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משה אפרתי זכה בפרס ישראל בתחום המחול

לשגה .1996
ב 27.4•96-

א חר-כך פתאוס ,כאילו בניס ולא ניס
הוא י וצר תנועה חדשה ושורת הרקדניס

גערכה לכבוד חתן הפרס קבלת פגים

ברחבת מרכז סוזן דלל /בה גוכחו אגשי המחול
בארץ וידידיו של משה

אפרתי .

מחפשת ,מוצאת וסופרת
מיקצ ב יס אחריס ,כי

אח רת ...

אחרת מה? שוס דבר ,הראש כבר יוצר

משה בן-שאול קרא לפגי הגאספים את

והכעס נשפך אל עצמ ו ועצמו הוא עצמ ו האחר

השיר הבא:

הוועד נשאר מא חור ואני כבר רואה לו בעינייס
איך מתוכן צומחיס שורשי י רושליס

אודה קטנה לאפרתי משה

ואז קיר? ;!,ור מה ,רהב יורס אבי ומ י רב

ותאמינו לי שלכתוב אותה היה די קשה.

יוצאיס ביחד למרחב
ואורלי  ,יובל ,אורנה ואורית  ,האס אמרנו

.אל תדאגו רבותי .השיר הזה איננו ממש שירה

חשיס שעוד מעט תחול פה איזו דראמה

הוא סתס איזה פתשגן של חבר מ ן השורה

מיכל ,תמר ורודי  ,כל

לכבודו של האמן המכובד אפרתי שה 1ךס מעס

עושיס ת 'ע בודה אז עש ר

ברכות בקבלו את פרס ישראל מ ן החו ג המצומצס

וזאת ההזדמנות  ,וזהו זמן נאות

שיש ב ו חבר י ס שה ו לכיס עימו כברת דרך.

רמה ...

היתר ...

לוועד המנהל לברוח מכאן על

בהונות ...

צעד בצעד  ,שמחה בשמחה ו צרה בצרה בערך

אחד אמ ן .אחד כתבן  ,אחד בעל-מלאכה  ,אחד צועני

איד נעלם הילד הרע

ובי ני הס גס אני.

למחרת בוא הבש ורה
צילום

עו ד מעט כבר שלושיס שנות ידיד ות ול א לשווא
מאז בת-שב ע ודממה  ,להקת אפרתי ,קול ודממה

הכל בוער ,הכל רותח  ,יש פרס ויש עיתונות

וגס מבלי הוו

יש טלוויזיה ,יש חזרות

ובפתשגן הכתב הזה החוגג

באמת הוא הגזיס ,באמת מה קרה לו,

יש רק ראשי פרקיס על קצה

המזלג ...

והוא ...

איז ו רוח של שטות.

השער:

יי תא ",עודו תדמור

-

ה;ןהקה

ציווס ,גדי דגון

באמת הוא הפריז

בלי הודעה מוקדמת הוא הבריז לפאריז.

גיליון ;8
מי מכל הציבור

שיחפשו  ,זה לא נ ורא  ,במה זה יכ ול לפגוע

מכיר אצל משה את סוג הדיבור

תעזבו את האיש  ,הו א עייף .הוא זק וק

למרגוע ...

הולכיס יחדיו ,הולכ י ס ברעש ובהס

שלוס אריה הוא קורא לי,

תשמע ...

אי ן

כמוהס ....

מה זה חשוב  ,אז אמרו ,אני הולך ל~ךה ולנילי כהן

אנחנו ע ס המשה והאריה יאס.
שותיס קפה עס ה~רב 1ז ,ו אין בזבוז ואין חידה

צריך גס לילדיס ז ה בסדר  ,ותקצ יב ,יעב וד יפ ה

יש פלאס דה ווז ' ו~~ר י ורו דוזה

א חרי שתייס א ני רואה א ת י וס י פרוסט בקפה.

יש סיפוריס מא ות  ,הס כבר היסטוריה

ול א צריך ל היכ נס לשוס אופוריה

מאי

1996

עורכים :גיורא מנור ורות אשל
מו  IIל :זום הפקות
מנכ!!ל :ליאור ויינטראוב
כתובת :רח ' שוהס

,39

חיפה

34679

טל!04-8344051 ,8254990 :
פקס!04-8344051 :
מח! שיווק ומנויים04-8344051 :
מח! מודעות04-8344051 :

ורק למנות את שמ ן של ה יציר ות

עריכה גרפית :זוס הפקות

שמשה ידידנ ו נתן בהן את הצורות

עיצוב גרפי :טובה שריג-בהט

והתנועות והזי ע ה והייחוד

מחלקה גרפית :גאולה ארצ'קוב ,

מה זה? יש ועדה  ,אז מה .אז אי ך היא ע ובדת ?

לזכ ור את כל כולן וכל אחת לחו:ד

אפרת סילברשטיין

ו קפקא ומיתוס  ,לה פו?יה ,תקצ י ב יצירה וח ל וס

את ייעד שקמתי" ,יי הולך בתוס " ו " מירקמיס "

עכשיו לבשל ב א ו לפן  ,את ~רגור כמעט גמר ת י
תר אה ,הבנות  ,מה זה

י פות ...

כבר אמרתי.

אסתי? פה ושס  ,תלבושות  ,עכשיו ה יא

לומדת.. .

הגהות :רויטל סלע
מתייצבי ס ו ע ו מדי ס והולכיס ובאיס עד הלוס.

א ת "ל השי ג" וגס יי כנגד ארבע ה בניס"

הדיבור הוא דיבור ה עיניי ס רושמות  ,זה אפרתי,

את ה "ליל ות " ו " מסגרות  ",יי פרקיס  ,קולות"

.בתמיכת המועצה הציבורית לתרבות
ואמנות

-

המדור למחול

ו מה שאמר ושתק  .אני לפחות כבר הבנתי.

ייעי ן דור  ",יי פסיעות" ,ייי וצא הדופן " ו " טיוטות "

כזוהי תמונת המצב הרגעי :האוו י ר כבר דחוס ממש

את יי ה אני ה אחר" ואיך כל החירשיס מעופפיס

משתתפי הגיליון:

אך משה כו ע ס וצוחק ואולי קצת נרגש

ביצירה הזאת ייע טלפיס ",

גל אלסטר ,רות אשל  ,משה בן-שאול ,

ובסטודיו .לרגלי הכיסא .הוא שכח בעיקר

ייא דס מתחיל יומו " "לפתח"

אלדד ברון ,חייס ברנזון ,ברכה דודאי,

שמזגו לו קפה והנה הוא כבר קר.

גס יי ההחט א ה " ו "נ שכחות "
ויש פה קצת יותר וקצת פחות

עס ע וד ועו,ד המון אסוציאצי ות

יאנה הולנובה  ,יוסי זיידר  ,גילה טולידאנו ,
יזרעאלה כהנא  ,שמואל כץ ,גי ורא

מנור,

אורית נבו  ,נורברט סרבוס  ,ליאורה עמית,

מה הולד בסטודיו כיאות

האס אפש ר לשכוח א ת יי זרח השמש"

צבי פרידהבר  ,ג'ון פרסיבל ,גיודי

פרק במדעי ההתנהגות

וה "איל וסטרציות "

הניה רוטנברג ,נורית רון  ,הלמוט שאייר,

יי טכניקה מעורבת על במה" ו "ג רגור" ,

תמר שבק ,שי שטינברג ,ישראל שפירא,

ידידנו נכנס לסטוד יו חציו שותק חציו מ סנן ,
ח ציו שואל:

עפרה שפירא  ,יוסי תבור

יי מיתוס " ו "קמי נה "

והצגות לילדיס ,מי

יאמינה...

תג י דו לי  ,ר גע א חד  ,יש לי ועד מנהל?
ובדיבור קר וחד כסכין ודי בשצף קצף

וזהו  ,זה מספיק לערב שכזה  .עד כאן.

ISSN-0334-2301

הוא רוצה לדעת מי יביא לו את הכסף .

ומה שעוד רצינו להגיד  ,אמ רנו כבר מזמן.

מחיר הגיליון 20 :ש"ח
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כןריאןגרפיה היא מהמלאכןת המעמידןת את

כ:רר.-

ב.אר

ורע.וו-

ןהפגישה איתי  .האילתןר קשןר אז מאןד

נהרין :אחת הסיבןת שאני משתמש באילתןר

להבנה שיש בינינן  .מעבר לכ,ך הרקדן נןתו את

היא כד י שאני עצמי לא אאבד ענייו .כשאנ י

עצמן  .אבל תמיד נןתר שטח די גדןל שנשאר

מגיע לסטןדין אני רןצה ליהנןת  .אני רןצה

היןצר לבדן  ,כקברניט על ספינה בלב ים ,

מסתןרי לגבין

כשבעצם קיים צןרך להידבר  ,ןלן רק כדי

חןפש ןיש מקןם רב לאילתןר  ,כי האילתןר

לתחןם חילןקי דעןת ןלהגדיר עמדןת  .כשהצענן

נןבע מתןך המקןם שאני קןרא לן יי נכןו " ןזה

מהניסיןו להתחדש ,להתחבר למשהן ראשןני

לשני יןצרי המחןל מהשןרה הראשןנה אוהד

כןלל את החרןת לעשןת דברים שכאילן אינם

בכל עבןדה חדשה.

ןלגבי .אנ י נןתו הרבה מאןד

-

לגלןת  ,ןחלק מהגילןי הזה הןא להסתכל על

היצירתיןת של הרקדנים .אילתןר זה גם חלק

נהריו ןרמי באר להיפגש לשיחה  ,הןפתענן

קשןרים לעבןדה עצמה  ,אלא ל ג ילן י היצירה

לשמןע שמעןלם לא ישבן יחד לדבר בצןרה

שבה אנן עןסקים  .יש יצירןת שלי  ,שבהו חלק

מנןר :אתם חשים בשינןי ביחס של הרקדנים

מעמיקה על עבןדתם ,ןהתברר ,שהם מעןניינים

מהאילתןרים נןתרים לבסןף בעבןדה הגמןרה.

לאילתןר? כי זכןרה לי להקת בת-שבע  ,ןגןפים

מאןד להחליף דעןת  .גיןרא מנןר שןחח איתם

בייחןד בעבןדןת האחרןנןת שלי יש דברים

אמנןתיים אחרים בארץ  ,לפני עשרים שנה  .אז

ןלהלו תקציר השיחה .

שלא הין מןכתבים על יד י המסגרת מראש.

חזןת הכל היה ההישג הטכני  ,ןהרקדנ י ם

מנןר  :אןלי נדבר תחילה על דרכי העבןדה

באר:

שלכם .האם אתם משתמשים באילתןר

אם

ימ  Wא-ר

בכןריאןגרפיה?

לחופ

באר  :בןןדאי  .הרקדנים נדרשים להביא

ב--חוד

מעצמם  ,להיןת חלק מהעבןדה היןצרת .

W -

מנןר :האם אתה אןמר להם  ,למשל  ,תמצאן

W

אם

סכגה

W -

קטע

לו

הזה

את
כד-

החופ
ל

ימופ-ע-ם

ב  Wרגה,

 Wבא

w

ימימ

.W

ימור

עם

והחופ

ימהרקדו

הרקדג-ם
על

-צ-רה

W

W

דרו

ח-ות

W

ל

רעגגות

את הדרך מכאו לשם  ,במןבו הבימתי הפשןט ?

זקוק-ם

התגועה,

הרבה

w

אג-

פעימ-ם.

ימ-רה

על

העבודה

באר  :אני נןתו להם את החןפש ןמהחןמר שהם

מנןר  :בדרך כלל לכןריאןגרפים אן במאים

ביקשן רק הןראןת ברןרןת  ,בבחינת כזה ראה

מביאים אני בןרר  ,לןקח חלק ,מפתח ןעןבד

צעירים קשה לסבןל שהרעיןנןת שהם הכינן

ןקדש.

יחד איתם  .אבל אני לא קןרא לזה אילתןר.

בבית אינם מתבצעים בדיןק כפי שתיכננן .אך

ברגע שזה מגיע לבימה אני לא משאיר חןפש

עם השנים הם לןמדים  ,שלעתים קרןבןת ,

נהרין  :כו  ,אני חןשב שבבת-שבע יש שינןי

לאילתןר  ,למרןת שהם נדרשים  ,כמןבו  ,לבצע
את התנןעה כאילן היא נןלדה רק ברגע זה

-

למצןא בתןכם את הסיבןת לתנןעה  .שלא

הפתרןנןת המןצעים על ידי האמנ י ם המבצעים

ביחס לחןפש האילתןר  ,אבל בדרך כלל בארץ

עןנים על כןןנןתיהם יןתר טןב מכל מה

היתה רןח כזאת  .אני זןכר את גרטרןד קראןס

שתיכננן בעצמם.

שאצלה האילתןר היה בפירןש חלק בלתי נפרד

ככןריאןגרפים אחרים ,ביצירה הגמןרה אני לא

מהגישה האמנןתית .

משאיר מקןם לאימפרןביזציה  ,ןלא אןמר

באר :זה נכןו .בעבןדןת הראשןנןת שלי הייתי

לרקדן פה תעשה מה שאתה רןצה .אבל אם יש

בא לחזרה הרבה יןתר מןכו  ,כביכןל  ,אך מאז

מנןר :בןןדאי  ,אבל לדעתי ניכרת בכל זאת

קטע שבא ממש מהרקדן אני משאיר לן את

למדתי להעריך את מה שהרקדנים מביאים

התפתחןת דיאלקטית .אמנם הדןר הראשןו ,

החןפש .הרקדנים זקןקים לחןפש הזה כדי

איתם ,מתןך אישיןתם ןיכןלתם .כמןבו ,

בשנןת השלןשים ןהארבעים  ,אנשי הכיןןו

לשמןר על חיןת התנןעה  ,בייחןד אם מןפיעים

במסגרת הקןנספציה שאני מביא  .זה שןנה

האקספרסיןניסטי ,הין פתןחים ןעןדדן ליצירה,

עם יצירה הרבה פעמים  .יש סכנה בשגרה ,

בעבןדה עם רקדנים צעירים אן חדשים

אבל בשנןת השבעים  ,למשל  ,שיכלןל הטכניקה

ןהחןפש דרןש לשמירה על רעננןת העבןדה .

בלהקה  .כי באןפו בלתי נמנע לפעמים אתה

היה שןב חזןת הכל .

המאןלתרת של השני ,ןבזמו חזרה לא תמיד י ש

באר :תמיד הין יןצרים ש " בער להם משהן

פנאי להסביר למה ,לדעת,ך האחד נכןו ןהשני

בבטו  ",כמן שאןמרים ,כמן גרטרןד קראןס .

נהרין  :התשןבה היא כו  ,אבל השאלה היא מה

לא מתאים  .לא תמיד אפשר בכלל להסביר ,

אבל בכל זאת אני מסכים עם גיןרא ,שבינדמן

זה אןמר .המפגש ביני ןביו הרקדנים שלי הןא

אפילן לעצמ,ך מה נכןו ןמה לא  .אני עןשה

יש יןתר לגיטימציה לעשןת מה שרןצים  ,בכל

מאןד אינטנסיבי ,ןכןלל העברת הרבה מאןד

לעצמי מין תרגיל כזה  ,להסביר את זה לפחןת

התחןמים

אינפןרמציה  .אני בןחר לי אנשים מסןימים

לעצמי  .לא תמיד ניתו לנמק את זה במלים .על

דרכים שאפשר ללכת בהו  .הכל מןתר  .עצם

מאן,ד ןכשאני מגיע לרגע שבן הרקדן נדרש

פי רןב הדברים מןבנים מאליהם  .תהליך כזה

הגדרת המחןל ,ןבןןדאי הגדרת תיאטרןו-

להיןת יצירתי  ,הןא כבר מצןי בתןך המסגרת

של אילתןר יןתר מענייו עבןר הרקדנים  ,ןאתה

המחןל ,היא מאןד מאןד רחבה בימינן  ,אפילן

המחשבתית שהןא קיבל  ,מתןך התהליך

עצמך זןכה להפתעןת ןתגליןת .

בכל הנןגע לגןף הרקדן  .פעם היתה תבנית

מקבל מה שהאחד מב י א ןשןלל את התרןמה
מנןר  :ןאתה  ,אןה,ד משתמש באילתןר ?

-

מןסיקה ,ציןר ןאחרים  .יש איו סןף

ברןרה איך צריך להיראןת רקדו .היןם

הגבןלןת מטןשטשים לגמרי .

גהר-ו :

אג-

לא-לתור ,
קורא לו
דבר-ם
אלא
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מנןר :אני מניח שאתה מדבר על גיל

-

שכבר

לא מצפים מרקדניןת לפרןש בגיל שלןשים  ,ןעל
משקל

-

שגם לשמנים יש זכןת קיןם בימתי .

אןהד נהרין  ,למשל  ,במחןל הפתיחה של
הפסטיבל ,העלה גבר ממש כבד לבימה ןהןא
רקד בצןרה משכנעת  ,לא כקריקטןרה ,ןמאגי

מאריו הרי עשתה ריקוד שלם לשמנים ,שנראו

באר :ברור שלא הרעיוו או המסר שיש לך הם

מנור :זה מפני שהמ ח ול הוא אמצעי מעולה

כמו הסמל של חברת הצמיגים מישליו.

הקובעים.

למסור רגשות ,אבל הוא אינו מסוגל לספק
אינפורמציה ,עובדות ,שתפקידו לקדם את

נהריו :אני חושב שהסטריאוטיפים הישנים ,

נהריו  :הרבה יותר מעניינת מהרעיוו היא הדרך

העלילה .פרדריק אשטוו אמר פעם שבבאלט

הנטייה להגדיר מה זה מחול מודרני ומה זה

בה אתה מנסה להעביר אותו.

איו כל דרך לומר שזו אחותה הצעירה של

אתה אולי נפטרת מזה ,אבל לא כולם .זה קיים

באר :הרבה פעמים אתה נפגש עם יוצרים

חותנתי .הכתיבה בתוכנייה היא עדות לכישלו ו

באלט או תיאטרוו מחול ,ממשיכים להתקיים.

מסוים .בתיאטרוו נהוג לומר לבמאי '/תשמע/

באוויר .אבל תסתכל למשל בניז'ינסקי .הוא

שמספרים לך על כל הרעיונות הגדולים שהם

את זה תכתוב

היה ההיפך מהסטריאוטיפ של רקדו כבר לפני

מבקשים לבטא  ,אלא שעל הבמה ,

את הכוונות העמוקות של הבימוי .אשר לצורה

ביצירותיהם  /שום דבר מכל זה לא ניכר.

ותוכו -
לפנינו -

שבעים שנה .עכשיו יש אולי יותר חופש
טכנולוגי ,אבל חופש היצירה ופריצת הגבולות

נהריו :או שזה קיים אבל לא

התחיל לפני מאה שנה  .ליוצרים תמיד היה

בתוכנייה ,I/

כשאף אחד לא מביו

בעיני זה כמו כוס המים שעומדת כאו

הצורה של המים היא הכוס.

מענייו.
נהריו :במקרה זה /צורת המים היא דווקא פלח

החופש הזה .הם לקחו לעצמם חופש .מבחינה

זו איו לנו פריווילגיה  ,ולא יותר קל או קשה

באר :אני מרגיש שבעבודות האחרונות שלי אני

הלימוו שבתוכם .אבל זה רק פו אחד של

לנו  .אנחנו נמצאים בעידו טכנולוגי אחר ,אבל

משאיר יותר מקום לאינטרפרטציות של

הצורה .יש גם צבע השולחו ,ואיך הכוס

לא בעידו יצירתי שונה.

הצופה .שכל אחד יקח מה שיקח דרך העולם

משתקפת ,ואיך האור נופל ,ובועות האוויר

הפנימי שלו  .אתה ודאי זוכר ,אוהד  ,שבבת-

הקטנות.

באר :לא עידו יצירתי שונה ,אבל אולי נכוו

שבע

לדבר על יותר חופש חברתי.

תוכו .כביכול הצופה נדרש לראות ביצירה

באר :הצורה והתוכו זה ענייו רב-שכבתי ,וככל

משהו מוגדר מראש .אני חש שבענייו זה חל

שהוא יותר מורכב אתה מצליח להביא יותר

שינוי בגישה הכללית .חוץ מאשר בבאלט

דברים מעניינים לבימה.

נהריו :אני מסכים .תסתכל על האשה לפני

ה  I/ישנה ,I/

הקלאסי

מאה שנה ומקומה בחברה היום.

-

לכל ריקוד היתה מיו הגדרה של

שם עדייו הצופה רץ לתוכנייה

לקרוא מה העלילה.
מנור :נכוו ,אבל אני התכוונתי למשהו אחר

-

נהריו :ובכל זאת יש היררכיה ,ומה שבעיני הוא
ראשוני זה התנועה .החקירה הכי רצינית

לזה שהיום הכל מותר .מצב שבו הכל מותר
בהכרח מקשה על היוצר ,כי הדרך היחידה

לומר משהו באמנות הוא לשבור מוסכמה .אם
איו מוסכמה שאפשר לשבור נותר רק לעשות
הכל יותר

-

יותר מהר ,יותר חזק ,יותר אלים.

נהריו :אני לא חושב במושגים של הכל מותר.
לא זה מה שמדליק אותי .אני דווקא אוהב
מאוד מסגרת נוקשה ,אני אוהב את המתח ביו

המסגרת לדברים.
מנור :אבל מסגרת שאתה יוצר  ,אותה .בשביל
להרשים צריך לעשות משהו מזעזע ,לא?

נהריו :לא מבחינתי .מה שמושך אותי יכול
להיות איזה גווו או ניואנס דק ,משהו הכי
פחות טכנולוגי .לעומת זאת ,אני נמשך למה

שיש למדע להציע ,כי מה שאני מתעסק איתו
זו הצורה והצורה מאוד מושפעת מהמדע .אני

לא מפריד ביו הצורה לתוכו .הצורה היא
המספרת גם את מה שיש בפנים

-

את התוכו.

באר :אני יכול להגיד שאני עסוק בתוכו

-

ולא

רק כתוצאה של הצורה .שני המרכיבים ,גם
תוכו וגם צורה ,מעסיקים אותי  .צורה לעצמה

לא מספקת לי מספיק

ענייו.

מנור :בריקוד ,שבו יש תמיד בני אדם חיים על
הבימה ,יש בכלל דבר כזה

-

צורה בלבד?

נהריו :אי אפשר להבדיל ביו השניים .בלי
הצורה התוכו לא קיים ובלי התוכו איו צורה.
באר :אני בכל זאת מבדיל .אפשר לומר שכל
דבר אנושי יש בו תוכו.

נהריו :לא לזה התכוונתי .בשבילי ,התוכו זו
הפנטזיה שאליה אתה לוקח את הצופה ,ואת
זה אתה עושה על ידי הצורה.
באר ונהריו :הפנטזיה זה הדבר הכי חשוב.

רמ' באר
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ןשהכי מעניינת אןתי זה התנןעה ,ןמה שמגרה

אןתי אצל יןצרים אחרים זה ייחןדיןת התנןעה

-

הביטןי התנןעתי שלהם.

מנןר :אפשר להגיד השפה התנןעתית שלהם?

נהרין :אפשר לקרןא לזה שפה  ,אבל אצלי

נהריו :זה אמצעי ישן מאן,ד שרןא י ם למשל
ביצירןת הבאלט הקלאסיןת

-

קבןצה שלמה

של רקדניןת מבצעןת את אןתה התנןעה .יש לי

לתנןעה המיןחדת שכל יןצר מגלה בחקירה

בעיה עם יצירןת מסןימןת  ,גם שלך לפעמים ,

שלן  .ניקח לדןגמה יןצר כמן מרס קנינגהם ,

בדיןק בנקןדה הזאת  ,כשחקירת התנןעה

שהןא בעיני יןצר ענק .בעצם אל רןב הקהל

כשלעצמה אינה מספיק מעמיקה אן לא מגלה

שבא להןפעןת שלן הןא לא מדבר .רק אלה

משהן

שהם ממש יי פריקים " לא משתעממים  ,ןלא

מעניין.

מפני שזה משעמם  ,אלא כי הרןב לא מסןגלים

המןשג שפה קשןר יןתר למלים.
באר :כבר אמרתי שמה שאני מחפש אצל כל
באר :מעניין אןתי כתב-היד שאני רןאה

נהרין :צריך רק לזכןר שגם הצןפה

האינדיןןידןאלי צריך למצןא דרך להתחבר

להתחבר למה שהןא עןשה.

יןצר זה כתב-היד האישי המיןחד שלן.

בבאלט ןבתחןמי אמנןת אחרים  ,כמן מןסיקה

באר  :אז מה שאתה אןמר זה ששמןנה מאןת

אן ציןר ןתיאטרןן .אןתי מעניין שילןב

נהר י ן :איננ י מדבר באןפן אישי  ,אבל לפעמים

מתןך אלף שבאים לצפןת בלהקה שלן

האמצעים .אינני יכןל להגי,ד שבעבןדןת שלי

ביצירןת שלך אני מבין מדןע החלטת להפעיל

בסינרמה משתעממים .אני לא מזלזל כמןבן

בכל רגע ןרגע התנןעה בלבד היא האלמנט

את הקבןצה יחד .מבחינתי ,אם התנןעה

במרס קנינגהם  ,אבל אןלי זן גם באיזה מקןם

החשןב ביןתר .אני מסכים עם אןהד שהיא

כשלעצמה אינה די מרתקת  ,אני יכןל להתבדר

בעיה שלן  .ברןר  ,ןכך זה צריך להיןת ,שהיןצר

האלמנט הראשן ני  ,אבל בעיני האדם ,הרקדן,

אן ליהנןת ,אבל לא במישןר של התנןעה .

קןדם לכל יתר המרכיבים .גןפן ןפנימיןתן זה

מגיע ליצירה מתןך איזן אמת פנימית

שלן,

אבל הןא צריך לחשןב גם על הקןמןניקציה.

דבר מרתק .לפעמים אני מחפש גם מרכיבים

מנןר  :זאת אןמרת שאינך נהנה אם התנןעה לא

הרי העבןדה מןצגת על בימה ןאמןרה לתקשר

אחרים שיתנן את הדינמיקה למןפע כןלן,

מספיק מיןחדת ,לא די אישית?

עם קהל שמגיע למןפע .קשה לי להאמין שיש

משנית  ,אבל יש רגעים שבהם תנןעת הרקדן

נהרין :לא  ,זה לא זה .גם בעבןדה שלי אני לא

איננה הדבר הראשן ני  ,אלא התמןנה של תנן ע ת

יי ממציא " תנןעה  .ה י ית י אןמר שאני מןצא

נהרין :אני דןןקא חןשב ,שיןצר צריך להגיד

הרקדנים יחד  ,גם אם התנןעה כשלעצמה

אןתה .הרי כל התנןעןת שיש בעןלם כבר נעשן.

לעצמן לא שלא איכפת לן מהקהל ,אבל שלא

יןצר שבאמת לא איכפת לן הקשר עם הקהל.

בייחןד ביצירןת ארןכןת .התנןעה איננה

מינימלית .
נהרין :מינימלי יכןל להיןת

איכפת לן אם יי מבינים אןתן" אן לא .אני נןתן

חזק.

באר :אןלי תנןעה כשלעצמה תפסיק לספק

לצןפה את הקרדיט  ,את הכבן,ד אבל אם מרס

אןתי אחרי זמן מסןים  .ןאני מתחיל לחפש

קנינגהם היה חןשב על שמןנה מאןת האנשים

בעבןדןת
באר  :בןןדאי  ,אבל מה שהתכןןנתי לןמר זה
שהכןח בא מהמאסה.

-

גם של,ך אןהד

-

איזן אמירה ,

שלא מעניין אןתם מה שהןא עןשה ןזה לא

למשל  ,איזה היגד אם תרצה  ,תןכן.
א והד נהר)  ,צ )ו ום  :גד ) דגו)

Nס : GADI DAGס Tס HAD NAHARIN. PHס

נהר·ו:

ימה

נ·ואנס

 Wימו  Wר

דק .

אות· ·כולי ליה·ות א·  Tה גווו או

ימ  Wהו הכ· פחות

 Tאת .אנ· נימ  Wר ליימה W·W
 Wאנ·

ימתעסק

ימו  Wפעת
ליתוכו.

טכנוליוג· .

א·תו

ימהימדע.

הצורה

Tו

ליעוימת

ליימדע ליהצ·ע.
הצורה

והצורה

אנ· ליא ימפר·ד ב·ו

ה·א הימספרת

כ· ימה

גס

בפנ·ס

את

-

ימאוד

הצורה

ימה

את

W·W

התוכו

מנור :אוה,ד איך אתה יוצא לחפש את
המוסיקה לעבודות שלך? בשעתו מצאת את
להקת יי נקמת הטרקטור "  ,פגשת את האנשיס
או שמעת את המוסיקה שלהס  ,וזה תפס
אותך,

נהרין; מצאתי אנשיס שראיתי שהתהליך איתס
מסקרן אותי  ,שיש להס יכולת מעשית
להתחבר  ,במקרה זה אלה היו אלמנטיס של
רוק  ,והמוסיקה שיצרנו יחד בנויה על
החומריס שהס יצרו קודס ,לא ידענו מראש

מדבר אליהס הוא היה עושה עבודות אחרות ,

מנור; יצוין לזכותך שתוך צפייה במחול והאזנה

איזה מוסיקה נעשה ,אבל היתה תחושה שנוכל

ואולי לא היינו מדבריס עליו בכלל,

לקולאז ' לא חשיס ב " חיתוכיס  ",או מה

יחד ליצור  ,ידענו על איזה הרכב כלי מדובר,

שמכונה בקולנוע "",jump-cut
באר; לכן אמרתי קודס  ,שאס זה בא

מתוכו.. ,

כלומר מעבר

אבל כל עבודה זה סיפור אחר ,אין מרשס
קבוע,

צורס,

באר; דרך עבודה כזאת מספקת את ההקשר

מנור ; נראה שיש לך שפה משותפת עס ארבו

שלו ,הוא לא מתעסק עס השמונה מאות,

של המוסיקה למקור  ,ואני לוקח לעצמי חופש

פארט ,השתמשת במוסיקה שלו פעמיס

ובעצס גס לא עס המאתייס שכן יימביניס

מסויס ,כל זה משוס שלא מצאתי מלחין

אחדות,

נהרין ;אני מרגיש שזה בא מתוכו ,מהחיפוש יס

אותו"  ,הוא צריך להתעסק עס בן·אדס אח,ד

שהמוסיקה שלו מתאימה בעיני לתבנית

איש בודד שיושב באולס ,שהוא מסוגל לתקשר

היצירה שלי,

נהרין ; זה לא שפה משותפת איתו  ,אלא
שהיצירות שלו נותנות לי מסגרת  ,זו מוסיקה

איתו בשפה שלו  ,וזה הכל,
נהרין; מהטענה שאינך מוצא מלחין או יצירה

שאני יכול לשמוע שוב ושוב מבלי להתעייף

מתאימיס עולה  ,שאתה חש כאילו אתה עושה ,

ממנה ,המוסיקה של ארבו פארט היא דוגמה

הראשוני ,או זה שתופס אותך יותר מכל

בעצס  ,מין פשרה  ,השאלה האמיתית היא אס

מצוינת לכך שהמחול אינו איל וסטר ציה

האחריס ,אבל יש עוד מרכיביס בימתייס

בסוף אתה אוהב את התוצאה של העריכה  ,או

למוסיקה  ,אלא שהתנועה יוצרת עס המוסיקה

במופע ,דווקא אצלך אלמנטיס אחריס ,חפציס

נשאר בתחושה שזו פשרה,

צירוף חדש  ,איכות חדשה ,בלעדית ,וביחס

מנור; אוה,ד אמרת שהתנועה היא המרכיב

או מנגנון הבימה עצמו ,ממלאיס תפקיד מאוד
משמעותי ברגעיס מסוימיס ביצירות ,אני

מתייחס לתאורה  ,למוסיקה  ,לתלבושות ולכל

מיני אביזריס  ,כמו בקבוקי מיס ריקיס  ,ואפילו
לחיות שהשתמשת בהס במחול ·כמו האוגר

באר:

ימענ··ו

ובתחוימ·

אימנות

האימצע·ס .

שרקד דואט מרשיס עס יוסי יונגמן,

בכלי

נהרין; נכון  ,ובכל זאת התנועה היא הדבר

אות·

רגע

הראשון ,מה שלא יהיה ,השאלה היא מה זה

תנועה  ,תנועה יכולה להיות גס פטיפון

·תר

אחר·ס.

א·ננ·
ורגע

הח  Wוב ב·ותר.

כתב-ה·ד

·כולי

אות·

ליהג·ד .

התנועה

הימרכ·ב·ס.

· Wליוב

ימענ··ו

 Wבעבודות

 Wלי·

בליבד ה·א האליימנט

בע·נ· האדס.
גופו

 Wאנ· רואה בבאליט

הרקדו.

ופנ·ימ·ותו

זה

קודס ליכלי

דבר

ימרתק

שמסתובב באמצע הבימה ומנגן,

באר; אני חש שממכלול ההיצע זה הדבר הטוב

מנור; אבל שס הצליל היה העיקר ,לא?
נהרין; לא בדיוק  ,על הפטיפון יש חתיכת ראי

למה שרמי אמר קודס

-

לתנועות האלה אפשר

ביותר שאני יכול להשיג  ,אני מרג י ש שזה

גס לשיס מוסיקה אחרת ,וזה יכול להיות

יי נכון !' אני מדבר על עבודות באורך של מופע

מעניין לא פחות,

שלס  ,עס דינמיקה שונה בין הקטע י ס השוניס

זעירה  ,ופנס מיוחד מאיר אותו מזווית כזו

מזו שמתקיימת ביצירה של עשר י ס דקות או

שהבזקי האור המוחזר ברגע שבו הוא עולה

חצי שעה  ,למחול של עשריס דקות או חצי

לבימה ויורד ממנה משחקיס תפקיד חשוב ,זו

שעה הייתי יכול למצוא יצירה שלמה של

נהרין; אני לא נגד קולאז ' יס  ,אני יוצא נגד

לא תנועה בדיוק  ,אלא יותר שימוש בחלל

מלחין אחד ולבנות לפיה את המחול שלי,

אלכס קלוד ]עורך המוסיקה של רמי באר,

ג [, IIמ מסקרן אותי לדעת כמה אתה וכמה

ובזמן,

נהרין :הקולאז ' הוא מבנה שיחזיק עבור
באר; אותי מאוד מעסיק עניין חלל הבימה ,אני
שס את עצמי במקוס הצופה  ,שכמוני לא

.

זה מה שמעסיק אותי,

אלכס בתוך הסיפור הזה,

הקהל?

משתדל לשבור את המשטח שהוא הבימה ,אני
מסתפק רק באנשיס מתנועעיס ,החלל והזמן

באר  :אבל זה נכון לאו דווקא לגבי קולאז!

באר; אולי זה יישמע מוזר  ,אבל אלכס מעולס
באר; לא  ,עבורי ,אני שס את עצמי במקוס

לא ראה את העבודות שלי ,הוא ממש טכנאי ,

הצופה  ,ובודק אס זה עובד ואס זה נכון,

אבל הוא מביא ומציע לי קטעיס לפי מה שאני

מדובר  ,כמובן  ,בשלב לקראת סוף החזרות,

מתאר לו שנחוץ לי ,הוא יודע את הראש שלי ,

כשהעבודה כבר עומדת ואפשר להבחין בקווי ·

אני שומע מבחר עצוס של מוסיקה לפני

מנור; שניכס אנשיס מאוד מוסיקלייס ,אבל

המבנה הכללייס  ,זה הרגע שבו אני מנסה

תח'לת העבודה  ,ולא דווקא מה שאלכס מביא,

מאוד שוניס האחד מהשני בגישתכס למוסיקה

להוציא את עצמי ממנה ,לראות אותה מבחוץ ,

אני מקדיש הרבה מאוד זמן לחיפוש אחר

במופע מחול ,אוהד לעתיס כותב בעצמו

ליצור מין פרספקטיבה מלאכותית ,אבל אני

דבריס שישרתו אותי ,אני מחפש קטעיס או

ואפילו שר על הבימה שיריס שחיבר ,ואילו

כבר יודע מניסיון שרק אחרי שהעבודה כבר

יצירות לכל עבודה שאני עוסק בה לחוד,

רמי  ,שהוא צ'לן מיומן  ,מחבר סלטיס

רצה  ,אחרי המופעיס הראשוניס ,אני מכניס

לקולאז'יס ביצירות שונות שלי יש מבניס

מוסיקלייס ,מה שמכניס קולאז' ,יצירה חדשה

שינוייס ,אני מנסה לפתח את המיומנות שלי

מוסיקלייס נבדליס ,אני מחפש קטעיס

מחומריס שאוליס ,

בלקצר את משך המופע  ,זה שלב שונה

מוסיקלי יס לא מוכריס מדי  ,כי אל המוכריס

מהעבודה בסטודיו  ,כשאני עוסק בכל משבצת

נקשרו אסוצ י אציות מסוימות ,

באר; עבורי המוסיקה היא מקור ראשוני

לחוד  ,כי בכל זאת חשוב לי מה חש הצופה

למחול וגורס דומיננטי בעבודתי  ,אני שומע

ואני רוצה לתקשר  ,אני מנסה לומר משהו ,

מנור ; מניסיוני כבמאי אני יודע  ,שאפשר

מוסיקה וזה יוצר גירוי ראשוני בתוכי ,גורס לי

להעביר משהו ,המוסיקה  ,האמצעיס

בעריכה להחליף מוסיקות והקטע החדש

לראות דבריס בעיני רוחי ,קשה לי להסביר את

הבימתייס ובראש וראשונה  ,כמובן  ,תנועת

יתלבש נפלא על החומר  ,אף אס הוא שונה

התהליך הזה ,ביצירותי האחרונות אני לוקח

הרקדניס חייביס לשרת את מה שגיורא כינה

לגמרי ממה שתוכנן ,כי למוח שלנו יש יכולת

יצירות של אחריס ומאחד אותן לצרכי,

קודס " ההיגד",

לשייך אסוציאטיבית ולחוש מקצביס באלפי

9

צןרןת .רמי ,ניסית להחליף מןסיקה אחת

נהרין :התגןבה שעבןדה של יןצר נןבעת

שבנןי על אןתן עיקרןן כמן ייא חד מי ידןע !' זה

באחרת ,תןך תהליך העבןדה'

מהישראליןת שלן מקןרה יןתר בציפיןת של

היה הניסיןן הראשןן שלי עם מבנה של מןטיב

הצןפה מאשר ביןצר .

שחןזר ן "מת רבה " .הסיבה שעשיתי את זה

באר :החלפת המןסיקה עלןלה לשנןת את
המשמעןת ןאת אןפי קטע המחןל .

קשןרה הרבה יןתר למבנה ןלצןרה מאשר
באר :לדעתי באמת יש איזן תחןשה אחרת ,

לתןכן·

אפיל ן אם היא לא יייש ראלית " מןבהקת.
מנןר :ממש כשם שהחלפת רקדן אן רקדנית
יכןל לשנןת את אןפי הקטע  ,בגלל השינןי שחל

מנןר :לא נצליח כנראה להגיע לסיכןם שאלת

נהרין :אני חןשב על עצמי  ,על המשןתף ביני

הישראליןת  .אני מרגיש שנהננן מהשיח ןגם

בשיןןי המשקל בין המרכיבים  .לקראת סיןם

לבין יןצ רים אחרים  ,ןזה לא עניין של

מכם אני שןמע שאןלי כדאי לזמן עןד מפגשי

השיחה שלנן ,שעבןרי היתה מרתקת ,אני רןצה

גיאןגרפיה .אני מןצא יןתר קשר עם הרבה

יןצרים כאלה .יש כה מעט הזדמנןיןת לשיחה

לשאןל אתכם משהן מאןד פרןבלמטי

האם

יןצרים מארצןת אחרןת מאשר עם הרבה

רצינית במה שהאמריקאים נןהגים לכנןת ייזמ ן

יש במחןל המןדרני שנעשה בארץ משהן

מהכןריאןגרפים הישראלים  .ברןר שרק מי

איכןת'! אני מןדה לכם.

שאפשר לראןתן כישראלי ספציפי ?

שיןדע עברית יכןל לתקשר איתך בעברית  ,אבל

-

זה לא יןתר מ-

.make-up

מה שכן

-

בטןח

המסקנה ה יא שראןי לשקןל הקמת מסגרת

נ jlרין  :בןןדאי! בדיןק כמן שיש משהן פןלני

שהחיים בארץ עיצבן אןתי .אילן לקחן אןתי

פגישה לאנשי מחןל ,יןצרים כמבצעים  ,לשיחה

במחןל הפןלני בפןלניה .

בגיל שלןש לארץ אחרת הייתי גדל להיןת

חןפשית עם עמיתים ,עם יןצרים בתחןמים

מישהן אחר .תסתכל על נןעה אשכןל אן עמןס

אחרים ,קשןרים ןבלתי קשןרים  ,ןעם מןמחים

מנןר  :תןכלן להגדיר את הישראליןת של

חץ .אני מרגיש שיש לי איתם יןתר מהמשןתף

בתיאןריה ןבהיסטןריה של המחןל .

המחןל הזה?

מאשר ליןצרים אחרים בארץ .גם כשאני
משתמש ב " אחד מי יןדע " אני עןשה זאת

באר :כל הכללה היא בעיה .ןמה זה בכלל

בערבןן מןגבל מאןד.

ייישראלי"? הרי זה כןר היתן,ך הישראליןת
צעירה .זה לא יהיה נכןן לןמר שאני מבקש לי

מנןר :ב "א חד מי יןדע" שלך יש אנרגיה עצןמה,

ישראליןת בכןריאןגרפיה  ,אבל אני רןצה

זה סןחף ןקצת פראי .יש גם קשר למשהן

למצןא דברים שיהין שייכים אלי ,להןןיה

יהןדי  ,מסןרתי?

עלי כאן ,במעגלים הקרןבים ןבפחןת קרןבים,

נהרין :כן  ,אבל דןןקא השיר הזה עם הבית

הם דברים שבאים לידי ביטןי בעבןדה  .אני לא

החןזר  ,הגדל ןהןל,ך החל בנין-יןרק ,כשיצרתי

כל כך יכןל לבחןן את זה בעצמי ,אבל אני

את ייט ביעת הטיטניק" ,ןשם זה בא לי משיר

מקבל תגןבןת ,בייחןד כשהלהקה מןפיעה

אנגלי של חג המןל,ד

בחן " ל .אןלי זה שייך לאנרגיה החזקה.

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

שלנן .עצם זה שאני ישראלי ןכל מה שעןבר
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היא של יןצרי מחןל עצמאייס ,רןבס ככןלס

מבחינה כלכלית ,קשייס עצןמיס עןמדיס

רקדני עבר בלהקןת הרפרטןאריןת ,הקמיס

בדרכן של כןריאןגרף להפןך ערב מחןל מןצלח

ןמקימיס להקה  ,לא למטרת מןפע אח,ד אלא

למסגרת בטןחה ןקבןעה ןאף רןןחית מבחינה

מרכז סןזן דלל בשש שנןת קיןמן ,חלה

כקבןצה מגןבשת של רקדניס המעןנייניס

כלכלית ,הכןריאןגרפיס עידן תדמןר ,ענת

התעןררןת גדןלה בענף המחןל ,סכןמי כסף

לעבןד יחד במסגרת קבןעה עס מחןיבןת

דניאלי ןנעה דר שןאליס עצמס איך עןשיס את

מאת

ש י

שטינכןג

בשלןש השניס האחרןנןת  ,לצד פריחה של

אדיריס הןשקען בבנייתן של המשכן המפןאר

מןחלטת ,השאיפה של הכןריאןגרפיס היא

זה ,איך מתגבריס על אינספןר המכשןליס

לאמנןיןת הבמה ,להקןת המחןל הרפרטןאריןת

לבנןת מסגרת מחייבת של להקה עס כל מה

בדרך להקמה של להקת מחןל ממןסדת,

שמשתמע מכך,

הלהקןת שלהס נמצאןת בשלביס שןניס

מרחיבןת מאןד 'את היקף פעילןתן ,מןפעי
מחןל ןכןריאןגרפיס מהשןרה הראשןנה בעןלס

מבחינת משך קיןמן ןקביעןת הרכבן ,אך בלב

מגיעיס ארצה ,ןקהל המחןל מצביע ברגלייס

הצעדיס הראשןניס לקראת הגשמת שאיפה זן

ןגדל בהתאס ,אןלס נדמה כי עיקר ההתעןררןת

קשי ,0

הן מבחינה אמנןתית ןיצירתית ןהן

שלןשת המקימיס גמלה ההחלטה להקיס
להקת מחןל ןיהי מה,

מסלןל התפתחןתס של שלןשת הכןריאןגרפיס
דןמה ,כןלס למדן מחןל בצןרה מסןדרת
ןמאחןריהס קריירה קצרה יחסית באחת

הלהקןת הרפרטןאריןת ,יציאה להשתלמןת
בבתי ספר חשןביס למחןל בחן"ל ,שהןת של
כמה שניס באירןפה ןארצןת הברית לצןרך
היכרןת קרןבה עס סגנןנןת אחריס של מחןל

ןעס כןריאןגרפיס חשןביס  ,ןהעלאת מןפעי
מחןל קצריס במסגרןת לימןדיןת שןנןת אן

בפסטיבליס,
מאחןרי עידן תדמןר

) (32

קריירה של חמש

שניס ,רןבה כסןלן של להקת בת שבע  ,עןד
הןא רקד כסןלן אצל לאר לןבןביץ' ןהןפיע עס

להקתן ברחבי העןלס ,במהלך שהןתן בארה"ב
הןא נפצע קשה תןך כדי הןפעה ןאחרי תהליך
שיקןס ארןך החליט להקיס להקה משלן ,
בתחילה עבד בהןראת מחןל ןלאחר מכן אסף

שבעה רקדניס ,חלק  0תלמידיס שלן ,ןהחל
עןבד איתס על יצירת מחןל שהתגבשה עס
הזמן ,העבןדה הניבה את ייהסיר של סימה",
אחד ממןפעי המחןל המצליחיס ןהמןערכיס
בשנת

', 95

ןתדמןר החליט להמשיך לעבןד עס

אןתה הקבןצה על ייתא" ,המןפע החדש
שבכןרתן התקיימה בימיס אלה,

ענת דניאלי )  (32רקדה בלהקתן של מרס

קנינגהס

Co-Dance-Co

הראשןנןת הןעלן

ןשלןש עבןדןתיה

ב,Dance Theatre -

כשחזרה

ארצה קיבלה פידבקיס מצןיניס ןאןהד נהרין

הזמין ממנה שתי עבןדןת עבןר להקת בת שבע,

שתיהן ,יימה שנןתר" ן"לעצןר את ג'ןרדן",
הןתירן רןשס עז ,כמן עידן תדמןר גס היא

החלה לעבןד כיןצרת עצמאית עס קבןצת
רקדניס אחרי העדרןת מהארץ,

ב .' 93-

ייכשחזרתי לא רציתי לקחת מיד מחןיבןיןת
גדןלןת ,התאיס לי לעשןת עבןדןת פה ןשס,

יצרתי לבת שבע ,לאנסמבל ן'להרמת מסך'.

ייזנאנא"  ,קבוצת מחול נעה דר  ,צילום ,פסי גייש
' ZANANA ', CHOR, : NOA DAR, PHOTO: PESSI GERSH
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ייאוקטובר  ",כור  ',עגת ד גיאו " ציוום  ,גדי דגון
Nס : GADI DAGס Tס R.: ANAT DANIELI, PHסCH

כל העבןדןת הין קצרןת

-

 BER",סCTס"

ביו עשר לעשרים

דקןת .אבל אחרי תקןפה קצרה הרגשתי שהגיע

הזמו לעבןר פןרמט  ,רציתי ליצןר בעצמי את
המסגרת ,לבחןר ,לעבןד עם הרקדנים שאני

רןצה  .הרגשתי צןרך ליצןר מחןל לערב שלם
אחרי כשנה של עבןדה ,העלתה

משלי  .IIב ', 94-

דניאלי את  IIנשיקןת

II

ןזכתה להצלחה .

גם נעה דר יצרה מחןלןת לפני שפנתה להקים
להקה משלה

-

בפריס ןבמסגרת כמה

פסטיבלים אירןפים

Dance
Dance Club

-

פסטיבל פןנטוEUl"O - ,

בצרפת ןפסטיבל התיאטרןו מחןל
באמסטרדם  .אחרי שנתיים

באירןפה היא חזרה ארצה ןמאז יצרה עבןר

אנסמבל בת שבע ןהעלתה עבןדןת מחןל
במסגרת  IIהרמת מסך II ./אחרי שחזרתי לארץ ,
אספתי כאו רקדנים שרציתי לעבןד איתם.
יןתר ןיןתר עינייו אןתי לעבןד על חןמרים

שלי  .IIב ' 93-
מלא ,

היא יצרה מןפע ראשןו באןרך

 IIשביר II

היה שמן ,ןשנה מאןחר יןתר

עבןדה נןספת לערב שלם II ,ראשים בעשב./

בשנה החןלפת היא העלתה את "זנאנא./
תדמןר ,דניאלי ןדר עןבדים על גיבןש להקה
במקביל ליצירת מחןלןת משלהם .לאט לאט
הם מקבצים סביבם קבןצה של רקדנים
שעןבדים איתם לגמרי בהתנדבןת .עבןדןתיהם
קןרמןת עןר ןגידים לאט עד שהו הןפכןת
ליצירןת מחןל ןפןרצןת החןצה למפגש עם

קהל.
אחרי כמה שנים של עשיית מחןל

-

יצירה על

פי הזמנןת של הלהקןת הבכירןת ןיצירןת
אישיןת עם צןןת רקדנים מגןבש ,מןצאים

עצמם הכןריאןגרפים ןמנהלי הלהקןת מןל

הממסד

-

כשלקראת הפקה הם נאלצים לחזר

לפתחי המממנים .המממנים הממשלתיים הם
מינהל התרבןת ,שכפןף למשרד המדע
ןהאמנןיןת ,ןהמןעצה לתרבןת ןאמנןת  ,ןלצידם
פןעלןת כמה קרנןת שתןמכןת במפעלי תרבןת

-

תדמןר ,דניאלי ןדר עןבדים על גיבןש להקה

במקביל ליצירת מחןלןת משלהם .לאס לאס הם
מקבצים סביבם קבןצה של רקדנים שעןבדים
איתם לגמרי בהתנדבןת .עבןדןתיהם קןרמןת עןר

קרו ת  IIא ,קרו יהןשע רבינןביץ' ןקרו

אמריקה-ישראל .אך הדרך להשגת מימןו

ןגידים לאס עד שהן הןפכןת ליצירןת מחןל

ארןכה ןמייגעת ןהבעיה המרכזית היא

ןפןרצןת החןצה למפגש עם קהל

שפןרמלית לא חייבים ללהקןת המחןל
החדשןת כלןם ,כי הם אינם עמןתה ציבןרית .

לפי חןק הקריטריןנים מראשית שנןת

השקעה שיכןלה בקלןת להןציא את כל הרןח

הרפרטןאר לענייני מחןל שןאלת שאלןת

התשעים ,כל גןף תרבןתי ,על מנת שיןכל לקבל

מהמפרשים  ",אןמרת דר .

רלןןנטיןת יןתר מבחינתן מאשר טיבן האמנןתי

ציבןרית רשןמה כחןק  ,ןגןף יכןל להפןך

חןק הקריטריןנים מקשה מאד על יןצרי ם בכל

יכןלתה של הלהקה לתפקד לאןרך זמו ,מה

תמיכה ממשלתית ,חייב להיןת עמןתה

של הפרויקט שמימןנן עןמד על הפרק  .כמן מה

לעמןתה ציבןרית רק אחרי תקןפת ניסיןו של

התחןמים  ,ןכןריאןגרפים שמתחילים לעבןד

היקף פעילןתה ,מה כןלל הרפרטןאר של

שנתיים  ,במהלכו הןא נבחו בתחןמים שןנים :

ברצינןת על יצירה ראשןנה משלהם  ,למשל ,

היןצרים עד כה ,מה סיכןייה למשןך קהל?

היקף הפעילןת  ,מספר העןבדים ,הכנסןת

עןמדים לבד מןל הרשןיןת ןהמןסדןת ןנאלצ י ם

בינתיים משלמים היןצרים מכיסם אן משיגים

עצמיןת ,מאזנים ןעןד .אם עמד בכל המבחנים

להפןך לצד היןתם מנהלי להקןת למגייסי

חס ןי ןת מסחריןת אן כספי תרןמןת כאמצעי

הןפך הגןף לעמןתה ןלמןעמד למענק שנתי .אך

כספים ,משןןקים ןמנהלי חשבןנןת  .ברברה

מימןו פרטיים .בשלב מאןחר יןתר ,אם תאןשר

עד היןת הלהקןת עמןתה ,צריכים

קרןגר  ,אמנית קןנספטןאלית אמריקאית אמרה

בקשת התמיכה  ,יזכה היןצר המאןשר בכמה

הכןריאןגרפים להתחנו למענקים עבןר כל

באחד המיצגים שלה II :כשאני שןמעת את

פירןרים ממה שהשתייר מעןגת התקציב

הפקה מחדש ,ןהסכןמים שיןכלן לקבל משני

המלה אמנןת אני מיד שןלפת את פנקס

המןסדןת התןמכים ןהקרנןת השןנןת זעןמים .

הצ'קים  ",אןלם נראה ששנינןתה לא סןחפת

במקרים טןבים הם מספיקים לכיסןי חמישים
אחןז ממחיר ההפקה .במקרה הרע הרבה

פחןת .עבןר

 IIזנאנא II

קיבלה נעה דר ממינהל

התרבןת  20אלף שקל

-

סכןם מגןחך במןשגים

של מןפע שלם II .כל הןפעה היא סיפןר חדש

הכןלל.

את קןמיסרי התרבןת  ,הכפןפים למשרדים

קןמיסרי התרבןת שמן לב לשינן י בתחןם

ממשלתיים ןלתקציב האןצר  ,אןלי מפני

המחןל בתקןפה האחרןנה II .אכו התעןררןת

שבשבילם חדןןת היצירה של האמנים אינה

גדןלה ,II

אלא פיסת נייר ןעלין בקשת תמיכה.

ןהערכה  .המחןל בארץ הצליח בשנים

אןמר יןסי פרןסט  " ,אנ י מלא פליאה

האחרןנןת לממש את עצמן .לדאבןננן ,התקציב

-

ןעדןת אמנןתיןת ,טןפסיאדה ,פגישןת ןאינסןף

ראש מינהל התרבןת יןסי פרןסט פןעל על פ י

איננן ראןי ןאיננן יכןלים לעמןד בקצב .הבעיה

טלפןנים לכל הגןרמים שיכןלים לתמןך .זן

שיקןלים קרים ,הגיןניים ןאחידים .ןעדת

התקציבית של היןצרים הצעירים במחןל דןמה

13

חןק הקריטריןנים מקשה מאד על יןצרים בכל

יי תא  ",כור '  :ע'דו תדמור  ,צ'כוס :גד' דגוו
·CELL ·, CHOR.: 100 TAOMOR, PHOTO: GAOI OAGON

התחןמים ,ןכןריאןגרפים שמתחילים לעבןד

ברצינןת על יצירה ראשןנה משלהם ,למשל,
עןמדים לבד מןל הרשןיןת ןהמןסדןת ןנאלצים

לבעיית תיאטרון השולייס .יש לנו עניין גדול
לעודד להקות מחול צעירות ואנו במאבק
להקצאת יותר כסף למחול

II

)בשבוע בו נכתבה

להפןד לצד היןתם מנהלי להקןת למגייסי כספים,
משןןקים ןמנהלי חשבןנןת

הכתבה הודיע מינהל התרבות על כינוס כנס
חרוס עקב הקיצוציס החדיס בתקציב

האמנויות השנה(  .תקציב המחול לא עולה

לא לאוכל ונסיעות " .הם היו צר י כים כל אותם

המוסדות הממשלתיים האחראים על תמיכה

משנה לשנה ,להיפ,ך התמיכה הנומינלית כמעט

ימים אנרגיה כפולה

ואינה גדלה .

שעות של חזרות שבועיות לקראת המופע  ,עם

ביטחון ניסיתי להתנהג מהתחלה כמו להקה

התחייבות מלאה מצידם וללא כל תמורה  ,וכדי

ממוסדת למרות היחס ההפוך שלו זכיתי מכל

גס עמותות  ,כמו להקות המחול הגדולות ,

לעבוד לפרנסתם  .ניצלתי אותם כל שעה שלא

הגורמים שבאתי איתם במגע  ".למופע החדש

משוועות לתוספות תקציב מדי שנה  ,והן גס

היו צריכים לעבוד " .

-

כדי להשתתף בשלושים

צריכות לתת דין וחשבון על מה הן עשו בשנה

והקרנות הן מערכת מפלצתית .כדי לקבל קצת

של ענת דניאלי  " ,אוקטובר "  ,שעולה החודש ,
אלף שקלים  .עד

החולפת ולאן יצא כל אחד מהצ'קיס ,אך

אלון דחבש מונה למנהל הלהקה של ענת

חסרונן של הלהקות שטרס זכו במעמד של

דניאלי אחרי המופע " נשיקות  ".עד אז לא היה

היתה הלהקה זקוקה ל 160-
כה הם השיגו כ  30-אלף ממינהל התרבות15 ,
אלף מקרן רבינוביץ' ,וכ  10-אלפים שקלים

עמותה  ,לעומת העמותות  ,הוא שאין להן

בלהקתה תפקיד כזה  .רק כשכוונותיה להקים

מעיריית תל אביב  .את השאר  ,עוד כמה עשרות

תקציב שנתי אלא ,במקרה הטוב  ,מימון לכל

הרכב קבוע הג י עו לשלבים מעש יי ם הבינה

אלפי שקלים עד תחילת המופע  ,ייאלצו להשיג

פרויקט לחו,ד שמגיע תמיד באיחור עצוס.

דניאלי שהיא מוכרחה להוריד מעצמה את הפן

מנותני חסות מסחריים

הניהולי  .אחרי הצלחת "נשיקות  ",דחבש ניסה

אשראי  ,חברות ביטוח ויצרניות ענק  II .הקשר

-

מבנקים ,חברות

קבוצות העובדות יחד זמן רב זקוקות גס

לקדם את להקתה של דניאלי צעד קדימה .

שנוצר עם נותני החסות המסחריים" ,אומר

לתקציב לקיום יומיומי שעולה בהרבה על

כבר אז הם לא ראו שום צורך להמשיך לחיות

אלון  II ,הוא קשר קח ותן .את איש העסקים לא

תיקצובן בידי הגופים המתקצבים .

כגוף קטן ובלתי מוכר שסוחט תשואות באולם

מעניין במיוחד מופע המחול  ,הוא גם לא שמע

הכוריאוגרפים זקוקים לחדרי חזרות  ,לציוד

סוזן דלל פעם בחודש  .הוא עבר לשיווק

על ענת דניאלי )אולי הוא ראה את " קיר " של

הפקה ,לתלבושות ולמשכורות בסיסיות

אגרסיבי  ,השקיע מאמצים בהשגת מימון ופנה

בת שבע ,וגם זה מוטל בספק(  .מה שמעניין

לרקדנים כל השנה  ,לא רק לקראת סיום

למיסוד מסגרת מובהקת ומחייבת עבור רקדני

אותו זה אם זה שווה לו

פרויקט  ,ועל כל אלה אין כמעט עם מי לדבר .

הלהקה.

שתהיה למוצר שלו  ,האם זה הקהל הנכון

בתקופת ההכנה של

 IIזנאנא II

למוצר  ,כמה אנשים יגיעו למופע ".

ניסתה נעה דר

לשלם לרקדנים לפחות דמי כיס )משכורת אי

-

מה מידת החשיפה

בניסיון להשיג מימון  ,הוא נפגש עם גורמים

אפשר היה לקרוא לסכומים הזעומים שבהם

ממשלתיים  ,ציבוריים ופרטיים  " .התחלתי

לצד נותני החסות פונה אלון אל תורמים .

היה מדובר( ,ואפילו את זה לא הצליחה  ,אפילו

להתעסק בתחומים שאני לא מכיר  .כל

 IIאלה אנשים עם הרבה כסף והרבה פנאי,
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שמסןגלים להחזיק להקת מחןל בגןדל שלנן".

דחבש ןדניאלי גם על הכנסןת עצמיןת.

 IIכמןבן,

חשיבןתם של תןרמים היא בעיקר לפעילןת

אם המןפע יצליח מבחינת הקהל  ,יתמכן בנן

השןטפת ,היןמיןמית  ,של הלהקה .העסקים עם

יןתר גןפים בהמש,ך אןלם הצלחה מבחינתם

נןתן החסןת המסחרי נגמרים לאחר שהמןפע

היא להגיע בכל המןפעים ל l l -אלף צןפים ".

יןר,ד לעןמת זאת תפקידן של תןרם רציני הןא
לעזןר במיסןד הלהקה ,ןלא רק בכסף אלא גם

החןדש יעלן

 IIאןקטןבר II
 IIזנאנא II

של ענת דניאלי

ן  IIתא II

עןלה כמה פעמים

בקשרים .ההכרה הציבןרית חשןבה מאןד

של עידן תדמןר.

לדניאלי ןדחבש " .קהל המחןל הקבןע של סןזן

בחןדש בסןזן דלל  ,ןהחזרןת למןפע החדש של

דלל יראה אןתנן  ,אבל צריך הרבה יןתר מזה

דר  ,למןסיקה של  IIנקמת הטרקטןר  ",בע י צןמן .

כדי להתקיים כלהקה .צריך להגיע אל האנשים

מבחינה מסןימת אפשר לשאןל אז מה בעצם

עם ההשפעה ,עם יכןלת המימןן ןכןח השיןןק.

הבעיה

-

הרי אם מאןד רןצים אז בסןפן של

זן צריכה להיןת תמיכה מתןך קשר אישי

דבר מצליחים .אבל מסתבר שזה לא תמיד כך .

ןאיכפתיןת ,מצד אנשים שמבחינה תרבןתית

" ככןריאןגרפית ןתיקה יחסית "  ,מספרת דר ,

הדיאלןג איתם קרןב ןהמצע משןתף ".

 IIאני יכןלה להעיד שרןב היןצרים מחזיקים
מעמד מעט מאןד זמן .יןצא לי להכיר אנשים

כרגע מנהלים דחבש ןדניאלי משא ןמתן עם

שיןצרים במסגרןת כמן 'גןןנים במחןל' ןלאחר

בנק איגן,ד עם חברת אשראי גדןלה ןחברת

מכן אני לא שןמעת עליהם יןתר .אם מישהן

ביטןח )השמןת עדיין לא לפירסןם( כדי להשיג

רןצה ליצןר הןא צריך לדעת שהןא עןשה את

את המשך המימןן  .מאמצע אפריל עד דצמבר

תעלה הלהקה של דניאלי 28
 IIאןקטןבר II

הןפעןת ,רןבן של

החדש ןחלקן של "נשיקןת"  .בנןסף

זה לבד לגמרי ןשאין לן מה לצפןת לכלןם.

מתחילים מאפס  ,לןקחים נשימה ארןכה מאןד
ןמנסים לשרןד " .

לנןתני חסןת ,לשיןןק ןלתרןמןת מדברים

~

'"אם מישהן רןצה ליצןר הןא צריד לדעת שהן א
עןשה את זה לבד לגמרי ןשאין לן מה לצפןת
לכלןם .מתחילים מאפס)' לןקחים נשימה ארן כ ה
מאןד ןמנסים לשרןד)')'
 IIר ' אש ו ם בעשב  ",כור  ':נע ה דר  ,צו כוס  :גד ' דגזו
"HEADS IN THE GRASS ', CHOR.: NOA DAR
PHOTO: GADI DAGON
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הרשימה בוודאי אינה מלאה ,א,ך מכל מקום,
מדובר בתופעה ,והדמות הדומיננטית בעונה
הנוכחית היא עידו תדמור,

תדמור עומד להפיק בימים אלה )אפריל ( 1996
עם להקתו מופע חדש

-

ייתא" ,העבודה

הראשונה שלו במסגרת קבוצתו היתה ייהסיר

של סימה" ,עבודה חזקה מאוד מבחינה
כוריאוגרפית  ,אישית אבל גם שייכת לסגנון
העכשווי ,לדברי תדמור ,שתי העבודות הללו הן
מעין הפכים ,ייהסיר של סימה " מתחיל בלידה,
הדורשת מעצם טבעה עירום )לטעמי קצת

מבויש מדי( ,רוב התלבושות בהירות ,והמחול
מסתיים בהיטהרות רבתי

-

כל אחד

מהמבצעים עומד לו בתוך גיגית אישית

..........

על פי רוב ,התפתחויות משמעותיות

מזה מספר שנים עושים זאת ליאת דרור וניר

ומלמעלה נשפכים זרמי מקלחת נוצצת) ,תדמור

~

בתחום אמנות המחול מופיעות לפתע,

בן-גל ועכשיו גם ענת דניאלי מתכוונת ליסד

חמק מהמחווה המובנת מאליה של הסרת

להקה קטנה משלה ,בירושלים פועלת בצורה

הבגדים לקראת הרחצה ,ובמקום זאת הלביש

מקדימים אדירים מתחת לפני השטח,

ספוראדית להקתה של תמרה מיאלניק,

את רקדניו במיני תכריכים לבנים ,הנרטבים

השנתיים האחרונות בתחום המחול המודרני

המבוססת על בית הספר שהיא מנהלת  ,ירון

במים הזוהרים בטקס של טבילה (,המופע

בישראל הצטיינו בתופעה שלא ראינו כבר זמן

מרגולין מופיע מדי פעם עם תלמידיו  ,וקיים

ייתא" ,לעומת זאת  ,חשו,ך ונערך רובו בתוך

ייסוד להקות חדשות במקום ליהוק

גם הדואו יי ורטיגו " של נועה ורטהיים ועדי

וליד כלובי ברזל ,זה מחול יישחור" ,לעומת

לצורך מופע בודד או הפקת יצירה ספוראדית

סעד ,אלה האחרונים זכו להצלחה ואפילו

ייהסיר של סימה" ,הלבן ,הכלובים שב"תא"

לקראת אחת המסגרות של משרד האמנויות,

להכרה בינלאומית ,אך איבדו איכשהו את

אינם שאולים דווקא מעולם בתי הסוהר

כמו ייהרמת מסך" ו"גוונים במחול",

ייחודם ברגע שניסו לעבוד במסגרת להקתית,

והאילוץ הברוטלי ,הכופה ,ייבחיי כל אדם יש

אבל כהתפרצויות של הר געש ,עם לחצים

רב

-

המון מסגרות

-

חיצוניות ,חברתיות וגם

רגשיות ,ותהליך ההתבגרות קשור בהשתחררות

גישתן הבימתית הכןללת ,התנןעה הןןירטןאןזית

למדי שלן ,מכלןל האמצעים הבימתיים
שבהם הןא משתמש תןחמים היטב את כתב היד

התנןעתי ןהבימתי שלן ,ןאיפיןן כזה אצל יןצר

בראשית העשןר השלישי לחיין אינן

תןפעה של מה בכד

מהן" ,אומר תדמור ,וזה לדבריו הנושא המרכזי
של העבודה ,בעיניו ,כמו ב"סיר של סימה "  ,גם
ב"תא" יש סוג של היטהרות,
אולי קצת מוקדם לדבר על סגנון מובהק ,הרי
תדמור יצר עד כה רק ארבע עבודות  ,שמתוכן

שתיים הוא מחשיב לסקיצות ושתיים ממלאות
ערב שלם )משמע קצת יותר משעה( ,ובכל זאת,

גישתו הבימתית הכוללת ,התנועה
הווירטואוזית למדי שלו )הדורשת טכניקה
מעולה וכוללת אפילו מרכיבים שיש בהם
סכנה( ,מכלול האמצעים הבימתיים שבהם
הוא משתמש

-

אביזרים ,תפאורה ,תאורה

ותלבושות ,תוחמים היטב את כתב היד

התנועתי והבימתי שלו ,ואיפיון כזה אצל יוצר
בראשית העשור השלישי לחייו אינו תופעה של
מה בכך,

כרקדנים-גברים רבים ,תדמור הגיע למחול
בגיל מבוגר למדי ,למעשה רק אחרי שירותו

הצבאי התקבל לבית הספר של בת דור ,ושם
מצא את התשתית הטכנית ואת ההנחיה

לעבודה שיטתית ,שהן לדעתו הבסיס המוצק
היחיד של רקדן מעולה ,את העובדה שהוא
הפך לרקדן מתלמד בלהקה בתוך רק קצת

יותר משנה הוא זוקף לזכות מוריו ,ביניהם
הוא מציין בייחוד את רוז סובל וז'נט אורדמן,
מורה חשוב נוסף של תדמור היה ג'יי

אוגן,

לימים מנהל החזרות ומורה בבת שבע ,אחרי

חודשים מעטים בבת דור ,הלך עידו תדמור

להיבחן בבת שבע ,והתקבל ,ייזה לא גרם לנתק
ביני לבין ז'נט אורדמן" ,הוא מעיד ,אמנם היא

מצטיירת בסיפורי רקדניה ותלמידיה לשעבר
יי הסיר ש.ל סימה" ,עידו תדמור  1צ)ננום  :גיו דגזו
"SIMA 'S POT", 100 TAOMOR, PHOTO: GAOI OAGON

~
יי תא"  ,עידו תדמור  1צילום :גיי דגוו
"CELL", 100 TAOMOR, PHOTO: GAOI OAGON
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אפשר להגיע למצב אפילן רק חצי-יציב

עדין תדמ  Iר  ,ציל  Iם  :גדי דעו

בעבןדה היןמיןמית ,ןמצד שני  ,הכרחי לבסס

: GADI DAGONזס TADMOR. PHO

ססן

את העבןדה היצירתית על כישרןן כןריאןגרפי
מןצק ןעל עבןדןת שגס יעניינן את הקהל ןגס

ימשכן את הרקדניס להקריב יתרןנןת כלכלייס

ןביטחןן יחסי למען התנסןת ןעשיית ייהדבר

שלהס"  .את מרכיב הכישרןן היןצר ןהכריזמה
האמנןתית יש לעידן תדמןר במידה הדרןשה,
אולס אילן היה נאלץ לעשןת הכל בעצמן ןבמן
ידין ,לא יכןל היה להתפנןת ליצירה  .למזלן

נמצאה לן מנהלת אדמיניסטרטיבית )שכלל לא
באה מתחןס המחןל( המטפלת בכל המנגנןן

הטכני המןרכב של ההפקה ןהמןפעיס

אילת

-

בהט.

ןלא פחןת חשןב ,יאיר ןרדי ,מנהל מרכז סןזן

דלל ,הסכיס שהמרכז ישמש נמל בית ללהקה.
לא ברןר במה בדיןק מדןבר ,כי גס למרכז יש
קשיי מימןן ןבעיןת תקציב ,אבל לתדמןר

חשןב שיתןף הפעןלה עס ןרדי מעבר לתןעלת
המעשית שבכך .כך שייתכן

-

ימיס יגידן

-

שאנן עדיס ללידתה של להקת מחןל שתתפןס
מקןס נכבד בעןלס המחןל החדיש של ישראל.

rr-

גיורא מנור

רקדן ממוסד יורד לשוליים
עידן תדמןר הןא ללא ספק אחד הרקדניס

הבןלטיס שקמן בישראל .הליטןש ,
המקצןעיןת ,הרצינןת ןהיסןדיןת הן התכןנןת

שחיבבן אןתן על אנשי המקצןע שעבדן איתן,

כמן גס על הקהל שצפה בן .אןתן תכןנןת שבנן
את תדמןר הרקדן מתקיימןת גס בתדמןר

הכןריאןגרף

-

המחןלןת שיצר עד כה מצטייניס

בהקפדה על פרטיס  ,בכיןןן ןבביצןע מרשיס .
תדמןר הכןריאןגרף עןד בתחילת הדר,ך אך

כבר ניתן לאפיין את סגנןנן

-

במןבניס רביס

הןא עדיין תןצר של בת דןר .במקריס רביס

את הפריצה הגדןלה שלן עשה תדמןר במחןל
ןןהסיר של סימהןן .בעבןדה זןן כמן בעבןדתן

העבןדה המןגזמת על הליטןש באה על חשבןן

החדשה ןןתאןןן ניכרת האינטליגנציה של תדמןר

בעיה החןזרת על עצמה

ןבאןת לידי ביטןי היכןלןת שלן ככןריאןגרף

ביטןי אישי אןתנטי

-

שןב ןשןב בהןפעןת להקת בת דןר.

עידן תדמןר עשה עבןדןת סןלן לפני שהקיס

ג .הנעת קבןצה

את הקבןצה שלן  .בעבןדןת אלה בלט מעל הכל

להניע קבןצה בצןרה מעניינת  ,ןלא רק בסןלן

תדמןר הרקדן ,במפגני יכןלת מרשימיס  .ניכר

משןכפל ןדןמין.

-

תדמןר הןכיח כי הןא יןדע

בהן הסגנןן בן צמח תדמןר ,השליטה שלן

-

קשה להגדיר סגנןן תנןעתי

אישי מןבהק אצל תדמןר  .דןמה שהןא

את הפריצה הגדןלה שלן עשה תדמןר במחןל

המחןל .
דבר זה קשןר לבעיה המרכזית בעבןדןת של

ד  .שפה תנןעתית

ןהאפשרןיןת הטמןנןת בן.

ברמה אחידה ןלא היה קן שלאןרן מתפתח

משתכלל ןמשתחרר גס בתחןס זה ,ןפןנה

תדמןר ןהיא גיבןש ןהצגת האמירה .ייהסיר של

סימה  ",למשל ,אמןר כנראה להיןת עבןדה
אישית  ,אך במקןס ליצןר עןלס עס חןקיס

ייהסיר של סימה ".בעבןדה זן ,כמן בעבןדתן

לסגנןן דןמה יןתר לסגנןנן של אןהד

החדשה ייתא" ,שפרק ממנה בןצע בערב יירק

אחרי שבעבר יצר תנןעה הרבה יןתר מסןגננת ,

הין כאן רק רעיןנןת ןיזןאלייס מרשימיס

עס קןןיס מןגדריס  ,בסגנןן שבמסגרתן צמח .

ןחלקס הין גימיק מןבהק.

גבריס רןקדיס" בסןזן דלל ,ניכרת

נהרין,

משלן ,המעניק אןפי למחןל ןלמשתתפיס בן,

האינטליגנציה של תדמןר ןבאןת לידי ביטןי
ה .הקפדה על פרטיס

היכןלןת שלן ככןריאןגרף:
א .הבנה של ההיבט הןןיזןאלי

-

תדמןר מצליח

ליצןר תמןנןת מרהיבןת ןפלסטיןת .

ב  .שימןש בחלל המחןלי

-

-

השאיפה הבלתי

פןסקת למצןינןת של תדמןר הרקדן באה

של תדמןר הרקדן .יש לן נטיה לביטןי שקןף

לביטןי גס אצל תדמןר הכןריאןגרף .לא היה

של מסריס  ,דבר שקשןר לכך שהןא עןד לא

במןפע שלן אף אחד מסממני החןבבנןת

מצא את עצמן ןאת החןמריס היחןדייס לן .עד

האןפיינייס למןפעי שןלייס .

שזה יק רה נהיה כנראה עדיס להברקןת בצד
נפילןת  .אך מיצירה ליצירה תדמןר הןלך ןעןלה

האביזריס

ןהתפאןרה אצל תדמןר הס חלק מהאירןע

דןמה שהקפיצה ליצירןת של ערב שלס היא

המחןלי  .החלל משתנה כל הזמן ןמנןצל

בעןכרי התהליך ההתפתחןתי שכןריאןגרף חייב

באןפניס שןניס ןעשיריס .

לעבןר .בפרק שהןצג מתןך ייתא" ,שלא לדבר

על יי הסיר של סימה  ",לא הין כל החלקיס

18

הבעיה עס ביטןיי האמירה נכןנה גס במקרה

ןהשיא שלן עןד לפנין.
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וכאת:
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תלבןשןת :לילך חצבני

INSIDERS
וכאת:

גונטר

גורליץ

מןסיקה :קןלאז/
תאןרה  :יןסי רןןח

תלבןשןת :אפרת רןדד

_

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

ברפרטואר להקת המחול הצעירה:
פטר ןהזאבן קרנבל החיןתן מדריד לתזמןרתן שחמט

שד' שאיל המלך  , 8ת.ד 40014 .תל-אביב טל 03-6929908/034 .פקס03-6929909 .

"

..........
..........

המאבק ההיסטןרי בין שתי הגישןת

כלל אמנןת פיגןרטיבית  ,דרמטית  ,עמןסת רגש

המרכזיןת במחןל  ,הגישה המחייבת

ןתכנים .מןצר אמנןתי כזה קליט יןתר מאמנןת

תנןעה נטן לעןמת זן לפיה התןכן הןא

העיקר,

צןרנית מןפשטת .

דןמה למטןטלת ענקית  ,שמדי כמה עשרןת
שנים משנה כיןןן לטןבת אחת הגישןת

היריבןת .התחרןת ביניהן ה י א על ההבנה

ההתגןששןת הזן מתנהלת בין שני ענק י ם
שןןים בעןצמתם .עד המאה

הZQ-

הגישה

הבסיסית של מהןת המחןל ןיעד י ן  ,נןשא

הפןרמליסטית היתה בעמדת נחיתןת  ,כי

שמלןןה את תןלדןת המחןל האמנןת י במערב.

המחןל סבל מחןסר תןבנה תיאןרטית של

במאמר זה אנסה להתחקןת ממעןף הציפןר

מרכיבין )פןן לאבאן

אחר מקצת מנתיבי הזרימה ההיסטןר י ים של

מחקרין רק בראשית המאה ה !( ZQ -ןמלקסיקןן

מאבק איתנים זה ןלהצביע על סימני דרך

תנןעתי דל באןפן יחסי .היןם המחןל פןעל

בןלטים בן .

בעןלם בעל גישה רב-תרבןתית ןפתןחה ןכל

Von Laban

ערך את

תנןעה אנןשית יכןלה להיכלל תחת הכןתרת

האם תפקיד האמנןת לבטא את עצמה

מחןל  .כמן כן  ,אמנןת המחןל עשירה היןם

באמצעןת מרכיביה  ,כפי שטןענים המאמינים

בנדןניה תנןעתית ןפחןת מבעבר מרג י שה

באמנןת לשם אמנןתן כלןמר  ,ה א מנןת

חייבת להצדיק את קיןמה במתן שירןתים

הפלסטית תתבטא באמצעןת צבע  ,משטח

מחןץ למדיןם הטהןר שלה.

-

ןצןרה ; המןסיקה באמצעןת צליל ןהרמןניה ,
ןהמחןל באמצעןת תנןעה  ,קצב  ,חלל ןכןחן

מאת

רות

אשל

לראשןנה התעןררה שאלת ייעןדן של המחןל

המןצר האמנןתי שיןןלד מגישה כזן יהיה

כשהןא חדל להיןת דרך הביטןי היח י דה של

אמנןת מןפשטת ןפןרמליסטית ,אך אין פירןש

האדם  ,כשהיתןספן אלין צליל  ,שפה  ,מןסיקה ,

הדבר אמ נ ןת קרה ןרןבןטית בהכרח  ,כפי

אמנןת פלסטית ןדרמה  .את הפסיקה הראשןנה

שמבהירה המבקרת האמריקאית דבןרה ג'ןןיט:

בנןשא העניק אריסטן לעןלם .בפרק הראשןן

יי הגןף האנןשי  ,מןנהג על יד י השכל ןהרןח ,

בפואטיקה הןא כתב  ,שמטרת המחןל " לחקןת

לעןלם אינן י כןל להיןת אמצע י אמנןתי ניטרלי.

דמןיןת  ,רגשןת ןפעןלןת באמצעןת תנןעה

הגןף לעןלם אינן נעדר הבעה .למעשה לעןלם

ריתמית "  .פירןש הדבר שבעיני אריסטן המחןל

הןא אינן איזה ' עצם '  ,אלא ההתגשמןת

לא היה תחןם שיכןל להעמיד יצירה אמנןתית

הפיסית של אישיןת ייחןדית בעלת מרכז

בעלת זכןת קיןם עצמאי  ,רק בעזרת מרכיבי

מןגדר .כשאנן דנים בהבעה באמצעןת מחןל ,

המדיןם )מרחב  ,זמן  ,כןח( .לפי אריסטן ייעןד

לעתים קרןבןת אנן מדברים על 'בדיןנןת  ',על

המחןל לשמש מעין יי מילןי " למלים.

אןדןת רקדנים שמביעים רגשןת שהם אינם

פילןסןפים יןןנים שבאן בעקבןתין בחנן את

חשים ברגע זה כלל  ,על אןדןת רקדנים רןקדים

המחןל מנקןדת ראןת זן ןהתייחסן אלין

בתפקיד של דמןת שכלל לא דןמה להם "

בכתביהם כאל שפת סימנים תנןעתיים ,בעיקר

) (. 1994:169 ,Jowitt

סימני ידיים.

לעןמת ה גישה של אמנןת לשם אמנןת  ,עןמדת

בתקןפת הרנסנס פנן אמני המחןל המןבילים

הטענה שעל האמצעי האמנןתי לשרת מטרה

לספרןת יןןן הקלאסית לקבל הדרכה על מהןת

חיצןנית למדיןם עצמן .כלןמר ,על המחןל

המחןל ןייעןדן ןהכשר לעסןק בן .שכן הכנסייה

להיןת כלי ביטןי לרגשןת  ,לדמיןן ןלתכנים

הימיביניימית דחתה את אמנןת המחןל ,

שמעסיקים את האדם .מגישה זן נןלדת בדרך

בתחילה בגלל הקשר שלה לפןלחן הפגאני

שקדם לנצרות ,ובהמשך בגלל היותה קשורה
לגוף  ,שהיה בעיניה פתח לפריצות ושהיא
קראה לסיגופו בשם השאיפה לרוחני .לכן,

שלא כמו המוסיקה  ,שהמשיכה להתקיים כל
השנים בצל הכנסייה ,המחול התחיל
להתאושש מחניקת הכנסייה רק בתקופת
הרנסנס.

מומחי המחול של הרנסנס אימצו את התפיסה

של אריסטו ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בספר

של

ארבו )L'Orchesographie (Arbeau

) .(1588

האם תפקיד האמנות לבטא את עצמה באמצעות מוכיביה ,כפי
שטוענים המאמינים באמנות לשם אמנות? כלומו ,האמנות הפלסטית
תתבטא באמצעות צבע ,משטח וצווה; המוסיקה באמצעות צליל

והומוניה ,והמחול באמצעות תנועה ,קצב ,חלל וכוח? המוצו האמנותי

שיוולד מגישה כזו יהיה אמנות מופשטת ופוומליסטית ,אך אין פיווש
הדבו אמנות קוה ווובוטית בהכוח

ארבו ניתח את הקשר בין הצעדים

למוסיקה במחולות כמו

וה,pavane -

הbranle -

אבל חש שעליו גם להתגונן כנגד

המקטרגים על אמנות המחול ולכן הכריז
ש"בראש ובראשונה ,כל המומחים מסכימים,
שמחול זה מעין רטוריקה שבדממה  ,מחווה של

דיבור שהרקדן מבצע ברגליו".
מחול מקצועי החל להתפתח רק בשלהי תקופה
זו ,באמצע המאה

ה , 17-

ובמהלך שלוש מאות

השנה הבאות נוצר הסגנון המוכר לנו כבאלט
קלאסי .אבל לדברי החוקרת זלמה כהן

)(Selma Cohen

באותו שלב לקסיקון תנועות

המחול היה עדיין כה דל שספק אם היה יכול
למלא את המטרה שהציב לו אריסטו ,ובוודאי
לא לעמוד בזכות עצמו .אולם ,מכל מקום,
בשלב זה המאבק היה על עצם ההכרה
שלמחול חוקים משלו ושיש להתחשב בהם .מי
שהעלה זאת לראשונה על הכתב )אם כי
בזהירות רבה( היה האב קלוד-פרנסואה

מנסטרייה ) ,(1705-1631, Menestrier
דיפלומט ישועי וכוריאוגרף שהיה ממונה על
ארגון חגיגות המוניות בצרפת ובאיטליה .הוא
כתב שני ספרים על תיאוריית המחול .בספרו

On the Ancient and Modern Ballet,
According to the Rules of the
 (1682) Theatreקבע ,שלמחול שלושה
מרכיבים :צעדים ,התקדמות המסלולים בחלל
וכמובן הבעת רגשות על ידי הדמויות

)כלומר,

רעיון החיקוי של אריסטו( .גם הוא הבהיר
היטב ,שתפקיד שני המרכיבים הראשונים

לשרת את השלישי  ,אבל לראשונה הופיעה
בדבריו הכרה בקיום אלמנטים הקשורים רק
למחול גופו והזכאים להתחשבות בזכות עצמם.
תחת שרביטם של פייר בושאם

) (, 1705-1636 Beauchamps
של לואי

ה 14-

הבאלט-מייסטר

שהיה גם מנהל האקדמיה

המלכותית  ,ושל המלחין ז ' אן באטיסט לולי

) Lully

 (1687-1632,גדל בצרפת בתחילת

המאה ה 18-

דור של תלמידים ,שכמוריהם ,היו

אחראים על הבידור בחצר המלכות .הם יצרו

והמשיכו לפתח את הריקודים המוכרים בשם

,danse noble

ריקודים מסוגננים עם כל

העידון והקישוט של תקופת הרוקוקו.
כוריאוגרפים אלה ויתרו לחלוטין על אלמנט
החיקוי שדרש אריסטו ,והותקפו בגין כך

קשות על ידי מומחי המחול .המומחים טענו
שאין כל משמעות לריקודים מופשטים כמו

הsarabande -

או

ה.gavotte -

מי שזכה

לקיתון מיוחד של רותחים היה פייר ראמו

על ספרו

) (Rameau
)פריס ,(1725 ,

Le Maitre a Danser

שלדברי החוקר בומו הותקף

כמי ש " מלמד את דרך הביצוע של כל הצעדים
של האמנות ואיך אוחזים את הידיים בכל
צעד" הוא יצר מחולות בתוך המסגרת
המוסיקלית של הסוויטה .כל ריקוד אופיין

לעומת הגישה של אמנות לשם אמנות ,עומדת הטענה שעל האמצעי
האמנותי לשות מטוה חיצונית למדיום עצמו .כלומו ,על המחול
להיות כלי ביטוי לוגשות ,לדמיון ולתכנים שמעסיקים את האדם.
מגישה זו נולדת דבור כלל אמנות פיגווטיבית ,דומטית ,עמוסת וגש
ותכנים .מוצו אמנותי כזה קליט יותו מאמנות צוונית מופשטת

21

בתלבןשת מפןארת ןהגיןןן התנןעתי נןצר

באמצעןת האיפיןן המןסיקלי )ןבעקבןתין
התנןעתי( במשקל ןמהירןת  ,ןלא בעלילה ,
גס הסןפר ז ' אן ז 'א ק רןסן

) (177 8-1 712

יצא

בהתקפה על התפיסה המתפתחת של אמנןת
למען אמנןת .מחרןזת ריקןד י ס שהקשר ביניהס

הןא מ טאפיס י ןשענ יי נה י ןפ י בלב ד נ ראתה
בעינין משעממת ,לעןמת זאת  ,כמן רביס
אחריס  ,הןא דיבר בשבח הפנטןמימה

יי שמדברת אל הלב  ,ל ע ןמת המחןל שפןנה אל
העיו  ".בתקןפתן  ,את הריקןד י ס שאין בהס

מרכיבי חיקןי נטן נהג להשןןת לתרגילי סןלפז ',
תןך ב י טןל ערך הב י צן ע ןא י כןת התנן ע ה לעןמת
המסר ,

המאבק בין שני הכןחןת הגיע לשיא חדש

באמצע המאה ה ,18-
ז ' ןרז ' נןבר ) (Noverre

כאשר הכןריאןגרף ז 'א ן

the Daoce

00

אמר בספרן

Letters

) (1760שהמחןל

ח יי ב לשרת את הדרמה  ,הןא טבע את המןשג

" "ballet d'action

) יי באלט פעןלה " ( שילןןה

את הבאלט במאןת השניס הבאןת )בתחילת

המאה ה 20-

מיכאל פןקין ה ע לה על נס את ה-

ballet d'action

כאידיאל ש א לין י ש לשאןף(,

ןכך כןתב נןבר  :יי יש לרסק את המסכןת
המכןערןת  ,לשרןף את הקפלטיס המגןחכיס ,
לסלק את השמלןת הרחבןת בעל ן ת הח י שןק י ס ,
להחליף את השגרה בטןב טעס  ,הבה נעצב
תלבןשת מעןלה  ,מדןיקת יןתר  ,ציןרית יןתר ,
נתב ע פ ע ןלה ןתנןעה ע ל הבימה  ,נשמה ןהבעה
במחןל מדגישןת את התהןס המפרידה ב י ן
המכניןת שבמלאכה לעןמת הרןח היןצרת
שתציב את אמנןת המחןל בין אמנןיןת

הח ' קןי  ",כשהןא חןרת על דגלן את ערך

הטב ע יןת )חזרה לטבע היתה מהאיד י אליס של
התקןפה( ןאת הפסיקה המפןרסמת של

מח ול עס על'לה,

א ר י סטן  ,יצא נןבר למלחמה נגד הבאלט י ס

מת ו ך תוכנית יי דמויות כ מחוכ  ",רקדן :ג'י ס א כ נס ון
Nס DANCE", DANCER: JIM EVANS

Fס

המסןגננ י ס  ,נגד הקישןטיס למיניהס  ,נגד

"CHARACTERS

הסימטריה  ,התנןעה המןפשטת ן הטכניקה

Eץ  RI SHINס : MIDס Tס PH

לשמה.

אוסקר שלמר -
"NNETTEסSKAR SCHLEMMER, "THE MARIס
~-.------------------~----

ר 'שומ' ס למחול אבסטרקט'

"  L IN MANס MBץ SKAR SCHLEMMER, "THE Sס

~------------------------ך-

בסןף המאה

ה 18-

ןתחילת המאה

ה , 19-

בעקבןת נןבר  ,אימצן את הגישה של

ballet d'action

התיאטראןת ןבת י הספר

המרכזייס לבאלט מנפןלי ןעד סנט פטרבןרג ,

אנדרה לןןינסןן  ,מגדןלי החןקריס של המחןל
בשנןת השלןשיס של המאה הנןכחית  ,ב י כה

את העןבדה ןאמר  :יי הרגשןת השתלטן על
משחק הצןרןת הטהןרןת ןהמנ י ע הפסיכןלןגי

השתלט ע ל התנןעה "  ,הןא טען שגישתן של
נןבר יי ה ע לתה קןרבן את הערכ י ס של המחןל
כאמנןת עצמאית לטןבת העיצןב הרגשי של
הדמןת  ,לטןבת האתןס ןהפאתןס של
הפילןסןפיה היןןנית  ",הןא האשיס את נןבר

שהפך את הבאלט למחרןזת של יי תמןנןת
רגשניןת בהו שןלטת הפנטןמימה"  ,בשנןת י ן

האחרןנןת שי נ ה נןבר את דעתן  ,צייו לןן י נסןו
בס י פןק  ,ןהגי ע ל מ סקנה ש " ר י קן,ד במןבו

המדן י ק של המלה  ,אינן אלא אמנןת יצירת
תצןרןת בחו  ,בדיןק ןבקלןת  ,לפ י הקצב
ןהמקצב המןס י קלי ",

בראשית המאה ה  19-שןב התהפך הגלגל,
כשסלןןאטןרה ןיגאנן ) (1821-1769, Vigano
הדמןת המרכז י ת של המחןל באיטל י ה אז ,
הביא את החשבת התןכו במחןל לכדי
קיצןניןת  ,הןא יצר את מה שכינה
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,coreodrama

הפקה ראןןתנית ןרבת

הצרפתי  ,כפי שתיאר אןתן המבקר פןאזין:

משתתפים שבה התנןעה הטהןרה נדחקה לקרן

יי המימיקה ןהמחןל שןלבן זה בתןך זה

זןןית .הריקןדים של ןיגאנן זכן להצלחה

ןהפרןפןרציה נטתה לטןבת המחןל נטן "

עצןמה ןהסןפר הצרפתי הנןדע סטנדאל

)Poesio

(. 1994:121,

התלהב מהם ,אך היןם חןקר המחןל לינקןלן
קירשטיין מבטל את ערכם כליל ןטןען

באיטליה שלאחר בלאסיס דרך כןכבן של

ש " הייחןד היחיד של ןיגאנן היה השימןש

הכןריאןגרף לןאיג'י מאנצןטי

בפנטןמימה ריתמית  ,משהן שבין תנןעת חיקןי

) (, 1905-1835 , Manzotti

שאימץ את נןשא

הרןחןת ןהפיןת של הבאלט הצרפתי  .כרבים

ןמחןל  ,משןעבד כליל למןסיקה".

הןקסם מהאפשרןיןת

מבני דןרן ,מאנצןטי

בשנןת השלןשים ןהארבעים של המאה ה 19-

הטמןנןת בטכנןלןגיןת החדשןת ןבעיקר

הגיע הבאלט הצןרני לשיאים חדשים בצרפת

מהמצאת החשמל  ,ןהחידןש ביצירןתין היה

ןניתן לן הכינןי יי הבאלט הרןמנטי "  .את

שהעלילה הפכה בעיקר תרןץ לאפקטים

הבאלט הרןמנטי איפיינן דמןיןת אןןריריןת ,

טכנןלןגיים .הבאלטים שלן התפרסמן בכך

ןלצןרך גיבןשן נןצר מחןל הבהןנןת ןהנעל

שהכילן את כל ה"הןקןס פןקןס" הבימתי,

המיןחדת לכ,ן שהפכן במרןצת השנים לסמל

שבתןכן הןשחלן קטעי סןלן ןדןאטים

המרכזי של הבאלט הקלאסי בכלל )הבלרינה

ןירטןאןזיים שהתבססן על פירן אטים ןעל

מריה טאליןני הפכה לסמל של באלט יי רןחני"

התגלית החדשה  -ה.fouettes -
)  (1994:122יצירןת אלה דמן יןתר

ןהעלילה הפכה לתירןץ להראןת את הלקסיקןן

הצרפתי ןלמןפעי הבידןר ההןליןןדיים של

זה( .הצעדים ןאיכןת הביצןע הפכן לעיקר

לפי פןאזין
לגראנד רןן

התנןעתי שהתפתח במהלך מאתיים שנה ןהיה

שנןת השלןשים מאשר לבאלט  .ןלא רק

כבר עשיר דין כדי להתפאר באןצרןת הטמןנים

באיטליה הפכה העלילה למסגרת שלא

בן .למשל ,

"-ב "Sylphide

הרגשןת אינם

מןצגים באמצעןת פנטןמימה ןהבעןת פנים ,

מתייחסים אליה ברצינןת ,ןלא רק שם
ההתפתחןת הטכנןלןגית המהירה נתנה

אלא באמצעןת לקסיקןן הבאלט הקלאסי

לגיטימציה לראןןתנןת ןלפירןש הבאלט

לבדן  .את מקןם הפנטןמימה תפס עיצןב החלל

כןןירטןאןזיה לשמה ,על גבןל הקרקס .הקהל

בצןרןת גיאןמטריןת ,ןבמקןם התלבןשת

חיפש התרגשןת ןהפתעןת ןיןצרים ברחבי

הכבדה ןהמסןרבלת באן חצאיןת טןל לבנןת

אירןפה הןקסמן מהטכנןלןגיה ןזנחן את

חצי שקןפןת  .הבאלט הרןמנטי  ,שהקרין

התנןעה ןהעלילה האיכןתיןת .בנןסף על כ,ן

מסתןרין ןאןןריריןת  ,התאים לכללי

בשנות השלושים והארבעים של
המאה ה  19-הגיע הבאלט הצורני
לשיאים חושים בצרפת וניתן לו
הכינוי "הבאלט הרומנטי" · .את
הבאלט הרומנטי איפיינו ומויות
אווריריות ,ולצורך גיבושו נוצר
מחול הבהונות והנעל המיוחות
לכ,ן שהפכו במרוצת השנים
לסמל המרכזי של הבאלט
הקלאסי בכלל

בשל הנהירה הגדןלה לאןפרןת הנפלאןת

האסתטיקה הרןמנטית אןלי טןב יןתר מכל

שנןצרן באמצע ןבסןף המאה

אמנןת ןשפה אחרת.

מדינןת אירןפה הפך הבאלט לבן חןרג בבית

ה ,19-

גם בשאר

האןפרה ,ןהצטמצם לקטעי פנטןמימה
לתיעןד מןפלא זכה הבאלט הרןמנטי מידי

ששןלבן בתןך האןפרןת.

המשןרר ןהסןפר תיאןפיל גןטייה

) ,(1872-1811, Gautier

בביקןרתן על באלט

בשנןת השלןשים ןהארבעים בעיתןן הצרפתי

.La Presse

ןdivertissement -

ןירטןאןזיים עקרים,

גןטייה היה פןרמליסט ןמעריך

גדןל של הבלרינה קרלןטה

גריזי ) (, Grisi

כ,ן בסןף המאה

בכל מדינןת אירןפה

ה ,19-

חןץ מרןסיה ,היה הבאלט הקלאסי במשבר
עמןק ,ללא תןכן ןללא פןרמליזם תנןעתי

-

שהיתה גם גיסתן  ,ןהיה בין היןצרים של

בידןר ןירטןאןזי ןתן לא .העןלם היה אז

הליברט לבאלט הרןמנטי יי ג ' יזל" לפי סיפןר

בעיצןמה של מהפכה ערכית ןהשאלה אם יש

מאת היינריך היינה .אך רןב מןמחי המחןל בני

בכלל זכןת קיןם למחןל יי שבןי בכבלי

זמנן של גןטייה לא ביטאן בכתביהם את

המסןרת " כמן הבאלט צצה ןעלתה .היתה

השינןי האידיאןלןגי ןהמהןתי הזה שחל

תחןשה שהגיע הזמן להצמיח מחןל אמנןתי

באמנןת המחןל ,ןאןלי הןא לא ניכר אז באןתה

אחר  ,יישישקף את התקןפה ".הקרקע היתה

בהירןת כפי שהןא ניכר במבט לאחןר .קרלן

בשלה לפריצת המחןל המןדרני ,ןהבאלט ,אם

בלאסיס ) (Blasis

היה גדןל המןרים

רצה להישר,ד היה חייב לעבןר בדק בית עמןק.

ןהתיאןרטיקנים של התקןפה ןבספרים על
המחןל שכתב בתחילת המאה

ה ,19-

ןשהין

לבסיס הקןד הטכני של אנשי המחןל ,הןא

במקביל נןלד המחןל המןדרני ןלאירןפה הגיען

שתי סנןניןת ראשןנןת

-

לןאי

דנקן ) ,(Duncan

המשיך להתייחס לחיקןי כאל ייעןד הבאלט ,

ןאיזדןרה

כאילן דבר לא השתנה.

אמריקאיןת .הראשן נה  ,פןלר

פןלר )(Fuller

שתי רקדניןת

) ,(1828-1962

השתמשה באביזרים ןבחידןשים טכנןלןגיים

למרןת שבלאסיס לא ביטא את התפיסה

ןיצרה יימסכה גןפנית " שהסתירה את ה " בשר"

הצןרנית במחןל בכתבין  ,הןא הביא אןתה

ןהפכה את הגןפני לרןחני לכאןרה.

איתן כאשר הןזמן לנהל את · האקדמיה למחןל

ראה את המןפע המשןרר ןהאב הרןחני של

שליד תיאטרןן לה סקאלה במילנן ,ב , 1837-

תנןעת הסימבןליזם ,סטפן מאלארמה )-1842
 (1898ןקבע שהבאלט הוא ההתגלמןת

ןאז החל הבאלט

הרןמנטי לפרןש כנפיים

מחןץ לגבןלןת צרפת .מ 1937-
ה  19-הכןריאןגרפים האיטלקים

ב 1892-

עד אמצע המאה

התיאטרלית הגבןהה ביןתר של השירה ,

חיפשן דרך

שמשמעןת צעדי הבאלט היא סימבןלית

משלהם לשלב בין באלט המתבסס על

ןשייעןד הבאלט להגיע לרןחניןת שהמלה

מימיקה ,כפי שחןנכן על ידי ןיגאנן לעשןת ,

הכתןבה איננה מסןגלת לה .פןלר כלל לא

לבין הבאלט הרןמנטי הצרפתי המעניק מקןם

רקדה באלט אך בעיני הסימבןליסטים היא

מרכזי ללקסיקןן התנןעה .כך נןצר

ה ,ballo grande -

מןפע ראןןתני רב משתתפים

הפכה להתגשמןת חיה של הערכים של התנןעה
שהם ביקשן ליצןר

-

אבסטרקט באמצעןת

של ארבע עד שש מערכןת ,שקטעי המחןל בן

צןרה ןצבע בחלל )דלןת החןמר התנןעתי

בןדדים ןהם משןלבים במימיקה השלטת בן.

בעבןדןת שלה היה חסר חשיבןת בעיניהם( .את

זה היה שינןי לעןמת הבאלט הרןמנטי

התפיסה הסי מבן לית לבאלט המשיך המשןרר

גם המחול המוורני האמריקאי
של שנות הארבעים והחמישים,
שוחה מכל וכל את מחול ההבעה
הגרמני והתפאר ,בצוק ,ביצירת

מחול מוורני אחר ,וגל בהבעה
אישית ובטיפול בנושאים
הקשורים לחברה .למשל ,מרתה
גראהם אמרה ש"הצורה נובעת
מהרגש" ,והכוריאוגרפית
והרקונית ווריס האמפרי ויברה

על "לנוע מהפנים החוצה"
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אבל אס פןלר לא ראתה במסריס אן ברגשןת
את ייעןד המחןל  ,הרי לעןמתה איזדןרה דנקן,
חלןצת המחןל המןדרני האמריקאית השנייה
שהגיעה לאירןפה  ,חרתה על דגלה את בשןרת

הרגש ןהתנןעה הטבעית ןהעמיסה על המחןל
מטלה חדשה

-

שיפןר האדס באמצעןת חינןך

למחןל )לשס כך הקימה בתי ספר לילדיס(.
אבל בינתייס פרצה מלחמת העןלס הראשןנה,
האןפטימיןת נגןזה ן  IIמחןל

) (, ausdruckstanz

ההבעה II

שפרח במרכז אירןפה בין

שתי מלחמןת העןלס  ,היה לזעקה גדןלה של
ביטןי אישי ןמסריס חברתייס.

אמני מחןל ההבעה התנערן מהעןשר התנןעתי
של לקסיקןן הבאלט הקלאסי ןהחלן בתהליך

של חיפןש ןבנייה של שפה תנןעתית חדשה.

שפה חדשה זן ניתן לכנןת metakinesis
)  kinesisפירןשן תנןעה פיסית ןהmeta -
 IIמעבר II

מתייחס אל

בתחילת המאה

אן

הZQ -

 IIמעל II

לפיסי(.

נראה היה שבמחןל

המןדרני אין עןד מקןס לפןרמליסטיקה .טענתן

של מחןל זה כלפי הבאלט הקלאסי היתה
שהןא איננן מסןגל להביע את מכלןל הרגשןת

ןהמסריס החברתייס שיש להביע .המחןל
המןדרני הזה חרת על דגלן את הרגש  .גס
המחןל המןדרני האמריקאי של שנןת

הארבעיס ןהחמישיס  ,שדחה מכל ןכל את
מחןל ההבעה הגרמני ןהתפאר ,בצדק  ,ביצירת
מחןל מןדרני אחר ,דגל בהבעה אישית ןבטיפןל
בנןשאיס הקשןריס לחברה .למשל  ,מרתה
גראהס אמרה ש  IIהצןרה נןבעת

) ,(Armitage 1978:97

מהרגש II

ןהכןריאןגרפית

ןהרקדנית דןריס האמפרי דיברה על  IIלנןע

מהפניס החןצה

)(. Humphrey:19Z7

II

אבל ממש בשניס אלה )שנןת הארבעיס
ןהחמישיס(  ,ןבאןתה עיר  ,נין יןרק  ,יצר ג'ןרג'

בלנשין את העבןדןת החשןבןת ביןתר שלן

בבאלט קלאסי ןהפןרמליזס חגג בהן בכל
יןפין .בלנשין לא המשיך את קן

הballet d'action -

של פןקין ,אלא דןןקא את

הקן של מריןס פטיפה ,הכןריאןגרף הגדןל של
הבאלט הרןסי של סןף המאה

ה .19-

הןא ביקש

להראןת את כל העןשר התנןעתי שהצטבר
במאןת שנןת באלט ,כשהןא משןחרר ,עצמאי

ןבלתי תלןי בצרכיס של הדרמה .אבל בלנשין
לא אהב את הכינןי שדבק בעבןדןתין

בסוף שנות החמישים שוב נעה המטוטלת והמחול הפוסט-מודוני
האוואנגאודי יצא למלחמת חוומה במשמעות ,בעלילה ,במבנה,

בטכניקת יציות האשליה ובוגש שאיפיינו את המחול המודוני
האמויקאי מבית מדושם של גואהם ,האמפוי ,למון ,סוקולוב ואחוים.
בגלגול החדש של המחול המודוני האנטי-וגש הפך לנושא בפני עצמו

מןפשט  ,ןהעדיף לכנןתן

-

באלט

plotless ballets

כי

לטענתן  II ,מה שנרקד על ידי אנשיס חייס לא
יכןל להיןת מןפשט'! אנה קיסלגןף במאמר
ביקןרת ייצגה את דעת הקהל כשכתבה:

 IIהבאלט חסר העלילה של בלנשין יכןל
להתפרש על ידי צןפיס שןניס באןפניס שןניס ,
מפני שהןא מתפקד כאמנןת מןפשטת חסרת

מסר מןגדר

II

)(. Kisselgoff: 1985

בסןף שנןת החמישיס שןב נעה המטןטלת
ןהמחןל הפןסט-מןדרני האןןאנגארדי יצא

פןל

ןאלרי ) (1945-1871

בתחילת המאה

ה,ZQ -

בספרן הנשמה וריקו,ד ספר פילןסןפי ,כתןב

פעילןת קינטית בחלל שיןצרת מטאמןרפןזןת

למלחמת חןרמה במשמעןת  ,בעלילה ,במבנה,

ןמעןררת את דמיןן הצןפה .המחןל פןנה אל

בטכניקת יצירת האשליה ןברגש שאיפיינן את

בצןרת דיאלןג דמיןני בין סןקרטס ןתלמידין.

החןשיס ,טען ןאלרי ,ןהחןשיס קןראיס דרןר

בסיןס הספר שןאליס התלמידיס את סןקרטס

לדמיןן ,שאינן קשןר באזיקיס למסריס ןלידע

גראהס  ,האמפרי ,

למשמעןת התנןעןת של הרקדנית שמריקודה

שהמןח מןפקד עליהס .זה עןלס שחשיס דרך

ןאחריס .בגלגןל החדש של המחןל המןדרני

ראייה  ,שמיעה ןתנןעה בחלל .באןתן כיןןן

האנטי-רגש הפך לנןשא בפני עצמן .הבסיס

התלהבן ,ןסןקרטס  ,שמייצג את דעתן של
ןאלרי ןהסימבןליסטיס  ,עןנה להס שאין לחפש
משמעןת כי  IIהמחןל זן פעןלה טהןרה של
מטמןרפןזה" .כלןמר בעינין אין ייעןד המחןל

לא משמעןת ,לא הבעה ןלא חיקןי אלא הוא
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המשיכן אלןןין

ניקןלאיס ) (Nikolais

בארה"ב

בשנןת החמישיס ןהשישיס ןקרןלין קרלסןן

)(Carlson
מאןד

בשנןת השבעיס .כיןןן זה היןס הןא

 IIעכשןןי II

ןמקןבל.

המחןל המןדרני האמריקאי מבית מדרשס של

למןן ) (, Lim6n

סןקןלןב

הרעיןני שלן היה מניפסט האנטי של איבןן

ריינר ) (,Rainer

מבצעין הין חבןרת אמניס

מןרדיס מהןןילאג' בנין יןרק  ,ואבןתיו

הרןחניים

-

המלחין ג ' ןן

קייג ' ) (Cage

ןהכןר י אןגרף מרס קנינגהס .בכתביהס נמצאת

האמריקאיס לא מתעני י ניס יןתר בב עי ןת

התמיכה התיאןרטית למחןל החדש .קי י ג '

הסןציאליןת הקשןת של נ י ן י ןרק .ן יי נר לא

ןקנינגהס פירשן את הפןרמליזס כחירןת  .כמן

השיבה .סןזן מאנ י נג  ,חןקרת ה מ חן ל

הסימבןליסטיס  ,הס דיברן על דרך הסתכלןת

האמריקאית סיכמה את הד י ןן-לא-ד י ןן הזה

אחרת ןחדשה על מחןל  .כשנשאל כ י צד הןא

באןמרה  " :הכןריאןגרפיס האמר י ק אי ס

מןכן לןןתר על הרגשןת  ,השיאיס ןהמתח

מתרכזיס בדרך כלל בהבעה הטבןעה בתנןעה

במןסיקה  ,ענה קייג' שהןא מחפש דרך חדשה

הטהןרה  ,ןמתייחסיס לסיפןר אן לעיצןב

לראות דבריס ןלא דרך חדשה להרגיש דבריס ,

הדמןת כלאלמנט שלא שייך לאמ נ ןת התנןעה

כ י עס הרגשןתין הןא דןןקא מאןשר ןשלס

על השאלה ממה נבעה

)(. Cage : 1988: 177
הדחייה שלן  ,של ראןשנברג ),(Rauschenberg

ע צמה .לעןמתס  ,הכןר י אןגרפ י ס ה ג ר מ נ י ס

הןפכיס את סדר ה ע דיפןת  .הס מת יי חס י ס א ל
התןכן כאל דבר הרבה יןתר חשןב מ ההצגה

של קנינגהס ןשל חבריהס מכל מה שקשןר

הפןרמלית של הערכ י ס הת נ ן ע ת יי ס .כלן מ ר ,

לאינסטינקט ןלתת מןדע  ,כהשראה בתהליך

הגרמניס לא מתעניינ י ס במחקר ש ל ה ל קס י קןן

היצירה  ,השיב ק י יג  " ':זן דרך להישען באןפן

התנןעתי  ,בדיןק כמן שהאמר י ק אי ס ל א

תת מןדע על זיכרןנןתיך ןהרגשןתיך האישייס ,

מתענייניס בתנןעה המבטאת ב עי ןת

ןאני עשיתי כמיטב יכןלתי לשחרר אנשיס

סןציאליןת " ) .(Manning : 1986

מזה ".

עקב ביקןרה של פינה
יןרק

ב ,1986-

באןש )(Bausch

בנין

מחןל אמריקא י ס ןגרמניס  ,ששימש ב י מה

התגשס  ,ןהתנןעה המהירה  ,הא נ רגטית

ןהעצבנית  ,התפאןרה הגרנד י ןז י ת  ,הטכ נ ןלןגיה

לאןתה התנצחןת עתיקת יןמין  .במהלך

המתקדמת ןערבןב הסגנןנןת

הסימפןזיןן פנתה אנה קיסלגןף  ,מבקרת ה " נין

Kisselgoff, Anna, New York Times,
22.12.1985.

-
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" ", Push Comes to Shove

ששם בןלט

תפקידן הנהדר של ברישניקןב בעיקר על רקע

מה קןרה בבאלט המלכןתי

" בטןחןת  ",כמן הבאלטים העלילתיים מסןף

הבריטי!

המאה הקןדמת  ,ןמיני מןפעי ראןןה נןצצים .

אפרןריןת יתר התנןעה ביצירה  ,כך גם

לקראת סיןר הלהקה הלןנדןנית

בעבןדתה בלןנדןן .בעבןדה המאןחרת הניגןד

בישראל בראשית הקיץ

 IIאגם הברבןרים  ",שהלהקה תביא

בין הסןלנים ללהקה גדןל אף יןתר .חןלשה

לאמפיתיאטרןן של קיסריה  ,הןא הראשןן

שנייה של היצירה ממןקדת במןסיקה .רןב

זה עשר שנים מחזיק אנטןני דאןןל

-

לשעבר

הקטעים דןןקא מןשכים את הלב  ,אבל שלא

מכןכב י הלהקה

כבעיבןדיהם של רספיגי ןבריטן למןסיקה של

הבאלט המלכןתי הבריטי  ,ןזאת כהןנה ארןכה

רןסיני

-

"חנןת הקסמים

II

ן  IIערב

מןסיקלי II

-

הם נןתרים מבןדדים  ,קטןעים  ,ןלא מחזקים

-

בתפקיד המנהל האמנןתי של

ןהטןב שבעבןדןת השיחזןר של דאןןל .
הכןריאןגרפיה היא כנראה הקרןבה ביןתר

לגרסה המקןרית של פטיפה ןאיןןאנןב משנת

משל כל קןדמין בתפקיד  ,לבד משל נינט דה

,1895

ןאלןאה  ,המי י סדת .תחת שרביטן שמרה

יןצרים הין אןלי מןפתעים מכמה ןכמה

אלה את אלה .אל הדרמטןרגיה המןזרה של

הלהקה על רמה מתקבלת על הדעת של

העבןדה תארפ מתייחסת בתןכנייה II :זה אינן

רקדנים  ,אבל י ןתר ןיןתר חששןת מתגנבים

שאפשר לראןת בימינן  .אם כ י אןתם

מנהגים לא כל-כך חצרןניים ,שהכניס דאןןל.

סרט ןלא נןבלה  ,אלא מחןל .מה שאני

ללב בקשר לרפרטןאר שלה  .במידת מה עניין

ההתרכזןת ביצירןת של ערב שלם צ י מצמה את

משתדלת לעשןת זה להעניק מספיק תןכן

זה הןא מחןץ לשליטתן  .לפני חמישים שנה,

מרחב התימרןן שנןתר עבןר יצירןת קצרןת ,

ןעןמק כדי שכל צןפה יחןש שזה משמעןתי

כשבית-האןפרה פתח בשנית את שערין אחרי

מןדרניןת  ,שהין פעם תחןם ההצטיינןת של

עבןרן".

מלחמת העןלם השנייה  ,האןפרה בןצעה ללא

הבאלט המלכןתי הבריטי .דןןקא הצןפים

להקת זמרים קבןעה  ,ןלצ י דה  ,המחןל היה

בישראל עןמדים לזכןת בהזדמנןת  ,הנדירה כל

אז איתי היא לא הצליחה  .אני עןקב אחריה

כבר שלןשים שנה  ,בדרך כלל בהערכה רבה ,

המרכיב העיקרי .ןגם כשנןצרה להקת אןפרה

כך בלןנדןן  ,לראןת ביצןע של שת י עבןדןת

קבןעה עדיין היה הבאלט התחןם שמשך קהל

מאת גדןל הכןריאןגרפים האנגלים  ,פרדריק

אבל המןפע הנןכחי לא היה משמעןתי עבןרי.

ןזכה

ניסיןן מרענן של הבאלט המלכןתי ללכת בדרך

אבל הזמנים משתנים  ,ןהיןם זןכה האןפרה

אחת משתי העבןדןת  " ,רפסןדיה  ",סןבלת

ליןתר קהל ןלקהל עשיר יןתר מהבאלט  .ק י צן ץ

מנטייתן של דאןןל ל הזמ י ן תפאןרןת חדשןת

מחדש של באלטים מלןדרמטיים ישנים .נקןןה

התמיכה הממשלתית ןקשיים בהשגת חסןיןת

ןפחןת מןצלחןת מהמקןריןת לבאלטים
מןכרים  .התפאןרה שאשטןן עיצב בש ע תן

למן ניט י ן.

אשטןן )בתןכנ י ת המעןרבת בתל אב י ב( .

לזכןת האירןע אפשר לןמר רק שהןא היה
לא סלןלה

-

לא להסתפק בחידןש ןחימןם-

שבפעם הבאה יתמזל מזלם לבחןר יןצר

מסחריןת גרמן להפחתה ניכרת במספר מןפעי

מתאים יןתר לעבןד איתן.

הבאלט  ,ןלדרישה מצד ההנהלה שהבאלט

ל  IIרפסןדיה II

המלכןתי יקדיש את רןב משאבין ליצ י רןת

ןמרןןחת  ,בד י ןק ההיפך מהתפאןרה העכשןן י ת.
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היתה בהירה  ,מלאת אןןיר

אבל הכוריאוגרפיה נותרה כשהיתה

-

קיצוץ התמינה הממשלתית וקשיים בהשגת חסויות מסחריות גרמו
להפחתה נינרת במספר מופעי הבאלט ,ולדרישה מצד ההנהלה שהבאלט

אחת

העבודות היותר משעשעות ומקוריות של

אשטוו .את העבודה השנייה משל אשטוו
שנראה בארץ

-

ייהחלום"

החגיגות לציוו 400
שנערכו בשנת ,1964

-

המלנותי יקדיש את רוב משאביו ליצירות "בטוחות" ,נמו הבאלטים
העלילתיים מסוף המאה הקודמת ,ומיני מופעי ראווה נוצצים

הוא יצר עבור

שנה להולדת שקספיר,
ובעיני זה העיבוד

המצחיק והרומנטי ביותר שנעשה למחזה של
היות ולכל הבאלטים שיבוצעו בארץ יש יותר

שקספיר לבימת המחול.

מצוות אחד ולא אותו צוות ירקוד בכל

המופעים ,אפשר יהיה להשוות ביו הרקדנים .

לזכותו של דאוול יצויו  ,שמאז מותם של

אשטוו והיוצר החשוב השני של הלהקה

רבים סבורים שהטוב במבצעי המחולות של

קנת

-

מקמילו ,הוא השקיע מאמץ לא מבוטל בחיפוש

אשטוו הוא ברוס סנסום ושמקרב הרקדנים

אחר יוצרים חדשים ללהקתו .הניסיונות לא

הצעירים בלהקה אדם קופר הוא המוכשר

הוכתרו בהצלחה אולי משום שהוא ריכז את

ביותר .עוד כדאי לשים לב לשתי רקדניות

החיפוש בתחומי הבאלט המלכותי עצמו .הטוב

צעירות העתידות להגיע בקרוב לרמה מצוינת
שרה וילדור ובלינדה האטלי.

בכשרונות הבית הוא אשלי פייג' ובישראל

w

תבוצע היצירה המצולחת ביותר שלו עד היום

" ." Pearful Symmetl'ies

-

זה מחול שנוצר

בהשראת המקצבים הסוחפים של המלחיו ג'וו
אדאמס ,ואולי גם בהשראת יצירותיו

המיוחדות כל כך של ויליאם פורסיית  ,שעבד
לא פעם בבאלט המלכותי הבריטי.
ובאשר לרקדנים :הרקדנית האנגלייה היחידה
שיכולה להתחרות בפופולריות של הכוכבת

הצרפתייה של הלהקה ,סילבי גיים ,היא דרסי
באסל .הרקדו הכוכב של הלהקה הוא אירק
מוחמדוב ,יוצא הבולשוי  ,והוא נחשב לכוכב
בקנה מידה בינלאומי.
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תוכנית שנתית לבני נועו בתחום המחול
תשנ  I Iז

• מבוא למחול
.בלט קלאטי

1996/7

• מחול מוזרני
• ג'אז

מסלולים:

קלאסי
מןדרני

קןמפןזיציה

 החל מכיתה ז' החל מכיתה ז ' -החל מכיתה ט '

.אמנות היצירה

• מוטיקה במחול
• תולזות המחול

•

קבןצת בניס

רפרטואר

התוכנית השנתית תופעל במסגרת:

ביו 2.8.96 - 14.7.96
 .מחנה אמנויות בחנונה -

 .ימי מחול בלהקות מקצועיות ובתי ספר למחול

• פלזנקרייז
• מחלקה לטיפול
בתנועה ומחול

•

תוכנית העשרה

למורים ותראפיטטים

•
•

קורט קיץ
טזנת מופעים

צוות המורים:

 .מחנה אמנויות בקיץ )לפי מחזורים(
בנושא מחול ספרךי ופלמנקו

פ
.r=:

~

חפציבה אברהם .פיט אברהמי • אטנת אוזן .טליה אשל
זבורה הופמן .מרים ורובל .ליטה גהן .עזה לויט .רבקה עז
אמירה קזם • טוזן קזם .לילן שמיר
מלווה על הפסנתר :טאשה זלטקובטקי

~

 .ימי צפיה מרונזים

 .יום הפוך

לפרטים :ס~  381ו  2-ס

"'

))רןת מלאה כמחול בשי

תוף עם המוסך החינןכי זב"

~\.,ז''" ~\ו~

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

סל 06-370B16 .י פקס 0 6 - 2 7 2 4 1 9
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היופי

מחייב

פרט ע"ש יאיר שפירא
בפעם העשרים
מאת

ג

י

ורא

אני הייתי שם  ,ןבהפסקה יאיר ניגש אלי

זה מןקדש לזכר הרקדן הצעיר שנפל במלחמה ,

ןביקש שאקפיץ אןתן הביתה במכןניתי  ,כי

אבל מנהלןת בת דןר  ,אןלי בשל ריחןק

היה עלין לקןם למחרת השכם בבןקר לשןב

מההןן י ה הישראל י ת ןהיחסים המתןח י ם עם

ליחידתן.

בת שבע  ,סלדן מהרעיןן ןסירבן לרשןם את
ההקדשה בתןכנ י יה .

מ

נור

נסענן לגבעת עןז ןבדרך הןא שפך את ליבן  ,על
כך שמפקדין לא מסכימים להעביר אןתן

פנחס פןסטל הציע לייסד קרן מלגןת  ,שתחןלק

ליחידה אחרת ןעל איך יחיה שלןש שנים ללא

מדי שנה לרקדן אחד מלהקת בת שבע ןאחד

חןדשים מעטים אחרי מלחמת יןם כיפןר,

מחןל  ,ןאז הןא חייך את אחד מחיןכחין

מלהקת המחןל הקיבןצית .הדיןנים על המלגה

ןאנחנן עדיין שרןיים בהלם ,צילצל אלי מי

המקסימים ןאמר  :יי אבל כשאשןב  ,אני אצליח

שהיה אז מנכ"ל להקת בת שבע פנחס פןסטל

להשתלב ,כי אני נראה טןב על

הבימה" .. .

ןביקש פגישה בקשר לרעיןנןת שיש לן על איך

ןבעיקר גיןס הכספים נמשכן יןתר משנה .בסןף

תרמן קיבןץ גבעת עןז ,ביתן של יאיר  ,ןקיבןץ
רמןת מנשה  ,שם חי אבין  ,ןשתי הלהקןת את

להנציח את זכרן של יאיר שפירא  ,רקדן

עצרתי את הרכב ןאמרת י לן  ,שהןא טיפש

הלהקה עד גיןסן שנפל בקרב על החרמןן.

מטןפש אם הןא סבןר שיןפי גןפני מקל על

הכספים הנחןצ י ם ל י יסןד הקרן ע " ש יאיר
שפירא .

האמן המןפיע על הבימה  .להיפ,ך אמרת י לן ,

היןפי שלך מחי י ב אןתך לרקןד נפלא  ,שלא

כשנתיים אחרי מןתן התקיים טקס ראשןן של

היפים ביןתר שהכרתי מעןדי .מגיל צעיר

תיראה כמן קןלב  ,כמן פןחלץ יפה מלא נסןרת .

חלןקת המלגןת  ,שהיה גם אזכרה  .נתבקשתי

התעניין במחןל ןהיה תלמיד באןלפנא במשמר

במתכןןן דיברתי א י תן בתןקפנןת  ,ןאמרתי לן

להיןת עןרך התןכנ י יה החגיגית ןאחראי

העמק .הןא בלט בכשרןנן ןעןד לפני שסיים את

שעל קישקןשים כאלה מגיעןת לן ,בעצם,

לתןכנית האמנןתית של ההתכנסןת  .היה ברןר

לימןדין במןסד החינןכי של קיבןצי האזןר

מכןת .

שבנןסף לנגינה ןקריאת החלטןת חבר

יאיר  ,בן קיבןץ גבעת עןז  ,היה אחד הגברים

הגיע לאןלפני להקת המחןל הקיבןצית

השןפטים למי להעניק את המלגןת ,יבצען

שבגעתןן ,לידיה של יהןדית ארנןן ןצןןת

להקת בת שבע ןהקיבןצית כל אחת יצירה

המןרים שלה באןלפן האזןרי מטה אשר.

אחת  .הןר י ן של יאיר ברכה ןאפר י ם אמרן לי ,
שהם מבקשים מאןד שהמחןל היפה שחןבר

בגעתןן פגש יאיר את האיש שהשפיע עלין יןתר

לזכר בנם על ידי י דידן ג 'י ן היל סאגאן יבןצע

מכל  ,כאמן  ,ןבעצם גם כאדם .זה היה ג ' ין היל

אף הןא באןתן ע רב חגיגי  .הם כמןבן צדקן

סאגאן  ,כןריאןגרף שחןר מארה " ב שגלה

מאן,ד ןהם לא הין מןדעים לקןשי שייןןצר

ממןלדתן  ,נדד באירן פה  ,רקד שם בלהקןת

מפני שהמחןל הןא של להקת בת דןר ןמפני

באלט שןנןת  ,ןבעצם מצא את ביתן רק

שבינה לבין בת שבע שררן יחסים סבןכים כל

בישראל  ,בה חי כמעט 12

שנה  .כשנפטר ,שנים

כך ·

מאןחר יןתר ,הןנח אפרן של סאגאן בכד חרס
נאה בין עצי הנןי שלפתח האןלפן למחןל

אני חשבתי שצריך לעשןת הכל למלא אחר

שבגעתןן·

בקשתם של ההןרים השכןלים ןלבצע בערב זה
את יי ןהיה

ככלןת ". ...

נדרשן מאמצים

היחסים בין סאגאן ןשפירא לא הין פשןטים .

דיפלןמטיים להןכ י ח לז ' נט אןרדמן שהיא

עם כל אהבתן לנער היפה ,סאגאן ידע שללא

חייבת להןפיע בטקס  ,אך זה הצליח בסןף

הדרכה מקצןענית קפדנית ,דרישןת קשןת

ןלבסןף גם בהנהלת בת דןר הבינן שמבחינה

ןהרבה הרבה זיעה  ,לא יתפתח יאיר לאמן

ציבןרית הם לא יכןלים להרשןת לעצמם לסרב

מחןל אמיתי  .יאיר היה רגיל להגיע למה שרצה

להשתתף באזכרה לרקדן שנפל במלחמה .

בקלןת יחסית ןסאגאן דרש ממנן פתאןם
רצינןת ןהתמדה  .הןא לא ןיתר לן על קלה

יאי ר שפירא  ,צילום  ,יעול ב א גור

הערב לזכרן של יאיר היה מרגש ןזן היתה

כחמןרה ןיאיר ,שהבין את הכןןנה הטןבה

הפעם היחידה בהיסטןריה שבת שבע ןבת דןר

מאחןרי ההקפדה  ,קיבל על עצמן את העןל

הןא צחק  .הבאתי אןתן הביתה  ,ןנפרדנן ליד

הןפיען על אןתה בימה .הכל עבר בשלןם ןללא

ןאת מה שכינה לינקןלן קירסטיין )האיש הביא

שער הקיבןץ  .ארבעה אן חמ י שה ימים אחר כך

תקריןת  ,ןמאז מתקיימת ההתכנסןת מדי שנה .

את בלנשין לאמריקה( :הצליבה היןמיןמית של

יאיר כבר לא היה בין החיים .

שנים ארןכןת ה י א נערכה בנ י ר דן,ד באןלם

שלחןפי נחל האסי  ,במתכןנת של יןם עיןן  ,עם

הרקדן בזיעתן .

אחרי חןדשים מעטים חזר ג ' ין היל סאגאן

שיעןרים  ,הרצאןת ןסדנאןת ,שמסתיים

צירןפן של יאיר לבת שבע היה בגדר מחמאה

ארצה מאחת מגיחןתין לאמריקה  .פגשתי אןתן

בחלןקת המלגןת .

לאןלפן של געתןן ,אם כי אז התקשתה עדיין

בפסז ' באבן גבירןל  ,ישבנן בבית קפה ןקשה

יהןדית ארנןן לקבל את האפשרןת שכשיגיען

היה לדבר  .הןא בחש את האספרסן שלן

השנה  ,בפעם העשרים ,התקיים כנס יאיר

לפרקם מיטב חניכיה עשןיים לפרןח מהקן

ןדמעןת זלגן מעינין לתןך הספלןן  .את צערן

שפירא ,שכבר היה למסןרת של ממש  ,באןלפני

ןלהצטרף ללהקןת בתל אביב ןאפילן בחן"ל.

יצק סאגאן למחןל שיצר באןתם ימים עבןר

התנןעה הקיבןצית  ,באןלם הקמרןן ,ביתן של

להקת בת דןר .לצלילי גלי ים רןעשים ,על רקע

האןלפן האזןרי של בית שאן  ,ביןם ב ',

יאיר חש שעלין למלא את חןבתן לצה"ל ,

מפה ענקית של רמת הגןלן שעיצב דני

התגייס ,ןמשןם שהפרןפיל הרפןאי שלן היה

ניגלן על הבימה כמה בחןרים מןנחים כמיני

מעןלה  ,לא הצליח לשרת במקןם קרןב לאןלפן

גרןטאןת  ,מכןנןת שבןרןת  ,קןרבנןת של

למחןל  ,כך שלא היה יכןל להמשיך להתאמן .

אלימןת המלחמה  .בקטע שני  ,לצלילי בא,ך

קרןןן,

עלתה לבימה ז ' נט אןרדמן ןנןצר דןאט מרגש .
כשבןע לפני שפרצה מלחמת יןם כיפןר הןפיעה

יי ןהיה

בת שבע באןלם האזןרי בעין השןפט .יאיר היה

הזה

בחןפשה ןבא לראןת את חברין מןפיעים .גם

שפירא .הןא ביקש שבתןכנייה ייכתב  ,שמחןל

30

-

ככלןת- " ...

כפי שנקרא המחןל הנפלא

היה הספדן של ג'ין היל סאגאן ליאיר

25

במרס .

~

תם n

ךש I

Wת n

ךש I

Vיי מחול 2000
עבר,

הווה

ךש I Iת

בארה!!ב ןלמדה אצל מרתה גראהס ,הניה
הןלס ,לןאי הןרסט ןפרל פרימןס .

ועבריד

ב 1951-

יזמה

חסיה לןי אגרןן לימןדי מחןל לילדיס ןלנןער
בקןנסרבטןריןן הירןשלמי החדש של

מאת

נ

ן

ך

י

ת

ן

ך

ן

האקדמיה למןסיקה,

ןב 1958-

האקדמיה

הנהיגה קןרס להןראת שיטתה של מרתה

)מפקחת על הוראת המחול בבתי ספר(

גראהס ןהזמינה את הכןהנת הגדןלה להןרןת

בן.

ב 7-

ב 1960-

יסדה לןי אגרןן את המחלקה

להכשרת רקדניס ןמןריס למחןל במסגרת

בינןאר השנה  ,ט !! ן בשבט  ,במרכז

האקדמיה למןסיקה ,שלאחר זמן הפכה

הקןנגרסיס בבנייני האןמה בירןשליס,

התקיימה תערןכה על הישגי מערכת החינןך

לאקדמיה למןסיקה ןלמחןל על שס רןבין.

ןהיערכןתה לקראת העתיד  .במסגרתה התקייס

חסיה לןי אגרןן יסדה את המגמה הראשןנה

יןס עיןן על מחןל תחת הכןתרת !! מחןל

- 2000

בארץ למחןל ,בביה !! ס התיכןן שליד האקדמיה

עבר ,הןןה ןעתיד  !!.ביןס העיןן הןצגן מקצת

למןסיקה ןלמחןל ע!!ש רןבין .

הפרויקטיס ןהפעילןיןת בתחןס אמנות המחןל

לה תןאר פרןפסןר.

ב 1978-

הןענק

במערכת החינן,ן ובאותן מעמד הוענק אות

כבןד ןהןקרה לפרןפ ' חסיה לןי אגרון  ,על

במעמד סגן שר החינן,ן התרבןת ןהספןרט

היסןדןת המןצקיס אשר בנתה לחינןך למחןל

מיכה גןלדמן ןד !! ר יהןשע דקל  ,סמנכ !! ל משרד

במדינת ישראל.

החינןך ןמנהל רשןת הספןרט ןהחינןך הגןפני,

ןבהנחייתן של ד!!ר דן רןנן ,מנהל אגף תרבןת
חסיה לןי אגרןן ,ילידת ירןשליס ,דןר שביעי
בארץ,
חסיה ווי אגרו)

בערבי

החלה כבר ב 1943-
תרבןת ןב 1947-

להןפיע בקטעי סןלן

יצאה להשתלמןת

ןאמנןת ,הןענקה תעןדת !! יקירת המחןל
בישראל!! לפרןפ' חסיה לןי אגרןן.

ם
יי כו מכוס"  ,כור' :געה ורטה»ם  ,עדי שע.ל

ורטיגו  ,ציווס ,גדי דגו)

vיי"ורטיגו"

לביאנלה

קבןצת המחןל !!ןרטיגן!! נבחרה כנציגת ישראל

בתחרןת הביאנלה למחןל ,שתתקייס בפאריס
ביןני הקרןב .הריקןד הנבחר !! לימבןס !! נחשף
בפנ י ןעדת הביאנלה במרכז סןזן דלל במסגרת
!! חשיפה בינלאןמית

''.' 95

מתןך מאןת להקןת אשר הגישן את מן עמדן תן

לתחרןת המחןל היןקרתית ,זכן

18

מחןל מארה !! ב  ,אנגליה ,פןרטןגל ,

להקןת

קןריאה ...
ם

ןישראל .

Vיי האנס
חוזר

מאנן

ואן

לבאלט

הלאומי

של

הולנד
האנס ןאן מאנן  ,אחד הכןריאןגרפיס הגדןליס

של ימינן ןכןריאןגרף-הבית של הבאלט הלאןמי

ההןנלדי ) (Het Nationale Balletב -1973-
 , 1987חןזר לעבןד עס הלהקה הלאןמית
באמסטרדס  .בעןנה זן הןא ייצןר עס רקדניה

עבןדה חדשה משלן .

הבאלט הלאןמי של הןלנד גס רכש זכןיןת
ביצןע בלעדיןת ליצירןת אחדןת מהרפרטןאר
ה!!קלאסי !! של מרתה גראהס  ,ןרקדנין יבצען
יצירןת אלה בעןנה הקרןבה.

ם
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ש  Iםת חדש  Iםת חדש  Iםת
'V

מן

על שני הדןאטים שיצר סארינו עבןר עצמן

החורף

ןפ י ק שןרה מלנכןליה מאןד פינית ,הצפןו

הסקנדינבי

הרחןק של אירןפה שרןי בעלטה חצי שנה ,
האנשים נןטים לדיכאןו ןגם בדןאט של סארינו

טרן סארינו ןיןבל פיק ,שני רקדנים מעןלים ,

 IIאבןל II

אחד פיני ןהשני ישראלי  ,הןפיען בארץ בערב

המןשמע ברקע  ,בתןספת כלי-מיתר ,נע

של שני דןאטים ןסןלן  ,כןלם יצירןתין של טרן

במשיכןת ע י יפןת ןנפילןת של יאןש ,שתי

יש עצב רב ,שיר השןק האנגלי

סארינו  ,דמןת מןכרת בעןלם המחןל אצלנן ,

הדמןיןת נע ןת על פי רןב בתיאןם מןשלם

הןא מןכר באר ץ לא רק כ י הןא אחד מג ד ןלי

ןניכרת ב י ו צמד הרקדנים שןתפןת אמיתית,

הרקדנים בעןלם בדןרנן  ,אלא גם כי הרבה

הבנה אינסטינקטיבית שחןרגת מיחסי בימה ,

טרן סארינו היה כבר בו

17

כשהחליט לעזןב את תחןם
עיסןקן עד אז

-

אתלטיקה,

ןללמןד מחןל ,גיל מבןגר

באןפו יחסי להתחיל לרקןד,

אל הלסינקי הגיע מעיר שדה
קטנה במטרה ללמןד בבית
הספר הממלכתי לבאלט,
אבל במהרה נןכח שהןא נןעד
למחןל המןדרני ןלא הקלאסי

רוקדת

'V

במדבר

האדןק ,אחר י שנתיים של

במדבר אמרגןסה שבמדינת קליפןרניה  ,בקצה

באלט נסע לנפאל ןליפו ,ביפו

עמק-המןןת  ,ביישןב כןרים עזןב  ,רןקדת מזה

היה לתלמידן של קזןאן אןנן ,

עשרים ןשבע שנה הרקדנית מרתה בקט ,בשנת

אבי מחןל הבןטן )הנראה כל

1968

היא הקימה שם אןלם בשם  IIהאןפרה

כך יפני לעיניים מערביןת ןכל

של

כך לא יפני בעיני היפנים( ,

סןלן משלה  ,בעצמה ,כי עד לא מזמו איש לא

ןהשתלם גם בקאבןקי ,

הגיע לפינת מדבר שכןחת אל זן ,

אמרגןסה II

ןמאז היא מבצעת בן מחןלןת

המחןל הבימתי היפני
כדי להתגבר על החןסר בצןפים  ,ציירה

המסןרתי,

הרקדנית ,שגם מןשכת במכחןל ,אןלם צןפים

הדןאט השני בתןכניתם של
פיק ןסארינו נקרא

 IIןאנה II

)עןד כןתרת חסרת פירןש

מפןאר עם יציעים ןנברשןת  ,מלא מפה לפה
בקהל לבןש באןפנת המאה

ה ,16-

ןתלתה את

הציןר כתפאןרה בירכתי התיאטרןו הפרטי

ןמיסתןרית משהן( ,ןהןא

שלה ,עם הקהל המצןיר נמנים גם מלך ןמלכה ,

מלא אןןירה  ,שהזכירה לי

בתא הכבןד,

את  IIמחכים

לגןדן ,II

עןד יןתר

רק אחרי

שה "National GeographiclI

מפני שהרקדנים לבןשים

פירסם כתבה על אןדןת הבאלט המיןחד הזה

שניהם בשחןר ןמזכירים את

החל לנהןר לשם קהל  ,ביו אןקטןבר ןמאי ,

הנןןדים של בקט,

ןתמןרת שמןנה דןלר אפשר להיכנס לחזןת

במןפע היחיד של מרתה בקט,

~

עןד במןפע שלן עם יןבל פיק

ביצע סארינו את ה  IIסמל
המסחרי II

שלן

,I B12 " -

סןלן

מקסים שיצר עבןרן יןרמה

'V

עוד

מחול

כתובות

באינטרנט

אןטינו ,המנהל האמנןתי של
הבאלט הממלכתי הפיני,

לבןש חצאית TUTU

חצי

שקןפה בלב,ד מרתק סארינו

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

את הצןפה במחןל הנמרץ
ןהעשיר באסןציאציןת ,הןא
טרו ס אר')ן ,

" ,"812

צ'ווס  ' ,ורס ק וסט א

שינה את הריקןד בכמה

נקןדןת לעןמת הגרסה שהכרנן  ,זן שרק,ד ביו

להןפיע בחברת ר י נה ש יי נפל,ד אןתה פגש
בפסטיבל מחןל בפראג בשנת

1991

היתר  ,במןפע המשעשע  IIדניאל עזרלן

ןחברים , II

ןמצא שפה

משןתפת איתה  ,ןכו בתפקיד הראשי בלהקתה

ביו יתר תחנןתין של סארינו בעןלם ראןיה

של קרןליו קרלסןו  ,שהןפיעה גם היא בישראל,

לציןו מיןחד השתתפןתן במןפע מאת הנס

ןהןא לא רק הןפי ע באר ץ ,הןא גם יצר עבןר

קרסניק  ,איש תיאטרןו-מחןל בעל מןדעןת

מחןל בשם

להקת בת-שבע -
 IIמשןלחנן של מבקר ,(II
לשהןת בארץ,

32

 IIפלןק II

)ראה

ןבכלל הןא מרבה

פןליטית מפןתחת  ,במןפע על אןדןת הצייר
הבריטי המיןסר פרנסיס בייקןו ,

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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אילנה ליבן

מרכזת מגמת מחול לבגרות -
מרכזת סזנה  -סוזן מונט
רכז חינון איזורי  -ז  IIר אברהם רוזנקיאר
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קיבוץ געתון ,ז,נ ,מעלה הגליל 25130
טל ,04-9858437 ,פקס04-9859852 ,

Beer-Sheva

.Iג...;;;;:

r-

· DORזBA

MUNICIPAL DANCE CENTER

המז.וציעית הנלמדים יציית המירים

יך וש 16 Oב Nף שבע  84111טד 07-275577 ,231521 ,פקס07-275577 ,

באלט קלאסי .איריס ברסלב ,סוזן מונט ,חנקה פראן ,אורלי בן-בסט ,
אוברנקו פיוזור

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

מחול מודרני .מיכל חסון  ,רחל שפירא ,עזה אורני ,אורלי בן  -בסט,
אילנה כליף
מחול ג'אז .איריס ברסלב
קומפוזיציה .איה הסנוט ,יהוזית ארנון ,יעל אורני
תנועה

•

יהוזית ארנון  ,מרתה מנזלסון ,איה הסנוט

~

כתב תנועה .איה הסנוט

הטות שיעו לצמיתות
מכל חלקי הגוף ~

=<

רפרטואר .רקזני להקת המחול הקיבוצית

~

"'-

""-

פלדנקרייז .ליאור פסח
מוסיקה .בוריס סיחון

תולדות המחול .טליה פרלשטיין ,אילנה ליבן
אמנות פלסטית .יעקב חפץ

ייאן;פן לומדים ילויי~ Q

ינ''rI~,ד\

-1

JJ),ן

אפילציה )מחס אישית( שעווה ,חוס.

במשן נל ימות השבוע נהננה לריקוד מקצועי,
מתקבלים תלמידים לסדנת המחול לשנתיים ,או שלוש לאחר לימוד קודם במחול,
מזנירת האולפן :נורית לשד ,אם בית :גלית אבשלום

אפש ויט י  ,פ ו לגם ב ב יתח ל ק ו ח  /ח
שוש בן גיאת טל 03-6883835 ,פלאפון052-491567 :

במסגרת האולפן פועלת סדנת מחול

\ ז\.ו \רבדיד\

ו ,וכן ןויימת מגמת rכ

כל מה

שמאיר ...

תאורה

במה

מערכות קול

\Ifgl
קטלוג מקצועי לתאורה בו 04

ו עמודים

לקבלת הקטליג לפגית בשעית העבידה לדגאיר

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

ש  Iו ri1חדש  Iו ri1חדש  Iוri1
מאמו

'V

פסטיבל בוטו בגוטינגן,
גרמניה

בינואר

28-23
א

מאת

ו

רית

נ

מןרכבת מקטעים קצרים פרי עטם של רקדני
תיאטרןן המחןל מאמן ,רןבם גרמנים הלןמדים

ג'אז יפניים  -קייזן אינןאה ) (Keizo Inoue
בסקסןפןן ,טאצןיה נאקאמןרה )Tatsuya
 (Nakamuraבכלי הקשה ןאיטארן אןקי
)  kiס  (Itaruבחצן צרה.

במרכז כבר כמה שנים ,ןמהקרנת סרט שנעשה

1996
ב

הןפעת הפתיחה של הפסטיבל השנה היתה

עןד בתןכנית היה ערב ג'אז ןמחןל

אימפרןביזציה של טדשי אנדן עם שלןשה נגני

על

ו

" ," Hosotan

מןפע של אבי הבןטן טאצןמי

היג ' יקטה )(. Tatsumi Hijikata
" "Hosotan

את

יצר ןרקד היג ' יקטה במשך עשרים

ןשניים ימים שבהם ניזןן ממים בלבד .המןפע
זן לי הפעם השנייה שאני משתתפת בפסטיבל

מאמן ) (. Mamu

בשנה שעברה הייתי חלק

מההכנןת הקדחתניןת בסטןדין ןבמרכז מאמן

לבןטן

-

קבלת הרקדנים ,הקידןת היפניןת

נפסק כשהןא התמןטט ןאןשפז בבית חןלים.
הסרט הןקרן

-

לראשןנה במערב

אלמנתן של הרקדן ,אקיקן

,(Motofuji

-

בנןכחןת

מןטןפןג'י ) Akiko

ןהאירןע היה מרגש מאןד.

אחרןנה חביבה  ,גם מבחינת הגיל ,הןפיעה

ז'ןז'ן

אלישינה ) (, Juju Alishina

שהקהל

בארץ יכןל היה לראןתה בפסטיבל המחןל
האחרןן בכרמיאל .מבחר גדןל ,דןרןת שןנים,
סגנןנןת שןנים

-

כל אחד ועולמן.

המסןרתיןת ,הכבן,ד המתח ,החרדןת ,הציפיןת ,
האכזבןת ןההפתעןת המרגשןת .השנה הייתי

היג ' יקטה היה ידןע בקיצןניןתן המקןרית

המןפע של קן מןרןבןשי הרשים אןתי ביןתר.

אןרחת.

ביחס לגןפן ןלאמנןת שבה עסק .השפעתן על

מןרןבןשי הןא רקדן ןכןריאוגרף נפלא )יש אולי

עןלם הבןטן נמשכה גם אחרי מןתן

ב .1986-

שזןכרים את ייאריאדןנה" שביקרן בארץ עם

התלמידים ןהרקדנים מגיעים לכאן ממרחקים,

חלק מתלמידין ןיןרשין הןפיען גם השנה

כןריאןגרפיה פרי עטן( ,ןהןפעת היחיד שלן

הפסטיבל .רןב הרקדנים מערביים ןכןלם באים

בפסטיבל  ,ביניהם בישןפ יאמאדה ) (Yamada
ןלהקתן ןקן מןרןבןשי ) (, Ko Murobushi

בפסטיבל מאמן השנה היתה חןןיה שלא

לא רק להןפיע אלא גם ללמד ןלתת את טעם

רקדן הבןטן הןןתיק ביןתר באירןפה .מןרןבןשי

לנים כאן ןמשתתפים בסדנאןת שמציע

הבןטן שלהם לתלמידים .זן המסןרת.

החל את הןפעןתין בפריס

ב ,1978-

עןד לפני

הןפעתן ההיסטןרית של קזןאן אןנן בפסטיבל
פסטיבל הבןטן מאמן מתקיים בגןטינגן ,עיר

ננסי

ב ,1980-

שפרצה את דרך הבןטן למערב.

במהרה תישכח .הןא עלה על הבמה כאשה-נשר
זקנה ןבמןפע של שעה

-

מרתק בהתפתחןתן

ןמדןיק בתיזמןן מעין כמןהן

-

הפך לתינןק,

נמר ןמןמיה .נןכחןתן הבימתית המהפנטת

ןאיכןיןת התנןעה יןצאןת הדןפן שלן באן לידי

אןניברסיטה קטנה בצפןן גרמניה ,זן השנה

מיצןי מקסימלי ,גם אם במסגרת הדימןיים

החמישית ,בהשתתפןת גדןלי רקדני הבןטן

המןכרים כבר של הבןטו.

בעולם .מהשנה הבאה הןא
ייערך מדי שנתיים ,בגןטינגן

ןבטןקין לסירןגין .קזןאן אןנן

)  noס

סלל את הדר,ך

(Kazuo

בהןפעתן הראשןנה בגוטינגן

בשנת

,1990

ןנתן לפסטיבל את

חסןתן ,ןטדשי

(Endo

אנדן )Tadashi

חי בגן טי נגן כבר יןתר

מעשרים שנה ,ןהןא ןאשתן הם
שהקימן את מרכז מאמן ,בשנת

,1990

מרכז הבןטן היחיד מסןגן

באירןפה .טדשי מלמד כאן כל

עוד ראןיות לציןן שתי סדנאות

מאוד מעניינות

-

אחת של

בישופ יאמאדה ןהשנייה של
אקיקן מוטןפןג'י .יאמאדה

דיבר הרבה על תיזמןן ןעל
המשןתף לחיי יןמיןם ןלמחול
בימתי ,מתוך עמדה שאין הרבה

הבדל בין השניים .זו גישה
פילוסופית מקורית ,זרה
לחלוטין לנו כאן בארץ ,מרתקת
ופרובוקטיבית מבחינה

השנה ןכן רקדני בןטן הבאים

מקצועית למי שפתוח לכך.

לתקןפןת זמן קצרןת במסגרת

מוטופוג'י הביאה לסדנה

הפסטיבל ןמחוצה לן.

שהנחתה את רוחו של בעלה
המנוח ואת המסירות

פסטיבל מאמן נתמך כספית על

ידי קרן יפן ) J apan
(, Foundation

עיריית גןטינגן

והמןעצה האזןרית ,א,ך למרןת

הטוטאלית שלו לאמנותו ,עם
ציטןטים וסיפורים מרגשים

מיד ראשונה ,שקירבן את כל
המשתתפים אל המקור ןאל

הביקןש הרב לסדנאןת

השורשים של הבןטן .לסדנה

ןלמןפעים ,ההוצאןת כמעט

שלה היה טעם מהפכני של

תמיד עולןת על ההכנסןת.

פעם ,שלא נס ליחה ,בעיקר
מבחינתם של אנשי בוטו

בכל שנה מתקיימים בחמשת

במערב ,שעדיין שרןיים

ימי הפסטיבל האינטנסיביים

בראשית הניסיונות להבין את

מופעי בוטו מן השורה

הראשונה ,בקנה מידה של יפן

מהות העולם המסתורי הזה
ששמו בוטו

-

הביטוי החיצוני

והעולם כולו ,וכן סדנאות.

של נבכי הןןייתנו האנושית

לעתים נערכים גם מופעי ג'אז

האינטימית ,החייתית

ותמיד יש הפתעות מיוחדות

והפילןסןפית כאחד.

במינן ,חןויות שמי ששותף בהן

לא ישכח אותן לעולם ,בעיקר
אם כבר דבק בו חיידק הבוטו.

מי שטרם נדבק ,כאן זה בהחלט
עשוי לקרות

34

לו.

עןד על בןטן  ,בגיליןנןת הבאים.

מ

ל וה הופעות להודש י ם
2

ביונ י

ב 2 .~ 00 -

י וני-יולי '96

אהרוו אמיר  ,משה בו-הראש  ,דליס ,פרץ דרור-בנאי ,סמי שיטרית.

ערב משוררים

נגו אורח :מנשה ששוו

 4ביוני ב 20.30- 6ביוני ב 20.30-
 9ביונ י ב 2 .~ 00 -

-

סנטור

ערב מחול

להקת ענבל עם שיר השירים ,קינה ,כ,ד נשים

ערב מוסיקה

אנסמבל מזרח מערב ,ישראל בורוכוב עם  8נגנים

ערב משוררים

שלמה אביו  ,דוד אייל  ,שלי אלקיים ,בלפור חקק ,מרגלית מתתיהו.
נגו אורח  :מיגל הרשטייו

ערב מחול

~~ ביוני ב 20.30-
 ~ 3ביוני ב 20.30-
 ~ 6ביוני ב  2 .~ 00-יהדות אתיופיה
 ~ 8ביוני ב  20.30-ערב מחול
 20ביונ י ב  20.30-ערב מוסיקה
 23ביוני ב  2 .~ 00-ערב משוררים

להקת שפתיים ,זמרת עם  7נגנים
שירים וסיפורים אתיופים עם שחקנים ונגנים אתיופים

להקת ענבל -
אנסמבל עלעול  ,יאיר דלאל עם 5

"'

שיר השירים ,קינה ,כ,ד נשים

נגנים

מאיה בז'רנו  ,בו-ציוו בו-משה  ,ציפי מיכאלי ,איתו נחמיאס-גלס,
רוני סומק  .נגו אורח :יאיר דלאל  -עוד וכינור

ערב מחול

שיר השירים ,קינה ,כ,ד נשים

ערב מוסיקה

להקת ענבל -
אלברט פיאמנטה עם 5

ערב משוררים

יצחק גורו  ,יואב חייק  ,סבינה מסג ,משה סרטל ,רחל עוזיאל.
נגו אורח  :עמוס יפרח

 2ביולי ב 20.30-
 4ביולי ב 20.30- 7ביולי ב 2 .~ 00-

~

להקה אתנית בוכרית  ,חתונה בוכרית

ערב מוסיקה

 2Sביוני ב 20.30-
 27ביוני ב 20.30-
 30ביוני ב 2 .~ 00-

-

גיטרה

-

נגנים
גיטרה ,עוד ובנג'וס

ערב מחול

להקת ענבל

ערב מוסיקה

הברירה הטבעית  ,שלמה בר עם

ערב הקראת המחזה

 11כעשב השדה  11עפ  11י טביב מאת זכריה טובי

-

שיר השירים ,קינה ,כ,ד נשים

4

נגנים

-

הקלטת קול ישראל

ערב מחול

 9ביולי ב 20.30-
~~ ביולי ב 20.30-
 ~ 4ביולי ב  2 .~ 00-ערב משורריםערב מוסיקה

להקת ענבל

-

שיר השירים ,קינה  ,כ,ד נשים

אהוד בנאי עם עובד אפרת

אבי אליאס ,ארז ביטוו ,יערה בו-דו,ד שלום רצבי ,שמעוו שלוש.
זמר אורח  :שלמה בר  ,נגו אורח  :אילו בו-עמי

 ~ 6ביולי ב 20.30-

ערב מחול

 11אסקסטה 11

-

תאטרוו המחול האתיופי של אוניברסיטת חיפה

ולהקה תימנית " סעי

 ~ 8ביולי
ביולי

23
2S
 29ביולי
ביולי

ערב מוסיקה

ב 20.30-
ב 20.30-
ב  20.30-ערב מוסיקה
ב  20.30-ערב מחול
ערב מחול

יונה 11

לאה אברהם בשירת נשים מתימו
להקת ענבל

-

שיר השירים ,קינה ,כ,ד נשים

אמל מורכוס  ,עם  5נגנים
להקת ענבל ,הצגת בכורה

חידוש יצירותיה של שרה לוי-תנאי :שיר השירים ,מגילת רות

מחירים במבצע הכרית

מחןל  30 . -ש"ח  ,מןסיקה  40 . -ש " ח  ,משןררים -

כניסה חןפשית  .המןפעים מתקיימים בבית ענבל במרכז סןזן דלל.

הנחןת לסטןדנטים ןלמנןיים  .מחיר חבילת

4

כרטיסים למןסיקה במחיר

כרטיסים למחןל במחיר

מחיר חבילת  2כרטיסים למןסיקה ו 3-
לרכישת חבילות טל ' , 03-5172758 , 03-5173711
בקןפת מרכז סןזן דלל טל' " , 03-5105656הדרן" 03-5279797

100

100

ש  11ח

ש"ח

להזמנת כרטיסים בכרטיסי אשראי:

 11קסטל .03 -6044725 11
לנןחיןתכם מספר קןוי דו בתחבורה ציבןרית העןצרים בקרבת סןזן דלל61,46 ,42 ,40 , 22 , 10 , 8 :
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תW

" Vהרהוריס
אודות

ישראל
מאת

על

התקנוו

להענקת

ך

חוש  IוriJ

פרס

במחול
ו

א ש ל

ת

חוש  Iתw

בתחןם ,ןעל השןפטים להבחין בין גןןנים

תקנןן פרס ישראל הוא לא די מוגדר ,נאמר בו

מעןדנים של מצןינןת ןלהביא את כןלם

שהפרס מיןעד " לאזרחי ישראל  ,יחידים ,

בחשבון שיקןליהם,

קבןצןת אן תאגידים ישראליים  ,שהינם למופת
ןהצט יי נן באחד המקצןעןת ןהתחןמים

ברשימת המועמדים הופיעו השנה פרופסןר

המפורטים להלן ,ושנבחרן על ידי ןעדת

חסיה לןי ,מייסדת החןג למחןל באקדמיה

שופטים מקצועית וציבורית על פי תקנון פרסי

למוסיקה ומחול ע"ש רןבין בירןשלים ,ןירדנה

ישראל " .האם הכןונה לאנשים שעדיין פועלים

כהן  ,שהיתה השןרשית בין רקדניןת מחול

אן לוןתיקים  ,האם מדןבר בתרןמה שהיא

ההבעה ןהיוצרת בהא הידיעה של המסכתןת

פריצת דרך אמנןתית  ,בתרןמה שהשפעתה

פרס ישראל במחןל הןא הפרס היןקרתי ביןתר

לחגים ,שתיהן הקימן דןרןת של תלמידים

מןגבלת לישראל אן שחייב להיןת לה הד

שמעניקה מדינת ישראל לאמני המחןל שלה,

)ביניהם חתן הפרס הנןכחי משה אפרתי( ,קשה

בינלאומי  ,האם מדןבר באנשים עם יחסי

בפרס זכן ענקים בתחןם ,כמן הברןנית בת

לדרןש מאנשים  ,שמחןל איננן המןמחיות

ציבור טובים אן דןןקא באנשים צנןעים,

שבע דה רןטשילד ,שהקימה בחזןנה ןבכספה

שלהם ,להעריך את גןדל ההישג של שישים

שעבןדתם פחות מןכרת  ,ושהפרס הןא

את הלהקןת בת שבע ןבת דןר ןאת אןלפן בת

שנות עשייה

-

עשרים על הבמה וארבעים

ההזדמנןת להןדןת להם  ,האם למשך העשייה

דןר ,ןכך העמידה את המחןל האמנןתי

בחינן,ך של דמןיןת שכבר ארבעה עשןרים

יש משקל בהחלטה? ואלה רק חלק קטן

בישראל על בסיס מקצןעי; שרה לןי תנאי,

רחןקןת מאןר הזרקןרים )לירדנה כהן מלאן

מהשאלןת  ,שקןבעות לא רק את השיקןלים

מייסדת תיאטרןן מחןל ענבל ןגאןן בתחןם

כבר יןתר משמןנים שנה( ,אמנם על כל מןעמד

להחלטת השופטים אלא גם את שיקולי

היצירה; גרטרןד קראןס  ,הדמןת המרכזית של

מןגש לשןפטים תיק עם קןרןת חיים ןהמלצןת ,

האמנים להגיש את מועמדןתם ,

מחןל ההבעה בארץ ןמןרתם של דןרןת של

אבל תיעןד בכתב לא ישןןה למראה עיניים ,

רקדנים ןמןרים; גןרית קדמן ,עמןד התןןך של

ןלעתים ערכה האמנןתי של כןריאןגרפיה אחת

למשל  ,בעבר הןענק פרס ישראל לדןר

ריקןדי העם הישראליים ןמקימת מפעל

של אמן מסוים רב מעשר יצירות של מןעמד

החלןצים  ,בני השבעים פלןס  ,ןהמסר שנקלט

התיעןד של ריקןדי העדןת ,דבןרה ברטןנןב

אחר  ,ןמשמעןתה ההיסטןרית גבןהה לאין

היה שהפרס מןע נ ק רק לאלה שמפעל ח י יהם

היתה כלת הפרס לפני חמש שנים ןבימים אלה

שיעור יןתר ,הניירת אינה יותר מנקןדות ציןן

נשלם  ,אם המסר שןנה  ,ראןי להןדיע על כך

זכה בפרס ישראל למחןל הכןריאןגרף משה

לריענןן

מראש  ,כדי שכל הדןר שעדיין פעיל יןכל לגשת

הזיכרןן,

להתמ ו דדןת על הפרס ,רצןי גם להבהיר מראש

אפרתי ,מקים להקת קןל ןדממה,

לדברי מנהל האגף לתרבות ולאמנןת ד"ר דן

אם הפרס הוא על מפעל חיים  ,על יצירה אחת ,

רןנן ,ריבןי ההתמחןיןת בכל תחןמי החיים היא

או על תחןם ספציפי כלשהן ,השנה החליטה

אבל לא הןא נןשא הכתבה ,הנןשא הןא איך

המחייבת לאגד את הנןשאים המתחרים

הןועדה להתמקד בנןשא היצירה  ,על החלטה

להבטיח שרשימת המןעמדים לפרס תכלןל את

לאשכולןת ראשיים ,כמן מדעי היהדןת ,הרןח

כזאת יש להןדיע בבהירןת ןמראש ,כדי לא

המןעמדים הטןבים ביןתר ןשישפטן אןתם

ןספרות תורנית ; מדעי החברה ןהרןח; מדעי

להטריח אנשים מצוינים ןלהסב להם עגמת

מןמחים במחןל ,המכירים את העבר ןההןןה

הטבע ןהטכנןלןגיה ןכדומה ,ןבכל זאת,

נפש  ,כשברןר שייחןדם אינן מה שהןןעדה

של המחןל ןאת כיןןני ההתפתחןת העתידיים

המןסיקה עןמדת בזכןת עצמה ןלה שןפטים

מבקשת ,ןען,ד תקנון הפרס קןבע יירק המלצה

שלן ,כך שיןכלן להעריך את משמעןת העשייה

מתחום המוסיקה ,וכאשר השרה שןלמית

שנתקבלה בןועדת השןפטים פה אחד תןבא

של המןעמדים מתןך הסתכלןת רחבה,

אלןני הכירה בחשיבןת של התירגןם לעברית

חתן הפרס משה אפרתי הןא בעל זכןיןת רבןת,

של ספרןת ןשירה הקציבה פרס מיןחד לנושא,
משןתפת

-

אמנןיןת הבימה ,ועל ידי ןעדת

הוןעדה להחלטה פה אחד

-

באןתו תחןם באןתה שנה ןשמןת השןפטים לא

היןם נשפטים המחןל ןהתיאטרןן תחת כןתרת

שיפןט אחת ,חברי הןועדה הם השחקנית חנה

בחשבןן לצןרך הענקת הפרס ,אם לא תגיע
לא יןענק הפרס

יהין בוןדאי כאלה שיאמרן שאני מגלה יתר

יפןרסמן ".לדעתי זן תקנה לא הןגנת ,שןפט

רגישןת  ,אבל תןלדןת המחןל בארץ רצןפות

יתקשה לסרב לחתןם ,בידיעה שכך הוא מבטל

מרןן ,ראש החןג לתיאטרןן באןניברסיטת

דןגמאןת של יחס מעליב לתחןם המחןל ,נןטים

את הפרס בתחןם באןתה שנה  ,אם יידע

חיפה ד"ר אבי עןז ,השןפט שלי טימן ,שהןא

להתייחס לתחןם כאל הילד החריג שזקןק

שלסירובן יינתן פןמבי  ,ןבכלל  ,מה רע בהחלטה

חןבב תיאטרןן מןבהק ןגם בן של שחקן ,איש

לתמיכה מתמדת של אח בןגר ,בדרך כלל אלה

דמןקרטית  ,שבה הרןב קןבע ןיש נמנעים או

אפילן

מתנגדים?

הטלןןיזיה מןטי קירשנבאום ןהכןריאןגרפית

היו המוסיקה ,התיאטרןן אן החינןך הגןפני,

אשרה אלקיים ,בהרכב המכןבד הזה שני אנשי

רק אחרי מלחמןת ןהתעקשןיןת הצליח המחןל

תיאטרןן מקצןעיים ,שני אישי ציבורי עם זיקה

לזכןת בהכרה חלקית כתחןם עצמאי ,שאינן

לסיכןם  ,יש מקןם לרביזיה כןללת של תקנןן

חזקה לתיאטרןן ןנציגה אחת בלבד של תחןם

נןפל מאמנןיןת יירוחניות" יןתר אף שהןא

הפרס ,יש להפריד בין המחןל לתיאטרןן ,

המחןל  ,מטבע הדברים ,אנשים אלה נמנים עם

בתחןם אמנןיןת-הגוף ,בעתיד יש להפריד

לבחןר שןפטים על פי תחום השיפןט ןלהבהיר

קהל צןפי המחןל ןמכירים את התחןם באןפן

לגמרי בין תיאטרון ומחןל ןלתת עצמאןת של

את הקריטריןנים,

כללי ,אבל מדןבר בפרס היןקרתי ביןתר

ממש למחןל,

"V

האמנןתית בחבורה של ברטןלד ברכט  ,וייחןדה

נפטרה

רות

כיוצרת היה באינטגרציה שיצרה בין מוסיקה,

ברגהאוס

מחןל ןטקסט דרמטי בעיבןדים שלה למחזות
של ברכט ןאפילן לאןפרןת של ןאגנר,

רןת ברגהאןס ,כןריאןגרפית ןבמאית ןאלמנתו

של המלחין פאןל דסאן )מת

ב (, 1979-

נפטרה

ברגהאןס היתה אשה נןקשה ןחדת לשןן שלא
סבלה שטןיןת  ,להןציא את אלה שלה עצמה,

בינןאר בגרמניה,

למשל  ,כחברה אדןקה במפלגה הקומוניסטית
רןת ברגהאןס נןלדה בשנת

,1927

למדה בבית

הספר של גרט פןלוקה בדרזדן ןמאז היתה

של מזרח-גרמניה היא נהגה להתקיף אמנים
שעברו למערב,

כןריאןגרפית ןבמאית ,בייחןד של מחזות

עד יום מןתה הקפידה לבצע את 90

מןסיקליים ואופרןת ,היא החלה את דרכה

האימןן היןמי שלה כרקדנית,
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4th Intel'national Congl'ess on Physical Education
and Sport
May 17-19 , 1996
Locati on: Democritus University ofThrace ,
Kon רotini , GI'eece
Contact:
Secretari at 4th I. C.P.E.S.
Department of P.E. and Sport Science
Democ ritu s University of Thrace
Komotini , Greece
+30-53 1-26908,2 1764,2 1762
Phone:
+30-53 1-33582, 26908
Fax;
Dance/USA 1996 National Roundtable
June 13-15, 1996
Locati on: Hotel Inter-Continental,
Los-Angeles, CA
Contact: Kellie Hal'ris
Dance/USA
1156 15th Street, Suite 820
Washington DC 20005- ] 704
Phone:
202/833-1717
Fax:
202/833-2686
E-mail:
danceusa@ tmn.com
דיון משותף בין אמני מחול לאנ·שי מינהל

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 Methodi st University
P.O. Box 750356
Dallas, TX 75275
1996 Workshop in Visual Resources Collection
Fundamentals: Current and Emerging
June 17-21, 1996
Location: The University ofTexas at Au stin
Contact: David Terry
Phone:
512/47 1-8806
Fax:
512/471-3971
E-mail:
dterry@uts.cc.utexas.edu
 דולר450 דמי השתתפות
Jazz Dance World Congress ' 96
July 3-7,1996
Location : John F. Kennedy Center for the
Performing Arts Washington, DC
Jazz Dance World Congl'ess '96
Contact:
Attn: Nan Giordano
614 Davis Street
Evanston, IL 60201
Phone :
847/866-9442
 דיונים וכן תחרות בין, שיעורים, כולל סדנאות
. כוריאוגרפים ומופעים

I ךש

Ohio State University Multimedia Workshop in
Dance Documentation a nd Preservation
July 25-28,1996
Location: Co lumbus, Ohio
Contact: A. Willi am Sn רith, Worksl רop
Cool'dinator Multimedi a Workshop '96
Department of Dance
The Ohio State University
1813 North Higl רStreet 432 10
6 14/292-7977
Phone:
E-mail:
smith.1952@osu.edu
 דולר250  דמי ההשתתפות, סדנה מעשית
Dance to Honour Kings: Sources for Court and
Theatrical Dramatic Entertainments, 1690-1740
August 22-24 , 1996
Location: King's College, London, England
Contact:
Dance Conference
c/o Depal·tmel רt of Music
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
Location: Minneapolis, MN
Contact: AAPHERD Convention Department
Phone:
703/476-3466
E-mail:
conv@ aapherd.org
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
Congress on Research in Dance (CORD) Annual
Conference
The Body in Dance: Modes of Inquiry
November 6-8 , 1996
Location: University of North Carolina at
Greensboro
Dr. Jill Green, CORD Conference
Contact:
Co-Chair UI רivel'sity of North
Carolina at Greensboro Department
ofD ance
323 HHP
Greensboro, NC 2741 2-5001
Phone:
9 10/3 34-4064

n םת
למחול
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נורווגיה

Bergen International Festival
22V - 2VI 1996
May
22,23
26
28,29
30

May 3 1/
June 1

The Royal Ballet, London
CI רoreography: Twyla Tharp
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,
Del רmark
Compagnie Ea Sola
Choreography: Ea Sola, Vietnam
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:
TI רe Highwayman, Music: E. du Puy;
AI'lequin's Death, Music: Anonymous ;
Arl equin, Magician of Love, Music: E. du Puy
Conductor: Johl רLanchbel'y
The Swedish Royal Ballet
ספרד

XXII Costa Do Estoril Music Festival
2VII - 10VIII 1996
July 15
16
19
23
24

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"
גרמניה

Lud\vigsburger Schlossfestspiele/Internationale
Festspiele Baden-Wurttemberg 31 V - 15IX 1996
June 2

10

15, 16
18, 19
22,23

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
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וכשה
תגרך

אפרתי

פרס

ישראל

המייוס האמיתי של מעצב

I

התאורה הוא אור .ניתו להתייחם
לאור נאל אלמנט עס נמה
מאפייניס נפרייס וברוריס:

עוצמה ,חלוקה ,צבע ,זווית ושינוי
או יצירת קצב .משחק

בעוצמת האור הוא נלי בעל
מאת

ג'ודי

קופךמו

אפקטיביות ברורה

כדאי להקדים אולי כמה מלים למאפיינים של
תאורה ,כדי שניתן יהיה לדבר על ההבדלים
והתפתחויות בשימוש בה  .אם ישאלו בן אדם
ברחוב במה עובד התאורן  ,קרוב לוודאי שהוא
יגיד יי פנסים "  .ואמנם  ,הפנסים הם הכלי  ,אך
המדיום האמיתי של מעצב התאורה הוא אור .
ניתן להתייחס לאור כאל אלמנט עם כמה
מאפיינים נפרדים וברורים  :עוצמה ,חלוקה,
צבע  ,זווית ושינוי או יצירת קצב .משחק

בעוצמת האור הוא כלי בעל אפקטיביות
ברורה  ,משהו בהיר יוצר תחושה מסוימת,
וכשמחשיך נוצרת תחושה אחרת .משחק

בחלוקת האור )איפה יש אור ואיפה אין אור
על הבמה( מאפשר ליצור ריכוז ולכוון את

תשומת הלב למקום מסוים או לדמות
מסוימת .צבע אף הוא יוצר באופן ברור

~

על תאורן טוב להיות רגיש לכוריאוגרף

פוגע בו מזווית נמוכה  ,כך שגופו מואר אך

תחושות שונות  ,באם מדובר בצבעים רוויים או

..........

עמו הוא עוב,ד על מנת שהתאורה שלו

הרצפה חשוכה .ההבדל הזה מקבל ביטוי ישיר

יי צבעוניים " ממש ,כאדום וכחול  ,או לחלופין,

תתאים לריקוד .ברמה הפשוטה ביותר חשבו

במערכת התאורה .מערכת תאורה לבאלט

על ההבדלים בין תאורה לבאלט קלאסי לבין

קלאסי תכלול הרבה פנסים שמאירים מגבוה.

תאורה למחול יותר מודרני .בבאלט הקלאסי

בגוונים קרים או חמים של לבן.

גם האור הצדדי יבוא מזווית די תלולה .במחול

השימוש בזוויות תאורה הוא למעשה הנשק

האור יאיר היטב את פני הרקדן ,כי יש

מודרני )בהגדרה שהיא כבר הכללה גסה( יהיו

הסודי של התאורן ,מכיוון שהקהל הממוצע

חשיבות לרגשות שלו האמורים להשתקף על

יותר פנסים ממוקמים בגובה נמוך בצדדים

אינו מבחין בזה כפי שהוא מבחין בהבדל בין

פניו ,ולדמות אותה הוא מגלם .מחול מודרני

ובגובה ראש הרקדן .כ,ך מבלי להיכנס

אור אדום לאור כחול .למעשה ,ואולי מסיבה

הוא לרוב יותר מופשט ולכן התאורה תתמקד

לשיקולים אמנותיים ,התאורה משקפת

זאת  ,זה היבט משמעותי יותר .כל בן אדם

בצורת הגוף של הרקדן ותדגיש את פיסוליות

מאפיינים של הריקוד.

נראה שונה כאשר הוא מואר מלמעלה או
מקדימה  ,אך כאשר מדובר בתנועה ובצורת

התנועה .
מאחר וכ,ך בדיקת סגנונות והתפתחויות

הגוף יש לכיוון האור משקל עצום .לדוגמה ,אם

גם האילוצים של צורת הריקוד ישתקפו

בתאורה למחול תוכל לומר לנו משהו גם על

רקדן המבצע סיבוב יואר בעיקר מצד ימין ,

בתאורה  .בבאלט הקלאסי הרקדן חייב לשמור

אודות השינויים וההתפתחויות שחלו במחול

הסיבוב יודגש  ,כיוון שכשיפנה ימינה  ,יהיה

על שיווי משקל ועל אוריינטציה מדויקת

עצמו .זה נושא שכמעט לא תוע,ד לפחות לא

מואר יותר וכשיפנה שמאלה ,יהיה חשוך יותר.

בחלל .תאורן ותיק של מחול בשם ג ' ון ב .ריד

בתחילת דרכו  ,מכיוון שעד המאה הנוכחית לא

לעומת זאת  ,אם הוא יואר מלפנים הוא ייראה

הגדיר את זה יפה באומרו ,שרקדן הרוקד על

היתה שום התייחסות לתאורה כצורת ביטוי

כל הזמן בצורה שווה.

האצבעות מנותק יותר מהרצפה ,ועל כן

עצמאית .אבל אפשר להס י ק מסקנות לגבי

חייבים להאיר לו את הרצפה .לעומתו רקדן

אופי התאורה של הופעות ,מתיאורי מופעים

השימוש בשינויי התאורה ברור לכל מי שצפה

של מחול מודרני מסוגל לעבוד גם כאשר הוא

ורשימות של נתונים טכניים וציוד של

אי פעם במופעים .האור נדלק ,כבה ,משנה את

מואר כדמות הצפה בחלל שחור  ,כאשר האור

תיאטראות.

אופיו ויוצר פיסוק בזרימה הבימתית .ניתן גם
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ליצור שינוי על ידי תנועת רקדן דרך אור שאינו

רק אז התחילו בניסיונות עס תאורה צבעונית.

אחיד .המעניין במאפייניס אלה של האור הוא ,

עבדו עס זכוכיות צבעוניות ,אשר הונחו לפני

שרובס לא נוצלו עד לפני כמאה שניס .זה אולי

המנורות ,ועס בדיס צבעונייס .שימוש בבדיס

אינו מפתיע ,מכיוון שגס טכנולוגיית התאורה

כ"צעיפיס  ",שכנראה היו כמו בד טול ,יצר

היתה עד אז מוגבלת .מאותה סיבה אולי ,של

תחושת ריחוק ומיסטיות .בדיס אלה  ,לעתיס

חוסר אמצעיס טכנייס ,לא היה קייס ממלא

צבעונייס אך לא תמי,ד נפרסו ונמתחו בתוך

תפקיד שנקרא תאורן ,אנשיס העמידו הצגות

התפאורה והוארו במנורות אשר הוסתרו בתוך

ואיכשהו דאגו שהקהל יראה את המתרחש .

התפאורה .מנורת הנפט שוכללה אמנס )היא
שמרה על להבה בהירה יותר ומרצדת פחות(

דווקא אחד ממופעי הבאלט הראשוניס  ,או,
אס תרצו  ,קדם-באלט ,הואר באור נגוהות .
באולס הגדול של יי הארמון הקטן"

בשנת , 1581
)ח (Petit Palais Bourbo

בצרפת  ,נערך

אך בעיקרס האמצעיס הטכנולוגייס לא השתנו
ולא התפתחו .מה שהשתנה הוא השימוש

באור  .בעידן הרומנטי לראשונה התחילו
להשתמש במאפיין הצבע .

בחצרה של המלכה קטרינה די מדיצ'י מופע

ענק בשס ייה באלט הקומי של המלכה !' המופע

עד היוס אנו רואיס את שרידי הדבריס האלה

היה זוהר מכל הבחינות .התופעה התפרסה על

במופעיס של באלט קלאסי  ,ובייחוד בלהקות

פני כל האולס שהואר בהמוני לפידיס.

מארצות עס טכנולוגיה פחות עדכנית .המבקר

התפאורה והתלבושות נצצו והבריקו בזהב

בלהקת באלט אי שס ברוסיה  ,למשל ,ימצא

וכסף .בתוך תפאורת העציס המלאכותייס

במה שטופה באופן אחי,ד כאשר ברגע דרמטי

הוחבאו מנורות נפט עס צעיפיס שקופיס

הכל מחליף צבע .הבאלטיס הרומנטייס

תאורה אח ורית עליונה

לפניהס .מנורות נוספות הוחבאו מאחורי

השימוש בשינויי התאורה ברור

תפאורת הענניס .הכל נצץ.
על פי התיאור ,גס הבאלט של הדוכס של
וונדוס

ב , 1610-

בלובר שבפריס ,זרח באור

נגוהות במונחיס של התקופה
משעווה לבנה

לנל מי שצפה אי פעם במופעים,

ו 800-

800 -

האור נדלק ,נבה ,משנה את

לפידיס

נברשות מכסף עס

אופיו ויוצר פיםוק בזרימה

קריסטל ונרות  .בהופעות אלה של הבאלט
החצרוני שימשה התאורה להארה וליצירת
אווירת זוהר וחגיג יו ת

-

זו גס היתה כנראה

הבימתית ,ניתו גם ליצור שינוי על
ידי תנועת רקדו דרן אור

מטרת המופעיס עצמ  .0חשוב להדגיש ,שבכל
מקרה האולס והקהל היו מואריס וזה לא

שאינו אחיד

הפריע לאנשיס  .אדרבה ,הבהירות והזוהר יצרו
אירוע חגיג י ,שבו כולס יכלו לראות ולהיראות
בבגדי חמודותיהס .רק מאפיין העוצמה של

הגדוליס מאוכלסיס בדמויות של מתיס ורוחות

האור נוצל למעשה .הבהירות והזוהר היו

רפאיס ,ולכן הצבע הנפוץ ביותר הוא כחול.

חשוביס ביותר.

יצרן אחד של פילטריס לתאורה אף נתן לגוון
מסויס של כחול את השס יי כחול ג'יזל" ,כי

כאשר המחול הגיע לאולמות התיאטרון  ,המצב
כמובן השתנה  .מתיאוריס טכנייס של
תיאטראו ת פריס במאה

ה 18 -

צבע כזה או דומה לו שוטף את כל הנערות
המתות של באלט זה  ,בכל הפקותיו.

עולה שרוב

מקורות האור היו סביב הבמה  ,למרות שהקהל

במאה

ה ,19-

עס המצאת מקורות אור חזקיס

עצמו נשאר מואר .לצידי הבמה  ,בקלעיס  ,היו

כמו הליימלייט ומנורות הקשת החשמלית ,

כמה מאות נרות .נרות נוספיס היו תלוייס מעל

נוסף שימוש במאפיין החלוקה של האור על פני

הבמה .מטרת כל אלה היתה לאפשר ראות

הבמה  .פתאוס היה מקור אור בעל עוצמה ,

טובה ,הן של הרקדניס והן של בדי הרקע ,אך

שיכול להאיר את הבמה מקצה האולס  ,ואז

הס לא עזרו לראות את הבעות הפניס  ,מכיוון

נפתח עידן הפולוספוט  ,ואפשר ה י ה למקד

שהנרות לא האירו את הרקדניס מלפניס אלא

תשומת לב על רקדנ ית מסוימת  ,באמצ עות

מהצד ומלמעלה .לכן  ,על הרצפה בקדמת

מעגל של אור שהקיף וליווה אותה לכל מקוס

הבמה היתה שורה של מנורות נפט .אלה אמנס

על הבמה .
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גרמו לעיוות מסויס בפניס ,מכיוון שבחיי יוס
יוס אנו רגיליס לראות אנשיס מואריס

מצב זה נמשך שניס רבות וגס הריקוד עצמו

מלמעלה ולא מלמטה  ,אך איפור כבד תיקן

לא השתנה מאוד באותן שניס .השינוי

קצת את העיוות ,וכך לפחות נזרק אור על

המהפכני ביותר בתאורת מחול התחולל

הפניס.

בארצות הברית בשנות השלושיס  ,עס עב ודתה

תאורה מלמעלה  ,מז וו ית גבוהה ,
,-------------,ד=

ה מ בלי טה את הדמויות
על רקע כהה

של אשה צנועה וגאונית בשס ג'ין רוזנטל .
אבל עדיין מטרת התאורה היתה לאפשר בכלל
לראות לפחות את הרקדן ואת התפאורה .לא

בשלב זה לא היה עדיין מקצוע נפרד של מתכנן

נעשה ניסיון ליצור מציאות נפרדת באמצעות

תאורה  .ג ' ין רוזנטל הלכה ללמוד משחק ללא

התאורה ובוודאי לא היתה התייחסות בתאורה

חשק מיוח,ד ובמסגרת הלימודיס הכירה אשה

לצורת הריקוד .האולס נשאר מואר ,כ י לקהל '

צעירה אחרת בשס מרתה גראהס  .הן התיידדו

היה חשוב לראות ולהיראות .

ועבדו יחד מתחילת דרכן ועד שרוזנטל נפטרה,
וכשס שגראהס שינתה את פני המחול  ,כך

השינוי המהותי חל במאה

ה ,19-

בראשית

רוזנטל שינתה את פני תאורת המחול.

העידן הרומנטי .אז נוספה מטרה חדשה ,

תפקיד התאורה לא נתפס עוד כהארה ויצירת

היא עבדה עס גאון נוסף בשס בלנשין אך

ת חושה חגיגית בלב,ד אלא כיצירת אווירה,

המראה החדש בהופעות הבאלט אז לא היה

אותו רכיב החשוב כל כך באמנות הרומנטית .

תוצאה ישירה של גאונות אלא של בעיות
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תאורה כ '7'7ית  ,המאי רה את הרצפה  '7א פחות משאת הר קד גי ס

תקציב  .ללהקת הבאלט של בלנשין ולינקולן

)נ א '7ט שטו ט גר ט(

היתה לה הברקה מהפכנית נןספת ,שנבעה

קירסטיין נגמר הכסף והם נאלצו להעמיד

מהשאיפה ליצןר עןמק על הבמה  .היא גילתה

ניקןלס ,אשר הקרין שיקןפיןת מןפשטןת על

מופעי באלט ללא תפאורות מתחלפות  ,עם

שלזןןיןת התאןרה כןח עצןם ,דןןקא במחןל .

גןפןת הרקדנים כדי לשבןר את הצןרה

מסך כחול או שחור ברקע בלב,ד והרבה אור

היןם הכל יןדעים שמחןל מאירים מזןןיןת

האנןשית ןליצןר משהן מןפשט יןתר .עם זאת,

כךי ליצור מין קופסה מבריקה ומוארת .

יי אקספרסיביןת"  ,כלןמר בעיקר מהצ,ד ןגם

עיקר הדגש נשאר עבןדה פיסןלית ןתנןעתית

בלנשין היה מעוניין לשחרר את הבאלט

מלמעלה ןמאלכסןנים אחןרי י ם  ,אך רןזנטל

של גןף הרקדן  ,ןהתאןרה המשיכה להבליט

מהעןמס הדקןרטיבי ש נ קשר אל י ן באירןפה ,

היתה הראשןנה שעבדה עם כל אלה  .בספרה

היבטים אלה .

ןלכן נןצר מראה מהפכנ י של רקדנים

קסמי האור היא מספרת ,שבכל ריקןד שיצרה

קלאסיים ,רןקדים בןןירטןאןזיןת גדןלה ,אך

גראהם היא מצאה את עצמה משתמשת באןר

דןמני שרק בשנים האחרןנןת מתרחש שינןי

בסביבה נקייה ןבהירה  ,בניגןד חריף לסביבה

עיקרי ממקןר מאןד מאןד גבןה ןבאלכסןן ,

מהןתי נןסף  .יש שימןש באלמנט שלא הזכרתי

העשירה ןהצבעןנית אליה הין רג י לים צןפי

רחןק מאחןר  .היא כינתה את זה יי אצבע

עדיין ,הןא האןר כדבר הנראה לעין  .תאןרנים

באלט .

האלןהים של מרתה !'

של רןק ממלאים את האןןיר בעשן ןפתאןם
קרני האןר עצמן נראןת ןהבמה הןפכת יער של

במקביל  ,רןזנטל הןשפעה מגראהם ,ןמהנטייה

אחרי רןזנטל סןג תאןרה זה הפך סטנדרטי

קרניים .השימןש באןר כאלמנט עצמאי מצטרף

הכללית של יןצרי המחןל בתקןפה מהפכנית זן ,

בהארת מחןל .האןר הגיע מזןןיןת צדדיןת

למגמה כללית  ,שהיא ניסיןן ליצןר באמצעןת

לעבןד יי מבפנים החןצה  ".מקןר היצירה לא הין

ןאקספרסיביןת  ,ןבכך הדגיש את התנןעה ןאת

האןר סביבה בימתית  ,במקןם להתמקד

צעדים מסןרתיים  ,אלא החיפןש אחר משמעןת

צןרת הגןף  .זה היה בניגןד גמןר לתאןרה של

בתנןעה נטן  .כמן כן ,בכמה מקןמןת מסתמנת

פנימית  ,ןלאחר מכן מציאת דרך גןפנית

העידן הקןדם של באלט קלאסי  ,אשר שפך

אסתטיקה יי אנטי מןפשטת " ןחיפןש אחר

להמחיש את אןתה משמעןת  .ןכך עבדה רןזנטל

אןר על הכל באןפן אחי,ד הבליט סןלנים

הקןנקרטי .זה מחזיר אןתנן לאןר לא פיסןלי ,

עם התאןרה  .מטרתה היתה לא רק להאיר

ןלעתים שינה צבע .נדמה לי שברןר שהשינןי

לבמןת אנטי-תיאטרליןת ןחשןפןת ןלמקןרןת

ןליצןר אןןירה  ,אלא לחפש דר,ך באמצעןת

בתאןרה בא במקביל להתפתחןת במחןל עצמן .

אןר אמיתיים ,כמן  ,למשל  ,מנןרןת פלןרסצנט

התאןרה  ,לחזק ןלהמחיש את משמעןת

חשןפןת .

הריקןד .מלים אלה נשמעןת לנן בנאליןת למדי

באמצע המאה

היןם ,אך עןבדה היא ,שלפניה אף אחד לא

ביטןי חדשןת ,בין היתר באמצעןת תאןרה.

דןגמה מןבהקת לחיפןש אחרי תחןשה אחרת

עשה את זה .

דןגמה בןלטת לכך היא העבןדןת של אלןןין

ניכרת בעבןדה של ביל פןרסיית .בריקןד אחד
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ה 20-

חיפשן כןריאןגרפים דרכי

הןא מאיר את הבמה אך ןרק בעזרת שישה

בעיקר את השימןש המרתק בשילןב של סרט

האמנןיןת שהיא יצרה  .ןביטןי נןסף לאןתס

פנסי ענק  ,הלקןחיס מתאןרת הקןלנןע  .אין

ןרקדניס חייס ,אך גס אמצעי התאןרה שיקפן

שינןייס ניתן למצןא בתאןרה  ,אשר הפכה אף

אןר מהצ,ד הכל שטןף בבןהק לבן  ,כאילן

את האןפנה הנרקמת ןהןלכת .עמןדי התאןרה

היא במאה הנןכחית לאמנןת .

נפתחן השמייס  .הדבר יןצר אנטי-אןןירה

עצמס הןארן בפנסיס .מעל לבמה היתה

מןחלטת ןשןלל הדגשה של תנןעת הגןף .

מערכת של שלןש מאןת פנסיס לבניס ,ןתןך

בריקןד אחר הןא משתמש בפנסיס גלןייס  ,אןר

כדי הריקןד כל הפנסיס ירדן מלמעלה ןעלן

יחיד נןבע

מ 12-

זןגןת פנסיס תלןייס  ,גלןייס

לעיני הצןפה ,על צינןרןת נמןכיס  .שןב זןןית

מקורות עיקריים:

בחזרה  .זה נראה יןתר כמן הןפעת רןק מאשר

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

מחןל ןזה היה מרשיס ןמרגש .

תאןרה כללית ןלא פלסטית ,ןשבירה מכןןנת
של מןסכמןת קןדמןת  ,אשר ניסן לבןדד את

אני סבןרה ששינןי זה משקף שינןייס בעןלס

הרקדן בתןך חלל מאגי.

המחןל עצמן ,את הניסיןן לברןח מהאסתטיקה
הפשןטה אן הפיןטית של גןף האדס בתנןעה ,

דןגמה נןספת היא עבןדה של להקה בלגית

בשס

" ."Rooms

בעבןדה זן תלן על גבי

לתןך הקןנקרטי אן המזעזע .אך שןחחתי עס
חשמלאי במה ןהןא מייחס את השינןי במידת
מה לקהל  .הןא אמר

ארבעה צינןרןת פנסיס רביס  ,אשר הןנחן

-

באלכסןניס מעל לבמה  .כל הריקןד נע דרך
ארבעת פסי האןר שנןצרן בדרך זן  ,ללא תאןרה

לן את הדבריס על מגש  .רןאיס טלןןיזיה  ,אז

נןספת  .האןר יןצר סביבה ברןרה ןצןרנית ,לא

לא רגיליס להתאמץ  .התאןרה יןצרת סביבה ,

סיפןרית ,אשר בתןכה נעןת הרקדניןת .

ןזה עןזר לן להבין מה קןרה  ".ןהןא הןסיף

פינה באןש משתמשת באןר בעיקר כדי ליצןר

ייהיןס לא מספיקה תנןעת הרקדן  .צריך

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

אמצעיס נןספיס שיתפסן את הקהל .אןלי זה

סביבה  .ממש כפןרסיית היא עןבדת עס

הפנסיס החזקיס של קןלנןע )פרנל

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

יי בן אדס בא הביתה

מהעבןדה ןאין לן כןח להתאמץ  .צריך להגיש

HMI

מ

של

חמישה קילןןט( ןממלאה את האןןיר בעשן.

אןמר שהיןס אנחנן

פחןת" ... .

ןעצר .לא אמר

מה אנחנן פחןת  ,אבל הבנתי שדןר

הMTV -

האןר החזק בתןך העשן יןצר בןהק כמעט

צריך לקבל את הדבריס מהר  ,חזק ןברןר .אין

מןחשי ןזה האפקט החשןב לה ןלא הדגשת

לנן זמן להעמיק  ,ןיחד עס זה ראינן כבר הכל ,

התנןעה .צןרת תאןרה זן היא פןעל יןצא

ןכדי להרשיס אןתנן צריך לתקןף ,להרעיש

מהתיאטרליןת של עבןדתה .

ןלזעזע.

דןגמה אחרןנה שנביא לקןחה מעבןדה של

אין ספק שהשינןייס בחייס המןדרנייס על כל

להקת "לה לה לה יןמן סטפס" מקנדה ,אשר

היבטיהס משניס גס אןתנן  .זה קרה לאנשיס

ביקרה בארץ לפני כמה שניס  .הקהל יזכןר

בכל התקןפןת .תמיד החברה השתנתה ןעמה

אולפן אזווי למחול

ס

עמק היודן
בזרכזרלתזר של זרדזר אורד

ועז בחינות בגרות.

בוגרות ובינוניות ונן מתקיימות

הופעות בפני תלמיזים ובארועים .
שונים בעמק.

הטוב בזמנים ,הו~ בזמנים

מועצה אזורית

עמק הירזן
אולפן למחול

האולפן מקיים שעורים לילדים החל מנתות א'
אנו מגישים תלמיזות לבחינות חיצוניות ברקו.ד
במסגרת האולפן :מתקיימת סזנא לתלמיזות

הןפיע ספרן האןטןביןגראפי של גיןרא מנןר:

ז.ג.

·1

עמק הירזן 15132
טל 06-751838 .

~

~~~

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

באולפן למחול מלמזים מורים
מקצועיים בתחומי המחול על גוניו .
.המקצועות הנלמדים הם:
בלט קלאסי .רקוך םוךרני בשיטות םגוונות
איםפרוביזציה .רפרטואר .ג'אז

יצירה •
רקוך םזרחי •

התעםלות בנוסח פלךנקרייז

פנטוםיםה .טאי-צ'י.
.חבר המורים:

איררים:

םרינה פילק ,ניסיס יךיך ,גלינה צ'רניאק,
הךה אורן ,ךיתי תור ,אנה וולאסוף,

שמראל כץ

להשיג בחנרירת

םיקי רוזנסקי ,אורית םזר ,אורלי פורטל

~

.מלווים בפסנתר:
גיטה רבינוביץ ,יפיס גלםן ,אולגה בקייב

מחיר:

48-

הספרים
ש"ח

קוראי הרבעון "מחול בישראל"
יכולים לרכוש את הספר
במחיר הגחה של  32ש"ח בלבד,

~.

.~I

בהוצאת ייתג" ,ת.ד ~, 448 ~ .תל-אביב
מיקוד  , 6 ~~ 44טל'-פקס'03-6850732 :

45

האקךמיה ~מוסיקה ו~מחול כיווש~ים ע  I1ש ווכיו
The Jerusalern Rubin Acaderny of Music and Dance
ירושלים ,קאמפוס גבעת רם

91904

טל.

הפזוולטה למחול באזודמיה
הפקןלטה מעניקה תןאר בוגר

במחןל B.Dance

-

02-759911

פקס.

02-6527713

דיקאו הפקולטה פרופ' רינה גליק

ןתעןדת הןראה של משרד החינןך .

החוג למחול  -ראש החוג גב ' בתיה כהן
תלמידי החוג למחןל מקבלים הכשרה בתחומי המחול השונים במטרה לטפח רקדנים יוצרים ומורים
בתחןם הביצוע  :קלאסי  ,מודרני  ,אןפי ,ספרדי  ,ג'אז ,רפרטואר,

•
כןריאוגרפיה •.

סדנאות• .

בתחום היצירה :אימפרוביזציה ,תנועה,

בתחום ההןראה :הכןןנה והתנסןת בהוראת הבלט הקלאסי והמחןל המודרני לשכבות הגיל

השןנןת.

החוג לתנועה וכתב תנועה  -ראש החוג פרופ ' עמןס חץ
החןג מכשיר רקדנים ומורים לתנועה תוך התנסןת תנועתית רחבה ןידע בכתב תנועה

הלימןדים כוללים . :קריאה ןביצוע מהכתב .רישום ושימור תהליכי תנןעה

•

•

אשכןל-ןכמן•

חיבןר ריקודים ןביצןעם

ההסטןריה של כתב תנועה .הכרת עקרונות התנועה בשיטןת שונות של יי שכלןל היכולת"

)פלדנקרייז  ,אידוקנזיס ,ב .במברידג '  ,כהן ואחרים( .יישום לסגנונות ריקןד של המאה ה .20-

מקצועות אקדמיים נוספים הנלמדים ב-

החוגים

2

.אנטומיה .תולדות המחול .הערכת יצירןת .מחולות עתיקים .אנגלית

•

יסןדות המוסיקה והאזנה

•

•

פסיכולןגיה

מחןל במאה ה . 20-שימוש בכלי נקישה .מורשת המחול במסורת ישראל .ספרות

ייקרש קפיצה"  -מנהלת אמנותית פרופ ' חסיה לוי-אגרון
קבוצת מחול נבחרת שליד האקדמיה.

בחינות כניסה לפקןלטה למחןל :מןעד ':ב מחןל  , 8.7.96-תנןעה  - 11.7.96-פרטים בטל. 02-759910 .

זוורסי זוי

 -בתאריכים 14.7.96- 29.7.96

במחול ותנועה

בשיתוף המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות
מנהלת אמנותית

-

פרופ ' רינה גלוק  ,רכזת מקצועית

-

בתיה כהן.

הקורסים מיועדים לרקדנים ולתלמי ד ים מתקדמ י ם  ,ויהיו בתחןמים הבאים :מחןל בן זמננן  ,בלט קלאסי  ,ג ' אז ןתנןעה.

קורס קיץ מיוחד ל  IIןידיאן

דאנס II

בהנהלת כרמית

יעקובסןן -

כתבת המחול של הטלוןיזיה הישראלית  ,יתקיים

בש י תוף בת י הספר לקולנןע בירושלים  ,בתאריכים .14-.7.96 - 29.7.96
קורס קיץ מיוחד לכוריאוגרפיה באמצעות מחשב בהדרכת הכוריאןגרף יעקב שריר יתקיים בתאריכים

-

. 21 .7.96 - 2.8.96
פרטים והרשמה לקןרסי קיץ בטל 02-759910 .בפקס 02 - 6527713 :או בכתב ל  IIקורסי קיץ
אקדמיה למןסיקה ולמחול ע  IIש רןביו ,קאמפוס ג ~ עת-רם ,ירושלים ~ . 9190

במחול II

-

המגמה למחןל בביה"ס התיכןן שליד האקדמיה
מרכזות המגמה :טליה פרלשטיין וגב' לאה בן-צבי  ,בחינות בגרות רמה של

5

יח"ל במחןל

תכנית לימודים הכוללת  :בלט קלאסי  ,מחול מןדרני  ,אימפרןביזציה  ,תןלדות המחןל ,ג ' אז  ,מוסיקה ,
ריקו ד י עם ןעדות ועוד .

סדנת הבלט הקלאסי של ביה  IIס התיכון שליד האקדמיה
מנהלת אמנותית נינה טימופייבה.

פרט י ם והרשמה לביה"ס התיכון בטל. 02-666198 , 02-66911 ~ .
המחןל בקןנסרבטןריןן שליד האקדמיה
מנהלת אמנות י ת  -פרןפ' חסיה לוי אגרןן  ,מרכזת  :גב ' בינה שילןח  .הקןנסרבטןריןן מעניק חינוך
ריקןדי-אמנ ו תי לצעירים החל מגיל  ,5המובסס על התנסןת יצירתית.

פרטים ןהרשמה לקונסבטוריון בטלפונים. 02-618881,02-619 ~~ 3 :

~

צלם

1

1

במה

9

1

בלתן

6

שגרתן

9

9

1

~,.

' /תא "  ,כזך ! ; רוברט כזהו ,לורקת בת -שבע  ,צי;כוס :יעקב אגוך
"CELL", CHOR. : ROBERT COHAN, BATSHEVA DANCE CO .,

~

PHOTO: JAACOV AGOR

היסטןריה ןמעןלם לא על שכר טרחתו עבןר

החלטת י לנבןר בעוד שנתןנים לצילןם ,

העבודה שביצע ,היה במרפסת הרחבה הזאת

ןבחוברןת ייהשנתןן למחןל בישראל " מצאתי לי

של האגןרים משהן מעןלם שכבר איננן  ,עןלם

צלם מדהים  ,שצילם את מיטב

מןרה

-

של שיחןת מהסןג שנהגן לנהל בבתי הקפה

הריקןדים ,במקןמןת אחרים מצאתי גם

הספרותיים ,שיחןת מלאןת הןמןר ,חידןדים

צילןמי תיאטרון שלן ןלימים הסתבר לי שהיה

ןחןןיןת אמנןתיןת.

גם צלם עיתןנןת ,אך אהבתן לבימה ניכרה בכל
עבןדןתין ,הןא תמיד תפס רגעים מיןחדים,

למרבה הצער ,רק אחרי מןתן של יעקב נןדע לי

ןתמיד הוציא את האמנים המצןלמים בצןרה

שהלנה אשתן הלכה לעןלמה חןדש ימים לפנין,

היפה ביותר שאפשר ,בנסיבןת של כל צילןם .

רק פעמיים נערכה תערוכה של עבןדןת

הכלים שלן הין רק מצלמה ןתאןרת בימה  ,ללא

התיאטרןן שלן ,הכןןנה להפיק אלבןם של

כל תןספת ,זה היה הצלם יעקב אגןר,

עבןדןתין בתחןם הבמה לא הגי ע לכלל

מימןש,

כי ,כרגיל ,לא היה כסף" .אבל עדיין לא

יי פלש " היה מלת גנאי בפין ,והכלי האמיתי שלו

מאןחר ,מהאןסף העצןם של תשלילים

היתה נשמה של אמן אןהב יןפי  ,רגיש לתנןעה

ןצילןמים ,שיעקב אגןר השאיר אחרין ,אפשר

ןלקןמפוזיציה .הוא היה בןחר לן רגע מןפלא

יעקב אגור ואשתו הונה  ,ציוום ,אודד ברון

יהיה להןציא לאןר ספר לתיעןד אחד מחשןבי

על הבימה  ,מתןך הןפעה או בשעת חזרה

AGOR AND HIS WIFE HELENA, PHOTO: ELDAD BARON

צלמי הבמה בארץ ,שהיה לא רק צלם אלא

כללית ,ומנציח אןתן

בראש ןראשןנה בן-אדם,

ןהןפך אןתן לשלן ,

.........
..........

-

קןטף אןתן כמן פרח

העןרכים הגרפיים של העיתןנים לא

אהבן את הצילןמים שלן ,כי תצלןמי

גיורא מנור ~

המחןל ןהתיאטרןן של יעקב אגןר הין מלאי
חיןניןת ,מלאי תנןעה

-

אגןר האיש היה צנןע  ,חביב  ,פתןח וסקרן ,הןא

היה אדם ייחןדי מאןד ובעל חןכמת ח יי ם ,

אבל לעתים לא חדים,

כי התנןעה המהירה גןרמת לטישטןש הקןןים,

אלדד ברוו ~

הם הין כהים ,כי אגןר מעןלם לא השתמש
אלא באןר המצןי בעת המןפע ,הזרקןרים חדרן
לתמןנןת שלן כמדקרןת חרב של אןר נגדי,

הרקע היה על פי רןב שחןר משחןר ,כמן
שהרקע הןא באמת על בימת המחןל המןדרני,

הןא לא ייהעמיד" רקדנים להצטלם ןלא ביקש
דבר מאיש ,הןא הנציח בעין חדה מאןד את

מה שראה ,זה היה כןחן הצילןמי לעומת

הצלמים האןהבים רקדנים מלןקקים ,מןארים
היטב מכל הצדדים ,על רקע בהיר )כי זה טןב
לדפןס( ,באןרןת שעןצרים את הילןך הזמן
ןהתנןעה ןממיתים בכך את האן ביי קט

המצןלם  ,בייחןד שנא את השימןש ב " פלש" ,
המןרח אןר על הכל  .אפשר אןלי לתאר אןתן

כ"צלם טבעןני ",
לצילןם מקצןעי הגיע למעשה בלית ברירה ,את
דרכן בחיים התחיל כסטןנדט לציןר ןאהבתן

לאמנןת החזןתית לא פסקה כל חיין ,את
הדירה הגדןלה ,הישנה ,בשדרןת רןטשילד ,
שבה התגןרר עם אשתן הלנה )מןרה לבאלט(

ןשבה נןלד בנן אלכס )צלם אןפנה בעל שם

בינלאןמי( ,מילאן יצירןת אמנןת ישראלית,
הקירןת ממש כןסן בציןרים ,כמן בגלריןת

ןטרקלינים במאה ה .18-
ןכל יצירה ןיצירה -
 -היתה על רמה גבןהה,

היה לן טעם מצןין

רןבן מתנןת מאת היןצרים

במלחמת העןלם השנייה היה חייל ןאחר כך
קצין מןדיעין בצבא האדןם ןבצבא פןלין
הקןמןניסטית ,כשהגיע ארצה

ב 1960-

הפך את תחביב הצילןם לפרנסה

-

דברים לזכרי של יעקב אגיר

ציוום ,יעק ב אנ ור

הןא

כי לא היה

פשןט לאדם בן קרןב לחמישים למצןא עבןדה,

.........
 ..........הייתי צלם בראשית דרכן  ,המחפש דרך

הןא היה לצלם עיתןנןת ןחדשןת של יי העןלם

בתחןם צילןמי במה  ,ןבייחןד בתחןם המחול,

הזה" ן"הארץ"  ,אבל עד מהרה התמחה
בצילןמי תיאטרןן ןמחןל

-

תחןמים שעיניינן

אןתן ,הןא היה צלם-במה שמןדע למה שהןא

להקת בת-שבע  !I ,ש)ך  ",כור  ':א נה סוקולוב  ,רקדו :אהוד בו -דוד

את יעקב אגןר הבנתי מהרגע הראשןן.

BATSHEVA DANCE CO., "POEM", CHOR.: ANNA SOKOLOW
DANCER, EHUD BEN·DAVID

כל מה שידעתי זה שמשתמשים בסרט רגיש
במיןח.ד ביקשתי מישהן שיתן לי כיוןן  ,שינחה
אןתי איך לגעת בתחןם,

מצלם ,ןהפך לחלק מהנןף הבימתי בארץ,
יןם אח,ד בחנןת של ספרים מיד שנייה ,נפל
אין סןף כןסות תה

-

הלנה ןיעקב הקפידן

לכבד את האןרחים שלהם בתה מןגש בכןס
זכןכית ,כיאה

-

שתיתי בחברתם .הסיבןת

לביקןרים הין מקצןעיןת-עיתןנאיות ,אבל

לידי שנתןן צילןם משנןת השישים המאןחרןת.
בין כל הצילןמים האןפטימיים  ,עם המתיקןת
ןהתמימןת  ,נתקלתי בכמה צילומים מרגשים.
מתחתם הןפיע השם יעקב אגןר ,

השיחןת שהתנהלן סבן על אמנןת ןעל
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גיורא

מאת

מנור

הראינןע ןאחין המדבר ,הקןלנןע  ,הם בלי ספק
אמצעים אמנןתיים הקשןרים לתנןעה .הם

בנןיים על תנןעה מדןמה  ,אן אשליה של
תנןעה ,שנןצרת מתמןנןת סטטיןת המןעברןת

ברצף מהיר  .אין זה מפליא ,אפןא ,שסרטי
ראינןע עסקן לא אחת במחןל .למרבה הצער,
אין בנמצא סרט של ניזיינסקי ןיש רק שניןת
ספןרןת של סרט שאןלי מתעד את איזדןרה

דנקן  ,הראשןנה בין יוצרי המחול המודרני.
מצד שני ,קיים סרט  ,שצןלם על ידי צןןת של
אדיסןן  ,המתאר י ) iןדים מתימן רןקדים על
רקע חןמןת העיר העתיקה  ,בשנת

הבאלט הקולנןעי הראשןן

-

.1905

ריקןד הלחמניןת

ב"ב ף לה לזהב יי ,הןא יצירת מןפת של הגאןן

פרד אסטיר ,ג'ינג'ר רוג'רס וג'ין קלי ,שלושת

ציר ל י ציפלין.

הרקדנים הגדולים של הקולנוע האמריקאי,

הכןריאוגרפיה הפכה לאמצעי הבעתי שיכןל

-.

אינם עוד בין החיים ,אבל ממשיכים לרקוד

על האקרנים

לשרת את המדיום רק בעידן הקןלנןע )רק

כשהסרט החל מדבר ,מנגן ןמזמר( ,ןהקןלנןע

שאב מחןל מהאמצעים הבימתיים הקרןבים לן
ביותר

-

מהמחזמר ומהאופרטה ,האם החןרגת

של המיוזיקל האמריקאי  .א,ן להןציא את
באסבי ברקלי  ,הכןריאןגרפים שעבדן בהוליןןד

גי' I

קל ,מח ולל עם ע צמו

בסרט יי נערת השער "

לא ניצלן את האפשרןיןת המיןחדןת

שהמצלמה מעמידה לרשןתם לעןמת בימת

""A LTER EGO DANCE

התיאטרןן .ןגם ברקלי  ,אף שפיתח אמצעים

 IN THE FILMץ GENE KELL

קןלנןעיים לבאלט ,היה יןצר שטחי ןלא

""CO VER GIRL

מתןחכם .רקדניןתין הין נערןת בבגדי-ים אן

במחןכים ,כמן רקדניןת שןרת-המקהלה

\

בתיאטרןני ןןדןןיל אן ביירדין סיטי מיןזיקהןל "

בנין יורק  ,יורשותיהן של רקדניןת הקאן-קאן
ב יי מןלין רוז ייי הפריסאי או בייןןינדמיל"
הלןנדוני  ,ואת האיכות החסרה בסרטין הןא
השלים בכמןת

-

בשפע רקדניןת שיצרן את

הפסיפס .

לברקלי היה ,בעצם ,רק חידוש אחד

-

צילןם

מלמעלה  .זןןית הצילןם הזן הפכה את הרצפה
לרקע ןאיפשרה לתפןס תנןעה במבנים גדןלים

על פני כל המסך .בדרך כלל זן היתה תנןעה
סיבןבית של מאןת נערןת על גרם מדרגןת אן
בבריכת שחייה .תצלןמין של ברקלי דמן
לתמןנןת קלידןסקןפ .הוא ביטל למעשה את
עןמק הבימה ןאת תלת-הממדיות של המחןל .

אך העןבדה שטעמו היה פשטני ונטה לקיטש
לא הפריעה לבמאים שאיתם עב.ד גם הם
אהבן צבעים מתקתקים  ,אפקטים  ,ןנןצצים

למיניהם .
פרד אסטיר ,הרקדן המזןהה יןתר מכןלם עם

הקןלנוע האמריקאי  ,הלך לעןלמן כבר ב .1987-
השנה מתה גם בת זןגן הקבןעה גיינגיר רןגירס ,

ןאחרןן  ,לא מכבר  ,נפטר גיין קלי .
אף ששמןתיהם של קלי ןפרד אסטיר נקשרן
בתןדעה הציבןרית לבלי הפר,ד הם הןפיען יחד
בסרט רק פעם אחת בקריירות הארןכןת

שלהם

 -ב ,1945-

במחןןה קןלנןעית למפיק

הבידור ןהמחזמר הגדןל פלןרנס זיגפיל,ד

בבימןי וינסנט מינלי ,ןמינלי מעיד שיחס של
ידידות זהירה ןכבןד הדדי התפתח ביניהם ,ןכל

אחד משני הרקדנים הגדןלים הקפיד על נימןס
ןלא העז לבקר את עבןדת חברן  .הם יצרו
בסרט סצינה קטנה ,למוסיקה מאת גיןרגי

גרשווין  ,של שני נןדניקים על ספסל בגן ציבןרי
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ןתיארן בקטע המחןל את שבעת השלבים

פר ד אסט ו ר ב" ש כ וש מכ ו ס קטנות "

שאדם עןבר מינקןת עד זקנה )כמן במןנןלןג

" RDSסLE Wחו  "THREE Lאו  REו FRED ASTA

של ז'אק ב"כטןב בעיניכם " של שקספיר( ,אך
תרןמתן של מינלי לסצינה היא הדבר היחיד

שבזכןתן היא בכלל ראןיה להיזכר .מינלי שיתף
במחןל את פסל הסןס ןרןכבן שמאחןרי

הספסל.
כך חשב קלי על היחס בינן ןבין פרד אסטיר:
ייהיינן שןנים מאןד זה מזה  ,אף שנהגן כמןבן

להשןןת בין פרד ןביני .ההשןןאה החמיאה לי ,
אבל זה שתמיד כרכן את שמןתינן ביחד היה
גם מעצבן .אנחנן היינן מה שהצןפים

ןהעיתןנאים באמריקה הכירן .אך בניגןד למה
שרןב הציבןר האמריקאי האמין ,שאנחנן

הרקדנים-הגברים הטןבים בעןלם ,הין באןתם
ימים רקדנים ברמה גבןהה בהרבה משלנן ,כמן
איגןר ןןיסיקןביץ ' הרןסי ןז'אן ביבילה
הצרפתי".

את השןני ביניהם הןא ביטא גם כך :יי אני

המרלןן ברנדן של המחןל בקןלנןע  ,ןאילן פרד

הןא הקרי גרנט שלן  .הגישה שלי היתה שןנה
 .משלן ןרצינן שאנשים יבחינן בכ,ן ןלא יכניסן
את שנינן לאןתן השק .למשל ,את התלבןשןת

שנהגתי להןפיע בהן

-

ג'ינס ,טי-שרט ןנעלי

התעמלןת  ,פרד לא היה מסכים ללבןש בחיים.
בשעת חזרןת הןא נראה תמיד מסןרק

ןמצןחצח ןאני באיזן חןלצה ישנה  .צעדין של

פרד במחןל הין קטנים ,מלאי חן ןאינטימיים.
שלי הין יןתר באלטיים ןאתלטיים ".
קלי היה הבחןר האמריקאי הממןצע שאפשר
לפגןש בקניןן ,ןאילן אסטיר  ,למרןת שנןלד
בעיירה בלתי חשןבה בנברסקה  ,דמה
לאריסטןקרט בריטי  .ןהןא באמת רקד לא פעם
במחזןת זמר בלןנדןן  ,עם אחןתן הרקדנית  ,עד

שג ' ינג ' ר רןג ' רס הפכה לבת זןגן הקבןעה.
לדעת מבקרת המחןל של ה " נין יןרקר " ארלין
קרןצ,ה' ההבדל בין אסטיר ןקלי לא היה
יי בכשרןנם אן בטכניקה שלהם ,אלא ברמת
התיחכןם "  .ןכך מתארת את השןני ביניהם

מבקרת הקןלנןע הידןעה  ,פאןלין קאל:
ייההבדלים מתחילים בעצם במבנה תגןף
שלהם .אם תשןןה את הברק ןהשליטה
המןשלמת של אסטיר בתנןעה עם הביצןעים

של קלי  ,קלי ייראה בלתי מהןקצע  ,אבל
בצןרןת המחןל העממיןת ,בהן אין הכרח
לשמןר על כללי הבאלט  ,השלמןת היא מיתןס
רןמנטי בלבד .קלי אינן רקדן שממריא לן אל
על  ,הןא איש במה ןבן-אדם

-

אדם כאןב ,

ןאילן אסטיר כאילן מחןסן מכאבים .גם
למצבים הקשים ביןתר ביחסין עם השןתפה

שלן למחןל ,ג ' ינג'ר רןג'רס  ,הןא לא נראה
כמייחס יןתר חשיבןת מאשר למטרד שיש
איכשהן לעבןר אןתן ןלהמשיך הלאה ,ןהןא

מתגבר על הבעיןת במין אלגנטיןת אדישה.
אסטיר הןא כמעט הנןסח המרקד של באסטר

קיטון  .לעומת זאת קלי הןא אדם סןבל  .אפשר
אפילן לןמר עליו ,בלי כןונה להשפילו  ,שהוא

' רטןב ' לעןמת אסטיר ה ' יבש ' .דמן של קלי ניגר
ןאילן אסטיר אפילן אם ייפצע לא ידמם ,כי
הןא ' מיןבש ' מכבר .אסטיר הןא מעין דמןת

מצןירת ,בנןיה מקןןים ,מין חרגןל בדמןת

אדם  ,ללא בשר  .הןא רקדן שמבצע מחןל ,
ןאילן קלי הןא שחקן ,שמראה את רגשןתין,
ןיש לן קןל מצןין ".

"אני המרלון ברנךו של המחול בקולנוע ,ואילו פרך הוא הקרי גרנט שלו,

הגישה שלי היתה שונה משלו ורצינו שאנשים יבחינו בנן ,ולא ינניסו את
שנינו לאותו השק ,למשל ,את התלבושות שנהגתי להופיע בהן

-

ג'ינס,

טי-שרט ונעלי התעמלות ,פרך לא היה מסנים ללבוש בחיים ,בשעת חזרות
הוא נראה תמיך מסורק ומצוחצח ואני באיזו חולצה ישנה,
צעךיו של פרך במחול היו קטנים ,מלאי חן ואינטימיים ,שלי היו יותר

באלטיים ואתלטיים"
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יקשה לתאר את שני הרקדנים הגדןלים הללן
בצןרה קןלעת יןתר  ,ןבןןדאי לא במקרה בחרה
המבקרת במןנחים יי יבש " ן " רטןב  ",שהרי

הר י קןד המפןרסם ביןתר של ג 'י ן קלי הןא
יי שיר אשיר בגשם " )שאגב  ,צןלם בסטןדין סגןר
ביןם ק י צי לןהט ןלא תחת כיפת השמיים(.
ס צ ינןת של מחןל המןנ י במחזןת זמר הן בדרך

כלל מעין אתנחתןת .העלילה לא מתקדמת אז ,
ןהריקןד הןא בגדר קישןט חזןתי שנןעד לשטןף

את העיני י ם ןתן לא  .אך הסצינןת ה מ חןליןת
של אסטיר ןקלי הן דראמןת קטנןת  .אסטיר
היה מסןגל להפןך פגישה עם רןג ' רס על ספסל
למחזה שלם ש ל היכרןת  ,ח י זןר  ,אכזבה ןכמןבן
ניצחןנה הסןפי של האהבה  .את כל אלה ביטא
בעזרת צעדים שאןלים משפת התנןעה של

התיאטרןן המןס י קלי האמריקא י ,מסטפס
ןמר י קןד י ם סלןנ יי ם.
קלי נןלד

ב 1912-

ב ע יר תעשיית המכןניןת

פיטסבןרג  .בגיל צעי ר התח י ל להןפ י ע בחברת
אחין במןפעי מחןל ,ןכמןרה ע צמאי למחןל
ןכןר י אןגרף התחיל את דרכן דןןקא בבית

כנסת בעיר הןלדתן  .במסגרת עבןדתן בבית

הכנסת הןא ב יי ם מןפע מ חןל ע ם תלמיד י ם
יהןד י ם בהשתתפןת אחין פרד .פרד זכה

לפןפןלריןת רבה בין התלמידים ןנןכחןתן גרמה

לבנים נןספ י ם להצטרף לש י עןרי המחןל )בכלל ,
תרןמתם של אסטיר ןקל י לא נןפלת מ תרןמת
הסרט יי נעליים אדןמןת" לעידןד נערים מכל
העןלם  ,שחלמן ע ל מחןל  ,להחל י ט לנסןת
להתמןדד עם צןרה אמנןתית זן( .

מהר מאןד אחרי שהגיע לנ י ן יןרק התחיל
הסןכן הידןע ג ' ןנ י דאראן להתעניין בבחןר
הנאה ןהמןכשר  ,ןהןא שהשיג לג ' ין קלי את
תפקידן הראשןן בתיאטרןן המקצןעי  ,במחזמר

מאת קןל פןרטר בשם

" ". Leave it to Me

כשלב ראשןן לקראת בניית הקרי י רה של קל י
ניסה דאראן  ,משןם מה  ,לשכנע אןתן להחליף

את שמן לפרנק בלק  ,אך נתקל בסירןב נחרץ .

ג " ) ןליי שר נגשס
" GENE KELLY "SINGING IN THE RA IN

ג'ינג' ר רוג ' רס ופר ד אסטור בסרט

יי צ)כינדך 11

"GINGER ROGERS AND FRED AS TAIR IN THE FILM "TOP HAT

אסטיר היה מסוגל להפוך פגישה
עם רוגורס על ספסל למחוה שלם

של הינרות ,חיוור ,אנובה ונמובן
ניצחונה הסופי של האהבה ,את נל

אלה ביטא בעורת צעדים שאולים
משפת התנועה של התיאטרון

המוסיקלי האמריקאי ,מסטפס
ומריקודים סלוניים
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באןתה תקןפה  ,ערב מלחמת העןלם השנייה ,

שמן( .לדעת קלייב הירשהןרן  ,מחבר

התיידד קלי עם רקדנית יהןדייה בשם הלן

הביןגרפיה של קלי ,קטע מצןין זה יי מאשר את

מרלאן  ,ןהם הלכן יחד לכל מןפעי המחןל

אמרת הפילןסןפיה העממית  ,שבעזרת מחןל

המןדרני ש התקיימן אז בנין יןרק  ,בירת

אפשר להתגבר על הכל בחיים " .

חידןשי המחןל באןתם ימים  .יחד הם צפן
בלהקןת של מרתה גראהם  ,דןריס האמפרי

הזדמנןת שנייה לאחד סצינןת מצןירןת עם

ןצ ' רלס ןיידמן  ,אבל קלי  ,אף שהיצירןת של

מחןל חי ניתנה לג'ין קלי בסרט המקסים

גראהם ריגשן אןתן  ,ראה את עצמן כבחןר

יי אמריקאי בפריס " לפי מןסיקה של גרשןןין·

פשןט מפיטסבןרג  ,ןרצה לרקןד יצירןת של קןל

כפי שקןרה לעתים קרןבןת באמנןת  ,גם בסרט

פןרטר ,גרשןןין ןג ' רןם קרן .הןא אמר

הזה סיבןת טכניןת ןאילןצים כלכליים עןדדן

שהמןסיקה שלצלילה רקדה להקת גראהם לא

את ההמצאה האמנןתית .האמצעים הטכניים

מעןררת בן את החשק לרקןד.

הדלים של הקלטה ןצילןם בצבע באןתם זמנים

קלי היה מעןרב בכמה סרטים שניסן לחבר בין

חייב לצלם את רןבן בחןצןת פריס ממש .כ,ך

ג'ינג'ר רוג'רס ,פרד אסטיר וג'ין קלי
היו השלישייה המובילה של רקדנים
בעולם הקולנוע .רבים הלנו
בעקבותיהם ,והמחול הקולנועי הפן
נל נן פופולרי עד שהחלו יוצרים
סרטים שנולם מחול ,על פי רוב

נעיבודים למופעי תיאטרון מוסיקלי.
אבל השלושה האלה היו החלוץ
שרקד ,קיפץ ,סובב ושיעשע לפני

המצלמה ולפני המחנה

ג ' יו קל ו ו העכבר ג  /י ) בסרט  IIהר ומו עו נ ו "
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מחןל להנפשה .הראשןן מסןג זה היה יי הרימן

באתריה ההיסטןריים ,נמצאה דרך לשלב

עןגן "  .שם  ,לבןש בחליפת מלח י ם לבנה ןחבןש

ציןר י ם בשחקנים חיים  ,ןהיא הןסיפה לסרט

כןבע עם פןמפןן אדןם  ,מלמד קלי את העכבר

חן ןיןפי פיןטי שאןלי לא היה מתקבל באןלפן .

ןג ' רי " ( לרקןד )בסרטן הידןע ביןתר ,יי מלחים

ג ' ינג ' ר רןג ' רס  ,פרד אסטיר ןג ' ין קל י הין

המצןברח ג'רי )מהסרטים המצןירים ייטןם

בנין יןרק"  ,שןב רקד קלי את דמןת המלח

השלישייה המןבילה של רקדנים בעןלם

בלבן המחפש אהבה .הסרט מתאר חןפשת

הקןלנןע .רבים הלכן בעקבןתיהם  ,ןהמחןל

יממה של מלח  ,ןהןא נעשה על בסיס מחזמר

הקןלנןעי הפך כל כך פןפןלרי עד שהחלן

בבימןי ג ' רןם רןבינס .שןתפן לסרט זה היה

יןצרים סרטים שכןלם מחןל ,על פי רןב

פרנק סינטרה .סינטרה לא היה רקדן מצטיין ,

כעיבןדים למןפעי ת י אטרןן מןסיקלי .אבל

אבל שלא כמן על הבימה ,בסרט אפשר

השלןשה האלה הין החלןץ שרק,ד קיפץ  ,סןבב

" לעזןר " לשחקן לרקןד( .העכבר ןהגבר
מחליקים להם על הבימה ןיןצאים במחןל ה-

Cakewalk

)מחןל תחרןתי בין זןגןת  ,שמקןרן

ןשיעשע לפני המצלמה ןלפני המחנה.

~

בדרןם ארה " ב .הזןג המנצח זןכה בעןגה ןמכאן
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מאת

שאייך

הלמוט

מייהרביזןריי  ,ייהנפשןת המתןתיי ןייסיפןרי

פטרבןרג יי  ,פעלן על הבמה למןסיקה
תיאטר לית מאן,ד מין מזיגה בין הנשגב

א לפרד שניטקה נןלד ב  1934-באזןר
סאראטןב ברןסיה  .אמן היתה מןרה

ןהיןמיןמי  ,לחני ןאסל ןפןלקה לצד צילצןל

לגרמנית ןאבין  ,מהגר יהןדי מפרנקפןרט ,

פעמןני כנסייה .היא מתחילה בנימה

עיתןנאי במקצןען ןמתרגם של ספרןת יידיש.

הןמןריסטית אבל נעשית לבסןף מהןרהרת .

נעןרין עברן תחת שלטןן סטאלין ,בימי מלחמת
העןלם השנייה ןאחריה  .בשנים

1958-1953

הןא למד בקןנסרבטןריןן במןסקבה ןעבןדת-

בבאלט יי דימיןנןת כןריאןגרפיים על נןשאים

מיצירןת גןגןל " בןלט פן אןפייני ליצירתן של

הגמר שלן היתה אןרטןריה בשם יינאגאסאקייי.

שניטקה

ממןרין בקןנסרבטןריןן זכה לקיתןנןת של

המןסיקליים ןהדרמטןרגיים ביצירה ןמצליח
לעןרר אסןציאציןת במאזינין ןלהא י ר

ביקןרת בשל נטייתן למןדרניזם
ןאקספרסיןניזם

-

-

הןא נןטה להבחין בין המרכיבים

פרספקטיבןת היסטןריןת ןאסתטיןת .היכןלת

כיןןנים יצירתיים שהין

אסןרים באןתם ימים תחת המשטר הסןבייטי .

הזן ,ליצןר השלכןת הרחק מעבר לחןמר

אחרי שסיים לימןדין נאלץ להרןןיח את לחמן

הבסיסי ,מאחדת את שניטקה ןנןימאייר,

כמלחין למןסיקת רקע לסרטי קןלנןע ןחיבר

הכןריאןגרף שיןתר מאחרים שןמר לן אמןנים

יןתר משישים פסי-קןל לסרטים מכל הסןגים .

ןמרבה להשתמש במןסיקה שלן .

באןתן שנים יןשמען ,אבל אז התפרסם מהר

בדברים שנשא לכבןד יןם הןלדתן השישים של

ממוריו בקונסרבטוריון זכה

לקיתונות של ביקורת בשל
נטייתו למוזרניזם
ואקספרסיוניזם

-

כיוונים

יצירתיים שהיו אסורים באותם

ימים תחת המשטר הסובייטי.

שניטקה העיד מנכ יי ל בית האןפרה של לייפציג ,

אחרי שסיים לימוזיו נאלץ
להרוויח את לחמו כמלחין
למוסיקת רקע לסרטי קולנוע

למרןת בריאןתן הלקןיה הןא חיבר בשנים אלה

ןמהפיןט ןשזה מה שנןתן לה את כןחה

וחיבר יותר משישים

רק

ב 1984-

זכה שהיצירןת הראןיןת שכתב

מאןד בעןלם כןלן .

ב 1990-

עבר להמבןרג

ןיצירןתין הפכן בסיס לרבןת מיצירןת הבאלט
של הכןריאןגרף גיןן נןימאייר  .בין השנים

ן 1991-

1985

לקה שניטקה פעמיים בהתקף לב אך

אןדן צימרמן ,על המלחין ,שהןא מרבה
להתייחס בביקןרתיןת למסןרןת סגנןניןת

ןשבמןסיקה שלן תמיד יש מהעצבןת הנאה

לא פחןת מעשרים ןשש קןמפןזיציןת גדןלןת ,

המעןרר ,המןתח .ייהמןסיקה שלן היא תמיד

ביניהן אןפרןת ןיצירןת סימפןניןת לתזמןרת .

הרפתקה יי  ,אמר .פן זה באןפיה של עבןדתן של

בכןלן ניכר מרכיב בימתי מןבהק  ,אף שרק

שניטקה  ,עם הדרמטיןת של יצירןתין  ,הןא

יצירןת מעטןת משלן נכתבן מראש עבןר

שגןרם לכןריאןגרפים רבים כל כך לבחןר

הבאלט .

במןסיקה שלן ליצירןתיהם  .מלבד נןימאייר ,

פסי-קול לסרטים מכל הסונים
ה מו ח ' ן או פרד שנ'טקה ALFRED $CHNITTKE

הכןריאןגרף המןבהק של יצירןת על בסיס
הראשןנה מסןג זה היתה יימבןך יי

) (, 1971

ןהיא

המןסיקה של שניטקה ,מרבה להשתמש

הןעלתה על ידי ןלדימיר ןאסילייב  ,רקדן

ביצירןתין ז י אן-כריסטןף מאין  ,צרפתי שרקד

מןסקבאי שהחל אז את דרכן ככןריאןגרף

הרבה שנים בלהקתן של נןימאייר ןהיןם מנהל

ןהיןם הןא מנהלן האמנןתי של הבןלשןי .

את באלט מןנטה קארלן .

מקןצר זמן הצליח ןאסילייב לעצב עם קבןצת

מס י " 1

של שניטקה התןןדע

רקדנים רק את החלק הראשןן של היצירה בת

ל יי קןנצ י רטן גרןסן

חמשת החלקים ,לקראת תחרןת כןריאןגרפים

מאין כנראה כאשר הןא שימש את נןימאייר

)עם קבןצת הרקדנים הזן נמנה אלכסנדר

כתשתית לבאלט שלן לפי יי אןתלןיי  ,אבל

גןדןנןף  ,שברח אחר כך למערב( .לדעת שניטקה

היצ י רה של מאין לאןתה מןסיקה )שבה הןא

רק הפרק ןהראשןן של יימבןך יי תןאם חשיבה

משלב גם מןסיקה מאת קית גארת ןארבן

מחןל י ת  .יי ביתר החלקים יי  ,אמר  ,יי אין הרבה

פארט( עןסקת בנןשאים שןנים מאןד מזן של

יחשיבה באלטיתי ,אבל דןןקא זה מעניק

נןימאייר  .יצירתן של מאין היא דיןקן של הדןר

ליצירה סיכןי  ,כי היןם הנטייה בקרב

הצעיר בסןף שנןת השמןנים ,דןר רדןף פחדים ,

כןריאןגרפים היא דןןקא להתרחק ממןסיקה

מנןכר ןתןקפני  .הקןנצירטן של שניטקה מהןןה

באלטית מןבהקת ,ןלהשתמש יןתר ןיןתר

את החלק המסיים של הכןריאןגרפיה ןמבטא

במןסיקה לא באלטית יי .

למןפת את הרגשןת הללן  .למןסיקה של

שניטקה יש התכןנה שהיא מצליחה להמריץ
יצירתן הבאה של שניטקה עבןר בימת המחןל

את היןצר ןאת הרקדנים ןלהביאם לרמןת

היתה עיבןד של יצירה של קנדינסקי מ , 1909-

גבןהןת  .היא מפיקה מהריקןד את המיטב.

הרכב כלי ןרשמקןל  ,מין ניסיןן לעצב מןפע של

הכןריאןגרפית בירגיט שרצר מתייחסת

יי הצליל הצהןביי  .זן עבןדה עבןר פנטןמימאי ,

צליל ןצבע שספק אם אפשר לייחס לה מהןת

לייקןנצירטן גרןסןיי של שניטקה אחרת לגמרי.

מחןלית ממש  .היא בןצעה עם חלקים מ יי מבןך יי

ב יי נשים-גברים-זןגןת יי

בצןרת קןלאזי ,כתערןבת של .באלט

חלקים שהעלתה בייאןפרה הקןמית יי )בית

ןפנטןמימה .

אןפרה מכןבד עם להקת באלט ידןעה  ,במזרח

) ,(1991

באלט בשלןשה

העיר(  ,הקןנצ י רטן של שניטקה משמש בסיס

גם ההלחנה הבאה של שניטקה לבימת המחןל

לחלק המסיים  .אך שרצר ,בניגןד למאין ,

נשאה אןפי של קןלאזי מןסיקלי  .הבמאי יןרי

שןמעת במןסיקה משהן אפל ןמאיים ,

ליןבימןב העלה בתיאטרןן ייטאגאנקהיי

ןמחטיאה את עיקר היצירה .

היכולת הזו ,ליצור השלכות
הרחק מעבר לחומר הבסיסי,
מאחזת את שניטקה ונוימאייר,

הכוריאונרף שיותר מאחרים

שומר לו אמונים ומרבה
להשתמש במוסיקה שלו

המןסקבאי מעין חתך של אןסף יצירתן של
גןגןל  .שניטקה חיבר את המןסיקה למןפע

באןתה שנה שבה העלתה שרצר את הבאלט

ןידידן המנצח גנאדי רןזידסטבנסקי עיבד

שלה ,יצר הכןריאןגרף ה י הןדי הרןסי בןריס

אןתה לאןלם הקןנצרטים ןנרשם בפרטיטןרה

אייפמן במןסקבה את יי תרז ראקין יי ,לפי הרןמן

כשןתף לחיבןר  .בשנת

1985

הציע הכןריאןגרף

למלחין לעבד את היצירה ןכך נןצר הבאלט

מאת אמיל זןלה  ,ןכבסיס מןסיקלי שימשן לן
יצירןת של שניטקה  ,מאהלר ןבאך .

יידימיןנןת כןריאןגרפיים על נןשאים מיצירןת
גןגןל '.י היצירה בןצעה לראשןנה בתיאטרןן
בןלשןי  .דמןיןת מספרין של גןגןל

-

בלןצרן שבשןן'ץ יצר הכןריאןגרף תןרסטן
קרייסיג באלט על בעיית שנאת הזרים
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ב אי רןפה  ,כןלן על יסןד מןסיקה מאת שניטקה.

התנןעה של פאנןב מלאה קלישאןת באלטיןת,

למרןת רמתן הגבןהה של יצירןתין של

לת י אןר המתחים שב י ן הפרט לחברה ניצל

שאינן תןאמןת לא את המןסיקה ןלא את

שניטקה  ,רק לעתים רחןקןת הן שימשן

קרייסיג את " קןנצ ' רטן לפסנתר ןתזמןרת כלי

הנןשא הדרמטי.

השראה ןבסיס לבאלטים שלמים .אןלי משןם
שהמןסיקה שלן היא בראש ןבראשןנה מןסיקה

מיתר י ם "  .שניטקה עצמן תיאר את היצירה

כעןסקת בהגזמה  ,שיןן י -משקל ןאי-ןדאןת ,

ןהיא הסתברה כבחירה מןצלחת ביןתר.

גם אננה-תרסה דה קיירסמאקר ,כןריאןגרפית

בלגית )שהןפיעה עם להקתה  IIרןזאס

II

בארץ(,

לא היטיבה להשתמש במןסיקה של שניטקה .
פחןת מןצלח היה הש י מןש שעשה ןאלרי פאנןב

במחןל בשם

 IIעןפרןת-מתכת II

של אןןירה  .אבל קביעה זן אינה עןשה צדק עם
המלחין .לדברין  ,יש במןסיקה שלן  IIמשהן

אינסטינקטיבי  ,ןגם המצאה מןסיקלית לןגית" .

היא השתמשה

במכלןל יצירןת מאת שניטקה ב  IIסןןיטת

בשנ י טקה לצד ןןברן ןבטהןבן ןהערבןב של

בדברן על

גןגןל  ".מאןחר יןתר  ,פאנןב )מנהל אמנןתי של

שניטקה ןןברן צןרם מבחינה סגנןנית.

קבע שניטקה שכל יצירה מןסיקלית היא רב-

באלט בןן( שב ןנטל יצירןת שןנןת ןרבןת של

שניטקה לבאלט שלן  IIעלילת דרייפןס  ",לפי
ליבריט מאת ג ' ןרג' ןןהייט  .הנןשא המןכר
)שהיה ההשראה ל  IIמד י נת היהןד י ם

II

לתיאןדןר

הרצל( העסיק את הליברטיסט  ,ןהןא חיבר
בנןשא זה גם אןפרה  ,תןכנית סאטירית לקברט

יצירתן " "Skizzen

)  IIרישןמים

( II

שכבתית ,אלא שלא כל השכבןת באןת לידי
הכןריאןגרף הגרמני יןאכים שלןמר  ,חניך בית
הספר

 IIפןלקןןאנג ,II

השתמש ביצירה של

שניטקה  IIסןןיטה בסגנןן י שן " בעבןדה בשם

,lIBlue Heron ll
במסגרת

שיצר עבןר רקדני ברישניקןב

ה ."White Oak Projectll -

באןפן

ביטןי בן זמנית  .יש מלחינים שמדחיקים את
השכבןת הנמןכןת ןהן באןת לידי ביטןי עקיף

בלבד " .למשל "  ,אמר  II ,אצל אנטןן ןןברן ניכרת
השתקפןת חיי המןסיקה של ןינה  ,מקצב
הןןאלס ,ןאפשר לחןש שהןא נאלץ להתפרנס

ןספר  .הדעןת על עבןדתן של פאנןב ה י ן

שבן השתמש ביצירה של שניטקה הןכיח

כמנצח של אןפרטןת .אבל אלה רק צל אצל

חלןקןת  ,אבל בינתיים הפך הבאלט שלן על

שלןמר שהןא ה י ה ער לאירןניה של המלחין

ןןברן  ,ןאילן מאהלר הפנים ממש את המבנה

דרייפןס לתןכנית טלןןיזיה  ,ששןדרה כבר

כשהןא מעמיד סגנןנןת מןסיקליים עתיק י ם

המעמדי של עןלם המןסיקה של זמנן .מאהלר

אלה מןל אלה.

רב-שכבתי הרבה יןתר מןןברן אן שנברג .איני

בתחנןת אירןפיןת אחדןת .למרבה הצער ,
הגרסה הבימתית של הבאלט של פאנןב סןבלת

מכמה ליקןיים קשים .קןדם כל ,מכלןל
היצירןת  ,שאין ביניהן מכנה סגנןני משןתף ,

פןגע בקן הכללי של הבאלט  ,ןשנית  ,שפת

יכןל לנהןג על פי דרכן של ןןברן .איני אןמר
יי או תל ו  ",כור  ':ג' ו ו )ו כמאוו ר  1ב אוט המבורג
"OTELO", CHOR. : JOHN NEUMEIER, THE HAMBURG BALLET
PHOTO: HOLGER BADEKOW

זאת כביקןרת .להיפ,ך אני מתפעל מהבהירןת

הפנימית שלן .אבל מבחינה אישית ןמןסיקלית
אני קרןב יןתר למאהלר ,אן שןסטקןביץ'  ,ברג
ןצ'רלס אייבס  ,מלחינים שהכניסן את כל

העןלם המןסיקלי החיצןני של ימיהם לתןך
המןסיקה שלהם ,שהסגנןן שלם כרןך בתת-
התרבןיןת המןסיקליןת של זמנם ןאפילן עם

הבנאלי ".
שניטקה טבע בעצמן את הביטןי  IIרב-

שכבתיןת

II

)(polystilistic

כמגדירה אןתן .הןא

מןדע תמיד לנןכחןת העבר ,ההןןה ןהעתיד בן

זמנית בעןלמן הפנימי ,ןהןא משתמש בהם
בצןרה דיאלקטית  ,משמע בהתקדמןת תןך
ניגןדים.

אם נבחן את גישתן התרבןתית-אמנןתית של
הכןריאןגרף נןימאייר  ,המרבה להעמיד אלה
מןל אלה סגנןנןת מנןגדים ןתקןפןת היטןריןת

שןנןת  ,נבין מיד מדןע הןא חש קרבה למןסיקה

של שניטקה )מפליא שיירי קיליאן  ,החש קרבה
מסןג זה למלחין ןןברן ,עדיין לא השתמש
במןסיקה של שניטקה(  .נןימאייר השתמש

במןסיקה של שניטקה בפעם הראשןנה ב-

,1983

ב  IIחשמלית ןשמה תשןקה  ",לפי טנסי

ןיליאמס ,שיצר עבןר באלט שטןטגרט .היןת
ןאין כל דרך לרקןד משהן השייך לעבר ,בחר

נןיאמייר להתחיל את הבאלט שלן מסיןמה של
העלילה

-

כשבלאנש חןזרת ןחןןה את מה

שעבר עליה כהזיה .נןימאייר משתמש שם
בניכןר  ,משלים ןמגזים את המציאןת ןכך הןפך
את העבר לחןןיה נןכחת  .היצירה

" "Vision Fugitives

מאת פרןקןפייב

משמשת בסיס לחזיןן זה של חברה בןרגנית
מתנןןנת בדרןם ארצןת הברית  .את התמןנה

השנייה ,מה שאירע לבלאנש בנין-אןרלינס,
התכןןן נןימאייר ללןןת במןסיקה מאת צ'רלס
אייבס ןאיזה צליל מיןחד של נין-אןרלינס .אבל

היה חסר לן משהן שיהלןם את תיאןר

ההידרדרןת המחרידה של בלאנש .אז עלה על
דעתן הרעיןן הגאןני להשתמש בסימפןניה מס '

1

של שניטקה .הןןריאציןת המתמשכןת,

הנןקשןת ,של שניטקה על נןשא

dies irae

ןההידרדרןת עד לרמה של להיט נדןש התאימה
להפליא לביטןי איבןד השפיןת של בלאנש,

שבה משמשים בערבןביה שיגעןו ,אלימןת
ןהשפלה.

שניטקה טבע בעצמו את הביטוי

"וב-שכבתיות" כמנדיוה אותו.

הוא מודע תמיד לנוכחות העבו,
ההווה והעתיד בו זמנית בעולמו
הפנימי ,והוא משתמש בהם

בצווה דיאלקטית ,משמע
בהתקדמות תוך נינודים

מרסיה היידה  ,שגילמה את דמןתה של בלאנש ,
כתבה לשניטקה שממש לא האמינה שתהיה

מסןגלת לגלם את כל אלה לצל י לין  " .העבןדה

היתה קשה ביןתר ,אבל לבסןף ראיתי שמעןלם
לא רקדתי למןסיקה כל כך קשןרה ןהןלמת
את העלילה המתרחשת על הבימה " .
בעןד עבןדןת של נןימאייר ליצירןת מאת

שניטקה ניכר ניצןל מרבי לא רק של האןןירה ,
אלא גם של היחס המשתנה בין צליל ןתנןעה.
ב  IIאןתלן II
גרןסן II

שלן הןא משתמש ב " קןנצ ' רטן

לתיאןר  IIמלחמה ,חשדנןת ,יאןש

ןחזיןנןת אימ י ם  ",בחלק הדרמטי של ק נ את
אןתלן לדסדמןנה .החלק הראשןן של הבאלט ,
המתרחש בןןנציה  ,בנןי על מןסיקת פןלקלןר
ברזילאית ןעל יצירןת מאת ננה מאסקןנסלןס ,
ארבן פארט ןאחרים  ,ןבחלקן האחרןן שןב
משתמש נןימאייר בארבן פארט ,

abula Rasa llז .II

שניטקה נכנס רק לתמןנןת

ההתרחשןת בקפריסין.

לבאלט של נןימאייר לפי " פר גינט

) (1989

II

של איבסן

כתב שניטקה מןסיקה מיןחדת ,

המתנהלת בשלןשה מישןרים :פר בנעןרין

בנןרבגיה ,בעןלם הגדןל ןבזקנתן שןב במןלדת

-

נןרבגיה .לאלה מיתןסף מישןר רביעי

-

ההתרחשןת בדימיןנן של גיבןר העלילה .

למישןר זה משתמש שניטקה במקהלה ןמצליח
באמצעןתה להפןך את החלל לחסר ממשןת.
המבקר הןרסט קןגלר קבע שזן ה י צירה

המןסיקלית החשןבה ביןתר לבאלט עלילתי
מאז  IIרןמיאן

ןיןליה II

של פרןקןפייב .

ןשןב  ,משניגש נןימאייר ליצןר את
עבןר באלט שטןטגרט  ,בעןנה של

 IIמדיאה II

, 1985 / 6

שימשה יצירתן של שניטקה "קןנצ ' רטן לצ ' לן
ןלתזמןרת II

לביסןס המבנה העלילת י של

הבאלט .רק פעם אחת מןפיעה במהלך הבאלט
מןסיקה אחרת )סןנטה מאת באך( .התקף הלב
הראשןן של המלחין אירע תןך כדי הלחנת
ה"קןנצ ' רטן לצ'לן ןלתזמןרת

II

ןסיןם ההלחנה

נדחה בעטין .

אלפרד שניטקה הןא בל י ספק מלחין שעבןדתן
מתאימה ביןתר לבאלט ןמקדמת אןתן .

ם
יי מד י א ור " ! כוך '  :גו וו נוי מ א" י  ,באכט שטוטגרט
 HN NEUMEIER, BALLET STTUTGARTס  R.: Jס "MEDEA ", CH
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~~~~~ר
שלושה

כוריאוגרפיס

מספרד

צ ' סק ג'לאברט ),(Cesc Gelabert

יליד

קטלוניה ,הוא פנים מוכרות בברלין .כבר שנים
,

בברלין

הוא מציג שם את יצירותיו והקהל המקומי
עוקב אחר התפתחותו .האיכות הבולטת של
אמן המתמטיקה-ש ל-החלל הזה היא הדיוק
הרב בפרטים  .אין ביצירותיו מצבי רוח

מאת

נורברט

סרבוס

השניים משתפים פעולה עם מה שנקרא

קיצוניים וסגנון עבודתו מופשט .תוכני

בברלין יי המחול החופשי" ,משמע עם יוצרים

היצירות הם על פי רוב תופעות טריוויאליות,

שאינם קשורים לבתי-אופרה מסוימים.

מה שלא תמיד מתיישב עם סגנון העבודה
המופשט.

משהו זז בתחום המחול בברלין .מאז שמרק

עוד הוזמנו שלושה יוצרים מספר,ד

הטרייה " ", Lucrecia Stop

יונקרס )מי שניהל שנים רבות את פסטיבל

ועבודותיהם הקצרות מבוצעות בתיאטרון

כך גם בעבודתו

המחול בהולנד( וחברו ,הכוריאוגרף יאן לינקנס

יי הבל" על ידי רקדני קבוצת תיאטרון-המחול

למוסיקה מאת יאניס קסנאקיס

בביצוע  11רקדנים.

של האופרה הקומית .מתברר שרקדני באלט

) ,(Iannis Xenakis

בהחלט מסוגלים להשתלט על חומר תנועתי

בעבודה זו הנושא הוא חלומות באספמיה של

בחלקה המזרחי של ברלין( הם פועלים במודע

לא קל בסגנון שהם אינם מורגלים בו .לכל

שדרני פרסומת ,והתוצאה אינה חד משמעית.

בכיוון עידוד המחול העכשווי .סיסמתם :על

אחד מהריקודים סגנון ייחודי ורמת

הקומבינציות המורכבות שלו  ,שהן מוצלחות

להקת האופרה להיות מיומנת בכל סגנונות

הכוריאוגרפיה אינה זהה ,אך הרקדנים

דווקא ,כאילו מסתירות את שפתו

תיאטרון-המחול המודרני.

מבצעים את שלושתם במסירות ובדיוק.

הכוריאוגרפית ,ובמקרה הזה מה שמתחיל

)שעבד גם בישראל( ,התמנו לראש תיאטרון

המחול של
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הKomische Oper -

)היא האופרה

קתברר שרקדני באלט

בהחלט מסוגלים
להשתלט על חומר
תנועתי לא קל
בסגנון

אינם

שהם

מורגלים בו.

לכל אחד מהריקודים
סגנון

ורמת

ייחודי

הכוריאוגרפיה
זהה ,אר

אינה

הרקדנים

מבצעים את שלושתם
במסירות

ובדיוק

בשל י שייה רגישה ,המגששת בעדינןת  ,הןפך עד
מהרה לפלקטיןת מתחנחנת  .אפילן התלבןשןת

-

חצאיןת מיני בצבעים רןעשים ,מטפחןת

לצןןארי הנשים ןחןלצןת טי עם הדפסים של
סיסמאןת פרסןמת לגברים

-

מהןןת תמרןרים

ברןרים מדי .כך נעלם מה שבדרך כלל מציין
את עבןדתן של ג ' לאברט תחת התחפןשת
הצעקנית .הטריןןיאליןת  ,שאמןרה היתה
להיןת נןשא המחןל  ,משתלטת עלין ,ןמןליכה
לשטח ההפקר שבין הבנאלי למבןצע-היטב-
ןתן  -לא.

ןיסנט סאז ),(Vicente Saez
יי מערבןלת " ) ,(Wirbel

הציג עבןדה בשם

ערבןביה חלןמית

מןצלחת של מרכיבים ,שזכתה לתשןאןת
סןערןת .הןא מכניס את שמןנת רקדנין

לתנןעןת ספיראליןת רחבןת  ,בתצןרןת

שמשתנןת כל העת בחלל הבימה הריק .
הרקדנים נפגשים  ,מתחלקים לזןגןת ,מניפים
זה את זה אל על ,מןשכים אלה את אלה ןכמן
נארגים האחד בשני .בתןך המערבןלת הזן,

כאילן ביקש לשןב לרגע אל השפיןת ,הכניס
סאז קטעי סןלן  ,המאפשרים בכל פעם לדמןת
אחרת להיעצר לרגע ןלהתמסר למשהן
משמעןתי ןעדין  .למשל ,תןך מחןןת של השבעת
רןחןת ןבצעדים מצד לצ,ד רקדנית שברירית
מחפשת את זהןתה .שכרןן חןשים קןלקטיבי
ןח י פןש זהןת אישית הם שתי פניה של היצירה ,

שלמרןת תנןעתה הנמרצת למעשה כמעט
דןרכת במקןם

-

בשל העדר התפתחןת

דרמטןרגית ברןרה  ,שתמקד את מבטן של
הצןפה .

היןצר השלישי מספרד המשתתף בערב זה ,

חןאן קרלןס

גרסייה ),(Juan Carlos Garcia

תןחם את נקןדת המןצא שלן בבהירןת
ןבנחרצןת .יינןף עם צללים "

)(Landschaft mit Schatten

שלן הןא מחןל

לארבעה זןגןת ,ןהןא אכן מתחיל כמשחק של
אןר ןצל  .מיד בהתחלה מניד אחד הגברים

מנןרה  ,התלןיה בגןבה לא רב מעל ראשי
המשתתפים ,ןהיא חגה ןזןרקת אןר ןצל

חליפןת  .עןד הןא מניע בעדינןת אשה ששכןבה
על הרצפה ,ןדמןת נשית נןספת נעה כמין הד

לתנןעת האשה הראשןנה .זה מקןם אפל במין
שןם-מקןם ,אבל בהחלט כאן ןעכשין.
הרקדנים ניצבים בצ,ד מנסים צעדים  ,מדברים
ןמדי פעם הם תןקפים זה את זה בתנןעןת

בזק .הסצינה מתפתחת כאילן באקראי  ,אבל
מןסיקה סןחפת של ג'ןאן סאןרה

)(Joan Saura

מעניקה לה מתח עצןם .ייצעדים

נמןגים ,נפילה ,התנגשןיןת ,אלכסןנים,
מקצבים נןצרים ןנעלמים יןצרים משחק מקרי
ביניהם .נשימןת מןאצןת  ,מבטים חטןפים בין

שןתפים למזימה" ,כך מתאר הכןריאןגרף את
יצירתן.

זה הנןשא העתיק

-

גבר/אשה ,ןבכל זאת

גרסייה מצליח לחשןף בן משהן חדש :הזמנים
השתנן ,האןןירה קשה ,אין תשןבןת לשאלןת
הטןרדןת  .המפגשים בין הדמןיןת הם

התנגשןיןת אקרןבטיןת ,אמביןןלנטיןת

-

תןקפניןת ןרגשניןת בן זמנית .האנשים מןדדים

זה את זה ,את כןחם האחד מןל השני  .חברה
תחרןתית על סף התהןם מחפשת אהבה אחרת,

אבל אין

-

ישנה רק זאת הישנה.

גרסייה אינן מרשה לעצמן כל רמז לפתרןן  .הןא
גןרם להתרחשןיןת לרחף במתח עז  ,ןהקבןצה
נענית לאתגר המסןכן  ,ןמבצעת את הסיבןבים-
תןך-נפילה ןההרמןת הנןעזןת במסירןת
ןהקרבה עצמית .הקן הדרמטןרגי נמתח כקשת

ןמזכיר את מחןל הבןלרן בעליית המתח הבלתי
פןסקת שלן .לבסןף מגיע הצןפה לתחןשת חנק

ןמבקש לנשןם אןןיר  :מה התרחש כאן? משחק
האהבה הןא משחק באש .ייהאש המןכרת לי,
אןרבת במחשכים  .להבה נצחית  ,מטהרת ,

ןמשמעה הרס" ,כןתב גרסייה.

~

יי מערבולת "  ,כוך  ':ו)סנט סאז
"WIRBEL". CHOR.: VICENTE SAEZ
PHOTO: ARWID LAGENPUSCH

יי גוף עס צככ י ס  ",כו ר '  :ח ו אן ן 7ר כו ס גרס "ה
רקדנים  :גרגזר ס י יפרט  ,אגג'כ ה י י" כ האך ךט
"LANDSCHAFT MIT SCHATTEN". CHOR. : JUAN CARLOS GARCIA
DANCERS: GREGOR SEYFFERT, ANGELA REINHARDT
PHOTO: KONSTANZE ARENKENS
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קןרס הקיץ מתקיים בהדרכת מיטב המןרים

מהארץ ןמהעןלם ןבמבחר הסגנןנןת:

בלט קלאסי
אילנה ואדם פסטרנק  ,ארתור אבדליאו

מחןל

גןאז

שמעון בראוו ,מגו דוייל ,רינה ולך

מחןל מןדרכי
אילנה קליף ,מיכל ספירא

~

סטפס
אבי מילר ,עופר בו
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יחןדיןת

החלה ההרשמה
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המדע  ,ותולדות האנושות בכלל  ,ומטרתו היתה
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מאת Ramsay Burt
Routledge, London and New York
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מרתקים

על נושאים

בצורה

לא

שאיש

יבין

עבר גלגולים רבים ובמזרח ניצב מאז ומעולם

שחלים באישיות מבקר המחול על פי הפרסונה

במרכז בימת המחול ,היות והמחבר אינו איש

שהוא מ י יצג בקטע הביקורת שהוא כותב בכל

מחול מקצועני מנעוריו  ,אלא מרצה לקולנוע

רגע נתון  ,לדבריה  ,למשל תיאופיל גותייה ,

ותולדות האמנות והעיצוב באוניברסיטו )J

המבקר המצוין של הבאלטים הרומנטיים של

בריטיות שונות  ,ורק היום מרצה על מחול

המאה ה  , 19-נחשב בדרך כלל לרומנטיקן חסר

באוניברסיטת לסטר ,הוא שבוי פחות מאחרים

מתאר מופעי תיאטרון הוא נשמע כאנליטי קן
לכל דבר  ,מהרצאה זו בהחלט ניתן ללמוד על

באירופה ובאמריקה במאה ה ,ZO -אלא ניסה

-

והמשפיעה

-

של המבקר ועל

הוא לא יכול שלא להתעסק בשאלה על הקשר
אבל רוב הספר  ,ובייחוד ההקדמה הארכנית

בין ריקוד גברי והומוסקסואליות  ,אך הוא

של העורכת  ,סובל בעיני מהנטייה האמריקאית

עושה זאת ללא התנצלות ופן זה אינו עיקר

האופנתית לכתוב בשפת הפרופסורים הגרמנים

מחקרו ולא מה שמעניק ערך ועניין לספר ,גם

של המאה הקודמת ,כלומר  ,כל שם עצם
משמעית

להתחקות אחר התפתחויות משמעותיות

בהצגת הגבריות על בימת המחול במאה שלנו,

Choreograp h i ng History

-

בסטריאוטיפים ביחס לרקדנים גברים,

ברט מעיד שלא כתב את תולדות המחול הגברי

כתיבתו,

כותרת הספר י כולה להיות לפחות תלת -

הרקדן ממין זכר ,שבמחול האמנותי המערבי

רקדנית ומחיוכה השובה לב ,אולם כשהוא

נפשו החצויה

ע ורכתSusan Leigh Foster :
Indiana University Press

ספרו של רמזי ברט אינו עוד ספר על תולדות

היא "Different Personas: A History of
" ?  ,One's Ownשל לנה האמרגרן
)  - (Lena Hammergrenעל אודות השינויים

תקנה ,שמסוגל להתלהב מצוואר נאה של

איר לכתוב

Bodies, Spectacle, Sexualities

וחסר משמעות  ,נעדר כל קשר להיסטוריה של

~'.:;:::;~~,,::_~':;~.,':,'~:,:
 Jflט

The Male Dancer

המחול או המחול בכלל  ,אוסף פרטים מוזרים

~ :;;.~ ISTORYגl?~HI :זCHOREOG ie
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הגבר

יי מחול מודרני ברייך השלישי "

ו " אשראי  ,נובלות ואוננות  ",משהו מלא דמיון
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הנצחית

הרקדן

החוקרות החשובות ביותר של מארי ויגמן ובני

\ג

~

השאלה

-

הוא לא מגיע למסקנות חד משמעיות,

כפועל  ,כל תואר הפועל כשם עצם וכון זה

כביכול משווה מדעיות ועומק לדברים אבל

האם פירושה ייתולדות

הכוריאוגרפיה  ",איך "לכר גרף " את

בעצם סתם מסבך את האנגלית ,שהיא שפה

...

ההיסטוריה  ,או שמדובר באימוץ סתמי של

ברורה ומדויקת ,והופך אותה למשהו בארוקי ,

iבכ

כותרת  ,כ פ י שנר מ ז בהקדמת העורכת ,
בהקדמה נכתב שהספר הוא קובץ הרצאות

שניתנו בכנס תחת השם הזה  ,שנערך

ב, 199Z -

בקמפוס א וניברסיטת ריברסיי,ד בקליפורניה ,
בכנס השתתפו היסטוריונים של האמנות ,

ם

מתוסבך ומעמעם,

ם
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MoveIllent
IIllprovisation
In the Words of a Teacher and Her
Students

ומיועד לסןלו מתחילים ןמתקדמים .המשתתף

מתבקש במשימה זו לדמיין שהוא עין
המצלמה .שלב ב' שייך לקטגוריית

אינטראקציה עם אחרים ומיועד למתחילים
ומתקדמים בקבוצה .המשתתף מתבקש לעצום

עיניים ןלהרים ידיים לפנים בגובה הכתפיים

Georgette Schneer
New York: Human Kinetics, 1994

עד שהוא נןגע במישהו אחר בקבוצה ןאז לנןע

יחד איתן .סעיף ג' שייך לקטגןריות הדמיןן
ןהרגש ומיועד לסולו מתחילים ומתקדמים .

שיחןת ןציטןטים של תלמידיה ארןגים בתןך
הטקסט,

ו 160-

בסעיף זה יש לנוע במרחב תוך שימןש בכל

נושאים ורעיונןת

לאימפרוביזציה מייחדים את ספרה של שניר.

החושים  ,ןברגע שעולה אסוציאציה כלשהי

מטרת הספר ,העוסק באימפרוביזציה בתנועה,

דרך אחד החושים ,להתחיל לפעול על פיה.

היא להנחיל את תןרת האימפרןביזציה לעוד

ההנחיות שנותנת המחברת הן כלליות ןהקורא

תלמידים ומורים ,וכך להעשירם בניסיונה הרב

יכןל לגוןן את הנןשאים  ,על בסיס רעיונותיה

של שניר בתחום .הספר מדגיש את החשיבןת

ותוך היעזרות במבנה השיעןר שהיא מציעה.

האימפרןביזציה ,ומעניק לטכניקה מקום שני

לדעת המחברת  ,אימפרוביציה היא נגיעה

שיש לכך שהתלמיד יהיה הןא עצמן בתהליך

ילדיה
איזד  Iרה

של

בלבד מבחינת חשיבותה .עבודת

ייבזיכרןנות" שהגוף אגר במשך השנים ,ולכן

האימפרוביזציה ,נטען  ,מעשירה את ניסיון

היא קרקע פוריה להתנסןיות  .למרןת שזן אינה

היוצר ןמהןןה קרש קפיצה לאמנןת ןהכנה

אמנןת ןלא מיןעדת לקהל ,היא משמשת קרש

לכןריאןגרפיה .

קפיצה לאמנןת המחול ,שכן היא משלבת
עקרןנות מתוך אמנות המחול )צורה ,קו,

דבקו

בשלןשת הפרקים הראשונים בספר מסבירה

מהירות·  ,כיוון ,גןבה ודינמיקה( .שניר טוענת

המחברת את המושג אימפרוביזציה .על פי

In the Footsteps of
Isadora

שניר ,זו תנועה ספונטנית ,לא מעושה ,שכוללת
מחןןת ןהבעןת יןמיןמיןת עם הבעת רגשןת .

באמצעות אימפרוביזציה אפשר להעביר

מאת

Anna Duncan

שלמרות שהאדם העןסק באימפרןביזציה

רעיןן,

לתת פירוש ,לתאר בדרמה את התגובה לצליל ,

מתןך קטלןג תערןכה

לרגש  ,לסיפור או לרעיןן .אימפרוביזציה נעשית

במןזיאןן למחןל בשטןקהןלם

ללא מוסיקה ,שכן מוסיקה עשויה להגביל את
עבודת הקבוצה אן הפרט אם יהין בריתמוס

אחד הרכיבים החשןבים בדרכה של הנביאה

או מצב רוח לא תואמים.

הגדןלה של המחןל ההבעתי המןדרני ,איזדןרה
דנקן  ,היה ההןראה .היא ייסדה בתי ספר

שניר טוענת שלכל אחד הפוטנציאל לאלתר

משלה בברלין ןגם בברית המןעצןת שאחרי

)אנו עושים זאת בחיי היומיום שלנו( ומדגישה

הפיכת אןקטןבר ,בתמיכת הממשלה

שיצירתיות אפשר לרכןש  .יתרונות

הקןמןניסטית.

האימפרוביזציה בתנועה הם בכך שהיא

מעשירה את כלל התנועה על ידי שילוב כל
לנערןת שחינכה בדרכה המיןחדת קראה

,Isadorables

שפירןשן י כןל להיןת גם יי בנןת

איזדןרה" ןגם יימעןררןת התפעלןת"

.adorables

-

האספקטים שביחד הם מהות האדם

-

גןף ,

שכל  ,דמיון ,היסטןריה אישית וקשרים
חברתיים .לאדם כפרט היא מעניקה ביטחון

כל יי ילדיה  ",שהמשיכן לבצע את

במגעים חברתיים ויכולת להתבונן ולקבל

ריקןדיה גם אחרי שמןרתם נספתה )חנןקה

השראה מאחרים ,ואימפרןביזציה בקבןצה

בצעיפה שהסתבך בגלגלי המכןנית בה נסעה(,

מקבלת עוצמה שמגבירה את ביטחןן הפרטים

שינן את שם משפחתן לדנקן .שמה האמיתי

בקבוצה ואת היכולת היצירתית שלהם.

של הרקדנית היה  ,אגב,

.Denzler
על פי שניר  ,למורה המלמד אימפרוביזציה

בסיס התערןכה הןא ארכיןן של אנה דנקן

) (1980-1891

שהןפקד במןזיאןן המחןל

אסור לשפוט ,לנתח אן להסביר  .עלין להשתמש

משתמש בכל חלקי גןפו ,לעןמת הרקדן

בניסיןנן להביא את התלמיד לפתח את

המשתמש במילון תנועןת מצומצם שמכתיב

בשטןקהןלם על ידי רקדנית אמריקאית בשם

היכולות הגלומות בו .הוא צריך לספק גירןיים,

הסגנון של הכוריאוגרף ,הרי שידיעת יסודות

קתלין קןןינלאן .קןןינלאן הכירה את אנה

להבטיח לתלמיד סביבה בטןחה ,לגרום לכך

המחןל תביא למגוון תנועה רחב יןתר מאשר

דנקן כשזן כבר היתה אשה זקנה ןכמעט

שיהיה בטןח בעצמו ,בחברין ובמורה ,למקד

זה שינבע מהתנסות אישית ללא ידיעה במחןל .

עיןןרת ןחיתה בבית אבןת על יד נין יןרק.

הקשבה פיסית ומנטלית ולשפר את יכולתו

יתרןן האימפרןביציה הוא שבאמצעותה כל

מהידידןת שהתפתחה ביניהן צמחה התערןכה

הגופנית .

אחד משתמש במגןןן תנןעות אישי ןיוצר

המיןחדת במינה .הקטלןג כתןב שןןדית

תרגילים המתאימים לו  .זה משחרר מתחים

ןאנגלית ןמכיל לא רק תעןדןת ןצילןמים אלא

בפרק האחרון מופיעה רשימה של

ונותן סיפוק מיידי ,הסיפוק שביצירת מחול
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נושאים,

גם מאמרים מאת חןקרים חשןבים ,כמן

או גירןיים  ,המתבססים על מלה  ,משפט אן

הדןןיג מילר  ,אנה קיזסלגןף ןאריק נאסלןנ,ן

רעיון ולקוחים מחיי היומיום אן ממשחק

מנהל המןזיאןן למחןל בשטןקהןלם .התערןכה

אסוציאציות  .הנושאים מחולקים לקטגןריות

והשתתפות בו ללא כל צןרך בחזרןת .
שניר נןגעת בספרה בקשר ביו אימפרוביזציה

ןהקטלןג מתארים כמעט תשעים שנה של

)אמנות  ,דמיון  ,אינטראקציה עם אחרים ,

בתנןעה לבין עלייה בביטחןן של העוסקים בה

ראשית המחןל החדיש  ,התקןפה המקבילה

משחקים ,רגשןת ןטכניקה( ןמאןרגנים בטבלה

במגעים חברתיים ,ןכן בכך שאפשר לרכוש

לחייה של אנה ,יי בתה " של איזדןרה.

ם

לנוחןת הקורא .לדוגמה  ,משימה מספר 4

היא

-

ייצייר ציןר מתמשך" .היא שייכת לקטגןריית
אמנות ןמיועדת לסולן מתחילים .משימה
מספר

- 105

ייחןשים "  ,מןרכבת משלןשה

כןשר יצירה ושלמןשג ייהצלחה" אין כל
משמעןת בעבודה זאת.

ם
הניה רןטנברג

שלבים .שלב א' שייך לקטגןריות דמיןן ואמנןת
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ג '" ק :זה שןב תלןי בכןריאןגרפים  ,ןבת דןר

י  IIת :שמתי לב בכל השיחןת שלנן  ,שאתה תמיד

עןבדת עם קשת רחבה ןמגןןנת של

חןזר להגדרה  IIרקדן חןשב  ".עד כמה זה חשןב

כןריאןגרפים .יש לה רפרטןאר עשיר מאןד ןרב

בעיניך?

ספר לבאלט ןהשתלם ברןסיה בסטןדין של

אני בהחלט רןאה בקהל אינד י קטןר חשןב  .מה

ג '" ק :לדעתי  ,היןם  ,גם במחןל קלאסי ןגם

הבןלשןי .לאחר מכן היגר לצרפת ןהקים בעיר

שאןכל לןמר הןא שאני נמצא כאן לתקןפה די

במןדרני  ,זה הדבר החשןב ביןתר  .לחשןב

ראן את הלהקה שאיתה כעבןר כמה שנים עבר

ארןכה כבר פעם שלישית  ,ןבכל שהיןתי

לפעמים יןתר חשןב מאשר לעשןת .רקדן חןשב

לפריס .הןא יצר סגנןן יחןדי הנקרא על שמן ,

נןכחתי שבת דןר ממלאת אןלמןת בקהל שבא

הןא בסןפן של דבר גם המבצע הטןב ביןתר,

שמשלב טכניקת באלט קלאסי עם מחןל

לא רק לראןת אלא גם להתמןדד עם האתגר

מכיןןן שבלי מחשבה אין משמעןת לתנןעה.

מןדרני.

האינטלקטןאלי  .אני חןשב שמחןל מןדרני חייב

מאת

י

ן ס

י

תבן

ך

ג'יג ' י קצ'ןליאנן נןלד ברןמניה ,למד שם בבית

גןני .את ההגדרןת נשא י ר למבקרים ןלקהל .

למשןך את הקהל הרחב ןלא להבריח אןתן.

י  IIת :אתה התחלת כרקדן קלאסי ןהפכת

לישראל הגיע בפעם הראשןנה לפני שנתיים

דןןקא העשרת הרפרטןאר נןתנת לכל אחד

לכןריאןגרף מןדרני .אתה יצרת למאיה

ןהעמיד עם להקת בת דןר שתיים מיצירןתין ,

משהן הקרןב ללבן .העיקר שהגישה למחןל

פליסצקיה מןפע לפי המחזה  IIהמשןגעת

תהיה רצינית .הרי יש לא מעט מאחזי עיניים

משאין  ",ןלפינה באןש את אחד הפרקים

את "קרטןנס" ") "( Cartoons

ןאת "סערה" ,על

פי סןנטה מאת בטהןבן באןתן השם .לפני שנה

שןב הגיע לעבןד עם רקדני בת דןר על יצירה

משלן

-

"אקטן"

") "(. Acto

השנה ביקר כאן

בתחןם המחןל המןדרני .זה כמן ברפןאה
הןמיאןפתית

-

ב  IIפןלחן האביב

יש בין הרןפאים כשרןניים

אחד הקןטביןת הזאת?

מאן,ד המצילים אנשים  ,ןיש נןכלים .כך גם

בשלישית ,ןהשיחה שלנן התחילה בביקןר הזה.

במחןל מןדרני .ןדאי אפשר תמיד  IIלהצדיק

דיברנן על עבןדתן בבת דןר ,על הכןריאןגרפיה

את אחיזת העיניים הזאת בטענה ש  IIהקהל לא

שלן  IIירח

מלא ,II

על רקדני הלהקה ,על דרך

II

שלה  .איך מתאחדת ביןצר

II

ג" ' ק :קןדם כל  ,כבר בתחילת דרכי שילבתי את
שתי הגישןת .באמת  ,תשע שנים עסקתי

מבין את העבןדה משןם שאני גאןן "  .אבל אי

בבאלט קלאסי

יצירתן .אמנם ,נפגשנן גם בביקןרין הקןדמים

אפשר לטעןן את זה לאןרך זמן ,מכיןןן

בבית הספר שבן למדתי ברןמניה .אך היתה לי

ןשןחחנן על דברים רבים )השפה המשןתפת

שלהןפיע באןלם ריק זה לא כל כך מעניין·

שם מןרה נפלאה  ,מרים ראדןקנן-טאןזינגר ,

שלנן היא רןסית( ,אך ניסיתי להשתמש

אמנם  ,גם סמןאל בקט הציג את מחזןתין

שהעניקה לי את תחןשת החןפש ןההנאה

בידיעןתי מהפגישןת הקןדמןת רק כדי ליצןר

באןלמןת ריקים זמן רב ,אבל זן היתה תקןפה

שבתנןעה  ,שבמחןל ,שבריקןד .באןתן הזמן ,

מעין דיןקן של הכןריאןגרף הנפלא הזה  ,שמכל

אחרת .הצןפה היןם הרבה יןתר פתןח  ,משכיל

בהיןתה אמנית מןדרנית גדןלה  ,היא עמדה על

עבןדה ,מכל מלה ,מכל ביטןי ןמכל תנןעה שלן

ןמנןסה.

כך שאמשיך להתאמן בטכניקה קלאסית .כך

נןשבת רןח של שמחת יצירה ןאהבת החיים.

-

זן היתה המגמה העיקרית

המשכתי לרקןד נסיכים ןדןכסים למרןת
שהשתעממתי מזה נןרא .זה היה קשה לא רק

בגלל ה  IIסכיזןפרניה הכןריאןגרפית"  .מנהלי

 IIאני נהנה לעבןד עם רקדני בת דןר"  ,הכריז
ג'יג'י בפתח השיחה II .בפעם הראשןנה,

בית הספר ראן בעיסןק שלי במחןל מןדרני מין

בהתחלה ,היה לא קל איתם .הם פשןט לא

מעידה  ,אפילן בגידה .אבל אני כבר הבנתי

הבינן מה אני רןצה מהם .כל הדגמת תנןעה

שדבר אחד מעשיר את השני

שלי התקבלה בהרמת גבה .כעת הכל השתנה.

המחןל המןדרני ןההיפך .אני גם הייתי כבר

-

קלאסיקה את

ביצירה החדשה הזאת II ,ירח מלא" ,אנן

בדרך לטכניקה משלי  ,אפילן בתרגןל היןמי

משתמשים בטכניקה מאןד לא מקןבלת  ,ןלן

המצאתי תרגילי תנןעה משלי  ,שמהם הנחתי

רק מבחינה פיסיןלןגית .הנןשא הןא השפעת

יסןדןת לסגנןן משל י

-

זה שבן אני יןצר עכשין .

הירח המלא אפילן על האנשים הכי רציןנליים.
גם בעלי היגיןן בריא מתנהגים בצןרה מןזרה

י  IIת :ןבכל זאת נחזןר למאיה פל י סצקיה  .לא

בעת הןפעת הירח במילןאן :אחד נעשה משןרר

מכבר קראתי את ספרה אני ,מאיה פליסצקיה

ןהשני מאבד קצת משפיןת דעתן .בעצם זה

ןמצאתי שאינן מצטיין בכנןת  ,אך מלמד על

אןתן הדבר  ,לא? אני דןרש מהרקדנים

אןפי המחברת ןעל דרכה לפסגת הבאלט.

המבצעים עבןדה זן לנןע כשגןפם מןחזק

למרןת החןם ןהאהדה שאתה מפגין כלפיה

באלכסןן ,ןהקןשי כאן לא רק טכני אלא גם

בכל ש י חה  ,ןלמרןת ש י צרת בשב י לה את

פסיכןלןגי .יש קןשי אןפטי בראיית המציאןת

 IIהמשןגעת משאין"  ,מןפע שבכיכןבה זכה

באלכסןן .אני לא מןןתר להם  ,לא מןכן

לב י קןרןת נלהבןת גם במערב ןגם ברןס י ה ,

לפשרןת ,ןהם בסןפן של דבר מצליחים.

אתה מןזכר בספרה רק פעם אחת ,ןגם אז רק

בקשר לנסיעת להקתך עם ההצגה הזאת
י  IIת :בזמן האחרןן הצטרפן לבת דןר לא מעט

למןסקבה .

רקדנים מתחןם הבאלט הקלאסי .האם הקןשי
בהסתגלןת לסגנןנך נןבע מדרך המחשבה

המסןרתית שלהם  ,מהעדר תפיסה מןדרנית?
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הראייה

ג '" ק :לי נדמה שכל המלחמןת האלה ,כל
העימןתים בין קלאסיקה ןמחןל מןדרני אבד

עליהם כלח  .הראייה העכשןןית קשןרה לא
בתנןעה זן אן אחרת  ,אלא בדרך מחשבה של
כןריאןגרף על תנןעה .כשיש לרקדנים יסןד
טכני טןב הם מסןגלים להכל  ,הם מסןגלים

העכשווית

קשורה לא בתנועה ז ו
או אחרת ,אלא ב ד רר
מחשבה של כוריא וגרף
על תנועה .כשיש

ג "' ק  :מאיה הגיעה לראן כשספרה היה בשלבי
סיןם  .אני הייתי ע ד לכתיבת הפרק האחרןן.
גם לי חבל שהיא לא הקדישה יןתר מקןם
לעבןדתנן המשןתפת  ,ןלא למען איזכןר שמ י

אלא מכיןןן שתהליך העבןדה היה מעניין
ביןתר .הרי אם נחזןר למה שקראת קןדם
ק ןטביןת

-

מאיה פל י סצקיה  /פינה באןש,

ניןןכח  ,שמבחינת תפיסת המחןל  ,אין הבדל
גדןל ב י ן שתי הגדןלןת הלל ן  .מאיה רקדנית

לרקדנים יסוד סכנ י סוב

עכשןןית מאן,ד למרןת שכל החיים רקדה את

מיןמנים מבחינה טכנית גם קל יןתר לחשןב ,

הם מסוגלים להכל ,הם

הקלאסיקה  .זאת הסיבה שמיד מצאנן שפה

הם חןפשיים בדמיןנם .התנןעה עצמה מפסיקה

מסוגלים להסתגל לכל

משןתפת .כי היא הבינה מהרגע הראשןן שכדי

להסתגל לכל סגנןן .אני בטןח שלאנשים

להיןת מכשןל ,ןדןןקא בבת דןר הרמה הטכנית

לרקןד  IIמשןגעת

II

היא חייבת למצןא גישה

עלתה פלאים .אני עןבד איתם יןתר על

סגנון .אני בסוח

המחשבה מאחןרי התנןעה  ,על הפילןסןפיה של

שלאנשים מיומנים

מהעבןדה בלהקןת של מןריס בז ' אר אן רןלאן

היצירה.

מבחינה סכנית גם קל

פטי .אני חןלק על דעתך בעניין הספר .בעיני

י  IIת :אם כ,ך האם אפשר עןד לדבר על הסגנןן
של הלהקה?

יותר לחשוב ,הם
חופשיים בדמיונם

שןנה אפילן מזאת שהיתה מןכרת לה

הןא מןצא חן  ,מכיןןן שזאת היא ,מאיה  ,עם

חןש ההןמןר החריף האןפייני לה ןעם לא מעט
כעס  ,רןגז .דןןקא הכעס הזה היה החןט

65

המקשר בין מאיה ןהגיבןרה שלי ,שהיא לא
משןגעת במלןא מןבן המלה  ,אלא אשה זקנה

ןלא כל כך פשןטה .מאיה היתה צריכה למצןא
את קןןי האןפי שלה בתנןעה ןבזה הדהימה

את כןלנן .גם העןבדה שהבאלט התקבל

בהתלהבןת במןסקבה היתה חשןבה לי יןתר
מאשרכמה דפים בספרה.

אבי רקדן ,אבי מאוהב בריקוד ,בתבועה .אבי מרבה

לאלתר ,עובד הרבה ,עובד על עצמי ,עם עצמי .אבי
בפתח לכל מדע ,ממש מטמיע אותו בתוכי ,אבל אחר

כר אבי בסגר לחלוטין ובכבס לעולם אחר ,ואז ,כאילו
ללא התערבות שלי ,משהו בולד ,משהו מופיע
ג ' יג" ק צ ' ו ליאנו

י"ת :יש לציין שלפי הביקןרןת היא התקבלה

GJGJ CACJULEANU. PHOTO: PHJLJPPE RENAULT

בהתלהבןת הרבה יןתר גדולה מאשר עבןדןתיה
של פינה באןש  .על באןש כתבן בכבןד רב אך

גם בזהירןת לא מעטה  ,בהסתייגןת מסןימת.
ג "יי ק :אני חייב לפינה המןן  .היא תמכה בי
בתקןפה שהיתה מאןד לא קלה בשביל י .הייתי
בתחילת דרכי ככוריאוגרף ,רק התחלתי לעצב
ןלבסס תפיסה ןטכניקה משלי במחןל  ,ןהיא

ללא היסןס נתנה לי לעבןד עם הלהקה שלה ,
עם הרקדנים הטובים ןהחכמים שלה במשך
שנה שלמה  .אבל פינה  ,כןריאןגרפית גדולה
ןכישרןן אדיר  ,הלכה בדרך השייכת רק לה ,

שלא מתאימה לי כלל  ,דרך תיאטרןן-המחןל.
זה נפלא כי היא עןררה התעניינןת במחול
בקרב אנשי התיאטרןן  ,שעד אז הסתייגן

מהצגןת מחןל  .אך היא התרחקה מהריקןד .

r:.-

היא כןריאןגרפית עשירת דמיןן כפי שרןאים

מיד ב"פןלחן האביב " היא רקדנית מןכשרת ,
בזה אפשר להיןןכח גם ב " קפה מילר  ",אבל
היא כבןלה בקןנספציה של עצמה .משום כך

לדרכה לא הין ממשיכים ןהיא הסתיימה גם

ג "יי ק  :אני קןרא לסגנןן שלי תיאטרןן

עןבד הרבה  ,עןבד על עצמי ,עם עצמי  .אני

עבןר פינה באןש עצמה .לי קשה מאןד לדבר

כןריאןגרפי כי אני לא אןהב את המןנח

נפתח לכל מדע  ,ממש מטמיע אןתן בתןכי  ,אבל

הר י קןד .Dance Theatre -

על זה כי אני אןהב אןתה מאן,ד אך הגישה

תיאטרןן

שלה לא מקןבלת עלי .אני אןהב מחןל ,אןהב

כןתב מחזה בשפה כוריאוגרפית  ,כלןמר מתרגם

תנןעה  ,ומשןכנע שבתנןעה אפשר להביע הכל .

אןתו משפת התיאטרון על ידי העברה מסמל

משהן מןפיע  .לפעמים מה שאני אןמר לרקדנים

יש לא מעט יןצרים שמנסים לחקןת את

המלה לסמל התנןעה  .תנןעה היא סמל הרבה

כאילן בכלל לא יןצא ממנ י ,ןכאן היתה לי

הסגנןן של פינה אך זה בלתי אפשרי כי להם

יןתר מןפשט ממלה  ,הרבה יןתר רב משמעי .

בעיה

חסרה הגאןניןת שלה .

הייתי אןמר אפילן סמל יותר אינטימי ,שכל

להעביר לאחרים ,ואיך להסביר מה שאני כבר

אחד יכןל לפרש אןתן רק לעצמן.

חש  ,מה שממש רןצה להתפרץ ממני  .שנים

אנ י

אחר כך אני נסגר לחלןטין ןנכנס לעןלם אחר ,

י " ת  :ומה הנןסחה שלך ללהקה מןשלמת ,
הלהקה האידיאלית?
ג" י ק  :אין בעןלם דבר מןשלם  ,אך בשבילי
האידיאל היןם זן הלהקה שלי :נןסחה יןצאת

מן הכלל 12 -

רקדנים שכל אחד כאילן תןרם

חלקיק מן האישיןת שלן .אני לא אןהב לעסןק

במאסןת על הבימה  ,גם 12
עבןדה עם כל אחד מהם ,עם 12

-

לא איך להטמיע לתוכי אלא איך

רבןת לא יכןלתי להפןך את זה למשהן מןחשי

י"ת  :כל מה שאתה אןמר קרןב מאןד

שניתן להראןת  ,שאפשר להסביר .ןהאפשרןת

למןסיקה :הפשטה  ,סימבוליןת  ,רב משמעיןת

שיחקן אןתך בצןרה עיןןרת היא עןד יןתר

ןאפשרןת לפרשנןת רבת פנים  .גם המספר
מעןרר אסןציאציןת עם דןדקפןניה

12

12 -

גרןעה  .לדעתי  ,רקדן חייב ליהפך לשותף
למחשבה  .במןסיקה יש פרטיטןרה  ,ןיכןלת

הטןנים ,ןגם את העצמאןת המסןימת של

לפרש .לנן אין מדריך אנליטי כזה ,ןעל זה אני

הרקדנים אפשר להשןןת לקןנטרפןנקט.

עןבד כבר הרבה שנים  .אך נחזןר לשאלתך על

זה הרבה כי זאת
דמןיןת .

ואז  ,כאילן ללא התערבןת שלי  ,משהן נןל,ד

תהליך היצירה
ג" י ק :יש לי יחסים מאןד אמביןןלנטיים עם

-

זה הרגע היפה ביןתר  ,למרות

שהןא יכןל להיות מאןד מאןד כואב  .יןצר חייב

המןסיקה  .לפעמים אני מןכן לתקןע פגיןן

לח י ןת את זה ןלהעביר זאת לאחרים ,ןכשהם

בגבה מרןב שנאה .היא פןעלת עלי כמן שהירח

מתחילים לקלןט  ,לחןש  ,ואתה רןאה איך כל

במןסקבה שחשןב לי מאןד  .העניין הןא

המלא משפיע על אנשים חדי חןשים  .אבל

התחןשןת שלך מתמלאןת בתוכן ןמקבלןת

שלמןסקבה עכשיו נןסע כל אח,ד כי הדעה

מןסיקה טןבה תמיד פועלת עלי כסם ממריץ .

צןרה  ,זה רגע מןפלא  ,רגע של נס .

הרןןחת היא ש " שם יאכלן הכל  ".זאת אשליה

אנ י רןאה במןסיקה מרכיב בלתי נפרד

מןחלטת  .הקהל במןסקבה חכם ןמנןסה ,

מהתמןנה הכןללת של היצירה  ,ןמדגיש

י " ת  :ןזה כנראה מה שנקרא כישרןן יןצר .

ןהמבקרים שם מקצועיים מאןד .השתתפתי

שלרקדן חשןב להבין שצריך לרקןד לא לפי

כעת אנחנן מתכןננים לקראת ס י ןר הופעןת

שם במסיבת עיתןנאים עם

60

כתבים

המןס י קה אלא עם המוסיקה '.דןןקא בזה

ןהןפתעתי מהשאלןת החכמןת שהם הציגן .

עסקנן הרבה עם רקדני בת דןר ב " ירח מלא ",

היה ממש מרתק לענןת עליהן .אני אציג שם

ןלי נדמה שהצלחנן .

צ ' כןב  .בזמנן קראתי בשקיקה את כל כתבי

י " ת  :נגענן בכל כך הרבה תחןמים שאתה כיןצר

צ'כןב ןהכל התערבב לי בראש  .לא זכרתי מי

בא במגע איתם  :מןס י קה  ,תנןעה ,תיאטרןן ,

את עבןדתי האחרןנה

-

יי אס קן לקי  ",על פי

שייך למה ,היו לי רק רסיסי זכרונןת

-

מחןל ,ספרןת  ,ןהייתי יכןל להמשיך  .הכל נספג,

ייאסקןלקי " ברןסית  .זאת הסיבה שנתתי

הכל נקלט  ,הכל מתבשל בתןכך במשך זמן

ליצירה הזאת שם ברוסית  .גם בצרפת הצגתי

מסןים ןאז בא רגע של התפרצןת יצירתית .

אןתה תחת השם הזה.

איך מתנהל התהליך הזה ,איך כל זה מןצא את
הדרך החןצה?

י " ת  :אם נגענן בצ ' כןב ןבמחזאןת  ,עד כמה

קרוב סגנןנך ל יי דאנס-דראמה " ?

ג ' ייק :אני לא יןדע  ,אין חןקים  .אני רקדן  ,אני
מאוהב בריקן,ד בתנןעה .אני מרבה לאלתר ,
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אולמות גדולים ,נוחים
ארוח

שלום חרמון ז" ל  ,המפקח על המחול במשרך החינוך ותרבות .
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זולים בישובי הסביבה
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האולפן למוזיקה ומחול  -מועצה אזוךית בקעת בית שאן 11710
טל 06-588343 ,פקס06-587847 ,

ה

"אני מקוה שאינך וואה בספו זה סוף וכי עוד

ידך נטויה  ,..לוקוד עם החלום מוסו מידע מקיףי מן

הואוי שספו זה ישמש חומו לימוד בסיסי לכל בתי

ם הספו למחול"  -פרופ' חסיה לוי-ארגון
להזמנןת :רית אשל ,ת.,ד
חיפה
המחיר:

ון

I
THE ISRAEL BALLET

המרכז לבלט קלאסי
בית הספר של להקת הבלט הישראלי
בהנהלת ברטה ימפןלסקי
החלה ההרשמה לקורס קיץ שיתקיים בתאוינים 15 :ביולי וען  15באוגוסט
למשי 4שבועות .
השיעווים יתקיימו באולמי החזוות החןשים של הלהקה בוחוב הו נבו 16
תל-אביב )ז  Iבוטינסקי ן פינת אב 1גביוול תל-אביב(.
בהןונת ואובו פוומבוג משנה למנהל האמנותי של הבלט ההולנןי הלאומי

Dutch National Ballet

1920-1964

, 34987

820

היד הכרמל

סל04 - 246093 .
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חוגג עשו Iם שנות פע Iלות
מאת

יאבה

הולבונה

מ פת להקןת המחןל ברפןבליקה הצ'כית
אינה מקיפה גןפים אמנןתיים רבים ,ממש

כשם שהרפןבליקה הצ'כית עצמה אינה

משתרעת על שטח גדןל .בעצם ,שתי להקןת
הבאלט הגדןלןת העצמאיןת היחידןת הפןעלןת
שם הן להקת התיאטרןן הלאןמי בפראג
ןלהקת התיאטרןן הלאןמי בברנן ,בירת

מןרביה .כל יתר הלהקןת הן אנסמבלים של
בתי אןפרה בערי שדה ,שנדרשןת לספק
להפקןת האןפראיןת תמןנןת באלטיןת ,ןרק

פעם אן פעמיים בשנה מאפשרים להן להןפיע
בתןכניןת מחןל עצמאיןת.

בעקבןת השינןיים הפןליטיים שחלן ב , 1989-
הןפיען יןצרים צעירים לא מעטים ןהם מנסים
להדביק את התפתחןת המחןל המןדרני

העןלמי ,אך עד היןם ,להקת הבאלט היחידה
החשןבה שרןקדת מחןל מןדרני ברפןבליקה

הצ'כית היא להקת הבאלט הקאמרי של פראג.

הבאלט הקאמרי של פראג נןסד ב 1975-

על ידי

פאנל שמוק ,מנהלן האמנןתי עד היןם .זן
להקה עצמאית שאמנם לא נדרשת לספק
תמןנןת לאןפרןת ,אבל עד היןם ,אחרי כעשרים
שנןת פעילןת ,עדיין אין לה מחסני תפאןרןת,
תלבןשןת של ממש ,סטןדיןת משלה ןשאר
ייסטאבאט" ,כור' :פאנל שמוול
: IVAN MALYס Tס  K, PHס  R.: PAVEL SMס•STABAT·', CH

תנאים טכניים הכרחיים .היא בנןיה על שבעה
עד

16

סןלנים ,על פי הצןרד ןהיכןלת לעמןד

בתשלןם המשכןרןת.

הציר המרכזי של היצירה של שמןק הןא

מןסיקה איכותית שלא נכתבה מראש לבאלט.
כשמןנים אחןזים מהמןסיקה שבה הןא

משתמש ביצירןתין נכתבה על ידי מלחינים
צ'כיים כמן דבןז ' אק  ,יאנאצ ' ק ,מרטינן .גם
הןא ןגם הכןריאןגרפים האןרחים שהןא מזמין

לעבןד עם להקתן עןבדים בסגנןן מןדרני

המתבסס על המילןן הטכני של הבאלט
הקלאסי .
עד שנת

1994

זכה הבאלט הקאמרי של פראג

לתמיכה ממשלתית משמעןתית אד הסיבסןד

קןצץ לכדי שליש בשנה שעברה .איש לא חשב
שהלהקה תשרןד בתנאים החדשים ,אבל
דןןקא בתקןפה זן היא הפיקה פסטיבל
בהשתתפןת אןרחים נכבדים ,כמן להקת
הןןתיקים של תיאטרןן המחןל ההןלנדי

) (NTD3

של יירי קיליאן  ,ןבסתין  ' 95יצאה

בתןכנית בכןרה חדשה .את כןשר ההישרדןת

שלה יש לזקןף לזכןת כשרןנן היצירתי הכביר
של פאבל שמןק ןיכןלתן הניהןלית של מנכ"ל

הלהקה יירי אןפיילה.
מןפע הבכןרה שהתקיים בסתין נקרא ייחיי

אדם אחד"  .שמןק ייעד אןתן להיןת מחןל
אןטןביןגרפי ,אבל תןכניתן לא יצאה אל הפןעל
ןהתןכנית היתה בנןיה בסןפן של דבר משלןש
עבןדןת קצרןת .

אחת העבןדןת היתה יצירה של יןצרת צעירה
בשם אירנה יאנןבצןבה ,בןגרת כיתת

הכןריאןגרפיה של שמןק באקדמיה לאמניןת

בפראג ,ןשמה יי עליז ןמאןשר  ".היצירה שןנה
בסגנןנה מסגנןן-הבית של שמןק.

על רקע מסיבת סילבסטר יאנןבצןבה תיארה
מגןןן טיפןסים בחברה העכשןןית של פראג
ןבאןןירה השןררת בעיר בימים אלה .היא

העמידה  ,בצןרה אירןנית ,אלה מןל אלה ,
מצליחנים ןלא-יןצלחים  ,סנןבים למיניהם
ןפתיים שאינם יןדעים בדיןק מה קןרה להם.
התנןעה בנןיה סקיצןת קצרןת של פנטןמימה
ןליצנןת ןקטעים בסגנןן באלט קלאסי,

למןסיקה מאת המלחין הצ ' כי בן המאה

ה 18-

יןזף מיסליבצ'ק ,שהיא עיבדה למין סןןיטה
בעלת אןפי של מןסיקת דיסקןטק.

עד כה עבדה יאנןבצןבה בעיקר עם מקצןענים

למחצה  .הדבר מעניק ליצירתה טעם של
יי מחתרת " ןשל פסיפס  ,מעניינים כשלעצמם ,
אד המבנה הדרמטןרגי של העבןדה מגןבש
יןתר מאשר הצד התנןעתי ןבכןריאןגרפיה שלה
ניכרת שטחיןת מסוימת.

עבןדה שנייה ב " חיי אדם אחד " היא פרי עטן

של פטר זוסקה ,רקדן לשעבר בבאלט הקאמרי
ןהיןם סןלן להקת הבאלט הלאןמי  .הןא קרא

ליצירתן

" "Seul

ןהקדיש אןתה לז'אק ברל .

שלא כמן בעבןדה של יאנןבצןבה  ,אצל זןסקה
שירי ברל לא תלןשים מהקשרם ,ןברןר

יי ס טא ב אט  /,כ ז ר '  :פא ב '; שמ ו ק

"STABAT", CHOR,: PA VEL SMOK, PHOTO: IVAN MALY

בעקבות השינויים הפוליטיים שחלו ב  989-ך ,הופיעו יוצרים צעירים

לא מעטים והם מנסים להדביק את התפתחות המחול המודרני
העולמי ,אר עד היום ,להקת הבאלט היחידה החשובה שרוקדת מחול
מודרני ברפובליקה הצ'כית היא להקת הבאלט הקאמרי של פראג
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המחול וב-שכבתי ווב משמעי וכולו משחק בסמלים זומטיים .יש בו
יופי תנועתי וב ווגישות ,התנועה והמוסיקה משתלבות היטב ושמוק
פ א בל שמוק בש עת ההצגה החגיגית
PAVEL SMOK, PHOTO: /VAN MALY

שהכוריאוגרף מתכוון בעבודתו להראות משהו
כמו ייתמונות מחיי האמן '.י

הביטוי המחולי של זוסקה מפורט ואינטימי
עם תחושה של מיניאטורה ,והמבנה הפנימי של
יצירתו מוכתב על ידי שינוי מספר הרקדנים

וחלוקת חלל הבימה בכל קטע וקטע ,כל
תמונה מבטאת את יחס הכוריאוגרף למשורר-
זמר שרצה לעשות יותר מאשר לשעשע את
הצופים שלו

-

ז י אק ברל .את הדמות הראשית

רוקד הרקדן המוכשר פטר קולאר  ,ויתר
המבצעים משכנעים אף הם.

הכוריאוגרפיה של זוסקה נעה ו " מזמרת" באופן

שופע ובלתי מאולץ  .המחול שלו נמרץ ,אלגנטי
וגמ י ש עם הרבה יישארם" צרפתי .

היצירה המסיימת של התוכנית היתה הרצינית

מבין השלוש ,מעין

memento mori

מאת

שמוק עצמו.

לפני עשרים שנה הצטיין שמוק בשימוש מעורר
כבוד במוסיקה רצינית על בימת המחול .הפעם
הוא דווקא ייגזר" חלקים מיצירות ,וליתר דיוק

את החלק הראשון

מתוך ""Stabat Mater

מאת דבוזיאק .היצירה הכוריאוגרפית לצלילי
ייסטאבאט מאטר" משכנעת ואפילו מצמררת

לפרקים  .היא דנה בגורל האנושי  ,במוות
ובסבל  ,במאבקים ובעיוורון ,ברודנות
ובעינויים  ,ה יו ם ולפני אלפיים שנה ,ומבטאת
מעין תפילה למשמעות בחיים .המחול רב-
שכבתי ורב משמעי וכולו משחק בסמלים
דרמטיים .יש בו יופי תנועתי רב ורגישות,

התנועה והמוסיקה משתלבות היטב ושמוק
עושה פלאים במערך התאורה ובמשחק
במשטחים בגבהים שונים .אין ספק בכך

שלפאבל שמוק יש מה לומר .

ם

"  Dטאבאט  ",כזר  ':פאב) שמוק
"STABAT", CHOR. : PAVEL SMOK
PHOTO: /VAN MALY
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עושה פלאים במעוך התאווה ובמשחק במשטחים בגבהים שונים

•

~(
לטחול )
האולפן
אזורית
~~_-. .
__
~~..
ייטניךויי. . ~_~-
___. .,_,.
טוייצה___ . ."...
__-.., 1

~~--

בהכהלת יעל ברכיר

••
••
•
•
•
•••
••
••
•

סטודיו למחול אורינטאלי ואתני
בניהולה של מירי אלון

מבוא למחול

•

בלט קלאסי
מחול מודרני

הבעה במחול אורינטאלי

תיאטרון מחול

ריקודי

תולדות המחול
רפרטואר

בטן

תמצית המחול
במחןל האןרינטאלי ישנן דרכים רבןת
להבעת שמחת התנןעה  ,התפתחןתה עם

~

חןקי הגןף האנטןמיים פיסיןלןגיים ןפיתןח
החןשים דרך הריקןד

סדנאות עם מורים אורחים

~

קורסי קיץ

ערבי

~

תרבות

מנויי מחול לתלמידים באולם

הרצאןת בנןשא ריקןדי הבטן אז

ארוח כנסים ארציים

ןהיןם ןמקןרןתין )התפתחןתן( בשילןב

הןפעה ןשיעןר לדןגמא בשיתןף הקהל .
הביצוע

צוות המורים

עפרה אכמוו ,מיה בנקוב ,אלה

.1
.2

צפירה עצמון  ,מרינה פילק  ,שרונה

•

 99R ~ ilfד~

ry;ilf

יצירןת אישיןת ןכןריאןגרפיה של מירי אלןן .
להקת רקדניןת המןרכבת מתלמידןתיה.

מרסיה שחורי  ,דיתי תור

מלווה בפסנתר

שיעור ניס י ון  30ש " ח  ,חודש שלם 110

ריטה למזוב

הרשמה לשיעורים פרטים עפ  IIי תיאום מראש

אפשרות להשכרת המקום

ש"ח

בהנהלת ; מירי אלןן  -רקדנית בטן אןמנןתית

השבוע ובסופי שבוע .אולמות

כןריאןגרפית

מןרה מוסמכת לתנועה
טל .

ע

י

ריי

ת

תל-אביב

י

י

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

בלט קלאסי  -מחול מודרכי  -מחול יצירתי  -מחול עכשוי
ג'אז  -קפוארה  -תפוף  -ריקודי בטן  -איקדו  -מרשל דכס
• ילדימ ונוער בגילאי  18 - 7ובוגרימ מגיל 18

•
•

שיעורי בוקר לרקדנימ מקצועיימ
להקת תיאסרון מחול תל  -אביב לרקדנימ מגיל צבא
מבחני קבלה ללהקה ב 23.5.96 -ב10:30 -

קורס קיץ למחול בהדרכת מיטב המורים מהארץ ומחו"ל

•

ילדימ ונוער בגילאי  18 - 9עמ בסיס סוב בבלס קלאסי:

1.7 - 22.7.96
• בוגרימ מגיל 7.7 - 18.7.96 : 18
.השתלמות מורימ לבלס קלאסי לפי שיסת וגנובה1.7 - 18.7.96 :

פ

I

04-8528554,8515196

מגי

W

ה

~
;<

שפת חירשיס אילמיס ןקינזיןלןגיה

-

כל

החןןיןת הללן השאירן סימניס למזכרת

~-ב--Tכ::ל~מאת

תמר

ב

ש

ק

uנל
(12

r:רנרבכiר

בפסטיבל הגניס הבינלאןמי ליד טןר.

בעבןדתן של לרין ככןריאןגרף ןכרקדן ,ןלכןלן
הד בשפת הגןף שלן.
על השאלה מיהן רקדן " לריןזי " הןא מגיב

בראיןן איתן אמר לרין  ,שמה שמעניין אןתן

בהשתאןת ,ןאחר כ ך אןמר :ייזה שמתיר את

ייהגןף הןא חלל של תפילה  ,של מןדעןת ,לא של

במחןל זה " למצןא בטכניקןת המסןרתיןת

המבט  .אנחנן לא רןקדיס כדי להןכיח משהן

קקןפןניה אן של אקסהיביציןניזס .בעיני זהן

יחסיס חדשיס  ,המאפשריס התפתחןת

אלא דרך משהן אןניברסלי ,מנסרה של אןר

חלל יקר ערך .ככה זה .גס אס אחפש ,לא

במןדעןתן של הרקדן לגןפן"  ,ןשהןא חןלס על

ןחןש,ך צבעיס ןרגשןת  ,במגע ישיר עס הלא

אמצא סיבןת אחרןת לרקןד"  ,אמר הרקדן

יי סדנה מטןרפת  ,המשלבת שיטת פלדנקרייז

נןדע .אני רןקד כדי להתמןדד עס הנעלס הזה,

ןהכןריאןגרף דניאל לרין ,יליד מרסיי בן , 39

ןריקןד תאילנדי מסןרתי".

כדי להיןת עס הקהל מןל הבלתי נןדע .אס

מנהל מרכז המחןל של

טןר ),(Tours

צרפת .

רקדן יכןל להרשןת לעצמן לעשןת זאת עס
קשה לדןבב אןתן להגדרןת ,הכל פתןח  ,ןאחרי

הקהל  ,הןא לא רןקד לבד ".

תיאןריןת אןניברסליןת על החייס  .הסקרנןת

את עבןדתן של לרין אפשר להשןןת לעבןדת

להתנסןת  ,לעןמת זאת ,עןברת כחןט השני בכל

האלכימאי ,המזקק חןמריס במעבדתן כדי

אןהב להשתמש בחןמריס שסביבן ןלהטןת

עבןדןתין  ,החל משנןת השמןניס המןקדמןת.

למצןא את אבן החכמיס .המעבדה של לרין

אןתס לכיןןניס חדשיס ןבלתי צפןייס .

כןריאןגרפיה בתןך בריכת שחייה  ,סדנה על

הןא הרקדן ,ןהחןמריס לקןחיס מן

תפקיד יי הנסיך " בריקןד התאילנדי המסןרתי,

הפילןסןפיה ןההיסטןריה" .לחדש את הקשר

יצירתן האחרןנה

" Mobile ou le Mil'l'oir du

)מרצדה אן ראי הטירה( מןשפעת

"Chateau
מטירת לנג'ה ) (Langeais

שבעמק הלןאר  .לרין

כל שאלה הןא ממהר לתקן ןלןמר שאין לן

לרין הספיק כבר ליצןר עבןר באלט פרנקפןרט
של ןיליאס פןרסיית ,באלט האןפרה של פריס
ןלהקת תיאטרןן המחןל ההןלנדי .עכשין הןא
מתרכז באנסמבל שלן ןבפעילןיןת לעידןד

התןדעה למחןל בקרב הציבןר  ,דרך פסטיבליס
לכןריאןגרפיס צעיריס ןסדנאןת ןפרןיקטיס
מיןחדיס ,כמן נטיעת גן של צמחי מרפא
בהשראת הילדגרד דה בינגן )נזירה מהמאה ה-

"אנחנו לא רוקדים כדי להוכיח משהו אלא דרד
משהו אוניברסלי ,מנסרה של אור וחושד ,צבעים
ורגשות ,במגע ישיר עם הלא נודע .אני רוקד כדי

להתמודד עם הנעלם הזה ,כדי להיות עם הקהל מול
הבלתי נודע .אם רקדן יכול להרשות לעצמו לעשות
זאת עם הקהל ,הוא לא רוקד לבד"

עם ההןןה" ,הןא כןתב בתןכנייה של המרכז

לעשןת מסביב  ,בלי לזןז  .אחר כך אני עןצר עןד

לרין  ,פןרסיית נמצא בתקןפה שהןא מתבסס

הכןריאןגרפי של טןר " ,זה כמן עלם העןמד על

מפרק ןכן ' .ביצירתי האחרןנה השתעשענן המןן

הרבה על עבןדה עם תמןנןת ןידיאן ןאילתןרים

שפת המים ןאןמר ,המים לעןלם אינם זהים.

בדרך זן .אמרנן שיש שלןשה כיןןנים שןנים של

של הרקדנים.

מעניין אןתי לנסןת ןלהסביר את ההבדל בין

הגןף ןאין מה לעשןת ".
 IIאנחנן מחכים להןראןת בפקס  ,כדי להתחיל

תפקןד הכבד ןהריאןת בגןף ,ןאיך אפשר

להסיק ממנן מסקנןת על העןלם .הטבע

ביצירה זן ,אגב ,האחרןנה שלן  ,הרקדנים

לעבן,ד ןאז נשלח בחזרה קסטןת עם מספר

מאןרגן בצןרה מדהימה  .בחיי ןבעבןדתי אני

הגרילן את זמן השהייה על הבמה ןאת

פתרןנןת .הןא יענה שהןא מעדיף את הגרסה

מנסה לקשר בין הדברים .אני נמצא בטןר,

התפקיד ביצירה )סןלן אן חלק מדןאט אן

הראשןנה ןחצי מאילתןר מס'

ןלכן אני עןבד ביחס לחןמרים מן האזןר .אןלי ,

טרין( II .זן ד  iך אחרת להסתכל על תהליך

הלהקה תרקןד קטע מסןים .זה מבט אחר על

אילן חייתי בקיבןץ ,הייתי מפסיק לעבןד

העבןדה"  ,אןמר לרין  .בטכניקה אחרת הןא

עבןדת הכןריאןגרף .אןלי בשנה הבאה נציע

ןמתחיל לקטןף תפןזים .מי יןדע".

משתמש בעבןדה על שירים של ליאן פרה

לטרישה בראןן את אןתן הדבר ןנציג תןכנית

)(Leo Ferre

אן זפ

מאמה )(. Zap Malna

שם

שני הכןריאןגרפים שמהם היה דניאל לרין

התנןעה מתרגמת כל מלה כמן בשפת חירשים

רןצה  IIלשמןר אןר קטן כשאהיה בגן עדן" הם

אילמים .ןהןא מןסיף II :אני אןהב לרקן,ד כי

ןיליאם פןרסיית  ,שעבןר להקתן הןא יצר את
 IIג'ןנגל על כןכב

ןנןס II

ןטרישה בראןן  ,שלדברין

,4

למשל  ,אן שכל

שכןלה ' פקסלנד ' אז ,אם ןיליאם פןרסיית

יבקש ממני לצןןח על הבמה ,אני מןכן ".

אם מבקשים ממני להתחפש לפרה ןלעשןת מן

את התןצאה נראה ביןני-יןלי שנה הבאה.

עשר דקןת  ,אני מרגיש נפלא .החןןיה קשה

בינתיים עןבד דניאל לרין על משהן מתןצרת

יןצרת  IIמחןל המצדיק את עצמן דרך תנןעה

הרבה יןתר לכןריאןגרפית שמסתכלת ,

בית

-

תןכנית משןלבת של יצירןת קצרןת,

טהןרה ,ללא צןרך בסיפןר מסגרת .ןחןץ מזה

מתייאשת ןמנסה למצןא את הרעיןן .להיןת

הצעןת שלן ןשל חברי הלהקה ,שמשתנןת

הטכניקה שלה מאןד מיןחדת".

מבצע זה להיןת מציצן  ,ןזה נןרא ןאיןם.

לבקרים .עם התןכנית הזאת הם יסען לרןסיה ,

לפעמים אני כןעס מאןד על הרקדנים

לפןלניה ןלהןנגריה .באפריל השנה הם יציגן

שעןמדים ןמחכים  ,ןכל מה שאני רןצה לןמר

את  IIמרצדה אן ראי הטירה " בפריס.

הטכניקה של לרין עברה גלגןלים רבים.

 IIבתקןפת ה ' 'Romance en Stuc

)רןמנסה

להם זה

-

אין לי מה לתת לכם עכשין.

בטיח( עבדתי הרבה על ןיזןאליזציה ,על גןף

תסתלקן  ,תתחפפן .זה מעיק להשתמש במישהן

מהקהל שהןא מנסה לחנך בטןר הןא מבקש

שטןח כמן בציןרים ממצרים העתיקה ,מןדעןת

כדי לעשןת את מה שאתה מעןלם לא הצלחת

להיכנס לריקןד בלי שיפןט ןמבלי לבלבל את

לעשןת  .להיןת רקדן מבצע זה נפלא "

מצבן כאדם עם מה שהןא רןאה II .אם המחןל

לפןזיציה  ,כמן ב'אחר צהריים של פאןן '

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

אחר כך נמאס

לי להיןת תקןע כמן בין שני ספרים  ,ןהתחלתי

לעבןד על תחןשת המסלןל

ב''Waterproof

מפנה אןתנן לדברים שמפריעים לנן בעצמנן,
הפרןיקט הבא של לרין הןא כןריאןגרפיה
משןתפת עם ןיליאם פןרסיית דרך פקס.

)חסין מים( ,יצירה שהתרחשה כןלה בתחתית

"רציתי שפןרסיית יעבןד עם חברי הלהקה על

של בריכת שחייה ,ןהקהל צפה מלמעלה  .במים

עבןדה מן הרפרטןאר  ",הןא מספר  II ,אבל

לא הרגשתי את משקל הגןף ןאת המרפקים.

פןרסיית אמר שזה לא מעניין אןתן ןהמל יץ

עכשין אנחנן במערכת הרבה יןתר משעשעת,

ליצןר עבןדה חדשה .טןב מאן,ד אמרתי לן ,יש

של משחק ןארכיטקטןרה .אני מייצב את

לך זמן? לא

הזרןע ללא תנןעה בחלל ןרןאה מה אפשר

בןא ניצןר מחןל בהתכתבןת ".לדברי דניאל

-

כדא י לגלןת אןתם ןלקבל אןתם .זה לא בגלל
שמשהן לא מןצא חן בעיני  ,שאני כןעס ".

ם

הןא ענה .טןב ,אמרתי ,אם כך
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משמשת  ,בעצם  ,גם רגליים חלופיות לתמר ,

על בימןת המחןל  ,והקהל  ,צעיר ברןבן )ןזה

והסימביוזה ביניהן כל כד מושלמת עד שלרגע

מצןין!(  ,רגיל לחידןשים אלה ןלא התלהב

אין תחושה  ,שאחת משתיהן אינה יכולה

למראה התעןדה ההיסטןר י ת האןתנטית הזאת.

לעמוד או לנוע בכוחות עצמה  .היצירה הזאת

לעומת זאת  ,הןא ממש נסחף נןכח יי פןלחן

היא חוויה בלתי רגילה מבחינה אסתטית

האביב "

ורגשית.

שבאוש יצרה כשעדיין עבדה במסגרת

) ,(1975

עבןדה יי קדם  -באןשית ",

המןסכמןת של המחןל המןדרני שלמדה בנין
גם הצמד הסימפטי

 IIורטיגו II

)נעה ורטהיים

יורק ·

ועדי שעל( הביא משהו חדש  ,ושוב בשיתוף

 Jליa;.

בתןכנית השנייה של הלהקה בןצעה העבודה

להקה מחו " ל  ,הפעם מהונגר י ה  .מחול אחד
התחיל בצורה מפתה  ,כשהרקדנים נעו מאחורי

הענקית )בכל המן בנים( של באוש

קיר בנוי לתלפיות מג'ריקנים  ,אבל לא נראה

שבה  ,בתןד חפירה ענקית  ,דומה למין קבר

-

יי ןיקטןר ",

מגובש כל צורכו  .יש בו רע י ונות מעניינים

המוני  ,זורמים הח י ים במגןון מהמם של

וחומר ליצירה שבוודאי עוד תתגשם .המחול

אירועים  ,יחסים ןהתרחשויות סורי א ליסטיות.

השני בתוכניתם  " ,לימבוס  ",היה רביעייה

אם יי קפה מילר " יכול להיחשב תעודה

למוסיקה מאת דן בגנו  .התנועה שלו מעוצבת

היסטןרית חזקה עד היום  ,ייויקטור " הןא

היטב והוא בוצע בצורה טובה.

דןגמה מעןלה להתגבשןת הסגנןן שהחל

להתפתח באמצע שנןת השבעים .
הפן הבינלאומי של האירוע היו מנהלי

Iמ א ת

ג י

l

רא

מ

נ

I

ר

איורים :שמואל כץ

פסטיבלים אירןפים שןנים שהןזמנו לתל אביב

אחד מתענןגןת המןפעים הללן היה לצפןת

לצפןת בהיצע שלנן .מה יצא מאירןח קניינים

בעמיתיה לעבןדה של פינה באוש

פןטנציאליים אלה אין לדעת מראש .דבר אחד

שכבר עןבדים איתה עשרים שנה ועדיין

ברןר

-

ב " מחול

', 95

חשיפה בינלאןמית " לא

נחשף משהו מפתיע או חדש באמת  ,אבל כל

-

רקדנים

נאמנים לה ןמבצעים את עבןדןתיה כפי שרק
ןתיקים כאלה מסן גלים.

הזדמנןת שניתנת ללהקןת הקטנןת להןפיע ,

חשפנות בינלאומית

ועןד בפני מנהלי פסט י בלים מכן בדים  ,חיןבית.

למה
בין

 7ו 14-

בנובמבר

1995

הגברים רוקדים?

התקיים במרכז סוזן

דלל אירוע מחול בשם יימחול

,' 95

חשיפה

בינלאומית" ,אד רק עבודות מעטות משלל

אל מקור

תיאסרון-

המחול הגרמני

לכאןרה אין כלל מקןם לשאלה הרטןרית

הזאת .יש להם זכןת מלאה  ,ואני  ,למשל ,מאןד
אוהב דמןיות של גברים על בימת המחול  .אז

היצירות שהוצגו בו נחשפו שם לראשונה  .רוב

הלהקות והיוצרים הללו נראו כל העונה

ביקןרה של הלהקה שבראשה עןמדת פינה

מה יכןלה להיןת הטענה נגד יאיר ורדי  ,מנהלו

שחלפה .

באוש ,בשתי תוכניןת במשכן אמנןיןת הבמה

הפעלתני של מרכז סוזן דלל ,המעלה מד י שנה

בתל אביב  ,היתה הזדמנןת מצוינת לראןת מנין

מןפע בשם  IIרק גברים רוקדים"  .בעייתית ,

התחיל מה שמכןנה תיאטרןן המחןל הגרמני

לדעתי  ,היא רק המלה יי רק " .התןכניןת

עם היוצאים מכלל זה נמנתה יצירתה של תמר

בורר

-

מחול פיוטי לשתי רקדניות וכד גדול

שהתקיימו

החדש  .תןכניתה הראשונה של הלהקה

)מסוג הכדים ב"עלי באבא "  ,שאפשר להיכנס

מןןפרטאל כללה את יי קפה מילר "

לתוכם ולהיעלם( ,שבוצעה עם שותפתה יעל

הלבבןת השבורים  .היןם ,עשרים שנה אחרי

מנדלר  ,למוסיקה מאת אריק שפירא .מנדלר

שנוצר  ,הרבה מהאמצעים הקיימים בן רוןחים

tו; ,ר ו-עה  ",להקת ה מח ן ל ה קי בוצ ו ת

74

) (, 1978

קפה

ב 23-20-

בדצמבר

1995

כללן אןסף

שלם של מןפעים נעדרים קן משןתף ,מלבד
היןתם על טהרת הגברים.

כמחןןה מיןחדת במינה ,כל הערב היה מלןןה

במןסיקה מאת אןרי ןידיסלבסקי ,ספק של
מןסיקה שימןשית לתיאטרןן ןמחןל ,בקנה

מידה תעשייתי כמעט .לכן הפן המןסיקלי
כמעט ןלא ניכר בתןכנית .זה היה שירןת דב גס

למלחין ,שאןלי יש באמתחתן קטעיס מענייניס
יןתר ,ןגס לכןריאןגרפיס הצעיריס  ,שלא נמצא

להס בצליליס אלה אתגר.
אייל נחןס ביצע עס אריק אלספי המןכשר
?,בת דןר את יי אלתי-געבי" .הדןאט הזה ,עס
השס המשעשע ,הןא מאןד צןרני  ,גיאןמטרי,

ללא מרכיביס כןריאןגרפייס אן רגשייס
מעןררי עניין  ,מבןצע על ידי שני רקדניס
טןביס .

~"

עמנןאל גת ןאמג 'א ד עסיבי ביצען מחןל זןגי

 ilrlר,,~7

לצלילי אקןרדיאןן ןזמרה עס סממניס

>- Y-!'?..A ~ rו(

ספרדייס .הןא התחיל בהליכןת שיצרן פרידןת
ןפגישןת מרתקןת  ,אבל עד מהרה התפןררה
האקספןזיציה הנאה ןהיתר היה פשןט מילןי
זמן  .לכסןת  ,כביכןל  ,את המןסיקה.

ייאשת האיש" של אילן לשס היא פרןדיה על

יי יוכאריס  ",כהק ת בת דוך

השבלןנןת הנשיןת במחןל  ,מבןצעת על ידי גבר.
בתחילת המחןל מרןתק אילן לשס לנעל
יןצריס ישראליס החייס ב " גלןת " לשןב ןליצןר

הרקדנית חנה ןייסמן ,מנהלת החזרןת של

מןדבקת לרצפה ,ןבעזרת הנעלייס המקןבעןת
)אמצעי שדני עזרלן השתמש בן פעס

בארץ  ,ןלא חשןב מאיזן סיבה הרחיקן לנדןד

האנסמבל.

ב"מןמיקס"( הןא מתכןפף באןןיר בזןןיןת

ממןלדתם-מןלדתנן.

בלתי אפשריןת .אחר כך הןא פןשט את מכנסין

הןא חידש את הדןאט יי פאסןמצן " ןאת המחןל

ןתחתיהס מתגלה חצאית טןטן זעירה .הכל

אבי קייזר ,המרבה לאחרןנה לעבןד עס סןזנה

הר אשןן שלן  ,זה שיצר בשעתן עבןר עצמן

מסתייס במחןןה המסיימת של הברבןר הגןןע.

לינקה בגרמניה ןעס גןפיס חדשנייס אחריס

יי פה דה פפסי ".זה היה פעס מחןל מבריק ,

ניכר היטב שאילן לשס הןא הטכנאי הטןב

במערב אירןפה  ,הג יע ןיצר עבןר הלהקה מחןל

חינני ןמלא המצאןת ב ימ ת יןת נאןת ןמפתיעןת ,

ביןתר מכל מבצעי התןכנית ,אבל הקטע שלן

שכןלן רגישןת ,אבל לא רגשנןת ,ןאהבה

אןלס הלל קןגן  ,שביצע אןתן במןפע בן נכחתי,

-

היה באמת רק קטע  ,ללא תחןשה של שלמןת ,

למקןס שאינה גןלשת ללןקאל פטריןטיזס

אף שהןא בעל יכןלת תנןעת י ת מצןינת  ,לא

התפתחןת אן היגד ברןר.

רטןב ןסנטימנטלי .בעיני היא מייצגת את

הצליח לחדד את התנןעה לדרגת הסאטירה

האיחןי ,הסינתזה ,אך שמה דןןקא ייק רי -ע ה ".

המהןלה באמפתיה על האיש המכןר לפפסי-

חן הרשקןביץ ,רקדן בטן )לא כל כך מלידה

אבל השס ןהכןתרת אינס חשןביס  ,מה שחשןב

ןמבטן( ,לא התאיס לכל האירןע מבחינה

בעיני הןא  ,שלרקדני הקיבןצית ניתנה הזדמנןת

סגנןנית  .על זה אפשר היה אןלי לסלןח אילן

להתנסןת בשפת תנןעה שןנה מאןד מזן

הןא היה באמת ארןטי ןחןשני .ללא הגירןי

הסקסי  ,מה טעס לריקןדי בטן?

אפילן אס

-

קןלה  ,הזכןרה לי.

ןייסמן היתה בחןדש האחרןן להריןנה

שהןרגלן אליה  ,בעיקר בעבןדןתין החזקןת ,

כשביצעה את הסןלן שנהרין תרס לערב זה.

הדרמטיןת  ,של יןצר הבית שלהס רמי באר.

היא רןקדת נפלא ןבטנה העגןלה היתה יפה

יןדעי דבר מסביריס לנן שבעצס הס עניין

מאן,ד ןהןבלטה היטב בתלבןשת שחציה סליפ
איש אינן מתרסק כאן אל הקרשיס ןא יש לא

ןחציה שמלת טןטן קצרצרה .אןל  ,0ממש כבכל

משליך את זןלתן מזרןעןתין .כל אחד מןצא

הריקןדיס של נהרין בזמן האחרןן  ,הבימה

עידן תדמןר התפתח לאחד היןצריס המענייניס

את עצמן בתןך הקבןצה  ,המשנה צןרה ןנכ נס ת

היתה שרןיה בעלטה כמעט כמן בהאפלה בזמן

ביןתר בדןר הצעיר  .הפעס ראינן מין סקיצה

ןיןצאת מהאןניסןנן הקןלקטיבי האחיד.

מלחמה בכל שלןשת היצירןת הללן .אפילן את

ראשןנית של מחןל מןרכב ןמתמש,ך ןבן

דןאליןת זן  ,בין אחידןת חברתית מחייבת

ןייסמן  ,שהתנןססה כסמל הלהקה על כל

ארבעה כלןבי מתכת ,שבאמצעןתס ירדן

לפרטיןת משןחררת של כל חןל י ה בחברה  ,היא

הפלקטיס בשניס האחרןנןת )הלא היא הנערה

מאןד רןחני.

הרקדניס ממעל ,תלןייס במיני מכנסי כפייה.

המרכיב המרתק ביןתר בעבןדתן של אבי

עס כןבע החרןט המצחיק(  ,קשה היה לזהןת

יש בקטע זה הרבה יןתר מדי תנןעה אחידה של

קייזר  .ב " קרי-עה "  ,יציר ה של יןתר משעה  ,יש

מרןב ח יסכןן בחשמל.

אןניסןנן .לא ברןר בינתייס מה יישאר ממנן עד

באןפן בלתי נמנע כמה נפילןת מתח .אבל

גמר החזרןת על היצירה החדשה של תדמןר ,

ברגעיס כאלה הכןריאןגרף מרשה לנן  ,הצןפיס ,

יי מןסך פנדןרה  ",המןזר ןהמשעשע  ,מאת סער

אך בשלב זה ,ללא מה שקןדס לן ןמה שבא

להתבןנן בנחת  ,ןאפילן לעשןת כל אחד לעצמן

מגל לפחןת זכה לתאןרה של ממש .הבכןרה של

אחרין  ,אפשר לראןתן ,בעצ  ,0רק כמתאבן.

פסק זמן להרהןר אן מנןחה קצרה  .בדרך כלל

הערב היתה מחןל בשס " לקרימןסה" למןסיקה

הקהל מרגיש שמצפיס ממנן להישאר דרןך

מאת פרסל) .מי שהקליד את התןכנייה כתב

לעןדד גבריס ליצןר  ,ןליצןר עבןר גבריס ,זה

ןמרןכז בהתרחשןת על הבימה גס ברגעיס של

"  ozaמ "LacrYIבמקןס "  ", Lachrimosaאבל

חיןבי בעיני  ,אבל להכניס את הגבריס לגטן

נפילןת מתח.

כבר התרגלנן להשליס עס בןרןיןת מרגיזןת

ןלהשתמש רק ביןצריס ןמבצעיס ממין זכר

כאלה(  .את הכןריאןגרפיה יצרה נעה דר ,

אינן מןסיף עניין .זן רק עןד שיטת אפליה

שעבןדתה עדיין בלתי מרןכזת ,ןיש בה משהן

"אנסמבל" בחושך

מתקנת.

}סוף דצמבר
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כאילן מקרי ןחסר מסר רגשי אן צןרני ברןר.
את הדמעןת שבכןתרת המחןל אפשר ,אס כן,

אןלי  ,להזיל על כשרןנה שטרס מצא לעצמן
אבי

הקבןצה הצעירה של בת שבע  ,הנקראת

קייזר

חוזר לאספסת

ייהאנסמבל" ,היא חבןרה של רקדניס ןרקדניןת
מעןליס .אןהד נהרין  ,המנהל את הקבןצה יחד

שמחתי להיןןכח שהנהלת להקת המחןל

הקיבןצית שברה מסןרת שלילית

-

לא להזמין

שפת תנןעה משמעןתית.

עס נעמי פרלןב  ,חידש עבןר הבכןרה שני

ערבן של האנסמבל היה בעיני חסר חידןשיס
של ממש ןחשןך להרגיז.

מחןלןת משלן ןגס תרס סןלן מיןחד עבןר
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וזהוב

ב]ך דור בלבו

מרתק בהתמסרות שלו למחול ,אבל הפעם הוא

זלוטניק )למרות שיער קצוץ בצבע בלונד-כסף

ביצע את הסולו באינטנסיביות מיוחדת אפילו

הוא לא היה במיטבו בערב הבכורה.

ג/יג/י קאצ/וליאנו  ,הכוריאוגרף מפריס  ,שב

לו .אילו היו שניים אלה משתתפים בתוכניות

לעבוד עם בת דור ותרם לתוכנית החדשה של

יי רק גברים רוקדים" ,היתה הצדקה להפרדת

לדאבון הלב  ,הרעיונות של היוצר נגמרים

הלהקה שניים משלושת מחולות הערב .אחרי

המינים המלאכותית ,שנהגה במרכז סוזן דלל

הרבה לפני סוף הריקוד .לכן היתה תחושה של

יי קאנטארס" מאת אוסקאר אראיז  ,הבנוי לפי

באותה סדרת מופעים.

משהו מייגע  ,שאינו נע בכיוון ברור דיו .כלל

כל החוקים אבל אינו מחמם את הלב ,הגיע

ישן ובדוק בכוריאוגרפיה  :אל תתחיל ליצור

תורה של יי אקטו "  ,יצירה שהכין קאצ ' וליאנו

ריקוד חדש לפני שיש לך שלושה רעיונות

בשנה שעברה למוסיקה חדשה )מחמת בעיות

אופסימיסס

של זכויות יוצרים( .למרבה הפלא ,הרביעייה

לפחות.

חסר

]ךקנה

של אנטונין דבוז ' אק מתלבשת יפה על המחול

טרו סארינן חידש את יי פלוק " שלו מלפני שנה,

הזה  ,הנע סביב שעון גדול ,שתלוי ברקע ומשנה

מופעי להקתו של מרק מוריס  ,הילד הנורא של

אך קשה לי לספר מה התרחש על הבימה ,כי

את האשמורת.

המחול האמריקאי  ,עוררו ציפיות רבות למשהו

חושך מצרייס )אולי חושך פינלנד במקרה

מזעזע ,בוטה  ,מתגרה וחצוף  ,אבל מה שנראה

שלנו( עטף אותה .זו מחלה נפוצה בימינו על

על בימת יי משכן אמנויות הבימה " )ינואר-

הבכורה הטרייה היא " לונאריס  ",לצלילי
קונצ ' רטו לנבל ותזמורת מאת פרנסואה
בואלדיה .דן מאסטקן

-

פברואר

מנהל להקתו
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בימת המחול

היה דווקא אלגנטי ,צבעוני ,

חייכני ומלא יופי

-

קודם כל

-

תלבושות שחורות על רקע

שחור בחושך .אולי הריקוד נאה  ,אבל לא

יופי.

ראיתי אותו.

הפריסאית של קאצ'וליאנו ומתכנן התפאורות
ומעצב התלבושות הקבוע שלו

-

הציב על בימה

התוכנית הראשונה של האורחים הוקדשה

בהירה מעין שיח נאה בארגז מרובע  ,כמו שיש

כולה למוסיקה מאת הנדל .הנדל אינו

בלובי של בתי מלון מפוארים  ,וכשרקדני בת

מהמלחינים החביבים עלי במיוח,ד הוא

"קופליה"

מ]ךקפל]ך

דור עולים לבימה הם נראים כאילו אך זה

משעמם בעיני .האורטוריה יי אלגרו ,השמח ,

יי תיאטרון מחול ירושליס"  ,שמנהלת תמרה

יצאו מ " פלייבוי "  .הנשים לבושות בגד גוף לבן ,

המהורהר והמתון " כשמה כן היא  .אבל היופי

מיאלניק בנחישות רבה זה  12שנה  ,מופיע

מין אזור חלציים דמוי פרווה שפנית לבנה וזנב

המדהים של הבימה  ,שכולה מסכים בשלל

בבאלט הרומנטי יי קופליה

שפנפנה  ,והבנים לבושים בצורה עוד יותר

צבעים מתחלפים )בעזרת התאורה( מתעופפים

עיני הזגוגית".

פרבוקטיבית  .מעל בגד גוף הדוק הם לובשים

מעלה ומטה  ,וחבורת הרקדנים המצוינת של

מכנסיים החושפים את ישבניהם ומדגישים

מוריס הפכו את הערב לחוויה אסתטית

קשה היה למצוא חומר פחות הולם את כישורי

את מבושיהם  .אבל המרכיב המפתיע ממש

מרנינה.

הרקדניס )שאחדיס מהס מקצועניס( ,

הוא שהכל עקודים וברודים

-

שיערם הפך

בהפסקה לבלונד -זהו ב זוהר ) .אגב  ,במופע
הבכורה הרשמי ,במרס  ,צונזרו השפנפנות

הביקיני והזנב הוחלפו במכנסונים

-

מהכוריאוגרפיה הסתמית ,המיושנת

שונה לחלוטין היה הערב השני .מרק מוריס

-

ולשומרי

-

או הבובה בעלת

והשבלונית הזאת של יעקב ליפשיץ  ,שלרוע

רקד סולו  ,לבוש בחליפה שחורה וכפפות

המזל גס שיחק בצורה מגוחכת את הדוקטור

וקרסוליות לבנות ,בדמות מין חתול גמיש

קופליוס ,ותפאורתה הדלה .

ומקסים באלגנטיות של תנועותיו .גם הקטעים

המוסר היתה נחת(.

הלהקתיים היו נעימים מאוד למראה ובוצעו

יי קור דה באלט " של ארבע נשיס בריאות בשר

בקיצור " ,לונאריס" הוא מין מחול אהבהבים

להפליא.

פותח ומסייס את הבאלט והוא היה ממש

מבוצע בקצת יותר מדי איפוק ורצינות כביכול.

התנועה הכל כך מוסיקלית )ללא השתעבדות

נורא .גס תמרה מיאלניק בתפקיד הבובה

לא רציני  ,על גבול הקיטש  ,משעשע אבל

קופליה היתה ממש מצחיקה ,שלא מתוך

אני מניח שזה היה אמור להיות סאטירי

למקצב!( זרמה על פני הבימה בקלות

כוונה  .פרנץ ,הנער הכפרי הפרחחי  ,הפ,ך משוס

וחריף  ,אך לשם כך דרוש ביצוע חצוף יותר ,

ובמיומנות בלתי רגילות .חבל שגם מוריס

מה  ,לנסיך מאיזה באלט רומנטי אחר  ,ולמרות

כזה שמראה את האנשים שמאחורי המסכה

ומתכנן התאורה שלו נכנעו לעתים לתכתיב

שריצ'רד אורבך ובת זוגו סבטלנה סורין

הכאילו ייצרית הזאת .

האופנתי של בימה חשוכה  ,שממש קשה

יודעיס לרקו,ד הבימה הזעירה וההעמדה

להבחין עליה בדמויות הרוקדות.

השגרתית והדלה לא איפשרו להס להראות את
יכולתס .

סרו

ויובל

התנועה הבסיסית של מוריס מעלה על דעתי
צורות המצויות בסרגלים לציור אליפסות

בינואר

1996

הגיעו ארצה הרקדן והיוצר הפיני

טרו סארינן )שיכול כבר כמעט להיחשב

-

קווים מעגליים אבל לא ממש מעגלים
באינספור ואריאציות מרתקות.

לשעבר מרקדני בת שבע .הצמד המצוין הזה

ביצע בצורה מושלמת שני דואטים

"Evol " -

ו"ואנה  ",שניהם בכוריאוגרפיה של סארינן.

ב", Evol " -

למוסיקה הקרויה בתוכנייה

-

ממש משב

רוח מרענן במחול האמריקאי העכשווי

ואנטיתזה מושלמת למופעים המרגשים של
פינה באוש.

ייקולאז ' " )מלחין מאוד פופולרי במחול

המודרני (, ...

בולט שירו העצוב עד דמעות של

נווד לונדוני  ,במקצב שיש בו תנופה פתאומית
ודעיכה  .השניים רוקדים בתנועות שמזכירות

הכנס]ך
בב]ך

אורחים
שבע

מריונטות ,והדיוק שלהם והשוני ביניהם

פול סלוין נורטון הבריטי וטרו סארינן ,שני

יוצרים תנועה מהפנטת.

היוצרים שהתארחו בבת שבע  ,הם לא טירונים

ייואנה" ,למוסיקה של המלחין הפולני גורצקי ,

בתחום הכוריאוגרפיה ובכל זאת הם נכשלו

הוא מחול אפל  .שני הרקדנים לבושיס שחוריס

בדבריס שיוצריס ירוקיס מהם מצליחים

ובתנועתם יש משהו גרוטסקי וגם תוהה על

להימלט מהס  .ייכלי בן-בליעל" של נורטון

העולם .הם הזכירו לי את ולדימיר ואסטרגון ,

מתחיל בצורה מסקרנת מאו;ד גופות הרקדניס

ה " מחכים לגודו  ",ובוודאי לא במקרה .

נמתחיס על מיני מכשירים ומתקניס ,בצורה
שמזכירה גס חדר טיפוליס של גינקולוג וגס

המופע הסתיים בסולו שכבר הפך לסמלו
המסחרי )האמנותי ,בעצם!( של סארינן

" ,"B12
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-

מאת יורמה אוטינן .סארינן תמיד

להקה מקומית  ,אבל לא יי הבאלט של יהופיץ".

~

לייתושב זמני"( ובן זוגו הישראלי  ,יובל פיק ,
מוריס הוא אופטימיסט מושבע

חשוב שתהיה בירושליס המתחרדת והולכת

חדר עינוייס מדעי .המוסיקה של פרד פירת
מוסיפה נדבך מעניין לנעשה על הבימה  ,בעזרת

מיני קליקיס וקולות ,שמפיק בעיקר ארנון

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

T he second, "mixed" evening saw the
chol'eogl'aphel' himself dancing a solo to
Gershwin pl'eludes with cl ךarl ךךand ag ility,
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,
often tendel' and lnoving (in botl ךsenses of the
term) dances fl'oln Amel'ica was a pleasant
sUl'pri se, Nothing epochal, but very good
choreography and danc il ךg ,

GUESTS FROM
EUROPEAT
BATSHEVA
Last seaSOl ךTero Saarinen created a whimsical
dal ךce for tl ךe Batsheva Ensemble enitled
"Flock", I l'eln elnbered i~ as I'ather funny but this
tilne al'o ul ךd, either because of my failing
eyesight or because of the latest awful fas hion,
the stage was so dark I am unable to report
about it with an y degree of cel'tainty, It seelned
to lne that tl ךe dancel'S were not as good as those
who danced it last season ,
The world-prem iel'e was a piece by Pau l Selwyn
No rton, a Britishel' livil ךg in Holland, called
"Rogue Tool", to ol'iginal music by Fl'ed Fl'ith ,
It began with all kinds of strange torture
contraptiol ךS suggesting lnedical tools, such as a
gynecological looki ng 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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dance with just one idea, As evel'y seasoned
CI ךOl'eogl'apher knows, be that one idea as
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 ,

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 offe red young audiences a ve ry 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
was rather si lly as Franz, II ךstead of a rustic
cheeky yo ugstel' 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
chol'eogl'apher if tl ךey are to be appl'eciated ,
Showing such a trashy production to
ilnpressionable yo ungstel's meal ךS putting theln

off classical ballet instead of mak ing them fal ךS,
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
production was hopeless,

~

Especially pleasant was watcl ךing hel' faitl  ךful
vetel'al ךdancel"s, sevel'al of WhOI ךךhave bee l ךin
hel' cOlnpal ךY s il ךce tl ךe 1970s ,

THE BATSHEVA
ENSEMBLE IN THE
DARK

cOI ךךpaI ךY, dil"ected joil ךtly by OI ךild Nal ךarin al ךd

clad il ךtl'oLI Sel'S (ovel' skil ךCOloLll'ed body
stock il ךg) witl ךCLlt-OUt pieces, elnphasizil ךg theil'
(shape ly) buttocks, To top off tl ךe cLlte kitsclך, all
wOI'e go lde lך- blol ךd wigs, A I'eally fLII  ךny chefd'oevI'e, (At tl ךe official pI'elniel'e held il ךMal'clך
sOlne vigi lal ךtes decided to I ךךake tl  ךe g il'ls look

Naomi Perlov, pel"fol'I ךךed a pI'ogl'alnl ךךe fOl '

I ךךOI'e decent al ךd alnputated tl  ךe bunI ךy-tail ),

Ouril ךg tl  ךe last days of 1995, Batsheva's jUI ךiOl'

VVHV DO MEN
DANCE?

wl ךich Nal ךal'in l"econstitLlted hi s earl y, bl'illial ךt
" OI וly Men Oancil ךg" is the title of an anl ךLl a l

so lo, "Pas de Pepsi" , a vel'y fLII  ךI ךY dal ךce for a

show of Inal e dal ךcing ol'ganized by Yail' Val'di ,

Pepsi-addict and a sLlpel'l ךךa l'ket cal't wl ךiclו

went aboLlt theil' bLIsil ךeSS w ith a sel'ious v isage ,

the head of the SLl zanl ךe Oellal Cel ךtl'e, It is

follows him like a faitl  ךfLII dog ,

Inissil ךg the "campy" sel ךd -LlP of this qLlasi e legal ךt atl ךךosphel'e entil'e ly ,

cel"ta il ךly wOI"thwhile to encoul'age YOUI ךg me lך
but by PUttil ךg tl ךem in a SOI"t of "male-oI ךly

TI ךe Bat 001' dal ךcel's looked ratl ךel' so lel ךךI ךal ךd

T I וe "E1 ךsemble" dancel"s al'e inpl'ess ive and have

gl ךetto" the WOLl ld-be cl ךoI"eographel's are

I"ea l stage pl'esel ךce, but tl ךe YOLII ךg dal ךcel' wl ךo

TI ךe pI'og1'al ךךn ךe opel ךed w ith "CaI ךtal'eS" by

depl"ived of the ilnpol"tant elelnent of fel ךךa le
dal ךcel's and tl ךe val'iety al ךd possible
cOI ךfl'o l ךtatiol ךtl ךat the Inixture of tl ךe sexes

danced Nahal'in's so lo OI ךthe ni ght I attel ךded ,
Hillel Kogal ך, was uI  ךable to il ךךbLle the tl'icky

Oscal' AI'aiz, a well wl'ougl ךt cOI ךvel ךtiol ךal piece ,
al ךd CaCiLlleanLI'S "Acto", fitted OLlt with l ךeW

piece witl ךthe witt al ךd effe l'vescel ךce it

lnLISic due to copYI'igl ךt pl"oblelnS , The OV01"ilk

bl'ings with it ,

ol' iginally I ךad ,

qual'tet lent this vel'y good dal ךce - about tl ךe

Ilal וLesheln's "Eshet Ish" (a high I'egistel'

It seem s a cOl ךtagioLls disease, w ith sYlnptolns

clock w itl ךI ךךoving I ךands designed by Oalך

Hebl'ew wOI"d fOI" wife) was a send-off OI ךthe

over dance stages al'OLlnd tl  ךe wOI'Id - to undel-'

Mastacan - an appl'opl'iate atl ךךosphel"e ,

evening's main tl ךeme, when the technica  ווy

ligl ךt tl  ךe stage to a degl'ee of pitchblack

bl"i 11 iant dal וcel" took off his tl"OUSel'S al ךd stood
thel"e il ךa stiff "tUtLI" , witl ךa long phallic tai l ilך

dal'kl ךess, wl ךicl וconceals the dal ךcel's and Inakes
it a I"eal effol,t to see wl ךat tl  ךey al'e doing ,

I וis able hal ךds ,

Because of this UnfOI"tuI וate tl'end one could
I ךal'dly see Nahal'il 'ךS duet "PassoI ךךezzo", WI ךY

Ido TadlnOl' intends to fO l'm a new indepel ךdel וt
compal ךY, a tl'end l'ecently l ךoticeable il ךISI'aeli

LI se tl  ךe sp ice of ObSCLII'ity as tl  ךe I ךךail ךdish ?

Tel'o Saal'il ךe n, a welcol ךךe gLlestfl"oln F inl al ךd ,

dance, and is al ךal"tist WOl"th watchil ךg c losely ,

"Pal ךdol'a Gal"age" by Sa'al" Magal (tl ךe best

al ךd I ךis  ןSI'aelifl'i el ךd Yuval Pick al"l"ived to
presel ךt al ךevenil ךg of dLlets al ךd Saal"iI ךeI 'ךS

etel"nal I'ace aftel' tilne , sylnbolized by a I ךuge

executed pal't of the pel"fol'maI ךce) is a wl ךimsical
Aftel' a notable careel' as a dancer in Batshev a ,
Lal" Lubov itch and other companies, Tadn ךoI'

piece a l ךd, being we lllit, CO Lll d be enjoyed

THE BEST OF
FRIENDS

"etel'nal" so lo, tl ךe bl'illiant ':B 12" (by]ol'lna
OLltil ךe l,)ך

w itl וOLlt speciall ךigl ךt-sigl ךt eqLlipl ךךe l ךt ,

pl"oved (aga in) that he is an inventive al ךd

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

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

TI ךe E I ךselnble also pI'esel ךted Noa Oal"s

"Evo l" is dal ךced to tl  ךe lLI1'cl ךing 1'l ךytl ךln s of a

I וis l ךew dance "Cell " (see al"ticle about hiln on

"LacI ךI'ilnosa" (to InLIsic by PLI1'cell), She is a

Londol ךI ךolneless's lal ךךel ךt, Botl ךa l'e exce ll e l ךt

page no , 16)

talented choreogl"apl ךel' wl ךose wOl'ks al'e I ךOt

but dissilni lal' dal ךcel's al ךd tl  ךey al'e SO attuI ךed to

focLIsed enoLIgl ךyet ,

OI ךe , ןnothe l' tl ךat it becoI ךךes obvioLIS they ill"e not
j ust stage-pal'tl ךel's ,

BACK TO THE GREEN
FIELDS

Nahal'il ךalso CI"eated a spec ial fal'ewe ll so lo fOl '
Hana Weismalך, a petit dal ךcel' wl ךose figLI1'e

TI ךe seco I ךd dLlet, to InLIs ic by Hel ךl'yk GOI'ecki ,

appeal'ed on all the cOI ךךpany's postel's al ךd

seemed to deal with cI ךal"actel"s like tl ךe two

I was happy to notice that the Kibbutz Oance

becalne a SOl't of tl'ade-Inal'k, SI ךe was vis ibl y

tl'al ךךps il " ךWaitil ךg fOl' Godot", WI ךat a pity tl  ךat

COlnpany oLltgl'ew the policy of dance
managelnel וts in IS1'ael (fOl' lne stl'ange al ךd

pl"egl ךant when pel'fol'l ךךil וg Nal ךal'in's solo al וd

botl ךduets wel'e SO dil ךךly lit - dLle to tl ךe

made a tOLlcl ךing figLII"e ,

I ךegative) I ךever to il ךvite ISI"aelis who live
abroad to Cl'eate il ךthe il' hOlneland, Avi Kai zer,

unfol,tunate fashiol  ךof mUI'ky stage ligl ךting tl  ךat it was a stl'ai l ךon tl ךe eyes to see wl ךat tl  ךe

The EI ךsemble evel ךing was il ךtel'estil ךg but

dal ךcel"S wel'e doil ךg ,

who has li ved t'OI" many yeal's in Belgiuln al ךd

please tUI'l  ךOI ךthe li g l ךts !

has lately dal ךced al ךd CI"eated fOI" the SLl zal ךne
Linke cO I ךךpal וY il ךGel'many, came to Ga'atolך
and offel"ed the K,C ,O,K, dancers a I ךew
expel"ience, Hi s wOI'k "Kri-ah" (the Hebl"ew fOI "

BAT DOR IN VVHITE
AND GOLD

" severance") goes back to flowing folk-dance

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

based l ךךovement, USil ךg s imple dl'esses 100kil ךg

Gigi Caciuleanu , tl  ךe RLII  ךךal ךia l ךbOl'Iך

li ke wOl"kil ךg attil'e in white, black and kl וaki, ilך

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

PI'ovocative tl  ךings fl'oln Mal'k MOI"I'is, who
cal ךךe witl ךI ךis cOI ךךpany to pel"forln at tl ךe

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

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

" Misl ךkan l'Olnal ךuyot Habalnill "ךil ךTel Aviv bLlt

natuI'e ,

dal ךcers, el ךtitled "LLII ךal'is ,"  ןt is a tongue-in -

botl ךtl  ךe con ךpal ךY's pl'ogl'alnl ךךes wel'e sunn y,

cheek dance piece, nOlninally about "I ךךadness "

vel'y sop hi sticated (ovel'ly so), enjoyab le al ךd

Bales of hay add a pastol"al atmosp l ךel"e to tl ךis

induced by the fLIII mOOI ( ךa thelne used in past

vel'y I ךLI1 ךךal ךil ךdeed ,

enjoyab le dal ךce, which was well executed by

yeal's by sevel"al chol'eogl'apl ךel's) , The music is

the dal וcel"S, who seelned to enjo)' this l ךewly
gained "oldfas I ךiol ךed" li gl וtness, No OI וe is flul וg

by FI'ancois BoieldieLI, the set - a fOl'lna l block
of al"tificial flowel's, like OI ךe I ךךay find il ךa hote l

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

lobby, was desigl וed by Oan Mastacan, He also

pattel'I ךs, l'el ךךil ךdil ךg one of Piet MOI ךdl'ian's

wl וen huggil וg a pal'tnel', It is a tel וdel' dal וce, so

devised the costLII ךךes, wl ךich In ake tl  ךe Bat 001'

squal'es, to I ךךusic by Hal ךdel, MOI"I'is I ךas a vel'y

its name is a lni sl וOlner, Nobody is tOl'l וapal"t ,

dancel"s look like CI'eatLI1'es fl'oln al ךold
" Playboy" magaz il ךe: tl  ךe WOlnel ךa l"e dl'essed ilך

s pecial way of us ing entl'ances al ךd exists -

execpt pel'haps tl וe chol'eogl'aphel', wl וo , 1
aSSU1 ווe, feels tOl'n fl'OI ווhi s ch ildl וood al וd

white body-SLlits w itl ךwhi te fLII' piping il ךall tl  ךe

cl ךoI'eogl'al כhe l's - al ךd l ךךOSt of the In ovel ךךe l ךt is

hOlneland ,

T he fil'st evel ךil ךg I ךךoved swiftly OI ךtl ךe w ide
stage, wl ךicl ךcl ךanged COlO U1'S il ךgeolnetl'ica l

il ךךpoI'tant devices often I ךeglected by

rigl ךt places, cOI ךךplete witl ךa cLlte little bunl ךY-

il ךe lliptical fOI"I  ךךS, especially tl ךe al'lךך

tail, The boys looked evel ךInol'e pl"ovocative ,

Inovements ,
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alnol רg the cl רol"eograpl רies of the pl"evioLl s
seaSOI"ר

TO THE SOURCES OF
THE GERMAN
TANZTHEATER

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

Aו..

DANCE
CRITIC'S

( execLlted with Yael M ill רdlel" al רd a huge "Ali

Pil רa Bausch and hel" gl"OUP fl"oln Dusseldorf

Baba al רd the 40 TI רieves" type eal"theI רwal"e jal)"

pel"t"ol"lned tl רI"ee of I רel" oldies (at tl רe Opel"a Hall

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

in Tel Aviv), offel"il רg a youl רg gel רel"atiol רthe

fOI" celebl"atioI "רMandlel" also sel"ves as a pail" of

OPpol"tunity to watch a val"iety of sel ררinal wOI"ks

spal"e legs fOI" Talnal", wl רose OWI רlegs al"e

whicl ר, about 20 yeal"s ago,fol"I ררed the basis [ 01"

paralyzed" TI רe symbiosis betweel רtl רe two is

I רel" Tal רztheatel" sty le"

pel"fect and evel רfOI" a Inoment thel"e is I רO
feelil  רg that Tal ררal" I רas I רOt the Ll se of hel" legs "

ll " רCaffe Mullel"" - tl רe UI"-TaI רztI רeatel" - OI רe

The jar sel"ves tl רem to disappeal" al רd elnel"ge

cou ld see Inany of tl רe now falnilial" elel ררel רts ,

again" T I רe wOI"k is a tl"iulnph of il ררagil רative,

Pina Bausch herself dancil רg in tl רe I"ole of tl רe

poetic cI רol"eograpI רY"

10l רely WOI ררal רin a wl רite dl"ess al רd the
l"eleI רtless, obsessive I"epetitions hLllnal רbeil רgs

TI רe al ררiable duo "Vel"ti go" (Noa Wel"tl רeiln al רd

I ררake il רtl רe stl"al רge but at the salne tilne ban al

Adi SI רa'al) also showed sOlnething new, aga.in

landscape O[ tl רe "sad cafe"" UI רfOI"tunately ,

in collabol"atiol רwitl רafol"eigl רcOlnpany, tl רis

many of the youngste l"s wl רo attel רded tl רe sold -

tilne OI רe f  "וon רHUI רgal"y "

OLlt pel"fol"I ררaI רces fOLII  רd this eal"ly Bausclר
classic too slow al רd "obvioLIS"" They have seelר

זt

BY G 10 R A MANOR

began prolni singl y w itl רthe who le stage

bal"l"icaded by a wa ll of jel"l"y-caI רs" Thel"e were

al l these devices copied al רd used by so Inal רY
othel" chol"eogl"apI רel"s """

plenty of iI רtel"estiI רg, bLlt not yet fully developed

INTERNATIONAL
STRIPTEASE

ideas" TheiI" secol רd wOI"k, the qLlal"tet "Lilnbo "

Howevel", tl רey gave a stand ing ovatiol רto tl רe

to InLlsic by Dal רBagno, I רad good movelnent

pl"e-Tanztheatel" fabulous "Rite of Spl"iI רg" fl"om

design and was wel l dal רced "

1975, CI"eated wl רen Bausch still wOI"ked in tl רe
fl"aI  ררewol"k of model"n dal רce "

OI ר7-14 of Novel ררber '95 an event el רtitled

The wOI"d "II רtel"nationill" in tl רe evel רt's title

" Dance '95 - Intel"I רational Exposul"e" took place

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

TI רe second PI"ogl"alnlne of the Wuppel"tal Dal רce

at tl רe Suzanl רe Dellal Cent"וe" It was il רfact a

Festival Directors - potential buyel"s " 1 am af "וaid

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

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

this exposul"e was I"athel" a stl"iptease, l"evealil רg

" Viktol-"" II רa huge qLlal"l"y, 01", pel"haps, mass -

pel"fol"med, Inost of wl רicl רI רad beel רchosen fl"om

what is undel"I רeath CUI"I"eI רt I SI"aeli fl"inge-daI רce ,

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

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

but exposing nothing tl רat I"eally whetts tl רe

love and hate making with eniglnatic and vel"y

appetite "

persol רall"ituals taking place "  זt was [ascinati I רg "
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