסף ."נשיקןת"שלןחלקןהחדש

מדבריםןלתרןמןתלשיןןקחסןת,לנןתני

 ,כמןבן IIעצמיןת.הכנסןתעלגםןדניאלידחבש
בנןיתמכן ,הקהלמבחינתיצליחהמןפעאם

מבחינתםהצלחהאןלםבהמש,ךגןפיםיןתר

 ."צןפיםאלף llל-המןפעיםבכללהגיעהיא

 IIתא IIןדניאליענתשל IIאןקטןבר IIיעלןהחןדש

פעמיםכמהעןלה IIזנאנא IIתדמןר.עידןשל

שלהחדשלמןפעןהחזרןת ,דללבסןזןבחןדש

 .צןמןיבע ,"הטרקטןרנקמת IIשללמןסיקה ,דר

בעצםמהאזלשאןלאפשרמסןימתמבחינה

שלבסןפןאזרןציםמאןדאםהרי-הבעיה

 .כךתמידלאשזהמסתבראבלמצליחים.דבר

 ,דרמספרת ,"יחסיתןתיקהככןריאןגרפית"

II מחזיקיםהיןצריםשרןבלהעידיכןלהאני

אנשיםלהכירלייןצאזמן.מאןדמעטמעמד

ןלאחרבמחןל''גןןניםכמןבמסגרןתשיןצרים

מישהןאםיןתר.עליהםשןמעתלאאנימכן

אתעןשהשהןאלדעתצריךהןאליצןררןצה

לכלןם.לצפןתמהלןןשאיןלגמרילבדזה

מאןדארןכהנשימהלןקחים ,מאפסמתחילים

 ."לשרןדןמנסים

~ 

אשהןלדעתצרידהןאליצןררןצהמישהן'"אם

לצפןתמהלןןשאיןלגמרילבדזהאתעןשה

הכארןנשימהלןקחיםמאפס('מתחיליםלכלןם.
לשרןד('('ןמנסיםמאןד

II דגזו 'דג :וסכצו ,דרהנע :'כור ,"שבעבםושא'ר

"HEADS IN THE GRASS', CHOR.: NOA DAR 

PHOTO: GADI DAGON 
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ב~ןו:בדיץ •ו:ב • 

משמעותיותהתפתחויותרוב,פיעל ..........

לפתע,מופיעותהמחולאמנותבתחום ~
לחציםעםגעש,הרשלכהתפרצויותאבל

השטח,לפנימתחתאדיריםמקדימים

המודרניהמחולבתחוםהאחרונותהשנתיים

זמןכברראינושלאבתופעההצטיינובישראל

ליהוקבמקוםחדשותלהקותייסוד-רב

ספוראדיתיצירההפקתאובודדמופעלצורך

האמנויות,משרדשלהמסגרותאחתלקראת

במחול",ו"גווניםמסך"ייהרמתכמו

ונירדרורליאתזאתעושיםשניםמספרמזה

ליסדמתכוונתדניאליענתגםועכשיובן-גל

בצורהפועלתבירושליםמשלה,קטנהלהקה

מיאלניק,תמרהשללהקתהספוראדית

ירון ,מנהלתשהיאהספרביתעלהמבוססת

וקיים,תלמידיועםפעםמדימופיעמרגולין

ועדיורטהייםנועהשל "ורטיגוייהדואוגם

ואפילולהצלחהזכוהאחרוניםאלהסעד,

אתאיכשהואיבדואךבינלאומית,להכרה

להקתית,במסגרתלעבודשניסוברגעייחודם

הןןירטןאןזיתהתנןעההכןללת,הבימתיתגישתן

הבימתייםהאמצעיםמכלןלשלן,למדי

הידכתבאתהיטבתןחמיםמשתמשהןאשבהם

יןצראצלכזהןאיפיןןשלן,ןהבימתיהתנןעתי

אינןלחייןהשלישיהעשןרבראשית

בכדמהשלתןפעה
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מקום,מכלא,ךמלאה,אינהבוודאיהרשימה

בעונההדומיננטיתוהדמותבתופעה,מדובר

תדמור,עידוהיאהנוכחית

 ) 1996(אפרילאלהבימיםלהפיקעומדתדמור
העבודהייתא",-חדשמופעלהקתועם

ייהסירהיתהקבוצתובמסגרתשלוהראשונה

מבחינהמאודחזקהעבודהסימה",של

לסגנוןשייכתגםאבלאישית ,כוריאוגרפית

הןהללוהעבודותשתיתדמור,לדבריהעכשווי,

בלידה,מתחיל "סימהשלייהסירהפכים,מעין

קצת(לטעמיעירוםטבעהמעצםהדורשת

והמחולבהירות,התלבושותרובמדי),מבויש

אחדכל-רבתיבהיטהרותמסתיים

אישיתגיגיתבתוךלועומדמהמבצעים

(תדמורנוצצת,מקלחתזרמינשפכיםומלמעלה

הסרתשלמאליההמובנתמהמחווהחמק

הלבישזאתובמקוםהרחצה,לקראתהבגדים

הנרטביםלבנים,תכריכיםבמינירקדניואת

המופעטבילה,)שלבטקסהזוהריםבמים

בתוךרובוונערךחשו,ך ,זאתלעומתייתא",

לעומתיישחור",מחולזהברזל,כלוביוליד

שב"תא"הכלוביםהלבן,סימה",שלייהסיר

הסוהרבתימעולםדווקאשאוליםאינם

ישאדםכלייבחייהכופה,הברוטלי,והאילוץ

וגםחברתיותחיצוניות,-מסגרותהמון

בהשתחררותקשורההתבגרותותהליךרגשיות,

המרכזיהנושאלדבריווזהתדמור,אומרמהן",

גם ,"סימהשלב"סירכמובעיניו,העבודה,של

היטהרות,שלסוגישב"תא"

הרימובהק,סגנוןעללדברמוקדםקצתאולי

שמתוכן ,עבודותארבערקכהעדיצרתדמור

ממלאותושתייםלסקיצותמחשיבהואשתיים

זאת,ובכלמשעה),יותרקצת(משמעשלםערב

התנועההכוללת,הבימתיתגישתו

טכניקה(הדורשתשלולמדיהווירטואוזית

בהםשישמרכיביםאפילווכוללתמעולה

שבהםהבימתייםהאמצעיםמכלולסכנה),

תאורהתפאורה,אביזרים,-משתמשהוא

הידכתבאתהיטבתוחמיםותלבושות,

יוצראצלכזהואיפיוןשלו,והבימתיהתנועתי

שלתופעהאינולחייוהשלישיהעשורבראשית

בכך,מה

למחולהגיעתדמוררבים,כרקדנים-גברים

שירותואחרירקלמעשהלמדי,מבוגרבגיל

ושםדור,בתשלהספרלביתהתקבלהצבאי

ההנחיהואתהטכניתהתשתיתאתמצא

המוצקהבסיסלדעתושהןשיטתית,לעבודה

שהואהעובדהאתמעולה,רקדןשלהיחיד

קצתרקבתוךבלהקהמתלמדלרקדןהפך

,ביניהםמוריולזכותזוקףהואמשנהיותר

אורדמן,וז'נטסובלרוזאתבייחודמצייןהוא

 ,אוגןג'ייהיהתדמורשלנוסףחשובמורה
אחרישבע,בבתומורההחזרותמנהללימים

תדמורעידוהלךדור,בבתמעטיםחודשים

לנתקגרםלאייזהוהתקבל,שבע,בבתלהיבחן

היאאמנםמעיד,הואאורדמן",ז'נטלביןביני

לשעברותלמידיהרקדניהבסיפורימצטיירת

דגזוגיו :צ(ננום 1תדמורעידוסימה",ש.להסיריי

"SIMA'S POT", 100 TAOMOR, PHOTO: GAOI OAGON 

....... 
~ 

דגווגייצילום: 1תדמורעידו ,תא"יי

"CELL", 100 TAOMOR, PHOTO: GAOI OAGON 





חצי-יציברקאפילןלמצבלהגיעאפשר

לבססהכרחי ,שניןמצדהיןמיןמית,בעבןדה

כןריאןגרפיכישרןןעלהיצירתיתהעבןדהאת

ןגסהקהלאתיעניינןשגסעבןדןתןעלמןצק

כלכלייסיתרןנןתלהקריבהרקדניסאתימשכן

ייהדברןעשייתהתנסןתלמעןיחסיןביטחןן

ןהכריזמההיןצרהכישרןןמרכיבאת .שלהס"

הדרןשה,במידהתדמןרלעידןישהאמנןתית

ןבמןבעצמןהכללעשןתנאלץהיהאילןאולס

למזלן .ליצירהלהתפנןתהיהיכןללאידין,

לא(שכללאדמיניסטרטיביתמנהלתלןנמצאה

המנגנןןבכלהמטפלתהמחןל)מתחןסבאה

אילת-ןהמןפעיסההפקהשלהמןרכבהטכני

בהט.

סןזןמרכזמנהלןרדי,יאירחשןב,פחןתןלא

ללהקה.ביתנמלישמששהמרכזהסכיסדלל,

ישלמרכזגסכימדןבר,בדיןקבמהברןרלא

לתדמןראבלתקציב,ןבעיןתמימןןקשיי

לתןעלתמעברןרדיעסהפעןלהשיתןףחשןב

-יגידןימיס-שייתכןכךשבכך.המעשית
שתתפןסמחןללהקתשלללידתהעדיסשאנן

ישראל.שלהחדישהמחןלבעןלסנכבדמקןס

rr-
מנורגיורא

לשולייםיורדממוסדרקדן

הרקדניסאחדספקללאהןאתדמןרעידן

 ,הליטןשבישראל.שקמןהבןלטיס

התכןנןתהןןהיסןדיןתהרצינןתהמקצןעיןת,

איתן,שעבדןהמקצןעאנשיעלאןתןשחיבבן

שבנןתכןנןתאןתןבן.שצפההקהלעלגסכמן

בתדמןרגסמתקיימןתהרקדןתדמןראת

מצטייניסכהעדשיצרהמחןלןת-הכןריאןגרף

 .מרשיסןבביצןעבכיןןן ,פרטיסעלבהקפדה

אךהדר,ךבתחילתעןדהכןריאןגרףתדמןר

רביסבמןבניס-סגנןנןאתלאפייןניתןכבר

רביסבמקריסדןר.בתשלתןצרעדייןהןא

חשבןןעלבאההליטןשעלהמןגזמתהעבןדה

עצמהעלהחןזרתבעיה-אןתנטיאישיביטןי

דןר.בתלהקתבהןפעןתןשןבשןב

שהקיסלפניסןלןעבןדןתעשהתדמןרעידן

הכלמעלבלטאלהבעבןדןת .שלןהקבןצהאת

ניכר .מרשימיסיכןלת,במפגניהרקדןתדמןר

שלןהשליטהתדמןר,צמחבןהסגנןןבהן

בן.הטמןנןתןהאפשרןיןת

במחןלתדמןרעשהשלןהגדןלההפריצהאת

בעבןדתןכמןזן,בעבןדהסימה."שלייהסיר

יירקבערבבןצעממנהשפרקייתא",החדשה

ניכרתדלל,בסןזןרןקדיס"גבריס

ביטןילידיןבאןתתדמןרשלהאינטליגנציה

ככןריאןגרף:שלןהיכןלןת

מצליחתדמןר-הןןיזןאליההיבטשלהבנהא.

 .ןפלסטיןתמרהיבןתתמןנןתליצןר

האביזריס-המחןליבחללשימןש .ב

מהאירןעחלקהסתדמןראצלןהתפאןרה

ןמנןצלהזמןכלמשתנההחלל .המחןלי

 .ןעשיריסשןניסבאןפניס
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דעוגדי :ם Iציל ,ר Iתדמעדין

GADI DAGON :זסTADMOR. PHO ססן

במחןלתדמןרעשהשלןהגדןלההפריצהאת

בעבןדתןכמןזןןבעבןדהסימהןן.שלןןהסיר

תדמןרשלהאינטליגנציהניכרתןןתאןןןהחדשה

ככןריאןגרףשלןהיכןלןתביטןילידיןבאןת

יןדעהןאכיהןכיחתדמןר-קבןצההנעתג.

בסןלןרקןלא ,מעניינתבצןרהקבןצהלהניע

ןדןמין.משןכפל

מתפתחשלאןרןקןהיהןלאאחידהברמה

 .המחןל

תנןעתיסגנןןלהגדירקשה-תנןעתיתשפה .ד

שהןאדןמה .תדמןראצלמןבהקאישי

ןפןנהזה,בתחןסגסןמשתחררמשתכלל

 ,נהריןאןהדשללסגנןנןיןתרדןמהלסגנןן
 ,מסןגננתיןתרהרבהתנןעהיצרשבעבראחרי

 .צמחשבמסגרתןבסגנןן ,מןגדריסקןןיסעס

שלבעבןדןתהמרכזיתלבעיהקשןרזהדבר

שלייהסירהאמירה.ןהצגתגיבןשןהיאתדמןר

עבןדהלהיןתכנראהאמןרלמשל, ,"סימה

חןקיסעסעןלסליצןרבמקןסאך ,אישית

בן,ןלמשתתפיסלמחןלאןפיהמעניקמשלן,

מרשימיסןיזןאלייסרעיןנןתרקכאןהין

מןבהק.גימיקהיןןחלקס

הבלתיהשאיפה-פרטיסעלהקפדהה.

באההרקדןתדמןרשללמצןינןתפןסקת

היהלאהכןריאןגרף.תדמןראצלגסלביטןי

החןבבנןתמסממניאחדאףשלןבמןפע

 .שןלייסלמןפעיהאןפיינייס

במקרהגסנכןנההאמירהביטןייעסהבעיה

שקןףלביטןינטיהלןישהרקדן.תדמןרשל

לאעןדשהןאלכךשקשןרדבר ,מסריסשל

עדלן.היחןדייסהחןמריסןאתעצמןאתמצא

בצדלהברקןתעדיסכנראהנהיהרהיקשזה

ןעןלההןלךתדמןרליצירהמיצירהאך .נפילןת

לפנין.עןדשלןןהשיא היאשלסערבשלליצירןתשהקפיצהדןמה

חייבשכןריאןגרףההתפתחןתיהתהליךבעןכרי

לדברשלאייתא",מתןךשהןצגבפרקלעבןר.

החלקיסכלהיןלא ,"סימהשלהסירייעל

rr-
אלסטרגל
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אשלרותמאת

הגישןתשתיביןההיסטןריהמאבק ..........

המחייבתהגישה ,במחןלהמרכזיןת ..........
 ,העיקרהןאהתןכןלפיהזןלעןמתנטןתנןעה
עשרןתכמהשמדי ,ענקיתלמטןטלתדןמה

הגישןתאחתלטןבתכיןןןמשנהשנים

ההבנהעלאיהביניהןהתחרןתהיריבןת.

נןשא ,ןיןיעדהמחןלמהןתשלהבסיסית

במערב.יהאמנןתהמחןלתןלדןתאתשמלןןה

הציפןרממעןףלהתחקןתאנסהזהבמאמר

שליםיההיסטןרהזרימהמנתיבימקצתאחר

דרךסימניעלןלהצביעזהאיתניםמאבק

 .בןבןלטים

עצמהאתלבטאהאמנןתתפקידהאם

המאמיניםשטןעניםכפי ,מרכיביהבאמצעןת

מנןתאה ,כלןמראמנןתןלשםבאמנןת

משטח ,צבעבאמצעןתתתבטאהפלסטית

 ,ןהרמןניהצלילבאמצעןתהמןסיקה ;ןצןרה

ןכןחןחלל ,קצב ,תנןעהבאמצעןתןהמחןל

יהיהכזןמגישהשיןןלדהאמנןתיהמןצר

פירןשאיןאךןפןרמליסטית,מןפשטתאמנןת

כפי ,בהכרחןרןבןטיתקרהןתנאמהדבר

ג'ןןיט:דבןרההאמריקאיתהמבקרתשמבהירה

 ,ןהרןחהשכליידעלמןנהג ,האנןשיהגןףיי

ניטרלי.אמנןתייאמצעלהיןתכןליאינןלעןלם

לעןלםלמעשההבעה.נעדראינןלעןלםהגןף

ההתגשמןתאלא ,'עצם'איזהאינןהןא

מרכזבעלתייחןדיתאישיןתשלהפיסית

 ,מחןלבאמצעןתבהבעהדניםכשאנןמןגדר.

על ,''בדיןנןתעלמדבריםאנןקרןבןתלעתים

אינםשהםרגשןתשמביעיםרקדניםאןדןת

רןקדיםרקדניםאןדןתעל ,כללזהברגעחשים

 "להםדןמהלאשכללדמןתשלבתפקיד

) 1994:169 ,Jowitt (. 

עןמדת ,אמנןתלשםאמנןתשלישהגהלעןמת

מטרהלשרתהאמנןתיהאמצעישעלהטענה

המחןלעלכלןמר,עצמן.למדיןםחיצןנית

ןלתכניםלדמיןן ,לרגשןתביטןיכלילהיןת

בדרךנןלדתזןמגישההאדם.אתשמעסיקים

רגשעמןסת ,דרמטית ,פיגןרטיביתאמנןתכלל

מאמנןתיןתרקליטכזהאמנןתימןצרןתכנים.

 .מןפשטתצןרנית

םיענקשניביןמתנהלתהזןההתגןששןת

הגישה ZQה-המאהעדבעןצמתם.שןןים

כי ,נחיתןתבעמדתהיתההפןרמליסטית

שלתיאןרטיתתןבנהמחןסרסבלהמחןל

אתערך Von Labanלאבאן(פןןמרכיבין

ןמלקסיקןן )! ZQה-המאהבראשיתרקמחקרין

פןעלהמחןלהיןםיחסי.באןפןדלתנןעתי

ןכלןפתןחהרב-תרבןתיתגישהבעלבעןלם

-הכןתרתתחתלהיכלליכןלהאנןשיתתנןעה
היןםעשירההמחןלאמנןת ,כןכמן .מחןל

שהימרגמבעברןפחןתתנןעתיתבנדןניה

שירןתיםבמתןקיןמהאתלהצדיקחייבת

שלה.הטהןרלמדיןםמחןץ

המחןלשלייעןדןשאלתהתעןררהלראשןנה

שלדהיהיחהביטןידרךלהיןתחדלכשהןא

 ,מןסיקה ,שפה ,צלילאליןכשהיתןספן ,האדם

הראשןנההפסיקהאת .ןדרמהפלסטיתאמנןת

הראשןןבפרקלעןלם.אריסטןהעניקבנןשא

לחקןת"המחןלשמטרת ,כתבהןאבפואטיקה

תנןעהבאמצעןתןפעןלןתרגשןת ,דמןיןת

המחןלאריסטןשבעיניהדברפירןש ."ריתמית

אמנןתיתיצירהלהעמידשיכןלתחןםהיהלא

מרכיביבעזרתרק ,עצמאיקיןםזכןתבעלת

ייעןדאריסטןלפיכןח). ,זמן ,(מרחבהמדיןם

למלים. "מילןייימעיןלשמשהמחןל

אתבחנןבעקבןתיןשבאןיןןניםפילןסןפים

אליןןהתייחסןזןראןתמנקןדתהמחןל

בעיקרתנןעתיים,סימניםשפתכאלבכתביהם

ידיים.סימני

המןביליםהמחןלאמניפנןהרנסנסבתקןפת

מהןתעלהדרכהלקבלהקלאסיתיןןןלספרןת

הכנסייהשכןבן.לעסןקןהכשרןייעןדןהמחןל

 ,המחןלאמנןתאתדחתההימיביניימית

הפגאנילפןלחןשלההקשרבגללבתחילה



קשורההיותהבגללובהמשךלנצרות,שקדם

ושהיאלפריצותפתחבעיניהשהיה ,לגוף

לכן,לרוחני.השאיפהבשםלסיגופוקראה

כללהתקייםשהמשיכה ,המוסיקהכמושלא

התחילהמחולהכנסייה,בצלהשנים

בתקופתרקהכנסייהמחניקתלהתאושש

הרנסנס.

התפיסהאתאימצוהרנסנסשלהמחולמומחי

בספרביטוילידיבאהשהיאכפיאריסטו,של

 L'Orchesographie (Arbeau (ארבושל
הצעדיםביןהקשראתניתחארבו .) 1588 (

 branleה-כמובמחולותלמוסיקה
כנגדלהתגונןגםשעליוחשאבל , pavaneוה-

הכריזולכןהמחולאמנותעלהמקטרגים

מסכימים,המומחיםכלובראשונה,ש"בראש

שלמחווה ,שבדממהרטוריקהמעיןזהשמחול

ברגליו".מבצעשהרקדןדיבור

תקופהבשלהירקלהתפתחהחלמקצועימחול

מאותשלושובמהלך ,-17ההמאהבאמצעזו,

כבאלטלנוהמוכרהסגנוןנוצרהבאותהשנה

כהןזלמההחוקרתלדבריאבלקלאסי.

) Selma Cohen ( תנועותלקסיקוןשלבבאותו

יכולהיהאםשספקדלכהעדייןהיההמחול

ובוודאיאריסטו,לושהציבהמטרהאתלמלא

מקום,מכלאולם,עצמו.בזכותלעמודלא

ההכרהעצםעלהיההמאבקזהבשלב

מיבהם.להתחשבושישמשלוחוקיםשלמחול

כי(אםהכתבעללראשונהזאתשהעלה

קלוד-פרנסואההאבהיהרבה)בזהירות

 ,) Menestrier ,1705-1631 (מנסטרייה
עלממונהשהיהוכוריאוגרףישועידיפלומט

הואובאיטליה.בצרפתהמוניותחגיגותארגון

בספרוהמחול.תיאורייתעלספריםשניכתב

, On the Ancient and Modern Ballet 
According to the Rules of the 

1682) Theatre ( ,שלושהשלמחולקבע

בחללהמסלוליםהתקדמותצעדים,מרכיבים:

 ,(כלומרהדמויותידיעלרגשותהבעתוכמובן
הבהירהואגםאריסטו).שלהחיקוירעיון

הראשוניםהמרכיביםשנישתפקידהיטב,

הופיעהלראשונהאבל ,השלישיאתלשרת

רקהקשוריםאלמנטיםבקיוםהכרהבדבריו

עצמם.בזכותלהתחשבותוהזכאיםגופולמחול

בושאםפיירשלשרביטםתחת

) 1705-1636 Beauchamps (, הבאלט-מייסטר

האקדמיהמנהלגםשהיה-14הלואישל

לוליבאטיסטאן'זהמלחיןושל ,המלכותית

) 1687-1632, Lully ( בתחילתבצרפתגדל

היושכמוריהם,תלמידים,שלדור-18ההמאה

יצרוהםהמלכות.בחצרהבידורעלאחראים

בשםהמוכריםהריקודיםאתלפתחוהמשיכו

danse noble , כלעםמסוגנניםריקודים

הרוקוקו.תקופתשלוהקישוטהעידון

אלמנטעללחלוטיןויתרואלהכוריאוגרפים

כךבגין,והותקפואריסטושדרשהחיקוי

טענוהמומחיםהמחול.מומחיידיעלקשות

כמומופשטיםלריקודיםמשמעותכלשאין

שזכהמי . gavotteה-או sarabandeה-

ראמופיירהיהרותחיםשלמיוחדלקיתון

) Rameau ( ספרועלLe Maitre a Danser 
הותקףבומוהחוקרשלדברי ,) 1725 ,(פריס

הצעדיםכלשלהביצועדרךאתמלמד"שכמי

בכלהידייםאתאוחזיםואיךהאמנותשל

המסגרתבתוךמחולותיצרהואצעד"

אופייןריקודכלהסוויטה.שלהמוסיקלית

כפימוכיביה,באמצעותעצמהאתלבטאהאמנותתפקידהאם
הפלסטיתהאמנותכלומו,אמנות?לשםבאמנותהמאמיניםשטוענים
צלילבאמצעותהמוסיקהוצווה;משטחצבע,באמצעותתתבטא

האמנותיהמוצווכוח?חללקצב,תנועה,באמצעותוהמחולוהומוניה,
פיוושאיןאךופוומליסטית,מופשטתאמנותיהיהכזומגישהשיוולד
בהכוחווובוטיתקוהאמנותהדבו

האמצעישעלהטענהעומדתאמנות,לשםאמנותשלהגישהלעומת
המחולעלכלומו,עצמו.למדיוםחיצוניתמטוהלשותהאמנותי

האדם.אתשמעסיקיםולתכניםלדמיוןלוגשות,ביטויכלילהיות
וגשעמוסתדומטית,פיגווטיבית,אמנותכללדבורנולדתזומגישה

מופשטתצווניתמאמנותיותוקליטכזהאמנותימוצוותכנים.

21 



וןסנכאסג'ירקדן: ,"מחוככדמויותייתוכניתךומת

על'לה,סעולמח

N סF DANCE", DANCER: JIM EVANS סCHARACTERS " 

E ץRI SHIN סMID ס:T סPH 

" NNETTE סSKAR SCHLEMMER, "THE MARI אבסטרקט'למחולס'שומ'ר-שלמראוסקרס" L IN MAN סMB ץSKAR SCHLEMMER, "THE S ס

 ~------------------------ך- ~----~------------------.-

22 

נןצרהתנןעתיןהגיןןןמפןארתבתלבןשת

(ןבעקבןתיןהמןסיקליהאיפיןןבאמצעןת

 ,בעלילהןלא ,ןמהירןתבמשקלהתנןעתי)

1778-1 (רןסןק'אזאן'זהסןפרגס יצא ) 712

אמנןתשלהמתפתחתהתפיסהעלבהתקפה

ביניהסשהקשרסיריקןדמחרןזתאמנןת.למען

ראתהנדבלביןפינהייןשעניטאפיסמהןא

רביסכמן ,זאתלעןמתמשעממת,בעינין

הפנטןמימהבשבחדיברהןא ,אחריס

אלשפןנההמחןלןמתעל ,הלבאלשמדברתיי

בהסשאיןסיהריקןדאת ,בתקןפתן ."העיו

 ,'סןלפזלתרגילילהשןןתנהגנטןחיקןימרכיבי

לעןמתהעהתנןכןתיןאעצןיהבערךטןליבתןך

 ,המסר

חדשלשיאהגיעהכןחןתשניביןהמאבק

ן'אזהכןריאןגרףכאשר ,-18ההמאהבאמצע

בספרןאמר ) Noverre (נןבר 'ןרז'ז

1760) Letters 00 the Daoce ( שהמחןל

המןשגאתטבעהןא ,הדרמהאתלשרתבייח

" ballet d'action " )שילןןה )"פעןלהבאלטיי

(בתחילתהבאןתהשניסבמאןתהבאלטאת

ה-אתנסעללהעהפןקיןמיכאל-20ההמאה

ballet d'action לשאןף),שיליןאשכאידיאל

המסכןתאתלרסקישיי :נןברכןתבןכך

 ,המגןחכיסהקפלטיסאתלשרןף ,המכןערןת

 ,סישןקיהחתןבעלהרחבןתהשמלןתאתלסלק

נעצבהבה ,טעסבטןבהשגרהאתלהחליף

 ,יןתרציןרית ,יןתרמדןיקת ,מעןלהתלבןשת

ןהבעהנשמה ,הבימהלעןתנןעהןלהעפענתב

ןיבהמפרידההתהןסאתמדגישןתבמחןל

היןצרתהרןחלעןמתשבמלאכההמכניןת

אמנןיןתביןהמחןלאמנןתאתשתציב

ערךאתדגלןעלחןרתכשהןא ,"קןי'הח

שלאליסימהאידהיתהלטבע(חזרהיןתעהטב

שלהמפןרסמתהפסיקהןאתהתקןפה)

סיהבאלטנגדלמלחמהנןבריצא ,סטןירא

נגד ,למיניהסהקישןטיסנגד ,סיהמסןגננ

הטכניקהןהמןפשטתהתנןעה ,הסימטריה

לשמה.

 ,-19ההמאהןתחילת-18ההמאהבסןף
שלהגישהאתאימצן ,נןברבעקבןת

ballet d'action הספריןבתהתיאטראןת

 ,פטרבןרגסנטןעדמנפןלילבאלטהמרכזייס

המחןלשלהחןקריסמגדןלי ,לןןינסןןאנדרה

כהיב ,הנןכחיתהמאהשלהשלןשיסבשנןת

עלהשתלטןהרגשןתיי :ןאמרהעןבדהאת

הפסיכןלןגיעיןהמנהטהןרןתהצןרןתמשחק

שלשגישתןטעןהןא ,"התנןעהלעהשתלט

המחןלשלסיהערכאתקןרבןלתהעהיינןבר

שלהרגשיהעיצןבלטןבתעצמאיתכאמנןת

שלןהפאתןסהאתןסלטןבת ,הדמןת

נןבראתהאשיסהןא ,"היןןניתהפילןסןפיה

תמןנןתיישללמחרןזתהבאלטאתשהפך

ןיבשנןת ,הפנטןמימה"שןלטתבהורגשניןת

נסןוילןןצייו,דעתןאתנןברהנשיהאחרןנןת

במןבוקן,דיר"שסקנהמלעןהגי ,פןקיבס

יצירתאמנןתאלאאינן ,המלהשלקיהמדן

הקצבילפ ,ןבקלןתבדיןק ,בחותצןרןת

 ,"קלייהמןסןהמקצב

הגלגל,התהפךשןב-19ההמאהבראשית

 ) Vigano ,1821-1769 (ןיגאנןכשסלןןאטןרה
 ,אזהיבאיטלהמחןלשלתיהמרכזהדמןת

לכדיבמחןלהתןכוהחשבתאתהביא

שכינהמהאתיצרהןא ,קיצןניןת



coreodrama , ןרבתראןןתניתהפקה

לקרןנדחקההטהןרההתנןעהשבהמשתתפים

להצלחהזכןןיגאנןשלהריקןדיםזןןית.

סטנדאלהנןדעהצרפתיןהסןפרעצןמה

לינקןלןהמחןלחןקרהיןםאךמהם,התלהב

ןטןעןכלילערכםאתמבטלקירשטיין

השימןשהיהןיגאנןשלהיחידהייחןד"ש

חיקןיתנןעתשביןמשהן ,ריתמיתבפנטןמימה

למןסיקה".כלילמשןעבד ,ןמחןל

-19ההמאהשלןהארבעיםהשלןשיםבשנןת

בצרפתחדשיםלשיאיםהצןרניהבאלטהגיע

את ."הרןמנטיהבאלטייהכינןילןןניתן

 ,אןןריריןתדמןיןתאיפיינןהרןמנטיהבאלט

ןהנעלהבהןנןתמחןלנןצרגיבןשןןלצןרך

לסמלהשניםבמרןצתשהפכןלכ,ןהמיןחדת

(הבלרינהבכללהקלאסיהבאלטשלהמרכזי

רןחני"ייבאלטשללסמלהפכהטאליןנימריה

לעיקרהפכןהביצןעןאיכןתהצעדיםזה).

הלקסיקןןאתלהראןתלתירןץהפכהןהעלילה

ןהיהשנהמאתייםבמהלךשהתפתחהתנןעתי

הטמןניםבאןצרןתלהתפארכדידיןעשירכבר

אינםהרגשןת " Sylphide "-ב ,למשלבן.

 ,פניםןהבעןתפנטןמימהבאמצעןתמןצגים

הקלאסיהבאלטלקסיקןןבאמצעןתאלא

החללעיצןבתפסהפנטןמימהמקןםאת .לבדן

התלבןשתןבמקןםגיאןמטריןת,בצןרןת

לבנןתטןלחצאיןתבאןןהמסןרבלתהכבדה

שהקרין ,הרןמנטיהבאלט .שקןפןתחצי

לכלליהתאים ,ןאןןריריןתמסתןרין

מכליןתרטןבאןליהרןמנטיתהאסתטיקה

אחרת.ןשפהאמנןת

מידיהרןמנטיהבאלטזכהמןפלאלתיעןד

גןטייהתיאןפילןהסןפרהמשןרר

) 1872-1811, Gautier (, באלטעלבביקןרתן

הצרפתיבעיתןןןהארבעיםהשלןשיםבשנןת

La Presse . ןמעריךפןרמליסטהיהגןטייה

 ,) Grisi (גריזיקרלןטההבלרינהשלגדןל
שלהיןצריםביןןהיה ,גיסתןגםשהיתה

סיפןרלפייזל"'גייהרןמנטילבאלטהליברט

בניהמחןלמןמחירןבאךהיינה.היינריךמאת

אתבכתביהםביטאןלאגןטייהשלזמנן

שחלהזהןהמהןתיהאידיאןלןגיהשינןי

באןתהאזניכרלאהןאןאןליהמחןל,באמנןת

קרלןלאחןר.במבטניכרשהןאכפיבהירןת

המןריםגדןלהיה ) Blasis (בלאסיס

עלןבספריםהתקןפהשלןהתיאןרטיקנים

ןשהין ,-19ההמאהבתחילתשכתבהמחןל

הןאהמחןל,אנשישלהטכניהקןדלבסיס

 ,הבאלטייעןדכאללחיקןילהתייחסהמשיך

השתנה.לאדברכאילן

התפיסהאתביטאלאשבלאסיסלמרןת

אןתההביאהןא ,בכתביןבמחןלהצןרנית

למחןלהאקדמיה·אתלנהלהןזמןכאשראיתן

 ,-1837בבמילנן,סקאלהלהתיאטרןןשליד
כנפייםלפרןשהרןמנטיהבאלטהחלןאז

המאהאמצעעד-1937מצרפת.לגבןלןתמחןץ

דרךחיפשןהאיטלקיםהכןריאןגרפים-19ה

עלהמתבססבאלטביןלשלבמשלהם

 ,לעשןתןיגאנןידיעלשחןנכןכפימימיקה,

מקןםהמעניקהצרפתיהרןמנטיהבאלטלבין

נןצרכךהתנןעה.ללקסיקןןמרכזי

משתתפיםרבראןןתנימןפע , ballo grande-ה

בןהמחןלשקטעימערכןת,ששעדארבעשל

בן.השלטתבמימיקהמשןלביםןהםבןדדים

הרןמנטיהבאלטלעןמתשינןיהיהזה

פןאזין:המבקראןתןשתיארכפי ,הצרפתי

זהבתןךזהשןלבןןהמחןלהמימיקהיי

 "נטןהמחןללטןבתנטתהןהפרןפןרציה

) 1994:121, Poesio (. 

שלכןכבןדרךבלאסיסשלאחרבאיטליה

מאנצןטילןאיג'יהכןריאןגרף

) 1905-1835 , Manzotti (, נןשאאתשאימץ

כרבים .הצרפתיהבאלטשלןהפיןתהרןחןת

מהאפשרןיןתהןקסםמאנצןטידןרן,מבני

ןבעיקרהחדשןתבטכנןלןגיןתהטמןנןת

היהביצירןתיןןהחידןש ,החשמלמהמצאת

לאפקטיםתרןץבעיקרהפכהשהעלילה

בכךהתפרסמןשלןהבאלטיםטכנןלןגיים.

הבימתי,פןקןס"ה"הןקןסכלאתשהכילן

ןדןאטיםסןלןקטעיהןשחלןשבתןכן

ןעלאטיםפירןעלשהתבססןןירטןאןזיים

פןאזיןלפי . fouettesה--החדשההתגלית

רןןלגראנדיןתרדמןאלהיצירןת ) 1994:122 (

שלההןליןןדייםהבידןרןלמןפעיהצרפתי

רקןלא .לבאלטמאשרהשלןשיםשנןת

שלאלמסגרתהעלילההפכהבאיטליה

שםרקןלאברצינןת,אליהמתייחסים

נתנההמהירההטכנןלןגיתההתפתחןת

הבאלטןלפירןשלראןןתנןתלגיטימציה

הקהלהקרקס.גבןלעללשמה,כןןירטןאןזיה

ברחביןיןצריםןהפתעןתהתרגשןתחיפש

אתןזנחןמהטכנןלןגיההןקסמןאירןפה

כ,ןעלבנןסףהאיכןתיןת.ןהעלילההתנןעה

הנפלאןתלאןפרןתהגדןלההנהירהבשל

בשארגם ,-19ההמאהןבסןףבאמצעשנןצרן

בביתחןרגלבןהבאלטהפךאירןפהמדינןת

פנטןמימהלקטעיןהצטמצםהאןפרה,

עקרים,ןירטןאןזיים divertissementן-

האןפרןת.בתןךששןלבן

אירןפהמדינןתבכל ,-19ההמאהבסןףכ,ן

במשברהקלאסיהבאלטהיהמרןסיה,חןץ

-תנןעתיפןרמליזםןללאתןכןללאעמןק,
אזהיההעןלםלא.ןתןןירטןאןזיבידןר

ישאםןהשאלהערכיתמהפכהשלבעיצןמה

בכבלישבןייילמחןלקיןםזכןתבכלל

היתהןעלתה.צצההבאלטכמן "המסןרת

אמנןתימחןללהצמיחהזמןשהגיעתחןשה

היתההקרקעהתקןפה."אתיישישקף ,אחר

אםןהבאלט,המןדרני,המחןללפריצתבשלה

עמןק.ביתבדקלעבןרחייבהיהלהישר,דרצה

הגיעןןלאירןפההמןדרניהמחןלנןלדבמקביל

 ) Fuller (פןלרלןאי-ראשןנןתסנןניןתשתי
רקדניןתשתי ,) Duncan (דנקןןאיזדןרה

 ,) 1828-1962 (פןלר ,נההראשןאמריקאיןת.
טכנןלןגייםןבחידןשיםבאביזריםהשתמשה

בשר""האתשהסתירה "גןפניתיימסכהןיצרה

-1892בלכאןרה.לרןחניהגןפניאתןהפכה
שלהרןחניןהאבהמשןררהמןפעאתראה

 1842- (מאלארמהסטפןהסימבןליזם,תנןעת
ההתגלמןתהואשהבאלטןקבע ) 1898

 ,השירהשלביןתרהגבןהההתיאטרלית

סימבןליתהיאהבאלטצעדישמשמעןת

שהמלהלרןחניןתלהגיעהבאלטןשייעןד

לאכללפןלרלה.מסןגלתאיננההכתןבה

היאהסימבןליסטיםבעיניאךבאלטרקדה

התנןעהשלהערכיםשלחיהלהתגשמןתהפכה

באמצעןתאבסטרקט-ליצןרביקשןשהם

התנןעתיהחןמר(דלןתבחללןצבעצןרה

אתבעיניהם).חשיבןתחסרהיהשלהבעבןדןת

המשןררהמשיךלבאלטליתמבןהסיהתפיסה

שלוהארבעיםהשלושיםבשנות
הצורניהבאלטהגיע-19ההמאה

לווניתןבצרפתחושיםלשיאים
את·הרומנטי"."הבאלטהכינוי
ומויותאיפיינוהרומנטיהבאלט

נוצרגיבושוולצורךאווריריות,
המיוחותוהנעלהבהונותמחול
השניםבמרוצתשהפכולכ,ן

הבאלטשלהמרכזילסמל
בכללהקלאסי

האמריקאיהמוורניהמחולגם
והחמישים,הארבעיםשנותשל

ההבעהמחולאתוכלמכלשוחה
ביצירתבצוק,והתפאר,הגרמני

בהבעהוגלאחר,מוורנימחול
בנושאיםובטיפולאישית

מרתהלמשל,לחברה.הקשורים
נובעתש"הצורהאמרהגראהם

והכוריאוגרפיתמהרגש",

ויברההאמפריווריסוהרקונית

החוצה"מהפנים"לנועעל
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הפוסט-מודוניוהמחולהמטוטלתנעהשובהחמישיםשנותבסוף
במבנה,בעלילה,במשמעות,חוומהלמלחמתיצאהאוואנגאודי
המודוניהמחולאתשאיפיינוובוגשהאשליהיציותבטכניקת

ואחוים.סוקולובלמון,האמפוי,גואהם,שלמדושםמביתהאמויקאי
עצמובפנילנושאהפךהאנטי-וגשהמודוניהמחולשלהחדשבגלגול

 , ZQה-המאהבתחילת ) 1945-1871 (ןאלריפןל
כתןבפילןסןפי,ספרוריקו,דהנשמהבספרן

ןתלמידין.סןקרטסביןדמיןנידיאלןגבצןרת

סןקרטסאתהתלמידיסשןאליסהספרבסיןס

שמריקודההרקדניתשלהתנןעןתלמשמעןת

שלדעתןאתשמייצג,ןסןקרטסהתלהבן,

לחפששאיןלהסעןנה ,ןהסימבןליסטיסןאלרי

שלטהןרהפעןלהזןהמחןל IIכימשמעןת

המחןלייעןדאיןבעיניןכלןמרמטמןרפןזה".

הואאלאחיקןיןלאהבעהלאמשמעןת,לא

מטאמןרפןזןתשיןצרתבחללקינטיתפעילןת

אלפןנההמחןלהצןפה.דמיןןאתןמעןררת

דרןרקןראיסןהחןשיסןאלרי,טעןהחןשיס,

ןלידעלמסריסבאזיקיסקשןר,שאינןלדמיןן

דרךשחשיסעןלסזהעליהס.מןפקדשהמןח

כיןןןבאןתןבחלל.ןתנןעהשמיעה ,ראייה

בארה"ב ) Nikolais (ניקןלאיסאלןןיןהמשיכן

קרלסןןןקרןליןןהשישיסהחמישיסבשנןת

) Carlson ( הןאהיןסזהכיןןןהשבעיס.בשנןת

ןמקןבל. IIעכשןןי IIמאןד
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ברגשןתאןבמסריסראתהלאפןלראסאבל

דנקן,איזדןרהלעןמתההרי ,המחןלייעןדאת

השנייההאמריקאיתהמןדרניהמחןלחלןצת

בשןרתאתדגלהעלחרתה ,לאירןפהשהגיעה

המחןלעלןהעמיסההטבעיתןהתנןעההרגש

חינןךבאמצעןתהאדסשיפןר-חדשהמטלה

לילדיס).ספרבתיהקימהכך(לשסלמחןל

הראשןנה,העןלסמלחמתפרצהבינתייסאבל

 IIההבעהמחןל IIןנגןזההאןפטימיןת

) ausdruckstanz (, ביןאירןפהבמרכזשפרח

שלגדןלהלזעקההיה ,העןלסמלחמןתשתי

חברתייס.ןמסריסאישיביטןי

התנןעתימהעןשרהתנערןההבעהמחןלאמני

בתהליךןהחלןהקלאסיהבאלטלקסיקןןשל

חדשה.תנןעתיתשפהשלןבנייהחיפןששל

 metakinesisלכנןתניתןזןחדשהשפה
) kinesis ןה-פיסיתתנןעהפירןשןmeta 

לפיסי). IIמעל IIאן IIמעבר IIאלמתייחס

שבמחןלהיהנראה ZQה-המאהבתחילת

טענתןלפןרמליסטיקה.מקןסעןדאיןהמןדרני

היתההקלאסיהבאלטכלפיזהמחןלשל

הרגשןתמכלןלאתלהביעמסןגלאיננןשהןא

המחןללהביע.שישהחברתייסןהמסריס

גס .הרגשאתדגלןעלחרתהזההמןדרני

שנןתשלהאמריקאיהמןדרניהמחןל

אתןכלמכלשדחה ,ןהחמישיסהארבעיס

ביצירת ,בצדקןהתפאר,הגרמניההבעהמחןל

ןבטיפןלאישיתבהבעה,דגלאחרמןדרנימחןל

מרתה ,למשללחברה.הקשןריסבנןשאיס

 IIמהרגשנןבעתהצןרה IIשאמרהגראהס

) 1978:97 Armitage (, ןהכןריאןגרפית

לנןע IIעלדיברההאמפרידןריסןהרקדנית

 .) Humphrey:19Z7) IIהחןצהמהפניס

הארבעיס(שנןתאלהבשניסממשאבל

ג'ןרג'יצר ,יןרקנין,עירןבאןתה ,ןהחמישיס)

שלןביןתרהחשןבןתהעבןדןתאתבלנשין

בכלבהןחגגןהפןרמליזסקלאסיבבאלט

קןאתהמשיךלאבלנשיןיןפין.

אתדןןקאאלאפןקין,של ballet d'actionה-

שלהגדןלהכןריאןגרףפטיפה,מריןסשלהקן

ביקשהןא .-19ההמאהסןףשלהרןסיהבאלט

שהצטברהתנןעתיהעןשרכלאתלהראןת

עצמאימשןחרר,כשהןאבאלט,שנןתבמאןת

בלנשיןאבלהדרמה.שלבצרכיסתלןיןבלתי

באלט-בעבןדןתיןשדבקהכינןיאתאהבלא

כי plotless balletsלכנןתןןהעדיף ,מןפשט

לאחייסאנשיסידיעלשנרקדמה II ,לטענתן

במאמרקיסלגןףאנהמןפשט'!להיןתיכןל

כשכתבה:הקהלדעתאתייצגהביקןרת

II יכןלבלנשיןשלהעלילהחסרהבאלט

 ,שןניסבאןפניסשןניסצןפיסידיעללהתפרש

חסרתמןפשטתכאמנןתמתפקדשהןאמפני

 .) Kisselgoff: 1985) IIמןגדרמסר

המטןטלתנעהשןבהחמישיסשנןתבסןף

יצאהאןןאנגארדיהפןסט-מןדרניןהמחןל

במבנה,בעלילה, ,במשמעןתחןרמהלמלחמת

אתשאיפיינןןברגשהאשליהיצירתבטכניקת

שלמדרשסמביתהאמריקאיהמןדרניהמחןל

סןקןלןב ,) Lim6n (למןן ,האמפרי ,גראהס

המןדרניהמחןלשלהחדשבגלגןלןאחריס.

הבסיסעצמן.בפנילנןשאהפךהאנטי-רגש

איבןןשלהאנטימניפסטהיהשלןהרעיןני

אמניסחבןרתהיןמבצעין ,) Rainer (ריינר

ואבןתיו ,יןרקבניןמהןןילאג'מןרדיס

 ) Cage ( 'קייגןן'גהמלחין-הרןחניים



נמצאתבכתביהסקנינגהס.מרסאןגרףיןהכןר

 'גיקיהחדש.למחןלהתיאןרטיתהתמיכה

כמן .כחירןתהפןרמליזסאתפירשןןקנינגהס

הסתכלןתדרךעלדיברןהס ,הסימבןליסטיס

הןאצדיככשנשאל .מחןלעלןחדשהאחרת

ןהמתחהשיאיס ,הרגשןתעללןןתרמןכן

חדשהדרךמחפששהןאקייג'ענה ,במןסיקה

 ,דבריסלהרגישחדשהדרךןלאדבריסלראות
ןשלסמאןשרדןןקאהןאהרגשןתיןעסיכ

) 1988: 177 : Cage (. נבעהממההשאלהעל

 ,) Rauschenberg (ראןשנברגשל ,שלןהדחייה
שקשןרמהמכלחבריהסןשלקנינגהסשל

בתהליךכהשראה ,מןדעןלתתלאינסטינקט

באןפןלהישעןדרךזן" :'יגיקהשיב ,היצירה

 ,האישייסןהרגשןתיךזיכרןנןתיךעלמןדעתת

אנשיסלשחרריכןלתיכמיטבעשיתיןאני

 ."מזה

בנין ) Bausch (באןשפינהשלביקןרהעקב

אנשישלסימפןזיןןשסהתקייס ,-1986ביןרק

מהיבששימש ,ןגרמניססיאמריקאמחןל

במהלך .יןמיןעתיקתהתנצחןתלאןתה

נין"המבקרת ,קיסלגןףאנהפנתההסימפןזיןן

ינהןלדירהכןריאןגרפיתאל ,"טיימסיןרק

שלהבןלטןתמהנציגןת ,) Hoffman (הןפמן

למהאןתהןשאלה ,הגרמניהמחןלתיאטרןן

הגרמניהתנןעהתיאטרןןשלהכןריאןגרפיס

הןפמןפנתהבתשןבה .בתנןעהמתענייניסלא

ןיינרנינהיןרקיתהניןהכןריאןגרפיתאל

) Weiner ( הכןריאןגרפיסלמהאןתהןשאלה

ןתעיבביןתרניסימתענילאהאמריקאיס

לאנרייןןרק.יןינשלהקשןתהסןציאליןת

לחןמהחןקרת ,נגימאנסןזןהשיבה.

הזהןןיןן-לא-דיהדאתסיכמההאמריקאית

סאיקיהאמרהכןריאןגרפיס" :באןמרה

בתנןעההטבןעהבהבעהכללבדרךמתרכזיס

לעיצןבאןלסיפןרןמתייחסיס ,הטהןרה

התנןעהןתנלאמשייךשלאכלאלמנטהדמןת

סינמרגהסיאןגרפיהכןר ,לעןמתסצמה.ע

לאסיחסיימתהס .דיפןתעהסדראתהןפכיס

ההצגהמחשןביןתרהרבהדברכאלהתןכן

 ,רמכלןס.ייתעןנהתסיהערכשלהפןרמלית

קןןיקסלהלשבמחקרסימתעניינלאהגרמניס

אלסאיקישהאמרכמןבדיןק ,התנןעתי

ןתעיבהמבטאתבתנןעהמתענייניס

 .) Manning : 1986 ( "סןציאליןת

המהפכהשהןכרזהאחרישנהשלןשיס ,היןס

ןאגנרשלחלןמן ,הפןסט-מןדרניזסשלהגדןלה

רגטיתנהא ,המהירהןהתנןעה ,התגשס

ןלןגיהנהטכ ,תיןזיהגרנדהתפאןרה ,ןהעצבנית

משרתיסכןלס-הסגנןנןתןערבןבהמתקדמת

תה.עבתנןכהיממשןהמטןטלתהמסר.את

~ 
ביבליוגרפיה

Armitage, M, ed, Martha Graham: 
The Ear ly Years, New York: Da Capo 
Press, 1978. 

Beaumont, Cyl'il, Complete Book of 
Ballets, London, 1952. 

Cohen, Selma Jeanne, "Dance as an Art 
of Imitation", in What is Dance?, ed. 
Roger Copland and Marshall Cohen, 
NY: OXfOl'd University Pl'ess, 1983. 

Jowitt, Deborah, "Expression and 
Expressionism in American Modern 
Dance" , in Dance History, ed. Adshead 
and Layson, Routledge, 1994. 

Kirstein , Linclon, Dance, 
New YOl'k, 1935. 

Kisselgoff, Anna, New York Times, 
22.12.1985. 

Levinson, Andre. "The Idea of the 
Dance: Fl'oln Al'istotle to Mallal'lne", in 
What is Dance?, 1983. 

Manning, Susan Allene, "An American 
Perspective on Tanztheater", The 
Drama Review, (summer 1986). 

andl'ea, "Enrico ןPoesio Gianl 
. 1994 , Cecchetti" , in Dance History 

 ·באצונוללמוןבואו
הנומוחוומחוואזוויאוופ

גלעדשוששלהאמנותיתבהנהלתה

 R.A.Dמבחני-קלאסיבלט

* 
מודרנימחול

* 
ג'אז

* 
לבגרותגמרעבודותהנחיית

* 
וכוריאוגרפיםרקדניםעםמפגשים

המורים:צוות

פרת,טוביאוברמקו,פיודורהרקדןגלעד,שוש
הייטנרסיגלבש,מיקיניסיס,ידידלוי,יעלנתן,רבקה
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" Push Comes to Shove ", בןלטששם
רקעעלבעיקרברישניקןבשלהנהדרתפקידן

גםכך ,ביצירההתנןעהיתראפרןריןת

הניגןדהמאןחרתבעבןדהבלןנדןן.בעבןדתה

חןלשהיןתר.אףגדןלללהקההסןלניםבין

רןבבמןסיקה.ממןקדתהיצירהשלשנייה

שלאאבל ,הלבאתמןשכיםדןןקאהקטעים

שללמןסיקהןבריטןרספיגישלכבעיבןדיהם

- IIמןסיקליערב IIן IIהקסמים"חנןת-רןסיני

מחזקיםןלא ,קטןעים ,מבןדדיםנןתריםהם

שלהמןזרההדרמטןרגיהאלאלה.אתאלה

אינןזה IIבתןכנייה:מתייחסתתארפהעבןדה

שאנימהמחןל.אלא ,נןבלהןלאסרט

תןכןמספיקלהעניקזהלעשןתמשתדלת

משמעןתישזהיחןשצןפהשכלכדיןעןמק

עבןרן".

אחריהעןקבאני .הצליחהלאהיאאיתיאז

 ,רבהבהערכהכללבדרך ,שנהשלןשיםכבר

עבןרי.משמעןתיהיהלאהנןכחיהמןפעאבל

היהשהןארקלןמראפשרהאירןעלזכןת

בדרךללכתהמלכןתיהבאלטשלמרענןניסיןן

ןחימןם-בחידןשלהסתפקלא-סלןלהלא

נקןןהישנים.מלןדרמטייםבאלטיםשלמחדש

יןצרלבחןרמזלםיתמזלהבאהשבפעם

איתן.לעבןדיןתרמתאים
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המלכןתיבבאלטקןרהמה

הבריטי!

הלןנדןניתהלהקהסיןרלקראת

הקיץבראשיתבישראל

לשעבר-דאןןלאנטןנימחזיקשניםעשרזה

שלהאמנןתיהמנהלבתפקיד-הלהקהימכןכב

ארןכהכהןנהןזאת ,הבריטיהמלכןתיהבאלט

דהנינטמשללבד ,בתפקידקןדמיןכלמשל

שמרהשרביטןתחתסדת.יהמי ,ןאלןאה

שלהדעתעלמתקבלתרמהעלהלהקה

מתגנביםחששןתןיןתרןתריאבל ,רקדנים

ענייןמהבמידת .שלהלרפרטןארבקשרללב

שנה,חמישיםלפני .לשליטתןמחןץהןאזה

אחרישעריןאתבשניתפתחכשבית-האןפרה

ללאבןצעההאןפרה ,השנייההעןלםמלחמת

היההמחןל ,דהיןלצ ,קבןעהזמריםלהקת

אןפרהלהקתכשנןצרהןגםהעיקרי.המרכיב

קהלשמשךהתחןםהבאלטהיהעדייןקבןעה

 .ןיניטלמןןזכה

האןפרהזןכהןהיןם ,משתניםהזמניםאבל

ץצןיק .מהבאלטיןתרעשירןלקהלקהלליןתר

חסןיןתבהשגתןקשייםהממשלתיתהתמיכה

מןפעיבמספרניכרתלהפחתהגרמןמסחריןת

שהבאלטההנהלהמצדןלדרישה ,הבאלט

רןתיליצמשאביןרןבאתיקדישהמלכןתי

מסןףהעלילתייםהבאלטיםכמן ,"בטןחןת"

 .נןצציםראןןהמןפעיןמיני ,הקןדמתהמאה

II תביאשהלהקה ,"הברבןריםאגם

הראשןןהןא ,קיסריהשללאמפיתיאטרןן

 .דאןןלשלהשיחזןרשבעבןדןתןהטןב

ביןתרהקרןבהכנראההיאהכןריאןגרפיה

משנתןאיןןאנןבפטיפהשלהמקןריתלגרסה

אןתםיכאם .בימינןלראןתשאפשר , 1895

ןכמהמכמהמןפתעיםאןליהיןיןצרים

דאןןל.שהכניסחצרןניים,כל-כךלאמנהגים

אתמצמהיצשלםערבשלביצירןתההתרכזןת

 ,קצרןתיצירןתעבןרשנןתרהתימרןןמרחב

שלההצטיינןתתחןםפעםשהין ,מןדרניןת

הצןפיםדןןקאהבריטי.המלכןתיהבאלט

כלהנדירה ,בהזדמנןתלזכןתעןמדיםבישראל

עבןדןתישתשלביצןעלראןת ,בלןנדןןכך

פרדריק ,האנגליםהכןריאןגרפיםגדןלמאת

 .ב)יאבבתלהמעןרבתתי(בתןכנאשטןן

סןבלת ,"רפסןדיה" ,העבןדןתמשתיאחת

חדשןתתפאןרןתןיהזמלדאןןלשלמנטייתן

לבאלטיםמהמקןריןתמןצלחןתןפחןת

תןעבשעיצבשאשטןןהתפאןרה .מןכרים

אןןירמלאת ,בהירההיתה IIרפסןדיה IIל

ת.יהעכשןןמהתפאןרהההיפךןקיבד ,ןמרןןחת



אחת-כשהיתהנותרההכוריאוגרפיהאבל

שלומקוריותמשעשעותהיותרהעבודות

אשטוומשלהשנייההעבודהאתאשטוו.

עבוריצרהוא-ייהחלום"-בארץשנראה

שקספיר,להולדתשנה 400לציווהחגיגות

העיבודזהובעיני , 1964בשנתשנערכו

שללמחזהשנעשהביותרוהרומנטיהמצחיק

המחול.לבימתשקספיר

שלמותםשמאז,יצויודאוולשללזכותו

קנת-הלהקהשלהשניהחשובוהיוצראשטוו

בחיפושמבוטללאמאמץהשקיעהואמקמילו,

לאהניסיונותללהקתו.חדשיםיוצריםאחר

אתריכזשהואמשוםאוליבהצלחההוכתרו

הטובעצמו.המלכותיהבאלטבתחומיהחיפוש

ובישראלפייג'אשליהואהביתבכשרונות

היוםעדשלוביותרהמצולחתהיצירהתבוצע

" Pearful Symmetl'ies ." שנוצרמחולזה

ג'ווהמלחיושלהסוחפיםהמקצביםבהשראת

יצירותיובהשראתגם,ואוליאדאמס

שעבד ,פורסייתויליאםשלכךכלהמיוחדות

הבריטי.המלכותיבבאלטפעםלא

היחידההאנגלייההרקדניתלרקדנים:ובאשר

הכוכבתשלבפופולריותלהתחרותשיכולה

דרסיהיאגיים,סילביהלהקה,שלהצרפתייה

אירקהואהלהקהשלהכוכבהרקדובאסל.

לכוכבנחשבוהוא ,הבולשוייוצאמוחמדוב,

בינלאומי.מידהבקנה

גרמומסחריותחסויותבהשגתוקשייםהממשלתיתהתמינהקיצוץ
שהבאלטההנהלהמצדולדרישההבאלט,מופעיבמספרנינרתלהפחתה
הבאלטיםנמו"בטוחות",ליצירותמשאביורובאתיקדישהמלנותי

נוצציםראווהמופעיומיניהקודמת,המאהמסוףהעלילתיים

יותרישבארץשיבוצעוהבאלטיםולכלהיות

בכלירקודצוותאותוולאאחדמצוות

 .הרקדניםביולהשוותיהיהאפשרהמופעים,

שלהמחולותבמבצעישהטובסבוריםרבים

הרקדניםושמקרבסנסוםברוסהואאשטוו

המוכשרהואקופראדםבלהקההצעירים

רקדניותלשתילבלשיםכדאיעודביותר.

-מצוינתלרמהבקרובלהגיעהעתידותצעירות
האטלי.ובלינדהוילדורשרה

 •למתנ"ס'סגיה
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המחולבתחוםנועולבנישנתיתתוכנית
 1996/7ז IIתשנ

מסלולים:

ז'מכיתההחל-קלאסי
 'זמכיתההחל-מןדרני

 'טמכיתההחל-קןמפןזיציה

בניסקבןצת

במסגרת:תופעלהשנתיתהתוכנית

מחזורים)(לפיבקיץאמנויותמחנה.
 2.8.96- 14.7.96ביו

ופלמנקוספרךימחולבנושא-בחנונהאמנויותמחנה.

למחולספרובתימקצועיותבלהקותמחולימי.

מרונזיםצפיהימי.

הפוךיום.
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Menashe Dance Cenler 
Director: Ada Levitt ..J"' 
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למחולמבוא •
קלאטי.בלט

מוזרנימחול •
ג'אז •

היצירה.אמנות

במחולמוטיקה •
המחולתולזות •
רפרטואר •

פלזנקרייז •
לטיפולמחלקה •

ומחולבתנועה
העשרהתוכנית •

ותראפיטטיםלמורים
קיץקורט •

מופעיםטזנת •

המורים:צוות

אשל.טליהאוזןאטנת •אברהמי.פיטאברהםחפציבה
עז.רבקהלויט.עזהגהן.ליטהורובל.מריםהופמןזבורה
שמיר.לילןקזםטוזן •קזםאמירה
זלטקובטקיטאשההפסנתר:עלמלווה

זב"החינןכיהמוסךעםתוף
 ~\ו~ ~,.\ז''"בשיכמחולמלאה((רןת

ומחו"ל.הארץמןמוריםמצטרפיםקיץ.לקורטיהעשרהלתוננית
איבקרקלרלמנהלה:עוזרתנטג'יציפיהאולפן:מזנירת

 06-272419פקסי 06-370B16סל.
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irרו Iחושirרו Iחושirרו Iש
v מחייבהיופי

שפיראיאירע"שפרט

העשריםבפעם

נורמוראיגמאת

כיפןר,יןםמלחמתאחרימעטיםחןדשים

מיאליצילצלבהלם,שרןייםעדייןןאנחנן

פןסטלפנחסשבעבתלהקתמנכ"לאזשהיה

איךעללןשישלרעיןנןתבקשרפגישהןביקש

רקדן ,שפיראיאירשלזכרןאתלהנציח

החרמןן.עלבקרבשנפלגיןסןעדהלהקה

הגבריםאחדהיה ,עןזגבעתקיבןץבן ,יאיר

צעירמגילמעןדי.שהכרתיביןתרהיפים

במשמרבאןלפנאתלמידןהיהבמחןלהתעניין

אתשסייםלפניןעןדבכשרןנןבלטהןאהעמק.

האזןרקיבןצישלהחינןכיבמןסדלימןדין

הקיבןציתהמחןללהקתלאןלפניהגיע

ןצןןתארנןןיהןדיתשל,לידיהשבגעתןן

אשר.מטההאזןריבאןלפןשלההמןרים

יןתרעליןשהשפיעהאישאתיאירפגשבגעתןן

הילין'גהיהזהכאדם.גםןבעצם ,כאמן ,מכל

שגלהב"מארהשחןרכןריאןגרף ,סאגאן

בלהקןתשםרקד ,פהבאירןנדד ,ממןלדתן

רקביתןאתמצאןבעצם ,שןנןתבאלט

שניםכשנפטר, .שנה 12כמעטחיבה ,בישראל

חרסבכדסאגאןשלאפרןהןנח ,יןתרמאןחר

למחןלהאןלפןשלפתחהנןיעציביןנאה

שבגעתןן·

 .פשןטיםהיןלאןשפיראסאגאןביןהיחסים

שללאידעסאגאןהיפה,לנעראהבתןכלעם

קשןתדרישןתקפדנית,מקצןעניתהדרכה

לאמןיאיריתפתחלא ,זיעההרבהןהרבה

שרצהלמהלהגיערגילהיהיאיר .אמיתימחןל

פתאןםממנןדרשןסאגאןיחסיתבקלןת

קלהעללןןיתרלאהןא .ןהתמדהרצינןת

הטןבההכןןנהאת,שהביןןיאירכחמןרה

העןלאתעצמןעלקיבל ,ההקפדהמאחןרי

הביא(האישקירסטייןלינקןלןשכינהמהןאת

שלהיןמיןמיתהצליבהלאמריקה):בלנשיןאת

 .בזיעתןהרקדן

מחמאהבגדרהיהשבעלבתיאירשלצירןפן

עדייןהתקשתהאזכיאםגעתןן,שללאןלפן

שכשיגיעןהאפשרןתאתלקבלארנןןיהןדית

מהקןלפרןחעשןייםחניכיהמיטבלפרקם

בחן"ל.ןאפילןאביבבתלללהקןתןלהצטרף

 ,לצה"לחןבתןאתלמלאשעליןחשיאיר

היהשלןהרפןאישהפרןפילןמשןם ,התגייס

לאןלפןקרןבבמקןםלשרתהצליחלא ,מעןלה

 .להתאמןלהמשיךיכןלהיהשלאכך ,למחןל

הןפיעהכיפןריןםמלחמתשפרצהלפניכשבןע

היהיאירהשןפט.בעיןהאזןריבאןלםשבעבת

גםמןפיעים.חבריןאתלראןתןבאבחןפשה

אליניגשיאירןבהפסקה ,שםהייתיאני

כי ,במכןניתיהביתהאןתןשאקפיץןביקש

לשןבבבןקרהשכםלמחרתלקןםעליןהיה

ליחידתן.

על ,ליבןאתשפךהןאןבדרךעןזלגבעתנסענן

אןתןלהעבירמסכימיםלאשמפקדיןכך

ללאשניםשלןשיחיהאיךןעלאחרתליחידה

מחיןכחיןאחדאתחייךהןאןאז ,מחןל

אצליחאני ,כשאשןבאבליי :ןאמרהמקסימים

 " ...הבימהעלטןבנראהאניכילהשתלב,

טיפששהןא ,לןיןאמרתהרכבאתעצרתי

עלמקלגןפנישיןפיסבןרהןאאםמטןפש

 ,לןיאמרתלהיפ,ך .הבימהעלהמןפיעהאמן

שלא ,נפלאלרקןדאןתךבימחישלךהיןפי

 .נסןרתמלאיפהפןחלץכמן ,קןלבכמןתיראה

לןןאמרתי ,בתןקפנןתתןיאדיברתיבמתכןןן

בעצם,לן,מגיעןתכאלהקישקןשיםשעל

 .מכןת

גוראביעול ,צילום ,שפיראריאי

לידןנפרדנן ,הביתהאןתןהבאתי .צחקהןא

כךאחרימיםשהיחמאןארבעה .הקיבןץשער

 .החייםביןהיהלאכבריאיר

סאגאןהילין'גחזרמעטיםחןדשיםאחרי

אןתןפגשתי .לאמריקהמגיחןתיןמאחתארצה

ןקשהקפהבביתישבנן ,גבירןלבאבן 'בפסז

שלןהאספרסןאתבחשהןא .לדברהיה

צערןאת .הספלןןלתןךמעיניןזלגןןדמעןת

עבןרימיםבאןתםשיצרלמחןלסאגאןיצק

רקעעלרןעשים,יםגלילצלילידןר.בתלהקת

 ,קרןןןדנישעיצבהגןלןרמתשלענקיתמפה
כמינימןנחיםבחןריםכמההבימהעלניגלן

שלקןרבנןת ,שבןרןתמכןנןת ,גרןטאןת

בא,ךלצלילי ,שניבקטע .המלחמהאלימןת

 .מרגשדןאטןנןצראןרדמןנט'זלבימהעלתה

הנפלאהמחןלשנקראכפי- " ...ככלןתןהיהיי

ליאירסאגאןהילג'יןשלהספדןהיה-הזה

שמחןל ,ייכתבשבתןכנייהביקשהןאשפירא.

 ,במלחמהשנפלהצעירהרקדןלזכרמןקדשזה

ריחןקבשלאןלי ,דןרבתמנהלןתאבל

עםםיהמתןחןהיחסיםתיהישראלהימההןן

אתלרשןםןסירבןמהרעיןןסלדן ,שבעבת

 .יהיבתןכנההקדשה

שתחןלק ,מלגןתקרןלייסדהציעפןסטלפנחס

ןאחדשבעבתמלהקתאחדלרקדןשנהמדי

המלגהעלהדיןניםהקיבןצית.המחןלמלהקת

בסןףמשנה.יןתרנמשכןהכספיםגיןסןבעיקר

ןקיבןץ ,יאירשלביתןעןז,גבעתקיבןץתרמן

אתהלהקןתןשתי ,אביןחישם ,מנשהרמןת

יאירש"עהקרןיסןדילםיהנחןצהכספים

 .שפירא

שלראשןןטקסהתקייםמןתןאחריכשנתיים

נתבקשתי .אזכרהגםשהיה ,המלגןתחלןקת

ןאחראיהחגיגיתיהיהתןכנעןרךלהיןת

ברןרהיה .ההתכנסןתשלהאמנןתיתלתןכנית

חברהחלטןתןקריאתלנגינהשבנןסף

יבצעןהמלגןת,אתלהעניקלמיהשןפטים

יצירהאחתכלןהקיבןציתשבעבתלהקת

 ,ליאמרןםיןאפרברכהיאירשלןיהןר .אחת

שחןברהיפהשהמחןלמאןדמבקשיםשהם

יבןצעסאגאןהילן'יגדידןיידיעלבנםלזכר

צדקןכמןבןהם .חגיגירבעבאןתןהןאאף

שייןןצרלקןשימןדעיםהיןלאןהםמאן,ד

ןמפנידןרבתלהקתשלהןאשהמחןלמפני

כלסבןכיםיחסיםשררןשבעבתלביןשבינה

 ·כך

אחרלמלאהכללעשןתשצריךחשבתיאני

זהבערבןלבצעהשכןליםההןריםשלבקשתם

מאמציםנדרשן ." ...ככלןתןהיהייאת

שהיאאןרדמןנט'לזחילהןכדיפלןמטיים

בסןףהצליחזהאך ,בטקסלהןפיעחייבת

שמבחינההבינןדןרבתבהנהלתגםןלבסןף

לסרבלעצמםלהרשןתיכןליםלאהםציבןרית

 .במלחמהשנפללרקדןבאזכרהלהשתתף

היתהןזןמרגשהיהיאירשללזכרןהערב

דןרןבתשבעשבתבהיסטןריההיחידההפעם

ןללאבשלןםעברהכלבימה.אןתהעלהןפיען

 .שנהמדיההתכנסןתמתקיימתןמאז ,תקריןת

באןלםדן,דריבננערכהאיהארןכןתשנים

עם ,עיןןיןםשלבמתכןנת ,האסינחלשלחןפי

שמסתייםןסדנאןת,הרצאןת ,שיעןרים

 .המלגןתבחלןקת

יאירכנסהתקייםהעשרים,בפעם ,השנה

באןלפני ,ממששללמסןרתהיהשכברשפירא,

שלביתןהקמרןן,באןלם ,הקיבןציתהתנןעה

 ,'בביןם ,שאןביתשלהאזןריהאןלפן

 .במרס 25

~ 
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אגרו(וויחסיה

 2000מחולVיי

ועברידהווהעבר,

ןןךתיךןנמאת

הניהגראהס,מרתהאצלןלמדהבארה!!ב

יזמה-1951ב .פרימןסןפרלהןרסטלןאיהןלס,

ןלנןערלילדיסמחןללימןדיאגרןןלןיחסיה

שלהחדשהירןשלמיבקןנסרבטןריןן

האקדמיה-1958ןבלמןסיקה,האקדמיה

מרתהשלשיטתהלהןראתקןרסהנהיגה

להןרןתהגדןלההכןהנתאתןהזמינהגראהס

המחלקהאתאגרןןלןייסדה-1960בבן.

במסגרתלמחןלןמןריסרקדניסלהכשרת

הפכהזמןשלאחרלמןסיקה,האקדמיה

רןבין.שסעלןלמחןללמןסיקהלאקדמיה

הראשןנההמגמהאתיסדהאגרןןלןיחסיה

האקדמיהשלידהתיכןןס!!בביהלמחןל,בארץ

הןענק-1978ב .רןביןע!!שןלמחןללמןסיקה

פרןפסןר.תןארלה

ספר)בבתיהמחולהוראתעל(מפקחת

במרכז ,בשבטן!!ט ,השנהבינןאר-7ב

בירןשליס,האןמהבבנייניהקןנגרסיס

החינןךמערכתהישגיעלתערןכההתקיימה

התקייסבמסגרתה .העתידלקראתןהיערכןתה

- 2000מחןל!!הכןתרתתחתמחןלעלעיןןיןס
מקצתהןצגןהעיןןביןס .!!ןעתידהןןהעבר,

המחןלאמנותבתחןסןהפעילןיןתהפרויקטיס

אותהוענקמעמדובאותןהחינן,ןבמערכת

על ,אגרוןלןיחסיה 'לפרןפןהןקרהכבןד

למחןללחינןךבנתהאשרהמןצקיסהיסןדןת

ישראל.במדינת

ןהספןרטהתרבןתהחינן,ןשרסגןבמעמד

משרדל!!סמנכ ,דקליהןשער!!ןדגןלדמןמיכה

הגןפני,ןהחינןךהספןרטרשןתןמנהלהחינןך

תרבןתאגףמנהלרןנן,דןד!!רשלןבהנחייתן

המחןליקירת!!תעןדתהןענקהןאמנןת,

אגרןן.לןיחסיהלפרןפ'בישראל!!

שביעידןרירןשליס,ילידתאגרןן,לןיחסיה

סןלןבקטעילהןפיע-1943בכברהחלהבארץ,

םלהשתלמןתיצאה-1947ןבתרבןתבערבי

לביאנלהvיי"ורטיגו"

ישראלכנציגתנבחרה!!ןרטיגן!!המחןלקבןצת

בפאריסשתתקייסלמחןל,הביאנלהבתחרןת

נחשף !!לימבןס!!הנבחרהריקןדהקרןב.ביןני

במסגרתדללסןזןבמרכזהביאנלהןעדתיבפנ

 '.'' 95בינלאןמיתחשיפה!!
תןעמדןמןאתהגישןאשרלהקןתמאןתמתןך

להקןת 18זכןהיןקרתית,המחןללתחרןת

 ...קןריאה ,פןרטןגלאנגליה, ,ב!!מארהמחןל
ם .ןישראל

האנסVיי

חוזר

מאנןואן

לבאלט

של הלאומי

הולנד

הגדןליסהכןריאןגרפיסאחד ,מאנןןאןהאנס

הלאןמיהבאלטשלןכןריאןגרף-הביתימינןשל

-1973-ב ) Het Nationale Ballet (ההןנלדי
הלאןמיתהלהקהעסלעבןדחןזר , 1987

רקדניהעסייצןרהןאזןבעןנה .באמסטרדס

 .משלןחדשהעבןדה

זכןיןתרכשגסהןלנדשלהלאןמיהבאלט

מהרפרטןאראחדןתליצירןתבלעדיןתביצןע

יבצעןןרקדנין ,גראהסמרתהשל !!ה!!קלאסי

הקרןבה.בעןנהאלהיצירןת

ם

שע.לעדי ,ורטה«םגעהכור': ,מכוס"כויי

דגו(גדיציווס, ,ורטיגו
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עצמןעבןרסארינושיצרהדןאטיםשניעל

הצפןופינית,מאןדמלנכןליהשןרהקיןפ

 ,שנהחציבעלטהשרןיאירןפהשלהרחןק

סארינושלבדןאטןגםלדיכאןונןטיםהאנשים

II אבןלII האנגליהשןקשיררב,עצביש

נעכלי-מיתר,בתןספת ,ברקעהמןשמע

שתייאןש,שלןנפילןתיפןתיעבמשיכןת

מןשלםבתיאןםרןבפיעלןתנעהדמןיןת

אמיתית,שןתפןתהרקדניםצמדויבןניכרת

 ,בימהמיחסישחןרגתאינסטינקטיביתהבנה

פיקיןבלעםשלןבמןפעעןד

סמל IIהאתסארינוביצע

סןלן , IB12 "-שלן IIהמסחרי

יןרמהעבןרןשיצרמקסים

שלהאמנןתי,המנהלאןטינו

הפיני,הממלכתיהבאלט

חצי TUTUחצאיתלבןש

סארינומרתקבלב,דשקןפה

הנמרץבמחןלהצןפהאת

הןאבאסןציאציןת,ןהעשיר

בכמההריקןדאתשינה

ביושרק,דזן ,שהכרנןהגרסהלעןמתנקןדןת

 , IIןחבריםעזרלןדניאל IIהמשעשעבמןפע ,היתר

V' החורףמן

הסקנדינבי

 ,מעןליםרקדניםשניפיק,ןיןבלסארינוטרן

בערבבארץהןפיען ,ישראליןהשניפיניאחד

טרןשליצירןתיןכןלם ,ןסןלןדןאטיםשנישל

 ,אצלנןהמחןלבעןלםמןכרתדמןת ,סארינו

ןלידמגאחדהןאיכרקלאץבארמןכרהןא

הרבהכיגםאלא ,בדןרנןבעןלםהרקדנים

אוסטקורס' ,צ'ווס ," 812 " ,ר'(ןאסטרו

פגשאןתהנפל,דיישנהירבחברתלהןפיע

שפהןמצא 1991בשנתבפראגמחןלבפסטיבל

בלהקתההראשיבתפקידןכו ,איתהמשןתפת

בישראל,היאגםשהןפיעה ,קרלסןוקרןליושל

עבןריצרגםהןאץ,בארעהןפירקלאןהןא

(ראה IIפלןק IIבשםמחןל-בת-שבעלהקת

II מבקרשלמשןלחנןII (, מרבההןאןבכלל

בארץ,לשהןת

 17בוכברהיהסארינוטרן
תחןםאתלעזןבכשהחליט

אתלטיקה,-אזעדעיסןקן

מבןגרגילמחןל,ןללמןד

לרקןד,להתחיליחסיבאןפו

שדהמעירהגיעהלסינקיאל

בביתללמןדבמטרהקטנה

לבאלט,הממלכתיהספר

נןעדשהןאנןכחבמהרהאבל

הקלאסיןלאהמןדרנילמחןל

שלשנתייםיאחרהאדןק,

ביפוןליפו,לנפאלנסעבאלט

 ,אןנןקזןאןשללתלמידןהיה

כל(הנראההבןטןמחןלאבי

ןכלמערביןתלעינייםיפניכך

 ,היפנים)בעינייפנילאכך
 ,בקאבןקיגםןהשתלם

היפניהבימתיהמחןל

המסןרתי,

שלבתןכניתםהשניהדןאט

 IIןאנה IIנקראןסארינופיק

פירןשחסרתכןתרת(עןד

ןהןאמשהן),ןמיסתןרית

לישהזכירה ,אןןירהמלא

יןתרעןד , IIלגןדןמחכים IIאת

לבןשיםשהרקדניםמפני

אתןמזכיריםבשחןרשניהם

בקט,שלהנןןדים

ראןיהבעןלםסארינושלתחנןתיןיתרביו

הנסמאתבמןפעהשתתפןתןמיןחדלציןו

מןדעןתבעלתיאטרןו-מחןלאיש ,קרסניק

הצייראןדןתעלבמןפע ,מפןתחתפןליטית

 ,בייקןופרנסיסהמיןסרהבריטי

~ 

V' במדבררוקדת

בקצה ,קליפןרניהשבמדינתאמרגןסהבמדבר

מזהרןקדת ,עזןבכןריםביישןב ,עמק-המןןת

בשנתבקט,מרתההרקדניתשנהןשבעעשרים

האןפרה IIבשםאןלםשםהקימההיא 1968

מחןלןתבןמבצעתהיאןמאז IIאמרגןסהשל

לאאישמזמולאעדכיבעצמה, ,משלהסןלן

 ,זןאלשכןחתמדברלפינתהגיע

ציירה ,בצןפיםהחןסרעללהתגברכדי

צןפיםאןלםבמכחןל,מןשכתשגםהרקדנית,

לפהמפהמלא ,ןנברשןתיציעיםעםמפןאר

אתןתלתה ,-16ההמאהבאןפנתלבןשבקהל

הפרטיהתיאטרןובירכתיכתפאןרההציןר

 ,ןמלכהמלךגםנמניםהמצןירהקהלעםשלה,

הכבןד,בתא

 " National GeographiclIשהאחרירק
הזההמיןחדהבאלטאןדןתעלכתבהפירסם

 ,ןמאיאןקטןברביו ,קהללשםלנהןרהחל

לחזןתלהיכנסאפשרדןלרשמןנהןתמןרת

 ~בקט,מרתהשלהיחידבמןפע

V' כתובותעוד

באינטרנטמחול

DANCELINKS 
http://botr. physics. purdue.edu/~j swhite/ 
dance_links.html 

HENRY'S DANCE HOTLIST 
http://zeus.ncsa. uiuc.edu: 8080/ 
"hneeman/dance_hotlist.html 

THE EUROPEAN DANCE SERVER 
http://www.net-shopper.co.uk/dance/ 
index.htm 

YAHOO DANCE PAGE 
http://www.yahoo.com!Entertainment/ 
dance ~ 
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DOR Beer-Sheva ז·BA 
MUNICIPAL DANCE CENTER 

 07-275577פקס, 07-275577 , 231521טד, 84111שבעף Nב O 16ושיך

16 Yad Vashem Str, Beer-Sheva 84111 P,O,B, 1220 Tel, 07-275577, 231521 Fax, 07·275577 

לצמיתותשיעוהטות
 ~הגוףחלקימכל

חוס.שעווה,אישית)(מחסאפילציה

ח /חוקליתחבבלגםופ ,יויטאפש
 052-491567פלאפון: 03-6883835טל,גיאתבןשוש

 ...שמאירמהכל
תאורה

במה

קולמערכות

Ifgl\ 
עמודיםו 04בולתאורהמקצועיקטלוג
לדגאירהעבידהבשעיתלפגיתהקטליגלקבלת

 03-5490757פקס. 03-5401266-7טל.בע"כ(ואולפנוםתאטרווכ(ערכותדנאור



 וI ri1חדש וI ri1חדש וI ri1ש

ובנ

היתההשנההפסטיבלשלהפתיחההןפעת

רקדנישלעטםפריקצריםמקטעיםמןרכבת

הלןמדיםגרמניםרןבםמאמן,המחןלתיאטרןן

שנעשהסרטןמהקרנתשנים,כמהכברבמרכז

טאצןמיהבןטןאבישלמןפע ," Hosotan "על

את .) Tatsumi Hijikata (יקטה'היג

" Hosotan " עשריםבמשךיקטה'היגןרקדיצר

המןפעבלבד.ממיםניזןןשבהםימיםןשניים

חןלים.בביתןאןשפזהתמןטטכשהןאנפסק

בנןכחןת-במערבלראשןנה-הןקרןהסרט

 Akiko (מןטןפןג'יאקיקןהרקדן,שלאלמנתן
Motofuji (, מאןד.מרגשהיהןהאירןע

V' מאמו

בגוטינגן,בוטופסטיבל

 1996בינואר 28-23גרמניה

ריתואמאת

המקןריתבקיצןניןתןידןעהיהיקטה'היג

עלהשפעתןעסק.שבהןלאמנןתלגןפןביחס

 .-1986במןתןאחריגםנמשכההבןטןעןלם
השנהגםהןפיעןןיןרשיןמתלמידיןחלק

 ) Yamada (יאמאדהבישןפביניהם ,בפסטיבל
 ,) Ko Murobushi (מןרןבןשיןקןןלהקתן

מןרןבןשיבאירןפה.ביןתרהןןתיקהבןטןרקדן

לפניעןד ,-1978בבפריסהןפעןתיןאתהחל

בפסטיבלאןנןקזןאןשלההיסטןריתהןפעתן

למערב.הבןטןדרךאתשפרצה ,-1980בננסי

ממרחקים,לכאןמגיעיםןהרקדניםהתלמידים

שמציעבסדנאןתןמשתתפיםכאןלנים

באיםןכןלםמערבייםהרקדניםרןבהפסטיבל.

טעםאתןלתתללמדגםאלאלהןפיערקלא

המסןרת.זןלתלמידים.שלהםהבןטן

,עירבגןטינגןמתקייםמאמןהבןטןפסטיבל

השנהזןגרמניה,בצפןןקטנהאןניברסיטה

הבןטןרקדניגדןליבהשתתפןתהחמישית,

הןאהבאהמהשנהבעולם.

בגןטינגןשנתיים,מדיייערך

אןנןקזןאן .לסירןגיןןבטןקין

) no סKazuo ( הדר,ךאתסלל

בגוטינגןהראשןנהבהןפעתן

אתלפסטיבלןנתן , 1990בשנת

 Tadashi (אנדןןטדשיחסןתן,
Endo ( יןתרכברנגןטיבגןחי

הםןאשתןןהןאשנה,מעשרים

בשנתמאמן,מרכזאתשהקימן

מסןגןהיחידהבןטןמרכז , 1990

כלכאןמלמדטדשיבאירןפה.

הבאיםבןטןרקדניןכןהשנה

במסגרתקצרןתזמןלתקןפןת

לן.ןמחוצההפסטיבל

עלכספיתנתמךמאמןפסטיבל

 J apan (יפןקרןידי
Foundation (, גןטינגןעיריית

למרןתא,ךהאזןרית,והמןעצה

לסדנאןתהרבהביקןש

כמעטההוצאןתןלמןפעים,

ההכנסןת.עלעולןתתמיד

בחמשתמתקיימיםשנהבכל

האינטנסיבייםהפסטיבלימי

השורהמןבוטומופעי

יפןשלמידהבקנההראשונה,

סדנאות.וכןכולו,והעולם

ג'אזמופעיגםנערכיםלעתים

מיוחדותהפתעותישותמיד

בהןששותףשמיחןויותבמינן,

בעיקרלעולם,אותןישכחלא

הבוטו.חיידקבודבקכבראם

בהחלטזהכאןנדבק,שטרםמי

 .לולקרותעשוי

סדנאותשתילציןןראןיותעוד

שלאחת-מעניינותמאוד

שלןהשנייהיאמאדהבישופ

יאמאדהמוטןפןג'י.אקיקן

ןעלתיזמןןעלהרבהדיבר

ןלמחוליןמיןםלחייהמשןתף

הרבהשאיןעמדהמתוךבימתי,

גישהזוהשניים.ביןהבדל

זרהמקורית,פילוסופית

מרתקתבארץ,כאןלנולחלוטין

מבחינהופרובוקטיבית

לכך.שפתוחלמימקצועית

לסדנההביאהמוטופוג'י

בעלהשלרוחואתשהנחתה

המסירותואתהמנוח

עםלאמנותו,שלוהטוטאלית

מרגשיםוסיפוריםציטןטים

כלאתשקירבןראשונה,מיד

ןאלהמקוראלהמשתתפים

לסדנההבןטן.שלהשורשים

שלמהפכניטעםהיהשלה

בעיקרליחה,נסשלאפעם,

בוטואנשישלמבחינתם

שרןייםשעדייןבמערב,

אתלהביןהניסיונותבראשית

הזההמסתוריהעולםמהות

החיצוניהביטוי-בוטוששמו

האנושיתהןןייתנונבכישל

החייתיתהאינטימית,

כאחד.והפילןסןפית

ןמחןלג'אזערבהיהבתןכניתעןד

נגנישלןשהעםאנדןטדשישלאימפרןביזציה

 ) Keizo Inoue (אינןאהקייזן-יפנייםג'אז
 Tatsuya (נאקאמןרהטאצןיהבסקסןפןן,

Nakamura ( אןקיןאיטארןהקשהבכלי

) ki סItaru ( צרה.בחצן

הןפיעההגיל,מבחינתגם ,חביבהאחרןנה

שהקהל ,) Juju Alishina (אלישינהז'ןז'ן

המחןלבפסטיבללראןתההיהיכןלבארץ

שןנים,דןרןתגדןל,מבחרבכרמיאל.האחרןן

ועולמן.אחדכל-שןניםסגנןנןת

ביןתר.אןתיהרשיםמןרןבןשיקןשלהמןפע

אולי(ישנפלאןכןריאוגרףרקדןהןאמןרןבןשי

עםבארץשביקרןייאריאדןנה"אתשזןכרים

שלןהיחידןהןפעתעטן),פריכןריאןגרפיה

שלאחןןיההיתההשנהמאמןבפסטיבל

כאשה-נשרהבמהעלעלההןאתישכח.במהרה

בהתפתחןתןמרתק-שעהשלןבמןפעזקנה

לתינןק,הפך-כמןהןמעיןבתיזמןןןמדןיק

המהפנטתהבימתיתנןכחןתןןמןמיה.נמר

לידיבאןשלןהדןפןיןצאןתהתנןעהןאיכןיןת

הדימןייםבמסגרתאםגםמקסימלי,מיצןי

הבןטו.שלכברהמןכרים

הבאים.בגיליןנןת ,בןטןעלעןד

מ

34 

בפסטיבלמשתתפתשאניהשנייההפעםליזן

חלקהייתישעברהבשנה .) Mamu (מאמן

מאמןןבמרכזבסטןדיןהקדחתניןתמההכנןת

היפניןתהקידןתהרקדנים,קבלת-לבןטן

 ,הציפיןתהחרדןת,המתח,הכבן,דהמסןרתיןת,

הייתיהשנההמרגשןת.ןההפתעןתהאכזבןת

אןרחת.



 ' 96וני-יולייםילהודשהופעותוהל
00ביביונ 2 משורריםערב 2 ~.-

מחולערב-20.30בביוני-4

מוסיקהערב-20.30בביוני 6

00ביביונ 9 משורריםערב 2 ~.-

מחולערב-20.30בביוני ~~

מוסיקהערב-20.30בביוני ~ 3

אתיופיהיהדות 2 ~.-00בביוני ~ 6

מחולערב-20.30בביוני ~ 8
מוסיקהערב-20.30ביביונ 20

משורריםערב 2 ~.-00בביוני 23

2S מחולערב-20.30בביוני

מוסיקהערב-20.30בביוני 27

משורריםערב 2 ~.-00בביוני 30

מחולערב-20.30בביולי 2

מוסיקהערב-20.30בביולי-4

המחזההקראתערב 2 ~.-00בביולי 7

מחולערב-20.30בביולי 9

מוסיקהערב-20.30בביולי ~~

משורריםערב 2 ~.-00בביולי ~-4

מחולערב-20.30בביולי ~ 6

מוסיקהערב-20.30בביולי ~ 8
מחולערב-20.30בביולי 23

2S מוסיקהערב-20.30בביולי

מחולערב-20.30בביולי 29

שיטרית.סמידרור-בנאי,פרץדליס, ,בו-הראשמשה ,אמיראהרוו
סנטור-ששוומנשהאורח:נגו

נשיםכ,דקינה,השירים,שירעםענבללהקת

נגנים 8עםבורוכובישראלמערב,מזרחאנסמבל

מתתיהו.מרגליתחקק,בלפוראלקיים,שלי ,איילדוד ,אביושלמה
גיטרה-הרשטייומיגל :אורחנגו

בוכריתחתונה ,בוכריתאתניתלהקה

נגנים 7עםזמרתשפתיים,להקת

אתיופיםונגניםשחקניםעםאתיופיםוסיפוריםשירים

נשיםכ,דקינה,השירים,שיר-ענבללהקת

נגנים 5עםדלאליאיר ,עלעולאנסמבל

נחמיאס-גלס,איתומיכאלי,ציפי ,בו-משהבו-ציוו ,בז'רנומאיה
וכינורעוד-דלאליאיראורח:נגו .סומקרוני

נשיםכ,דקינה,השירים,שיר-ענבללהקת

נגנים 5עםפיאמנטהאלברט

עוזיאל.רחלסרטל,משהמסג,סבינה ,חייקיואב ,גורויצחק

ובנג'וסעודגיטרה,-יפרחעמוס :אורחנגו

נשיםכ,דקינה,השירים,שיר-ענבללהקת

נגנים 4עםברשלמה ,הטבעיתהברירה

-טוביזכריהמאתטביבי 11עפ 11השדהכעשב 11
ישראלקולהקלטת

נשיםכ,ד ,קינההשירים,שיר-ענבללהקת

אפרתעובדעםבנאיאהוד

שלוש.שמעוורצבי,שלוםבו-דו,דיערהביטוו,ארזאליאס,אבי
בו-עמיאילו :אורחנגו,ברשלמה :אורחזמר

חיפהאוניברסיטתשלהאתיופיהמחולתאטרוו- 11אסקסטה 11

 11יונהסעי"תימניתולהקה

מתימונשיםבשירתאברהםלאה

נשיםכ,דקינה,השירים,שיר-ענבללהקת

נגנים 5עם ,מורכוסאמל

בכורההצגתענבל,להקת

רותמגילתהשירים,שירלוי-תנאי:שרהשליצירותיהחידוש

הכריתבמבצעמחירים
דלל.סןזןבמרכזענבלבביתמתקיימיםהמןפעים .חןפשיתכניסה-משןררים ,ח"ש 40 .-מןסיקה ,ש"ח 30 .-מחןל

ח 11ש 100במחירלמןסיקהכרטיסים 4חבילתמחיר .ןלמנןייםלסטןדנטיםהנחןת

ש"ח 100במחירלמחןלכרטיסים-3ולמןסיקהכרטיסים 2חבילתמחיר

אשראי:בכרטיסיכרטיסיםלהזמנת , 03-5172758 , 03-5173711 'טלחבילותלרכישת

03 11קסטל 11 03-5279797"הדרן" , 03-5105656טל'דללסןזןמרכזבקןפת -6044725 . 
 61,46 , 42 , 40 , 22 , 10 , 8דלל:סןזןבקרבתהעןצריםציבןריתבתחבורהדוקןוימספרלנןחיןתכם
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 wת Iחוש וI riJחוש Wת Iש
V" עלהרהוריס

התקנוואודות

פרסלהענקת

במחולישראל

לשאתוךמאת

ביןתרהיןקרתיהפרסהןאבמחןלישראלפרס

שלה,המחןללאמניישראלמדינתשמעניקה

בתהברןניתכמןבתחןם,ענקיםזכןבפרס

ןבכספהבחזןנהשהקימהרןטשילד,דהשבע

בתאןלפןןאתדןרןבתשבעבתהלהקןתאת

האמנןתיהמחןלאתהעמידהןכך ,דןר

תנאי,לןישרהמקצןעי;בסיסעלבישראל

בתחןםןגאןןענבלמחןלתיאטרןןמייסדת

שלהמרכזיתהדמןת ,קראןסגרטרןדהיצירה;

שלדןרןתשלןמןרתםבארץההבעהמחןל

שלהתןןךעמןדקדמן,גןריתןמןרים;רקדנים

מפעלןמקימתהישראלייםהעםריקןדי

ברטןנןבדבןרההעדןת,ריקןדישלהתיעןד

אלהןבימיםשניםחמשלפניהפרסכלתהיתה

משההכןריאןגרףלמחןלישראלבפרסזכה

ןדממה,קןללהקתמקיםאפרתי,

רבןת,זכןיןתבעלהןאאפרתימשההפרסחתן

איךהןאהנןשאהכתבה,נןשאהןאלאאבל

אתתכלןללפרסהמןעמדיםשרשימתלהבטיח

אןתםןשישפטןביןתרהטןביםהמןעמדים

ןההןןההעבראתהמכיריםבמחןל,מןמחים

העתידייםההתפתחןתכיןןניןאתהמחןלשל

העשייהמשמעןתאתלהעריךשיןכלןכך ,שלן

רחבה,הסתכלןתמתןךהמןעמדיםשל

כןתרתתחתןהתיאטרןןהמחןלנשפטיםהיןם

ןעדתידיועלהבימה,אמנןיןת-משןתפת

חנההשחקניתהםהןועדהחבריאחת,שיפןט

באןניברסיטתלתיאטרןןהחןג,ראשמרןן

שהןאטימן,שליהשןפטעןז,אביד"רחיפה

איששחקן,שלבןןגםמןבהקתיאטרןןחןבב

ןהכןריאןגרפיתקירשנבאוםמןטיהטלןןיזיה

אנשישניהזההמכןבדבהרכבאלקיים,אשרה

זיקהעםציבוריאישישנימקצןעיים,תיאטרןן

תחןםשלבלבדאחתןנציגהלתיאטרןןחזקה

עםנמניםאלהאנשיםהדברים,מטבע ,המחןל

באןפןהתחןםאתןמכיריםהמחןלצןפיקהל

ביןתרהיןקרתיבפרסמדןבראבלכללי,

V" נפטרה

ברגהאוסרות

ןאלמנתוןבמאיתכןריאןגרפיתברגהאןס,רןת

נפטרה ,)-1979ב(מתדסאןפאןלהמלחיןשל

בגרמניה,בינןאר

בביתלמדה , 1927בשנתנןלדהברגהאןסרןת

היתהןמאזבדרזדןפןלוקהגרטשלהספר

מחזותשלבייחןדןבמאית,כןריאןגרפית

דרכהאתהחלההיאואופרןת,מןסיקליים

38 

גןןניםביןלהבחיןהשןפטיםןעלבתחןם,

כןלםאתןלהביאמצןינןתשלמעןדנים

שיקןליהם,בחשבון

פרופסןרהשנההופיעוהמועמדיםברשימת

באקדמיהלמחןלהחןגמייסדתלןי,חסיה

ןירדנהבירןשלים,רןביןע"שומחוללמוסיקה

מחולרקדניןתביןהשןרשיתשהיתה ,כהן

המסכתןתשלהידיעהבהאןהיוצרתההבעה

תלמידיםשלדןרןתהקימןשתיהןלחגים,

קשהאפרתי),משההנןכחיהפרסחתן(ביניהם

המןמחיותאיננןשמחןל ,מאנשיםלדרןש

שישיםשלההישגגןדלאתלהעריךשלהם,

וארבעיםהבמהעלעשרים-עשייהשנות

עשןריםארבעהשכברדמןיןתשלבחינן,ך

מלאןכהן(לירדנההזרקןריםמאןררחןקןת

מןעמדכלעלאמנםשנה),משמןניםיןתרכבר

 ,ןהמלצןתחייםקןרןתעםתיקלשןפטיםמןגש

 ,עינייםלמראהישןןהלאבכתבתיעןדאבל

אחתכןריאןגרפיהשלהאמנןתיערכהןלעתים

מןעמדשליצירותמעשררבמסויםאמןשל

לאיןגבןההההיסטןריתןמשמעןתה ,אחר

ציןןמנקןדותיותראינההניירתיןתר,שיעור

 ,הזיכרןןלריענןן

דןד"רולאמנןתלתרבותהאגףמנהללדברי

היאהחייםתחןמיבכלההתמחןיןתריבןירןנן,

המתחריםהנןשאיםאתלאגדהמחייבת

הרןחהיהדןת,מדעיכמןראשיים,לאשכולןת

מדעיןהרןח;החברהמדעי ;תורניתןספרות

זאת,ןבכלןכדומה,ןהטכנןלןגיההטבע

שןפטיםןלהעצמהבזכןתעןמדתהמןסיקה

שןלמיתהשרהוכאשרהמוסיקה,מתחום

לעבריתהתירגןםשלבחשיבןתהכירהאלןני

לנושא,מיןחדפרסהקציבהןשירהספרןתשל

יתרמגלהשאנישיאמרןכאלהבוןדאייהין

רצןפותבארץהמחןלתןלדןתאבל ,רגישןת

נןטיםהמחןל,לתחןםמעליביחסשלדןגמאןת

שזקןקהחריגהילדכאללתחןםלהתייחס

אלהכללבדרךבןגר,אחשלמתמדתלתמיכה

הגןפני,החינןךאןהתיאטרןןהמוסיקה,היו

המחןלהצליחןהתעקשןיןתמלחמןתאחרירק

שאינןעצמאי,כתחןםחלקיתבהכרהלזכןת

שהןאאףיןתריירוחניות"מאמנןיןתנןפל

להפרידישבעתידאמנןיןת-הגוף,בתחןם

שלעצמאןתןלתתומחןלתיאטרוןביןלגמרי

למחןל,ממש

וייחןדה ,ברכטברטןלדשלבחבורההאמנןתית

מוסיקה,ביןשיצרהבאינטגרציההיהכיוצרת

למחזותשלהבעיבןדיםדרמטיןטקסטמחןל

ןאגנר,שללאןפרןתןאפילןברכטשל

שלאלשןןןחדתנןקשהאשההיתהברגהאןס

עצמה,שלהאלהאתלהןציא ,שטןיןתסבלה

הקומוניסטיתבמפלגהאדןקהכחברה ,למשל

אמניםלהתקיףנהגההיאמזרח-גרמניהשל

למערב,שעברו

דקות 90אתלבצעהקפידהמןתהיוםעד

םכרקדנית,שלההיןמיהאימןן

בונאמרמוגדר,דילאהואישראלפרסתקנןן

 ,יחידים ,ישראללאזרחי"מיןעדשהפרס

למופתשהינם ,ישראלייםתאגידיםאןקבןצןת

ןהתחןמיםהמקצןעןתבאחדנןייןהצט

ןעדתידיעל,ושנבחרןלהלןהמפורטים

פרסיתקנוןפיעלוציבוריתמקצועיתשופטים

פועליםשעדייןלאנשיםהכןונההאם ".ישראל

שהיאבתרןמהמדןברהאם ,לוןתיקיםאן

שהשפעתהבתרןמה ,אמנןתיתדרךפריצת

הדלהלהיןתשחייבאןלישראלמןגבלת

יחסיעםבאנשיםמדןברהאם ,בינלאומי

צנןעים,באנשיםדןןקאאןטוביםציבור

הןאושהפרס ,מןכרתפחותשעבןדתם

העשייהלמשךהאם ,להםלהןדןתההזדמנןת

קטןחלקרקואלהבהחלטה?משקליש

השיקןליםאתרקלאשקןבעות ,מהשאלןת

שיקוליאתגםאלאהשופטיםלהחלטת

 ,מועמדןתםאתלהגישהאמנים

לדןרישראלפרסהןענקבעבר ,למשל

שנקלטןהמסר ,פלןסהשבעיםבני ,החלןצים

יהםיחשמפעללאלהרקקנמןעשהפרסהיה

כךעללהןדיעראןי ,שןנההמסראם ,נשלם

לגשתיןכלפעילשעדייןהדןרשכלכדי,מראש

מראשלהבהירגםרצןיהפרס,עלדדןתולהתמ

 ,אחתיצירהעל ,חייםמפעלעלהואהפרסאם

החליטההשנהכלשהן,ספציפיתחןםעלאו

החלטהעל ,היצירהבנןשאלהתמקדהןועדה

לאכדיןמראש,בבהירןתלהןדיעישכזאת

עגמתלהםןלהסבמצויניםאנשיםלהטריח

שהןןעדהמהאינןשייחןדםכשברןר ,נפש

המלצהיירקקןבעהפרסתקנוןןען,דמבקשת,

תןבאאחדפההשןפטיםבןועדתשנתקבלה

תגיעלאאםהפרס,הענקתלצןרךבחשבןן

הפרסיןענקלא-אחדפהלהחלטההוןעדה

לאהשןפטיםןשמןתשנהבאןתהתחןםבאןתו

שןפטהןגנת,לאתקנהזןלדעתייפןרסמן."

מבטלהואשכךבידיעהלחתןם,לסרביתקשה

יידעאם ,שנהבאןתהבתחןםהפרסאת

בהחלטהרעמה ,ןבכלל ,פןמבייינתןשלסירובן

אונמנעיםןישקןבעהרןבשבה ,דמןקרטית

 ?מתנגדיםאפילן

תקנןןשלכןללתלרביזיהמקןםיש ,לסיכןם

 ,לתיאטרןןהמחןלביןלהפרידישהפרס,

ןלהבהירהשיפןטתחוםפיעלשןפטיםלבחןר

הקריטריןנים,את

ם
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v למחולפסטיבלים

נורווגיה

Bergen International Festival 

22V - 2VI 1996 

May 

22,23 The Royal Ballet, London 

oreography: Twyla Tharp רCI 

, Nederlands Dans Theather II 

TI'iple Bill 
Zhang Xie Zhuangyuan 

Chinese opel'a from the 12th century 

, The Royal Danish Opera 

, PI'oduction: Flemlning Flindt 

mark רDel 

Compagnie Ea Sola May 31/ 

28,29 

Choreography: Ea Sola, Vietnam June 1 

שוודיה

Stockholm, Drottningholms Slottsteater 

lVI - 14IX 1996 

,). Aug 31, Sept 2, 3, 6, 7 (two perf 

). 13, 14 (two perf 

PI'oduction of the Royal Opera 

Commedia dell'Arte 
: Evening with three ballets by Ivo Cramer 

; e Highwayman, Music: E. du Puy רTI 
; AI'lequin's Death, Music: Anonymous 

Arlequin, Magician of Love, Music: E. du Puy 

Lanchbel'y רConductor: Johl 

The Swedish Royal Ballet 

ספרד

XXII Costa Do Estoril Music Festival 

2VII - 10VIII 1996 

Spanish National Ballet 

"EI sombrero de tres picos" 

Spanish National Ballet 

"La vida breve" 
Flamenco Evening 

Victor Ullate Ballet 
"EI amor brujo" 

Victor Ullate Ballet 

"Giselle" 

July 15 

גרמניה

Lud\vigsburger Schlossfestspiele/Internationale 

1996 Festspiele Baden-Wurttemberg 31 V - 15IX 

Merce Cunningham Dance 

Company 

Change of address, Rondo 

Die Festspiele verabschieden 

Marcia Haydee in Ludwigsburg 

"Dornroschen", Stuttgarter Ballet und 

Staatsorchester 

Trisha Bro\vn Company, 
New York (DEA) 

Nederlands Dans Theater III 

Bayerisches Staatsballett 

June 2 

15, 16 

18, 19 
22,23 

40 

26 

Ohio State University Multimedia Workshop in 
Dance Documentation and Preservation 

25-28,1996 July 

Location: Columbus, Ohio 
op רith, Worksl רA. William Sn Contact: 

96 ' Cool'dinator Multimedia Workshop 

Department of Dance 

The Ohio State University 

432 10 Street 1813ר North Higl 

614/292-7977 Phone: 
smith.1952@osu.edu 

דולר 250ההשתתפותדמי ,מעשיתסדנה

E-mail: 

30 Dance to Honour Kings: Sources for Court and 

1690-1740 , Theatrical Dramatic Entertainments 

1996 , 22-24 August 
Location: King's College, London, England 

Dance Conference Contact: 

t of Music רc/o Depal·tmel 
King's College London 

The Strand 

London WC2R 2LS United Kingdom 

0235-850756 Phone: 

National Dance Association Conference 

Weaving Dance in Learning: 

Realities, Myths and Possibilities (Dragons) 
October 10-13, 1996 

Minneapolis, MN 
AAPHERD Convention Department 

703/476-3466 
conv@aapherd.org 

Location: 

Contact: 

Phone: 
E-mail: 

16 

ASIS 1996 Annual Meeting: 
Global Complexity: Information, Chaos and 

Control 

October 21-26, 1996 

Location: Baltimore, MD 

Contact: Linda C. Smith 

Graduate School of Library and 
Information Science, Univel's ity of 

Illinois at UI'bana-Champaign 
50 I E. Daniel Street 

Champaign, IL 61320-62 11 
Phone: 217/333-7742 

Fax: 2 17/244-3302 
E-mail: Icsmith@uiuc.edu 

19 
23 

24 

10 

Congress on Research in Dance (CORD) Annual 

Conference 

The Body in Dance: Modes of Inquiry 

1996 , 6-8 November 

Location: University of North Carolina at 

Greensboro 

Dr. Jill Green, CORD Conference Contact: 

ivel'sity of North רCo-Chair UI 

Carolina at Greensboro Department 

ofDance 

323 HHP 

2741 2-5001 Greensboro, NC 

910/334-4064 Phone: 

v וכנסיםם~אירועי
............. 
4th Intel'national Congl'ess on Physical Education 

and Sport 
1996 , 17-19 May 

, Location: Democritus University ofThrace 

otini , GI'eece רKon 

. Secretari at 4th I.C.P.E.S Contact: 

Department of P.E. and Sport Science 
Democritus University of Thrace 
Komotini , Greece 

+30-531-26908,21764,21762 

+30-53 1-33582, 26908 

Phone: 

Fax; 

Dance/USA 1996 National Roundtable 

June 13-15, 1996 
, Hotel Inter-Continental 

Los-Angeles, CA 

Kellie Hal'ris 

Dance/USA 
820 1156 15th Street, Suite 

704 ] 20005-Washington DC 

202/833-1717 

202/833-2686 
danceusa@tmn.com 

מינהלשי·לאנמחולאמניביןמשותףדיון

Location: 

Contact: 

Phone: 

Fax: 
E-mail: 

Society of Dance History Scholars (SDHS) 
Speaking of History: Dance Scholarship in the 

1990s 
June 13-16, 1996 

Location: Hennepin Center for the Arts, 
Minneapoli s, MN 

Contact: Shelley C. Berg 

Division of Dance 

Meadows School of the Arts 

Southern Methodist University 
P.O. Box 750356 

Dallas, TX 75275 

1996 Workshop in Visual Resources Collection 

Fundamentals: Current and Emerging 
June 17-21, 1996 

The University ofTexas at Austin 

David Terry 

512/471-8806 

Location: 

Contact: 

Phone: 

Fax: 512/471-3971 
dterry@uts.cc.utexas.edu 

דולר 450השתתפותדמי

E-mail: 

96 ' Jazz Dance World Congress 
3-7,1996 July 

Location : John F. Kennedy Center for the 

Performing Arts Washington, DC 

96 ' Jazz Dance World Congl'ess Contact: 

Attn: Nan Giordano 

614 Davis Street 

60201 Evanston, IL 

847/866-9442 : Phone 
ביןתחרותוכןדיוניםשיעורים, ,סדנאותכולל

 .ומופעיםכוריאוגרפים



אפרתיוכשה
ישראלפרסתגרך



I 
קופךמוג'ודימאת

לכוריאוגרףרגישלהיותטובתאורןעל ~

שלושהתאורהמנתעלעוב,דהואעמו ..........
חשבוביותרהפשוטהברמהלריקוד.תתאים

לביןקלאסילבאלטתאורהביןההבדליםעל

הקלאסיבבאלטמודרני.יותרלמחולתאורה

ישכיהרקדן,פניאתהיטביאירהאור

עללהשתקףהאמוריםשלולרגשותחשיבות

מודרנימחולמגלם.הואאותה,ולדמותפניו

תתמקדהתאורהולכןמופשטיותרלרובהוא

פיסוליותאתותדגישהרקדןשלהגוףבצורת

 .התנועה

ישתקפוהריקודצורתשלהאילוציםגם

לשמורחייבהרקדןהקלאסיבבאלט .בתאורה

מדויקתאוריינטציהועלמשקלשיוויעל

רידב.ון'גבשםמחולשלותיקתאורןבחלל.

עלהרוקד,שרקדןבאומרויפהזהאתהגדיר

כןועלמהרצפה,יותרמנותקהאצבעות

רקדןלעומתוהרצפה.אתלולהאירחייבים

הואכאשרגםלעבודמסוגלמודרנימחולשל

האורכאשר ,שחורבחללהצפהכדמותמואר

42 

מעצבשלהאמיתיהמייוס

להתייחםניתואור.הואהתאורה

נמהעסאלמנטנאללאור

וברוריס:נפרייסמאפייניס

ושינויזוויתצבע,חלוקה,עוצמה,

משחקקצב.יצירתאו

בעלנליהואהאורבעוצמת

ברורהאפקטיביות

אךמוארשגופוכך ,נמוכהמזוויתבופוגע

ישירביטוימקבלהזהההבדלחשוכה.הרצפה

לבאלטתאורהמערכתהתאורה.במערכת

מגבוה.שמאיריםפנסיםהרבהתכלולקלאסי

במחולתלולה.דימזוויתיבואהצדדיהאורגם

יהיוגסה)הכללהכברשהיא(בהגדרהמודרני

בצדדיםנמוךבגובהממוקמיםפנסיםיותר

להיכנסמבליכ,ךהרקדן.ראשובגובה

משקפתהתאורהאמנותיים,לשיקולים

הריקוד.שלמאפיינים

והתפתחויותסגנונותבדיקתוכ,ךמאחר

עלגםמשהולנולומרתוכללמחולבתאורה

במחולשחלווההתפתחויותהשינוייםאודות

לאלפחותתוע,דלאשכמעטנושאזהעצמו.

לאהנוכחיתהמאהשעדמכיוון ,דרכובתחילת

ביטויכצורתלתאורההתייחסותשוםהיתה

לגבימסקנותקילהסאפשראבלעצמאית.

מופעיםמתיאוריהופעות,שלהתאורהאופי

שלוציודטכנייםנתוניםשלורשימות

תיאטראות.

שללמאפייניםמליםכמהאולילהקדיםכדאי

ההבדליםעללדבריהיהשניתןכדיתאורה,

אדםבןישאלואם .בהבשימושוהתפתחויות

שהואלוודאיקרוב ,התאורןעובדבמהברחוב

אך ,הכליהםהפנסים ,ואמנם ."פנסיםיייגיד

 .אורהואהתאורהמעצבשלהאמיתיהמדיום

כמהעםאלמנטכאללאורלהתייחסניתן

חלוקה,עוצמה, :וברוריםנפרדיםמאפיינים

משחקקצב.יצירתאוושינויזווית ,צבע

אפקטיביותבעלכליהואהאורבעוצמת

מסוימת,תחושהיוצרבהירמשהו ,ברורה

משחקאחרת.תחושהנוצרתוכשמחשיך

אוראיןואיפהאוריש(איפההאורבחלוקת

אתולכווןריכוזליצורמאפשרהבמה)על

לדמותאומסויםלמקוםהלבתשומת

ברורבאופןיוצרהואאףצבעמסוימת.

אורווייםבצבעיםמדוברבאם ,שונותתחושות

לחלופין,או ,וכחול,כאדוםממש "צבעונייםיי

לבן.שלחמיםאוקריםבגוונים

הנשקלמעשההואתאורהבזוויותהשימוש

הממוצעשהקהלמכיווןהתאורן,שלהסודי

ביןבהבדלמבחיןשהואכפיבזהמבחיןאינו

מסיבהואולילמעשה,כחול.לאוראדוםאור

אדםבןכליותר.משמעותיהיבטזה ,זאת

אומלמעלהמוארהואכאשרשונהנראה

ובצורתבתנועהמדוברכאשראך ,מקדימה

אםלדוגמה,עצום.משקלהאורלכיווןישהגוף

 ,ימיןמצדבעיקריוארסיבובהמבצערקדן

יהיה ,ימינהשכשיפנהכיוון ,יודגשהסיבוב

יותר.חשוךיהיהשמאלה,וכשיפנהיותרמואר

ייראההואמלפניםיוארהואאם ,זאתלעומת

שווה.בצורההזמןכל

שצפהמילכלברורהתאורהבשינוייהשימוש

אתמשנהכבה,נדלק,האורבמופעים.פעםאי

גםניתןהבימתית.בזרימהפיסוקויוצראופיו



שאינואורדרךרקדןתנועתידיעלשינויליצור

 ,הואהאורשלאלהבמאפייניסהמענייןאחיד.

אוליזהשניס.כמאהלפניעדנוצלולאשרובס

התאורהטכנולוגייתשגסמכיווןמפתיע,אינו

שלאולי,סיבהמאותהמוגבלת.אזעדהיתה

ממלאקייסהיהלאטכנייס,אמצעיסחוסר

הצגותהעמידואנשיסתאורן,שנקראתפקיד

 .המתרחשאתיראהשהקהלדאגוואיכשהו

או, ,הראשוניסהבאלטממופעיאחדדווקא

 .נגוהותבאורהוארקדם-באלט, ,תרצואס

הקטן"הארמוןיישלהגדולבאולס , 1581בשנת

נערך ,בצרפת ) Petit Palais Bourbo(ח

מופעמדיצ'ידיקטרינההמלכהשלבחצרה

המופע !'המלכהשלהקומיבאלטייהבשסענק

עלהתפרסההתופעההבחינות.מכלזוהרהיה

לפידיס.בהמונישהוארהאולסכלפני

בזהבוהבריקונצצווהתלבושותהתפאורה

המלאכותייסהעציסתפאורתבתוךוכסף.

שקופיסצעיפיסעסנפטמנורותהוחבאו

מאחוריהוחבאונוספותמנורותלפניהס.

נצץ.הכלהענניס.תפאורת

שלהדוכסשלהבאלטגסהתיאור,פיעל

באורזרחשבפריס,בלובר ,-1610בוונדוס

לפידיס 800-התקופהשלבמונחיסנגוהות

עסמכסףנברשות-800ולבנהמשעווה

הבאלטשלאלהבהופעות .ונרותקריסטל

וליצירתלהארההתאורהשימשההחצרוני

כנראההיתהגסזו-תיווחגיגזוהראווירת

שבכללהדגיש,חשוב . 0עצמהמופעיסמטרת

לאוזהמואריסהיווהקהלהאולסמקרה

יצרווהזוהרהבהירותאדרבה, .לאנשיסהפריע

ולהיראותלראותיכלוכולסשבוי,חגיגאירוע

שלהעוצמהמאפייןרקחמודותיהס.בבגדי

היווהזוהרהבהירותלמעשה.נוצלהאור

ביותר.חשוביס

המצב ,התיאטרוןלאולמותהגיעהמחולכאשר

שלטכנייסמתיאוריס .השתנהכמובן

שרובעולה-18הבמאהפריסתתיאטראו

שהקהללמרות ,הבמהסביבהיוהאורמקורות

היו ,בקלעיס ,הבמהלצידימואר.נשארעצמו

מעלתלוייסהיונוספיסנרותנרות.מאותכמה

ראותלאפשרהיתהאלהכלמטרתהבמה.

אךהרקע,בדישלוהןהרקדניסשלהןטובה,

מכיוון ,הפניסהבעותאתלראותעזרולאהס

אלאמלפניסהרקדניסאתהאירולאשהנרות

בקדמתהרצפהעל ,לכןומלמעלה.מהצד

אמנסאלהנפט.מנורותשלשורההיתההבמה

יוסשבחיימכיווןבפניס,מסויסלעיוותגרמו

מואריסאנשיסלראותרגיליסאנויוס

תיקןכבדאיפוראך ,מלמטהולאמלמעלה

עלאורנזרקלפחותוכךהעיוות,אתקצת

הפניס.

בכלללאפשרהיתההתאורהמטרתעדייןאבל

לאהתפאורה.ואתהרקדןאתלפחותלראות

באמצעותנפרדתמציאותליצורניסיוןנעשה

בתאורההתייחסותהיתהלאובוודאיהתאורה

 'לקהליכמואר,נשארהאולסהריקוד.לצורת

 .ולהיראותלראותחשובהיה

בראשית ,-19הבמאהחלהמהותיהשינוי

 ,חדשהמטרהנוספהאזהרומנטי.העידן

ויצירתכהארהעודנתפסלאהתאורהתפקיד

אווירה,כיצירתאלאבלב,דחגיגיתחושהת

 .הרומנטיתבאמנותכךכלהחשוברכיבאותו

צבעונית.תאורהעסבניסיונותהתחילואזרק

לפניהונחואשרצבעוניות,זכוכיותעסעבדו

בבדיסשימושצבעונייס.בדיסועסהמנורות,

יצרטול,בדכמוהיושכנראה ,"כ"צעיפיס

לעתיס ,אלהבדיסומיסטיות.ריחוקתחושת

בתוךונמתחונפרסותמי,דלאאךצבעונייס

בתוךהוסתרואשרבמנורותוהוארוהתפאורה

(היאאמנסשוכללההנפטמנורתהתפאורה.

פחות)ומרצדתיותרבהירהלהבהעלשמרה

השתנולאהטכנולוגייסהאמצעיסבעיקרסאך

השימושהואשהשתנהמההתפתחו.ולא

התחילולראשונההרומנטיבעידן .באור

 .הצבעבמאפייןלהשתמש

האלההדבריסשרידיאתרואיסאנוהיוסעד

בלהקותובייחוד ,קלאסיבאלטשלבמופעיס

המבקרעדכנית.פחותטכנולוגיהעסמארצות

ימצאלמשל, ,ברוסיהשסאיבאלטבלהקת

דרמטיברגעכאשראחי,דבאופןשטופהבמה

הרומנטייסהבאלטיסצבע.מחליףהכל

ברורהתאורהבשינוייהשימוש

במופעים,פעםאישצפהמילנל

אתמשנהנבה,נדלק,האור

בזרימהפיםוקויוצראופיו

עלשינויליצורגםניתוהבימתית,

אורדרןרקדותנועתידי

אחידשאינו

ורוחותמתיסשלבדמויותמאוכלסיסהגדוליס

כחול.הואביותרהנפוץהצבעולכןרפאיס,

לגווןנתןאףלתאורהפילטריסשלאחדיצרן

כיג'יזל",כחולייהשסאתכחולשלמסויס

הנערותכלאתשוטףלודומהאוכזהצבע

הפקותיו.בכל ,זהבאלטשלהמתות

חזקיסאורמקורותהמצאתעס ,-19הבמאה

 ,החשמליתהקשתומנורותהליימלייטכמו

פניעלהאורשלהחלוקהבמאפייןשימושנוסף

 ,עוצמהבעלאורמקורהיהפתאוס .הבמה

ואז ,האולסמקצההבמהאתלהאירשיכול

למקדהיהואפשר ,הפולוספוטעידןנפתח

עותבאמצ ,מסוימתיתרקדנעללבתשומת

מקוסלכלאותהוליווהשהקיףאורשלמעגל

 .הבמהעל

עצמוהריקודוגסרבותשניסנמשךזהמצב

השינוישניס.באותןמאודהשתנהלא

התחוללמחולבתאורתביותרהמהפכני

ודתהעבעס ,השלושיסבשנותהבריתבארצות

 .רוזנטלג'יןבשסוגאוניתצנועהאשהשל

מתכנןשלנפרדמקצועעדייןהיהלאזהבשלב

ללאמשחקללמודהלכהרוזנטלין'ג .תאורה

אשההכירההלימודיסובמסגרתמיוח,דחשק

התיידדוהן .גראהסמרתהבשסאחרתצעירה

נפטרה,שרוזנטלועדדרכןמתחילתיחדועבדו

כך ,המחולפניאתשינתהשגראהסוכשס

המחול.תאורתפניאתשינתהרוזנטל

אךבלנשיןבשסנוסףגאוןעסעבדההיא

היהלאאזהבאלטבהופעותהחדשהמראה

בעיותשלאלאגאונותשלישירהתוצאה

עליונהוריתאחתאורה

ז', , .. ~ . 
 ,. i 'ם .-~

 {'~' iזז
,~ " -

 ,גבוההיתוומז ,מלמעלהתאורה
ד=---,----------,

הדמויותאתטהבלימה

כההרקעעל

43 



ולינקולןבלנשיןשלהבאלטללהקת .תקציב

להעמידנאלצווהםהכסףנגמרקירסטיין

עם ,מתחלפותתפאורותללאבאלטמופעי

אורוהרבהבלב,דברקעשחוראוכחולמסך

 .ומוארתמבריקהקופסהמיןליצורכךי

הבאלטאתלשחררמעונייןהיהבלנשין

 ,באירןפהןיאלקשרנשהדקןרטיבימהעןמס

רקדניםשלימהפכנמראהנןצרןלכן

אךגדןלה,בןןירטןאןזיןתרןקדיםקלאסיים,

לסביבהחריףבניגןד ,ןבהירהנקייהבסביבה

צןפיליםירגהיןאליהןהצבעןניתהעשירה

 .באלט

ןמהנטייהמגראהם,הןשפעהרןזנטל ,במקביל

 ,זןמהפכניתבתקןפההמחןליןצרישלהכללית

היןלאהיצירהמקןר ."החןצהמבפניםיילעבןד

משמעןתאחרהחיפןשאלא ,מסןרתייםצעדים

גןפניתדרךמציאתמכןןלאחר ,פנימית

רןזנטלעבדהןכך .משמעןתאןתהאתלהמחיש

להאיררקלאהיתהמטרתה .התאןרהעם

באמצעןתדר,ךלחפשאלא ,אןןירהןליצןר

משמעןתאתןלהמחישלחזק ,התאןרה

למדיבנאליןתלנןנשמעןתאלהמליםהריקןד.

לאאחדאףשלפניההיא,עןבדהאךהיןם,

 .זהאתעשה
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שנבעהנןספת,מהפכניתהברקהלההיתה

גילתההיא .הבמהעלעןמקליצןרמהשאיפה

 .במחןלדןןקאעצןם,כןחהתאןרהשלזןןיןת

מזןןיןתמאיריםשמחןליןדעיםהכלהיןם

ןגםמהצ,דבעיקרכלןמר ,אקספרסיביןת"יי

רןזנטלאך ,םיאחןריןמאלכסןניםמלמעלה

בספרה .אלהכלעםשעבדההראשןנההיתה

שיצרהריקןדשבכלמספרת,היאהאורקסמי

באןרמשתמשתעצמהאתמצאההיאגראהם

 ,ןבאלכסןןגבןהמאןדמאןדממקןרעיקרי

אצבעייזהאתכינתההיא .מאחןררחןק

 !'מרתהשלהאלןהים

סטנדרטיהפךזהתאןרהסןגרןזנטלאחרי

צדדיןתמזןןיןתהגיעהאןרמחןל.בהארת

ןאתהתנןעהאתהדגישןבכך ,ןאקספרסיביןת

שללתאןרהגמןרבניגןדהיהזה .הגןףצןרת

שפךאשר ,קלאסיבאלטשלהקןדםהעידן

סןלניםהבליטאחי,דבאןפןהכלעלאןר

שהשינןישברןרלינדמהצבע.שינהןלעתים

 .עצמןבמחןללהתפתחןתבמקבילבאבתאןרה

דרכיכןריאןגרפיםחיפשן-20ההמאהבאמצע

תאןרה.באמצעןתהיתרביןחדשןת,ביטןי

אלןןיןשלהעבןדןתהיאלכךבןלטתדןגמה

סגידקהרמשאתפחותא 7'הרצפהאתרהאיהמ ,ית 7'7'כתאורה

ט)גרטשטוט 7'א(נ

עלמןפשטןתשיקןפיןתהקריןאשרניקןלס,

הצןרהאתלשבןרכדיהרקדניםגןפןת

זאת,עםיןתר.מןפשטמשהןןליצןרהאנןשית

ןתנןעתיתפיסןליתעבןדהנשארהדגשעיקר

להבליטהמשיכהןהתאןרה ,הרקדןגןףשל

 .אלההיבטים

שינןימתרחשהאחרןנןתבשניםשרקדןמני

הזכרתישלאבאלמנטשימןשיש .נןסףמהןתי

תאןרנים .לעיןהנראהכדברהאןרהןאעדיין,

ןפתאןםבעשןהאןןיראתממלאיםרןקשל

שליערהןפכתןהבמהנראןתעצמןהאןרקרני

מצטרףעצמאיכאלמנטבאןרהשימןשקרניים.

באמצעןתליצןרניסיןןשהיא ,כלליתלמגמה

להתמקדבמקןם ,בימתיתסביבההאןר

מסתמנתמקןמןתבכמהכן,כמן .נטןבתנןעה

אחרןחיפןש "מןפשטתאנטיייאסתטיקה

 ,פיסןלילאלאןראןתנןמחזירזההקןנקרטי.

ןלמקןרןתןחשןפןתאנטי-תיאטרליןתלבמןת

פלןרסצנטמנןרןת ,למשל ,כמןאמיתיים,אןר

 .חשןפןת

אחרתתחןשהאחרילחיפןשמןבהקתדןגמה

אחדבריקןדפןרסיית.בילשלבעבןדהניכרת



סרטשלבשילןבהמרתקהשימןשאתבעיקר

שיקפןהתאןרהאמצעיגסאךחייס,ןרקדניס

התאןרהעמןדיןהןלכת.הנרקמתהאןפנהאת

היתהלבמהמעלבפנסיס.הןארןעצמס

ןתןךלבניס,פנסיסמאןתשלןששלמערכת

ןעלןמלמעלהירדןהפנסיסכלהריקןדכדי

מאשררןקהןפעתכמןיןתרנראהזה .בחזרה

 .ןמרגשמרשיסהיהןזהמחןל

לאןתסנןסףןביטןי .יצרהשהיאהאמנןיןת

אףהפכהאשר ,בתאןרהלמצןאניתןשינןייס

 .לאמנןתהנןכחיתבמאההיא

שישהבעזרתןרקאךהבמהאתמאירהןא

אין .הקןלנןעמתאןרתהלקןחיס ,ענקפנסי

כאילן ,לבןבבןהקשטןףהכלמהצ,דאןר

אנטי-אןןירהיןצרהדבר .השמייסנפתחן

 .הגןףתנןעתשלהדגשהןשןללמןחלטת

אןר ,גלןייסבפנסיסמשתמשהןאאחרבריקןד

גלןייס ,תלןייספנסיסזןגןת-12מנןבעיחיד

זןןיתשןב .נמןכיסצינןרןתעלהצןפה,לעיני

מכןןנתןשבירהפלסטית,ןלאכלליתתאןרה

אתלבןדדניסןאשר ,קןדמןתמןסכמןתשל

מאגי.חללבתןךהרקדן

מ
עיקריים:מקורות

Bergman, Gosta, Lighting in the 
Theatre, Almquist & Wiksell, Uppsala, 
Sweden, 1977 בעןלסשינןייסמשקףזהששינןיסבןרהאני

מהאסתטיקהלברןחהניסיןןאתעצמן,המחןל

 ,בתנןעההאדסגןףשלהפיןטיתאןהפשןטה

עסשןחחתיאךהמזעזע.אןהקןנקרטילתןך

במידתהשינןיאתמייחסןהןאבמהחשמלאי

הביתהבאאדסבןיי-אמרהןא .לקהלמה

להגישצריך .להתאמץכןחלןןאיןמהעבןדה

אז ,טלןןיזיהרןאיס .מגשעלהדבריסאתלן

 ,סביבהיןצרתהתאןרה .להתאמץרגיליסלא

הןסיףןהןא ."קןרהמהלהביןלןעןזרןזה

צריך .הרקדןתנןעתמספיקהלאייהיןס

זהאןליהקהל.אתשיתפסןנןספיסאמצעיס

אמרלאןעצר. " ....פחןתאנחנןשהיןסאןמר

 MTVה-שדןרהבנתיאבל ,פחןתאנחנןמה
איןןברןר.חזק ,מהרהדבריסאתלקבלצריך

 ,הכלכברראינןזהעסןיחד ,להעמיקזמןלנן

להרעישלתקןף,צריךאןתנןלהרשיסןכדי

ןלזעזע.

Cohen, Selma Jeanne, Dance as a 
Theatre Art, Harper & Row, New 
York, 1974 

בלגיתלהקהשלעבןדההיאנןספתדןגמה

גביעלתלןזןבעבןדה ." Rooms "בשס

הןנחןאשר ,רביספנסיסצינןרןתארבעה

דרךנעהריקןדכל .לבמהמעלבאלכסןניס

תאןרהללא ,זןבדרךשנןצרןהאןרפסיארבעת

לאןצןרנית,ברןרהסביבהיןצרהאןר .נןספת

 .הרקדניןתנעןתבתןכהאשרסיפןרית,

ליצןרכדיבעיקרבאןרמשתמשתבאןשפינה

עסעןבדתהיאכפןרסייתממש .סביבה

של HMI(פרנלקןלנןעשלהחזקיסהפנסיס

בעשן.האןןיראתןממלאהקילןןט)חמישה

כמעטבןהקיןצרהעשןבתןךהחזקהאןר

הדגשתןלאלההחשןבהאפקטןזהמןחשי

יןצאפןעלהיאזןתאןרהצןרתהתנןעה.

 .עבןדתהשלמהתיאטרליןת

Rosenthal, Jean, and Wertenbaker, 
Lael, The Magic of Light, Little, 
Brown & Co. , Boston, 1972 

שלמעבןדהלקןחהשנביאאחרןנהדןגמה

אשרמקנדה,סטפס"יןמןלהלה"להלהקת

יזכןרהקהל .שניסכמהלפניבארץביקרה

כלעלהמןדרנייסבחייסשהשינןייסספקאין

לאנשיסקרהזה .אןתנןגסמשניסהיבטיהס

ןעמההשתנתההחברהתמידהתקןפןת.בכל

למחולאזוויאולפן
היודןעמק

מנןר:גיןראשלהאןטןביןגראפיספרןהןפיע

בזמניםהו~בזמנים,הטובס
אזוריתמועצהאורדזרדזרשלבזרכזרלתזר

הירזןעמק
למחולאולפן

 15132הירזןעמקז.ג.
 06-751838 .טל

א'מנתותהחללילדיםשעוריםמקייםהאולפן
בגרות.בחינותועז

ברקו.דחיצוניותלבחינותתלמיזותמגישיםאנו
לתלמיזותסזנאמתקיימתהאולפן:במסגרת
מתקיימותונןובינוניותבוגרות

 .ובארועיםתלמיזיםבפניהופעות
בעמק.שונים

מוריםמלמזיםלמחולבאולפן
 .גוניועלהמחולבתחומימקצועיים

·1 
~~~ ~ 

THE REGIONAL 
SCHOOL OF DANCE 
JORDAN VALLEY 15132 
TEL: 06·751 838 

הם:הנלמדים.המקצועות
םגוונותבשיטותםוךרני.רקוךקלאסיבלט

.ג'אז.רפרטואראיםפרוביזציה •יצירה

פלךנקרייזבנוסחהתעםלות •םזרחירקוך

.טאי-צ'י.פנטוםיםה

המורים:.חבר

צ'רניאק,,גלינהיךיךניסיספילק,םרינה
וולאסוף,,אנהתורךיתיאורן,הךה

פורטל,אורליםזר,אוריתרוזנסקיםיקי

כץשמראלאיררים:

הספריםבחנרירתלהשיג

ש"ח-48מחיר:
~ 

בישראל""מחולהרבעוןקוראי
הספראתלרכושיכולים

בלבד,ש"ח 32שלהגחהבמחיר
תל-אביב ,~ 448 ~ת.ד.ייתג",בהוצאת

 03-6850732טל'-פקס': , 6 ~~ 44מיקוד

בפסנתר:.מלווים
בקייבאולגהגלםן,יפיסרבינוביץ,גיטה

~ .. 
. ~I 
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ווכיוש I1עכיווש~יםו~מחול~מוסיקההאקךמיה
The Jerusalern Rubin Acaderny of Music and Dance 

 02-6527713פקס. 02-759911טל. 91904רםגבעתקאמפוסירושלים,

גליקרינהפרופ'הפקולטהדיקאו-באזודמיהלמחולהפזוולטה
 .החינןךמשרדשלהןראהןתעןדת B.Danceבמחןלבוגרתןארמעניקההפקןלטה

כהןבתיה 'גבהחוגראש-למחולהחוג
ומוריםיוצריםרקדניםלטפחבמטרההשוניםהמחולבתחומיהכשרהמקבליםלמחןלהחוגתלמידי

תנועה,אימפרוביזציה,היצירה:בתחום •.סדנאותרפרטואר,ג'אז, ,ספרדיאןפי, ,מודרני ,קלאסי :הביצועבתחןם •
 .השןנןתהגיללשכבותהמודרניוהמחןלהקלאסיהבלטבהוראתוהתנסןתהכןןנהההןראה:בתחום •.כןריאוגרפיה

חץעמןס 'פרופהחוגראש-תנועהוכתבלתנועההחוג
 •אשכןל-ןכמןתנועהבכתבןידערחבהתנועתיתהתנסןתתוךלתנועהומוריםרקדניםמכשירהחןג

ןביצןעםריקודיםחיבןר •תנןעהתהליכיושימור.רישוםמהכתבןביצוע.קריאה :כולליםהלימןדים
היכולת"שכלןליישלשונותבשיטןתהתנועהעקרונות.הכרתתנועהכתבשלההסטןריה •

 .-20ההמאהשלריקןדלסגנונות.יישוםואחרים)כהן ,'במברידגב.אידוקנזיס, ,(פלדנקרייז

החוגים 2ב-הנלמדיםנוספיםאקדמייםמקצועות
פסיכולןגיה •.אנגליתעתיקים.מחולותיצירןת.הערכתהמחול.תולדות.אנטומיה

.ספרותישראלבמסורתהמחול.מורשתנקישהבכלי.שימוש-20הבמאהמחןל •והאזנההמוסיקהיסןדות •

לוי-אגרוןחסיה 'פרופאמנותיתמנהלת-קפיצה"ייקרש
האקדמיה.שלידנבחרתמחולקבוצת

 . 02-759910בטל.פרטים--11.7.96תנןעה ,-8.7.96מחןל :'במןעדלמחןל:לפקןלטהכניסהבחינות

-14.7.96 29.7.96בתאריכים-ותנועהבמחולזויזוורסי
ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצהבשיתוף

כהן.בתיה-מקצועיתרכזת ,גלוקרינה 'פרופ-אמנותיתמנהלת

ןתנןעה.אז'ג ,קלאסיבלט ,זמננןבןמחןלהבאים:בתחןמיםויהיו ,םימתקדמיםדולתלמילרקדניםמיועדיםהקורסים

יתקיים ,הישראליתהטלוןיזיהשלהמחולכתבת-יעקובסןןכרמיתבהנהלת IIדאנסןידיאן IIלמיוחדקיץקורס

 . 7.96.-14- 29.7.96בתאריכים ,בירושליםלקולנןעהספריבתתוףיבש

-בתאריכיםיתקייםשריריעקבהכוריאןגרףבהדרכתמחשבבאמצעותלכוריאוגרפיהמיוחדקיץקורס
2.8.96 -21 .7.96 . 

02בפקס: 02-759910בטל.קיץלקןרסיוהרשמהפרטים - - IIבמחולקיץקורסי IIלבכתבאו 6527713

 . 9190 ~ירושליםעת-רם,~גקאמפוסרןביו,ש IIעולמחוללמןסיקהאקדמיה

האקדמיהשלידהתיכןןבביה"סלמחןלהמגמה
במחןליח"ל 5שלרמהבגרותבחינות ,בן-צבילאהוגב'פרלשטייןטליההמגמה:מרכזות
 ,מוסיקה ,אז'גהמחןל,תןלדות ,אימפרןביזציה ,מןדרנימחול ,קלאסיבלט :הכוללתלימודיםתכנית
 .ועודןעדותעםידריקו

האקדמיהשלידהתיכוןס IIביהשלהקלאסיהבלטסדנת
טימופייבה.נינהאמנותיתמנהלת

 . 02-666198 , 02-66911 ~בטל.התיכוןלביה"סוהרשמהםיפרט

האקדמיהשלידבקןנסרבטןריןןהמחןל
חינוךמעניקהקןנסרבטןריןן .שילןחבינה 'גב :מרכזת ,אגרןןלויחסיהפרןפ'-תיאמנותמנהלת

יצירתית.התנסןתעלהמובסס , 5מגילהחללצעיריםתיוריקןדי-אמנ

 . 02-618881,02-619 ~~ 3בטלפונים:לקונסבטוריוןןהרשמהפרטים

~ 



שגרתןבלתןבמהצלם

1 1 6 

~ 
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אגוךיעקבצי;כוס: ,-שבעבתלורקתכזהו,רוברט ;!כזך ,"תא'/

,. CELL", CHOR. : ROBERT COHAN, BATSHEVA DANCE CO " 

PHOTO: JAACOV AGOR 



ברוןאודדציוום, ,הונהואשתואגוריעקב

AGOR AND HIS WIFE HELENA, PHOTO: ELDAD BARON 

לאהעיתןניםשלהגרפייםהעןרכים .........

תצלןמיכישלן,הצילןמיםאתאהבן ..........
מלאיהיןאגןריעקבשלןהתיאטרןןהמחןל

חדים,לאלעתיםאבל-תנןעהמלאיחיןניןת,

הקןןים,לטישטןשגןרמתהמהירההתנןעהכי

השתמשלאמעןלםאגןרכיכהים,היןהם

חדרןהזרקןריםהמןפע,בעתהמצןיבאןראלא

נגדי,אןרשלחרבכמדקרןתשלןלתמןנןת

כמןמשחןר,שחןררןבפיעלהיההרקע

המןדרני,המחןלבימתעלבאמתהןאשהרקע

ביקשןלאלהצטלםרקדניםייהעמיד"לאהןא

אתמאןדחדהבעיןהנציחהןאמאיש,דבר

לעומתהצילןמיכןחןהיהזהשראה,מה

מןאריםמלןקקים,רקדניםהאןהביםהצלמים

טןבזה(כיבהיררקעעלהצדדים,מכלהיטב

הזמןהילןךאתשעןצריםבאןרןתלדפןס),

קטבייהאןאתבכךןממיתיםןהתנןעה

 ,פלש""בהשימןשאתשנאבייחןד ,המצןלם

אןתןלתאראןליאפשר .הכלעלאןרהמןרח

 ,"טבעןניכ"צלם

אתברירה,בליתלמעשההגיעמקצןעילצילןם

ןאהבתןלציןרכסטןנדטהתחילבחייםדרכן

אתחיין,כלפסקהלאהחזןתיתלאמנןת

 ,רןטשילדבשדרןתהישנה,הגדןלה,הדירה

לבאלט)(מןרההלנהאשתןעםהתגןררשבה

שםבעלאןפנה(צלםאלכסבנןנןלדןשבה

ישראלית,אמנןתיצירןתמילאןבינלאןמי),

בגלריןתכמןבציןרים,כןסןממשהקירןת

מצןיןטעםלןהיה .-18הבמאהןטרקלינים

היןצריםמאתמתנןתרןבן-ןיצירהיצירהןכל

גבןהה,רמהעלהיתה-

כךןאחרחיילהיההשנייההעןלםבמלחמת

פןליןןבצבאהאדןםבצבאמןדיעיןקצין

הןא-1960בארצהכשהגיעהקןמןניסטית,

היהלאכי-לפרנסההצילןםתחביבאתהפך

עבןדה,למצןאלחמישיםקרןבבןלאדםפשןט

העןלםיישלןחדשןתעיתןנןתלצלםהיההןא

התמחהמהרהעדאבל ,ן"הארץ"הזה"

שעיניינןתחןמים-ןמחןלתיאטרןןבצילןמי

שהןאלמהשמןדעצלם-במההיההןאאןתן,

בארץ,הבימתימהנןףלחלקןהפךמצלם,

הקפידןןיעקבהלנה-תהכןסותסןףאין

בכןסמןגשבתהשלהםהאןרחיםאתלכבד

הסיבןתבחברתם.שתיתי-כיאהזכןכית,

אבלמקצןעיןת-עיתןנאיות,היןלביקןרים

ןעלאמנןתעלסבןשהתנהלןהשיחןת

עבןרטרחתושכרעללאןמעןלםהיסטןריה

הזאתהרחבהבמרפסתהיהשביצע,העבודה

עןלם ,איננןשכברמעןלםמשהןהאגןריםשל

הקפהבבתילנהלשנהגןמהסןגשיחןתשל

חידןדיםהןמןר,מלאןתשיחןתהספרותיים,

אמנןתיןת.ןחןןיןת

לינןדעיעקבשלמןתןאחרירקהצער,למרבה

לפנין,ימיםחןדשלעןלמההלכהאשתןשהלנה

עבןדןתשלתערוכהנערכהפעמייםרק

שלאלבןםלהפיקהכןןנהשלן,התיאטרןן

 ,מימןשלכללעהגילאהבמהבתחןםעבןדןתין
לאעדייןאבלכסף".היהלאכרגיל,כי,

תשליליםשלהעצןםמהאןסףמאןחר,

אפשראחרין,השאיראגןרשיעקבןצילןמים,

מחשןביאחדלתיעןדספרלאןרלהןציאיהיה

אלאצלםרקלאשהיהבארץ,הבמהצלמי

בן-אדם,ןראשןנהבראש

 ~מנורגיורא

 ,לצילןםשנתןניםבעודלנבןריהחלטת

לימצאתי "בישראללמחןלייהשנתןןןבחוברןת

מיטבאתשצילם ,מדהיםצלם-מןרה

גםמצאתיאחריםבמקןמןתהריקןדים,

שהיהליהסתברןלימיםשלןתיאטרוןצילןמי

בכלניכרהלבימהאהבתןאךעיתןנןת,צלםגם

מיןחדים,רגעיםתפסתמידהןאעבןדןתין,

בצןרההמצןלמיםהאמניםאתהוציאןתמיד

 .צילןםכלשלבנסיבןתשאפשר,ביותרהיפה

ללא ,בימהןתאןרתמצלמהרקהיןשלןהכלים

אגןר,יעקבהצלםהיהזהתןספת,כל

שלוהאמיתיוהכליבפין,גנאימלתהיה "פלשיי

לתנןעהרגיש ,יןפיאןהבאמןשלנשמההיתה

מןפלארגעלןבןחרהיההואןלקןמפוזיציה.

חזרהבשעתאוהןפעהמתןך ,הבימהעל

פרחכמןאןתןקןטף-אןתןומנציחכללית,

 ,לשלןאןתןןהןפך

הןאוסקרן,פתןח ,חביב ,צנןעהיההאישאגןר

 ,םייחחןכמתובעלמאןדייחןדיאדםהיה

 ~ברוואלדד

אגיריעקבשללזכרידברים

הראשןן.מהרגעהבנתיאגןריעקבאת .........

דרךהמחפש ,דרכןבראשיתצלםהייתי ..........
המחול,בתחןםןבייחןד ,במהצילןמיבתחןם

רגישבסרטשמשתמשיםזהשידעתימהכל

שינחה ,כיוןןלישיתןמישהןביקשתיבמיןח.ד

בתחןם,לגעתאיךאןתי

נפלשנייה,מידספריםשלבחנןתאח,דיןם

המאןחרןת.השישיםמשנןתצילןםשנתןןלידי

המתיקןתעם ,האןפטימייםהצילןמיםכלבין

מרגשים.צילומיםבכמהנתקלתי ,ןהתמימןת

 ,אגןריעקבהשםהןפיעמתחתם

דודו-באהודרקדו: ,סוקולובנהא :'כור ,"ש(ך! I ,בת-שבעלהקת

וראנביעקציוום,

BATSHEVA DANCE CO., "POEM", CHOR.: ANNA SOKOLOW 

DANCER, EHUD BEN·DAVID 
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שלושתקלי,וג'יןרוג'רס,ג'ינג'ראסטירפרד

האמריקאי,הקולנועשלהגדוליםהרקדנים
-. 

לרקודממשיכיםאבלהחיים,ביןעודאינם

האקרניםעל

צמועעםוללמחקל, Iגי'

 "השערנערתייבסרט

"A LTER EGO DANCE" 

IN THE FILM ץGENE KELL 

"COVER GIRL" 

\ 
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מנורגיוראמאת

ספקבליהם ,הקןלנןעהמדבר,ןאחיןהראינןע

הםלתנןעה.הקשןריםאמנןתייםאמצעים

שלאשליהאן ,מדןמהתנןעהעלבנןיים

המןעברןתסטטיןתמתמןנןתשנןצרתתנןעה,

שסרטיאפןא,מפליא,זהאין .מהירברצף

הצער,למרבהבמחןל.אחתלאעסקןראינןע

שניןתרקןישניזיינסקישלסרטבנמצאאין

איזדןרהאתמתעדשאןליסרטשלספןרןת

המודרני.המחוליוצריביןהראשןנה ,דנקן

שלצןןתידיעלשצןלם ,סרטקייםשני,מצד

עלרןקדיםמתימןןדים (iיהמתאר ,אדיסןן

 . 1905בשנת ,העתיקההעירחןמןתרקע

הלחמניןתריקןד-הראשןןהקולנןעיהבאלט

הגאןןשלמןפתיצירתהןאיי,לזהבלהףב"ב

ציפלין.ילציר

שיכןלהבעתילאמצעיהפכההכןריאוגרפיה

(רקהקןלנןעבעידןרקהמדיוםאתלשרת

ןהקןלנןעןמזמר),מנגןמדבר,החלכשהסרט

לןהקרןביםהבימתייםמהאמצעיםמחןלשאב

החןרגתהאםומהאופרטה,מהמחזמר-ביותר

אתלהןציאא,ן .האמריקאיהמיוזיקלשל

בהוליןןדשעבדןהכןריאןגרפים ,ברקליבאסבי

המיןחדןתהאפשרןיןתאתניצלןלא

בימתלעןמתלרשןתםמעמידהשהמצלמה

אמצעיםשפיתחאף ,ברקליןגםהתיאטרןן.

ןלאשטחייןצרהיהלבאלט,קןלנןעיים

אןבבגדי-יםנערןתהיןרקדניןתיןמתןחכם.

שןרת-המקהלהרקדניןתכמןבמחןכים,

 "מיןזיקהןלסיטיביירדיןאןןןדןןילבתיאטרןני

הקאן-קאןרקדניןתשליורשותיהן ,יורקבנין

בייןןינדמיל"אוהפריסאיייירוזמןליןייב

הןאבסרטיןהחסרההאיכותואת ,הלןנדוני

אתשיצרןרקדניןתבשפע-בכמןתהשלים

 .הפסיפס

צילןם-אחדחידושרקבעצם,היה,לברקלי

הרצפהאתהפכההזןהצילןםזןןית .מלמעלה

גדןליםבמבניםתנןעהלתפןסןאיפשרהלרקע

תנןעההיתהזןכללבדרךהמסך.כלפניעל

אןמדרגןתגרםעלנערןתמאןתשלסיבןבית

דמןברקלישלתצלןמיןשחייה.בבריכת

אתלמעשהביטלהואקלידןסקןפ.לתמןנןת

 .המחןלשלתלת-הממדיותןאתהבימהעןמק

לקיטשונטהפשטניהיהשטעמוהעןבדהאך

הםגםעב.דשאיתםלבמאיםהפריעהלא

ןנןצצים ,אפקטים ,מתקתקיםצבעיםאהבן

 .למיניהם

עםמכןלםיןתרהמזןהההרקדןאסטיר,פרד

 .-1987בכברלעןלמןהלך ,האמריקאיהקןלנוע
 ,רןגירסגיינגירהקבןעהזןגןבתגםמתההשנה

 .קליגייןנפטר ,מכברלא ,ןאחרןן

נקשרןאסטירןפרדקלישלששמןתיהםאף

יחדהןפיעןהםהפר,דלבליהציבןריתבתןדעה

הארןכןתבקריירותאחתפעםרקבסרט

למפיקקןלנןעיתבמחןןה ,-1945ב-שלהם

זיגפיל,דפלןרנסהגדןלןהמחזמרהבידור

שלשיחסמעידןמינלימינלי,וינסנטבבימןי

ןכלביניהם,התפתחהדדיןכבןדזהירהידידות

נימןסעלהקפידהגדןליםהרקדניםמשניאחד

יצרוהם .חברןעבןדתאתלבקרהעזןלא

גיןרגימאתלמוסיקהקטנה,סצינהבסרט

ציבןריבגןספסלעלנןדניקיםשנישל ,גרשווין



השלביםשבעתאתהמחןלבקטעןתיארן

במןנןלןג(כמןזקנהעדמינקןתעןברשאדם

אךשקספיר),של "בעיניכםב"כטןבז'אקשל

היחידהדברהיאלסצינהמינלישלתרןמתן

שיתףמינלילהיזכר.ראןיהבכללהיאשבזכןתן

שמאחןריןרןכבןהסןספסלאתבמחןל

הספסל.

אסטיר:פרדןביןבינןהיחסעלקליחשבכך

כמןבןשנהגןאף ,מזהזהמאןדשןניםייהיינן

 ,ליהחמיאהההשןןאהןביני.פרדביןלהשןןת

היהביחדשמןתינןאתכרכןשתמידזהאבל

שהצןפיםמההיינןאנחנןמעצבן.גם

למהבניגןדאךהכירן.באמריקהןהעיתןנאים

שאנחנןהאמין,האמריקאיהציבןרשרןב

באןתםהיןבעןלם,הטןביםהרקדנים-הגברים

כמןמשלנן,בהרבהגבןההברמהרקדניםימים

ביבילהןז'אןהרןסי 'ןןיסיקןביץאיגןר

הצרפתי".

אניייכך:גםביטאהןאביניהםהשןניאת

פרדןאילן ,בקןלנןעהמחןלשלברנדןהמרלןן

שןנההיתהשליהגישה .שלןגרנטהקריהןא

יכניסןןלאבכ,ןיבחינןשאנשיםןרצינןמשלן.

התלבןשןתאתלמשל,השק.לאןתןשנינןאת

ןנעליטי-שרטג'ינס,-בהןלהןפיעשנהגתי

בחיים.ללבןשמסכיםהיהלאפרד ,התעמלןת

מסןרקתמידנראההןאחזרןתבשעת

שלצעדין .ישנהחןלצהבאיזןןאניןמצןחצח

ןאינטימיים.חןמלאיקטנים,היןבמחןלפרד

 ."ןאתלטייםבאלטייםיןתרהיןשלי

שאפשרהממןצעהאמריקאיהבחןרהיהקלי

שנןלדלמרןת ,אסטירןאילןבקניןן,לפגןש

דמה ,בנברסקהחשןבהבלתיבעיירה

פעםלארקדבאמתןהןא .בריטילאריסטןקרט

עד ,הרקדניתאחןתןעם ,בלןנדןןזמרבמחזןת

הקבןעה.זןגןלבתהפכהרס'רןגר'ינג'שג

ארלין "יןרקרנין"השלהמחןלמבקרתלדעת

היהלאןקליאסטירביןההבדלקרןצ,ה'

ברמתאלאשלהם,בטכניקהאןבכשרןנםיי

ביניהםהשןניאתמתארתןכך ."התיחכןם

קאל:פאןלין ,הידןעההקןלנןעמבקרת

תגןףבמבנהבעצםמתחיליםייההבדלים

ןהשליטההברקאתתשןןהאםשלהם.

הביצןעיםעםבתנןעהאסטירשלהמןשלמת

אבל ,מהןקצעבלתיייראהקלי ,קלישל

הכרחאיןבהןהעממיןת,המחןלבצןרןת

מיתןסהיאהשלמןת ,הבאלטכלליעללשמןר

אללןשממריארקדןאינןקליבלבד.רןמנטי

 ,כאןבאדם-ןבן-אדםבמהאישהןא ,על

גםמכאבים.מחןסןכאילןאסטירןאילן

השןתפהעםביחסיןביןתרהקשיםלמצבים

נראהלאהןא ,רןג'רסינג'ר'גלמחןל,שלן

שישלמטרדמאשרחשיבןתיןתרכמייחס

ןהןאהלאה,ןלהמשיךאןתןלעבןראיכשהן

אדישה.אלגנטיןתבמיןהבעיןתעלמתגבר

באסטרשלהמרקדהנןסחכמעטהןאאסטיר

אפשר .סןבלאדםהןאקליזאתלעומת .קיטון

שהוא ,להשפילוכןונהבליעליו,לןמראפילן

ניגרקלישלדמן '.יבש'האסטירלעןמת 'רטןב'

כיידמם,לאייפצעאםאפילןאסטירןאילן

דמןתמעיןהןאאסטירמכבר. 'מיןבש'הןא

בדמןתחרגןלמיןמקןןים,בנןיהמצןירת,

 ,מחןלשמבצערקדןהןא .בשרללא ,אדם

רגשןתין,אתשמראהשחקן,הןאקליןאילן

 ."מצןיןקןללןןיש

 "קטנותסוכמושכש"ברוסטאדפר

" RDS סLE W חוTHREE L " אוRE וFRED ASTA 

שלו,גרנטהקריהואפרךואילובקולנוע,המחולשלברנךוהמרלון"אני

אתינניסוולאבנן,יבחינושאנשיםורצינומשלושונההיתהשליהגישה

ג'ינס,-בהןלהופיעשנהגתיהתלבושותאתלמשל,השק,לאותושנינו

חזרותבשעתבחיים,ללבושמסניםהיהלאפרךהתעמלות,ונעליטי-שרט
ישנה,חולצהבאיזוואניומצוחצחמסורקתמיךנראההוא

יותרהיושליואינטימיים,חןמלאיקטנים,היובמחולפרךשלצעךיו

ואתלטיים"באלטיים
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נגשסשרןליי ("ג

GENE KELLY "SINGING IN THE RAIN" 

 11צ(כינדךייבסרטאסטורדרופרס'רוגר'ג'ינג

GINGER ROGERS AND FRED ASTAIR IN THE FILM "TOP HAT" 

פגישהלהפוךמסוגלהיהאסטיר
שלםלמחוהספסלעלרוגורסעם

ונמובןאנובהחיוור,הינרות,של

נלאתהאהבה,שלהסופיניצחונה

שאוליםצעדיםבעורתביטאאלה

התיאטרוןשלהתנועהמשפת

מסטפסהאמריקאי,המוסיקלי

סלונייםומריקודים
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הללןהגדןליםהרקדניםשניאתלתאריקשה

בחרהבמקרהלאןבןןדאי ,יןתרקןלעתבצןרה

שהרי ,"רטןב"ן "יבשייבמןנחיםהמבקרת

הןאקלין'יגשלביןתרהמפןרסםקןדיהר

סגןרבסטןדיןצןלם ,(שאגב "בגשםאשירשיריי

השמיים).כיפתתחתןלאלןהטצייקביןם

בדרךהןזמרבמחזןתיהמןנמחןלשלינןתצס

 ,אזמתקדמתלאהעלילהאתנחתןת.מעיןכלל

לשטןףשנןעדחזןתיקישןטבגדרהןאןהריקןד

חןליןתמההסצינןתאך .לאןתןםיהעיניאת

אסטיר .קטנןתדראמןתהןןקליאסטירשל

ספסלעלרס'רןגעםפגישהלהפןךמסןגלהיה

ןכמןבןאכזבה ,זןריח ,היכרןתלששלםלמחזה

ביטאאלהכלאת .האהבהשלהסןפיניצחןנה

שלהתנןעהמשפתשאןליםצעדיםבעזרת

מסטפסי,האמריקאקלייהמןסהתיאטרןן

ם.ייסלןנםיקןדיןמר

המכןניןתתעשייתירעב-1912בנןלדקלי

בחברתעילהןפליהתחרצעיבגיל .פיטסבןרג

למחןלצמאיעןכמןרהמחןל,במןפעיאחין

בביתדןןקאדרכןאתהתחילאןגרףיןכןר

בביתעבןדתןבמסגרת .הןלדתןבעירכנסת

םיתלמידםעחןלממןפעםייבהןאהכנסת

זכהפרדפרד.אחיןבהשתתפןתםייהןד

גרמהןנןכחןתןהתלמידיםביןרבהלפןפןלריןת

 ,(בכללהמחןלעןריילשלהצטרףםינןספלבנים

תרןמתמנןפלתלאיןקלאסטירשלתרןמתם

מכלנעריםלעידןדאדןמןת"נעלייםייהסרט

לנסןתטילהחל ,מחןללעשחלמן ,העןלם

 .זן)אמנןתיתצןרהעםלהתמןדד

התחיליןרקןילנשהגיעאחרימאןדמהר

בבחןרלהתענייןדאראןיןנ'גהידןעהסןכן

אתקליין'לגשהשיגןהןא ,ןהמןכשרהנאה

במחזמר ,המקצןעיבתיאטרןןהראשןןתפקידן

 ." Leave it to Me "בשםפןרטרקןלמאת
יקלשלרהיהקריבנייתלקראתראשןןכשלב

להחליףאןתןלשכנע ,מהמשןם ,דאראןניסה

 .נחרץבסירןבנתקלאך ,בלקלפרנקשמןאת



 ,השנייההעןלםמלחמתערב ,תקןפהבאןתה

הלןבשםיהןדייהרקדניתעםקליהתיידד

המחןלמןפעילכליחדהלכןןהם ,מרלאן

בירת ,יןרקבניןאזהתקיימןשהמןדרני

צפןהםיחד .ימיםבאןתםהמחןלחידןשי

האמפרידןריס ,גראהםמרתהשלבלהקןת

שלשהיצירןתאף ,קליאבל ,ןיידמןרלס'ןצ

כבחןרעצמןאתראה ,אןתןריגשןגראהם

קןלשליצירןתלרקןדןרצה ,מפיטסבןרגפשןט

אמרהןאקרן.רןם'ןגגרשןןיןפןרטר,

לאגראהםלהקתרקדהשלצלילהשהמןסיקה

לרקןד.החשקאתבןמעןררת

מחבר ,הירשהןרןקלייבלדעתשמן).

אתמאשרייזהמצןיןקטעקלי,שלהביןגרפיה

מחןלשבעזרת ,העממיתהפילןסןפיהאמרת

 ."בחייםהכלעללהתגבראפשר

עםמצןירןתסצינןתלאחדשנייההזדמנןת

המקסיםבסרטקלילג'יןניתנהחימחןל

גרשןןין·שלמןסיקהלפי "בפריסאמריקאייי

בסרטגם ,באמנןתקרןבןתלעתיםשקןרהכפי

עןדדןכלכלייםןאילןציםטכניןתסיבןתהזה

הטכנייםהאמצעיםהאמנןתית.ההמצאהאת

זמניםבאןתםבצבעןצילןםהקלטהשלהדלים

ביןלחברשניסןסרטיםבכמהמעןרבהיהקלי

הרימןייהיהזהמסןגהראשןןלהנפשה.מחןל

ןחבןשלבנהםימלחבחליפתלבןש ,שם ."עןגן

העכבראתקלימלמד ,אדןםפןמפןןעםכןבע

ייטןםהמצןירים(מהסרטיםג'ריהמצןברח

מלחים,ייביןתרהידןע(בסרטןלרקןד )"רי'ןג

המלחדמןתאתקלירקדשןב ,יןרק"בנין

חןפשתמתארהסרטאהבה.המחפשבלבן

מחזמרבסיסעלנעשהןהןא ,מלחשליממה

היהזהלסרטשןתפןרןבינס.רןם'גבבימןי

 ,מצטייןרקדןהיהלאסינטרהסינטרה.פרנק

אפשרבסרטהבימה,עלכמןשלאאבל

ןהגברהעכברלרקןד).לשחקן "לעזןר"

ה-במחןלןיןצאיםהבימהעללהםמחליקים

Cakewalk שמקןרן ,זןגןתביןתחרןתי(מחןל

ןמכאןבעןגהזןכההמנצחהזןגב."ארהבדרןם

כ,ךממש.פריסבחןצןתרןבןאתלצלםחייב

לשלבדרךנמצאהההיסטןריים,באתריה

לסרטהןסיפהןהיא ,חייםבשחקניםםיציןר

 .באןלפןמתקבלהיהלאשאןליפיןטיןיןפיחן

היןיקלין'ןגאסטירפרד,רס'רןגר'ינג'ג

בעןלםרקדניםשלהמןבילההשלישייה

ןהמחןל ,בעקבןתיהםהלכןרביםהקןלנןע.

שהחלןעדפןפןלריכךכלהפךהקןלנןעי

רןבפיעלמחןל,שכןלםסרטיםיןצרים

אבלמןסיקלי.אטרןןיתלמןפעיכעיבןדים

סןבב ,קיפץשרק,דהחלןץהיןהאלההשלןשה

המחנה.ןלפניהמצלמהלפניןשיעשע

~ 

קליוג'יןאסטירפרדרוג'רס,ג'ינג'ר

רקדניםשלהמובילההשלישייההיו

הלנורביםהקולנוע.בעולם

הפןהקולנועיוהמחולבעקבותיהם,

יוצריםשהחלועדפופולרינןנל

רובפיעלמחול,שנולםסרטים

מוסיקלי.תיאטרוןלמופעינעיבודים

החלוץהיוהאלההשלושהאבל

לפניושיעשעסובבקיפץ,שרקד,

המחנהולפניהמצלמה
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שאייךהלמוטמאת

באזןר-1934בנןלדשניטקהלפרדא
מןרההיתהאמן .ברןסיהסאראטןב

 ,מפרנקפןרטיהןדימהגר ,ןאביןלגרמנית

יידיש.ספרןתשלןמתרגםבמקצןעןעיתןנאי

מלחמתבימיסטאלין,שלטןןתחתעברןנעןרין

 1958-1953בשנים .ןאחריההשנייההעןלם
ןעבןדת-במןסקבהבקןנסרבטןריןןלמדהןא

יינאגאסאקייי.בשםאןרטןריההיתהשלןהגמר

שללקיתןנןתזכהבקןנסרבטןריןןממןרין

למןדרניזםנטייתןבשלביקןרת

שהיןיצירתייםכיןןנים-ןאקספרסיןניזם

 .הסןבייטיהמשטרתחתימיםבאןתםאסןרים

לחמןאתלהרןןיחנאלץלימןדיןשסייםאחרי

ןחיברקןלנןעלסרטירקעלמןסיקתכמלחין

 .הסןגיםמכללסרטיםפסי-קןלמשישיםיןתר

שכתבהראןיןתשהיצירןתזכה-1984ברק

מהרהתפרסםאזאבל ,יןשמעןשניםבאןתן

להמבןרגעבר-1990ב .כןלןבעןלםמאןד

הבאלטמיצירןתלרבןתבסיסהפכןןיצירןתין

 1985השניםבין .נןימאיירגיןןהכןריאןגרףשל
אךלבבהתקףפעמייםשניטקהלקה-1991ן

אלהבשניםחיברהןאהלקןיהבריאןתןלמרןת

 ,גדןלןתקןמפןזיציןתןששמעשריםפחןתלא

 .לתזמןרתסימפןניןתןיצירןתאןפרןתביניהן

שרקאף ,מןבהקבימתימרכיבניכרבכןלן

עבןרמראשנכתבןמשלןמעטןתיצירןת

 .הבאלט

ןהיא ,) 1971 (יייימבןךהיתהזהמסןגהראשןנה

רקדן ,ןאסילייבןלדימירידיעלהןעלתה

ככןריאןגרףדרכןאתאזשהחלמןסקבאי

 .הבןלשןישלהאמנןתימנהלןהןאןהיןם

קבןצתעםלעצבןאסילייבהצליחזמןמקןצר

בתהיצירהשלהראשןןהחלקאתרקרקדנים

כןריאןגרפיםתחרןתלקראתהחלקים,חמשת

אלכסנדרנמנההזןהרקדניםקבןצת(עם

שניטקהלדעתלמערב).כךאחרשברח ,גןדןנןף

חשיבהתןאםיייימבןךשלןהראשןןהפרקרק

הרבהאיןיי ,אמר ,ייהחלקיםביתריי .תימחןל

מעניקזהדןןקאאבלבאלטיתי,יחשיבה

בקרבהנטייההיןםכי ,סיכןיליצירה

ממןסיקהלהתרחקדןןקאהיאכןריאןגרפים

ןיןתריןתרןלהשתמשמןבהקת,באלטית

 .ייבאלטיתלאבמןסיקה

המחןלבימתעבןרשניטקהשלהבאהיצירתן

 ,-1909מקנדינסקישליצירהשלעיבןדהיתה
 ,פנטןמימאיעבןרעבןדהזן .הצהןבייהצליליי

שלמןפעלעצבניסיןןמין ,ןרשמקןלכליהרכב

מהןתלהלייחסאפשראםשספקןצבעצליל

יימבןךיימחלקיםעםבןצעההיא .ממשמחןלית

באלט.שלכתערןבתקןלאזי,בצןרת

 .ןפנטןמימה

המחןללבימתשניטקהשלהבאהההלחנהגם

יןריהבמאי .מןסיקליקןלאזישלאןפינשאה

ייטאגאנקהייבתיאטרןןהעלהליןבימןב

שליצירתןאןסףשלחתךמעיןהמןסקבאי

למןפעהמןסיקהאתחיברשניטקה .גןגןל

עיבדרןזידסטבנסקיגנאדיהמנצחןידידן

בפרטיטןרהןנרשםהקןנצרטיםלאןלםאןתה

הכןריאןגרףהציע 1985בשנת .לחיבןרכשןתף

הבאלטנןצרןכךהיצירהאתלעבדלמלחין

מיצירןתנןשאיםעלכןריאןגרפייםיידימיןנןת

בתיאטרןןלראשןנהבןצעההיצירה '.יגןגןל

-גןגןלשלמספריןדמןיןת .בןלשןי

ןייסיפןריהמתןתייייהנפשןת ,מייהרביזןריי

למןסיקההבמהעלפעלן ,ייפטרבןרג

הנשגבביןמזיגהמיןמאן,דליתתיאטר

צילצןללצדןפןלקהןאסללחני ,ןהיןמיןמי

בנימהמתחילההיאכנסייה.פעמןני

 .מהןרהרתלבסןףנעשיתאבלהןמןריסטית

נןשאיםעלכןריאןגרפייםדימיןנןתייבבאלט

שלליצירתןאןפייניפןבןלט "גןגןלמיצירןת

המרכיביםביןלהבחיןנןטההןא-שניטקה

ןמצליחביצירהןהדרמטןרגייםהמןסיקליים

ריןלהאבמאזיניןאסןציאציןתלעןרר

היכןלתןאסתטיןת.היסטןריןתפרספקטיבןת

לחןמרמעברהרחקהשלכןתליצןרהזן,

ןנןימאייר,שניטקהאתמאחדתהבסיסי,

אמןניםלןשןמרמאחריםשיןתרהכןריאןגרף

 .שלןבמןסיקהלהשתמשןמרבה

שלהשישיםהןלדתןיןםלכבןדשנשאבדברים

 ,לייפציגשלהאןפרהביתליימנכהעידשניטקה

מרבהשהןאהמלחין,עלצימרמן,אןדן

סגנןניןתלמסןרןתבביקןרתיןתלהתייחס

הנאהמהעצבןתישתמידשלןןשבמןסיקה

כןחהאתלהשנןתןמהןשזהןמהפיןט
תמידהיאשלןייהמןסיקההמןתח.המעןרר,

שלעבןדתןשלבאןפיהזהפןאמר. ,ייהרפתקה

הןא ,יצירןתיןשלהדרמטיןתעם ,שניטקה

לבחןרכךכלרביםלכןריאןגרפיםשגןרם

 ,נןימאיירמלבד .ליצירןתיהםשלןבמןסיקה

בסיסעליצירןתשלהמןבהקהכןריאןגרף

להשתמשמרבהשניטקה,שלהמןסיקה

שרקדצרפתי ,מאיןאן-כריסטןףיזביצירןתין

מנהלןהיןםנןימאיירשלבלהקתןשניםהרבה

 .קארלןמןנטהבאלטאת

התןןדעשניטקהשל " 1ימסגרןסןרטןיקןנצייל

נןימאייראתשימשהןאכאשרכנראהמאין

אבל ,אןתלןיייילפישלןלבאלטכתשתית

הןא(שבהמןסיקהלאןתהמאיןשלרהיהיצ

ןארבןגארתקיתמאתמןסיקהגםמשלב

שלמזןמאןדשןניםבנןשאיםעןסקתפארט)

הדןרשלדיןקןהיאמאיןשליצירתן .נןימאייר

 ,פחדיםרדןףדןרהשמןנים,שנןתבסןףהצעיר

מהןןהשניטקהשלהקןנצירטן .ןתןקפנימנןכר

ןמבטאהכןריאןגרפיהשלהמסייםהחלקאת

שללמןסיקה .הללןהרגשןתאתלמןפת

להמריץמצליחהשהיאהתכןנהיששניטקה

לרמןתןלהביאםהרקדניםןאתהיןצראת

המיטב.אתמהריקןדמפיקההיא .גבןהןת

מתייחסתשרצרבירגיטהכןריאןגרפית

לגמרי.אחרתשניטקהשלגרןסןיילייקןנצירטן

בשלןשהבאלט ,) 1991 (יינשים-גברים-זןגןתייב

(ביתייהקןמיתבייאןפרהשהעלתהחלקים

במזרח ,ידןעהבאלטלהקתעםמכןבדאןפרה

בסיסמשמששניטקהשלרטןיהקןנצ ,העיר)

 ,למאיןבניגןדשרצר,אך .המסייםלחלק

 ,ןמאייםאפלמשהןבמןסיקהשןמעת

 .היצירהעיקראתןמחטיאה

הבאלטאתשרצרהעלתהשבהשנהבאןתה

בןריסהרןסיהןדייההכןריאןגרףיצרשלה,

הרןמןלפייי,ראקיןתרזייאתבמןסקבהאייפמן

לןשימשןמןסיקליןכבסיס ,זןלהאמילמאת

 .ןבאךמאהלר ,שניטקהשליצירןת

תןרסטןהכןריאןגרףיצרשבשןן'ץבלןצרן
הזריםשנאתבעייתעלבאלטקרייסיג

זכהבקונסרבטוריוןממוריו

בשלביקורתשללקיתונות
למוזרניזםנטייתו

כיוונים-ואקספרסיוניזם

באותםאסוריםשהיויצירתיים

הסובייטי.המשטרתחתימים

נאלץלימוזיושסייםאחרי
כמלחיןלחמואתלהרוויח
קולנועלסרטירקעלמוסיקת

משישיםיותרוחיבר

הסוניםמכללסרטיםפסי-קול

ALFRED'טקהשנפרדאון'חמוה $CHNITTKE 

השלכותליצורהזו,היכולת
הבסיסי,לחומרמעברהרחק

ונוימאייר,שניטקהאתמאחזת

מאחריםשיותרהכוריאונרף

ומרבהאמוניםלושומר
שלובמוסיקהלהשתמש
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שניטקה.מאתמןסיקהיסןדעלכןלן ,רןפהאיב

ניצללחברההפרטןישבהמתחיםאןרילת

כליןתזמןרתלפסנתררטן'קןנצ"אתקרייסיג

היצירהאתתיארעצמןשניטקה ."םימיתר

 ,ןאי-ןדאןת-משקלישיןן ,בהגזמהכעןסקת

ביןתר.מןצלחתכבחירההסתברהןהיא

באלטיןת,קלישאןתמלאהפאנןבשלהתנןעה

אתןלאהמןסיקהאתלאתןאמןתשאינן

הדרמטי.הנןשא

כןריאןגרפיתקיירסמאקר,דהאננה-תרסהגם

בארץ), IIרןזאס IIלהקתהעם(שהןפיעהבלגית

 .שניטקהשלבמןסיקהלהשתמשהיטיבהלא

השתמשההיא IIעןפרןת-מתכת IIבשםבמחןל

שלןהערבןבןבטהןבןןןברןלצדטקהיבשנ

סגנןנית.מבחינהצןרםןןברןשניטקה

פאנןבןאלרישעשהמןשיהשהיהמןצלחפחןת

סןןיטת IIבשניטקהמאתיצירןתבמכלןל

שלאמנןתי(מנהלפאנןב ,יןתרמאןחר ."גןגןל

שלןרבןתשןנןתיצירןתןנטלשבבןן)באלט

לפי ,"דרייפןסעלילת IIשלןלבאלטשניטקה

המןכרהנןשא .ןןהייטןרג''גמאתליבריט

לתיאןדןר IIםיהיהןדנתימד IIלההשראה(שהיה

חיברןהןא ,הליברטיסטאתהעסיקהרצל)

לקברטסאטיריתתןכנית ,אןפרהגםזהבנןשא

ןיהפאנןבשלעבןדתןעלהדעןת .ןספר

עלשלןהבאלטהפךבינתייםאבל ,חלןקןת

כברששןדרה ,טלןןיזיהלתןכניתדרייפןס

 ,הצערלמרבהאחדןת.אירןפיןתבתחנןת

סןבלתפאנןבשלהבאלטשלהבימתיתהגרסה

מכלןלכל,קןדםקשים.ליקןייםמכמה

 ,משןתףסגנןנימכנהביניהןשאין ,היצירןת

שפת ,ןשנית ,הבאלטשלהכלליבקןפןגע

ביתחניך ,שלןמריןאכיםהגרמניהכןריאןגרף

שלביצירההשתמש , IIפןלקןןאנג IIהספר

בשםבעבןדה "שןיבסגנןןסןןיטה IIשניטקה

lIBlue Heronll , ברישניקןברקדניעבןרשיצר

באןפן ." White Oak Projectll-הבמסגרת

הןכיחשניטקהשלביצירההשתמששבן

המלחיןשללאירןניהערהיהשהןאשלןמר

םיעתיקמןסיקלייםסגנןנןתמעמידכשהןא

אלה.מןלאלה

המבורגוטאב 1רכמאווו(וו'ג :'כור ,"ותלאויי

"OTELO", CHOR. : JOHN NEUMEIER, THE HAMBURG BALLET 

PHOTO: HOLGER BADEKOW 

שליצירןתיןשלהגבןההרמתןלמרןת

שימשןהןרחןקןתלעתיםרק ,שניטקה

משןםאןלישלמים.לבאלטיםןבסיסהשראה

מןסיקהןבראשןנהבראשהיאשלןשהמןסיקה

עםצדקעןשהאינהזןקביעהאבל .אןןירהשל

משהן IIשלןבמןסיקהיש ,לדבריןהמלחין.

 .לןגית"מןסיקליתהמצאהןגם ,אינסטינקטיבי

II "יצירתןעלבדברן ) "Skizzen רישןמיםII ( 

רב-היאמןסיקליתיצירהשכלשניטקהקבע

לידיבאןתהשכבןתכלשלאאלאשכבתית,

אתשמדחיקיםמלחיניםיש .זמניתבןביטןי

עקיףביטןילידיבאןתןהןהנמןכןתהשכבןת

ניכרתןןברןאנטןןאצל II ,אמר ,"למשל"בלבד.

מקצב ,ןינהשלהמןסיקהחייהשתקפןת

להתפרנסנאלץשהןאלחןשןאפשרהןןאלס,

אצלצלרקאלהאבלאןפרטןת.שלכמנצח

המבנהאתממשהפניםמאהלרןאילן ,ןןברן

מאהלרזמנן.שלהמןסיקהעןלםשלהמעמדי

אינישנברג.אןמןןברןיןתרהרבהרב-שכבתי

אןמראיניןןברן.שלדרכןפיעללנהןגיכןל

מהבהירןתמתפעלאנילהיפ,ךכביקןרת.זאת

ןמןסיקליתאישיתמבחינהאבלשלן.הפנימית

ברג ,שןסטקןביץ'אןלמאהלר,יןתרקרןבאני

כלאתשהכניסןמלחינים ,אייבסןצ'רלס

לתןךימיהםשלהחיצןניהמןסיקליהעןלם

בתת-כרןךשלםשהסגנןןשלהם,המןסיקה

עםןאפילןזמנםשלהמןסיקליןתהתרבןיןת

 ."הבנאלי

רב- IIהביטןיאתבעצמןטבעשניטקה

הןאאןתן.כמגדירה ) polystilistic) IIשכבתיןת

בןןהעתידההןןההעבר,לנןכחןתתמידמןדע

בהםמשתמשןהןאהפנימי,בעןלמןזמנית

תןךבהתקדמןתמשמע ,דיאלקטיתבצןרה

ניגןדים.

שלהתרבןתית-אמנןתיתגישתןאתנבחןאם

אלהלהעמידהמרבה ,נןימאיירהכןריאןגרף

היטןריןתןתקןפןתמנןגדיםסגנןנןתאלהמןל

למןסיקהקרבהחשהןאמדןעמידנבין ,שןנןת

קרבההחש ,קיליאןשיירי(מפליאשניטקהשל

השתמשלא,עדייןןןברןלמלחיןזהמסןג

השתמשנןימאייר .שניטקה)שלבמןסיקה

ב-הראשןנהבפעםשניטקהשלבמןסיקה

טנסילפי ,"תשןקהןשמהחשמלית IIב , 1983

היןתשטןטגרט.באלטעבןרשיצרןיליאמס,

בחרלעבר,השייךמשהןלרקןדדרךכלןאין

שלמסיןמהשלןהבאלטאתלהתחילנןיאמייר

מהאתןחןןהחןזרתכשבלאנש-העלילה

שםמשתמשנןימאיירכהזיה.עליהשעבר

הןפךןכךהמציאןתאתןמגזיםמשלים ,בניכןר

היצירה .נןכחתלחןןיההעבראת

" Vision Fugitives " פרןקןפייבמאת
בןרגניתחברהשלזהלחזיןןבסיסמשמשת

התמןנהאת .הבריתארצןתבדרןםמתנןןנת

בנין-אןרלינס,לבלאנששאירעמההשנייה,

צ'רלסמאתבמןסיקהללןןתנןימאיירהתכןןן

אבלנין-אןרלינס.שלמיןחדצלילןאיזהאייבס

תיאןראתשיהלןםמשהןלןחסרהיה

עלעלהאזבלאנש.שלהמחרידהההידרדרןת

 'מסבסימפןניהלהשתמשהגאןניהרעיןןדעתן

המתמשכןת,הןןריאציןתשניטקה.של 1

 dies iraeנןשאעלשניטקהשלהנןקשןת,
התאימהנדןשלהיטשללרמהעדןההידרדרןת

בלאנש,שלהשפיןתאיבןדלביטןילהפליא

אלימןתשיגעןו,בערבןביהמשמשיםשבה

ןהשפלה.



הביטויאתבעצמוטבעשניטקה

אותו.כמנדיוה"וב-שכבתיות"

העבו,לנוכחותתמידמודעהוא
בעולמוזמניתבווהעתידההווה

בהםמשתמשוהואהפנימי,

משמעדיאלקטית,בצווה
נינודיםתוךבהתקדמות

 ,בלאנששלדמןתהאתשגילמה ,היידהמרסיה

שתהיההאמינהלאשממשלשניטקהכתבה

העבןדה" .ליןילצלאלהכלאתלגלםמסןגלת

שמעןלםראיתילבסןףאבלביןתר,קשההיתה

ןהןלמתקשןרהכךכללמןסיקהרקדתילא

 ."הבימהעלהמתרחשתהעלילהאת

מאתליצירןתנןימאיירשלעבןדןתבעןד

 ,האןןירהשלרקלאמרביניצןלניכרשניטקה

ןתנןעה.צלילביןהמשתנההיחסשלגםאלא

רטן'קןנצ"במשתמשהןאשלן IIאןתלן IIב

יאןשחשדנןת,מלחמה, IIלתיאןר IIגרןסן

אתנקשלהדרמטיבחלק ,"םיאימןחזיןנןת

 ,הבאלטשלהראשןןהחלקלדסדמןנה.אןתלן

פןלקלןרמןסיקתעלבנןי ,בןןנציההמתרחש

 ,מאסקןנסלןסננהמאתיצירןתןעלברזילאית

שןבהאחרןןןבחלקן ,ןאחריםפארטארבן

 ,פארטבארבןנןימאיירמשתמש

abula Rasall זII . לתמןנןתרקנכנסשניטקה

בקפריסין.ההתרחשןת

איבסןשל IIגינטפר"לפינןימאיירשללבאלט

 ,מיןחדתמןסיקהשניטקהכתב ) 1989 (

בנעןריןפרמישןרים:בשלןשההמתנהלת

במןלדתשןבןבזקנתןהגדןלבעןלםבנןרבגיה,

-רביעימישןרמיתןסףלאלהנןרבגיה.-
 .העלילהגיבןרשלבדימיןנןההתרחשןת

ןמצליחבמקהלהשניטקהמשתמשזהלמישןר

ממשןת.לחסרהחללאתלהפןךבאמצעןתה

צירהיהשזןקבעקןגלרהןרסטהמבקר

עלילתילבאלטביןתרהחשןבההמןסיקלית

 .פרןקןפייבשל IIןיןליהרןמיאן IIמאז

 IIמדיאה IIאתליצןרנןימאיירמשניגש ,ןשןב

1985שלבעןנה ,שטןטגרטבאלטעבןר / 6 , 
לן'לצרטן'"קןנצשניטקהשליצירתןשימשה

שליהעלילתהמבנהלביסןס IIןלתזמןרת

הבאלטבמהלךמןפיעהאחתפעםרקהבאלט.

הלבהתקףבאך).מאת(סןנטהאחרתמןסיקה

הלחנתכדיתןךאירעהמלחיןשלהראשןן

ההלחנהןסיןם IIןלתזמןרתלצ'לןרטן'ה"קןנצ

 .בעטיןנדחה

שעבןדתןמלחיןספקיבלהןאשניטקהאלפרד

 .אןתןןמקדמתלבאלטביןתרמתאימה

ם

שטוטגרטבאכט ,יא"מוינוווג :'כוך ! "וראימדיי

HN NEUMEIER, BALLET STTUTGART סR.: J סMEDEA ", CH " 
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בברליןמספרדכוריאוגרפיסשלושה

סרבוסנורברטמאת

שמרקמאזבברלין.המחולבתחוםזזמשהו

פסטיבלאתרבותשניםשניהל(מייונקרס

לינקנסיאןהכוריאוגרףוחברו,בהולנד)המחול

תיאטרוןלראשהתמנובישראל),גם(שעבד

האופרה(היא Komische Operה-שלהמחול

במודעפועליםהםברלין)שלהמזרחיבחלקה

עלסיסמתם:העכשווי.המחולעידודבכיוון

סגנונותבכלמיומנתלהיותהאופרהלהקת

המודרני.תיאטרון-המחול

שנקראמהעםפעולהמשתפיםהשניים

יוצריםעםמשמעהחופשי",המחולייבברלין

מסוימים.לבתי-אופרהקשוריםשאינם

מספר,דיוצריםשלושההוזמנועוד

בתיאטרוןמבוצעותהקצרותועבודותיהם

תיאטרון-המחולקבוצתרקדניידיעלהבל"יי

באלטשרקדנימתבררהקומית.האופרהשל

תנועתיחומרעללהשתלטמסוגליםבהחלט

לכלבו.מורגליםאינםשהםבסגנוןקללא

ורמתייחודיסגנוןמהריקודיםאחד

הרקדניםאךזהה,אינההכוריאוגרפיה

ובדיוק.במסירותשלושתםאתמבצעים

יליד ,) Cesc Gelabert (ג'לאברטסק'צ
שניםכברבברלין.מוכרותפניםהואקטלוניה,

המקומיוהקהליצירותיואתשםמציגהוא

שלהבולטתהאיכותהתפתחותו.אחרעוקב

הדיוקהיאהזהל-החללהמתמטיקה-שאמן

רוחמצביביצירותיואין .בפרטיםהרב

תוכנימופשט.עבודתווסגנוןקיצוניים

טריוויאליות,תופעותרובפיעלהםהיצירות

העבודהסגנוןעםמתיישבתמידשלאמה

המופשט.

 ," Lucrecia Stop "הטרייהבעבודתוגםכך
קסנאקיסיאניסמאתלמוסיקה

) Iannis Xenakis (, רקדנים. 11בביצוע

שלבאספמיהחלומותהואהנושאזובעבודה

משמעית.חדאינהוהתוצאהפרסומת,שדרני

מוצלחותשהן ,שלוהמורכבותהקומבינציות

שפתואתמסתירותכאילודווקא,

שמתחילמההזהובמקרההכוריאוגרפית,
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באלטשרקדניקתברר

מסוגליםבהחלט

חומרעללהשתלט

קללאתנועתי

אינםשהםבסגנון

בו.מורגלים

מהריקודיםאחדלכל

ורמתייחודיסגנון

אינההכוריאוגרפיה

הרקדניםארזהה,

שלושתםאתמבצעים

ובדיוקבמסירות

עדהןפך ,בעדינןתהמגששתרגישה,שייהיבשל

התלבןשןתאפילן .מתחנחנתלפלקטיןתמהרה

מטפחןתרןעשים,בצבעיםמיניחצאיןת-

שלהדפסיםעםטיןחןלצןתהנשיםלצןןארי

תמרןריםמהןןת-לגבריםפרסןמתסיסמאןת

מצייןכללשבדרךמהנעלםכךמדי.ברןרים

התחפןשתתחתלאברט'גשלעבןדתןאת

היתהשאמןרה ,הטריןןיאליןתהצעקנית.

ןמןליכהעלין,משתלטת ,המחןלנןשאלהיןת

למבןצע-היטב-הבנאלישביןההפקרלשטח

לא.-ןתן

בשםעבןדההציג ,) Vicente Saez (סאזןיסנט

חלןמיתערבןביה ,) Wirbel ( "מערבןלתיי

לתשןאןתשזכתהמרכיבים,שלמןצלחת

רקדניןשמןנתאתמכניסהןאסןערןת.

בתצןרןת ,רחבןתספיראליןתלתנןעןת

 .הריקהבימהבחללהעתכלשמשתנןת

מניפיםלזןגןת,מתחלקים ,נפגשיםהרקדנים

ןכמןאלהאתאלהמןשכיםעל,אלזהאתזה

הזן,המערבןלתבתןךבשני.האחדנארגים

הכניסהשפיןת,אללרגעלשןבביקשכאילן

לדמןתפעםבכלהמאפשרים ,סןלןקטעיסאז

למשהןןלהתמסרלרגעלהיעצראחרת

השבעתשלמחןןתתןךלמשל, .ןעדיןמשמעןתי

שבריריתרקדניתלצ,דמצדןבצעדיםרןחןת

קןלקטיביחןשיםשכרןןזהןתה.אתמחפשת

 ,היצירהשלפניהשתיהםאישיתזהןתפןשיןח

כמעטלמעשההנמרצתתנןעתהשלמרןת

התפתחןתהעדרבשל-במקןםדןרכת

שלמבטןאתשתמקד ,ברןרהדרמטןרגית

 .הצןפה

 ,זהבערבהמשתתףמספרדהשלישיהיןצר

 ,) Juan Carlos Garcia (גרסייהקרלןסחןאן
בבהירןתשלןהמןצאנקןדתאתתןחם

 "צלליםעםיינןףןבנחרצןת.

) Landschaft mit Schatten ( מחןלהןאשלן

שלכמשחקמתחילאכןןהןאזןגןת,לארבעה

הגבריםאחדמנידבהתחלהמיד .ןצלאןר



ראשימעלרבלאבגןבההתלןיה ,מנןרה

ןצלאןרןזןרקתחגהןהיאהמשתתפים,

ששכןבהאשהבעדינןתמניעהןאעןד .חליפןת

הדכמיןנעהנןספתנשיתןדמןתהרצפה,על

במיןאפלמקןםזההראשןנה.האשהלתנןעת

ןעכשין.כאןבהחלטאבלשןם-מקןם,

מדברים ,צעדיםמנסיםבצ,דניצביםהרקדנים

בתנןעןתזהאתזהתןקפיםהםפעםןמדי

אבל ,באקראיכאילןמתפתחתהסצינהבזק.

סאןרהג'ןאןשלסןחפתמןסיקה

) Joan Saura ( ייצעדיםעצןם.מתחלהמעניקה

אלכסןנים,התנגשןיןת,נפילה,נמןגים,

מקרימשחקיןצריםןנעלמיםנןצריםמקצבים

ביןחטןפיםמבטים ,מןאצןתנשימןתביניהם.

אתהכןריאןגרףמתארכךלמזימה",שןתפים

יצירתן.

זאתןבכלגבר/אשה,-העתיקהנןשאזה

הזמניםחדש:משהןבןלחשןףמצליחגרסייה

לשאלןתתשןבןתאיןקשה,האןןירההשתנן,

הםהדמןיןתביןהמפגשים .הטןרדןת

-אמביןןלנטיןתאקרןבטיןת,התנגשןיןת
מןדדיםהאנשיםזמנית.בןןרגשניןתתןקפניןת

חברה .השנימןלהאחדכןחםאתזה,אתזה

אחרת,אהבהמחפשתהתהןםסףעלתחרןתית

הישנה.זאתרקישנה-איןאבל

הןא .לפתרןןרמזכללעצמןמרשהאינןגרסייה

ןהקבןצה ,עזבמתחלרחףלהתרחשןיןתגןרם

הסיבןבים-אתןמבצעת ,המסןכןלאתגרנענית

במסירןתהנןעזןתןההרמןתתןך-נפילה

כקשתנמתחהדרמטןרגיהקןעצמית.ןהקרבה

הבלתיהמתחבעלייתהבןלרןמחןלאתןמזכיר

חנקלתחןשתהצןפהמגיעלבסןףשלן.פןסקת

משחקכאן?התרחשמה :אןןירלנשןםןמבקש

לי,המןכרתייהאשבאש.משחקהןאהאהבה

 ,מטהרת ,נצחיתלהבה .במחשכיםאןרבת

 ~גרסייה.כןתבהרס",ןמשמעה

סאזו(סנט :'כוך ,"מערבולתיי

"WIRBEL". CHOR.: VICENTE SAEZ 

PHOTO: ARWID LAGENPUSCH 
"הרסגסכורן7אןוח :'רכו ,"סיצככעסגוףיי

ךטךהאכי"יהאגג'כ ,יפרטיסרגזרג :דניםרק

"LANDSCHAFT MIT SCHATTEN". CHOR. : JUAN CARLOS GARCIA 

DANCERS: GREGOR SEYFFERT, ANGELA REINHARDT 

PHOTO: KONSTANZE ARENKENS 
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קלאסיבלט
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ההרשמההחלה
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ןמןדרניקלאסיבבלטמלגןתלקבלתלמבחניםההרשמההחלה
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נושאיםעללכתובאיר

שאישבצורהמרתקים

יביןלא

Choreograp h ing History 

 Susan Leigh Fosterורכת:ע
Indiana University Press 

-תלתלפחותלהיותכולהיהספרכותרת

ייתולדותפירושההאם-משמעית

את "גרף"לכראיך ,"הכוריאוגרפיה

שלסתמיבאימוץשמדובראו ,ההיסטוריה

 ,העורכתבהקדמתזמשנריפכ ,כותרת

הרצאותקובץהואשהספרנכתבבהקדמה

 , 199Zב-שנערך ,הזההשםתחתבכנסשניתנו

 ,בקליפורניהריברסיי,דוניברסיטתאבקמפוס

 ,האמנותשלהיסטוריוניםהשתתפובכנס

היתהומטרתו ,בכללהאנושותותולדות ,המדע

האנושיהגוףעללכתיבהתוכניתלגבש

 ,ותנועתו

מסהזהלצדזהנמצאיםשבומוזראוסףזה

(אחתמאנינגסוזןשלמעולההיסטורית

ובניויגמןמארישלביותרהחשובותהחוקרות

 "השלישיברייךמודרנימחוליי-דורה)

דמיוןמלאמשהו ,"ואוננותנובלות ,אשראי"ו

שללהיסטוריהקשרכלנעדר ,משמעותוחסר

מוזריםפרטיםאוסף ,בכללהמחולאוהמחול

לאקר,תומאסמאת ,רלוונטייםובלתי

בספרביותרהמעניינותההרצאותאחת ,בעיני

 " Different Personas: A History ofהיא
"? One's Own , האמרגרןלנהשל

) Lena Hammergren ( -השינוייםאודותעל

הפרסונהפיעלהמחולמבקרבאישיותשחלים

בכלכותבשהואהביקורתבקטעיצגימשהוא

 ,גותייהתיאופיללמשל ,לדבריה ,נתוןרגע

שלהרומנטייםהבאלטיםשלהמצויןהמבקר

חסרלרומנטיקןכללבדרךנחשב ,-19ההמאה

שלנאהמצווארלהתלהבשמסוגלתקנה,

כשהואאולםלב,השובהומחיוכהרקדנית

קןכאנליטינשמעהואתיאטרוןמופעימתאר

עלללמודניתןבהחלטזומהרצאה ,דברלכל

ועלהמבקרשל-והמשפיעה-החצויהנפשו

כתיבתו,

הארכניתההקדמהובייחוד ,הספררובאבל

האמריקאיתמהנטייהבעיניסובל ,העורכתשל

הגרמניםהפרופסוריםבשפתלכתובהאופנתית

עצםשםכל ,כלומרהקודמת,המאהשל

זהוכוןעצםכשםהפועלתוארכל ,כפועל

אבללדבריםועומקמדעיותמשווהכביכול

שפהשהיאהאנגלית,אתמסבךסתםבעצם

 ,בארוקילמשהואותהוהופךומדויקת,ברורה

ומעמעם,מתוסבך

ם
מנורגיורא
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-הנצחיתהשאלה
הגברהרקדן

The Male Dancer 
Bodies, Spectacle, Sexualities 

 Ramsay Burtמאת
Routledge, London and New York 

תולדותעלספרעודאינוברטרמזישלספרו

המערביהאמנותישבמחולזכר,ממיןהרקדן

ומעולםמאזניצבובמזרחרביםגלגוליםעבר

אישאינווהמחברהיותהמחול,בימתבמרכז

לקולנועמרצהאלא ,מנעוריומקצוענימחול

 (Jבאוניברסיטווהעיצובהאמנותותולדות
מחולעלמרצההיוםורק ,שונותבריטיות

מאחריםפחותשבויהואלסטר,באוניברסיטת

גברים,לרקדניםביחסבסטריאוטיפים

הגבריהמחולתולדותאתכתבשלאמעידברט

ניסהאלא , ZOה-במאהובאמריקהבאירופה

משמעותיותהתפתחויותאחרלהתחקות

שלנו,במאההמחולבימתעלהגבריותבהצגת

הקשרעלבשאלהלהתעסקשלאיכוללאהוא

הואאך ,והומוסקסואליותגבריריקודבין

עיקראינוזהופןהתנצלותללאזאתעושה

גםלספר,וענייןערךשמעניקמהולאמחקרו

םמשמעיות,חדלמסקנותמגיעלאהוא
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שלילדיה

דבקורה Iאיזד

In the Footsteps of 
Isadora 

 Anna Duncanמאת
תערןכהקטלןגמתןך

בשטןקהןלםלמחןלבמןזיאןן

הנביאהשלבדרכההחשןביםהרכיביםאחד

איזדןרההמןדרני,ההבעתיהמחןלשלהגדןלה

ספרבתיייסדההיאההןראה.היה ,דנקן

שאחריהמןעצןתבבריתןגםבברליןמשלה

הממשלהבתמיכתאןקטןבר,הפיכת

הקןמןניסטית.

קראההמיןחדתבדרכהשחינכהלנערןת

Isadorables , בנןתייגםלהיןתכןלישפירןשן

-התפעלןת"יימעןררןתןגםאיזדןרה"
adorables . אתלבצעשהמשיכן ,"ילדיהייכל

(חנןקהנספתהשמןרתםאחריגםריקןדיה

נסעה),בההמכןניתבגלגלישהסתבךבצעיפה

האמיתישמהלדנקן.משפחתןשםאתשינן

 . Denzlerאגב, ,היההרקדניתשל

דנקןאנהשלארכיןןהןאהתערןכהבסיס

המחןלבמןזיאןןשהןפקד ) 1980-1891 (

בשםאמריקאיתרקדניתידיעלבשטןקהןלם

אנהאתהכירהקןןינלאןקןןינלאן.קתלין

ןכמעטזקנהאשההיתהכברכשזןדנקן

יןרק.ניןידעלאבןתבביתןחיתהעיןןרת

התערןכהצמחהביניהןשהתפתחהמהידידןת

שןןדיתכתןבהקטלןגבמינה.המיןחדת

אלאןצילןמיםתעןדןתרקלאןמכילןאנגלית

כמןחשןבים,חןקריםמאתמאמריםגם

נאסלןנ,ןןאריקקיזסלגןףאנה ,מילרהדןןיג

התערןכהבשטןקהןלם.למחןלהמןזיאןןמנהל

שלשנהתשעיםכמעטמתאריםןהקטלןג

המקבילההתקןפה ,החדישהמחןלראשית

םאיזדןרה.של "בתהייאנה,שללחייה

ו

MoveIllent 
IIllprovisation 

In the Words of a Teacher and Her 
Students 

Georgette Schneer 
New York: Human Kinetics, 1994 

בתןךארןגיםתלמידיהשלןציטןטיםשיחןת

ורעיונןתנושאים-160והטקסט,

שניר.שלספרהאתמייחדיםלאימפרוביזציה

בתנועה,באימפרוביזציההעוסקהספר,מטרת

לעודהאימפרןביזציהתןרתאתלהנחילהיא

הרבבניסיונהלהעשירםוכךומורים,תלמידים

החשיבןתאתמדגישהספרבתחום.שנירשל

בתהליךעצמןהןאיהיהשהתלמידלכךשיש

שנימקוםלטכניקהומעניקהאימפרןביזציה,

עבודתחשיבותה.מבחינתבלבד

ניסיוןאתמעשירה,נטעןהאימפרוביזציה,

ןהכנהלאמנןתקפיצהקרשןמהןןההיוצר

 .לכןריאןגרפיה

מסבירהבספרהראשוניםהפרקיםבשלןשת

פיעלאימפרוביזציה.המושגאתהמחברת

שכוללתמעושה,לאספונטנית,תנועהזושניר,

 .רגשןתהבעתעםיןמיןמיןתןהבעןתמחןןת

 ,רעיןןלהעביראפשראימפרוביזציהבאמצעות
 ,לצלילהתגובהאתבדרמהלתארפירוש,לתת

נעשית.אימפרוביזציהלרעיןןאולסיפור,לרגש

אתלהגבילעשויהמוסיקהשכןמוסיקה,ללא

בריתמוסיהיןאםהפרטאןהקבוצהעבודת

תואמים.לארוחמצבאו

לאלתרהפוטנציאלאחדשלכלטוענתשניר

ומדגישהשלנו)היומיוםבחייזאתעושים(אנו

יתרונות .לרכןשאפשרשיצירתיות

שהיאבכךהםבתנועההאימפרוביזציה

כלשילובידיעלהתנועהכללאתמעשירה

 ,גןף-האדםמהותהםשביחדהאספקטים

וקשריםאישיתהיסטןריהדמיון, ,שכל

ביטחוןמעניקההיאכפרטלאדםחברתיים.

ולקבללהתבונןויכולתחברתייםבמגעים

בקבןצהואימפרןביזציהמאחרים,השראה

הפרטיםביטחןןאתשמגבירהעוצמהמקבלת

שלהם.היצירתיתהיכולתואתבקבוצה

אימפרוביזציההמלמדלמורה ,שנירפיעל

להשתמשעלין .להסביראןלנתחלשפוט,אסור

אתלפתחהתלמידאתלהביאבניסיןנן

גירןיים,לספקצריךהואבו.הגלומותהיכולות

לכךלגרוםבטןחה,סביבהלתלמידלהבטיח

למקדובמורה,בחבריןבעצמו,בטןחשיהיה

יכולתואתולשפרומנטליתפיסיתהקשבה

 .הגופנית

נושאים, 160שלרשימהמופיעההאחרוןבפרק

אןמשפט ,מלהעלהמתבססים ,גירןייםאו

ממשחקאןהיומיוםמחייולקוחיםרעיון

לקטגןריותמחולקיםהנושאים .אסוציאציות

 ,אחריםעםאינטראקציה ,דמיון ,(אמנות

בטבלהןמאןרגניםןטכניקה)רגשןתמשחקים,

-היא 4מספרמשימה ,לדוגמההקורא.לנוחןת
לקטגןרייתשייכתהיאמתמשך".ציןרייצייר

משימהמתחילים.לסולןןמיועדתאמנות

משלןשהמןרכבת ,"ייחןשים- 105מספר

ואמנןתדמיןןלקטגןריותשייךא'שלבשלבים.

המשתתףןמתקדמים.מתחיליםלסןלוומיועד

עיןשהואלדמייןזובמשימהמתבקש

לקטגורייתשייךב'שלבהמצלמה.

למתחיליםומיועדאחריםעםאינטראקציה

לעצוםמתבקשהמשתתףבקבוצה.ומתקדמים

הכתפייםבגובהלפניםידייםןלהריםעיניים

לנןעןאזבקבוצהאחרבמישהונןגעשהואעד

הדמיןןלקטגןריותשייךג'סעיףאיתן.יחד

 .ומתקדמיםמתחיליםלסולוומיועדןהרגש

בכלשימןשתוךבמרחבלנועישזהבסעיף

כלשהיאסוציאציהשעולהןברגע ,החושים

פיה.עללפעוללהתחילהחושים,אחדדרך

ןהקוראכלליותהןהמחברתשנותנתההנחיות

רעיונותיהבסיסעל ,הנןשאיםאתלגוןןיכןל

מציעה.שהיאהשיעןרבמבנההיעזרותותוך

נגיעההיאאימפרוביציה ,המחברתלדעת

ולכןהשנים,במשךאגרשהגוףייבזיכרןנות"

אינהשזןלמרןת .להתנסןיותפוריהקרקעהיא

קרשמשמשתהיאלקהל,מיןעדתןלאאמנןת

משלבתהיאשכןהמחול,לאמנןתקפיצה

קו,(צורה,המחולאמנותמתוךעקרןנות

טוענתשנירודינמיקה).גןבהכיוון, ,·מהירות

באימפרןביזציההעןסקשהאדםשלמרות

הרקדןלעןמתגןפו,חלקיבכלמשתמש

שמכתיבמצומצםתנועןתבמילוןהמשתמש

יסודותשידיעתהריהכוריאוגרף,שלהסגנון

מאשריןתררחבתנועהלמגווןתביאהמחןל

 .במחןלידיעהללאאישיתמהתנסותשינבעזה

כלשבאמצעותההואהאימפרןביציהיתרןן

ןיוצראישיתנןעותבמגןןןמשתמשאחד

מתחיםמשחררזה .לוהמתאימיםתרגילים

מחולשביצירתהסיפוקמיידי,סיפוקונותן

 .בחזרןתצןרךכלללאבווהשתתפות

אימפרוביזציהביובקשרבספרהנןגעתשניר

בההעוסקיםשלבביטחןןעלייהלביןבתנןעה

לרכוששאפשרבכךןכןחברתיים,במגעים

כלאיןייהצלחה"ושלמןשגיצירהכןשר

זאת.בעבודהמשמעןת

ם
רןטנברגהניה
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ךתבןמאת יסןי

בביתשםלמדברןמניה,נןלדקצ'ןליאנןי'ג'יג

שלבסטןדיןברןסיהןהשתלםלבאלטספר

בעירןהקיםלצרפתהיגרמכןלאחרהבןלשןי.

עברשניםכמהכעבןרשאיתההלהקהאתראן

 ,שמןעלהנקראיחןדיסגנןןיצרהןאלפריס.

מחןלעםקלאסיבאלטטכניקתשמשלב

מןדרני.

שנתייםלפניהראשןנהבפעםהגיעלישראל

 ,מיצירןתיןשתייםדןרבתלהקתעםןהעמיד

על"סערה",ןאת )" Cartoons "("קרטןנס"את

שנהלפניהשם.באןתןבטהןבןמאתסןנטהפי

יצירהעלדןרבתרקדניעםלעבןדהגיעשןב

כאןביקרהשנה .)" Acto "("אקטן"-משלן

הזה.בביקןרהתחילהשלנןןהשיחהבשלישית,

הכןריאןגרפיהעלדןר,בבתעבןדתןעלדיברנן

דרךעלהלהקה,רקדניעל , IIמלאירח IIשלן

הקןדמיםבביקןריןגםנפגשנןאמנם,יצירתן.

המשןתפת(השפהרביםדבריםעלןשןחחנן

להשתמשניסיתיאךרןסית),היאשלנן

ליצןרכדירקהקןדמןתמהפגישןתבידיעןתי

שמכל ,הזההנפלאהכןריאןגרףשלדיןקןמעין

שלןתנןעהןמכלביטןימכלמלה,מכלעבןדה,

החיים.ןאהבתיצירהשמחתשלרןחנןשבת

II הכריז ,דןר"בתרקדניעםלעבןדנהנהאני

הראשןנה,בפעם IIהשיחה.בפתחג'יג'י

לאפשןטהםאיתם.קללאהיהבהתחלה,

תנןעההדגמתכלמהם.רןצהאנימההבינן

השתנה.הכלכעתגבה.בהרמתהתקבלהשלי

אנןמלא",ירח IIהזאת,החדשהביצירה

ןלן ,מקןבלתלאמאןדבטכניקהמשתמשים

השפעתהןאהנןשאפיסיןלןגית.מבחינהרק

רציןנליים.הכיהאנשיםעלאפילןהמלאהירח

מןזרהבצןרהמתנהגיםבריאהיגיןןבעליגם

משןררנעשהאחדבמילןאן:הירחהןפעתבעת

זהבעצםדעתן.משפיןתקצתמאבדןהשני

מהרקדניםדןרשאנילא? ,הדבראןתן

מןחזקכשגןפםלנןעזןעבןדההמבצעים

גםאלאטכנירקלאכאןןהקןשיבאלכסןן,

המציאןתבראייתאןפטיקןשיישפסיכןלןגי.

מןכןלא ,להםמןןתרלאאניבאלכסןן.

מצליחים.דברשלבסןפןןהםלפשרןת,

מעטלאדןרלבתהצטרפןהאחרןןבזמןת: IIי

הקןשיהאםהקלאסי.הבאלטמתחןםרקדנים

המחשבהמדרךנןבעלסגנןנךבהסתגלןת

מןדרנית?תפיסהמהעדר ,שלהםהמסןרתית

כלהאלה,המלחמןתשכלנדמהליק:'"ג

אבדמןדרניןמחןלקלאסיקהביןהעימןתים

לאקשןרההעכשןןיתהראייה .כלחעליהם

שלמחשבהבדרךאלא ,אחרתאןזןבתנןעה

יסןדלרקדניםכשישתנןעה.עלכןריאןגרף

מסןגליםהם ,להכלמסןגליםהםטןבטכני

שלאנשיםבטןחאניסגנןן.לכללהסתגל

 ,לחשןביןתרקלגםטכניתמבחינהמיןמנים

מפסיקהעצמההתנןעהבדמיןנם.חןפשייםהם

הטכניתהרמהדןרבבתןדןןקאמכשןל,להיןת

עליןתראיתםעןבדאניפלאים.עלתה

שלהפילןסןפיהעל ,התנןעהמאחןריהמחשבה

היצירה.

הסגנןןעללדברעןדאפשרהאםכ,ךאםת: IIי

הלהקה?של

דןרןבת ,בכןריאןגרפיםתלןישןבזהק:'"ג

שלןמגןןנתרחבהקשתעםעןבדת

ןרבמאןדעשיררפרטןארלהישכןריאןגרפים.

 .ןלקהללמבקריםרינשאההגדרןתאתגןני.

מה .חשןבקטןריאינדבקהלרןאהבהחלטאני

דילתקןפהכאןנמצאשאניהןאלןמרשאןכל

שהיןתיןבכל ,שלישיתפעםכברארןכה

שבאבקהלאןלמןתממלאתדןרשבתנןכחתי

האתגרעםלהתמןדדגםאלאלראןתרקלא

חייבמןדרנישמחןלחןשבאני .האינטלקטןאלי

אןתן.להבריחןלאהרחבהקהלאתלמשןך

אחדלכלנןתנתהרפרטןארהעשרתדןןקא

למחןלשהגישההעיקרללבן.הקרןבמשהן

עינייםמאחזימעטלאישהרירצינית.תהיה

ברפןאהכמןזההמןדרני.המחןלבתחןם

כשרןנייםהרןפאיםביןיש-הןמיאןפתית

גםכךנןכלים.ןיש ,אנשיםהמציליםמאן,ד

 IIלהצדיק IIתמידאפשרןדאימןדרני.במחןל

לאהקהל IIשבטענההזאתהעינייםאחיזתאת

איאבל ."גאןןשאנימשןםהעבןדהאתמבין

מכיןןןזמן,לאןרךזהאתלטעןןאפשר

מעניין·כךכללאזהריקבאןלםשלהןפיע

מחזןתיןאתהציגבקטסמןאלגם ,אמנם

תקןפההיתהזןאבלרב,זמןריקיםבאןלמןת

משכיל ,פתןחיןתרהרבההיןםהצןפהאחרת.

ןמנןסה.
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העכשוויתהראייה

וזבתנועהלאקשורה

ררדבאלאאחרת,או

וגרףכוריאשלמחשבה

כשישתנועה.על

סוביסכניסודלרקדנים

הםלהכל,מסוגליםהם

לכללהסתגלמסוגלים

בסוחאניסגנון.

מיומניםשלאנשים

קלגםסכניתמבחינה

הםלחשוב,יותר

בדמיונםחופשיים

תמידשאתה ,שלנןהשיחןתבכללבשמתית: IIי

חשןבזהכמהעד ."חןשברקדן IIלהגדרהחןזר

בעיניך?

ןגםקלאסיבמחןלגם ,היןם ,לדעתיק:'"ג

לחשןב .ביןתרהחשןבהדברזה ,במןדרני

חןשברקדןלעשןת.מאשרחשןביןתרלפעמים

ביןתר,הטןבהמבצעגםדברשלבסןפןהןא

לתנןעה.משמעןתאיןמחשבהשבלימכיןןן

ןהפכתקלאסיכרקדןהתחלתאתהת: IIי

למאיהיצרתאתהמןדרני.לכןריאןגרף

המשןגעת IIהמחזהלפימןפעפליסצקיה

הפרקיםאחדאתבאןשןלפינה ,"משאין

ביןצרמתאחדתאיך .שלה IIהאביבפןלחן IIב

הזאת?הקןטביןתאחד

אתשילבתידרכיבתחילתכבר ,כלקןדםק:'ג"

עסקתישניםתשע ,באמתהגישןת.שתי

העיקריתהמגמההיתהזן-קלאסיבבאלט

ליהיתהאךברןמניה.למדתישבןהספרבבית

 ,ראדןקנן-טאןזינגרמרים ,נפלאהמןרהשם

ןההנאההחןפשתחןשתאתלישהעניקה

 ,הזמןבאןתןשבריקןד.שבמחןל, ,שבתנןעה

עלעמדההיא ,גדןלהמןדרניתאמניתבהיןתה

כךקלאסית.בטכניקהלהתאמןשאמשיךכך

למרןתןדןכסיםנסיכיםלרקןדהמשכתי

רקלאקשההיהזהנןרא.מזהשהשתעממתי

מנהלי .הכןריאןגרפית"סכיזןפרניה IIהבגלל

מיןמןדרניבמחןלשליבעיסןקראןהספרבית

הבנתיכבראניאבלבגידה.אפילן ,מעידה

אתקלאסיקה-השניאתמעשיראחדשדבר

כברהייתיגםאניןההיפך.המןדרניהמחןל

היןמיבתרגןלאפילן ,משלילטכניקהבדרך

הנחתישמהם ,משליתנןעהתרגיליהמצאתי

 .עכשיןיןצראנישבןזה-ימשללסגנןןיסןדןת

לא .סצקיהיפללמאיהנחזןרזאתןבכלת: IIי

פליסצקיהמאיהאני,ספרהאתקראתימכבר

עלמלמדאך ,בכנןתמצטייןשאינןןמצאתי

הבאלט.לפסגתדרכהןעלהמחברתאןפי

כלפיהמפגיןשאתהןהאהדההחןםלמרןת

אתלהיבשבצרתישןלמרןת ,חהישבכל

II זכהשבכיכןבהמןפע ,משאין"המשןגעת

 ,היברןסןגםבמערבגםנלהבןתקןרןתילב

רקאזןגםאחת,פעםרקבספרהמןזכראתה

הזאתההצגהעםלהקתךלנסיעתבקשר

 .למןסקבה

בשלביהיהכשספרהלראןהגיעהמאיה :ק"'ג

האחרןן.הפרקלכתיבתדעהייתיאני .סיןם

מקןםיןתרהקדישהלאשהיאחבלליגם

ישמאיזכןרלמעןןלא ,המשןתפתלעבןדתנן

מענייןהיההעבןדהשתהליךמכיןןןאלא

קןדםשקראתלמהנחזןראםהריביןתר.

באןש,פינה/סצקיהיפלמאיה-ןטביןתק

הבדלאין ,המחןלתפיסתשמבחינת ,ניןןכח

רקדניתמאיה .ןהללהגדןלןתשתיןיבגדןל

אתרקדההחייםשכללמרןתמאן,דעכשןןית

שפהמצאנןשמידהסיבהזאת .הקלאסיקה

שכדיהראשןןמהרגעהבינההיאכימשןתפת.

גישהלמצןאחייבתהיא IIמשןגעת IIלרקןד

להמןכרתשהיתהמזאתאפילןשןנה

רןלאןאןאר'בזמןריסשלבלהקןתמהעבןדה

בעיניהספר.בענייןדעתךעלחןלקאניפטי.

עם ,מאיההיא,שזאתמכיןןן ,חןמןצאהןא

מעטלאןעםלההאןפייניהחריףההןמןרחןש

החןטהיההזההכעסדןןקארןגז. ,כעס
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לאשהיאשלי,ןהגיבןרהמאיהביןהמקשר

זקנהאשהאלא ,המלהמןבןבמלןאמשןגעת

למצןאצריכההיתהמאיהפשןטה.כךכלןלא

הדהימהןבזהבתנןעהשלההאןפיקןןיאת

התקבלשהבאלטהעןבדהגםכןלנן.את

יןתרליחשןבההיתהבמןסקבהבהתלהבןת

בספרה.דפיםמאשרכמה

התקבלההיאהביקןרןתשלפילצייןישי"ת:

עבןדןתיהמאשרגדולהיןתרהרבהבהתלהבןת

אךרבבכבןדכתבןבאןשעל .באןשפינהשל

מסןימת.בהסתייגןת ,מעטהלאבזהירןתגם

ביתמכההיא .המןןלפינהחייבאניק:"ייג

הייתיי.בשבילקלהלאמאןדשהיתהבתקןפה

לעצבהתחלתירקככוריאוגרף,דרכיבתחילת

ןהיא ,במחןלמשליןטכניקהתפיסהןלבסס

 ,שלההלהקהעםלעבןדלינתנההיסןסללא

במשךשלהןהחכמיםהטוביםהרקדניםעם

גדולהכןריאןגרפית ,פינהאבל .שלמהשנה

 ,להרקהשייכתבדרךהלכה,אדירןכישרןן

תיאטרןן-המחןל.דרך ,כלללימתאימהשלא

במחולהתעניינןתעןררההיאכינפלאזה

הסתייגןאזשעד ,התיאטרןןאנשיבקרב

 .מהריקןדהתרחקההיאאך .מחןלמהצגןת

שרןאיםכפידמיןןעשירתכןריאןגרפיתהיא

 ,מןכשרתרקדניתהיא "האביבב"פןלחןמיד

אבל ,"מילרקפה"בגםלהיןןכחאפשרבזה

כךמשוםעצמה.שלבקןנספציהכבןלההיא

גםהסתיימהןהיאממשיכיםהיןלאלדרכה

לדברמאןדקשהליעצמה.באןשפינהעבןר

הגישהאךמאן,דאןתהאןהבאניכיזהעל

אןהבמחןל,אןהבאניעלי.מקןבלתלאשלה

 .הכללהביעאפשרשבתנןעהומשןכנע ,תנןעה

אתלחקןתשמנסיםיןצריםמעטלאיש

להםכיאפשריבלתיזהאךפינהשלהסגנןן

 .שלההגאןניןתחסרה

 ,מןשלמתללהקהשלךהנןסחהומה :ת"י

האידיאלית?הלהקה

בשביליאך ,מןשלםדברבעןלםאין :קייג"

יןצאתנןסחהשלי:הלהקהזןהיןםהאידיאל

תןרםכאילןאחדשכלרקדנים 12-הכללמן

לעסןקאןהבלאאנישלן.האישיןתמןחלקיק

זאתכיהרבהזה 12גם ,הבימהעלבמאסןת

 .דמןיןת 12עםמהם,אחדכלעםעבןדה

הופעןתןריסלקראתמתכןנניםאנחנןכעת

הןאהעניין .מאןדלישחשןבבמןסקבה

הדעהכיאח,דכלנןסעעכשיושלמןסקבה

אשליהזאת ."הכליאכלןשם"שהיאהרןןחת

 ,ןמנןסהחכםבמןסקבההקהל .מןחלטת

השתתפתימאןד.מקצועייםשםןהמבקרים

כתבים 60עםעיתןנאיםבמסיבתשם

 .הציגןשהםהחכמןתמהשאלןתןהןפתעתי

שםאציגאניעליהן.לענןתמרתקממשהיה

פיעל ,"לקיקןאסיי-האחרןנהעבןדתיאת

כתביכלאתבשקיקהקראתיבזמנן .כןב'צ

מיזכרתילא .בראשליהתערבבןהכלצ'כןב

-זכרונןתרסיסירקליהיולמה,שייך
שנתתיהסיבהזאת .ברןסית "ייאסקןלקי

הצגתיבצרפתגם .ברוסיתשםהזאתליצירה

הזה.השםתחתאןתה

כמהעד ,ןבמחזאןתכןב'בצנגענןאם :ת"י

 ?"דאנס-דראמהיילסגנןנךקרוב
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מרבהאביבתבועה.בריקוד,מאוהבאבירקדן,אבי

אביעצמי.עםעצמי,עלעובדהרבה,עובדלאלתר,

אחראבלבתוכי,אותומטמיעממשמדע,לכלבפתח

כאילוואז,אחר,לעולםובכבסלחלוטיןבסגראביכר

מופיעמשהובולד,משהושלי,התערבותללא

r:.-

תיאטרןןשלילסגנןןקןראאני :ק"ייג

המןנחאתאןהבלאאניכיכןריאןגרפי

יאנ . Dance Theatre-קןדיהרתיאטרןן

מתרגםכלןמר ,כוריאוגרפיתבשפהמחזהכןתב

מסמלהעברהידיעלהתיאטרוןמשפתאןתו

הרבהסמלהיאתנןעה .התנןעהלסמלהמלה

 .משמעירביןתרהרבה ,ממלהמןפשטיןתר

שכלאינטימי,יותרסמלאפילןאןמרהייתי

לעצמן.רקאןתןלפרשיכןלאחד

מאןדקרןבאןמרשאתהמהכל :י"ת

משמעיןתרב ,סימבוליןת ,הפשטהלמןסיקה:

 12המספרגם .פניםרבתלפרשנןתןאפשרןת

 12-דןדקפןניהעםאסןציאציןתמעןרר

שלהמסןימתהעצמאןתאתןגםהטןנים,

לקןנטרפןנקט.להשןןתאפשרהרקדנים

עםאמביןןלנטייםמאןדיחסיםליישק:ייג"

פגיןןלתקןעמןכןאנילפעמים .המןסיקה

שהירחכמןעליפןעלתהיאשנאה.מרןבבגבה

אבל .חןשיםחדיאנשיםעלמשפיעהמלא

 .ממריץכסםעליפועלתתמידטןבהמןסיקה

נפרדבלתימרכיבבמןסיקהרןאהיאנ

ןמדגיש ,היצירהשלהכןללתמהתמןנה

לפילאלרקןדשצריךלהביןחשןבשלרקדן

בזהדןןקא 'המוסיקה.עםאלאקהיהמןס

 ,"מלאירח"בדןרבתרקדניעםהרבהעסקנן

 .שהצלחנןנדמהןלי

כיןצרשאתהתחןמיםהרבהכךבכלנגענן :ת"י

 ,תיאטרןןתנןעה, ,קהימןס :איתםבמגעבא

נספג,הכל .להמשיךיכןלןהייתי ,ספרןתמחןל,

זמןבמשךבתןכךמתבשלהכל ,נקלטהכל

 .יצירתיתהתפרצןתשלרגעבאןאזמסןים

אתמןצאזהכלאיךהזה,התהליךמתנהלאיך

החןצה?הדרך

אני ,רקדןאני .חןקיםאין ,יןדעלאאניייק:'ג

 ,לאלתרמרבהאניבתנןעה.בריקן,דמאוהב

ליאנוו'צקיג"'ג

GJGJ CACJULEANU. PHOTO: PHJLJPPE RENAULT 

אני .עצמיעםעצמי,עלעןבד ,הרבהעןבד

אבל ,בתןכיאןתןמטמיעממש ,מדעלכלנפתח

 ,אחרלעןלםןנכנסלחלןטיןנסגראניכךאחר

נןל,דמשהן ,שליהתערבןתללאכאילן ,ואז

לרקדניםאןמרשאנימהלפעמים .מןפיעמשהן

ליהיתהןכאןי,ממניןצאלאבכללכאילן

איךאלאלתוכילהטמיעאיךלא-בעיה

כברשאנימהלהסבירואיךלאחרים,להעביר

שנים .ממנילהתפרץרןצהשממשמה ,חש

מןחשילמשהןזהאתלהפןךיכןלתילארבןת

ןהאפשרןתלהסביר.שאפשר ,להראןתשניתן

יןתרעןדהיאעיןןרתבצןרהאןתךשיחקן

לשותףליהפךחייברקדן ,לדעתי .גרןעה

ןיכןלת ,פרטיטןרהישבמןסיקה .למחשבה

אניזהןעלכזה,אנליטימדריךאיןלנן .לפרש

עללשאלתךנחזןראך .שניםהרבהכברעןבד

למרות ,ביןתרהיפההרגעזה-היצירהתהליך

חייביןצר .כואבמאןדמאןדלהיותיכןלשהןא

ןכשהםלאחרים,זאתןלהעבירזהאתןתילח

כלאיךרןאהואתה ,לחןש ,לקלןטמתחילים

ןמקבלןתבתוכןמתמלאןתשלךהתחןשןת

 .נסשלרגע ,מןפלארגעזה ,צןרה

 .יןצרכישרןןשנקראמהכנראהןזה :ת"י

ם
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L, וI ז:ךI אשלריתמאת:ו  '"~~,~;י~~:~:~':~~~ב;~~ש~~~ת~~~;; Iוו
 1920-1964ישואנאוהאמנותיהמחוואשית

-מאלף"מידעמעטלאבהשישזוטא"אנציקלופדיהם ~
עיניים"-בכיליוןזהלספו"חיכינו . "ריהע" ,ל"זלוסקיחז'

 .ותרבותהחינוךבמשרךהמחולעלהמפקח ,ל"זחרמוןשלום

עודוכיסוףזהבספווואהשאינךמקוה"אני

מןמקיףימידעמוסוהחלוםעםלוקוד , ..נטויהידךי
בתילכלבסיסילימודחומוישמשזהשספוהואוי

לוי-ארגוןחסיהפרופ'-למחול"הספום I nה I :הכרמלהיד 820ת,.דאשל,ריתלהזמנןת
 04- 246093סל. , 34987חיפה

משליחכיללש"ח 45המחיר:

 Iון
THE ISRAEL BALLET 

קלאסילבלטהמרכז
הישראליהבלטלהקתשלהספרבית

ימפןלסקיברטהבהנהלת

באוגוסט 15ועןביולי 15בתאוינים:שיתקייםקיץלקורסההרשמההחלה
 .שבועות 4למשי

 16נבוהובוחובהלהקהשלהחןשיםהחזוותבאולמייתקיימוהשיעווים

תל-אביב).גביוול 1אבפינתןבוטינסקי I(זתל-אביב

הלאומיההולנןיהבלטשלהאמנותילמנהלמשנהפוומבוגואובובהןונת
Dutch National Ballet 
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לות Iפעשנותם Iעשוחוגג

הולבונהיאבהמאת

הצ'כיתברפןבליקההמחןללהקןתפתמ
ממשרבים,אמנןתייםגןפיםמקיפהאינה

אינהעצמההצ'כיתשהרפןבליקהכשם

להקןתשתיבעצם,גדןל.שטחעלמשתרעת

הפןעלןתהיחידןתהעצמאיןתהגדןלןתהבאלט

בפראגהלאןמיהתיאטרןןלהקתהןשם

בירתבברנן,הלאןמיהתיאטרןןןלהקת

שלאנסמבליםהןהלהקןתיתרכלמןרביה.

לספקשנדרשןתשדה,בעריאןפרהבתי

ןרקבאלטיןת,תמןנןתהאןפראיןתלהפקןת

להןפיעלהןמאפשריםבשנהפעמייםאןפעם

עצמאיןת.מחןלבתןכניןת

 ,-1989בשחלןהפןליטייםהשינןייםבעקבןת
מנסיםןהםמעטיםלאצעיריםיןצריםהןפיען

המןדרניהמחןלהתפתחןתאתלהדביק

היחידההבאלטלהקתהיןם,עדאךהעןלמי,

ברפןבליקהמןדרנימחןלשרןקדתהחשןבה

פראג.שלהקאמריהבאלטלהקתהיאהצ'כית

ידיעל-1975בנןסדפראגשלהקאמריהבאלט

זןהיןם.עדהאמנןתימנהלןשמוק,פאנל

לספקנדרשתלאשאמנםעצמאיתלהקה

כעשריםאחריהיןם,עדאבללאןפרןת,תמןנןת

תפאןרןת,מחסנילהאיןעדייןפעילןת,שנןת

ןשארמשלהסטןדיןתממש,שלתלבןשןת

שמוולפאנלכור':ייסטאבאט",

IVAN MALY ס:T סK, PH סR.: PAVEL SM סSTABAT·', CH • 



שבעהעלבנןיההיאהכרחיים.טכנייםתנאים

לעמןדןהיכןלתהצןרדפיעלסןלנים, 16עד

המשכןרןת.בתשלןם

הןאשמןקשלהיצירהשלהמרכזיהציר

לבאלט.מראשנכתבהשלאאיכותיתמןסיקה

הןאשבהמהמןסיקהאחןזיםכשמןנים

מלחיניםידיעלנכתבהביצירןתיןמשתמש

גםמרטינן.ק,'יאנאצ ,אק'דבןזכמןצ'כיים

מזמיןשהןאהאןרחיםהכןריאןגרפיםןגםהןא

מןדרניבסגנןןעןבדיםלהקתןעםלעבןד

הבאלטשלהטכניהמילןןעלהמתבסס

 .הקלאסי

פראגשלהקאמריהבאלטזכה 1994שנתעד

הסיבסןדאדמשמעןתיתממשלתיתלתמיכה

חשבלאאיששעברה.בשנהשלישלכדיקןצץ

אבלהחדשים,בתנאיםתשרןדשהלהקה

פסטיבלהפיקההיאזןבתקןפהדןןקא

להקתכמןנכבדים,אןרחיםבהשתתפןת

ההןלנדיהמחןלתיאטרןןשלהןןתיקים

) NTD3 ( יצאה ' 95ןבסתין ,קיליאןיירישל

ההישרדןתכןשראתחדשה.בכןרהבתןכנית

הכבירהיצירתיכשרןנןלזכןתלזקןףיששלה

מנכ"לשלהניהןליתןיכןלתןשמןקפאבלשל

אןפיילה.ייריהלהקה

ייחיינקראבסתיןשהתקייםהבכןרהמןפע

מחןללהיןתאןתןייעדשמןק .אחד"אדם

הפןעלאליצאהלאתןכניתןאבלאןטןביןגרפי,

משלןשדברשלבסןפןבנןיההיתהןהתןכנית

 .קצרןתעבןדןת

צעירהיןצרתשליצירההיתההעבןדןתאחת

כיתתבןגרתיאנןבצןבה,אירנהבשם

לאמניןתבאקדמיהשמןקשלהכןריאןגרפיה

שןנההיצירה ."ןמאןשרעליזייןשמהבפראג,

שמןק.שלמסגנןן-הביתבסגנןנה

תיארהיאנןבצןבהסילבסטרמסיבתרקעעל

פראגשלהעכשןןיתבחברהטיפןסיםמגןןן

היאאלה.בימיםבעירהשןררתןבאןןירה

 ,אלהמןלאלהאירןנית,בצןרה ,העמידה

למיניהםסנןבים ,ןלא-יןצלחיםמצליחנים

להם.קןרהמהבדיןקיןדעיםשאינםןפתיים

פנטןמימהשלקצרןתסקיצןתבנןיההתנןעה

קלאסי,באלטבסגנןןןקטעיםןליצנןת

-18ההמאהבןכי'הצהמלחיןמאתלמןסיקה
סןןיטהלמיןעיבדהשהיאמיסליבצ'ק,יןזף

דיסקןטק.מןסיקתשלאןפיבעלת

מקצןעניםעםבעיקריאנןבצןבהעבדהכהעד

שלטעםליצירתהמעניקהדבר .למחצה

 ,כשלעצמםמעניינים ,פסיפסןשל "מחתרתיי

מגןבשהעבןדהשלהדרמטןרגיהמבנהאד

שלהןבכןריאןגרפיההתנןעתיהצדמאשריןתר

מסוימת.שטחיןתניכרת

עטןפריהיא "אחדאדםחיי"בשנייהעבןדה

הקאמריבבאלטלשעבררקדןזוסקה,פטרשל

קראהןא .הלאןמיהבאלטלהקתסןלןןהיןם

 .ברללז'אקאןתהןהקדיש " Seul "ליצירתן

זןסקהאצל ,יאנןבצןבהשלבעבןדהכמןשלא

ןברןרמהקשרם,תלןשיםלאברלשירי

קושמ ';בפא :'רזכ ,/אטבטאסיי

"STABAT", CHOR,: PAVEL SMOK, PHOTO: IVAN MALY 

צעיריםיוצריםהופיעוך,-989בשחלוהפוליטייםהשינוייםבעקבות
המודרניהמחולהתפתחותאתלהדביקמנסיםוהםמעטיםלא

מחולשרוקדתהחשובההיחידההבאלטלהקתהיום,עדארהעולמי,
פראגשלהקאמריהבאלטלהקתהיאהצ'כיתברפובליקהמודרני
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החגיגיתההצגהעתבששמוקבלאפ

PAVEL SMOK, PHOTO: /VAN MALY 

משהולהראותבעבודתומתכווןשהכוריאוגרף

 '.יהאמןמחייייתמונותכמו

ואינטימימפורטזוסקהשלהמחוליהביטוי

שלהפנימיוהמבנהמיניאטורה,שלתחושהעם

הרקדניםמספרשינויידיעלמוכתביצירתו

כלוקטע,קטעבכלהבימהחללוחלוקת

למשורר-הכוריאוגרףיחסאתמבטאתתמונה

אתלשעשעמאשריותרלעשותשרצהזמר

הראשיתהדמותאתברל.אקיז-שלוהצופים

ויתר ,קולארפטרהמוכשרהרקדןרוקד

הם.אףמשכנעיםהמבצעים

באופןמזמרת""ונעהזוסקהשלהכוריאוגרפיה

אלגנטינמרץ,שלוהמחול .מאולץובלתישופע

 .צרפתייישארם"הרבהעםשיוגמ

הרציניתהיתההתוכניתשלהמסיימתהיצירה

מאת memento mori,מעיןהשלושמבין
עצמו.שמוק

מעוררבשימוששמוקהצטייןשנהעשריםלפני

הפעםהמחול.בימתעלרציניתבמוסיקהכבוד

דיוקוליתרמיצירות,חלקיםייגזר"דווקאהוא

 " Stabat Mater "מתוךהראשוןהחלקאת
לצליליהכוריאוגרפיתהיצירהדבוזיאק.מאת

מצמררתואפילומשכנעתמאטר"ייסטאבאט

במוות ,האנושיבגורלדנההיא .לפרקים
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בסמליםמשחקוכולומשמעיורבשכבתי

ורגישות,רבתנועתייופיבוישדרמטיים.

ושמוקהיטבמשתלבותוהמוסיקההתנועה

ובמשחקהתאורהבמערךפלאיםעושה

בכךספקאיןשונים.בגבהיםבמשטחים

 .לומרמהיששמוקשלפאבל

ם

" D שמוקפאב( :'כזר ,"טאבאט

"STABAT", CHOR. : PAVEL SMOK 

PHOTO: /VAN MALY 
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בוישזומטיים.בסמליםמשחקוכולומשמעיוובוב-שכבתיהמחול
ושמוקהיטבמשתלבותוהמוסיקההתנועהווגישות,ובתנועתייופי

שוניםבגבהיםבמשטחיםובמשחקהתאווהבמעוךפלאיםעושה
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תמר קבשמאת

שללאמןדעןת,של ,תפילהשלחללהןאייהגןף

זהןבעיניאקסהיביציןניזס.שלאןקקןפןניה

לאאחפש,אסגסזה.ככהערך.יקרחלל

הרקדןאמר ,לרקןד"אחרןתסיבןתאמצא

 , 39בןמרסייילידלרין,דניאלןהכןריאןגרף

 .צרפת ,) Tours (טןרשלהמחןלמרכזמנהל

 Mobile ou le Mil'l'oir du "האחרןנהיצירתן
Chateau " מןשפעתהטירה)ראיאן(מרצדה

לרין .הלןארשבעמק ) Langeais (לנג'המטירת

ןלהטןתשסביבןבחןמריסלהשתמשאןהב

 .צפןייסןבלתיחדשיסלכיןןניסאןתס

פרנקפןרטבאלטעבןרליצןרכברהספיקלרין

פריסשלהאןפרהבאלטפןרסיית,ןיליאסשל

הןאעכשיןההןלנדי.המחןלתיאטרןןןלהקת

לעידןדןבפעילןיןתשלןבאנסמבלמתרכז

פסטיבליסדרך ,הציבןרבקרבלמחןלהתןדעה

ןפרןיקטיסןסדנאןתצעיריסלכןריאןגרפיס

מרפאצמחישלגןנטיעתכמןמיןחדיס,

ה-מהמאה(נזירהבינגןדההילדגרדבהשראת

טןר.לידהבינלאןמיהגניסבפסטיבל ) 12

אןתןשמענייןשמה ,לריןאמראיתןבראיןן

המסןרתיןתבטכניקןתלמצןא"זהבמחןל

התפתחןתהמאפשריס ,חדשיסיחסיס

עלחןלסןשהןא ,לגןפן"הרקדןשלבמןדעןתן

פלדנקרייזשיטתהמשלבת ,מטןרפתסדנהיי

מסןרתי".תאילנדיןריקןד

ןאחרי ,פתןחהכללהגדרןת,אןתןלדןבבקשה

לןשאיןןלןמרלתקןממהרהןאשאלהכל

הסקרנןת .החייסעלאןניברסליןתתיאןריןת

בכלהשניכחןטעןברתזאת,לעןמת ,להתנסןת

המןקדמןת.השמןניסמשנןתהחל ,עבןדןתין

עלסדנה ,שחייהבריכתבתןךכןריאןגרפיה

המסןרתי,התאילנדיבריקןד "הנסיךייתפקיד

כל-ןקינזיןלןגיהאילמיסחירשיסשפת

למזכרתסימניסהשאירןהללןהחןןיןת

ןלכןלןןכרקדן,ככןריאןגרףלריןשלבעבןדתן

שלן.הגןףבשפתהד

מגיבהןא "לריןזי"רקדןמיהןהשאלהעל

אתשמתירייזהאןמר:ךכןאחרבהשתאןת,

משהןלהןכיחכדירןקדיסלאאנחנן .המבט

אןרשלמנסרהאןניברסלי,משהןדרךאלא

הלאעסישירבמגע ,ןרגשןתצבעיסןחןש,ך

הזה,הנעלסעסלהתמןדדכדירןקדאנינןדע.

אסנןדע.הבלתימןלהקהלעסלהיןתכדי

עסזאתלעשןתלעצמןלהרשןתיכןלרקדן

 ".לבדרןקדלאהןא ,הקהל

לעבןדתלהשןןתאפשרלריןשלעבןדתןאת

כדיבמעבדתןחןמריסהמזקקהאלכימאי,

לריןשלהמעבדההחכמיס.אבןאתלמצןא

מןלקןחיסןהחןמריסהרקדן,הןא

הקשראת"לחדשןההיסטןריה.הפילןסןפיה

דרדאלאמשהולהוכיחכדירוקדיםלא"אנחנו
צבעיםוחושד,אורשלמנסרהאוניברסלי,משהו

כדירוקדאנינודע.הלאעםישירבמגעורגשות,

מולהקהלעםלהיותכדיהזה,הנעלםעםלהתמודד
לעשותלעצמולהרשותיכולרקדןאםנודע.הבלתי

לבד"רוקדלאהואהקהל,עםזאת



המרכזשלבתןכנייהכןתבהןאההןןה",עם

עלהעןמדעלםכמן"זה ,טןרשלהכןריאןגרפי

זהים.אינםלעןלםהמיםןאןמר,המיםשפת

ביןההבדלאתןלהסבירלנסןתאןתימעניין

אפשרןאיךבגןף,ןהריאןתהכבדתפקןד

הטבעהעןלם.עלמסקנןתממנןלהסיק

אניןבעבןדתיבחיי .מדהימהבצןרהמאןרגן

בטןר,נמצאאניהדברים.ביןלקשרמנסה

 ,אןליהאזןר.מןלחןמריםביחסעןבדאניןלכן

לעבןדמפסיקהייתיבקיבןץ,חייתיאילן

יןדע".מיתפןזים.לקטןףןמתחיל

לריןדניאלהיהשמהםהכןריאןגרפיםשני

הםעדן"בגןכשאהיהקטןאןרלשמןר IIרןצה

אתיצרהןאלהקתןשעבןר ,פןרסייתןיליאם

II ןנןסכןכבעלג'ןנגלII שלדברין ,בראןןןטרישה

תנןעהדרךעצמןאתהמצדיקמחןל IIיןצרת

מזהןחןץמסגרת.בסיפןרצןרךללאטהןרה,

מיןחדת".מאןדשלההטכניקה

רבים.גלגןליםעברהלריןשלהטכניקה

II הבתקןפת' Romance en Stuc ' רןמנסה)

גןףעלןיזןאליזציה,עלהרבהעבדתיבטיח)

מןדעןתהעתיקה,ממצריםבציןריםכמןשטןח

 'פאןןשלצהרייםב'אחרכמן ,לפןזיציה

) L'Apres-midi d'un faune (. נמאסכךאחר

ןהתחלתי ,ספריםשניביןכמןתקןעלהיןתלי

 ' Waterproofב'המסלןלתחןשתעללעבןד
בתחתיתכןלהשהתרחשהיצירהמים),(חסין

במים .מלמעלהצפהןהקהלשחייה,בריכתשל

המרפקים.ןאתהגןףמשקלאתהרגשתילא

משעשעת,יןתרהרבהבמערכתאנחנןעכשין

אתמייצבאניןארכיטקטןרה.משחקשל

אפשרמהןרןאהבחללתנןעהללאהזרןע

עןדעןצראניכךאחר .לזןזבלי ,מסביבלעשןת

המןןהשתעשענןהאחרןנהביצירתי '.ןכןמפרק

שלשןניםכיןןניםשלןשהשישאמרנןזן.בדרך

 ".לעשןתמהןאיןהגןף

הרקדנים ,שלןהאחרןנהאגב,זן,ביצירה

ןאתהבמהעלהשהייהזמןאתהגרילן

אןמדןאטחלקאן(סןלןביצירההתפקיד

תהליךעללהסתכלאחרתך iדזן IIטרין).
הןאאחרתבטכניקה .לריןאןמר ,העבןדה"

פרהליאןשלשיריםעלבעבןדהמשתמש

) Leo Ferre ( מאמהזפאן) Zap Malna (. שם

חירשיםבשפתכמןמלהכלמתרגמתהתנןעה

כילרקן,דאןהבאני IIמןסיף:ןהןאאילמים.

מןןלעשןתלפרהלהתחפשממנימבקשיםאם

קשההחןןיהנפלא.מרגישאני ,דקןתעשר

 ,שמסתכלתלכןריאןגרפיתיןתרהרבה

להיןתהרעיןן.אתלמצןאןמנסהמתייאשת

ןאיןם.נןראןזה ,מציצןלהיןתזהמבצע

הרקדניםעלמאןדכןעסאנילפעמים

לןמררןצהשאנימהןכל ,ןמחכיםשעןמדים

עכשין.לכםלתתמהליאין-זהלהם

במישהןלהשתמשמעיקזהתתחפפן. ,תסתלקן

הצלחתלאמעןלםשאתהמהאתלעשןתכדי

 "נפלאזהמבצערקדןלהיןת .לעשןת

כןריאןגרפיההןאלריןשלהבאהפרןיקט

פקס.דרךפןרסייתןיליאםעםמשןתפת

עלהלהקהחבריעםיעבןדשפןרסיית"רציתי

אבל II ,מספרהןא ,"הרפרטןארמןעבןדה

יץןהמלאןתןמענייןלאשזהאמרפןרסיית

ישלן,אמרתימאן,דטןבחדשה.עבןדהליצןר

כךאםאמרתי,טןב,ענה.הןא-לאזמן?לך

דניאללדבריבהתכתבןת."מחןלניצןרבןא

מתבססשהןאבתקןפהנמצאפןרסיית ,לרין

ןאילתןריםןידיאןתמןנןתעםעבןדהעלהרבה

הרקדנים.של

II להתחילכדי ,בפקסלהןראןתמחכיםאנחנן

מספרעםקסטןתבחזרהנשלחןאזלעבן,ד

הגרסהאתמעדיףשהןאיענההןאפתרןנןת.

שכלאן ,למשל , 4מס'מאילתןרןחציהראשןנה

עלאחרמבטזהמסןים.קטעתרקןדהלהקה

נציעהבאהבשנהאןליהכןריאןגרף.עבןדת

תןכניתןנציגהדבראןתןאתבראןןלטרישה

פןרסייתןיליאםאםאז, 'פקסלנד'שכןלה

 ."מןכןאניהבמה,עללצןןחממנייבקש

הבאה.שנהביןני-יןלינראההתןצאהאת

מתןצרתמשהןעללריןדניאלעןבדבינתיים

קצרןת,יצירןתשלמשןלבתתןכנית-בית

שמשתנןתהלהקה,חבריןשלשלןהצעןת

 ,לרןסיהיסעןהםהזאתהתןכניתעםלבקרים.

יציגןהםהשנהבאפרילןלהןנגריה.לפןלניה

בפריס. "הטירהראיאןמרצדה IIאת

מבקשהןאבטןרלחנךמנסהשהןאמהקהל

אתלבלבלןמבלישיפןטבלילריקןדלהיכנס

המחןלאם IIרןאה.שהןאמהעםכאדםמצבן

בעצמנן,לנןשמפריעיםלדבריםאןתנןמפנה

בגלללאזהאןתם.ןלקבלאןתםלגלןתיכדא

 ."כןעסשאני ,בעיניחןמןצאלאשמשהן

ם
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I יגתאמl נמראI ר

כץשמואלאיורים:

בינלאומיתחשפנות

סוזןבמרכזהתקיים 1995בנובמבר-14ו 7בין

חשיפה ,' 95יימחולבשםמחולאירועדלל

משללמעטותעבודותרקאדבינלאומית",

רוב .לראשונהשםנחשפובושהוצגוהיצירות

העונהכלנראוהללווהיוצריםהלהקות

 .שחלפה

תמרשליצירתהנמנתהזהמכללהיוצאיםעם

גדולוכדרקדניותלשתיפיוטימחול-בורר

להיכנסשאפשר ,"באבאב"עליהכדים(מסוג

יעלשותפתהעםשבוצעהולהיעלם),לתוכם

מנדלרשפירא.אריקמאתלמוסיקה ,מנדלר

 ,לתמרחלופיותרגלייםגם ,בעצם ,משמשת

שלרגעעדמושלמתכדכלביניהןוהסימביוזה

יכולהאינהמשתיהןשאחת ,תחושהאין

הזאתהיצירה .עצמהבכוחותלנועאולעמוד

אסתטיתמבחינהרגילהבלתיחוויההיא

ורגשית.

ורטהיים(נעה IIורטיגו IIהסימפטיהצמדגם

בשיתוףושוב ,חדשמשהוהביאשעל)ועדי

אחדמחול .הימהונגרהפעם ,ל"מחולהקה

מאחורינעוכשהרקדנים ,מפתהבצורההתחיל

נראהלאאבל ,מג'ריקניםלתלפיותבנויקיר

מענייניםונותירעבויש .צורכוכלמגובש

המחולתתגשם.עודשבוודאיליצירהוחומר

רביעייההיה ,"לימבוס" ,בתוכניתםהשני

מעוצבתשלוהתנועה .בגנודןמאתלמוסיקה

טובה.בצורהבוצעוהואהיטב

מנהליהיוהאירועשלהבינלאומיהפן

אביבלתלשהןזמנושןניםאירןפיםפסטיבלים

קנייניםמאירןחיצאמהשלנן.בהיצעלצפןת

אחדדברמראש.לדעתאיןאלהפןטנציאליים

לא "בינלאןמיתחשיפה ,' 95מחול"ב-ברןר

כלאבל ,באמתחדשאומפתיעמשהונחשף

 ,להןפיעהקטנןתללהקןתשניתנתהזדמנןת

חיןבית. ,בדיםמכןבליםיפסטמנהליבפניועןד

תיאסרון-מקוראל

הגרמניהמחול

פינהעןמדתשבראשההלהקהשלביקןרה

הבמהאמנןיןתבמשכןתוכניןתבשתיבאוש,

מניןלראןתמצוינתהזדמנןתהיתה ,אביבבתל

הגרמניהמחןלתיאטרןןשמכןנהמההתחיל

הלהקהשלהראשונהתןכניתה .החדש

קפה ,) 1978 ( "מילרקפהייאתכללהמןןפרטאל

אחרישנהעשריםהיןם, .השבוריםהלבבןת

רוןחיםבןהקיימיםמהאמצעיםהרבה,שנוצר

(ןזהברןבןצעיר ,והקהל ,המחןלבימןתעל

התלהבןלאאלהלחידןשיםרגיל ,מצןין!)

הזאת.האןתנטיתתיההיסטןרהתעןדהלמראה

פןלחןיינןכחנסחףממשהןא ,זאתלעומת

 ,"באןשית-קדםייעבןדה ,) 1975 ( "האביב

במסגרתעבדהכשעדייןיצרהשבאוש

בניןשלמדההמןדרניהמחןלשלהמןסכמןת

 ·יורק

העבודהבןצעההלהקהשלהשנייהבתןכנית

 ,"ןיקטןריי-באוששלבנים)המן(בכלהענקית

קברלמיןדומה ,ענקיתחפירהבתןד ,שבה

שלמהמםבמגןוןיםיהחזורמים ,המוני

ליסטיות.אסוריןהתרחשויותיחסים ,אירועים

תעודהלהיחשביכול "מילרקפהייאם

הןא "ייויקטור ,היוםעדחזקההיסטןרית

שהחלהסגנןןלהתגבשןתמעןלהדןגמה

 .השבעיםשנןתבאמצעלהתפתח

לצפןתהיההללןהמןפעיםמתענןגןתאחד

רקדנים-באושפינהשללעבןדהבעמיתיה

ועדייןשנהעשריםאיתהעןבדיםשכבר

שרקכפיעבןדןתיהאתןמבצעיםלהנאמנים

גלים.מסןכאלהןתיקים

רוקדים?הגבריםלמה

הרטןריתלשאלהמקןםכללאיןלכאןרה

מאןדלמשל, ,ואני ,מלאהזכןתלהםישהזאת.

אז .המחולבימתעלגבריםשלדמןיותאוהב

מנהלו ,ורדייאירנגדהטענהלהיןתיכןלהמה

שנהימדהמעלהדלל,סוזןמרכזשלהפעלתני

 ,בעייתית .רוקדים"גבריםרק IIבשםמןפע

התןכניןת ".רקייהמלהרקהיא ,לדעתי

אןסףכללן 1995בדצמבר-23-20בשהתקיימו

מלבדמשןתף,קןנעדריםמןפעיםשלשלם

הגברים.טהרתעלהיןתם

t ,;תובוצקיהלןמחהלהקת ,"ו-עהרו
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מלןןההיההערבכלבמינה,מיןחדתכמחןןה

שלספקןידיסלבסקי,אןרימאתבמןסיקה

בקנהןמחןל,לתיאטרןןשימןשיתמןסיקה

המןסיקליהפןלכןכמעט.תעשייתימידה

גסדבשירןתהיהזהבתןכנית.ניכרןלאכמעט

מענייניסקטעיסבאמתחתןיששאןלילמלחין,

נמצאשלא ,הצעיריסלכןריאןגרפיסןגסיןתר,

אתגר.אלהבצליליסלהס

המןכשראלספיאריקעסביצענחןסאייל

עסהזה,הדןאטאלתי-געבי".ייאתדןר,?בת

גיאןמטרי, ,צןרנימאןדהןאהמשעשע,השס

רגשייסאןכןריאןגרפייסמרכיביסללא

רקדניסשניידיעלמבןצע ,ענייןמעןררי

 .טןביס

זןגימחןלביצעןעסיביד'אןאמגגתעמנןאל

סממניסעסןזמרהאקןרדיאןןלצלילי

פרידןתשיצרןבהליכןתהתחילהןאספרדייס.

התפןררהמהרהעדאבל ,מרתקןתןפגישןת

מילןיפשןטהיהןהיתרהנאההאקספןזיציה

המןסיקה.את ,כביכןל ,לכסןת .זמן

עלפרןדיההיאלשסאילןשלהאיש"ייאשת

גבר.ידיעלמבןצעת ,במחןלהנשיןתהשבלןנןת

לנעללשסאילןמרןתקהמחןלבתחילת

המקןבעןתהנעלייסןבעזרתלרצפה,מןדבקת

פעסבןהשתמשעזרלןשדני(אמצעי

בזןןיןתבאןןירמתכןפףהןאב"מןמיקס")

מכנסיןאתפןשטהןאכךאחראפשריןת.בלתי

הכלזעירה.טןטןחצאיתמתגלהןתחתיהס

הגןןע.הברבןרשלהמסיימתבמחןןהמסתייס

הטןבהטכנאיהןאלשסשאילןהיטבניכר

שלןהקטעאבלהתןכנית,מבצעימכלביןתר

 ,שלמןתשלתחןשהללא ,קטערקבאמתהיה

ברןר.היגדאןהתפתחןת

מלידהכךכל(לאבטןרקדןהרשקןביץ,חן

מבחינההאירןעלכלהתאיסלאןמבטן),

אילןלסלןחאןליהיהאפשרזהעל .סגנןנית

הגירןיללאןחןשני.ארןטיבאמתהיההןא

אסאפילן-בטן?לריקןדיטעסמה ,הסקסי

ענייןהסשבעצסלנןמסביריסדבריןדעי

רןחני.מאןד

המענייניסהיןצריסלאחדהתפתחתדמןרעידן

סקיצהמיןראינןהפעס .הצעירבדןרביןתר

ןבןןמתמש,ךמןרכבמחןלשלראשןנית

ירדןשבאמצעןתסמתכת,כלןביארבעה

כפייה.מכנסיבמיניתלןייסממעל,הרקדניס

שלאחידהתנןעהמדייןתרהרבהזהבקטעיש

עדממנןיישארמהבינתייסברןרלאאןניסןנן.

 ,תדמןרשלהחדשההיצירהעלהחזרןתגמר

שבאןמהלןשקןדסמהללאזה,בשלבאך

כמתאבן.רק , 0בעצלראןתן,אפשר ,אחרין

זהגבריס,עבןרןליצןר ,ליצןרגבריסלעןדד

לגטןהגבריסאתלהכניסאבל ,בעיניחיןבי

זכרממיןןמבצעיסביןצריסרקןלהשתמש

אפליהשיטתעןדרקזןעניין.מןסיףאינן

מתקנת.

קייזראבי

לאספסתחוזר

המחןללהקתשהנהלתלהיןןכחשמחתי

להזמיןלא-שליליתמסןרתשברההקיבןצית

דוךבתתכהק ,"יוכאריסיי

ןליצןרלשןב "גלןת"בהחייסישראליסיןצריס

לנדןדהרחיקןסיבהמאיזןחשןבןלא ,בארץ

 .ממןלדתם-מןלדתנן

סןזנהעסלעבןדלאחרןנההמרבהקייזר,אבי

אחריסחדשנייסגןפיסןעסבגרמניהלינקה

מחןלהלהקהעבןרןיצריעהג ,אירןפהבמערב

ןאהבהרגשנןת,לאאבלרגישןת,שכןלן

פטריןטיזסללןקאלגןלשתשאינהלמקןס

אתמייצגתהיאבעיניןסנטימנטלי.רטןב

 ."ה-עריייקדןןקאשמהאךהסינתזה,האיחןי,

שחשןבמה ,חשןביסאינסןהכןתרתהשסאבל

הזדמנןתניתנההקיבןציתשלרקדני ,הןאבעיני

מזןמאןדשןנהתנןעהבשפתלהתנסןת

 ,החזקןתבעבןדןתיןבעיקר ,אליהשהןרגלן

באר.רמישלהסהביתיןצרשל ,הדרמטיןת

לאישןאהקרשיסאלכאןמתרסקאינןאיש

מןצאאחדכלמזרןעןתין.זןלתןאתמשליך

תנסןנכצןרההמשנה ,הקבןצהבתןךעצמןאת

האחיד.הקןלקטיבימהאןניסןנןןיןצאת

מחייבתחברתיתאחידןתבין ,זןדןאליןת

היא ,בחברההיחןלכלשלמשןחררתלפרטיןת

אבישלבעבןדתןביןתרהמרתקהמרכיב

יש ,משעהיןתרשלהיציר ,"קרי-עה"ב .קייזר

אבלמתח.נפילןתכמהנמנעבלתיבאןפן

 ,הצןפיס ,לנןמרשההכןריאןגרףכאלהברגעיס

לעצמןאחדכללעשןתןאפילן ,בנחתלהתבןנן

כללבדרך .קצרהמנןחהאןלהרהןרזמןפסק

דרןךלהישארממנןשמצפיסמרגישהקהל

שלברגעיסגסהבימהעלבהתרחשןתןמרןכז

מתח.נפילןת

בחושך"אנסמבל"
 }' 95דצמבר{סוף

הנקראת ,שבעבתשלהצעירההקבןצה

ןרקדניןתרקדניסשלחבןרההיאייהאנסמבל",

יחדהקבןצהאתהמנהל ,נהריןאןהדמעןליס.

שניהבכןרהעבןרחידש ,פרלןבנעמיעס

עבןרמיןחדסןלןתרסןגסמשלןמחןלןת

"~ ilrl ~7ר,, 
r> ~ Y-!'?..A ו-( 

שלהחזרןתמנהלתןייסמן,חנההרקדנית

האנסמבל.

המחןלןאת "פאסןמצןייהדןאטאתחידשהןא

-עצמןעבןרבשעתןשיצרזה ,שלןאשןןהר
 ,מבריקמחןלפעסהיהזהפפסי."דהפהיי

 ,ןמפתיעןתנאןתיןתתימבהמצאןתןמלאחינני

נכחתי,בןבמןפעאןתןשביצע ,קןגןהללאןלס

לא ,מצןינתתיתנןעתיכןלתבעלשהןאאף

הסאטירהלדרגתהתנןעהאתלחדדהצליח

לפפסי-המכןרהאישעלבאמפתיההמהןלה

לי.הזכןרה ,קןלה

להריןנההאחרןןבחןדשהיתהןייסמן

זה.לערבתרסשנהריןהסןלןאתכשביצעה

יפההיתההעגןלהןבטנהנפלארןקדתהיא

סליפשחציהבתלבןשתהיטבןהןבלטהמאן,ד

כבכלממש , 0אןלקצרצרה.טןטןשמלתןחציה

הבימה,האחרןןבזמןנהריןשלהריקןדיס

בזמןבהאפלהכמןכמעטבעלטהשרןיההיתה

אתאפילןהללן.היצירןתשלןשתבכלמלחמה

כלעלהלהקהכסמלשהתנןססה ,ןייסמן

הנערההיא(הלאהאחרןנןתבשניסהפלקטיס

לזהןתהיהקשה ,המצחיק)החרןטכןבעעס

בחשמל.יסכןןחמרןב

סערמאת ,ןהמשעשעהמןזר ,"פנדןרהמןסךיי

שלהבכןרהממש.שללתאןרהזכהלפחןתמגל

למןסיקהלקרימןסה""בשסמחןלהיתההערב

כתבהתןכנייהאתשהקליד(מיפרסל.מאת

" oza מLacrYI " במקןס" Lachrimosa ", אבל
מרגיזןתבןרןיןתעסלהשליסהתרגלנןכבר

 ,דרנעהיצרההכןריאןגרפיהאת .כאלה)

משהןבהןישמרןכזת,בלתיעדייןשעבןדתה

ברןר.צןרניאןרגשימסרןחסרמקריכאילן

כן,אסאפשר,המחןלשבכןתרתהדמעןתאת

לעצמןמצאשטרסכשרןנהעללהזיל,אןלי

משמעןתית.תנןעהשפת

חידןשיסחסרבעיניהיההאנסמבלשלערבן

להרגיז.ןחשןךממששל
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וזהובבלבודורב[ך

שב ,מפריסהכוריאוגרף ,קאצ/וליאנוג/יג/י

שלהחדשהלתוכניתותרםדורבתעםלעבוד

אחריהערב.מחולותמשלושתשנייםהלהקה

לפיהבנוי ,אראיזאוסקארמאתקאנטארס"יי

הגיעהלב,אתמחמםאינואבלהחוקיםכל

וליאנו'קאצשהכיןיצירה ,"אקטויישלתורה

בעיות(מחמתחדשהלמוסיקהשעברהבשנה

הרביעייההפלא,למרבהיוצרים).זכויותשל

המחולעליפהמתלבשתאק'דבוזאנטוניןשל

ומשנהברקעשתלויגדול,שעוןסביבהנע ,הזה

האשמורת.את

לצלילי ,"לונאריס"היאהטרייההבכורה

פרנסואהמאתותזמורתלנבלרטו'קונצ

להקתומנהל-מאסטקןדןבואלדיה.

התפאורותומתכנןקאצ'וליאנושלהפריסאית

בימהעלהציב-שלוהקבועהתלבושותומעצב

שישכמו ,מרובעבארגזנאהשיחמעיןבהירה

בתוכשרקדני ,מפואריםמלוןבתישלבלובי

זהאךכאילונראיםהםלבימהעוליםדור

 ,לבןגוףבגדלבושותהנשים ."פלייבוי"מיצאו

וזנבלבנהשפניתפרווהדמויחלצייםאזורמין

יותרעודבצורהלבושיםוהבנים ,שפנפנה

לובשיםהםהדוקגוףבגדמעל .פרבוקטיבית

ומדגישיםישבניהםאתהחושפיםמכנסיים

ממשהמפתיעהמרכיבאבל .מבושיהםאת

הפךשיערם-וברודיםעקודיםשהכלהוא

במופע ,(אגב .זוהרב-זהולבלונדבהפסקה

-השפנפנותצונזרו ,במרסהרשמי,הבכורה
ולשומרי-במכנסוניםהוחלפווהזנבהביקיני

נחת.)היתההמוסר

אהבהביםמחולמיןהוא"לונאריס" ,בקיצור

אבלמשעשע ,הקיטשגבולעל ,רצינילא

כביכול.ורצינותאיפוקמדייותרבקצתמבוצע

סאטירילהיותאמורהיהשזהמניחאני

 ,יותרחצוףביצועדרושכךלשםאך ,וחריף

המסכהשמאחוריהאנשיםאתשמראהכזה

 .הזאתייצריתהכאילו

ויובלסרו

הפיניוהיוצרהרקדןארצההגיעו 1996בינואר

להיחשבכמעטכבר(שיכולסארינןטרו

 ,פיקיובל ,הישראליזוגוובןזמני")לייתושב

הזההמצויןהצמדשבע.בתמרקדנילשעבר

 " Evol "-דואטיםשנימושלמתבצורהביצע
סארינן.שלבכוריאוגרפיהשניהם ,"ו"ואנה

בתוכנייההקרויהלמוסיקה ," Evol "ב-
במחולפופולרימאוד(מלחין "'ייקולאז

שלדמעותעדהעצובשירובולט ,) ...המודרני

פתאומיתתנופהבושישבמקצב ,לונדונינווד

שמזכירותבתנועותרוקדיםהשניים .ודעיכה

ביניהםוהשונישלהםוהדיוקמריונטות,

מהפנטת.תנועהיוצרים

 ,גורצקיהפולניהמלחיןשללמוסיקהייואנה",

שחוריסלבושיסהרקדניםשני .אפלמחולהוא

עלתוההוגםגרוטסקימשהוישובתנועתם

 ,ואסטרגוןולדימיראתליהזכירוהםהעולם.

 .במקרהלאובוודאי ,"לגודומחכים"ה

לסמלוהפךשכברבסולוהסתייםהמופע

-סארינןשלבעצם!)(האמנותי,המסחרי
" B12 ", תמידסארינןאוטינן.יורמהמאת
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הואהפעםאבללמחול,שלובהתמסרותמרתק

אפילומיוחדתבאינטנסיביותהסולואתביצע

בתוכניותמשתתפיםאלהשנייםהיואילולו.

להפרדתהצדקההיתהרוקדים",גבריםרקיי

דללסוזןבמרכזשנהגההמלאכותית,המינים

מופעים.סדרתבאותה

חסראופסימיסס

[ךקנה

שלהנוראהילד ,מוריסמרקשללהקתומופעי

למשהורבותציפיותעוררו ,האמריקאיהמחול

שנראהמהאבל ,וחצוףמתגרה ,בוטהמזעזע,

(ינואר- "הבימהאמנויותמשכןייבימתעל

 ,צבעוניאלגנטי,דווקאהיה )' 96פברואר

 .יופיכלקודם-יופיומלאחייכני

הוקדשההאורחיםשלהראשונההתוכנית

אינוהנדלהנדל.מאתלמוסיקהכולה

הואבמיוח,דעליהחביביםמהמלחינים

 ,השמחאלגרו,ייהאורטוריהבעיני.משעמם

היופיאבל .היאכןכשמה "והמתוןהמהורהר

בשללמסכיםשכולה ,הבימהשלהמדהים

מתעופפיםהתאורה)(בעזרתמתחלפיםצבעים

שלהמצוינתהרקדניםוחבורת ,ומטהמעלה

אסתטיתלחוויההערבאתהפכומוריס

מרנינה.

מוריסמרקהשני.הערבהיהלחלוטיןשונה

וכפפותשחורהבחליפהלבוש,סולורקד

גמישחתולמיןבדמותלבנות,וקרסוליות

הקטעיםגםתנועותיו.שלבאלגנטיותומקסים

ובוצעולמראהמאודנעימיםהיוהלהקתיים

להפליא.

השתעבדות(ללאמוסיקליתכךהכלהתנועה

בקלותהבימהפניעלזרמהלמקצב!)

מוריסשגםחבלרגילות.בלתיובמיומנות

לתכתיבלעתיםנכנעושלוהתאורהומתכנן

קשהשממש ,חשוכהבימהשלהאופנתי

הרוקדות.בדמויותעליהלהבחין

דעתיעלמעלהמוריסשלהבסיסיתהתנועה

-אליפסותלציורבסרגליםהמצויותצורות
מעגליםממשלאאבלמעגלייםקווים

מרתקות.ואריאציותבאינספור

משבממש-מושבעאופטימיסטהואמוריס

העכשוויהאמריקאיבמחולמרענןרוח

שלהמרגשיםלמופעיםמושלמתואנטיתזה

באוש.פינה

אורחיםהכנס[ך

שבעבב[ך

שניסארינן,וטרוהבריטינורטוןסלויןפול

טירוניםלאהם ,שבעבבתשהתארחוהיוצרים

נכשלוהםזאתובכלהכוריאוגרפיהבתחום

מצליחיםמהםירוקיסשיוצריסבדבריס

נורטוןשלבן-בליעל"ייכלי .מהסלהימלט

הרקדניסגופותמאו;דמסקרנתבצורהמתחיל

בצורהומתקניס,מכשיריםמיניעלנמתחיס

וגסגינקולוגשלטיפוליסחדרגסשמזכירה

פירתפרדשלהמוסיקהמדעי.עינוייסחדר

בעזרת ,הבימהעללנעשהמענייןנדבךמוסיפה

ארנוןבעיקרשמפיקוקולות,קליקיסמיני

בלונד-כסףבצבעקצוץשיער(למרותזלוטניק

הבכורה.בערבבמיטבוהיהלאהוא

נגמריםהיוצרשלהרעיונות ,הלבלדאבון

שלתחושההיתהלכןהריקוד.סוףלפניהרבה

כללדיו.ברורבכיווןנעשאינו ,מייגעמשהו

ליצורתתחילאל :בכוריאוגרפיהובדוקישן

רעיונותשלושהלךשישלפניחדשריקוד

לפחות.

שנה,מלפנישלו "פלוקייאתחידשסארינןטרו

כיהבימה,עלהתרחשמהלספרליקשהאך

במקרהפינלנדחושך(אולימצרייסחושך

עלבימינונפוצהמחלהזואותה.עטףשלנו)

רקעעלשחורותתלבושות-המחולבימת

לאאבל ,נאההריקודאוליבחושך.שחור

אותו.ראיתי

מ[ךקפל[ך"קופליה"

תמרהשמנהלת ,ירושליס"מחולתיאטרוןיי

מופיע ,שנה 12זהרבהבנחישותמיאלניק

בעלתהבובהאו-קופליהייהרומנטיבבאלט

הזגוגית."עיני

כישוריאתהולםפחותחומרלמצואהיהקשה

 ,מקצועניס)מהס(שאחדיסהרקדניס

המיושנתהסתמית,מהכוריאוגרפיה

שלרוע ,ליפשיץיעקבשלהזאתוהשבלונית

הדוקטוראתמגוחכתבצורהשיחקגסהמזל

 .הדלהותפאורתהקופליוס,

בשרבריאותנשיסארבעשל "באלטדהקוריי

ממשהיהוהואהבאלטאתומסייספותח

הבובהבתפקידמיאלניקתמרהגסנורא.

מתוךשלאמצחיקה,ממשהיתהקופליה

משוסהפ,ך ,הפרחחיהכפריהנערפרנץ, .כוונה

ולמרות ,אחררומנטיבאלטמאיזהלנסיך ,מה

סוריןסבטלנהזוגוובתאורבךשריצ'רד

וההעמדההזעירההבימהלרקו,דיודעיס

אתלהראותלהסאיפשרולאוהדלההשגרתית

 .יכולתס

והולכתהמתחרדתבירושליסשתהיהחשוב

יהופיץ".שלהבאלטיילאאבל ,מקומיתלהקה
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, S ךoff classical ballet instead of making them fal 

Sorry, I came to praise Tamara Mielnik (who 

also had the unfortunate idea of playing the dol l 

herself in the first act) not to bury hel', but the 

dance with just one idea, As evel'y seasoned 

Ol'eogl'apher knows, be that one idea as ךCI 

brilli ant as they come, one should not begin 

l'eheal'Sals until one has at least three good ideas 

and especially one for the end, Otherwise one 

may l'Un out of ideas long before the music and 

, the dance ends, That was the case with Mr 

, NOl'ton 

~ 
production was hopeless, 

A STALE COPPELIA 

FOl' 12 yeal's Tamal'a Mielnik stubbornl y and 

steadfastly keeps her group, rather grandly 

called "The Jeusalem Dance Theatre", active, 

USLlally this school-like cOlnpany invites 

vis iting choreographel's to wOl'k with its dancers 

and cel'tainly this is a most commendable 

venture, 

For the PUl'pose of celebrating its 12th birthday 

if offered young audiences a very reduced 

vel'sion of the classical "Coppelia", staged in an 

oldfashioned and humoul'less way by the ballet 

teacher Ya'akov Lifshitz, who also was Dr, 

Coppelius, Notice that I did not say he danced 

or acted the part - he was s imply on-stage, 

Even the gifted and experienced Richard Orbach 

stead of a rustic ךwas rather si lly as Franz, II 

cheeky yougstel' he had become in this version a 

, sort of empoverished prince, God knows why 

The Jeusalem Dance Theatre" has some pretty " 

good dancers but they sorely need a 

, ey are to be appl'eciated ךchol'eogl'apher if tl 

Showing such a trashy production to 

S putting theln ךilnpressionable youngstel's meal 

MARK MORRIS, "ALLEGRO", ILL.: SHEMUEL KATZ 

The second, "mixed" evening saw the 

chol'eogl'aphel' himself dancing a solo to 

, and agility ךךarl ךGershwin pl'eludes with cl 

giving lightness to his l'ather bulky body and a 

not so good attempt at a narrative dance in 

, The Office" piece to music by Dvorak " 

, Altogethel', to see such sunny, sOlnetimes fLlnny 

senses of the ךoften tendel' and lnoving (in botl 

term) dances fl'oln Amel'ica was a pleasant 

sUl'prise, Nothing epochal, but very good 

, g ךchoreography and danc il 

GUESTS FROM 
EUROPEAT 
BATSHEVA 

Tero Saarinen created a whimsical ךLast seaSOl 

e Batsheva Ensemble enitled ךce for tl ךdal 

as I'ather funny but this ~ Flock", I l'elnelnbered i " 

d, either because of my failing ךtilne al'oul 

, eyesight or because of the latest awful fashion 

the stage was so dark I am unable to report 

about it with any degree of cel'tainty, It seelned 

e dancel'S were not as good as those ךto lne that tl 

, who danced it last season 

The world-premiel'e was a piece by Pau l Selwyn 

g in Holland, called ךNorton, a Britishel' livil 

, Rogue Tool", to ol'iginal music by Fl'ed Fl'ith " 

It began with all kinds of strange torture 

S suggesting lnedical tools, such as a ךcontraptiol 

gynecological looking examination bed onto 

which dancel'S wel'e strapped or fl'om which they 
wel'e suspended, But aftel' th is enticing 
beginning not much happened, It seemed to me 

to be the so famili ar case of starting to Cl'eate a 
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COloLll'ed body ךtl'oLISel'S (ovel' skil ךclad il 

' g theil ךCLlt-OUt pieces, elnphasizil ךg) witl ךstock il 

all ך,e cLlte kitscl ךshapely) buttocks, To top off tl ( 

-ny chef ךd wigs, A I'eally fLII ךblol ך-wOI'e goldel 

 d'oevI'e, (At tlך e official pI'elniel'e held ilך Mal'clך

e g il'l s look ךake tl ךךtes decided to I ךsOlne vigi lal 

), y-tail ךe bunI ךd alnputated tl ךOI'e decent al ךךI 

d ךal ךI ךךel' solel ךcel's looked ratl ךe Bat 001' dal ךTI 

, eSS w ith a sel'ious visage ךwent aboLlt theil' bLIsil 

-d-LlP of this qLlasi ךg the "campy" sel ךInissil 

, osphel'e entil'e ly ךךt atl ךe legal 

tal'eS" by ךed with "CaI ךe opel ךn ךךe pI'og1'al ךTI 

, al piece ךtiol ךvel ךt cOI ךOscal' AI'aiz, a well wl'ougl 

eW ךd CaCiLlleanLI'S "Acto", fitted OLlt with l ךal 

t pl"oblelnS , The OV01"ilk ךlnLISic due to copYI'igl 

e ךce - about tl ךqual'tet lent this vel'y good dal 

uge ךetel"nal I'ace aftel' tilne , sylnbolized by a I 

clock wך Iךך oving Iך ands designed by Oalך itl 

, osphel"e ךךMastacan - an appl'opl'iate atl 

THE BEST OF 
FRIENDS 

, d ךe gLlestfl"oln F inl al ךךen, a welcol ךTel'o Saal'il 

d Yuval Pick al"l"ived to ךSI'aelifl'iel ןis ךd I ךal 

S ך'eI ךd Saal"iI ךg of dLlets al ךevenil ךt al ךpresel 

e bl'illiant ':B 12" (by]ol'lna ךetel'nal" solo, tl " 

 OLltilך el ך(,

-e fil'st ךel' sombl'e , TI ךew duets wel'e l'atl ךI ךBotl 

lns of a ךytl ךing 1'l ךe lLI1'cl ךced to tl ךEvol" is dal " 

t ךa l'e excelle l ךt, Botl ךel ךךolneless's lal ךI ךLondol 

ed to ךey al'e SO attuI ךd tl ךcel's al ךbut dissilni lal' dal 

es obvioLIS they ill"e not ךךat it becoI ךnothe l' tl ,ןe ךOI 

, el's ךj ust stage-pal'tl 

, l'yk GOI'ecki ךd dLlet, to InLIs ic by Hel ךe secoI ךTI 

e two ךal"actel"s like tl ךseemed to deal with cI 

at ךat a pity tl ךg fOl' Godot", WI ךWaitil " ךps il ךךtl'al 

e ךly lit - dLle to tl ךךduets wel'e SO dil ךbotl 

-ting ךof mUI'ky stage ligl ךunfol,tunate fashiol 

e ךat tl ךe eyes to see wl ךon tl ךat it was a stl'ai l ךtl 

, g ךcel"S wel'e doil ךdal 

THE ETERNAL 
OPTIMIST 

, Evel'ybody expected some out.l"age.oLls 

ings fl'oln Mal'k MOI"I'is , who ךPI'ovocative tl 

e ךpany to pel"forln at tl ךךis cOI ךI ךe witl ךךcal 

Tel Aviv bLlt ךil ך"uyot Habalnill ךkan l'Olnal ךMisl " 

, es wel'e sunny ךךY's pl'ogl'alnl ךpal ךe con ךtl ךbotl 

d ךvel'y sophisticated (ovel'ly so), enjoyable al 

, deed ךil ךal ךךLI1 ךvel'y I 

e w ide ךtl ךoved swiftly OI ךךg I ךil ךT he fil'st evel 

geolnetl'ica l ךanged COlO U1'S il ךcl ךicl ךstage, wl 

dl'ian's ךg one of Piet MOI ךdil ךil ךךs, l'el ךpattel'I 

as a vel'y ךdel, MOI"I'is I ךusic by Hal ךךsqual'es, to I 

-d exists ךspecial way of us ing entl'ances al 

eglected by ךpoI'tant devices often I ךךil 

t is ךel ךךOSt of the Inovel ךךd l ךhel's - al כoI'eogl'a l ךcl 

eךך S, especially tlך e al'lךך lliptical fOI"I ךil 

, Inovements 
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THE BATSHEVA 
ENSEMBLE IN THE 

DARK 

' iOl ךe last days of 1995, Batsheva's jUI ךg tl ךOuril 

d ךarin al ךild Nal ךtly by OI ךY, dil"ected joil ךpaI ךךcOI 

' e fOl ךךed a pI'ogl'alnl ךךNaomi Perlov, pel"fol'I 

t ךal'in l"econstitLlted his early, bl'illial ךich Nal ךwl 

ce for a ךY dal ךI ךsolo, "Pas de Pepsi" , a vel'y fLII 

 Pepsi-addict and a sLlpel'lךך al'ket cal't wlך iclו

, fLII dog ךfollows him like a faitl 

semble" dancel"s al'e inpl'ess ive and have ךe "E1 וTI 

o ךcel' wl ךg dal ךe YO LII ךce, but tl ךI"ea l stage pl'esel 

, ded ךthe night I attel ךdanced Nahal'in's solo OI 

bLle the tl'icky ךךable to il ךwas uI ך,Hillel Kogal 

ce it ךd effe l'vescel ךthe witt al ךpiece witl 

, ad ךol' iginally I 

tagioLls disease, w ith sYlnptolns ךIt seems a cOl 

' e wOI'Id - to undel ךover dance stages al'OLlnd tl 

e stage to a degl'ee of pitchblack ךt tl ךligl 

cel's and Inakes ךconceals the dal וicl ךess, wl ךdal'kl 

, ey al'e doing ךat tl ךit a I"eal effol,t to see wl 

ate tl'end one could וBecause of this UnfOI"tuI 

Y ךezzo", WI ךךS duet "PassoI ך'al'dly see Nahal'il ךI 

? dish ךail ךךe I ךe sp ice of ObSCLII'ity as tl ךLI se tl 

e best ךdol'a Gal"age" by Sa'al" Magal (tl ךPal " 

imsical ךce) is a wl ךexecuted pal't of the pel"fol'maI 

d, being welllit, CO Lll d be enjoyed ךpiece a l 

, t ךel ךךt eqLlipl ךt-sigl ךigl ךOLlt speciall וw itl 

ted Noa Oal"s ךselnble also pI'esel ךe EI ךTI 

I'ilnosa" (to InLIsic by PLI1'cell), She is a ךLacI " 

Ot ךose wOl'ks al'e I ךel' wl ךtalented choreogl"apl 

, yet ךfocLIsed enoLIgl 

' also CI"eated a spec ial fal'ewell solo fOl ךNahal'il 

ose figLI1'e ךcel' wl ךa petit dal ך,Hana Weismal 

d ךpany's postel's al ךךappeal'ed on all the cOI 

e was vis ibly ךbecalne a SOl't of tl'ade-Inal'k, SI 

d וal'in's solo al ךg Nal וil ךךant when pel'fol'l ךpl"egl 

, ing figLII"e ךmade a tOLlcl 

g but ךtel'estil ךing was il ךsemble evel ךThe EI 

! ts ךthe lig l ךOI ךplease tUI'l 

BAT DOR IN VVHITE 
AND GOLD 

iaך bOl'Iך l ךal ךךe RLII ךGigi Caciuleanu , tl 

Pal'is, l'etLII"ned to ךo wOl'ks il ךol'eogl'aphel' wl ךcl 

' 001 ISI"ael to pl"epal"e a new piece w ith the Bat 

-t is a tongue-in ן," al'is ךtitled "LLII ךcers, el ךdal 

" adness ךךcheek dance piece, nOlninally about "I 

a thelne used in past ( ךinduced by the fLIII mOOI 

el's) , The music is ךyeal's by sevel"al chol'eogl'apl 

by FI'ancois BoieldieLI, the set - a fOl'lna l block 

a hote l ךay find il ךךe I ךof al"tificial flowel's, like OI 

ed by Oan Mastacan, He also וlobby, was desigl 

' 001 e Bat ךich Inake tl ךes, wl ךךdevised the costLII 

old ךdancel"s look like CI'eatLI1'es fl'oln al 

 " Playboy" magazilך e: tlך e WOlnelך al"e dl'essed ilך

e ךall tl ךwhi te fLII' piping il ךwhite body-SLlits w itl 

-Y ךa cLlte little bunl ךplete witl ךךt places, cOI ךrigl 

, Inol'e pl"ovocative ךtail, The boys looked evel 

ful ךing hel' faitl ךEspecially pleasant was watcl 

in ךhave beel ךךdancel"s, sevel'al of WhOI ךvetel'al 

, e 1970s ךce tl ךY s il ךhel' cOlnpal 

VVHV DO MEN 
DANCE? 

Ll a l ךg" is the title of an anl ךly Men Oancil וOI " 

, cing ol'ganized by Yail' Val'di ךshow of Inale dal 

tl'e, It is ךe Oellal Cel ךthe head of the SLlzanl 

cel"taך ly wOI"thwhile to encoul'age YOUIך g melך il 

ly ךem in a SOI"t of "male-oI ךg tl ךbut by PUttil 

oI"eographel's are ךetto" the WOLl ld-be cl ךgl 

a le ךךdepl"ived of the ilnpol"tant elelnent of fel 

d possible ךe val'iety al ךcel's and tl ךdal 

e sexes ךat the Inixture of tl ךtl ךtatiol ךfl'o l ךcOI 

, bl'ings with it 

' Lesheln's "Eshet Ish" (a high I'egistel וIlal 

the ךHebl'ew wOI"d fOI" wife) was a send-off OI 

y ווeme, when the technica ךevening's main tl 

d stood ךcel" took off his tl"OUSel'S al וbl"i 11 iant dal 

a long phallic taiך l il ךa stiff "tUtLI" , witl ךthel"e il 

, ds ךis able hal וI 

t וdel ךIdo TadlnOl' intends to fOl'm a new indepel 

ISI'aeli ךoticeable il ךY, a tl'end l'ecently l ךcompal 

, g c losely ךal"tist WOl"th watchil ךdance, and is al 

, Aftel' a notable careel' as a dancer in Batsheva 

' oI ךLal" Lubov itch and other companies, Tadn 

d ךpl"oved (again) that he is an inventive al 

original choreogl"apher, He pel'fol'med pal'ts of 

ew dance "Cell " (see al"ticle about hiln on ךis l וI 

) 16 , page no 

BACK TO THE GREEN 
FIELDS 

I was happy to notice that the Kibbutz Oance 

COlnpany oLltgl'ew the policy of dance 

d ךts in IS1'ael (fOl' lne stl'ange al וmanagelnel 

vite ISI"aelis who live ךever to il ךegative) I ךI 

, the il' hOlneland, Avi Kaizer ךabroad to Cl'eate il 

d ךwho has lived t'OI" many yeal's in Belgiuln al 

ne ךd CI"eated fOI" the SLlzal ךced al ךhas lately dal 

 Linke cOIךך palו Y ilך Gel'many, came to Ga'atolך

ew ךand offel"ed the K,C,O,K, dancers a I 

" expel"ience, His wOI'k "Kri-ah" (the Hebl"ew fOI 

severance") goes back to flowing folk-dance " 

g ךg s imple dl'esses 100kil ךovement, USil ךךbased l 

liך g attil'e in white, black and klו aki, ilך ke wOl"kil 

 an attelnpt to captuI'e lnemories local patl'iotic ilך

, natuI'e 

is ךel"e to tl ךBales of hay add a pastol"al atmospl 

ce, which was well executed by ךenjoyable dal 

ewly ךcel"S, who seelned to enjo)' this l וthe dal 

g וe is f lul וtness, No OI וed" ligl ךiol ךgained "oldfas I 

brutally to the fl001', no one is al lowed to fall 

ce, so וdel' dal וg a pal'tnel', It is a tel וen huggil וwl 

, apal"t וOlner, Nobody is tOl'l וits name is a lni sl 

1 , o וe chol'eogl'aphel', wl וexecpt pel'haps tl 

d וood al וhis ch ildl ווe, feels tOl'n fl'OI ווaSSU1 

, hOlneland 



TO THE SOURCES OF 
THE GERMAN 
TANZTHEATER 

a Bausch and hel" gl"OUP fl"oln Dusseldorf רPil 

e Opel"a Hall רel" oldies (at tl רI"ee of I רpel"t"o l"lned tl 

the רel"atiol רg gel רg a youl רin Tel Aviv), offel"il 

inal wOI"ks ררOPpol"tunity to watch a val"iety of sel 

" 01 [ ed the basis ררabout 20 yeal"s ago,fol"I ,רwhicl 

" ztheatel" sty le רel" Tal רI 

e רeatel" - OI רztI רe UI"-TaI רCaffe Mullel"" - tl " רll 

, ts רel ררe now falnilial" elel רcou ld see Inany of tl 

e רe I"o le of tl רg in tl רPina Bausch herself dancil 

d the רite dl"ess al רin a wl רal ררely WOI 10רl 

gs רbeil רtless, obsessive I"epetitions hLllnal רl"eleI 

ge but at the salne tilne banal רe stl"al רtl רake il ררI 

, fOI"tunately רe "sad cafe"" UI רlandscape O[ tl 

-e sold רded tl רo attel רmany of the youngstel"s wl 

 OLlt pel"fol"Iרר aIר ces fOLIIר d this eal"ly Bausclר

 classic too slow alר d "obvioLIS"" They have seelר

Y רd used by so Inal רal l these devices copied al 

""" el"s רothel" chol"eogl"apI 

e רto tl רey gave a stand ing ovatiol רHowevel", tl 

g" fl"om רpl"e-Tanztheatel" fabulous "Rite of Spl"iI 

e רen Bausch still wOI"ked in tl 1975ר, CI"eated wl 

" ce רewol"k of model"n dal ררfl"aI 

ce רe second PI"ogl"alnlne of the Wuppel"tal Dal רTI 

, Theatl"e consisted of a latel" Inastel"piece 

-a huge qLlal"l"y, 01", pel"haps, mass רViktol-"" II " 

gl"ave, life goes on [01" thl"ee houl"s of cUI"iOLIS 

love and hate making with eniglnatic and vel"y 

" g רt was [ascinati I ז" all"ituals taking place רpersol 

ies of the pl"evioLls רol"eograpl רg the cl רalnol 

 seaSOI"ר

" Apal"t fl"oln a vel"y poetic WOI"k by Talnal" BOI"el 

d a huge "Ali רdlel" al רexecLlted with Yael M ill ( 

)" wal"e jal רieves" type eal"theI רd the 40 TI רBaba al 

to InLlsic by AI"ik Shapil"a, thel"e was litle cause 

Mandlel" also sel"ves as a pail" of ר"fOI" celebl"atioI 

legs al"e רose OWI רspal"e legs fOI" Talnal", wl 

e two is רtl רe symbiosis betweel רparalyzed" TI 

O רfOI" a Inoment thel"e is I רpel"fect and evel 

" Ot the Ll se of hel" legs רas I רal" I ררg that Tal רfeelil 

d elnel"ge רem to disappeal" al רThe jar sel"ves tl 

, at ive רagil ררe wOI"k is a tl"iulnph of il רagain" T I 

" Y רol"eograpI רpoetic cI 

d רeiln al רiable duo "Vel"ti go" (Noa Wel"tl ררe al רTI 

a'al) also showed sOlnething new, aga.in רAdi SI 

is רcOlnpany, tl רafol"eigl רwitl רin collabol"atiol 

" gal"y רHUI רon ו"e f רtilne OI 

the who le stage רt began prolni singly w itl ז

s" Thel"e were רbal"l"icaded by a wall of jel"l"y-caI 

g, bLlt not yet fully developed רtel"est iI רplenty of iI 

" d wOI"k, the qLlal"tet "Lilnbo רideas" TheiI" secol 

ad good movelnent רBagno, I רto InLlsic by Dal 

" ced רdesign and was wel l dal 

t's title רe evel רtel"nationill" in tl רThe wOI"d "II 

l"efel"l"ed to the pl"esence of sevel"al fOI"eign Dance 

aid ו"Festival Directors - potential buyel"s" 1 am af 

g רthis exposul"e was I"athel" a stl"iptease, l"evealil 

, ce רt I SI"aeli fl"inge-daI רeath CUI"I"eI רwhat is undel"I 

e רat I"eally whetts tl רbut exposing nothing tl 

" appetite 

DANCE Aו.. 
CRITIC'S 

MANOR G 10 R A BY 

INTERNATIONAL 
STRIPTEASE 

titled רber '95 an event el 7-14רר of Novel רOI 

ational Exposul"e" took place רDance '95 - Intel"I " 

fact a רe" It was il ו"e Dellal Cent רe Suzanl רat tl 

first expOSUI"e fOI" only a few of the WOI"ks 

chosen fl"om רad beel רI רicl רpel"fol"med, Inost of wl 

PfNA BAUSCH" "VfKTOR", fLL": SHEMUEL KATZ 
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