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שנינה בתחןס המחןל.

כהולת המחוכ הולי בוצית
כור  ',רמי באר

 Iייכ;ן יוס שעובר ;ן;ןא מחו;ן הוא בעיני יוס

אבוד "...

רולדגית ,יסמי! ורדימו!
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פילןסןף גרמני

ציכו  ,Dשוש ולורמוש

) (1900-1844
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; " Iןא אוכ;ן ;ןהאמי) בא;ן שאינו רוקד".
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בסעןדה חגיגית שנערכה בלןנדןן לציןן
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שנה

ליייפהפייה הנמה" של הבאלט המלכןתי הבריטי אמרה
מייסדת הלהקה  .ני~.ט דה !;{,ול,.ו בת

ה :97 -

ייכפי שאתס יןדעיס,

לא שמעתי מלה מכל מה שנאמר כאן ,אבל נהנתי לראןת את
הבעןת פניכס ,ןאקרא כמןבן את פרןטןקןל הדבריס".
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הצייר נאלץ להסתפק בציור התלוי על הקיר,

משכיל שהתפרסם בעיקר בשל כתיבתו

הפסל בפסל העומד לו במקומו והסופר בדפים

הספרותית ,אך גם הלחיו אופרות חשובות

עליהם רשומות המלים שחיבר ,ורק המחזאי

)שהיום כמעט ואינו מבוצעןת( .לאלמןתיות

זוכה לראות את יציר כפיו חי ונושם .אמנם לא

זכה הופמו דווקא לא ישירות בזכות יצירותיו

להסתפק בגלתאה שעיצב להפליא ורצה כי

כישות עצמאית ,אבל

תקום לתחיה ,וכך היה; ג'פטו ביקש כי פינוקיו

בו יש פיגמליוניות מסוימת

שלו יקום לתחיה וכך קרה ,וקופליוס שאף כי

חיה .והברית הזו ביו האמו היוצר לאמו

קופליה שלו תרקוד לפניו .האמו תמיד רצה

-

בזכות אמו אחר ,שגם

-

בכל זאת כישות

אלא הודות למלחיו היהודי ז'אק אופנבך
והאופרה שכתב סביב דמותו ויצירתו

-

ייסיפורי הופמו".

המבצע היא במובנים רבים עיקרו של הבאלט

ב .1870-

ייאיש החול" הפך גם לאופרה וההשוואה ביו

לחקות את מלאכת הבריאה וכך אנו פוגשים

ייקופליה" ,אשר בוצע לראשונה בפריס

לפי ראות עיניהם ,במיתולוגיות רבות וביצירות

הסיפור לכאורה פשוט ביותר :בחור צעיר אוהב

הבאלט מאלפת ,ומלמדת הרבה על ההבדל ביו

אמנות .מענייו לצייו שברוב המקרים האמו

בחורה צעירה ויפה עד שהוא רואה בחורה יפה

אופנבך לביו מחבר המוסיקה לייקופליה" ,דליב

הוא גבר והיצירה אשה .כלומר ,יש כאו מעיו

עוד יותר וכהרף עיו שוכח את אהובתו.

וביו האופרה ייסיפורי הופמו" לבאלט

הבובה על במת האופרה לבובה על במת

אינספור אמנים המנסים לעצב דמויות חיות

חזרה על מעשה הבריאה ,אבל במקום שהאל

האהובה אינה מוותרת ומשיבה מלחמה שערה.

ייקופליה" .אופנבך קרוב הרבה יותר להופמו

יפיל תרדמה על אדם ויקח ממנו צלע שתהפוך

בסיומו של דבר היא הודפת מדרכה את

והוא יצר סיפור שופע סרקזם ומקבריות .דליב

לבת זוגו ,יוצר האדם-האמו את אשת

היריבה וזוכה מחדש באהובה .אלא שהיריבה

חיבר מוסיקה לבאלט עם לא מעט רגעי חרדה

חלומותיו בלי לאבד שערה משערות ראשו.

במקרה זה אינה בשר ודם אלא בובה ,יצירת

אך עם סוף טוב מובהק ובעיקרו של דבר עליז,

היצירה היא פרי דמיוו שהופך במהרה

אמנות שבמקרה זה אינה זוכה להפוך לבשר

וכך הרחיק עצמו פירואטים רבים מהופמו

למציאות אלא שלא תמיד קל להתמודד עימה

ודם.

)שהגיע לבמת הבאלט הקלאסי גם בזכות
סיפור אחר משלו

ולעיתים היא מפחידה למדי.

-

יימפצח האגוזים"(.

העלילה של ייקופליה" מבוססת על ייאיש
כל אמו באשר הוא הוא פיגמליוו השואף

החול" מאת א.ת.א .הופמו ,אחת הדמויות

לראות את יציר כפיו קורם עור וגידים ,אולם

המרתקות ביותר של הרומנטיקה הגרמנית,

6

ייקופ?יה" ,כור' ,מאגי מאר) ,כ?ט האופרה ש??יאו)
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ייס ) פור) הופמו "  ,מאת ז/אק

אופנבא7
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 FFENBACHס

FFMANN", BY JAOUESסNTES D'Hס"LES C

PERA , 1994ס THE NEW ISRAELI

AVID ALDEN,ס  R:סIRECTס
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באופרה אנו פוגשים ממציא בשם ספלנצני
שיצר בובה מכנית מופלאה העונה לשם
אולימפיה  .הבובה יודעת לרקוד ולשיר והיא
מדהימה את כל אורחי הממציא .רק דבר אחד

לא הצליח ספלנצני להעניק לייבתו"  ,כפי שהוא
מכנה את אולימפיה  ,וזה עיניים .את אלה היא
קיבלה מקופליוס שמאוחר יותר עוקר אותן

וקורע אותה לגזרים  .ידידו המפוקפק של
הממציא ,קופליוס ,מוכר לבן דמותו
האופראית של הופמן משקפיים שהופכים

בעיניו את הבובה ליצור חי )היום אנחנו
מכירים את הפעלול

-

הרבה סרטים תלת

ממדיים אפשר לחוות בעוצמתם האמיתית רק
אחרי שמרכיבים משקפיים מיוחדים(  .כה

במסיבה אצל ספלנצני כל האורחים רואים
באולימפיה בובה מופלאה ותו לא ,אך הופמן,
משקפי הפלא לעיניו ,רואה בה אשה בשר ודם.

הטרגדיה שלו היא אי יכולתו להבחין בין
מציאות לדמיון .הוא אינו מסוגל להכיר
באשליה ולהתעורר ממנה  ,וכך הוא חווה את
ה"רצח הברברי" של אולימפיה כאילו היה
אמת ונדון לנדוד מאהובה לאהובה ללא קץ
ותכלית  .הופמן הוא אמן מיוסר המחפש את

המוזה שלו ,את האשה שהוא יוכל להחיות
ולהפוך לבת לוויה שתפרה את האמן שבו ,
אצל דליב אין גיבור דרמטי והעלילה מתרכזת

דווקא בגיבורה ,סוונילדה שמה .סוונילדה
אוהבת את פרנץ אך הוא מסתנוור מיופיה של
קופליה ,בתו של קופליוס .בבאלט קופליוס
הוא ממציא דומה לספלנצני אך אדם הרבה
יותר נינוח ופחות סרקסטי .קופליוס של
הבאלט יצר הרבה בובות המסוגלות לרקוד .

פרנץ לא רואה את קופליה מקרוב כמו שהופמן
ראה את אולימפיה וגם אין לו משקפי פלא .

הוא מביט בה מבעד לחלון ומתאהב בהרף
מבט  ,סוונילדה רותחת מזעם ומתגנבת לראות
מי היא יריבתה המוזרה  ,וכאשר היא רואה שזו

בובה היא נרגעת אך אינה מסתלקת .נהפוך
הוא

-

סוונילדה תופסת את מקומה של

קופליה וכמו מממשת עבור קופליוס את חלומו
של כל אמן

-

לראות את יציר כפיו קם לתחיה.

אבל קופליוס  ,הנדהם והמוקסם כאח,ד אינו

האם סוונילוה הווקות את קופליה היא עויין סוונילוה ,או שהיא הופנת
באותו וגע ל~ופליה? האם היא אמן מ ב צע או גם יוצות משהו חוש

משלח? לשאלות אלח אי! תשובות ברורות וכל צופח ,כמו גם כל וקונית וכל

נוויאוגוף ,יתן להן תשובות משלו .נאן טמון היופי האמיתי של ייקופליה"

נהנה מהעצמאות היתרה שקופליה לוקחת
לעצמה .הוא נבהל מהרעיון שלרגע נראה

מפתה כל כך .הוא מעדיף את קופליה שלו

אבל סופו של הבאלט טוב

כשהיא בשליטתו  .הוא אינו רוצה לראות את

הגולם קם על יוצרו  ,ולא מבין שהתחלפו

היוצרות

-

שהוא הגולם וסוונילדה היוצרת .

כמו פרופסור היגינס של ג'ורג ' ברנרד שאו ,גם

-

פרנץ שב

יכןלה להיראןת כבת תמןתה? ןמה לגבי

לזרועותיה של סוונילדה וקופליוס מבין כ י

סןןנילדה ? מצד אחד זן עלמה נחןשה ביןתר

הצעירים פשןט סידרן אןתן  .סןף טןב? בהחלט ,

ש א ינה מןכנה לןןתר על הגבר שהיא אןהבת,

אם נקשיב למןסיקה ןנקבל את הסיפןר

גם כאשר הןא רןעה בשדןת זרים  ,אבל היא

כפשןטן  .אבל עיןן מעמיק יןתר בדמןיןת

מעניינת י ןתר כשה י א מגלמת את דמןתה של

קופליוס מעדיף אשה שהוא יכול למשוך

ןבמערכת היחסים ביניהן י כןל לגלןת גם ס י פןר

קןפליה  ,ןכ א ן נשאלת השאלה המרכזית

בחוטים המניעים אותה ולעצבה כראות עיניו.

שןנה לגמרי  .מיהן הגבר המןכן בן רגע לןןתר

סןןנילדה הרןקדת את קןפליה היא עדיין

-

האם

כאשר הגולם מנסה לקום על יוצרו האיום רב

על אהןבתן ןלהחליפה באחרת? ןבמי  ,בבןבה !

סןןנילדה  ,אן שהיא הןפכת באןתן רגע

מדי ואולי  ,מבחינת קופליוס  ,לא כל כך שווה

האם הןא כל כך מסןנןןר מהיןפי המלאכןתי

לקןפליה ? האם היא אמן מבצע אן גם י ןצרת

את הסיכון.

עד שאינן מסןגל לראןת את האמת ,אן האם

משהן חדש משלה ? לשאלןת אלה אין תשןבןת

יצירתן של קןפליןס מציאותית כל כך שהיא

ברןרןת ןכל צןפה ,כמן גם כל רקדנית ןכל

7

כןריאןגרף ,יתן להן תשןבןת משלן .כאן טמןן
היןפי האמיתי של

 IIקןפליה . II

חןזים ביצירת אמנןת גדןלה,

ן  IIקןפליה II

של

מארן ן  IIסיפןרי הןפמן " של אןלדן הן יצירןת
מןפת ןישןיןת עצמאיןת הרבה יןתר

במןבנים רבים סןןנילדה  /קןפליה דןמה

מיצירןתיהם של דליב ןאןפנבך.

לאןדט/אןדיל מ  IIאגם הברבןרים" .בשני

המקרים מדןבר בשתי פניה של חןןה ,באשה

ם

אןהבת מצד אחד ןביצןר דמיןני המןנע על ידי

כןחןת נסתרים מצד שני .סןןנילדה עצמה היא
שילןב של אןדט האןהבת ןאןדיל ההןרסת ןגם

בקןפליה ניתן למצןא אןלי מעט משתי
הדמןיןת.

וינה של מאני מאיז לנאלט

שהיה אז חדשני ,של תיאטרןן-מחןל טיפןסי

-

צירןף של מחןל ,משחק ןמןסיקה ,קצת
סןריאליסטי ןמנןסח במטפןרןת פיןטיןת.

הדמיןן בין

 IIקןפליה II

לבאלטים הרןסיים

בראשית שנןת השמןנים ,ביןם חןרף גשןם ,

הקלאסיים אינן רב במיןחד .זה תןצר של פריס

שהיתי בבריסל בירת בלגיה  ,על מנת לחזןת

באלט קליל ןחביב

בהצגת בכןרה של  IIבאלט המאה העשרים" ,

מןלדתה של מאגי מארן ,ןזכתה למןניטין .

שחסר מעט מהדרמה שאנן פןגשים אצל

שניהל מןריס בז'אר .באירןע החגיגי ניגש אלי

בייחןד הצליחה מארן ביצירה

צ'ייקןבסקי ןפרןקןפייב .מבחינה מןסיקלית

דניאל אמבש ,רקדן ישראלי שהןפיע שנים

על פליטים ברןח מחזןת האבסןרד של סמןאל

אין ספק כי דליב ,שנחשב למלחין מןכשר

רבןת בלהקת בת-דןר ןמשם הגיע ללהקתן של

בקט  ,שאיתן הןפיעה גם במסגרת פסטיבל

ביןתר ןהיה אהןב בזמנן ,אינן גדןל הכןתבים

בז'אר  ,ןשאל אןתי אם יהיה לי למחרת פנאי

ישראל.

בחצי השני של המאה

ה ,19-

לבמה ,ןהאזנה למןסיקה של

 IIקןפליה II

כשלעצמה זן חןןיה משעממת למדי  .היא חסרה
צ'ייקןבסקי למשל .יש

ב  IIקןפליה II

אבל לא הרבה מעבר לכ,ך ןלבאלט הפריסאי

,lIMay BII

מןפע

לבןא לחזרה של מןפע שהןא ןחברתן )היןם
אשתן ןאם בנן( מאגי מארן מכינים.

את הכןח שיש לבאלטים הגדןלים של
חן ןתןם

מקץ שנים מעטןת עברה הלהקה לצרפת,

מפנה מפתיע חל בקריירה של מאגי מארן
כשהסכימה ליצןר עבןר באלט האןפרה של ליןן

כמןבן הסכמתי ברצןן ,כי הסקרנןת לראןת

גרסה משלה

עבןדה של יןצרים צעירים ןבלתי מןכרים היא

בישראל(  .הנןשא המסןרתי עןצב כאילן

ל  IIסינדרלה II

)גם יצירה זן בןצעה

זה בדיןק מה שהיה נחןץ ןזה מה שהביא

בעיני מהתענןגןת האמיתיים של מבקר מחןל .

הדמןיןת הן בןבןת חמןדןת ,ןהבימה נצנצה

להצלחה המסחררת של הבאלט  .לא עןד באלט

אןלי אגלה משהן שאיש עןד לא התייחס אלין,

בשלל נןריןת חשמל זעירןת ,שתחמן את חלקי

איזה כשרןן מלבלב שאיש לא הבחין בן לפני .

התפאןרה  .אחרי הפקה זן היא הפכה

טרגי כמן

 IIג'יזל II

)שהןלחן על ידי מןרן של

דליב ,אדןלף אדם( אלא משהן קליל ,שעשןע

לכןריאןגרפית ידןעה באירןפה .

לא מזיק לערב קיץ בהיר ,דיברטימנטן שיש בן

נסענן ברחןבןת מןשלגים באזןר ישן של בריסל,

חן משלן.

טיפסנן חמש קןמןת במדרגןת תלןלןת ןהגענן

לדירה מןזנחת .זה היה חדר החזרןת ןעבדן בן

יןצרים בני הזמן מבקשים להאיר את קןפליה

חמישה אמנים ,רןבם בןגרי בית-הספר

שבז ' אר ניהל אז  .מארן ניהלה את

באןר חדש  ,עכשןןי יןתר .מאגי מארן ,למשל,

,Mudra

אחת היןצרןת המרתקןת בעןלם הבאלט של

החזרה ןגם שרה ןרקדה להפליא  .היא היתה

היןם ,יצרה  IIקןפליה

II

משלה עבןר באלט

האןפרה של ליןן )בית אןפרה הידןע בהפקןת

אז כבת

, 21

שנה קןדם לכן הצטרפה לבאלט

יצירה לא פחןת מןכרת של מארן היא  IIבאלט
האנשים השמנים

II

שיצרה עבןר הבאלט

הלאןמי ההןלנדי .זה מחןל משעשע שבן כל
הרקדנים רןקדים כשהם עטןיים חןמר ספןגי

ןנןצר ניגןד משעשע מאןד בין תנןעתם הקלילה
לבין מראם

ה  IIשמן • II

המאה העשרים ןהכל ניבאן לה עתיד מזהיר על
מארן המשיכה את הקשר עם באלט האןפרה

המןדרניןת המרתקןת שהןא מעלה( ,רחןקה

הבימה  .היא פנתה לבסןף לכןריאןגרפיה ,אם

שנןת אןר מהיצירה המקןרית .מארן קרןבה

כי במסגרת הלהקה העצמאית שלה ןשל דניאל

של ליןן ,ןעיסןקה

ב  IIקןפליה II

הןא המשך הקן

הרבה יןתר באןפיה להןפמן מאשר לדליב  .היא

היא גם רקדה .כל זה התרחש לפני שגל המחןל

היצירתי שלה ב " לכלןכית" .גם הפעם מדןבר

אינה מעלה סיפןר מתקתק נןטף סכרין ,אלא

המןדרני פרץ ןהציף את בלגיה השמרנית  ,שעד

בבובןת מכניןת ,האמצעי שבעזרתן עיצבה את

אז ידעה למעשה רק באלט ,בעיקר בסגנןן

גרסתה לסיפןר המןכר על סינדרלה ,אחיןתיה

לשאןל את כל השאלןת שמעסיקןת אמנים על

מןריס בז'אר ןלהקןת באלט של אזןר פלנדריה

החורגןת ןהנסיך יפה התןאר.

אןדןת הקשר בין מציאןת ןאשליה  ,בין האמן

ןןאלןני.

ההיפך

-

היא משתמשת בסיפןר קןפליה כדי

גיורא מנור

ןיצירתן .היא יןצרת מעין  IIסיפןרי הןפמן"

בתןך המסגרת של

 IIקןפליה ,II

ןבכך ייחןדה .

המןפע שבחזרתן צפיתי אז היה הראשןן של

הבמה שלה מלאה ,לעיתים גדןשה מדי ,אבל

להקה שלימים הפכה

הכןריאןגרפית אינה מרפה מאיתנן לרגע .היא

)תיאטרןן תיבת-נןח( ,ןהןא היה בנןי בסגנןן,

דןרשת מאיתנן ללכת בעקבןתיה אל מעבר

לגןדש הןןיזןאלי ןלצאת למסע על כנפי הדמיןן
אל נבכי נפשן של האמן ,למסע לגלןת איך
נןצרת יצי .רת אמנןת ןאם יכןלה להיןת ליצירה

ישןת משלה  .מארן בןחנת מחדש את הגבןלןת

בין מציאןת לאשליה ,בין הדמיןן לאמת,
ביצירה מה!גנטת ביןתר .בנןבמבר ש.ז .נןכל
כןלנן לבחןן איך בדיןק היא עןשה זאת במשכן

לאמנןיןת הבמה בתל אביב.
על אןתה במה חןדש אחר כך ניתן יהיה לחזןת

בקןפליה האןפראית ,באןלימפיה של אןפנבך

ןהןפמן ,בהפקת האןפרה הישראלית החדשה,
בבימןין המבריק של דייןןיד אןלדן .הדמיןן בין
עבןדתן של אןלדן לעבןדתה של מארן מדהים.
שניהם יןצרים בני זמננן המתעניינים בכאן

ןבעכשין ןמצליחים להביא את אמנןתם לכלל
שלמןת באמצעןת יצירה שהיא מעבר למקןר.

כלןמר ,גם הם הןפכים לפיגמליןן .האמן היןצר
הןא גם פיגמליןן ןגם גלתאה ,ןהחןט הדק בין

דמיןן למציאןת נעלם כלא היה כאשר אנן
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.Yכחןך

גם מנהל חזרןת טןב? האם רקדן בינןני ןפחןת

הסמיי

מלהיב על הבמה יהיה ,באןפן בלתי נמנע,
מנהל חזרןת בינןני ןמשעמם?

אחד התחןמים היןתר מןצנעים ןנחבאים אל

הכלים של אמנןת המחןל  ,מבחינת ההתייחסןת
התשןבה היא לא !

ןתשןמת הלב ,בייחןד של הקהל הרחב אבל לא
רק שלן ,הןא ניהןל החזרןת.

יש רקדנים מעןלים שאינם מתאימים לתפקיד
תשןמת ליבן של הקהל היןשב באןלם

מנהל חזרןת  .הכישןרים שעשן אןתם לרקדנים

נתןנה לכןריאןגרפיה  ,לביצןע  ,לתאןרה ,

טןבים לא בהכרח יסייען להם להיןת מנהלי

למןסיקה  ,לתלבןשןת  ,לתפאןרה  ,אבל מה

סיון כהן-פסטמן .רינה גלוק

חזרןת מתאימים ןלהיפך  .יש רקדנים בינןניים

שמביא את כל המרכיבים האלה יחד לרמת

אם ניהןל חזרןת אינן טןב  .לעןמת זאת ,ניהןל

ןחסרי כריזמה  ,שיכןלןת אחרןת שלהם הןפכןת

מןפע כזן אן אחרת  ,שיי,ך בחלקן הגדןל,

חזרןת מקצןעי ןנכןן יכןל לחןלל פלאים

אןתם למנהלי חזרןת מעןלים של ממש .למרןת

לניהןל החזרןת.

בעבןדה בינןנית אן אפילן פחןתה מזה.

שרן ב מנהלי החזרןת הין רקדנים בעבר ,ןיש
נקןדןת רבןת משןתפןת למנהלי חזרןת

תפקיד מנהל  jת החזרןת הןא אחד מהחשןבים

הכןריאןגרף הןא ללא ספק הדמןת הדןמיננטית

ןלרקדנים בהבנה ,בידע ןברקע ,סןג הכישןרים

במערכת שממנה בנןיה להקת מחןל מקצןענית.

ןהחשןבה ביןתר בתהליך יצירת המחןל ,אבל

הנדרש למנהל חזרןת אינן זהה לסןג הכישןרים

מנהל חזרןת טןב מביא ריקןד ןרקדנים לרמתם
המיטבית .

מיד אחרין בא מנהל החזרןת ,שתפקידן
הכןריאןגרף

-

-

לצד

חיןנית ביןתר.

ההןפכים רקדן למצןין ,ןהבדלים אלה הם
שעןשים את מנהל החזרןת למה שהןא .

גם הכןריאןגפיה המבריקה ןהמעניינת ביןתר

נשאלת השאלה  ,מה עןשה מנהל חזרןת למצןין ,

מכלןל הדרישןת ממנהל חזרןת רחב .ראשית

בעןלם יכןלה להיראןת חלשה ןבלתי מספקת

בינןני אן גרןע? האם רקדן טןב יהיה בהכרח

עלין להיןת בעל ידע רב ןניסיןן במקצןע

הריקו,ד מוכשר ורגיש בעבודה עס אנשיס,

לפתע נמצא במגע או קשר אחר עס רקדניס

חוקיס של עשה ואל תעשה ,ואולס על הרקדן

כקבוצה או כפרטיס ,ובעל סמכות וכושר

שלצידס ואיתס רקד והופיע עד אז .

לזכור תמי,ד שעין של מישהו מבחוץ )שזה

תפקידו(.. .

מנהיגות .

פתאוס הוא נדרש להתרחק במידה מסוימת

מנהל החזרות צריך להיות מסוגל לעבוד לצד

-

להסתכל בעין אחרת  ,להיות מסוגל לקבל

תמיד תראה איכויות ופרטיס ,שהוא

עצמו מתקשה לראות .אס ברצונו להמשיך

להשתפר ולהתקדס ,עליו לשמור על ראש פתוח

הכוריאוגרף ואיתו ,בידיעה ,שתמיד תמיד

אחריות ,החלטות וסמכויות .גס הרקדן

ונכונות ורצון לקבל הכוונה ותיקוניס

המלה האחרונה וההחלטה הסופית הס של

הקולגה מאתמול חייב להסתגל פתאוס לצורך

ייצא רק נשכר מכך .

-

ולרוב

הכוריאוגרף ,וכן גס מחיאות הכפייס

לקבל הערות או ביקורת מצד מי שרקד לצידו

והתהילה ...

בעבר ,ולעיתיס הוא מתקשה לבצע את

מנהל החזרות צריך להיות רגיש ובעל ידע משל

ההפרדה הנדרשת .

עצמו  ,כדי לדעת לעבוד עס רקדניס מנוסיס

לאן לנסות לכוון ולקדס ,איך ומתי להעיר

על מנהל החזרות להיות בעל יכולת ריכוז
גבוהה ,ראייה רחבה וכוללת של כל התמונה

תשןמת ליבן של

ושל הפרטיס הקטניס שבה ,סבלני ומתמיד .

הקהל היןשב באןלם

מנהל חזרות טוב צריך להיות מוסיקלי ,מדויק
וברור  .עליו לדעת להסביר ולהבהיר את רצונו
במדויק ,וגס בתהליך של חיפוש משותף או
התלבטויות עליו לכוון ,בסופו של דבר ,את
הכוריאוגרף למיקוד והחלטה בין כל
האפשרויות הקיימות.

ישנו משהו קצת ;:ןפוי טובה בניהול חזרות,

משוס שהתהליך ברובו מייגע ,קשה ומתסכל.
מנהל החזרות עובד בקרבה רבה לרקדן .יחד

-

כתןכה לכןריאןגרפיהי

לביצןעי לתאןרהי
למןסיקהי לתלבןשןתי
לתפאןרהי אבל מה
שמביא את כל
המרכיבים האלה יחד
לרמת מןפע כזן אן

אחרתי שיידי בחלקן
הגדןלי לכיהןל החזרןת

ומתי להרפות ולהניח לרקדן ללכת על פי חושיו
ומחשבותיו הוא.

זה אינו המצב כשמדובר ברקדניס צעיריס .אז

מנהל החזרות צריך להיות דומיננטי הרבה
יותר ,וכן להתעקש על כל פרט ולהקפיד
שהתיקוניס יבוצעו כנדרש .

וכמובן  ,תמיד להעניק גס מלה טובה ומחמאה

כשמגיע....

כל זה בניסיון לחזק ולקדס את

הרקדן ·

יש סוגיס שוניס של מנהלי חזרות  .ההבדליס
הס באופי  ,בטמפרמנט  ,בביטחון העצמי ,ובעוד

הס מנסיס שעות על שעות לתקן ,להתקדס,

מגוון כישוריס ויכולות אישייס ,השוניס מאדס

להשתפר .לפעמיס קשייס או תסכול של רקדן,

לאדס .עס זה  ,באופן גס וקצת כוללני ,ניתן,

אי ביטחון שלו ביכולתו לבצע את

הנדרש,

אולי ,לאפיין סוגי ניהול חזרות שוניס .

גורמיס למתח ועלוליס להתבטא בהתפרצות
כלפי הכוריאוגרף או מנהל החזרות .זה לא

יש מנהלי חזרות המתמקדיס בעיקר בביצוע

אמור לקרות וזה בוודאי לא מקצועי ,מכיוון

הטכני .הדגש מושס על פתרון קשייס גופנייס,

שהרקדן אמור לשלוט בעצמו גס ברגעיס

בניסיון להגיע עס הרקדן לשליטה גופנית

קשיס ,אבל רקדניס הס רק בני אדס ,ולעיתיס

וביטחון ביכולתו הטכנית בביצוע קטע נתון.

הקושי והלחץ מכריעיס את השליטה העצמית.

זה חלק נכבד בתהליך העבודה וההתמודדות
ברגעיס כאלה על מנהל החזרות להיות ענייני

עס הכוריאוגרפיה .בל י ביצוע מדויק ,נקי

ואובייקטיבי מאו,ד ולדעת להרגיע ולהשרות

ובטוח שוס דבר לא יעבוד  .אני מוצאת שזה

תהליך הכרחי  ,אבל אס ניהול החזרות מתמקד

ביטחון ואווירה טובה .
סוון כהן -פסטמן

מכלןל הדרישןת

רקדן ותיק ומנוסה יותר בטוח ביכולתו
וכשרונו ויותר שלס עס עצמו ולכן הקשר שלו

עס מנהל החזרות יהיה שונה מזה שנוצר בין
מנהל החזרות ובין רקדן צעיר ופחות מנוסה,
הנזקק לליווי צמוד .למבצע הבלתי מנוסה

 HEN·FASTMANס SI VAN C

ממכהל חזרןת רחב.

ראשית עלין להיןת
בעל ידע רב ןכיסיןך

דרושה הכוונה מדויקת ופרטנית מצד מנהל

במקצןע הריקןדי

החזרות ורמת דרישה גבוהה ורצופה ,כמובן

מןכשר ןרגיש בעבןדה

בשילוב עס עידוד ותמיכה.
כל נושא קבלת והפנמת תיקוניס והערות אינו

עם אכשיםי

אך ורק בטכניקה  ,תהיה לרקדן המבצע

וללהקה כולה בעיה רצינית ,ומאוחר יותר גס
לקהל היושב

באולס.. .

ניהול חזרות טוב לא ייתכן ללא החלק הנוסף

ואול י החשוב מכל של מציאת האיכות הנכונה

-

הביטוי הפנימי האישי של הרקדן  ,מה

שנמצא בליבו  ,ברגשותיו ובדמיונותיו  ,בכל מה
שהוא מביא איתו לבמה מעולמו הפנימי
ומשמש אותו בריקודו.

כקבןצה אן כפרטים י

ןבעל סמכןת

פשוט או מובן מאליו .למנהל החזרות יש
בעניין זה קשייס משלו  ,ובמסגרת תפקידו עליו

ןכןשר מכהיגןת

להלך לעיתיס על חבל דק ולדעת להבדיל בין
האנשיס השוניס שאיתס הוא עוב,ד להכיר

על מנהל החזרות לנסות לחדד ולמקד את
הרגישויות האלה ,לנתב את הרקדן למינון

הנכון של ייהבלטת הרגשות" ,של הביטוי
הפנימי  ,האישי כל כך.

ברגישויותיהס ובקשייהס  .עליו לפנות בצורה

ביכולת להפניס ולקבל הערות יש הבדליס לא

שונה אל אנשיס שוניס ולהבדיל  ,כאמור  ,בין

מעטיס בין רקדניס ותיקיס ובשליס לב י ן

י ש רקדניס שהתברכו ביכולת זו מלידה  ,ומלבד

רקדניס צעיריס ומתחיליס .לכל צד הקשייס

כשרון גופני יש להס גס יכולת ביטוי אישי

רקדן ותיק לצעיר מבחינת כמות ואיכות
ההערות שהוא מעיר  .כל זה מבלי לוותר או

והיתרונות

לחשוש מלהעיר הערות פחות נעימות ולא

הבימתי הרב יש יותר תחושה למציאת האיכות

נולדו עס מתנת אלוהיס זו  ,והס נדרשיס לחפש

מחמיאות.

והביטוי האישי שלו  .היכולת התנועת י ת שלו

או לחדד את הצדדיס החסריס או הפחות

ברורה ומוגדרת יותר ,והוא מודע לאפשרויות י ו

מפותחיס האלה  ,בדיוק כפי שעליהס להתמודד

על מנהל חזרות טוב לדעת להפריד הפרדה

ולהצלחותיו לעומת מגבלותיו וקשייו  .לעיתיס

יוס יוס על שליטה גופנ י ת מעולה ויכולת ביצוע

מלאה בין היחסיס החברייס ,שמחוץ לסטודיו,

מנהל החזרות מעיר משהו בכיוון מנוגד

של האלמנטיס הקשיס שגופו של רקדן נדרש

שלו ...

לרקדן הוותיק ובעל הניסיון

ייחודי ואיכויות משלהס .ויש רקדניס שלא

ושעות העבודה  .בסטודיו הוא חייב להיות

לאינטרפרטציה של הרקדן ,ואז תיתכן

ברור  ,אובייקטיבי ונטול משוא פניס .קרבה

התלבטות פנימית של הרקדן לגבי ההערה

יתרה גס היא עלולה להפריע  .כשמנהל החזרות

שקיבל .לפעמיס הוא יבחר לבסוף לפעול על פי

לא רקדן שניחן ב י כולת טכנית בלבד ולא רקדן

הוא רקדן ותיק ,שלאחר שניס רבות מחליט

התחושה שלו ,ומתוך הרגשה שהוא יודע מה

מלא הבעה שגופו ויכולתו מוגבליס או לא

לפנות לתחוס זה )ואולי עדיין משלב ריקוד עס

טו ב יותר או פחות עבורו ,למרות ש אולי זה

מלוטשיס ,לא יצליחו לרתק את הקהל ולגרוס

הכיוון החדש( ,יש קושי נוסף בעצס זה שהוא

יסתור הערה או תיקון שקיבל .אין בעניין זה

לו הנאה והתרגשות אמיתייס ,מהסוג שנגרס

לבצע.
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ניהול חזרות טוב לא ייתכז ללא החלק הנוסף
ואולי החשוב מכל של מציאת האיכות הנכונה
 הביטוי הפנימי האישי של הרקדזי מהשנמצא בליבוי ברגשותיו ובדמיונותיוי בכל מה

שהוא מביא איתו לבמה מעולמו הפנימי
ומשמש אותו בריקודו

כשרןאיס את השילןב הנפלא של שני גןרמיס
אלה.

ביטןי של איכןת אישית  ,שליטה גןפנית ,
מיןמנןת ןמקצןעיןת יחד יןצריס רקדן טןב
ןמרגש.

מנהל החזרןת נדרש גם הןא לשני התחןמים
האלה

-

רגישןת ןרןחניןת לצד ידע  ,ניסיןן

ןמקצןעיןת .מנהל חזרןת טןב יןכל לתת לרקדן
מגןןן אפשרןיןת טכניןת ןרגשיןת שיקדמן אןתן
באמנן תן.

rג
סיון כהן-פסטמן

להיות כאמן למהות
הכוריאוגרפיה

כל חיי המקצןעיים

-

מגיל
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רקדתי  ,יצרתי

כןריאןגרפיה ןלימדתי רקדנים ,ןניסיןן רב

שנים זה העניק לי מןדעןת ןתןבנה בכל הקשןר
לעבןדה עם רקדנים  .גם כמנהלת חזרןת ןגם

כמבצעת תמיד חשתי אחריןת רבה כלפי
הכןריאןגרפיה שבה עסקתי ,כלפי תמציתה
ןבסיסה בכל מקרה ןמקרה ,משמעןתה ,תןכנה
ןכן כלפי המבנה הצןרני שלה ןתןכנה התנןעתי.

רקדן מבצע מעביר דרך התנןעה את הכוןנה
ןהרגשןת הממן קדים בנקןדת מפגש מיןחדת

של המחשבה ,הזיכרון ןהאנרגיןת של
הכןריאןגרף  .כל אלה משפיעים ,כמובן ,על
התנןעה ןעל חלןקתה לפראזןת בשעת הביצןע .
האם תפקידן של מנהל החזרןת להבליט
ןלחדד את כןןנןת היןצר ,תןך התחקןת אחרי
המחשבה שמאחןרי היצירה ,ןאם כן ,מהי

הדרך הטןבה ביןתר למקד את תןכנה ןאת
הייחןד שלה?

לפני שאני מתחילה לעבןד עם רקדן ,אני נןהגת
לןמר משהן על הכןןנה של הקטע ןמציינת

איזה תחןשה יש להעביר לצןפה .איני יכןלה
לתאר לעצמי ניהןל חזרה על מחןל שלא הייתי
מעןרבת בן ,אם כרקדנית מבצעת ןאם

כאסיסטנטית ליןצר בשעת יצירתן.
אחד המחןלןת הראשןנים שהזדמן לי לעבןד
עלין עם רקדני בת-שבע היה ייהציידים
האגדיים יי  ,שנןצר עבור הלהקה

ב 1965-

על ידי

גלן טטלי למןסיקה מאת עדן פרטןש ,ןשעלי
היה לחדשן

ב , 1978-

בליןןי התזמןרת

הפילהרמןנית .ייהציידים האגדיים יי נפתח
בקטע ללא ליןןי מןסיקלי  .הציידים עןלים
לבימה ןנקישןת מקלןתיהם יןצרים מקצב
שמלןןה את חיפןשיהם אחרי הצי,ד במקרה זה

רקדנית  ,עד שהם מגלים ןצדים אןתן.

הרקדנית נמצאת על הבימה כבר עם פתיחת
המס,ך כדמןת כמעט קבןרה באדמה )רצפת

הבימה( שתנועתה נרגשת ןניכר בה הפחד מפני

המתקפה הצפןיה של הציידים  .בתנןעתה של
דמןת ראשןנה זן יש משהן חייתי פרימיטיבי

-

הפחד מכתיב לה את כיןןן הראש  ,כאילן

האזינה לצלילים הבאים מן הקרקע )נקישןת
רגה גלוק כ" הרודיאד  ",כור י  ,מרתה גראהם  ,צילום ,מולה הרמתי
RENA GLUCK IN "HEROOIAO", CHOR.: MARTHA GRAHAM
PHOTO: MULA HARAMATI
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כמנהלת חזרןת לא זכיתי להשתמש בכתב
תנןעה .נעזרתי בסטים אן בסרטי-ןידיאן ,

ןבזיכרןנם של רקדנים שביצען את העבןדה

קןדם לכן .כך קרה שלפעמ י ם הרקדנים לימדן
את מחליפיהם בתפקיד גם את מה שהם
עצמם הןסיפן לתפקי,ד את פירןשיהם שלהם
ןאת התנןעה האישית המיןחדת להם.
כשעבדתי עם כןריאןגרף  ,נןסף על הרשימןת
שערכתי בעצמי של התנןעןת המרכזיןת  ,ניסיתי
לתעד בןןידיאן את הדימןיים ןאת המל י ם
שהןא היה משתמש בהם לתאר את כןןנת
התנןעןת .למשל  ,לספןר אן לא לספןר?

התשןבה תלןיה בגןרמים שןנים ,במןסיקה ,
בשאלה אם מדןבר בסןלן אן בעבןדה
קבןצתית )הדןרשת תיאןם מדןיק בין
המבצעים( ,אך בראש ןראשןנה התשןבה

תלןיה בשיטה שבה לימד הכןריאןגרף עצמן
את הרקדנים את היצירה  .נןרמן מןריס ,

כריסטןפר ברןס ןפרל לאנג ספרן מקצבים ,
ןלעןמת זאת  ,מרתה גראהם מעןלם לא ספרה.

גם כמכהלת חזרןת ןגם כמבצעת תמיד חשת י

אחריןת רבה כלפי הכןריאןגרפיה שבה עסקתי י

כלפי תמציתה ןבסיסה בכל מקרה ןמקרהי
משמען תהי תןככה ןכז כלפי המבכה הצןרכי
שלה ןתןככה התכןעתי
המקלןת בבימה( ,עד שהדמןיןת נראןת בעין.

את התנןעה לימדן לצלילי מןסיקה ןהיא

בשעת החזרןת היה הכרחי להאיר פחד זה,

העדיפה נןכחןת פסנתרן בכל חזרה .עןד יש

שהןא הבסיס עלין בנןי המחןל כןלן  .הין עןד

להביא בחשבןן שהאןפן שבן הרקדנים
את המןסיקה אינה בהכרח זהה

שתי דמןיןת נשיןת מרכזיןת בדרמה

 IIסןפרים II

המתפתחת ,ןהמןטיבים התנןעתיים שלהן

לאןפן שבן נכתכן התןןים  ,אבל על מנהל

התפתחן מתןך אלה של הדמןת הראשןנה,

החזרןת להיןת מסןגל לקשר בין ספירןת אלה

אןלם איכןת התנןעה של אחת מהשלןש היתה

למקצבים הכתובים בפרטיטןרה .עלין להיןת

שןנה.

מסןגל לפענח את התווים ןלדבר עם
המןסיקאים בלשןנם.

ייחןדן של המחןל המןדרני בכך שעל פי רןב

היןצר עצמן מלמד אותן  ,מנהל את החזרןת,

היבט אחר של עבןדת מנהל החזרןת היא

משחזר אןתן כשיש צןרך ןלרוב גם מפיק אןתן.

עריכת תןכנית החזרןת השבןע י ת .את השעןת

כמןבן  ,יש מקרים יןצאי דןפן ,ןבימינן גןבר

הטןבןת במיןח,ד אלה שמיד אחרי השיעןר

השימןש ברשימות של כןתבי-תנןעה  ,אבל גם

היןמי בבןקר  ,נהגתי לי י חד לעבןדה על היצירה

אז כמעט תמיד מפקח על החזרןת האחרןנןת

החדשה שעליה עןבדים  ,ןאת יתר השעןת

מישהן שהיה קרוב ליוצר ןעבד במחיצתן.

הקדשתי לעבןדה על חידןש יצירןת מן
הרפרטןאר אן על הכנת רקדנים מחליפים

מבצעים רבים מביאים לכל ביצןע את

ליצירה שתבןצע בקרןב .לעיתים קרןבןת

אישיןתם החזקה  ,ןלעיתים מתעןרר קןשי

מסרתי לרקדן את סרט הןןיד י אן ןמקןם ללמןד

לשמןר על האגן האמנןתי שלהם בגבןלןת

בן עם עצמן את

הכןריאוגרפיה הנתןנה  .מאז ומעולם האמנתי ,

לעבןד עימן לב,ד ןלבסןף לשתפן בחזרה עם

שעל הרקדן להתאים את עצמן לתנןעה  ,שעלין

כלל הבמצעים.

להשתמש בה כאמצעי להפגין את יכןלתן שלן.

לדעת י ,הכרח י לשמןר על הדימןי הסןפי של

ה  IIטקסט II

ןרק אחר כך נהגתי

להרשןת לתנןעה לדבר בעד עצמה ןלא
אבל בן בזמן נחןץ להרשןת למבצע להשתמש

היצ י רה תןך ביצןעה .תמ י ד מצאתי סיפןק

-

באישיןתן ביצירת הדימןי ,ןלא להכניס אןתה

אישי ןמקצןע י

אן אןתן לסד המגביל את הביצןע שלן .יש

הביצןע ןהפקתי הנאה רבה מהסינתזה בין

ליצןר ביצןע אןרגני הצןמח כאילן מעצמן.

כןןנת היןצר ןהביצןע של האמנים המבצעים.

-

מנןכחןת באןלם בשעת

ם

ריקןדים נןצרים על פי רןב על גבי גןפןתיהם

של רקדנים )ןרק לעיתים נדירןת נכתבים

רינה גליק

תחילה על הנייר(  ,תןך שאיפה להיצמד ככל
האפשר לכןןנןת היןצר אך מבלי לןןתר על

דנור ג,וול ורותור דולדנ ו ת ב,ורולת בת-שבע

איכן י ןת התנןעה הייחןדיןת של האמן המבצע.

וורוום ורוא דוולן ורפולו 7טור ,מחו' באולדמוור

שעה שמלמדים את המחןל למבצעים אחרים ,

ע" ש דובון בודוש'וס .

הכרחי לעי

תים לעשןת שינןיים קלים ,

בהתאם לאמן המבצע שהןא אחר מזה שעלין
נןצרה היצירה במקןר.

13
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11

מדי שכה מתקיים במןכפלייה ,עיר יפהפייה
בדרןם צרפת  ,פסטיבל ביכלאןמי למחןל

מןדרכי .

הפסטיבל אןרד שלןשה שבןעןת ןמטרתן

המחןל העכשןןי בעןלם  ,המפעמת במןנפלייה,
שנה

המןדרכי הצרפתי ןלחשןף את הקהל במןכפלייה
ללהקןת איכןת מחן"ל .עם המבצעים הזרים
שהןזמכן השכה כמכן גם ליאת דרןר ןכיר בר  -גל
בתןככיתם

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

הם לא מסתירים זאת ,לפסטיבל מןטסים מדי

העיקרית להציג בפכי העןלם את המחןל

"איכתא

במהלך השבןע שבילית י בפסטיבל

חשת י את האמביציה להפןך למרכז

כ 50 -

מבקרי מחןל מכל העןלם על חשבןן

המארחים  ,שלא לדבר על עשרןת מבקרי מחול
צרפתים שמגיעים אל י ן ,
אמנם מספרי ההיסטןריה צ רפת מןכרת כ ערש

הבאלט הקלאסי ןהבאלט הרןמנט י  ,אב ל

עןמרי"

מאמצע שנות השבעים של המאה הנןכח י ת
דןןקא המחןל המודרני הצרפת י הןא שקנה שם
בעןלם  ,הכל החל כאשר הצרפתים התאהבן
ק אכ' ן סאפור ט ה

' L'/MPUR", KARINE SAPORTA
: JEAN M/CHEL GUILLAUDסTסPH

במחןל הפןסט-מןדרני האמריקאי  ,בעיקר

בלהקןת של מרס קנינגהם ,אלןןין ניקןלאיס
ןטרישה בראןן  ,הם ייבאן מןרים גדןלים
מארה " ב  ,הקימן מרכזים כןר י אןגרפיים ןצמח

דןר של כןר י אןגרפים צרפתים מצןינים  ,כמן

ז ' אן קלןד-גאלןטה  ,ג ' יג'י קאצןליאנן  ,רג 'י ן
שןפינן  ,מאתילד מונייר ןכמןבן דןמינ י ק בגןאה ,
שהפסט י בל במןנפלייה מןקדש לזכרן  ,מה
ש י יחד כןריאןגרפים אלה ןעשה את המחןל

המןדרני הצרפתי לכה מיןחד הןא הכשרןן של
הצרפת י ם לשבץ פיסןת היסטוריה ןתרבןת
צרפת י ת בפןסטמןדרניזם האמריקאי של מחןל
נטן ,

הקשר של מןנפלייה למחןל נוצר כאשר ראש

העיר החליט שיש להעלןת את העיר על מפת
התרבןת  ,באב י ניןן  ,העיר השכנה  ,כבר

התקיימן פסטיבלים גדולים לתיאטרןן ןלכן
מןנפלייה פנתה למןזה האחרת הדןברת בשפה

אןניברסלית

-

למחןל  ,ראש העיר פלש :

ייהחלטתי להזמין את דןמיניק בגןאה ןלהקתן

 ,ב1984-

לעבןד בבית האןפרה ,הייתי במיעןט,

ז;וברי בעיר י יה ביקרן אןתי ןאמרן שאני משןגע

להזמין להקת מחןל מןדרנית חדשנית של

כ ןריאןגרף כה צעיר  ,הזהירן אןתי שלא יהיה
קהל ןחןבןת העירייה יתפחן  ,יעצן שאקים
ל הקת באלט קלאסי  ,שתרקןד את ' אגם
הברבןרים ' ןאת

'ג ' יזל ..

לקחתי

סיכןן " , ,

משנעשתה להקתן של בגןאה לאחת הלהקןת
המעניינןת ביןתר בצרפת ןבאירןפה החל
המחןל פןרח במןנפלייה ,כשבגןאה נפטר ב-

1992

נוצר חלל זמני מפחיד ,ןנשאלה השאלה

איך להמשיך את מןרשתן  ,בינתי י ם כבר פעלן
בעיר כמה מאןת רקדנים מקצןעיים

ן 14-

להקןת מןדרניןת קאמריןת מקצןעיןת )בצרפת

רק מי שיכןל להןכיח באמצעןת חןזים שהןא
מקדיש

600

שעןת בשנה לחזרןת ןלהןפעןת על

הבמה נחשב לרקדן מקצןעי  ,מי שמגיע למכסה
זן זכאי לדמי אבטלה!( ,
בנןבמבר עןמד להיפתח בעיר העתיקה של
מןנפלייה המרכז הכןריאןגרפי הגדןל

14

ןהמשןכלל בעןלם

-

מנזר ענק עם

ארכיטקטןרה משגעת ,שנבנה באמצע המאה

ה 15-

ןמשןפץ בימים אלה בעלןת של שבעה

מיליןן דןלר .מנהל המרכז ערך לי סיןר פרטי
במרכז החדש ןהמלים ייזה חלןם" חזרן כמןטיב
כשעברנן מאןלם אחד למשנהן  .יש שם סטןדין
של  272מ"ר עם תקרה בגןבה תשעה מטר ,ןבן
כל הציןד הדרןש לבמת תיאטרןן .יש אןלמןת

המין עדים לספרייה ןלמעבדה קןלית ,אןלמןת
מנןחה לרקדנים ןלצןןת הטכני ,אןלמןת קבלה
ןאפילן אגף חדרי שינה עם מטבחים צמןדים
ללהקןת המאןשרןת שיןזמנן ליצןר עבןדןת
מקןריןת במרכז  .גם מערכת מיזןג אןןיר

מיןחדת הןתקנה ,שתקרר את האןלם אך לא
תזיק לגןף הרקדן המיןזע ממאמץ האימןנים.
למנזר צמןד מבנה בצןרת פרסה ,שבמרכזן חצר

פנימית גדןלה  ,ןבה מתקיימים מןפעי מחןל
כבר עכשין.

מרכז כןריאןגרפי זה מצטרף

ל 14-

אחרים

הפןעלים בצרפת .חצי מתקציבן מגיע
מהממשלה ןהשאר מהעירייה ןמהמןעצה
המקןמית .השם יימרכז כןריאןגרפי" ,בניגןד

ל יי מרכז למחןל "  ,מצביע על ייעןדן

-

כמעבדה

ניסיןנית לכןריאןגרפיה מןדרנית  .בכל מרכז
פןעל כןריאןגרף עם להקה )למשל מאגי מארן,
קארין סאפןרטה( שמתחייבים להעלןת מןפע
בשנה אן שני מןפעים בשלןש שנים .הם גם
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הכל החל כאשר הצרפתי1ב התאהבן במחןל

של אושרה אלקייס ,אבל כאן זה היה מעין

הפןסט-מןדרכי האמריקאי ,בעיקר בלהקןת של
מרס קכיכגה1ב ,אלןןין כיקןלאיס ןטרישה

בראןן .

ולהקתו

-

שילוב של עבודות של אלווין ניקולאיס ,להקת

מרכזי1ב כןריאןגרפיי1ב ןצמח דןר של
כןריאןגרפי1ב

עוד הועלתה יצירה צבעונית ומהנה של פיליפ

דקופלה )(Phillipe Decoufle

ה1ב ייבאן מןרי1ב גדןלי1ב מארה"ב; הקימן

צרפתי1ב

בידור

ברוטלי.

פילובולוס ולהקת אייסו ,אבל בסד הכל לא

מצןיכי1ב

התלהבתי מעבודות המחול שראיתי ,והזיכרון
האמנותי הגדול שלקחתי איתי ממונפלייה הוא

האופרה"( .מתואריס האימוניס המפרכיס

דווקא של הזמרת האלג'יראית המופלאה

מזמיניס יוצריס צרפתיס או זריס עס

שעברו הצעירות שביקשו להיות רוחניות

סאפו ,ששרה את אוס כולתוס.

להקותיהס ,כל להקה לכמה חודשיס ,ליצור

וקלילות ,כמו טאליוני האגדתית ,והעובדה

מנהליס את המרכז ובמסגרת תפקידס זה

עבודות מקוריות במרכז .במרכזיס

שאולצו להיות בשר טרי המוגש למיטות

הקהל הגדול של צעיריס לוקאל פטריוטיס,

הכוריאוגרפייס אין בתי ספר להכשרת רקדניס

האצולה ועשירי הבורגנות .המחול הזה מעלה

שמילאו את האולמות )הממוקמיס חלקס
באתריס היסטורייסוחלקס באולמות ענק

כדי לא להתחרות בהקניית הטכניקה עס מורי

~ל הדעת את האמירה הפמיניסטית

הסטודיות הפרטיות.

הכוריאוגרפיה עשויה בחוכמה ,היא משלבת

סופר מודרנייס( ,היו חוויה מרשימה בפני

אלמנטיס של תנוחות יומיומיות של רקדניות

עצמה .נוסף לשאגות הבראוו הס גס רוקעיס

במרכז במונפלייה ,למשל ,תפעל הלהקה של

בתוד לקסיקון הבאלט ,והוא סובל רק

בהתלהבות ברגליהס ברצפה ,ואעז ואומר שלא

מאתילד מונייר לצד קבוצות מקומיות ופעס

מאריכות יתר .

-

כל כד משנה להס מה טיב המופע

-

נראה

שהכוריאוגרפיס הצרפתיס זכו במונפלייה

בשנה תוזמן להקה זרה ליצור עבודה מקורית

לפסטיבל ,כשכל ההוצאות על חשבון המרכז,

היצירה השנייה של סאפורטה עוסקת בשואה.

במעמד של אלילי זמר פופולרי .לעיתיס אי

ולדברי המנהל הנוכחי ליאת דרור וניר בן-גל

על הבמה הונחו פסי רכבת ובובות מרוסקות

אפשר היה שלא להשתאות מהסופרלטיביס

הס מועמדיס רצינייס.

והליווי הקולי היה צרחות מסמרות שיער ,

בדברי התשבחות לאמניס המקומייס בביקורת

נביחות כלביסוהצלפות שוט .על רקע ריקוד

הצרפתית.

בין העבודות הבולטות שראיתי בפסטיבל היו

בביצוע רקדנית יפהפייה עירומה  ,שלדברי

שתי הפקות ענק של קארין סאפורטה -
" -" "Le Spectreו  ".L'Impurהראשונה -
"  ,,, Le Spectreמתארת את חיי הרקדניות

סאפורטה באה "להראות את היופי של הגוף

לישראל שמור במונפלייה מקוס של כבוד עוד

המקורי לעומת הגופות המרוסקות" ,הוקרנו

מהפסטיבל הראשון ,ובראיון הסביר המנהל

קטעי סרטי תעודה על השואה .סאפורטה

האמנותי של הפסטיבל ז'אן-פול מונטאנארי

באופרה של פריס תוך חשיפת עובדות אכזריות

יצרה על הבמה יופי של אכזריות

וניפוץ הדימוייס הרומנטייס הקשוריס לחייס

קרקס רומי  ,כשהקהל צהל למראה הזוועה של

)בן לאס יהודייה יליד אלג'יריה( :ייב1992-
חשבו להקדיש את הפסטיבל לאיזכור  100שנה

על בימת האופרה )כמו אגדת ייפנטוס

שבוייס הנאכליס על ידי אריות בזירה .יצאתי

לגילוי אמריקה ,אבל החלטתי שהנושא יהיה

אחוזת חלחלה .דומני שאין עוד ויכוח בשאלה

500

שנה לגירוש ספרד .יש לכד השלכה

קאר') סאפורטה

אס אפשר לרקוד את נושא השואה א) לא ,כבר

עכשווית ,שכן היוס אירופה נסגרת על עצמה

' LE SPECTRE'. KAR1NE SAPORTA

ראינו עבודות רגישות ועמוקות בנושא ,כמו

ורוצה לגרש את הזריס כמו שספרד גירשה

PHOTO: JEAN M1CHEL GU1LLAUD

ייחלומות" של אנה סוקולוב ו"ליקוי מאורות"

בשעתס את היהודיס"  .והוא מוסיף ,ייעד
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-

כמו במין

1992

ובן-גל הוא בשבילי גס סמל ליחסי רעות בין
יהודיס וערביס  .הרעיון להזמין לפסטיבל את

סאפו האלג ' יראית ואת זהבה בן הישראלית
לשיר את אוס כולתוס צץ אחרי שראיתי את
' אינתא עומרי " !

ומה התוכניות לשנה הבאה? .מונטאנארי

מח י יך ומסביר שהוא נותן למקריות ולחייס
לכוון אותו .הוא אינו מחליט דבריס באופן
שכלתני ושרירותי " .ראיתי שיש הרבה
כוריאוגרפיס צרפתיס שיוצריס היוס עס

להקות מתרבויות שונות ,ואני אזרוס יחד

איתס .הפסטיבל הבא יתמקד בתופעה זו' !

a

ק א)'ר סאפורטה

 RTAס"L'fMPUR ", KARfNE SAP

'ייהחלטתי להזמיך את דןמיניק בגןאה ןלהקתן
ב  ~ 984-לעבןד בבית האןפרה .הייתי במיעןט.
בעירייה

חברי

ביקרן

אןתי

ןאמרן

שאני

משןגע

להזמיך להקת מחןל מןדרנית חדשנית של
כןריאןגרף כה צעיר .יעצן שאקים להקת באלט
קלאסי ,שתרקןד את 'אגם הברבןרים' ןאת

'ג'יזל' .לקחתי סיכןך"
לא ביקרתי בישראל כי חשבתי שהישר אליס

היהודיס שגורשו מספרד  .לו ידע השולטן

לא עושיס מספיק כדי להבין את הפלסטיניס,

הטורקי איזה השלכות מוזרות יש לפעולת

אבל באותה שנה החל תהליך השלוס ומצפונית

ההצלה ההיא היה בוודאי מריס גבה בקברו .

זה איפשר לי לבקר בארץ .התאהבתי בה ואני

מאושר להזמין אמניס ישראליס " .

לפני שנתייס הוזמנה להקת בת-שבע
למונפלייה בשנית והופיעה עס " אנאפאזה ",

לפסטיבל הראשון הוזמנה להקת בת-שבע עס

"קיר" ו  IIארבוס

II

של אוהד נהרין וכן עמוס חץ ,

 .ענת שמגר ,תמר בורר וליאת דרור וניר בן -גל
עס  IIבמערבולת התשוקה "  .הוזמנו גס להקות

והשנה הוזמנו ליאת דרור וניר בן-גל שוב .
מונטאנארי II :הזמנתי אותס כי אני מעריך את

עבודתס וגס בגלל ש ' אינתא עומרי ' מתקשרת
לאחד הנושאיס המרכזייס בפסטיבל

-

מעמד

מחול מטורקיה ,כי לדברי מונטאנארי,

האשה באגן היס התיכון  .שילוב המוסיקה

האימפריה העותמנית אספה לפני  500שנה את

הערבית של אוס כולתוס בעבודתס של דרור
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מאת
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חןדש אפריל ה י ה השנה קר ןגשןם בצפןן

אירןפה ןבמרכזה  ,שם הסתן בבתי בין אןלמןת

קטנים ןגדןלים  ,בתי אןפרה ממלכת י ים
ןתיאטראןת זע י רים  ,לגלןת מה קןרה במחןל
האירןפי העכשןןי .בחירת המןפעים היתה

לכאורה .

ב·ענ · ם אלה

 Wל ק·צוץ בתקצ·ב·ם

)וכ  Wבער·ם רבות בגרענג·ה ענתכגג·ם ענח·קת

חלק·ם ג · כר·ם ענתקצ·ב להקות

הקןכגות[ .

הענחול .

בע·קר

אפ  Wר ה·ה לצפות לאוו·רת גכא·ם

ולהקןכגת ה·קף פע·לותן

 Wל להקות הענחול

אקראית  ,לפי המזדמן  ,ןבכל זאת מתקבלת

הא·רופ·ות .אר לענע  Wה הפע·לות רבה והה·צע

תמןנה כןללת למדי של פני המחןל האירןפי

ע · Wר וענגוון לענד·

ברגע זה.

לכאןרה ,בימים אלה של קיצןץ בתקציבים
)ןכשבערים רבןת בגרמניה מתכננים מח י קת

חלקים ניכרים מתקציב להקןת המחןל  ,בעיקר
הקטנןת(  ,אפשר היה לצפןת לאןןירת נכאים

ןלהקטנת היקף פעילןתן של להקןת המחןל
האירןפיןת ,אך למעשה הפעילןת רבה ןההיצע
עשיר ןמגןןן למדי .

ייהמלכות""סיי שבצפון
לשןןדיה ןלדנמרק שכנתה להקןת באלט עם
מסןרת ארןכה ןשתיהן נןשאןת את התןאר

יימלכןתי" .לפני כשנה פג החןזה של מנהל
הבאלט הדני בעשןר האחרןן פרנק אנדרסן
ןהןא עזב את קןפנהגן ,אך ידידןתן עם מלכת
דניה  ,שנןהגת לעצב תלבןשןת ןתפאןרןת

ליצירןת הלהקה יי שלה " בכבןדה ןבעצמה ,
נןתרה איתנה כתמיד .

בעןנה הנןכחית עבר אנדרסן לשטןקהןלם שם
הןא מנסה לעשןת רפןרמה בלהקה המלכןתית
השןןדית ,הסןבלת מהזדקנןת שןרןת רקדנ י ה,
מרפרטןאר מסןרתי מדי ןמאןןירה רדןמה  .הןא

הספ י ק כבר להתיידד עם המשפחה המלכןתית
השןןדית )יש לן  ,לפרנק אנדרסן ,חןלשה לבת י
מלןכה( ןלהגןת כמה רעיןנןת לקראת שנת

,1998

כששטןקהןלם תהיה ל יי בירה התר בן ת י ת

של אירןפה  ",תןארה של קןפנהגן בשנה זן.
בעי  .צןב הרפרטןאר יש בכןןנתן להשתמש
במסןרת הבאלטית השןןדית )כפי שעשה גם
במןלדתן עם הרפרטןאר של בןרנןנןןיל

] [( Bournonville
הת י אטרןן מהמאה

ןלנצל לשם כך את

ה 17-

שבטירת

דרןטנ י נגהןלם .זה תיאטרןן שנשתמרן בן במצב
ת י פעןלי כל מכןנןת-הבימה ןהתפאןרןת הזזןת
בנןת שלןש מאןת השנה .עןד בכןןנתן לנסןת

לחדש יצירןת שנכתבן עבןר הבאלט השןןדי

בשנןת העשרים בפריס )מייסדיה של להקה
ניסיןנית ןחדשנית זן הין הרקדן ןהכןריאןגרף

ז'אן בןרלין ] [Jean Borlin
] ,[Rolf De Mare

ןרןלף דה מאר

שנ י הל ןמימן אןתה( .

כל החןמר ההיסטןרי  ,לרבןת חלקי תלבןשןת
ןאב י זרים  ,מצןי במןז י אןן המחןל השןןדי ,

שמנהל אריק נסלןנ,ך כך שמקןרןת ןתעןדןת
לביסןס השיחזןרים לא חסרים  .אגב  ,המןזיאןן ,
הכןלל ארכיןן ןספריה ,עןמד לעבןר מ " בית

המחןל " של שטןקהןלם לבניין חדש  ,שנקנה
לצןרך זה בחלק העתיק של העיר ,כך שגם
תיירים מזדמנים יןכלן לצפןת בתצןגןתין.

ב עוגה הגוכח·ת
הוא

ה

ענגסה לע  Wות רפורענה בלהקה

 Wווד·ת .

הסובלת ענהזדקגות

ענרפ רןכואר

הו א

~

ייסצינות מתוך ה מל ט "  ,סו זנה וינקה  ,בר מו  ,גר מני ה
"HAMLETSZENEN", SUSANNE LINKE, PHOTO: ENSEMBLE

עבר אגדרסן ל  Wןכוקהולם

הספ · ק

הענלכו ת·ת

לקראת

ענסורת·

ענד·

כב ר להת··דד עם
ה  Wוו ד·ת

 Wגת

ולהגות

הענלכות·ת

 Wורות

וענאוו·רה

Wם

רקדג·ה .

רדוענה .

הענ  Wפחה

כענה

רע · וגות

1998
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בקןפנהגן הזדמן לי לראןת את הגרסה של

ארנן

פרדריק אשטןן הבריטי ל  IIרןמיאן ןיןליה",

האיש שעןדד את פינה באןש בשנןת יצירתה

ןיסטנהןפר )(, Arno Wuestenhoffer

של עמןד שדרה דמןי סןסןן ים ,ןהןא משמש
אןתה בהמשך .מצןין ,משעשע ןמקןרי.

שהבאלט הדני העלה לא מזמן .זן היתה אחת

המןקדמןת בןןפרטאל ןהגן עליה מפני זעם

הבכןרןת האחרןנןת שהתקיימה תחת ניהןלן

בןרגני אןתה עיר ,עבר לבסןף לברמן ,ןשס

בהפסקה מןזמן הקהל לטייל בבניין  ,שבכל

של פטר שאןפןס ,רקדן )ממןצא דני( שהןזמן

המשיך לעןדד יןצרי תיאטרןן-מחןל חדשני,

פינה ןחדר בן מתרחשת אחת מאגדןת הילדים

לנהל את הלהקה אחרי פיטןרין של אנדרסן

כמן ריינהילד הןפמן ןיןהאן קרסניק· קרסניק

הידןעןת .את "היפהפייה הנמהיי ,למשל ,אפשר

הןא איש פןליטי מןבהק ןה  IIתיאטרןן

לראןת דרך פתח צר בדלת צדדית ,ןאם תעלה

ןשבדיעבד כןלס הסכימן שבחירתן היתה
שגיאה גדןלה של הנהלת התיאטרןן המלכןתי

הכןריאןגרפי II

שלן )הכינןי שלן לסגנןנן( היה

)כרגע מנהל את הלהקה עתירת המסןרת

לןחמני ןפרןבןקטיבי ןנשאר כזה גם כשעבר

הרקדן הןןתיק גיןני אליאסן ,כמ"מ מנהל

מברמן לברלין.

החיפןשיס אחרי האישיןת ההןלמת נמשכיס(.

ןיסטנהןפר בן השמןנים כבר אינן פעיל שנים

בגרם מדרגןת בירכתי האןלם תגלה שם את
סינדרלה )במקרה זה דןןקא בחןר ,משמע

 IIסינדרלן (II

לןבשת ןפןשטת את מחלצןת הנשף

הקסןמים שלה ,ןכך הלאה ,מבחר שלם של

אמנןתי ,עד שיימצא כןכב חדש ןקבןע.

אגדןת במןטציןת דמיןניןת אן סאטיריןת .

המןפע היה ממש רדןס ,הכןריאןגרפיה של

רבןת ,א.בל רןחן עדיין שןרה בבנייני קןמפלקס

אשטןן נראתה מיןשנת ןאף אחד מהרקדניס

התיאטרןן העירןני של ברמן )  IIסר ארנן  ",כפי

במןפע היצירה העצמית הצטיינן ביכןלת ביצןע

לא הצליח להעניק להפקה משהן שמעל

שהכל מכנים אןתן  ,ןהתפקיד שמילא בתןלדןת

מבריקה רקדן אמריקאי ממןצא פיליפיני,

לשגרה.

המחןל החדיש מצדיקים מאמר נפרד( .מי

ליאןנרד קרןז ,ןרקדנית מהמזרח הרחןק בסןלן

שמנהל את קבןצת תיאטרןן המחןל היןם זה

מסעיר .שפע של כישרןן יןצר ןיכןלת ביצןעית.

עןד בקןפנהגן ,הזדמנתי במקרה למסיבת

סןזנה לינקה ,המןכרת בארץ היטב מעבןדתה

עיתןנאיס שבה התבשר הבאלט המלכןתי

עם הלהקה הקיבןצית.

"סצינןת מתןך

שהממשלה החליטה לבנןת אןלס שלישי,

מאת סןזנה לינקה

המלט II

עצמה הןא מןפע אניגמטי למדי ,שאחרי כעשר
את העןנה הנןכחית פתחה לינקה במןפע של

דקןת חדלתי לחפש את פתרןנן .יש בן שלןשה

שבע עבןדןת שיצרן רקדני הקבןצה שלה

ארבעה המלטים ןכמספר הזה אןפליןת ,אך

אך יקל גם על האןפרה ןהבאלט  ,כי האןלס

לעצמם ,תחת הכןתרת "כןריאןגרפים צעירים",

התנןעה ןביצןעה מצןינים גם אם הם לא

הישן ןהטןב ישמש אןתם בלבד .על רקע המצב

ןמכבר לא נתקלתי בשפע כזה של מקןריןת

פןתרים את המיסתןרין של פירןש לינקה

ןיכןלת יצירתית .הין שם עבןדןת סןלן ,כגןן

לשקספיר .הרקדנים רקדן כשמצלמןת בידיהם,

מןדרני ,לצד הבתיס "הישן" ןה  IIחדש

II

שמעבר

לרחןב .הןא מיןעד ללהקת התיאטרןן הדרמטי

הכללי העגןם של צימצןם תקציבי התרבןת

בכל אירןפה כמעט ,בצדק היתה שרת התרבןת

" "Wirbel

) IIחןליה בעמןד

השדרה (II

מאת

המעןלה"Wirbel " .

פלשים הבהיקן ןהם לא חדלן להנציח אלה את

של דנמרק גאה להןדיע על התחלת הבנייה

גיטה בארתל ןבביצןעה

שעלןתה תסתכם במיליןני קרןנןת.

מתחיל בסצינה מןכרת היטב לכל מי שטס אי

את חיינן המןדרניים ,היתה עבןרי "תןכןיי

פעם :דיילת מדגימה את השימןש במסכת

מספיק בהחלט .זן להקה חיןנית מאןד ןלינקה

החצמן )  IIשתיפןל בשעת הצןרך מאליה .נא

אלה .התמה המרכזית הזאת ,המאפיינת כל כך

ןשןתפה לניהןל ,אןרס

דיטריך ) Urs

מספקים לרקדניהם הצעירים

החבריה התוכשר'מ

לכבןת את הסיגריןת ןלחבןש אןתה על

(,Dietrich

של סוזנה

הפניםיי( ןבאפןדת ההצלה )  IIהנמצאת מתחת

גירןיים ןאתגרים לרןב.

למןשב ,(II

מןפע פנטןמימה טראגי-קןמי ,שבן

העיר ברמן ,שבצפןן גרמניה ,היא כבר עשרים

הדיילת מתאמצת מןל אדישןת הנןסעים ןזה

שנה מרכז של תיאטרןן-מחןל .מנכ"ל התיאטרןן

מצחיק ןעצןב בן בזמן .ליד הרקדנית תלןי דגם

ייקוויס"  ,קריסטינה דור שאט.ל
 NןNA DE CHATEL. PHOTO: BEN VAN DUןSZTן  NES". KRן "L

ייטנגו" ,לואונרד קרוז

"TANGO " • LEONARD CRUZ

ח"לופ" גבר" בד"סלדורף
האזןר צפןף האןכלןסיו ,מרכזה של התעשייה

הגרמנית ,הלא הןא מדינת נןרדהייו-ןסטפאלו
שבחבל הרןהר ,הןא  ,דןמני ,גם רב

התיאטראןת ןצפןף להקןת הבאלט ןהמחןל
המןדרני מכל אזןרי גרמניה .

בשנה שעברה הןדיע המנהל השןןייצרי של
באלט הרייו )להקת הבאלט של דיסלדןרף(,
היינץ שפרלי ,שהןא מסיים את תפקידן למרןת
שהחןזה שלן עתיד לפןג רק בעןד שנים אחדןת.

איש לא הביו בדיןק מה עקץ את שפרלי,
שהצליח מאןד בעבןדתן ,א,ך מכל מקןם,
בעןנה הבאה הןא עןבר לציריך ןבמקןמן

התמנה יןרי ןאמןש

) (, Yuri Vamos

רקדו

לשעבר ןכןריאןגרף ממןצא הןנגרי ,שעבןדה

חדשה שלן ראיתי במינכו  ,ןעל כך בהמשך·

כיסאןת מןסיקליים ביו מנהלי להקןת באלט
הם דבר מקןבל בגרמניה ,אבל שיבתן של
שפרלי למןלדתן לןןתה בקןלןת צןרמים למדי.
לפני כשנה הןא התמנה למנהל פסטיבל המחןל
של האזןר ,במקןם המבקר יןכו שמידט .

שמידט עיצב פסטיבל זה ,ניהל אןתן שנים
רבןת ןכל שנה הזמיו להקןת מהמזרח הרחןק
להןפיע במסגרתן .כך הןא הרחיב את המנעד
הסגנןני של הפסטיבל ,ןהפך אןתן ,בעצם,
לחלןו לאמנןת הבימה של אסיה .אחרי זמו מה

כנראה נמאסן על מנהלי התיאטראןת של חבל
הרןהר להקןת הןדיןת ,אינדןנזיןת ,סיניןת

ןיפניןת ,ןאז הם העבירן את הניהןל לשפרלי.
שפרלי כלל לא התלהב מהרעיןו למלא תפקיד
נןסף ,אבל נכנע ללחצים  .השנה יהיה הפסטיבל
פחןת חדשני ןמגןןו ןיתבסס על להקןת מןכרןת

ןמכןבדןת

-

להקת מרס קנינגהם ,הבאלט

הלאןמי של הןלנ,ד שתי להקןת בלגיןת

 IIרןזס II

 Wבע עבודוrו

-

ןלהקת ןים ןאנדקיבןס )המןפיעה

השנה גם בפסטיבל ישראל( ,להקת המחןל
ראמבר מלןנדןו  ,שבראשה כריסטןפר ברןס

ןLa la la Human Steps -

אrו העוגה הגוכחr-ו פrוחה ל-גקה בימופע
- Wצרו רקדג -הקבוצה

 Wלה

לעצימם י rוחrו הכוrורrו ייכור-אוגרפ-ם צע-ר-םיי י

וימכבר לא גrוקלrו -ב  Wפע כזה

הקנדית.

בעיר קלו הסמןכה )שאי אפשר להבחיו איפה

Wל

 Wל ימקור-וrו

ו-כולrו ו-rוrר-צ-
הולנד ארץ המחול

השפעה של בילי פןרסיית )ןלא רק בשימןש
בנעלי-בהןנןת במסגרת מאןד חדשנית ןלא

היא מתחילה ןשכנתה נגמרת( פןעלת שנים

רבןת להקה ןשמה " anz-Forumז !' היא

מיד כשהגעתי להאג פגשתי ברחןב פנים

היתה חלק מהתיאטרןו העירןני של קלו אבל

מןכרןת ,את דיןקנן של אןהד נהריו חבןש מיו

לפני כשנתיים ,עקב צימצןם המשאבים בעןלם

באלטית(  ,ןאת IINothing Original ll
אנטןני ריצי )  (Antony Rizziהאיטלקי,

מאת
מחןל

מצנפת של נזירים ,המשןןה לן צןרת תןכי

היןרה לכל הכיןןנים ,משקף יחסים חברתיים

הבימה בגרמניה ,נפרדה שלא בטןבתה

גרןטסקי  ,מתנןסס על כל לןחןת המןדעןת .

משתנים ןיןצר אןןירה של מסיבה מןזרה ,שבה,

מהתיאטרןו העירןני  .בראשה עןמד יןכו

ןזאת משןם שיצירה משלן מבןצעת בימים

ביו היתר ,תלןיים רקדנים מחבלים מעל

אןלריך ) (.Jochen Ulrich

בתיאטרןו הבית

אלה על ידי תיאטרןו המחןל ההןלנדי .

הבימה )האם ראה ריצי את להקתן של ןים

שלה לשעבר התקיימה בכןרה של עבןדה

הקשרים ביו יירי קיליאו לאןהד נהריו נמשכים

ןאנדקיבןס?( .אם לשפןט על פי מןפע זה ,ריצי

חדשה מאת אןלרי,ך מןפע צבעןני ןעשיר בשם

כבר שנים ,ןהוא ממש בו בית בלהקה

עשןי להתפתח ליןצר מרתק.

"גןיה

-

ההןלנדית.

המחןלןת השחןרים'!

ציןרי-המלחמה האפלים של הצייר הספרדי
הגדןל בו המאה

ןה IICaprichosll

ה ,18-

 IIמאיה

העירןמה II

הפראיים שלן מןכרים היטב,

להאג נסעתי לחזןת במןפע של להקה אחרת ,

 IIסאקפינן II
[, Ed WubbeJ

פולנ"ם באמסטרדם

)מנהלה של "סאקפינן "  ,אד ןןבה

מןכר בארץ בזכןת עבןדןת שלן

להקת הבאלט הלאןמי ההןלנדי ,שמןשבה

בביצןע בת-דןר ,ןהמןרה הראשי של הלהקה

באמסטרדם ,הןפיעה ביצירתן החדשה של

בעבןדתן של יןכו אןלריך .זה מחןל עשיר,

הןא הישראלי ג'יי אןגו .בעןלם המחןל תמיד

קשישטןף פסטןר

צבעןני ןנמרץ ,שניתו ליהנןת ממנן גם ללא

אתה פןגש מכרים( .המןפע כלל שתי עבןדןת ,

הכןריאןגרף ממןצא פןלני שעןבד כבר עשר

ןכל האלמנטים הללן מציןרי גןיה אכו מןפיעים

פרשנןת רעיןנית  .מזל  ,כי לא בדיןק הבנתי מה
היתה הכןןנה מאחןרי דיןקו זה של הצייר
הגדןל בתנןעה.

מאת מריה ןןרטמו

את ","Dangerous Choir
) (Maria Voortman
)  (,Roberto De Jongeמחןל שניכרת בן
ןרן ברטן דה יינגה

)(, Krysztof Pastor

שנים במערב  II ,הסימפןניה השלישית",
למןסיקה מאת הנריק גןרצקי ,מלחיו פןלני בו
זמננן שכןריאןגרפים מתחילים לאחרןנה
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פסןכור -צר

תבנ-מ רב -ת  Wתתפ-מ י

תהןכ-פול הבאלןכ -התקובל

w

ל

החורג-מ

 Wורות

 Wורות

זו היתה יצירתה של דה שאטל ייקוויס" .
היצירה מבוצעת על ידי ארבע נשיס ,הנעות
במבניס גיאומטרייס מדויקיס ,בתוך ריבוע

או תעגל-מ .התנועה הקוו-ת י ה  Tוו-ת-ת י תאתה

תחוס על ידי עמודיס של נורות פלורצנט

והתפאורה .

דולקות .התנועה שינתה כיוון ,הרקדניות

להפל-א את התאורה
תחול רצ-נ -ותרתקי התוכ-ח

 Wל-ןכה בוגרת

בב-תה וברקדנ-מ

החליפו מקוס וחזית ,אבל לעולס לא הכניסו

ולו שמץ של רגש או הבעה לתנועתן .רקמה כזו
של תנועה מופשטת היתה אז יסוד חדש
במחול ,ולא ידעתי בדיוק איך "לאכול את זה".
בשניס מאוחרות יותר ראיתי עבודות מצוינות

ומאוד מרגשות של קריסטינה דה שאטל .היא

יצאה מתחוס המופשט הגיאומטרי המוחלט
אך תמיד נמנעה מעלילתיות וספרותיות .

בביקור הנוכחי ,כמעט במקרה ,נפל מבטי על
חזיתה של גלריה לאמנות ,ממש בתעלה שעל
גדתה התגוררתי ,והתברר שביוס א' מבצעת

שס הלהקה של דה שאטל את היצירה הישנה
ההיא ,ייקוויס" .הלכתי ,כמובן ,לבדוק איך

אגיב על אותה יצירה היוס .השינוי העיקרי
היה שהפעס ארבעה גבריס הס שרקדו בין

עמודי האור .המחול לא השתנה כלל

-

אותס

קוויס ישריס  ,אותן זוויות מדויקות ,אבל
הפעס המופע היה מרתק בעיני בהחלטיות שלו
ואסתטי להפליא  .מופע צונן ,אבל שובה עין

ולב .ושוב נוכחתי שאמנות חדשנית צריך

ללמוד "לקרוא" ,שיש להסתגל לשפה המיוחדת
של יוצר מקורי .הלימוד הזה הוא תהליך
שיכול להימשך שניס ,אפילו אצל מבקר בקי
ורגיל.

ממש לא מובן מדוע להקה מצוינת זו טרס
הוזמנה ארצה.

תרבות הקול הגבר" הגבוה
כולנו זוכריס את פיטר רמבוטס ,הזמר עס קול
הקונטרטנור המדהיס שרקד בלהקת בת-שבע.
מאתייס שנה אחרי שסורס אחרון

ה"קאסטראטי" ,חזר ,כנראה ,הקול הגברי
הגבוה לאופנה ,אך בימינו מסתבר שאמניס

לגלות  .זו יצירה גדולת ממדיס ליותר משלושיס
רקדניס ,הנמשכת כמעט שעה .

עשר משלושיס ושישה רקדני הלהקה
אחד באורח

אנוש.

נפצעו,

גס פסטור חטף רסיס או

רביס מסוגליס להפיק צליליס מיוחדיס
ומתוקיס אלה מגרונס ,רק באמצעות כישרון

כדור ,והוא תקוע עדיין באפו .

וטכניקה ,ואפילו בשעת מחול סוער.

מהטיפול הבאלטי המקובל של שורות שורות

פסטור עבד גס בארץ  ,עס הבאלט הישראלי,

מכל מקוס ,רמבוטס חבר לעמיתו הספרדי

או מעגליס .התנועה הקווית  ,הזוויתית ,תאמה

וכן בקנדה ,ניו-זילנד ואוסטרליה  .ומה הן

פסטור יצר מבניס רבי משתתפיס ,החורגיס

להפליא את התאורה והתפאורה .מחול רציני

תוכניותיו בלהקת האס שלו

-

הבאלט הלאומי

סאבאטה ),Joaquim Sabate

חואקיס

שרקד

לא מכבר ביצירה מאת איציק גלילי שלנו,

ומרתק  ,המוכיח שליטה בוגרת בבימה

של הולנד? הוא קצת נבוך משאלתי זו .אחרי

העובד באירופה כבר חמש שניס( ,והשנייס,

וברקדניס .רקדני הבאלט הלאומי של הולנד

עשר שניס שס הוא חדל לרקוד בעצמו ומנהל

המסוגליס לרקוד וגס לשיר בקונטרטנור,

לא מצטייניס בשניס האחרונות בברק תנועתי ,
אך הפעס ,אולי בזכות התלהבותו וגילו הצעיר
של היוצר

) ,(36

התגברו על הפלגמטיות הרגילה

שלהס והיו כניס  ,מסוריס לתנועה ומענייניס .

הלהקה  ,האנגלי ויין איגלינג  ,עדיין לא החליט

מופיעיס בחברת פסנתרנית-רקדנית המנגנת

מה הוא ייצור בעונה הבאה .מכל מקוס,

בצ'מבלו ,במופע מיוחד בשס ייאנחנו  ,הרוחות

הזמנות זורמות אל פסטור מארצות שונות

האווריריות" )ציטוט מתוך ייהסערה"

והוא לא מחוסר עבודה.

לשקספיר( ,למוסיקה מאת קלאסיקוניס
כוויוואלדי ,מוצרט ,פרסל ,הנדל ואחריס .

התנועה לעיתיס מצחיקה ולפעמיס אקרובטית

פסטור נולד וגדל בגדנסק ,שס סייס לימודי
מחול באקדמיה והיה לרקדן מן השורה .ב-

,1982

בשעת המהומה שליוותה את הכרזת

ייקוו"סיי

מקץ

כמעט

עשר"ס שגה

הגנרל ירוזלסקי על מצב החירוס הצבאי ,
הצליח איך שהוא להגיע למערב .בשנה שעברה

קריסטינה דה

ש אטל ) (Krisztina de Chatel

הוא עבד עס להקה מורכבת מרקדניס
יוגוסלביס  ,סלובקיס והונגריס  ,שבשנות

מעשריס שנה בהולנד .לפני שבע עשרה שנה

מלחמת האזרחיס המזוויעה והבלתי מובנת

יי גרר" אותי דיק הנדריקס )היוס מנהלו

ביוגוסלביה לא היתה כחולה  ,כמו אצל

האדמיניסטרטיבי של הבאלט הלאומי( למין

שטראוס ,אלא אדומה מדס  .שמה באלט

מבנה נידח דמוי מחסן סחורות ושס ראיתי

הדנובה ).(Donau Ballet

חזרותיהס נערכו
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להפליא .בכל התוכנית היופי והשעשוע
משמשים בערבוביה מבדרת ומהנה.

היא יוצרת ממוצא הונגרי שעובדת כבר יותר

בעיר זגרב תחת הפגזות תותחי הסרביס .שישה

ומסוכנת וכולה שופעת רעיונות ומבוצעת

מופע ,שאז היה חדשני ביותר ,אפילו מוזר .

מגהל אמגות" חדש לבאלט
שטוטרגט

זה סיפורה של רקדנית קטנה ואלמונית,
שהפכה

-

בזכות צייד הכישרונות ג'ון קרנקו

-

לפרימה בלרינה בקנה מידה עולמי ,והתמנתה

לנהל את באלט שטןטגרט ,כיןרשתן של קרנקן,

יייש לי יתרןן מסןים על פני מןעמדים אחרים

שנתיים אחרי מןתן .איש לא האמין שהיא

לתפקיד מחליפה של היידה

מןסגלת לשאת בתפקיד הרם ,אןלם כעשרים

את דרכי החשיבה של הממסד הגרמני ,אני

יןתר מעשרים שנה ,ןהמןעמד להחליף בראשית

-

אני מכיר היטב

בבכןרה לבאלט עלילתי מאת יןרי ןאמןש
)כןריאןגרף הןנגרי שחי ןעןבד בגרמניה כבר

שנה התפתחה הלהקה תחת שרביטה בצןרה

מכיר אישית את הנהלת תיאטרןן שטןטגרט

העןנה הקרןבה את היינץ שפרלי כמנהל

מאןד מעניינת .הכל החל להתפןרר ,כשמרסיה

מהזמנים שעבדתי כאן ןאני מדבר גרמנית

הבאלט של אזןר הריין ,שמןשבן בדיסלדןרף(.

היידה הסיטה את התעניינןתה לצןר מחצבתה

רהןטה" ,אןמר אנדרסן .אך חןדשיים אחרי

כניסתן לחפיפה עם היידה ,הןא עדיין מתקשה

ןאמןש רקח לן מין סיפןר אירי טיפןסי על

מזמנה .היןם מחפשים דרכים להתיר את

לפרט את החידןשים שיש בדעתן להכניס

מאבק האירים לעצמאןת .בסיפןרן הסינתטי

-

דרןם אמריקה

-

שם היא מבלה יןתר ןיןתר

מןפיעים כל האלמנטים הצפןיים

-

נערה

החןזה שלה ,שתןקפן מגיע עד שנןת

לרפרטןאר .ברןר שיצירןת ג ' ןן קרנקן ,שהןא

האלפיים ...

מלמד בכל העןלם ,ישןבן להיןת מרכז תןכניןת

צעירה שמתאהבת ב"אןיב"

הלהקה ,ןבצדק ,הרי הן הנכס הגדןל של באלט

אנגלי )אבי הנערה(  ,אידיןט הכפר ,המתאמץ,

שטןטגרט .

משןם מה ,לצלןע )להראןת לנן שהןא ערמןמי?(

לזכןתה של מרסיה היידה ייאמר שהיא הבינה

-

חייל בריטי ,סןכן

ןמןרה כפרי תמים )בעלה של הנערה( ,שלא כל

שהגיע המןעד לפרישתה ,ןחיפןשים קדחתניים
אחר מנהל אמנןתי העלן כמןעמד להןציא את

בינתיים ריצ'רד קריגןן מתעתד לעבןר לנהל

כך מבין מה קןרה לאשתן .עןד החליט ןאמןש,

הלהקה מהבןץ את ריד אנדרסן .אנדרסן הןא

את באלט האןפרה בברלין ןעימן עןבר חברן

באןפן תמןה ,שהמןסיקה הכי ייאירית" שיש זה

רקדן קנדי ,שבצעירןתן רקד שנים ארןכןת

הקרןב ,הכןריאןגרף הצעיר רןברטן דה

היצירןת של המלחין הלאןמי הפיני ז'אן

תחת ניהןלן של קרנקן ןלפני כעשר שנים חזר

אןליביירה ,בחןר סימפטי אבל יןצר חלש למדי,

סיבליןס.

למןלדתן .אחרי שןבן לקנדה ניהל בהצלחה את

כך שהשטח פנןי לריד אנדרסן ןבעןנה הבאה

הבאלט הלאןמי הקנדי.

הןא יןכל להטביע את חןתמן על להקתן

גישתן של הכןריאןגרף מיןשנת .הןא מניע את

החדשה-ישנה.

רקדנין בשןרןת ןכל המבנים התנןעתיים שלן

,

סימטריים .הרגעים הדרמטיים ,כןלל יריןת

אנדרסן קיבל על עצמן את התפקיד ןבתןך

ןשאר ירקןת איריים ,מתרחשים בין מחןלןת

חןדשים אחדים הצליח לפתןר את אחת
הבעיןת המעיקןת של להקת האם שלן,

השושנה הא"ר"ת בב"רת

ארןכים של באלטיןת שלא לעניין  ,אןרכים

להשתחרר מחבןרה שלמה של רקדנים ןתיקים

בוואר"ה י לצל"ל" מלח" .פ"נ"

כהרף עין ןלא מןתירים רישןם של ממש.

מדי ,שחסמן את הדרך להתחדשןת ןהתרעננןת.

מדהים ,שיןצר העןבד בארץ שמזמנת שפע

כשאתה מגיע למינכן ,בירת בןןאריה ,אחרי

הזדמנןיןת לחזןת בבאלטים עלילתיים מעןלים

בני גילי ,כמן בירגיט קייל ,ןלדימיר קלןס

שהייה בשטןטגרט ,אינך יכןל שלא לחןש

)של קרנקן ,נןימאייר ןאחרים( ,דבק במןשגים

ןריצ'רד קריגןן ,שאיתם רקדתי ןעבדתי שנים

שמינכן היא עיר בירה של ממש ,ןאילן

מיןשנים של באלט ,שמנסה לבטא את כל

שטןטגרט כרך חביב ןתרבןתי ןתן לא.

הדמןיןת ןאת כל ההתרחשןיןת באןתן תנןעןת

ייזה לא היה דבר קל אן נעים לןמר לאנשים

רבןת ,לתלןת את נעלי הריקןד על הןן

ןללכת", ...

אןמר אנדרסן ,אבל הןא הצליח

שגרתיןת.

בכ,ך ןעכשין יש לן אפשרןת תקציבית למלא

לבאלט הממלכתי הבןןארי ,להקה של עשרןת

את המצבה בצעירים מןכשרים.

רקדנים בהנהלת קןנסטנץ ןרנןן הןןתיקה ,

התבןננתי בנעשה על הבימה ןהתנןעה

מסןרת מפןארת .במרס השנה הןפיעה הלהקה

המעניינת ביןתר היתה לא של הרקדנים ,אלא

23

דןןקא של התפאןרה )שעיצב האמריקאי

באמצע אפריל התקיימה בכןרת תןכניתן

בחןסר ההתלהבןת שלהס ןבגישתס

מייקל סקןט( .למשל ,מאןד רציתי לראןת איך

החדשה של הבאלט הןןינאי  ,שכןלה זאנלה

הפקידןתית הזחןחה )הנןבעת מאי האפשרןת

התפתח רקדן רןסי שהןפיע לפני עשר שניס

ןכןלה סטרבינסקי .הערב היה מןרכב משלןש

לפטרס( ,התעלן הפעס על עצמס .הס רקדן

בתל אביב ,במסגרת אחד ממןפעי ייכןכבי

יצירןת :הןא נפתח ב " סימפןניה" ) יי בשלןשה

במסירןת ,בהתלהבןת  ,ןאפשר אפילן להגיד

הבןלשןי " הראשןניס שהגיען לישראל אחרי

חלקיס  ",שכןריאןגרפיס רביס כבר השתמשן

בהקרבה עצמית .עןד לא ראיתי להקה

חידןש הקשריס עס ברית המןעצןת

-

קיריל

בה( ,נמשך בגרסה מיןחדת של זאנלה

מכןבדת זן )מכןבדת מדי?( רןקדת ככה ,ןזה

מלניקןב .הןא אך סייס אז את האקדמיה

ל" "Movements

בלני נגרד ,ןבלרינה משס הביאה אןתן עימה

בנןסח חדש של יי פןלחן האביב".

את הרקדניס למאמץ אמנןתי אמיתי.

מהמערכה השנייה של ייג'יזל" .מלניקןב היה

ייתנןעןת " הןא מחןל זןןיתי ,מנןכר רגשןת ,

לדעתי ,ןגס על פי עדןתן של זאנלה עצמן ,הרגע

לפסנתר ןתזמןרת ןהסתיימה

ניצחןנן הגדןל של זאנלה .הןא הצליח לגייס

להןפעןת בארץ ,כי רצתה לרקןד קטעיס
מרתק אז במיןח,ד משןס שגס בתנןעןת

לשלןש רקדניןת ןשני רקדניס ,ממיטב האמניס

החשןב ביןתר בבכןרה התרחש דןןקא אחרי

הדןרשןת מיןמנןת טכנית רבה לא זנח את

שהבאלט הןןינאי יכןל להעלןת לבימה .היצירה

רדת המסך .אחרי שסיימן להשתחןןת ,הקיפן

התפקיד שגילס ,ןהכל היה מלא הזדהןת של

הראשןנה צבעןנית מאן,ד עס תפאןרה נהדרת

אןתן הרקדניס בתרןעןת ןבמחיאןת כפייס

אמת פנימית .כבר שניס לא מעטןת רןקד

של ההןלנדי קיסן דקר  ,ןהמחןל עשיר ןמרתק.

ןחיבקן האחד את השני  ,ןבדיןק באןתן רגע

מלניקןב במערב אירןפה ,ןהיןס הןא נמנה עס

רןב עמיתי המבקריס שיבחן אןתן.

עלה לבימה מנכ"ל בית האןפרה ,שגןרל תקציב

הסןלניס של הבאלט הממלכתי של בןןאריה.

הלהקה ןתנאי עבןדתה נתןניס לשליטתן,

בבאלט של ןאמןש הןא גילס את תפקיד

ביחס לייפןלחן האביב" חלקתי על דעתס של

המןרה  ,בעלה של הגיבןרה ,תפקיד לא פשןט

רןב הקןלגיס שלי .לדעתי זן יצירה מעןלה.

מן ההיבט הפסיכןלןגי אבל פשןט יתר על

זאנלה העביר את הפןלחן הקדןס לעתי,ד

המידה במחינה ריקןדית .עד כדי כ,ך שלא

בדמןת מבנה חצי שקןף מפלסטיק בעיצןב

רןיג ) (Jordi Roig

ןהןפתע לנןכח החיבה שהרקדניס רןחשיס
למנהל ןהכןריאןגרף החדש שלהס

-

זאנלה .

ם

יכןלתי להבחין אס הןא התפתח אן לא ןלמה

ג ' ןרדי

הןא מןסגל .הרגשןת שהיה עלין לבטא נמצאיס

נתלית לבסןף הנערה המןעלית קןרבן ןאדמה

הספרדי .מעלין

בעיקר בתיאןר העלילה שבתןכנייה ,ןלא

נןשרת על קירןת המבנה המןאריס מבפניס

בצעדיס שניתנן לן אן ליתר הדמןיןת.

רגע מרגש.

-

כלהקה גדןלה במכנסי ג'ינס ,ןבראשה
הרקדנית סימןנה נןיה ןהפרטנר המצןין שלה

מטר בינמקי בווינה

תאמאש סןלימןשי ,גילס הבאלט הןןינאי
לפני כשנה דיןןחנן לקןראי הרבעןן על החלטתן

חברה אלימה ןאכזרית .מצא חן בעיני שפה

הנןעזת של רנאטן זאנלה לעבןר משטןטגרט

ןשס יש איזכןר מןדע של צעד מתןך יצירןת של

לןןינה ,ןלהתמנןת שס למנהל הבאלט של

האןפרה הממלכתית עתירת המסןרת

-

פינה באןש  ,מןריס בז'אר ןכמןבן ניז'ינסקי.

שלא

' /פולחן האבוב"  ,ךנאטו זאבכה  ,הבאכט הממלכת) )ינה

תמיד היא לטןבתה אן לנןחיןתן של המנהל

יןתר מההצלחה של ריקןד כזה אן אחר

האמנןתי.

הרשימה אןתי התחןשה שרקדני ןינה ,הידןעיס

"THE RfGHT OF SPRfNG ", RENATO ZANELLA, VfENNA
PHOTO: AXEL ZEfNfNGER
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ךש f i l
שלנו

Vי הא  Iש

בב  Iרמ  Iנגהם
הבאלט המלכותי של בירמינגהם )אנגליה(

מנוהל על ידי הכוריאוגרף דייוויד בינטלי.

בינטלי החליט לעודד את רקדני הלהקה שלו
ליצור ,אבל לא בדרך המקובלת של מופע-סדנה
כוריאוגרפית .הוא בחר במיסה בסי מינור מאת

מוצרט וחילק כל אחד מ l l -חלקיה השונים
לרקדן אחר מהלהקה  ,ןכל אחד רשאי היה

לעשות עם הקטע המוסיקלי ככל העולה על

ליבו  .עבודה עצמית דומה מתוכננת להתקיים
מדי שנה .

לכל כןריאוגרף צעיר הצמיד בינטלי מעצב טרי
מקרב תלמיד י בית הספר לעיצוב בימתי בעיר,
לעיצוב התלבושות והתפאורות .

אמה מנינג  ,עורכת כתב

", Europe

העת " Dance

נכחה במופע והתרשמה במיוחד

מקטע שיצר הרקדן הישראלי הצעיר שמעןן
קאליכמן .קאליכמן רוקד היום באנגליה אבל
כשעוד רקד בארץ הצליח מאוד בתחרןת מיה
ארבטובה .המחול שלו נכתב לשלושה זוגות

והסולנים המבצעים הם יוסף צ 'י פולה
ואנדריאה טרדיניק

)(Joseph Cipolla
)(Andrea Tredinnick

הידועים .הוא עוסק

בזוגיות ייצרית או ,לדברי מנינג  ,במלאכי חבלה
ברקיע השביעי .

~

vימפר  Iס  Iם

פרס  Iם

שפע פרסים ירדו באוגוסט כגשם נדבות על
ראשי אנשי המחול בישראל  .להקת בת-שבע
והלהקה הקיבוצית זכו כל אחת ב"פרס שר

החינוך" על סך 45

אלף ש"ח  .הפרס הוענק על

י די ועדה שבה ישבו נירה פז ,נעמי אלסקובסקי
ונורית שטרן .

ועדה אחרת מורכבת מערן בניאל  ,רות זיו-אייל
ודניאלה מיכאלי העניקה  25אלף ש " ח לענת

Vי הרקדן

ג'

II

ג'יימס סונדרס

מס

'EYE', CHOR.: JAMES SAUNDERS

סונדרס

נהרג

במהלך

מופע

דניאלי ונועה דר ,שתי יוצרות צעירות שמנסות

לקייס להקות פחות או יותר קבועות להצגת
עבודותיהן·

חסיה לוי-אגרון ,שעמדה שניס ארוכות בראש
הפקולטה למחול באקדמיה ע " ש רובין

באוגוסט השנה נהרג הרקדן האמריקאי ג ! יימס

סונדרס נהרג עת הופיע במוזיאןן לאמנות

סונדרס ,סןנדרס חי שנים רבות בקלן ,גרמניה,

הסמןך לתחנת הרכבת ולקתרדלה של קלן .תוך

בירושליס ,זכתה בפרס על מפעל חייה.

ובשנים האחרונות ניהל אולפנה שם לימד

כדי מופע הוא נע על מעקה כבש המדרגות

מדי שנתייס מחולקת לאמני מחול ישראלים

בשיטתו המיןחדת  ,שיטתו מוכרת למשתתפי

המרשים שבחזית הבניין ,נעמד על ידיו וכנראה

מלגה ע " ש גובייה  ,רקדן יהודי יליד הונגריה

קורס הקיץ של האקדמיה ע"ש רובין בירושלים

איבד את שיוןי המשקל .הןא נפל שמונה

שעבד בדנמרק .השנה זכו במלגות תומר שרעבי,

שם לימד סונדרס על תקן מורה אורח בשנה

מטרים אל אולם הכניסה ,לעיני הצופים

תמר בורר וענת דניאלי.

שעברה.

הנדהמים! ונפטר במקום .

26
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וש  Iםח  nךש  Iםח  nךש  Iת a
V

השורום

שור

אשר

לשרה

מופע בכורה של יצירותיה

המחורשות של שרה לוי-תנאי
בתיאטרון-מחול ענבל

בזכות מרתה גראהם ,שהוזמנה

למופע וכל כך התרשמה ממנו
שנשארה ידידה ומעריצה של יוצרתו
עד סוף ימיה .התפאורה באותו ערב

גרמה לה להזמין את דני קרוון
לעבוד עם להקתה בניו-יורק פעמים
אחדות.

מיד עם התחלת התמונה הראשונה

בשלהי חודש יולי

' 96

התקיים במתחם מרכז

התברר לי ,שהמוסיקה של טוביה

סוזן דלל מופע חגיגי של תיאטרון מחול ענבל,

עובדיה )בעיבוד חדש של רפי

שזכה לשם חדש ,על פי הנוהג היהודי להוסיף

קדישזון( תואמת את הטקסטים

לילד חולה שם כסגולה לבריאות ואריכות

התנ"כיים ככפפה ,ושהאלמנטים

ימים ,והוא נקרא מעתה !/מרכז אתני רב-

החזותיים של דני קרוון ,הנשענים

תחומי.!/

על עבודות צורפות ורקמה תימניים
ונוסעים לתוך הבימה וממנה,

לפני כעשרים שנה ,כשתיאטרון מחול ענבל

יוצרים אווירה קסומה ופיוטית

היה בפעם המי יודע כמה במשבר ,התאספו

בפשטות מעובדת להפליא .אבל

כמה מידידיה הטובים של שרה לוי-תנאי,

העיקר זה הכוריאוגרפיה של שרה

הרוח היוצרת של תיאטרון התנועה הנפלא

לוי-תנאי ,המשלבת קווי תנועה כמו

הזה ,וניסו לשכנעה להסכים שוותיקי רקדניה

בקאנון ,משתמשת בתנועה נגדית

ישחזרו ויחדשו כמה מיצירות המופת שלה,

כמו בקונטרפונקט ,ורוקמת את

ששנים רבות כבר אינן מוצגות .ללא חידוש

המסכת ברב קוליות עשירה שלא נס

ותיעוד מצולם ,טענו ידידיה ,האוצר האמנותי

ליחה .איני יכול שלא להשוות את

הזה יירד

הדרך שבה לוי-תנאי בונה תנועה

לטמיון.

למרקם המצוי ביצירותיו של י"ס
לוי-תנאי ישבה כל הדיון הממושך והקשה

באך·

לעיתים ולא אמרה דבר אך בסיכומו של דבר
יישוי השירים" ,כור' :שרה ווי-תגאי

לא היתה מוכנה אז לשמוע בעצת ידידיה.

אילנה כהן ,שרה זארב\ ,צון נוראל,

כאחד מהיועצים ההם ,שמחתי מאוד להזמנה

רחל סלע ושאר ותיקי "ענבל" ,שעשו את

מדי ולא די ייצריים בחלק הפותח ,הפסטורלי,

לבכורת המופע של יצירותיה המחודשות "שיר

מלאכת השחזור ,עשו עבודה אמנותית נאמנה

ובחלק המסיים ,החגיגי .אך בסיכומו של דבר

והגיעו לתוצאה נהדרת ,וגם הרקדנים ששבו

מבנה התנועה כה מורכב ובנוי טוב כל גך

השירים" ) (, 1982
ו  11מגילת רות (. 1961 ) 11

אחד משיאי יצירתה,

לבימה

-

מלכה חג'בי )הנצחית( ומוטי

שממש כמו הפשטות הדרמטית

אבר המוב ,תרמו את התחושה הנכונה לאווירה.

לפני שעלה המסך על האורטוריה במחול
 11מגילת

רות 11

אחזה בי חרדה .חששתי שמא

ב  11מגילה ,11

הוא

יכול לשמש חומר לימוד לכוריאוגרפים .אפשר
ללמוד ממנו איך בונים תנועה משמעותית על

לא כל המבצעים הצעירים והרקדנים-

הבימה ,תוך שמירה קפדנית על הצדדים

האורחים שצורפו לצורך החידוש היו על אותה

הארכיטקטוניים הצורניים של המחול .יש בו

מלהיבים ונראו מושלמים בשנות השישים,

רמה .ציון מרציאנו בתפקיד המרכזי של בועז

מבנים תנועתיים נהדרים ונוף תנועתי נהדר,

משומשים ונאיביים עד גיחוך .חששתי שמא

היה יבש מדי ולא היה לו המשקל הסגולי

הקשור קשר הדוק לתוכן התנ  11כי העתיק.

מקץ שנים ארוכות אלה ייראו הדברים ,שהיו

למרות הכל צדקה היוצרת בשעתה ,כשלא

הנחוץ לדמות .כוכבה ערבה-כלף בתפקיד רות

רצתה לשמוע על חידוש ושחזור עבודות שלה.

היתה נאה אבל בלתי מעניינת בתנועתה,

כי זאת יש לדעת

-

"מגילת

רות 11

השפיעה לא

מעט על התפתחות המחול בארץ ,ודווקא
יימגיכת רזת" ,כזר! :שרה יוי-תנאו

ולמרות חסרונות אלה 11 ,מגילת

רות 11

היא

לדידי ,הקטעים החזקים ביותר הם הליליים,
"הכהים"; אלה עם השומרים הסובבים

יצירת מופת של שילוב בין טקסט מקורי ,בלתי

בחוצות ,עם המקלות שהופכים לכלוב בו

מעוב,ד מוסיקה מקורית תואמת וכוריאוגרפיה

כולאים את השונמית .זה ליל חיפוש אהבה

ברמה גבוהה.

אפל ,ייצרי יותר משלוי-תנאי הרשתה לעצמה

בכל מחול אחר ,ולכן מרגש .אחרי הלילה מגיע
ליצירה "שיר השירים" אופי
שונה

-

ה  11מגילה 11

היא ביסודה

דרמטית ומתארת עלילה ,ואילו
"שיר

השירים 11

הוא אנתולוגיה

תור ההתרה הדרמטית ,בדמות חופה נוצצת,

תלבושות לבנות ומבנים תנועתיים הרבה יותר
סימטריים ,רוגעים .לצערי תמונה מסיימת זו

מזכירה לי יותר מדי אולם חתונות בחולון,

של שירי אהבה ,שרק הנושא

נוצץ בזכוכיות צבעוניות ומראות,

שרה לוי-תנאי לפני יותר מעשור

שתי העבודות המחודשות הן חוויה אמנותית

מקשר ביניהם .המחול שיצרה
שייך לקטגוריה של מחולות

מדרגה עליונה

-

עם כל ההסתייגויות שלי

סימפוניים ,משמע יצירה

מפרט זה או אחר ,ויש לקוות שזו רק ההתחלה

המספרת על התרחשויות שהן

ושצפויות לנו עוד חגיגות שכאלה ,של החייאת

יותר סמליות מריאליות .לדעתי,

יצירות ותיקות של לוי-תנאי .ראוי שהדור

למשל ,האהבה וייסורי האהבה

הצעיר ילמד אותן ויש להנציחן באמצעים

הם מאוד ממשיים למי שחש
אותם ,אבל במופע תנועתי זה
הם מופיעים קצת מצוחצחים

הטכניים החדישים העומדים היום לרשותנו.

ם גיורא מנור
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מחול דיגיטלי-
תמונתי

במסגרת פסטיבל "פנומנה"
ציונה פלד היא אחת מכארבעים אמנים
שהוזמנו ליצור עבודה באחד מחללי התצוגה
של תערוכת  IIיד חרוצים

/, 4

שנערכה בתחילת

אוגוסט בירושלים ,במסגרת הפסטיבל
הבינלאומי לאמנויות המופע  IIפנומנה'!
התערוכה ,שאוצרותיה היו דפנה נאור ודינה

מילר ,ציינה עשור לבית הספר לתיאטרוו חזותי
בירושלים.
עבודת המולטימדיה של ציונה פל,ד שהמחול

ממלא בה תפקיד ראשי ,מהווה פריצת דרך
לז'אנר אמנותי חדשני המסתמך על יכולות
המולטימדיה המרשימות של המחשב ככלי
עבודה ,ובעיקר על שילוב שפת המחול,
המוסיקה ,הציור ,הקולנוע והטלוויזיה למוצר
אמנותי רב תחומי ,המוצג על צג טלוויזיה ,צג
מחשב וקירות הסטודיו.

באולם הכניסה של סטודיו

 IIאופוס II

נערכה

תצוגת הווידיאו של  IIמחול דיגיטלי"14 ,

יירגע במדבר" ,ולטע מתוך מחוו ד'ג'טו ,שו צ'ונה פוד

דקות

אורכו ,שחובר כולו באמצעות מחשב .במחול

למעיו מכחולים נעים ,המכניסים ממד של

פעילןתה האמנןתית של ציונה פלד הינה רב

שישה קטעים ,שלכל אחד אופי שונה לכאורה,

תנועה שרק אינטגרציה מלאה ביו מחןל,

תחןמית )ציןר ,מחןל ,וידיאן ןכתיבה( .בעבר

אך מוטיבים תנועתיים משותפים ורקדנים

ןידיאו ואמנות פלסטית יכןלה ליצןר.

ןהופכים את הקטעים למחרוזת אחת .להקת

בסטודיו עצמן ,אןלם רחב ידיים ,הוצגו על גבי

התפקידים שמילאה ציןנה פלד בעבר בתחןם

"דיגידאנס" ,כפי שמכנה אותה ציונה פל,ד היא

הקירות שבעה עשר הדפסי ענק ,שאןבים כולם

המחןל יצוינן כהןנתה כראש החןג למחןל

להקה של רקדנים מדןמים )דמויןת מאוירות(,

מתוך המחול .סןג אחד של הדפסים הדגים

ןלתנועה באקדמיה למןסיקה ע  IIש רןביו

החיה ןפועלת בתןך המחשב הביתי שלה.

דפים מתוך הפרטיטןרה של המחןל ןלמעשה

בירןשלים וכין  IIר המדןר למחןל במןעצה

 IIכולם בעלי יכולת תנועה וירטואוזית והם

פרס בפני המסתכל את רצף המחול בלי הממד

הציבןרית לתרבןת ןלאמנות ,הןראת כתב

מבצעים את קטעי המחול שאני מחברת עבורם

החולף שלן ,בתצןגת איןרים נייחת ,המאפשרת

תנועה ןתנועה באקדמיה ,ןייזןם ןהפקה של

בדייקנות מופתית ןבפיוטיות רבה .לעיתים

להכיר ,לבחןו ואף לנתח את הטקסט התנועתי.

סדנאןת ןעבודןת ןידיאודאנס וסרטי מחול

קרובות הם מתעלמים אפילו מכוח הכבידה'!

סןג שני של הדפסים היה סדרה של עיבודי

נלןןתה פעילןת זן לעיסןקה העיקרי

מסוימים שנודדים מקטע אחד למשנהו

במחקר,

הוראה ןייעןץ בתחומי המחןל והתקשןרת .ביו

)  IIמבןל ,II

 IIמחןל

ומלןאו .(II

המפגש עם

קטעי המחול הדיגיטלי מתבצעים בסביבות

תמןנה ,מדהימים בצבעוניןתם ,לסצינןת

המקינטוש ןעם עןלם התוכנות המתפתח

ציוריות שןנות ,היא אומרת )איורים ,צילומים

נבחרןת מתןך הריקןד .הקשר האמיץ ביו

ןהדינמי גרם למהפך בקריירה המקצןעית של

מעובדים ונופים תלת ממדיים בדיוניים(,

תצוגת הווידיאו לביו התצןגה התמןנתית

ציונה פלד ןהיום עיסןקה העיקרי הןא אמנות

המועצבןת אף הו באמצעןת המחשב  .יש רגעים

הדגיש את האןפי המולטימדיוני של העבןדה .

ממןחשבת.

רבים במחןל הדיגיטלי שבהם הרקע הציורי

באחת מפינות הסטןדיו הוצב מחשב ןבן

ממלא את התפקיד הראשי ,ןברגעים אלה

אןחסנו קטעי המחול ןהציורים .עמדה זן

תערןכתה של ציןנה פלד תןצג במרכז סןזו דלל

ציןנה פלד מפנה במןדע את מקןמה

אפשרה לאמנית להדגים לקהל שביקש להיפגש

ככןריאןגרפית והופכת את רקדניה הצבעוניים

עימה את תהליכי היצירה במחשב.

מאמצע אוקטובר ', 96
הבינלאןמית למחןל.

v

מנהל

אמנותי

תפקידים מרכזיים רבים בבאלטים של ג'ןו
נוימאייר ובשנים האחרונות היה עוזר ראשי

חדש

לבאלט האופרה הממלכתית
של בוואריה

ם

לכוריאוגרף פןרה זה.

v

תחרויות

באלט

תחרןיות ןתאריכיהו:

ביוני התקיימה תחרות הבאלט השנתית של ניו

קונסטנץ ורנןו החליטה לפרוש בסוף העןנה
של האןפרה הממלכתית במינכו ,אחרי שנים

ארוכןת  .תחתיה יתמנה הרקדו איוואו לישקה,
שרקד יןתר מעשרים שנה בבאלט המבןרג

הרקדנים הגברים שזכו במדליןת כסף הין

הבאה

ןפרש לאחרונה מהבימה .
לישקה נולד בפראג

בגרמניה ב 1969-

28

ב,1950-

החל לרקןד

ועבר להמבורג  .הוא יצר

בנובמבר ו  4-בדצמבר  .1996תאריך אחרןו
להרשמה  15באוקטובר ש.ז .בטל' - 45222874
 0033-1אן פקס .0033-1-45226024

בדרך כלל בתאריך קבוע מדי שנה  .להלו מספר

ברבןרה קוהןאוטקןבה )Barbora
 (Kohoutkovaובמדליית כסף טטיאנה
יןראבל )  (Tatiana Jouravelמאוקראינה.

) (1997/8

ם

תחרויות הבאלט הבינלאןמיןת מתקיימןת

יורק .במדליית זהב זכתה רקדנית צ'כית בשם

מתפקידה כמנהלת הבאלט

בעת התחרות

.תחרות ע  IIש אליסיה אלונזו ,הוואנה,קובה
מאי-יןני
.תחרות ניו יןרק

-

יןני

.תחרות וארנה ,בולגריה

•

-

יולי

תחרןת ע  IIש סרג' ליפאר בקייב ,אוקראינה

-

אןקטובר

איבאו דינב מבןלגריה ןגנאדי סאלבייב

.תחרות פריס

מרוסיה.

.התחרות הבינלאומית בסנט

התחרןת הבינלאומית של פריס תתקיים ביו

-

20

פטרבןרג

-

-

נובמבר  -דצמבר

דצמבר

ם

™neaker
~
r.:

a
r>.

"'

ךאנסניקי של קפויו

"הנוחות של נעל התעמלות הביצוע של נעל מחול"

~
להשיג רק ברשת חנויות ישראדנס

I~AIa:
חיפה ,שד' הנשיא  ,121טל ;04-8385193 ,תל אביב ,אבו גבירול  ,45טל ;03-6916466 ,ירושלים ,רח' הלל  ,23טל02-6248182 ,
נתניה ,רח' שטמפפר  ,13טי ;09-618764 ,באר שבע ,הרצל  ,82טל ;07-6231488 ,ראשל"צ ,רח' רוטשילד  ,97טל03-9661183 ,
אילת ,מרנז שלוס החדש ,טל ;07-340258 ,פתח-תקוה ,רח ' ההסתדר ו ת , 2טל ;03-9311282 ,רעננה ,רח' אחוזה  ,146רחבת המשביר ,טל09-7430095 ,

ובחנויות ספורט מונחרות

•

ישראינס עויפים

-

רח' לישינסקי  8א,ת ,ראשל"צ ,טל03-9616916 ,

ן ש i Iום ח ן ש I
" Vמרתה

) (, 1995-1901
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התיכןן לאמנןיןת ,נבחנתי ןהתקבלתי למגמה
החדשה .אין ןלא יכןל היה להיןת מישהן מלבד

מחנכת ,מורה,

מרתה היל שיכןל היה לגייס כמןיןת כאלה של
כןח שכנןע ,חןש הןמןר ,מסירןת ןמרץ,

יועצת ,מחדשת וידידה

שבלעדיהם לא היה אפשר לאסןף תחת גג אחד
ןלמסגרת קןרס אחד יןצרים ןאישים שןנים כל
כ,ך כמן מרתה גראהם ,דןריס המפרי ,לןאי

פגישתי האחרןנה עם מרתה היל התקיימה
באןגןסט

', 95

חןדשים מעטים לפני שנפטרה.

הןרסט ,אנטןני טיןדןר ,חןסה לימןן ,אגנס דה

מיל ,רןברט כןהן ,מרגרט קראסקי ,הלן מק-

היא נראתה מאןשרת ןהתעניינה בחדשןת

שהבאתי מישראל ,הביעה דאגה

גיהי ,אתל ןינטר ,יןריקן ,רןת קןרייר ןאן

מההתפתחןיןת המדיניןת באזןר ןביטאה רצןן

הטצ'ינסןן·

ןלפגןש את ידידתה ייחסיה היקרה" ,הלא היא

המןרים הין מרשימים ,כל אחד אישיןת

חסיה לןי-אגרןן.

מןשכת בשיא היצירתיןת ,ןהסטןדנטים נדרשן

לשןב ןלבקר בירןשלים ןבאקדמיה ע"ש רןבין

לעמןד באתגרים ןלהשקיע מאמצים .פעמים
רבןת מצאנן אצל היל אןזן קשבת ,סבלנןת

נדברנן לשןב ןלהיפגש בבית הספר ג'ן לי אר,ן

ןנכןנןת לעזןר .תמיד היה לה פנאי לכןלם; דלת

שהיא היתה המנהלת האמנןתית שלן עד
שפרשה מפעילןת אקטיבית

ב ,1985-

משרדה היתה פתןחה תמיד ןכך גם סגןר ליבה.

אבל לפני

שהספקנן מרתה היל נכשלה ןנפלה ,אןשפזה

ב,1954-

בבית חןלים ןשם נפטרה ,בגיל .94

כשסיימתי את לימןדי ,עליתי ארצה

ןנשארתי בקשרי מכתבים איתה .התכתבנן
מאז ראשית דרכה בשנןת העשרים ,היא היתה

מרתה הול

MARTHA HILL

חלןצת החינןך למחןל בארה"ב .כדי לעןדד

בענייני המקצןע .פעמים רבןת ביקשתי את

עצתה של אישיןת בלתי רגילה ןאיכפתית זן

-

ןלחזק את המחןל המןדרני ,היתה מזמינה

ידידןתי רבת השנים עם מרתה היל החלה

אדם מלא ידע ,עם לב פתןח ,ןאמנית מחןל

אמנים יןצרים חשןבים להשתתף בקןרסי קיץ

בעיירה נין לןנדןן ,שם התקיים קןרס הקיץ

יןצאת דןפן כל כך.

אנשי המחןל המןדרני באמריקה .הכרתי אןתה

מרתה היל קיבלה תןארי כבןד אקדמיים רבים

הספר למחןל במכללת בנינגטןן ,מדינת ןרמןנט,

שעה ששימשה שןפטת בתחרןת לכןריאןגרפים

בשנןת חייה הארןכים .מחליפתה כמנהלת

ןבקיץ של אןתה שנה ניהלה שם את ראשןן

צעירים ,שהתקיימה ב  1948-ב"  " Yברחןב ,92

אמנןתית בג'ןליאר,ן מןריאל טןפז ,כתבה לה:

הפסטיבלים למחןל.

ןמיד אחר כך נפגשנן שןב בבית הספר התיכןן

ייאנחנן ,רקדני ג'ןליאר,ן תמיד ידענן שעלינן

ןפסטיבלים של מחןל ,שהיתה מארגנת
במכללןת שןנןת.

ב 1934-

שהיא יסדה ,שהפך למקןם המפגש השנתי של

היא יסדה את בית

לאמנןיןת בנין-יןרק )נןסד

בשנת 1948

מרתה היל יסדה את בית הספר

למחןל של מכללת קןנטיקט ןאת ייפסטיבל
המחןל האמריקאי" המפןרסם ,שעבר בשנת

1978

ב (. 1948-

דרןמה ,לאןניברסיטה ע"ש דיןק בצפןן

קרןלינה.

תמיד ציפית שנהיה מצןינים ןתמיד קיבלת את
פגשתי את מרתה היל באקראי ,סמןך לגמר

מבןקשך ...

שנת הלימןדים הראשןנה בתיכןן לאמנןיןת.

באמריקה ןבעןלם .אנן רןקדים ,יןצרים,

היא שאלה היכן אני מקבלת שיעןרים ןמדןע

מנהלים להקןת ,עןמדים בראש מחלקןת

איני נמצאת בנין לןנדןן בקןרס הקיץ.

כששמעה שהןרי לא יכןלים לשלם את דמי
בשנת

1930

הצטרפה מרתה היל לחבר המןרים

להצטיין בכל תחןם מחןל שבן בחרנן לעסןק.

למחןל ...

התקדמנן ןשינינן את פני המחןל

מרתה ,אני מקןןה שלא איכזבנן

אןתך·"

ההןראה ןאת הןצאןת הקיןם שלי במכללה

בבית הספר למחןל של אן ני ברסיטת נין-יןרק,

בששת שבןעןת הקןרס ,היא ביקשה שאטלפן

אסיים בציטןט מדברין של המשןרר בן בליט:

שנןסד אז .היא התחילה כמןרה ןלבסןף ניהלה

אליה בערג ןאןלי תעלה בדעתה רעיןן כלשהן,

ייאין לך דבר אןפייני יןתר למרתה היל

ןכך בדיןק היה .למחרת עליתי על אןטןבןס

מיכןלתה להאדיר כשרןן על ידי תמיכה

שהביא אןתי לקיץ בלתי נשכח של שיעןרים

בתחןם החינןך למחןל ,חןכמתה ,הנחישןת

לקראת קבלת תןאר אקדמי שני במחןל

ןחזרןת בלתי רגילים עם דןריס המפרי ,סןפי

שלה ןהדמיןן  Iשנרתמן במשך עשרןת שנים

במסגרת האןניברסיטה.

מסלאן ,ג'יין דאדלי ,לןאי הןרסט ,דייןןיד ןןד

למשימתה ,העניקן לה השפעה מכרעת בקידןם

את המןסד .לפני שעברה למחלקה למחןל של
בית הספר ג'ןליאר,ן

ב , 1951-

היא יסדה מגמה

ןרבים אחרים ,מןרים ןיןצרים שהתמזל מזלי

במכללת בנינגטןן התכנסן מדי קיץ יןצרים

לעבןד במחיצתם.

יצירתית שגדןלי אמני המחןל של אןתה תקןפה

המלגה שקיבלתי הןדןת להתערבןתה של

ניצלן ליצירה פןרה ןלחינןך הקהל למחןל

מרתה היל פטרה אןתי משכר לימןד ןחייבה

החדש .אחדןת מהיצירןת שהפכן למיטב

אןתי לשמש כעןזרת תאןרן בשעת חזרןת

הקלאסיקה של המחןל המןדרני נןצרן

ןמןפעים של להקןת של כמה מגדןלי היןצרים

בבנינגטןן באןתן שנים ,ביניהן

של המחןל המןדרני אז ,שלא הןפעתי בהן

" "Letter to the World" ,"El Penitente
"-ן  "American Documentמאת מרתה
גראהם; "  "Trendמאת הניה הןלם; עבןדןת

בעצמי .זאת היתה חןןיה לימןדית בלתי רגילה,
רבןת היא המשיכה לתמןך ביןצרים צעירים,

מאת חןסה לימןן ,צ'רלס ןיידמן ,אנה סןקןלןב

שהיה לה חןש מיןחד לגלןת את כשרןנןתיהם.

ןאחרים;

ןהטרילןגיה " "New Dance

לימןדי בג'ןליאר,ן כשחןדש

ב .1953-

ןעד היןם אני אסירת תןדה למרתה היל .שנים

מאת

המפרי נפלה בחלקי הזכןת להשתתף בשנןת

בשנת הלימןדים הראשןנה שלי

"College

ב" Hunter

בנין-יןרק ,קיבלתי מהיל טלפןן

נרגש ,שבן היא בישרה לי על ייסןד המגמה
למחןל בג'ןליארד .כרבים מעמיתי בןגרי

30

a

רינה גלוק

ןמןרים למחןל ןסטןדנטים ,ןנןצרה אןןירה

דןריס המפרי .באחד ממחןלןת הטרילןגיה של

טןב הטעם

באמריקה ." ...

בן ...

אולפו אזוןי למחול

ס

עמק היודן
בהנהלתה

וטל הדה אירז

ילזים משתתפים מנתה א' ועז יב'.
במקצועות הבלט

-

•  RADנולל בחינות
.שיטת וגנובה,

נמו נן אנו מלמזים רקוז מוזרני,

'( lc]1o

מrO'tOמ נ'~~i
~Ii'lElmlIiIEi1iIי-ם=-י
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•c4'.8

עמק הירזן
ר,נ,

אנו מלמזים בשתי שיטות

י" ,,0

מועצה אזורית

באולפן למחול מתקיימים שעורים לילזים ,ולמבוגרים,
אנו מגישים תלמיזות לבחינות בגרות חיצוניות כמחול,

)".גוה למתג י ס'ס

• )(",0

אולפן למחול
עמק היררן 15132
טל 06-751838 ,

ח

"\<,..<;.

"'

השתלמויות למוויס למחול

THE REGIONAL
SCHOOL OF DANCE
JORDAN VALLEY 15132
TEL: 06-751838

תשנ"ז

1996/7

יצירה ,אמפרוביזציה ,רפרטואר ,גיאז,

אזןר דרןם :באר שבע

פנטומימה,

בשיתוף עם בת זור -
במסנרת חוני המבונרים:

מרכז עירוני לאמנות המחול ,מזי יום גי

אזןר מרכז :תל-אביב
בשיתוף עם ברית התנועה הקיבוצית  -המרכז למחול ביכורי העיתים

פתקייפיפ חוגיפ בשיטת פלזנקרייז ,יוגה,
טאי-צ'י וריקוז פזרחי

ועיריית תל אביב-יפו ,מזי יום גי

חבר המורים:

.בלט

-

אזןר צפןן :חיפה

פרינה פילק ,גלינה צ'רניאק,

פריפ ורובל ,פירב בן ארי

•

פוזרני

-

מזי יום זי

הזה אורן,

זיתי תור .ג'אז  -ענת בוטני
.טאי-צ'י  -פיקי רוזנטקי • פלזנקרייז -
.יוגה  -אטתי אור-יפ .ריקוז פזרחי  -חן הרשקוביץ

ביו הנושאים :בלט קלאסי ,מחול מוזרני  ,ג י אז ,קומפוזיציה ,
מתוזיקה להוראת מחול,

אורית פזר ננרתי

מלווים בפסנתר:

בין המורים :אריה בורשטיין ,סאלי אן פריזלנ,ד זניאלה שפירא,

גיטה רבינוביץ ,אולגה בקייב ,יפיפ גלפן

מיכל חסון ,סיקי קול ,מילכה לאון ,מירי גולזשלג-טאין,

באולפן פתקייפות טזנאות ויצירה ,ואנו מקייפיפ
הופעות עפ קבוצת הטזנא ,בעמק ולפי הזפנות,

~

לפרטים

והרשמה02-738140 :

~

ךש I

Wת n

' Vרולף

ךש I

Wת n

גארםקה

ךש I Iת

הןא היה בלןפר ממש ,מאןתם טיפןסים ,שכל
חבריהם כןעסים עליהם בשל הבטחןת שלא

עורך הירחון

קןימן ןחןבןת שלא כןבדן ,אבל סןלחים להם

בשל החיןך המקסים ,ההברקה המחשבתית

" "Ballet International

ןההתלהבןת של ה  IIרמאי המקצןעי

שהלך לעולמו

II

בעל

הקסם האישי ,הנלהב למפעל אפילן במחיר
השקר.

לפני כמעט עשרים שנה החל בחןר בן 23
לרןלף גארסקה היה יחס חם לישראל ןלעןלם

ביןזמןת שןנןת בתחןם המחןל בעיר קלן .רןלף
גארסקה היה מאןתם בעלי מעןף ןדמיןן,

הריקןד שלנן ,ןלפחןת פעם בשנה היה מזמין

שאינם מסןגלים לחכןת לדיןנים ןהחלטןת,

רשימה על הנעשה בישראל )דןמני ,שהייתי

אלא מןכרחים ,מיד ןבן במקןם ,לייסד אגןדה,

אחד הכתבים הזרים הראשןנים שלן(  .הןא גם

ביקר בארץ ,בכינןס הבינלאןמי הגדןל בנןשא

ליצןר מיזם ,להתחיל לערןך ןלהןציא לאןר

"התנ"ך

כתב עת אן ספר ,מתןך אמןנה קצת תמימה

במחןל ,II

שהתקיים בירןשלים

ב. 1979-

ןקצת נבזית ,שהכסף כבר יימצא איכשהן

בין המפעלים החשןבים שלן היה הןצאת ספרי

לאחר מעשה.

מחןל ,ןהספרים שהןציא הין מעןלים .הןא היה

ב 1977-

הראשןן שהןציא לאןר ספר על פינה באןש ,ב-

התחיל רןלף גארסקה לשכפל עלןן

אינפןרמטיבי על המחןל בגרמניה ןבארצןת

רו.לף גארסקה  ,צ'.לום  ,גרט ו"ג.לט ROLF GARSKE ,

,1979

ןאחרין יצאן ביןזמתן ספרים חשןבים

גם על קןרט יןס ןהאנס ןאן מאנן.

אירןפיןת נןספןת ,ןלארגן מןפעי תצןגה

לכןריאןגרפים צעירים ,ביניהם כאלה שנמנים

של גאךסקה היה ייחןדי ןזכה להצלחה ,אבל

היןם עם הידןעים ןהפןריים ביןתר בתחןם

המינןיים ןהמןדעןת לא כיסן את העלןיןת

מןתן ,בגיל

ןהןא צבר גירעןנןת.

כהפתעה  .הןא שמר בקנאןת את חיין הפרטיים

המחןל החדש בגרמניה ,כמן סןזנה לינקה,

בא לרבים ממכרין ןי דידין

,43

לעצמן ,ןכשחלה באיידס ממש נעלם מהאןפק.

ריינהילד הןפמן ,קריסטינה הןרןןאת ןאחרים .

איך הצליח גארסקה לקיים את העיתןן שלן

את המכירה של הירחןן שלן אןלי יש לייחס

מהעלןן הצנןע התפתח ירחןן מצןין ,ערןך

כמעט עשרים שנה ,עד שנמכר לפני כשלןש

לא רק לעןד פשיטת רגל צפןיה ,אלא גם

בצןרה מןדרנית עם עיצןב גראפי מןשך את

שנים להןצאת פרידריך הגדןלה ןהמכןבדת,

לעןבדה שגארסקה ידע שממחלתן האיןמה לא

העין ןאןפק רחב,

בשם "Ballet

מעןלם לא התברר לאיש .הןא לא היה משלם

יןצאים בחיים.

" .International

היה בן כל מה שחסר בכתב

לכןתבים ןעןבדי המערכת הטכניים התחלפן

העת הגרמני לענייני מחןל של אןתם ימים,

לבקרים ,כי גם להם נשאר חייב משכןרןת  .שןב

כך השאיר אחרין הפנטזיןנר ןהבלןפר המקסים

שהןציא לאןר איש ארכיןן המחןל של קלן

ןשןב איימה פשיטת רגל על המפעל הייחןדי

מפעל של ממש.

קןרט פטרס )שאגב ,הלך גם הןא לעןלמן
השנה( .הבינלאןמיןת שבכןתרת

ה  IIמתחרה II

הצעיר לא הןזכרה בכדי :הין בן ידיעןת מכל

~

הזה .מדי פעם היה גארסקה מייסד אגןדה

חדשה אן בית הןצאה נןסף ןשןב מצליח לגייס

ג.מ.

כספים ,רק השד יןדע מנין.

העןלם ןהןא נכתב גרמנית ןאנגלית .כתב העת

'V

תחרות
ארבטובה

מוה

לבאלט
הנהלת העמןתה המארגנת את התחרןת על שם
מיה ארבטןבה החליטה לקיים את התחרןת
אחת לשנתיים בלב,ד ןהתחרןת הבאה תתקיים
רק בשנת

.1997

אןלם מןפע של בתי ספר

לבאלט התקיים במאי באןלם סןזן דלל
בהשתתפןת בית הספר התיכןן תלמה ילין ,בית
הספר בת-דןר מבאר שבע ,המרכז לאמנןת

מקרית טבעןן ,התיכןן שעל יד האקדמיה על
שם רןבין בירןשלים ,הסטןדין לבאלט חיפה
ןהסטןדין של מרים קןפמן שבפתח תקןןה .

~
ב'ה " ס מר'ם קופמן  ,פתח-תקווה

א.לה כג.ל' במחו.ל מתוך ייד ון ק'שוט "
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וכשה
תנרך

אפרתי

פרס

ישראל

םn n

ןש I

ישראלית

 t/יצירה

בפסטיבל
הבינלאומי
העשירי
מודרני

לימון

ע"ש

ןש I
מ 1986-

חוסה

במקסיקו

הולך פסטיבל קוליאקן מחיל לחיל

ומזמין קבוצות ממקסיקו ,מדרום אמריקה,

מארה " ב ומקנדה לקחת חלק בהאדרת המחול

ותהלוכת ריקודי רחוב של האינדיאנים

המודרני תוך הצדעה לעשייתו של לימון  .השנה

המקסיקנים ,שלא הושפעו מהמחול הספרדי ,

בחגיגות העשור

לפסטיבל -

הוזמנה גם

על שם חוזה לימון התקיים באפריל השנה

ישראל .הנהלת הפסטיבל פנתה אל שגרירות

נפתחה תערוכה קולקטיבית באכסדרת

ישראל במקסיקו ,במסגרת יחסי התרבות
הקיימים בין מקסיקו לישראל  ,והזמינה את

באמנות הפלסטית"  .לתערוכה נבחרו גם

כותב שורות אלה ליצור עבודה ללהקת

שתיים מיצירותי

-

ייחיתוכי עץ" ו"לינוליאום ".

סינאלואה דאנסה המקומית ,לערב פתיחת

בערב הפתיחה הופיעה להקת סונאלואה

)למוסיקה של מרק קופיטמן( בביצוע סדנת

דאנסה בשתי יצירות

המחול המודרנית .

)" "( El Reverso del Viento

-

יי הרוח הנושפת לאחור"

בכוריאוגרפיה

של רוזה רומרו  ,ו"סוריאליזם וי רטואלי  ".ריינה

בעיר הולדתו של חוזה לימון ,קוליאקן ,במחוז
סינאלואה שבמקסיקו.

בתלבושות ססגוניות אותנטיות .לפנות ערב
התיאטרון בו נערכו המופעים ,בנושא יי מחול

הפסטיבל ,ולהעלות את היצירה שלו ייזכרונות"
הפסטיבל הבינלאומי העשירי למחול מודרני

הפסטיבל נפתח בחנוכת כיכר על שם חוזה
לימון .אחר הצהריים התקיימו פסטיבל זוטא

-

למחול

םn n

ןשן~

של " ", Noreste

כתבה

היצירה שיצרתי עבור הלהקה המקומית

אלנה ,מבקרת המחול

נקראת יי סוריאליזם וירטואלי " )למוסיקה של

על ערב זה :ייבכוריאוגרפיה של רוזה רומרו

צבי אבני  ,תלבושות ותפאורה של יסמין קדם(

הרקדנים הם החשובים  .הפלסטיות

להרחיב את הדיבור  ,אך יש בכל זאת כמה

והיא בנויה משלושה חלקים  :יי הומוקינה "  ,על

הכוריאוגרפית והתנועה השוטפת יצרו מגוון

מלים שלא נכתבו עליו בספרי ההיסטוריה של

בני אדם מתוכנתים דמויי רובוט ,ייהראי

נעים לעין .הריקוד של משה קדם מזמין את

המחול ,ואותן ברצוננו לומר כאן.

על הכוריאוגרף חוזה לימון אין כמובן צורך

השבור" ,על קטעי חלומות סוריאליסטיים,

הרקדנים לחוות התנסות של כוריאוגרפיה

ו"חזיונות וירטואליים" ,עם תולעים ארוכות

מודרנית  .בריקוד זה הפגינה הלהקה יכולת

שפנסים בראשן ,סרטנים וחיות ים אחרות,

ריקוד ממשית וביטחון גם בריקוד של מחול

רקדן וכוריאוגרף  ,הוא סיפר שנים אחרי

ודמויות של גב;ךאשה-אשה  jגבר ובתוך כל

שונה כל כך מכל מה שידעה עד היום .

האירוע ,אבל מופע מחול מודרני של הרלנד

אלה שלושה ראשים מציצים מתוך בד ענק,

ההרמוניה בין האלמנטים והסינכרונ י זציה

שנע סביב הרקדנים ויוצר פסלים בחלל .

דרשו מהרקדנים רמה גבוהה של קואןרדינציה

כשהגיע לניו יורק לימון לא התכוון כלל להיות

קרוייצברג  ,מבית היוצר הגרמני

אקספרסיוניסטי ,העניק לו התנסות מחשמלת

ג'ורג'ינה מרטינז אלכסנדרו כתבה על

ששינתה את מהלך חייו .כך מתאר חוזה לימון

ייסוריאליזם וירטואלי"

את החוויה ההיא  :ייכאשר עלה המס,ן כמעט

"להקת סינאלואה דאנסה הופיעה באופן ערכי.

וביצוע".

בעיתון " :"Noreste
בין המופעים המרכזיים בפסטיבל היתה

מתתי .הרקדנים היו נפלאים  .זה היה הרגע

במחול ' סוריאליזם וירטואלי' גיליתי דימויים

התןכנית של להקת

שבו נולדתי מחדש  .רקדנים אלה השפיעו עלי

לא שגרתיים ומרעננים ,דבר שלא קורה הרבה

של גן עדן" ,ייהסוד של אוקסיס" של להקת

Tablas

במופעי מחול בשנים האחרונות .משה קדם

דלפוס ןתוכנית של קבוצת

אמרתי לנערה

הנחיל לרקדנים את רעיונותיו ,את נשמתו ואת

מקובה.

שהיתה בחברתי ,

דמיונו ,והם ביצעו רעיונות אלה ביכולת מעולה

כל

כך ...

אלוהים,

-ייחזיונות שוןא

Danzabierta

איפה הייתי כל

ובהתמסרות לתנועות החדות והפרובוקטיביות

טאבלס היא להקת ייתיאטרון גופני " והיא

חיי? זה הרי מה

ולחזיונות הסוריאליסטיים שהמחול הציב

הדגימה תיאטרון תנועה מעולה בסגנון הב ו טו

שתמיד רציתי

בפניהם .בלט במיוחד הקטע בו ניסו

היפני .דלפוס היא להקה מקצועית מעולה ,

לעשות ,רק לא

המונואידים האילמים לבדוק מחדש אם

אחת הטובות במקסיקו  ,שפועלת במקסיקו

ידעתי"  .השאר

קיימת בגופות המכונה שלהם תחושה

סיטי

ידוע .. ..

מוסיקלית או תחושה כלשהי ,מלבד

את הפרס הלאומי למחול

מ .1992-

כבר בשנת היווסדה היא קיבלה

וב1993-

זכתה בפרס

הראשון בתחרות כוריאוגרפית שנתית הנערכת

פסטיבל קוליאקן

במקסיקו סיטי .היצירה איתה הופיעה

הפך לאחד

בפסטיבל השנה היא תוכנית ילדים  ,שבנויה על

מפייסטות המחול

בסיס ייהתיאטרון השחור" של פראג עם
אלמנטים קומיים .קבוצת המחול הקובנית

הגדולות של

השתתפה

מקסיקו  .שותפים

ב1989-

בתחרות הכןריאוגרפיה

בו כל ארגוני

הבינלאומית סאיטאמה ביפן ומאז נטלה חלק

התרבות ויזמים

בפסטיבלים באקוואדןר ,בקולומביה  ,בלונדון

פרטיים ובמסגרתו

)בפסטיבל הלטיני( ,בברצלונה )בפסטיבל

מוענק פרס מקסיקו למחול  .יוזם הפסטיבל

גרייגר( והשנה בהמבורג .המנהלת האמנותית

ומנהלו האמנותי מאז הקמתו הוא מאסטרו

הקטור

שבז )- (Hector Chavez

פעלים בתחום האמנות במקסיקו ,

איש רב

של הקבוצה מריאנלה

(Boan

בואן )Marianela

הופיעה בפסטיבל במספר קטעי סולו.

רקדן,

הופעתה היתה דרמטית ומרגשת ויכולתה

שחקן ,כוריאוגרף והיום מנהל האקדמיה

התנועתית בלטה במיוחד ביצירת מצבים

למחול בקוליאקן .

קומיים.

הקטור שבז הקים את להקת המחול המודרנית

ם
משה קדם*

סינאלואה דאנסה ומכהן כמנהלה האמנותי
וככוריאוגרף הבית  ,וכמו כן הקים להקה

אתנית מקומית בשם

.Taa-Yilerum

שתי

*

הכותב הוא כוריאוגרף .בעבר הרחוק רקד

הלהקות מופיעות בכל רחבי מקסיקו וארה"ב

בענבל ,שהה תקופות ממושכות במקסיקו

ברבות מיצירותיו.

ובאוסטרליה.
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א Iלפ\ ר\~){'י
מנהלת אומנותית  -יהודית ארנוו

מרנזת מנמת מחול לבנרות  -אילנה ליבו

מרנזת סדנה -
מנהל אדמיניסטרטיבי -

~~

ני ת הס פר ל ת נוע ה ו ל מ ח ו ל

מחול מוזרני ,בלט קלאסי ,מוסיקה ,תיאטרו:I
קצב ושמ'עה מום'קל  Iת

"

עינב נהו

זאב אבנ וו

קיבוץ נעתוו ,ד ,נ ,מעלה הנליל 25130
טל ,04-9858437 ,פקס04-9859852 ,

~

r-

המז::וציעית הנלמדים יציית המירים
באלט קלאסי .איריס ברסלב ,חנקה פראו

תפ  Iשת מךחב
•

•

 Iצ  Iךת'ות והבעה עצמ  Iת
מוךעות גופנ  Iת

•  Iצ  Iבה נכונה

•
•

קואוךך  Iנצ  Iה

קומפוז  Iצ  Iה

.הבעה  Iצ  Iךת  Iת

א וברנקו פיודור ,אננ ' ליו דורנבוס  ,אירנה זאבל

מחול מודרני .מינל חסוו  ,רחל שפירא ,עדה אורני ,אורלי בו-בסט,
אילנה נליף ,מינל שייביץ
מחול ג/אז .איריס ברסלב
קומפוזיציה .איה הס נוט ,יהודית ארנ וו  ,מינל שייביץ

תנועה .יהודית ארנוו ,מרתה מנדלס וו  ,איה הסנוט

~

כתב תנועה .איה הסנוט

רפרטואר .רקדני להקת המחול הקיבוצית

פלדנקרייז
מוסיקה וכלי הקשה
תולדות המחול
אמנות פלסטית

.ליאור פסח
.ב וריס סיחוו  ,ליטו זילברשטייו
.טליה פרלשטייו ,אילנה ליבו
.יעקב חפץ

~אן'פן לומזים ילריס . . .

\ד\זיי)''~

01

במסגרת האולפן פועלת סדנת מחול

ו,,,/J

\ זו.י 'ץב~לד\

" רב ,קיימת מגמJו 'נ

במשן כל ימות השבוע כהכנה לריקוד מקצועי,
מתקבלים תלמידים לסדנת המחול לשנתיים ,או שלוש לאחר לימוד קודם במחול,
מזכירות האולפן :נורית לשד ,גלית אבשלום

ע

י

ריי

ת

תל-אביב

בלס קלאסיי בלס מרדרניי מחרל יצירתי
בית הספר למחול המאפשר לימודי מחול ותנועה ברמה הגבוהה ביותר י
ומפתח את יכולת התלמידים בהתאם לכישוריהם.

בלט קלאסי  -מחול מודרני  -מחול יצירתי לילדים  -ג'אז
קפוארה  -מחול אפריקאי  -ריקודי בטן  -תיפוף  -פלדנקרייז
אייקדו

-

סדנת תנועה

-

סדנת אימפרוביזציה

• ילדים ונוער גילאי  8 - 7ובוגרים מגיל 18

•
•
•

שיעורי בוקר למקצועיים
להקת תיאסרון מחול ת"א " -מוזע" לרקדנים אחרי צבא
)למעונינים עדיין נותרו מספר מקומות(
השתלמויות מורים
מאות תלמידים לומדים בבית בכורי העיתים בהדרכת צוות מורים
ומלווים מוסיקאלים מיומן ביותר ,במרכז אולמות ריקוד מקצועיים וממוזגים,
מקלחות וקפיסריה

*
*

לתשבי ת"א הנחה
לפרסים נוספים אפשר לפנות בין השעות  20.00-15.00למשרד

י

פ

I

מגי

W

ה

~
h

וn ri1

ןש I

vי"מ  lnל J Iר

ןש I

ריקים"

ערב לזכרו של המשורר

ב 1-

מןצרי יי טבעןל" ןדןמיהם .תחןשת החלחלה

נסבל  ,ןמאןןררי התקרה לא הצליחן לצנן את

גןברת כאשר הכןתב  ,מןכה תימהןן  ,פןתח

המרתף הרןתח .בחלק השני נקראן שירים

אריזה של תחליף קפןא של " קןרדןן בלן

ןמןצא...

ומבקר המחול חזי לסקלי
באןגןסט

וn ri1
II

עןד הןפיען בחלק הראשןן קארין לןי ,

ןרןנית אלקבץ בקריאה מתןך שירין .

תדמןר ןבביצןע משןתף שלן ןשל תמיר בר-אןן

של צןןתא תל אביב .לסקלי היה משןרר ,מבקר
מחןל ןיןצר

מחןל -

II

-

דןאט פרי יצירתן של עידן

בליןןי שירה של חיים צ ' נןביץ '.

לסקלי ,שנפטר בשנה שעברה  ,בחניןן המהביל

נתפס גם בעיני מעצבי הערב .המלחין דןרי

אחד הקטעים המרגשים היה עיבןד נןסף

דליה שימקן ,דןרי בן-זאב ,שרןן אלכסנדר

שני קסעי מחןל סיימן את החלק הראשןן

לפי הסדר הזה ,ןכך הןא

נןספים  ,בעיקר מספרן האחרןן סןטים יקרים .

ל  IIיקנטליסה

התקיים ערב לזכרן של חזי

1996

ןש ~ I

ןהמרתק של הערב  .רןיסל אריאלי יצרה קסע

הערב הסתיים קרןב לשתיים לפנןת בןקר ,

מחןל נרסיבי לרקדנית ןבןבה על פי השיר

שעןת העירנןת של לסקלי  ,שכתב הרבה על תל

 IIהנןשים" .הבןבה מתפקדת כנןשה שתןקף בעל

אביב ןעל ערים אחרןת ןשחי את הערים

פרנס יצר מנגינןת קןלעןת למבןל מלןתין של

חןב ,ןבעל החןב מגןלם על ידי הרקדנית

בןןליןם הכי גבןה שעלה בידן  .עןד בתןכנית

לסקלי  ,ןבעיקר לשירים האחרןנים ,אלה שכתב

שמפעילה את הבןבה  .קסע המחןל השני ,

היה סרס של רןנית ברקןביץ' ןבן אפשר היה

לקראת מןתן הידןע מראש לן ןלמקןרבין.

 IIיקנסליסה" של אילן לשם ,היה ההןפעה

לצפןת בפנין החןלמניןת ןהנעריןת של לסקל י

הכןריאןגרפים ענת דניאלי ,אילן לשם ,עידן

הראשןנה על הקבינה של המשאית ששימשה

ןלהאזין לדיבןרן  ,שהיה אסןציאסיבי ןרןחני

תדמןר ןאןהד נהרין תרמן מחןלןת אינטימיים,

כאחת הבימןת  .לשם ,רקדן נפלא ,עיבד למחןל

בשפה תנןעתית שהןתאמה לשירין היחןדיים.

את אחד משירין של לסקלי המתייחסים באןפן

ןעם זאת תמיד מדןיק ןברןר .

ברןר למחלת האיידס  ,ממנה גסס בזמן כתיבת

יש שיזכרן את לסקלי דןןקא בגלל המתקפה

ספרן האחרןן .הגסיסה מתןארת בשיר כסהןרה

האכזרית ןחסרת הפשרןת שלן על עצמן ןעל

אספלט ,חןם ןזיעה ,תאןרה כהה,

ןמןשלמת מצד אחד ןכרקןבה ןדקדנסית מצד

הקןרא במדןר יי יןמן הנרגן" בע י תןן יי העיר "

אקספרסיבית ,במןת מאןלתרןת ,לא יפןת מדי

שני  .יקנסליסה הןא פרח יפהפה  ,אך הןא פןרח

ןבספר שירין האחרןן  .ביציאה חןלקן גיליןנןת

ןלא מכןערןת מדי  .אחת מהן היתה קבינה של

לסקלי היה בןןדאי מאןשר מבחירת המקןם

-

בביצןת מעלןת צחנה ןבגלל סב י בתן הביצתית

של יי העיר " חינם  ,באקט שיןןקי מןבהק של

משאית סמי-טריילר נןשאת מנןף  .זה היה

הןא צןמח עקןם ןגם ריחן לא מלבב :ב " מןשבי

המקןמןן ,אך אןלי שלא במתכןןן גרם הש י ןןק

מןפע עירןני )אןרבני( אחןז תזזית  ,שהתרחש בן

משאיןת העמןסןת ביקנסליסןת ליריןת ,

של הע י תןן לנןכחים לדפדף  ,בדרך לאןפניים אן

עקןמןת ריח ,מחרידןת" )מתןך סןטים יקרים(.

למכןנית  ,ןלהיזכר בסיבה לערב הזה  ,האיש

זמנית על מספר במןת .החלןקה לבמןת

התייחסה בעקיפין גם למהלכי חיין של

לסקלי,

שחסר בהתכנסןת .

שחילק את זמנן בישראל בין תל אביב

אחרי ההפסקה עזבן לא מעס אנשים ,לא

ןגבעתיים  ,ןבהןלנד בין האג ןאמסטרדם,

מפאת השיעמןם אלא משןם שהחןם היה בלתי

ןהקהל נדד מבמה לבמה כדי לא לפספס אף

חלק מהפאזל .

יי המ:ו א7

יןצרי הערב התחילן

מההתחלה -

יןנתן טןביס

קרא קטע שכתב יחזקאל לסקלי הנער בעלןן

בית הספר "ברנר"  ,יצחק לאןר ןאסתי זקהיים
קראן מתןך שני ספרין הראשןנים ,חיבןר

ןחיסןר ןהאצבע .ענת דניאלי יצרה מחןל עדין
ןיפה ,שהזכיר מבחינה תנןעתית את יצירתה

הנןגה

 IIאןקטןבר .II

אחר כך שלןשה מרקדני

אנסמבל בת-שבע )סהר עזמי ,ניר תמיר ןקלר
לןק ברטייה( הןפיען בקטע מחןל קשןח
ןדיסהרמןני ,לכןריאןגרפיה של סער מגל ןשירה
של עדי אבן-אןר ,על פי השיר  IIהמלאך
המקןרקע יןסי

II

של לסקלי.

ביקןרןת המחןל של לסקלי בעיתןן ייהעיר" הין
תמיד אישיןת ,כתןבןת בלהט קןלח ןצמןדןת
לזןןית ההסתכלןת המסקרנת של מחברן .היה

להן תמיד הערך המןסף שאחרי קריאתן יכןלנן
לןמר ייןןאן  ,על זה לא חשבתי"  .הןא לא חסך
בשבחים במקרה של מןפעים שאהב ,כמן

יימבןל" של נהרין שתיאר כ"יצירת מחןל
גאןנית" ,אך יכןל היה גם לנקןט לשןן בןטה
ןמןשחזת ,ןיש רקדנים שבןןדאי לא במהרה
סלחן לן .בערב לזכרן קראה שןש אביגל את
הביקןרת שלן על  IIחמןרים"

) (1988

במלןאה .

לסקלי נצמד בה למשא החמןרי של השמיכןת
המקןפלןת שנשאן איתם דרןר ןבן-גל ,ןהפך
את דימןי החמןר לאלמנט החןזר בביקןרת,
כמעס כנקןדת מבט .אסתר זנדברג ,אז חברת
מערכת ייהעיר"  ,קראה ביקןרת ניאן-

ז'ןרנליססית של לסקלי על הפחד מהשתלסןת
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בית-ספר לכל מקצןעןת המחןל,
לכל הגילאים :ילדים ,נןער ןמבןגרים
ןבכל הרמןת ןהמסלןלים

•
•

צוות מורים מובחר ובעל מוניטיו
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להקת הברייק דנס גטו אוריגינל עם

 ..........המופע " on the Groove

II J a m

הגיעה

לירושלים II .מעולם לא קראו למחול הזה ברייק
דאנס" ,אמר לי וויגלס )שם בימה שפירושו

הוא היה בי-בוי אמיתי

מאסטר .השם שלו

-

היה כתוב לו על החולצה  .בפעם הראשונה

ראיתי אותו בסמטה אחת בהרלם  .הייתי יל,ד
לא יכולתי להתקרב אליו .בהתחלה הייתי בא ,

רואה ,הולך הביתה ומנסה לעשות את מה
שראיתי  ,אחר כך הוא עצמו עזר לי

• II

רוטט( ,מחלוצי תרבות הברייק דנס II .באמת
קוראים לזה היפ-הופ .יש מוסיקת היפ-הופ,

 IIבהרלם היו סוגרים רחובות כדי לרקוד היפ-

מלים מיוחדות לז'אנר ,לבוש ייחודי ,צורת

הופ"  ,מספר דה-אינקרדיבל השחור )"הבלתי

דיבור וגם הציורים שקיבלו את השם גרפ י טי

ייאמן  ",ששמו האמיתי אדסולה אוסאקלומי(,

שייכים לאותה תרבות".

 IIהחב'רה היו באים ,תופסים בלוק ,סוגרים
אותו משני הצדדים ,מביאים ערמות של

היפ-הופ זו תרבות אמריקאית שבמרכזה עומד

רמקולים והמסיבה היתה מתחילה .הכי חשוב

היחיד וכל המייחד אותו  .היא צומחת מזה כ-

היה הדי ג ' יי" .

 26שנה ברובעים של עוני תרבותי כהרלם
וברונקס בניו יורק ,שתושביהם מיסדו

כאן נכנס לתמונה מומחה שתיאר לי מה היה

תחרויות של ריגוש כחלק ממאבק ההישרדות .

עושה הדי ג'יי  .הוא היה תופס את התקליטים

התוצאה הראשונה היתה הישרדות רגשותיהם ,

בעוד המחט חורצת בהם מנגינות ומסובב

העלאת הכבוד העצמי וחיזוק ה  IIאני

II

שלהם.

אותם לאחור תוך כדי הנגינה ,מניח למכונה

בהמש,ך בחצרות בתי ספר ,בסמטאות

להניעם שוב קדימה ,וכך לסירוגין אחורה

ובשטחים ציבוריים ,החל תהליך בנייה ושכלול

וקדימה עד שנוצר מקצב חדש  .המכונה איבדה

עצמי ,שהתבטא בשיאים של וירטואוזיות

את השליטה על התקליט לאצבעותיו של הדי

בהתעמלות מחולית קצבית מרשימה בתיאום

ג'יי והתקליט הפך לכלי נגינה עם נשמה .

מלא עם מוסיקה .במקביל צמחה מוסיקה

מאוחר יותר השתכללו המערכות

חדשה שהפכה תזזיתית יותר ויותר על פי

היה מנגן ובעזרת כפתור הבקרה אפשר היה

העלייה המתמדת בדרישות התחרות ,וכן

לצרף אל מה שהוא היה משמיע קטעים

חשיבה ,שירה ,פיוט וציורי קיר עממיים

מתקליטים אחרים שהיו מנוגנים בו זמנית על

-

פטיפון אחד

"גטו אוו Iג" Iי] נפסטIני  Iשואי
חדשים  .באופן לא ייאמן ,דווקא בניו יורק

עוד פטיפונים .לזה קוראים ראפ  .שלמה

הברוטלית הגיע נוער מצוקה למסרים של

ליפשיץ  ,מומחה למוסיקה עכשווית ,סיפר לי,

הפילוסופיה היוונית הנצחית :פיתוח ושכלול

שתופעת הראפ נולדה במקרה ,מהתקליטים

המיוחדות של הפרט .

הסרוטים שנהגו להשמיע בשכונות העוני  ,כי
זה מה שהיה  .המוסיקה

 IIעברתי לגור עם אחותי בברונקס בשנות
ששמו

השמונים" ,מספר פייבל )  IIאגדתי ,II
האמיתי רומז על מוצא פורטוריקני -
פאבון(  II ,שם פגשתי בי-בוי )  (b-boyמהמם

חורחה

ה  IIסרוטה II

התפתחה

מתוך רצון לכבוש את המלאכותי ולהפיח חיים
במכונה סבילה ,תהליך תת הכרתי שתאם את
רוח המאבק של נערי הרחוב לחופש .

וראיתי דברים אחרים ממה שהיה אצלנו

 IIבהרלם התפתח הסגנון הזה כך "  ,מספר דה-

בהרלם .חבר של אחותי לימד אותי וגם היא

אינקרדיבל" ,אחרי שהדי ג'יי היה מציב את

עזרה לי ,ואז יצאתי לשכונה עם היכולות

המערכת ומתחיל להשמיע מוסיקה  ,החבר ' ה

החדשות שרכשתי  .היה לי משהו מיוח,ד הייתי

היו מתקבצים אבל אף אחד לא היה מתחיל

בי-בוי .לא יכלו לנצח אותי עד שלא לימדתי

לרקוד .פחדו לפשל .אז הדי ג'יי היה פותח את

אותם מה שהבי-בוי לימד אותי " .

המיקרופון ומתחיל לקרוא ולשיר בקצב
המנגינה ' :הי הופ  ,אתה שם ,הי הופ בוא לכאן,

בשנות השמונים ,מספרים אמני גטו אוריגינל

הי תה ,תה ,גי מי גי מי הופ בוי  ,כנס

למעגל...

באנגלית בהירה ,אינטליגנטית ונקייה מסלנג,

תראה יכולת ,בוא

עסקו בני נוער ממעמד כלכלי נמוך ברובעים

להיות מאוד ביחד .לא היה בזה כסף  ,לא היה

כבר '. ...

לימדנו זה את זה

הקשים של ניו יורק בתחרויות בהן ניצח מי

מסחור  ,היה רק הרבה יחד  .אחר כך ראינו

שהפגין יכולת מיוחדת ,לא רק בתחום הפיסי

שהילדים מביאים עוד ועוד רעיונות והתקרבנו

אלא גם בתחום הביטוי הרגשי .כך נולד ההיפ-

אליהם  .הם הפכו חלק מהביחד " .

הופ האותנטי " ,היכולת של הנער לתאר רגשות

גם כשהוא נאבק מול יריב קבל עם ועדה ".

וויגלס  " :בתקןפה שקדמה לתחרןיןת הין
קרבות בין החבןרןת של הרלם ,קווינס  ,ברןנקס

אז ,דרך המחןל החדש ,החל להתפתח גם

וברןקלין .כשהחלן התחרויות בין המיוחדים

הלבוש המיןחד והיכולת לספר סיפורים ולתאר

של ברונקס והרלם גם נשים לקחו בהן חלק

מספר קן סוויפט" .שיחקתי אותה קשוח ו-

פייבל  " :היו נשים שניצחו בתחרויות .היתה

מצבים אנושיים  II .אותי משכה

.cool

. II

האלימות , II

חשבו שאני בי-בוי ,אבל בעצם לא ידעתי

הרבה .התחלתי ללמוד את הריקוד ולהתאמן

נערה מקסיקנית אחת שהנהיגה חבורה של
גברים" .

מגיל עשר אז פגשתי את טיטן ספדה האגדי .
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וויגלס 1I :אבל בשנות השמוניס קרה משהו
לנשיס

-

הפריצה לתקשורת הרסה אותן ,הפכו

אותן לגימיק תקשורתי וצילמו אןתן בצורה
זולה ,המצלמה היתה מכשיר של ניצול מיני

במקןס ראי ליכןלת שלהן .זה פגע בכולנו אבל
לנשיס רבות זה גרס להתרחק מהחבןרות מכל
וכל ,למראית עין המחול שלנן הפך יותר

שוביניסטי ,אבל רק למראית עין ,כי הבנות הן
שהחדירו להיפ-הופ את כל הפן של תיאןר
רגשןת וסיפור סיפוריס ,וזה נןתר . /

פייבל " :נשיס יצרו מחולות אחריס ,השתמשו
באיזי דנס  ,במחולות על שירי אהבה  ,והעבירו
מסריס מעוררי תקןוה !'

דה-אינקרדיבל 1I :התקשןרת איימה לכבוש
אןתנו כליל  ,הס רצן לקחת מאיתנן את
הצעדיס ןלהשאיר אותנו ברחןב ,הס לקחו
אנש י ס אחריס במקוס אןתנו לרקוד מול
המצלמות  ,כאלה שהיה להס נןח לעבןד איתס,
אבל אלה לא הכירו את התרבות שלנו והיו
מןכניס לעבוד בצןרה שטחית !'
ןויגלס 1I :אמני בידור פןפןלרייס חטפו

אלמנטיס שלנן  ,אבל לא את האנשיס שביצען
יי גטו ",ו'):ג'רוא פסט'ב:ו 'שרא:ו
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אןתס

צ':ווס' ,וב:ו א'תן

-

לקחו מאיתנו תנועה אחת מכאן

ןאחרת משס ,אבל אןתנו  ,שאלה החייס שלנו

סGHETT

וזו התרבות שלנן  ,זרקן חזרה לרחןב .זה כאב

לנו ,אף אחד לעולס לא יוכל לבצע זאת
כמןתנו  ,ואס הס רןציס את זה הס צריכיס

ה-פ-הופ זו

תרבות אימר-קא-ת

 Wבימרכזה

עוימד

ה-ח-ד וכל הימ--חד אותו .ה-א צוימחת ימזה כ 26-
ברובעE-ב

ורק י

 Wנה

 Wל עונ -תרבות -כהרלEב וברונקס בנ-ו

 Wתו  Wב-הEב ימ-סדו תחרו-ות

ימימאבק

הה-

 Wרדות .

w

ל ר-גו

W

כחלק

התוצאה הרא  Wונה ה-תה

ה W -רדות רג  Wות-הEב י העלאת הכבוד העצימ -וח-זוק
הייאנ " -

לבןא אלינן ,להקשיב לנן ולעבוד איתנן !'

 WלהEב

 1Iבשנות התשעיס , /מספר פייבל  1I ,התחלנו
להתקבץ ןלהפגין את היכולת שלנן על במה
משןתפת וכך נןלדה הלהקה

ןההפקה הראשןנה שלה,

', Groove

-

גטו אןריגינל,

' Ja.m on the

היתה שלגר'!

תרבות ההיפ-הופ היא תןצר של מאבק
הישרדןת אותנטי בעןלס אכזר  ,שהןביל את
הנאבקיס על קיומס לעומק אנושי שפןרץ
החוצה דווקא ברןך ,ראיתי אותס עס

יי גטו אור'ג'):ו  ",פסט'ב:ו 'שרא:ו
UVAL EfTANץ :ס TסPH

 RfGfNAL,ס

', 96

צ':ווס ' ,וב:ו א'תן

סGHETT

" on the Groove

1IJ a m

בפסטיבל ישראל

בירושליס  ,ןזה בהחלט שלגר ,הס כוריאוגרפיס

שיודעיס לבנןת מופע ,עס ארטילריה של
רעיןנות העוליס מבאר עמוקה של מסר ראןי
להערצה

-

שטןב זה דבר יפה ןברןטליןת דבר

מסעיר לרגע אבל לטןוח ארןך מכןער והרסני.
הס שןאפיס אל הטוב ומביניס שכדי להגיע
אלין צריך כל הזמן להשתפר ,מאבקס הוא על
כבןד האדס  ,על כבןד המחול שלהס  ,הנש י ס
שלהס ,אנשי השטח העוסקיס במלאכה ,על
כבןד התרבןת .הס מתנפציס על הבמה

-

קופציס באןןיר ונוחתיס על הגב  ,מתפתליס
כנחשיס בתזמןן מדהיס ןיוצריס דיאלןגיס
תנןעתייס מרתקיס  ,אס מישהו מהס נראה לך
מוכר סימן שאתה צןפה של רשת האס-טי  -וי,

שס הס מופיעיס בקליפיס ומרגישיס בבית ,
אס כי לא בביתס הטבעי ממש ,שכן האס  -טי-
ןי זה בכל זאת מסחןר האמנןת ןלא האמנןת

לשמה .כאן  ,על הבמה של ז'רר בכאר ,זכינן
במסר עמוק ,אמיתי ןחןדר לב,

בין הרקדניס בלטו וןיגלס  ,פייבל ,קן סוןיפט ,
דה-אינקרדיבל  ,נאצי  ,רוגה מאןריצין  ,רןמרן
ואוראקו הגדול מכולס ,שהגיע לירןשליס הישר
מיפן )ואחרי  22שעןת טיסה ללא שינה עלה

במרץ מדהיס לבמה(  ,בין הרקדניןת בלטן גס
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ביכןלת בימתית ןגס ריקןדית )אפילן בקנה

המ כור"אוגרפ"מ

מידה של באלט קלאסי( ,לןרנה השחןרה ,הני

ארוכ"לר"ה

האקרןבטית ןלריסה הגמישה להדהיס.

" Wודע·מ לבגות

 Wל רע"וגות העול"מ ענבאר עענוקה

ענסר ראו" להערצה -

רקדני גטן אןריגינל מעןרריס בצןפה את

ענופע .

עמ

 Wוכוב זה דבר "פה וברווכל"ות

דבר ענסע"ר לרגע אבל לוכווח ארו ,ענכוער

הרגשןת הנעליס ,ןבהחלט לא פןעליס על

המ

אינסטינקטיס נמןכיס כמקןבל .הס זןכיס

Wל

 Wואפ"מ אל הוכוב וענב"ג"מ

והרסג" .

 Wכד" להג"ע אל"ו

צר" ,כל הזענן לה  Wתפר

באהדת הקהל אפילן כשהס מתאריס קרבןת

קןנג-פן בצ'יינה טאןן ,כי הס תמיד שןמריס על
טעס טןב ןלעןלס לא גןלשיס לןןלגריןת,
להתססה אןפנתית של יצריס מןפרעיס.
 /Iעל הבמה זה אף פעס לא יהיה כמן שהיה

בשטח ,/l

אןמר ןןיגלס /I ,צריך לחיןת את זה

לאןרך זמן כדי להפןך לבי-בןי )אן גירל,

(. girl

השטח הןפך את המחןל לביצןע בתנאי לחץ.
הןא הןפך לצןרך עד שזה זןרס בדס של

האנשיס .הריקןד מתאחד עס הנשמה שלנן ,עס
המקצב האינדיאני ןהאפריקאי של הנשמה
שלנן • /l

על הבמה הס יןדעיס לשלב הןמןר עס דרמה,
קלילןת עס כבדןת ,רגשןת מנןגדיס ,שינןיי
מהןת דרסטייס .הקסס החיצןני רב

-

גרפיטי

על הקיר האחןרי ,תלבןשןת אןתנטיןת,
מןסיקה מלהיבה ןשיא היכןלת של הרקדן
האנןשי .ןגס מתחת לעטיפה מתגלה יןפי

-

עןלס של לןחמי חןפש ,אנשיס שמנהליס
מלחמת תרבןת .הס חישלן עצמס לשרןד
ןלהתפתח בתןך עןלס שבז להס ןרמס את כבןד

האדס שלהס  .הס לא רןדפיס הצלחה מיידית
ןשטחית אלא לןחמיס את מלחמתס,
ןמלחמתס מדהימה.
 /Iאלימןת אינה תרבןת ןןנדליזס אינן אמנןת.

תהיה מקןרי ,פתח ילד את הכבןד לאמנןת

• /l

ןןיגלס פןנה אל הקהל ,מביט אל האנשיס
ןאןמר בפשטןת ברןח אפלטןן /I :כל אחד מאלה
שתראן כאן פשןט עןשה את מה שהןא יןדע

לעשןת הכי

טןב ./l

ילד בקהל מבקש בהתרגשןת

מאמן לתרגס את הדבריס ןהיא עןשה זאת

בהנאה רבה /I ,הןא אמר שכל אחד צריך
להראןת את מה שהןא הכי טןב

בן • /l

 /Iאתה רןצה להיןת גנגסטר? היןס כל אחד

רןצה להיןת

גנגסטר ,/l

פןנה נאצי אל הקהל

ןלריסה הרקדנית המהממת עןלה על הבמה
ןמפתה במחןל את הגנגסטר השחןר שלה

-

דה-

אינקרדיבל .השירה מתארת את המחןל
ןמןסיפה נדבך מילןלי לדרמה .התנןעה מקןרית
ןהןלמת את ההתפתחןת הרגשית של שתי

הדמןיןת .הכןריאןגרפיה בןנה בחןכמה מחןל
שעיקרן מאבק באלימןת .שתי הדמןיןת,
גנגסטר ןנערת רחןב ,קמןת לדןאט המתפתח
למחןל קבןצתי סןער ,שבמהלכן הגנגסטר
מאבד את רצןנןתין ןמןןתר על הייחןד שלן

יי גטו אורוגונ?" ,פסטוב? ושרא?

ןנעלס בקבןצה.
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למןסיקה שלהס יש קצב ,מנגינה ,מליס עס
משמעןת ןלכן היא יכןלה להעביר רגשןת .הס
יןדעיס גס לחבר נןשא ןגס לפתח אןתן.

 /Iאנשיס שלא מכבדיס תרבןת הס לא אנשיס

, /l

אןמר השיר .על הבמה ניצב קן סןןיפט מןל
מסך לבן .אןלי תמןנה במןזיאןן  .לפתע נדלק
אןר ןצילן השחןר נןפל על המסך .הןא מבצע
מחןל ןירטןאןזי מהיר מאןד ןהצל רןקד איתן

עןלה ,יןר,ד קןפץ עד שלפתע מקבל הצל

ענאבקמ הוא על כבוד האדמ .
 wלהמ  .הג " Wמ  Wלהמ  .אג  "Wה  Wוכח העוסק"מ
בענלאכה  .על כבוד התרבות  .המ ענתגפצ"מ
הבענה  -קופצ"מ באוו"ר וגוחת"מ על הגב .

על כבוד הענחול

-

על

ענתפתל·מ כגח " Wמ בתזענון ענדה"מ ו"וצר"מ ד"אלוג"מ
תגועת·"מ ענרתק"מ
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עצמאות ויורד כשהרקדן עולה .ילד בקהל

בירושלים שנאבק על שיפור תנאי הבמה

נפקדים כל האלמנטים הווירטואוזיים

שואל מה קרה לצל ואתה מוצא עצמך צוחק·

לרקדנים  ,נראה מרוצה .אין מקום לשבת גם

המרשימים של סלטות ,גשרים  ,הליכה על

במעברים .בני נוער רבים נוכ חים ומשתתפ י ם

ידיים וסיבובים על העורף והראש .עיקר הדגש

לפתע קפיצה מרשימה והצל מכניס אגרוף

במופע

לרקדן .יימי נותן לו מכה?  ",שואל הילד .צחוק

ותשואות ממלאים את האולם והצל מגיח

-

הם שורקים ומריעים לכל אורכו

מושם על משפטי מעבר מצוינים ומשפטי

-

ביניים המאפשרים זרימה טבעית של אלמנטים

פסטיבל ישראל אמיתי.

לקדמת הבמה ,להשתחוות המסורתית מול

חזקים עם ניגודים חריפים ביניהם .משפטי

פייבל עולה על ארגז אדום ומפעיל מריונטה

המעבר זוכים במופע של גטו אוריגינל לעוצמה

)מגולמת על ידי וויגלס(  ,בסגנו ן החדש של

פיוטית ,בעזרתם הופך המפעיל במאבק

אתה נרגש כשאתה מגלה שמי שהופיע על

ההיפ-הופ .הבובה מבצעת מחול סוער והמפעיל

ההישרדות למופעל .בהמשך יסביר המנחה מה

הבמה הם נערי השכונות הקשות ביותר של ניו

מתעייף  ,אז היא מכריזה על עצמאות ומושכת

זה גשר של בי-בוי ומה זה גשר של בי-גירל ,תוך

תשואות הקהל.

יורק

-

נערים ונערות מרובעים כמו הרלם

וברונקס שעד לפני זמן לא רב לחמו זה בזה .

אחריה את מפעילה מעל הארגז והוא מנסה

כדי הדגמה

להשיב את תלותה בו .בהדרגה כובש ת הבובה

רגליים אל מעבר לראש באי סימטריה

את הארגז והאדון הזקן והעייף נאבק על נפשו
הוא הופך בידיה לבובה על חוט  .כמו פינוקיו

האולם מלא עד אפס מקום  .נערות עם

-

האופנוענים שלהן  ,נערים עם הרולרבליי,ד

של ג ' פטו הזקן שהופך לילד אמי ת י

מופלאה  .ההדגמה הופכת לפסקת מעבר
כוריאוגרפית המכינה אותנו לחומר תנועתי
חדש  ,במקרה זה שני סוגי גשר  ,ומשלבת אותו

יצירה

-

-

מעמידת ידיים הם מורידים

נש ים וילדים .שי  ,רועה הצאן מהסטף  ,הגיע עם

שהיא סמל לאמנים

כל עדר ילדיו והם תופסים חצי שורה באולם.

ניצחון של הפעולה והרגש על הסופר אגו ,על

פרוכת קדושה  .הגשרים האלה עולים

איה רימון  ,מהרקדניות המהוללות של

כל מה שהאדם לעולם לא יוכל להיות וגם לא

ומשתלבים במחול קבוצתי שבו הרקדנים

ירושלים  ,נרגשת ביותר  ,ורבקה  ,מהוותיק י ם

צריך שיהיה .זו יצירה חז קה ומרגשת.

רוקמים מעברים של שורות לחצאי גורן וירידה

-

זה מחול דרמטי המתאר

בהמשך המחול הקבוצתי כרקמת זהב על

מדי פעם לגשר.

בבאי תיאטרון ירושלים  ,מודאגת מעוצמת
הרעש אבל נשארת עד הסוף ואושר קורן

ריקודי גטו אוריגינל מתארים בעיקר את חיי

מע יניה  .ילדים חובשי כיפה לצד זקני רחביה.

הרחוב ובריקודים אלה ת יאורי הפרט חלשים

מחולות יחיד מתפתחים בקנונים וריקודי מעגל

אבנר רוטנברג ,הקטליזטור של חיי המחול

יותר  ,אף שבסגנון ההיפ-הופ לעולם לא

ושורות בכיוונים שונים  ,קרשנדי ודימינו אנדי

לסירוגין בקונטרפונקט מרתק  .הניגודים
הס נן.חנ  8ס ליר א.ח כלי לי  8בס
ליהפלי  8א
הס

ב

ענער  8צ

8

 Wליענן.ח

ס א.ח

 Wלי ב  8צןע

ה  8כןלי.ח

בכןח רןחנ

8

עס גןפס הענאןענן

ן  8Wא

 Wלי

ןהןליכ  8ס א . 8חה

אענ . 8ח

8

 8ןפ

8

עד

ןבענליןא הה

גןפנ

• 8

המןר

 Wראה

מתפתחים נכון ותמיד כאילו האחד הוא צידו
האחר של השנ י ,כמו דיוקן הנראה מלפנים
ומאחור בו זמנית .זה מה שצריך להיות ביצירה
מחולית

-

סערה מול רגיעה ,ריצה מול עמידות

ידיים וגשרים  ,קפיצות מרשימות וסיבובים על
הראש  ,שניים מול שלושה ,מחול נמוך של
שלושה מול מחול גבוה של ארבעה וקפיצת
סלטו של יחי,ד חצאי מעגל מול סולו ,אורך
נכון של קרשנדו מול דימינואנדו באורך ההולם
את קודמו.

כ,ך אוראקו הגדול מסיים בעשרות סיבובים על
ראשו  ,כשרגליו מוגבהות אל התקרה וידיו
פרושות לצדדים  ,ובמרכז חצי גורן של רקדנים
מופלאים .אל הסיטואציה הזו מגיעה הלהקה
לאחר פיתוח עצום של רגשות )קרשנדו( .הם
יורדים לישיבה  ,להפסקה אחרי שיא הפעולה .
חלקם עומדים בגשרים עם עקימויות

מעניינות .כדי לתאר רגשות יש לדייק בפרטים
וגטו אוריגינל מבצעים מחול של פרטים
מדויקים בסדר נכון של תנועה ומנוחה .הם

נותנים לך את כל ליבם עם גופם המאומן
להפליא בשלמות של ביצוע ושיא של יופי
גופני .הם מעריצים את היכולת והולכים איתה
עד הסוף בכוח רוחני אמיתי ובמלוא ההשראה.

ם
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 Vת -שאן -

האולפן למחול

~

בחסות מדור התרבות של עיריית חיפה
מדור המחול

~!~ךוו התיאטןוו  ~1Jכחיפה

בהנהלת שאול גלעד
מנהל מוזיקלי -דוד עורי

מחול

נ-:.
~

ב

מבוא למחול

במועדון התיאטרון ובפאב רוזנקרנץ

בלט קלאסי
מחול מודרני

-J

ג'אז

משתתפים:

יןמורים:
~

....~

יעל ארני

אןרי איבגי

אליזבט גולדווין
אורה גלמן

.-

מופעי תלמידים

אפרת לינצקי

מפגשי תנועה להורים וילדים

~

ארוח כנסים ארציים

חיותה עז-גד

ייעוץ מקצועי בכל תחומי
בי"ס למחול אמנותי

רותי פרץ

<:::יL

ם

תוכניות העשרה

שאול גלעד

עבודות גמר לבגרות במחול

שרה וייסנברג

נימה יעקןבי -
יום ו 22.11.96 J

-

סןלן אמפרןביזציה

בשעה

14:30

יןצרים מןזמנים לשלןח הצעןת לארןעים הבאים

טובי פרת

ה'~~~'~';~~;~~~:~~:ב;~~~~~';'~~~;;אשל
מאת :רית
ו L,ו jו י ן
ואשית המחו האמנותי נאו ישוא

גלינה צ'רניאק
רימונה קורן
נורית שטרן

לסדנאות וחזרות במשך
השבוע או בסופי-שבוע:

אולמות גדולים ,נוחים

-

להקת המחןל הקיבןצית
סןלן

ענת צוק

אפשרות להשכרת המקום

-

סןלן

אריה בןרשטי י ן

שירלי נובק-בורשטיין

~

בקל  iז ~פ 1

הפנינג של מחול ג'אז ויין

יצירה

ן--..

-

משרד הח ינ וך והתרבות

~

~ם

~

וממוזגים ,חדרי-ארוח

זולים בישובי הסביבה

~

החיים

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

בל

מה

1920-1964

"אנציקלופדיה זוטא שיש בה לא מעט מידע מאלף" -
חז' לוסק' ז"ל". ,ר'עה" "חיכינו לספר זה בכיליון עיניים"-
שלום חרמון ז"ל ,המפקח על המחול במשרד הח'נוך ותרבות.

"אני מקוה שאינך רואה בספר זה סוף וכי עוד

ידך נטויה  ...לרקוד עם החלום מוסר מידע מקיף ,מן
הראוי שספר זה ישמש חומר לימוד בסיסי לכל בתי
הספר למחול"  -פרופ' חס'ה לו'-ארגון
להזמנות  :רית אשל ,ת..ד  820היד הכרמל
חלפה

המח'ו :

, 34987

סל04-8246093 .
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שמאיר ...

תאורה

במה

מערכות קול

"~!i

קטלוג מקצועי לתאורה בן 04

ו עמודים

לקבלת הקטליג לפנית בשעית העבידה לדנאיר

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

ע יביס
זה
בשנים האחרונות

זה

הולכת ומשתררת

מכוריאוגרפיס שיידעו ליצור קומפוזיציות
ברמה שאינה נופלת מזאת של מלחיניס .למושג
קומפוזיציה יש יותר מממד אחד

-

ממד אחד

הוא התמונה בחלל  ,כלומר מצב הרקדניס

יחסית לחלל ואופו העמדתס במרחב הבמה,

בישראל אופנהי או

וממד שני הוא קו ההתפתחות של היצירה
בזמן  .שני ממדיס אלה אינס בלתי תלוייס,
כמובו  .במחול מתהוות צורות בחלל בכל רגע,

נורמהי של עבודות

ותהליך השינוי בתצורות אלה היא התפתחותו

של המחול .היוס במחולות רביס ניכר

באורד מלא

-

מופעים באורד של
שעה לפחות
שממלאים ערב שלם.

שהושקעה עבודה בצד החזותי

מאת
~

ג ל

א

לסט ך

-

בתאורה

ובתפאורה מרשימות .לרוב הכוריאוגרפיס גס
יש היכולת ליצור תנועה מעניינת עס חותס

עידו תדמור הוא חר י ג בכך שהתחיל

אישי  .חלק מהס יודעיס ליצור קטעי תנועה

 ""'IIIIIIIIIIIאת הקריירה שלו כיוצר עבודות באורך

קבוצתייס ,שבהס יש שימוש נבון בכל

מלא  .לאחריס ברשימה י ש תיק עבודות לא

המשתתפיס ,וגס זה יוצר חלל עשיר  .אך כמעט

מבוטל של יצירות קצרות יותר  ,וביניהן גס

אף פעס לא ראיתי רצף של עושר ,מבחינת

עבודות עס מעט משתתפיס  .יצוין גס שרובס

פיתוח של אותס רעיונות לאורך המחול כולו.

הגיעו לשיאס דווקא בעבודות הקצרות

בדרך כלל תמונה רודפת תמונה בלי קו מאחד

והקומפקטיות .

שייתו טעס לסדר שנבחר .רוב הכוריאוגרפיס
מכיריס בחשיבות פרק הסיוס ,ובצורך לאחד

הראשון שהופיע עם

עבודות  .באורד מלא
בעקביות היה משה

כל אלה שמנינו לעיל הס יוצריס מוכשריס ,

בו את הקצוות  ,אולס לא כל תפזורת אפשר

ובדרך כלל יש הרבה פרטיס עשוייס היטב

לטאטא אל מתחת לסיוס .ויש יוצריס

בערביס שלהס  ,אולס ככלל סובלות

שחושביס כנראה שאסור לוותר על אף שעל

עבודותי הס מיומרנות רבה  ,שלא לומר

כוריאוגרפי ,שהס חייביס להראות כל רעיון

מגאלומניה ,וגס מבריחה מאתגר הקומפוזיציה

שלהס מכל זווית אפשרית ובכל וריאציה,

השלמה  .אלה דבריס קשיס ,אך כדאי לזכור,

ובכמה שיותר חזרות בכל פעס .בכוריאוגרפיות

כי כוריאוגרף כמו ג ' ורג' בלנשיו )לא בדיוק

כאלה יש אמנס ניצול של רעיונות אבל אפשר

כוריאוגרף זניח( מעולס לא יצר עבודות של

למות מזה .

ערב שלס ואני מניח שלא בגלל שלאהרשו

אפרתיי והיום
הכוריאוגרפים

הממוסדיםי ובראשם
אוהד נהרין ורמי

באריוגם הפחות

ממוסדיםי למשל

נועה דרי ענת דניאליי
עידו תדמור י ליאת
דרור וניר בן-גל
מקדישים את עיקר

מרצם ליצירות כאלה
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לו ...
ליוצריס של עבודות ארוכות יש ,אפוא ,שתי

המחול הוא אמנות שלובה במוסיקה ולכו

בעיות מנוגדות

טבעי להתייחס למחול בכליס המקביליס

ובמקרה של שתיהן האגו הוא יועץ גרוע .

להתייחסות למוסיקה  .למשל  ,אני מצפה

השאלה האמיתית שעל כוריאוגרף )כמו על

-

עודף רעיונות ומחסור בהס,

מלחין( לשאול את עצמו א י ננה כמה רעיונות
יש לו אלא כ י צד יפתח אותס בצורה עשירה
ויקשור אותס האחד אל השנ י .
מעט רעיונות יכוליס דווקא להיות בסיס מצוין

ליצירה  ,כי אז י ש מקוס למיצויס וליצירת
התפתחות  ,בתנאי שהיוצר מכיר במגבלותיו .
זאת אומרת  ,שיוצר שהחומר התנועתי

)והתיאטרלי ,החזותי  ,וכו ' ( מגיע אצלו למיצוי
בתוך כעשריס דקות

-

צריך ליצור ר י קוד של

כעשריס דקות  .כמובן ,אין פרמטריס מוחלטיס
למיצוי של רעיון  ,אך במיצוי הכוונה שהרעיון
מתפתח ומתבטא אך לא נלעס לעייפה .לא

נעיס להיות במצב של צפייה ראשונה במחול
מתוך יד י עה מראש מה עומד להתרחש בדקה
הקרובה  .ההחלטה יי אני אעשה ערב "  ,אס אינה
מתייחסת לחומריס שיש ביצירה בפועל ,
מובילה לעבודות מגא לומניות

-

שיש בהן

פניניס אמיתיות שאילו זוקקו היו מו .בילות

למחולות נפלאיס  ,אך הן אובדות בבליל טרחני
ומצער .

מנגד יש כוריאוגרפיס נורא יי יצירתי י ס  ",שיש

להס המןן רעיןנןת כל הזמן והס מתעקשיס
לתת לכןלס ביטו י ,אך סןלדיס מהעבןדה
השחןרה של הקןמפןזיציה ,הפיתןח והחיבןר
בין הרעיןנןת ןהמיצוי שלהס  .ההיצמדןת

הנרקיס י סטית לכל מה שעןלה בראש ,גס אס
אלה דבריס סותריס או כאלה שאינס
מתחבריס למכלןל אןרגני  ,מןבילה ליצירה של
משהן שניתן אןלי לכנותו יי מחרוזת ריקודיס
בסדר לא מחי י ב " .יצ י רה כזו  ,למרות רגעיס של
יופי  ,לא מןתירה משקע ממשי אצל הצןפה .

אפשר כמובן לטעון לזכות יי קשר אסןציאטיבי
ןאישי " בין הפרקיס השוניס  ,אבל זן פשןט

..............
"7ק ר ומו זה", 1995 ,
ר קדנ' ס  ,אפרת

כור  ':כעה דר

סט מפ7ר ' ,ע 7שנ ,7ה 77

קוגן  ,נ'ר תמ'ר

צ' 7וס  ,גד ' ד גון
 Nס : GADI DAGס Tס A DAR. PHס  R.: Nס SA ". CHס"LACHRIM

" 7שבת 7קוס אהוב' 1996 ",

כור ' '7 ,א ת דרור ונ' ר בן -ג,7

צ' 7וס  ,דן  7ב

"NEYסRAPE AND H

התחמקות מאחריות לקןמפוזיציה .

Fס

"LAND

: DAN LEVס Tס R & NIR BEN·GAL. PHס  R. : LIAT DRסCH

בעבודה של אימפרוביזציה זה כמןבן הסןג
היחיד של קשר שיכןל להיןת בין הפרקיס  ,אבל
אין כמעט עבןדןת כאלה המןצגןת לקהל .אס
המןסיקה מןקלטת מראש ןהתנועה בנויה לכל

פרט י ה  ,אין שןס סיבה שדןןקא המבנה הכללי
של היצירה יישאר פרוץ ןאסוציאטיבי  .החןמר
האיש י והאסןציאטיבי הוא כמובן מקןר

היצירה  ,אך צר י ך לדעת לבשל את חןמרי הגלס
הללן ,ןכןריאןגרף יצירתי צריך לדעת שאת רוב

הרעיןנןת הנפלאיס שלו לא יןכל להגשיס
בעבודה אחת.

מחןל  ,כמן מוסיקה ,הוא במיטבן כאשר יש בן

שלמןת אןרגנית  ,דהיינן  ,שכל פרט מהמכלןל
קשור לאחריס לרוחב  ,בחלל ,ןלעומק

-

בהתפתחות  ,וקשה מאוד ליצור עבודןת ארןכןת
עס הרבה משתתפיס  ,שבהס האורגניות הזאת

מושגת  .לכן גדולי המלחיניס לא הרבו לכתוב

סימפוניות )בדרך כלל  ,משוס מה  ,לא יותר
מתשע( ואין שוס סיבה שכורי אוגר פיס יניחו

שדווקא הס כן יכוליס.

ם
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מעיר אח
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היפהפייה
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הנרךמת

rב

מאת

~

בגרסתו לטיפוסים מפוקפקים ,שאיתם מתנסה
אורורה בחוויות מין שונות  .בסופו של דבר

מאץ אק ליצירה מעולה .אק נמנה עם

אורורה של הגרסה החדשה מתמכרת למזרק

הכוריאוגרפים המעטים בני זמננו שיצרו

ומאבדת את ההכרה בעקבות מנת יתר.

לעצמם סגנון אישי של ממש .לעיתים התנועה
משעשעת-גרוטסקית ,ולעיתים אתה נדהם

ב.

__

סבתא צפצפנית ,הנסיכים שבאגדה הופכים

לעומת זאת ,העיבוד הכוריאוגרפי והביצוע

ממש מדהימים והם הופכים את יצירתו של

הלמוט

שייר

בשלב הזה קם אדם צעיר באולם וצעק שמעשי

מעוצמת הביטוי הפנימי של רגשות

קרבוס נוראיים  ,וקילל אותו קללות נמרצות:

ודיכאון ושל אושר טהור .אפשר רק להתפעל

יי זנב של קוף  ,זולל נחשים ,זרים החוצה! " זה

מנקיון הצורה ושקיפות המבנים התנועתיים.

-

בקמן )(Bettina Beckmann

של יאוש

היה כמובן הנסיך דזירה .אחרי הצעקות הוא

בטינה

עלה לבימה וחיסל את הנבל של היצירה בכמה

אורורה מגלמת את כל גלגולי הדמות ומשכנעת

בתפקיד

יריות אקדח .אז הוא נישק את אורורה ,נשא

בכל המצבים הקיצוניים ,בזכות ההתמסרות

אותה לאשה והחל משחק את הבוס.

ללא סייג שלה לסגנון התנועה ,שבעצם אינה
מורגלת בו.

לידת ילדם של אורורה ודזירה מסומלת על ידי

ביצת ענק ,כמו שסומלה לידת אורורה ,אלא

בכל שנוגע לעיצוב הבימתי התיאטרלי מאץ

שהפעם הביצה שחורה במקום לבנה ופירוש

אק שולט כמובן בצורה מושלמת .הוא יודע

הדבר שהאב הוא קרבוס ולא הנסיך .תחילה

איך לנסח את עבודתו .על ידי שכפול הדמויות
הוא ממחיש את המרכיב הכללי שבעלילה .יש

הכוריאוגרף השוודי מאץ אק נמשך

מהסס דזירה אבל מכריע בסוף ומחבק את

לא אחת לבאלטים מוכרים והעמיד

הרך הנולד בזרועותיו  ,ואילו אורורה גוררת

אצלו  12נסיכות12 ,

עצמה בליאות לרוחב הבימה.

וכמספר הזה סבתות .בתחילה הוא התכוון

אותם ייעל הראש"

-

הראש שלו עצמו .כך היה

להזמין להפקה תזמורת רוק שוודית על כליה

במקרה של הגרסה שלו לייאגם הברבורים "

ולייג'יזל " )את השני ביצע באלט קולברג גם

מלכים  ,תריסר נסיכים

לליבריט של אק חולשות לא מעטות

-

הוא לא

האלקטרוניים ,אך לבסוף ויתר על הרעיון

בישראל(  .עתה הוא טיפל בבאלט נוסף של

מצליח לגשר בין התקופה שלאחר מלחמת

והשתמש במוסיקה המקורית של צ'ייקובסקי,

צ ' ייקובסקי  ,יי היפהפייה הנמה"  ,לפי הזמנה של

העולם השנייה לימינו ,מיני יי הברקות " כמו

ורק יי אירגן אותה מחדש " להתאים למופע של

ג'ון נוימאייר ,המנהל האמנותי הוותיק של

נושא שנאת הזרים לא באים לידי ביטוי הולם,

שעתיים בלבד .ניגודים מובהקים בן היצירה

באלט המבורג.

הסצינה של זוג הזקנים המבשלים מרק דגים ,

המקורית לנוסח החדש ועימות ביניהן ,שהיו

השאולה מתיאטרון-המחול העכשווי  ,רק

בולטים ב"אגם הברבורים" וב"ג'יזל" ,מעטים

הבימה הגדולה בעיצוב פדר

פריי )Peder

 (Freiijמוקפת שלושה קירות -

משמאל קיר

כחול ,מימין ירוק והקיר האחורי אדום .חצי
מההתרחשות הדרמטית מתנהלת בסביבה
יי בורגנית " וחציה ייזרוקה" באוויר .מאץ אק

מושך את הבאלט  ,הטיפוסי כל כך למאה

מעכבת את זרימת העלילה  .ה " עיבוד" נראה

ם

ביצירתו הנוכחית.

לעיתים מאולץ  ,האקטואליזציה לא תמיד
עולה יפה ורוח תקופתנו רק משבשת את
היצירה הקלאסית .

העיבוד הכוריאורגפי והביצוע ממש מדהימימ והמ

הקודמת  ,בהחלטתיות לזמננו ,בצורה קומית,

הופכימ את יצירתו של מאץ אק ליצירה

נוימאייר מגישה את היצירה על כל חולשותיה

נמנה עמ הכוריאורגפימ המעטימ בני זמננו שיצרו

גרוטסקית וברוטלית ,ולהקתו המצוינת של

מעולה .

אק

בצורה גרנדיוזית.

לעצממ סגנון אישי של ממש
העלילה מתרחשת בגרמניה שלפני יי הנס
הכלכלי" של שנות השישים .זוג צעיר מתחיל
את חייו המשותפים בתנאי צנע .בין הרקדן

לויד

ריגינס ) - Lloyd Riggins

אמריקאי

צעיר שרקד בהצטיינות בקופנהגן( ובת זוגו

ז'ואל

בולונג ' )(Joelle Boulogne

הקשר

העיקרי הוא המין .מאץ אק עיצב את

ההתרחשות המינית מאחורי מחיצה  ,והקהל
רואה רק איברים בודדים שצצים לרגע ושבים
ונעלמים מאחוריה .הרכישה הראשונה של הזוג
הצעיר היא מכונית פולקסווגן ירוקה שבה הם

נוסעים לטייל מחוץ לעיר.
אחר כך עדים הצופים ללידת הילד הראשון של
הזוג

-

בת בשם אורורה ,וכשבחדר הלידה

מזריק הרופא המיילד זריקה ל)::טנה של האם

מתברר הרעיון הנועז של הכוריאוגרף .אק
החליף את דקירת מחט הכישור המסורתית
וקללת הפיה הרעה  ,המטילה מאה שנות
תנומה על הנערה וסביבתה ,במחט של מזרק

המוליכה לתלות כסמים .הרופא המיילד הוא
גלגול של המכשפה קרבוס ועד מהרה הוא
הופך לסוחר סמים

-

דמות עם נוכחות בימתית

גדולה המגולמת על ידי הרקדן כהה העור

גאמל

גודה ) (.Gamal Gouda

זה אולי יישמע מוזר אבל אק שומר על קשרים
עם המקור .למשל ,הפיות מופיעות בדמות
אחיות בית חולים מחוספסות ואליהן מצטרפת
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בטיגה בקמו בתפקיד אורורה

INA BECKMAN AS AURORAח BE

להקת מחול כת -זוו
· DOR DANCE COMPANYזBA
מנהלת אמנותית :ג'נט אורדמו

Artistic Director: Jeannette Ordman

הלהקה מופיעה בנל יום שלישי
בשעה  8:30בערב באולם בת-דור
אבו גבירול

,30

תל-אביב; ובנוסף

באולמות אחרים בתל-אביב ומחוץ לעיר

לפרטים ולרנישת נרטיסים
במשרדי בת-דור; אבו גבירול
טל,

,30

תל-אביב

03-6963175

03-6963175
פוטים :אולפו בת-דור; אבו גבירול  ,30תל-אביב ,טל,
..
~~__r

__~

·

תהפןכןת היסטןריןת כבירןת ,המשנןת את גןרלם של עמים בן
לילה ,באןת לידי ביטןי בתחןם האמנןת רק כעבןר שנים לא

שעסק לכאורה בסיפור הגולם מפראג ובדמותו

של המהר"ל ,אף כי אני לא כל כך הצלחתי
לראות את הקשר לאגדה מקסימה זו.

מעטןת .רק עכשין ,חמש אן שש שנים אחרי נפילת הקןמןניזם,
אפשר להבחין בהתחלןת של ממש בתחןם המחןל הבימתי

מהלהקות הזרות שהופיעו בפסטיבל החזקה
ביותר היתה ,לדעתי ,הקולומביאנית  .רקדן

החדיש בפןלניה ,צ'כיה ןסלןבקיה

ורקדנית מרתקים ביצעו בעירום כמעט מלא
עם יריעת פלסטיק ארוגה ,שיצרה גם את רוב

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

שני פסטיבלים של מחול מודרני

ותוצאותיהם ניכרו בפסטיבל בביטום

התקיימו ביוני  ' 96במה שהיה פעם

הגוש המזרחי ,אחד בפראג בירת צ'כיה והשני

בעיר הנידחת ביטום באזור שלזיה בפולין,

-

השתתפו בו רקדנים ממיניאפוליס והלהקה

יימיחזור"

הפולנית הופיעה בעבודות של יוצרים

הסביבה .ברגע מסוים נפלו על הרקדנים

ממינסוטה.

בקבוקי פלסטיק ריקים ושאר זבל תוצרת

בהשתתפות להקות מחול מקומיות וזרות .שני
הפסטיבלים היו דוגמה טובה להשפעה הגוברת

הרקע הקולי לדואט שלהם ,מחול בשם

") "(, Recycle

שעניינו שמירת איכות

האדם המודרני  .הכוריאוגרפיה ,של פיטר

ה"כנס השלישי למחול מודרני" ,שהתקיים ב-

פלסיו ) (,Peter Palacio

מנצלת היטב את

של המחול המודרני לעומת הדעיכה של

23-14

הבאלט בסגנון סובייטי ,ששלט באזורים אלה

היה בעיקר מעין קורס קיץ שמורים מכל

איטיים למהירים וחזרה בצורה ריתמית יפה

כחמישים שנה שלטון ללא מיצרים.

העולם לימדו בו ויותר ממאה צעירים באו

מאוד.

ביוני ,לא היה רק בימה להופעות .הוא

כשרון התנועה של הרקדנים ונעה ממקצבים

ללמוד בו את שיטות המחול המודרני השונות.

ב1991-

יסד כוריאוגרף והיסטוריון של המחול

בשם יאצק לומינסקי להקת מחול מודרני
מקצוענית ראשונה בפולין

-

ייתיאטרון המחול

התיאבון של הסטודנטים היה גדול

-

רובם

ביטום היא עיר לא גדולה ,ומשום שרוב

נרשמו לכל השיעורים ,מאמץ שלא היו

המשתתפים שוכנו במלון דל ומיושן מחוץ לעיר

מוסגלים לעמוד בו ,כמובן ,והיה עליהם

הפך התיאטרון ,על כל אכסדרותיו ,למקום של

של שלזיה ".הלהקה לא נוסדה בוורשה הבירה

להחליט לאיזה מורה להיצמד  .בין היתר כלל

ואפילו לא בבירת מחוז שלזיה ,קרקוב ,אלא

הכנס סדנה לעיצוב תלבושות מחול והתכנסות

בעיר שדה בשם ביטום ,המתקיימת בעיקר

של מבקרי מחול מהעולם עם יוצרים

ממכרות ושרק מעטים מחוץ לפולניה שמעו על

מקומיים .היתה כוונה להפגיש מבקרים פולנים

אודותיה .

עם האורחים )ביניהם ג'ורג' ג'קסון מוושינגטון,

מפגש חברתי חם.

יי איתך "  ,כור '  ,זוזנה באנ/ובה ומילן ןלוזאנןל
להןלת ארטיסי ,סלובןליה

אנדריאה אמורט מווינה וכותב שורות אלה(,

לומינסקי )באמצע שנות ה  30-לחייו( שייך לזן

אבל מלבד יו"ר הסמינר איש מהעיתונאים

מייסדי הלהקות שמצליחים בזכות עקשנות

הפולנים לא מצא לנחוץ להופיע ,מה שמוכיח,

שקטה ובלתי נלאית .ב  ,1991 -בפולין שלאחר

לדברי אנשי המקום ,מה קשה מצבה של

הקומוניזם ,המעשה שלו היה יוצא דופן מכל

"S TEBOU" ( "WITH YOU"), CHOR.: ZUZANA BACOVA & MILAN KOZANEK,
ARTYCI, SLOVAKIA, PHOTO: PAVOL BREIER

ביקורת המחול בעיתונות הפולנית.

הבחינות .בעקבות פנייתו ,הסכימו העירייה של
ביטום )שבה כרבע מיליון תושבים( ומנהלת

התופעה החשובה והמעודדת ביותר בכנס

המחוז להעמיד לרשותו תיאטרון שנבנה בשנות

המחול היו ההופעות של להקות מחול מודרני

השישים ,שבו בימה לא גדולה אבל ניתנת

מרחבי פולין ומארצות שכנות ,ביניהן להקת

לשימוש ,אולם יפה מאוד לשיעורי באלט,

סטודנטים מצוינת מלובלין ,הסטודיו הניסיוני

ולהקת Alter

מקאליש ,ומהארצות

מחסנים ומשרדים .את הצעד המיוחד הזה יש

מקרקוב

כנראה לזקוף לרצונם של פרנסי העיר והאזור

השכנות להקת

להדגיש את אי-תלותם במיניסטריון התרבות

ישראלית )ששבה מהופעותיה בבאניולה

 Vertigo-Artusההונגרית-

צרפת( ,להקות מלובליאנה

בוורשה ,שעקרונית עדיין תומך רק בלהקות

נ[Bagnolet

הבאלט הקלאסי ,שלהן מסורת ענפה בפולין.

)סלובניה( ,מווילנה ומקובנו )ליטא( ,וכן
רקדנים מאסטוניה .ארצות רחוקות יותר ,כמו

להקתו ,המונה שבעה רקדנים ,החלה לעבוד

אוסטריה וארה"ב ,שלחו גם הן רקדנים לכנס .

אנה סוקולוב ,אבי קייזר ,מארק חיים וריסה

שתי הלהקות הפולניות הבולטות היו

בעיקר עם יוצרים שהוזמנו מחו"ל ,ביניהם

Alter

יארוסלב )להוציא את אבי קייזר כולם

ולהקת הסטודנטים מלובלין .הראשונה

מארה"ב וכולם יהודים( .העובדה שכולם

הופיעה עם שתי עבודות אפלות ומרוכזות מאת

יהודים אולי אינה מקרית שכן יאצק

כוריאוגרף הלהקה ויטולד יורביץ! המורה

לומינסקי ,גוי גמור ,החל את דרכו כחוקר

והכוריאוגרפית של קבוצת הסטודנטים

המסורת היהודית המחולית של פולין ,ואפילו

מהפוליטכניקום העירוני חנה פאליחלב

שיחק ב"תיאטרון הממלכתי היידי" בוורשה
כאמצעי ללמוד יידיש ,שהיתה דרושה לו

) (Hanna Palichleb

יודעת היטב את העבודה

והקבוצה מונה כמה רקדניות מיומנות מצוינות

למחקריו .לעיתים הוא משתמש במוטיבים

ואפילו

יהודיים בתנועה ,ובמוסיקה יהודית מסורתית

מרשימים בהחלט.

-

וזה נדיר בפולין

-

להקתו הופיעה כבר גם מחוץ לפולין

בעבודות של לומינסקי ,שהיו הרבה יותר

שכנות וכן בגרמניה ,ישראל וארה"ב .בארה"ב

מעניינות ממה שראינו בהופעת הלהקה

הוא יצר קשרים אמיצים עם אנשי מחול

בתחרות הבינלאומית בסוזן דלל לפני שנתיים,

~

בעבודה של סם קוסטה ממיניאפוליס ,ובמופע

יימיחזור" ,כור' :פיטר פ.לסיו  ,קו 7ומביה

מוזר של בובות )מריונטות( בנות יותר ממאה

"RECYCLE", CHOR.: PETER PALACIO

היתה,

לדעתי ,

הקןלןמביאנית .רקדן

בעבודותיו ,ולא תמיד לצורך.

-

בפסטיבל החזקה ביןתר

כמה רקדנים

המארחים ,ייתיאטרון המחול השלזי" ,הופיעו

בארצות

מהלהקןת הזרןת שהןפיען

שנה ,שגילה במאי צ'כי החי בניו יורק ,ויט

DANCERS: FRANCISCO CUERVO, BEATRIZ VELEZ

שמו .לומינסקי והרקדנים

הורז' ) (Vit Horejs

COLOMBIA, PHOTO: ALEJANDRO MANDSACUA

הצטרפו לבובנאים בתנועה מסוגננת ,במופע

ןרקדנית מרתקים ביצען

בעירןם כמעט מלא עם יריעת

פלסטיק

ארןגה ,

שיצרה גם

את רןב הרקע הקןלי לדןאט

שלהם ,מחןל בשם יימיחזןר"

") "(, Recycle

שעניינן

שמירת איכןת הסביבה
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'/אלטר  ",להקת ולאלוש  ,פול,ו
ץ "ALTER ". KALISZ COMPAN

רקדנים מזדמנים" )המתאים לה אןלי ,כי כןלה
ייכזה כאילן"(  ,הביאה משהן ממש סןבייטי

-

קיטש פטריןטי סנטימנטלי בשם ייהאם יש
דמעה בעיני האל?" משל הכןריאןגרף פאלן
זןסטיאק·

הצטערתי שלא יכןלתי לחזןת בעבןדתן של
האיטלקי סימןנה סנדרןני  ,רקדן לשעבר
בלהקה של ןים ןאנדקיבןס המלמד כבר כמה
שנים בפראג ,כי עבןדתן בשנה שעברה היתה
מצןינת .

הבאלט הקאמרי של פראג בהנהלתן של פאבל

סמןק )(Pavel Smok
למחןל"  ,גיליןן (. 8

ידןע למדי 'ר) ייהרבעןן

בפסטיבל השנה הןא ביצע

בתיאטרןן העתיק )שם התקיימה

ב 1787-

הצגת הבכןרה המקןרית של יידןן ג'ןןאני " מאת
מןצרט( שתי עבןדןת מאת היןצר הצעיר פטר

זןסקה ),(Petr Zuska

כןריאןגרף הבית של

סמןק מאז עזב את יי הבאלט הלאןמי ".עבןדה

אחת

-

יי עמןדי תלייה "  ,לצלילי שירים

מןראביים ענןגים  ,היא עצןבה ןפיןטית ןכןלה

רקמה תנןעתית עדינה ןאילן

השנייה "Seul " -

)ייבדד "  ,שם שיר של ברל משנןת השישים(,
שנכתבה בהשראת שירי ז'אק ברל ,היא מחןל
דינמי לכיסאןת ןרקדן הממלא את תפקידן של

הזמר ןהמלחין .לטעמי ,החייאת המןפע של
ברל הןא מעשה סנטימנטלי מדי .
תרןמתן של המנהל האמנןתי סמןק לערב היה

""Stabat

למןסיקה מאת דבןר'אק .זה מחןל

הנשען על הברית החדשה ,מבלי להיןת עלילתי,

ןאת הקןרבן ביצע פטר

קןלאר )(,Petr Kolar

רקדן מצןין  ,שהיה מבצע מרכזי גם בעבןדתן

הכןח המניע מאחןרי פסטיבל שנתי זה היא אשה נמרצת בשם
יאןןנה קרןיצמן .איש אינן מצליח להבין איד .,בתנאים

הכלכליים השןררים באירןפה

היןם ,.

היא מצליחה לג י יס מדי

שנה את כל התקציבים ןהחסןיןת שה י א מצליחה לגייס

של זןסקה.

אפשר רק לקנא בצ ' כים על שיש להם כל כך
הרבה מןסיקה מקןרית מעןלה  ,מסמטנה עד
דבןר'אק ,מרטינן ןיאנאצ'ק.

ממפעלים גדןלים כדי להביא לפראג את מיטב הלהקןת

Tanec Praha -

מחןל פר אג

האירןעים המחרידים שהתרחשן לנגד עינין.
עמית צ ' כי חד לשןן כינה את המןפע במלה

בין  15ביןני ן 2-

ביןלי התקיים בבירתה היפה

של צ'כיה זן הפעם השמינית הפסטיבל

הבינלאןמי למחןל

מןדרני - Tanec Praha

ם
גיורא מנור

הלטינית

,palimpsest

שפירןשה גיליןן קלף

רשמי מסע לפסטיבל
השל י ש י למחןל מןדרכי
בפןלין

שמחקן מעלין את הטקסט המקןרי ןכתבן אחר

תחתין,

כך שמהמקןר נןתרן רק שרידים מתחת

התייחסןת לתקשןרת אנןשית ,לצןרןתיה

המחןל של פראג .הכןח המניע מאחןרי פסטיבל

לאןתיןת החדשןת.

קרןיצמן .איש אינן מצליח להבין אי,ך בתנאים

על פי התןכנית אמןרים הין להתקיים מדי יןם

השןנןת ,היא עיקר עבןדתן של פסיכןתרפיסט.

שנתי זה היא אשה נמרצת בשם יאןןנה

אני מבקש לשתף אתכם בהתרשמןיןתי ,דןןקא

הכלכליים השןררים באירןפה היןם ,היא

מןפעים בכיכר העיר העתיקה ,בעיקר של

כאדם שאינן בא מעןלם המחןל  ,מהפסטיבל

מצליחה לגייס מדי שנה את כל התקציבים

להקןת צ'כיןת ןסלןבקיןת ,אבל הגשם הקיצי

הבינלאןמי השלישי למחןל מןדרני בעיר ביטןם,

ןהחסןיןת שהיא מצליחה לגייס ממפעלים

גרם לביטןל רןבם .בכל זאת הזדמן לנן לראןת

פןלין.

גדןלים כדי להביא לפראג את מיטב הלהקןת.

להקןת מקןמיןת

-

באןלם ייאקרןפןליס"  ,את

להקתה של מןניקה

רבצןבה )Monika

בעבןדה ייגבר ןאשה" ןכן את

כרגיל בפסטיבל זה  ,הצרפתים עמדן במרכז ,

(, Rebcova

ןהפעם עם הלהקןת של הרבה דיאסנס ןז'ןסף

רקדניה של רגינה

נאדג '.נאדג' הביא עיבןד שלן למחזה של ביכנר

(Hofmanova

תפאןרה צפןפה להחריד ןשלה הרבה פרטים

הלהקה של הןפמנןבה הןכיחה יכןלת טכנית ,

מסיפןרן של ביכנר )על אןדןת החייל המסכן

הזדהןת עם התנןעה )שלרןב חסרה בלהקןת

אימרה זן מתגשמת הלכה למעשה עם מארחים

שנקלע לקשיים ןהגיע עד כדי רצח אהןבתן,

המןדרניןת בארצןת הקןמןניסטיןת לשעבר( ,

שרןבם דןברים פןלנית בלב,ד מןרה בשיעןר

אם בנן ,מקנאה ןאיבןד השפיןת( אבל כאילן

ןבעיקר  ,ןזה חשןב מאן,ד קצת אירןניה ןחןש

לדןגמה שמדברת גרמנית ,מןסיקה מדרןם

שכח לספר לצןפים את העלילה ,כך שמי שלא

הןמןר .רק להקה אחת  ,מסלןבקיה  ,הנןשאת

אמריקה ןקהל של רקדנים מנין זילנ,ד

מכיר את המחזה לא יכןל היה לעקןב אחרי

את השם המשןנה ייהתכנסןת מזדמנת של

קןלןמביה ,דניה  ,אסטןניה ןעןד.

הןפמנןבה ) Regina

בהתרחשןתה

ב"חמישה מחןלןת טנגן " .
מןסיקה ןמחןל נחשבןת לשפןת המגשרןת בין

ייןןצק ".הןא הכניס את הרקדנים לקןפסת

50

ראיתי תקשןרת נפלאה

לאןמים .בעיר ביטןם ,פןלניה ,ראיתי כיצד

בתןך חצי שעה נעשה המתןרגמן מיןתר .כןלם
דיברן בשפה אחת

-

ראיתי מבקרים לא מפחידים

לאןתן מטבע .שןב תקשןרת משמעןתית

תנןעה .הרקדנים צחקן

ןהשתןללן בתןך המןסיקה בפתיחןת גןברת

משני צדדים( אך בפןעל כןלם מתייחסים ממש

על הרבה רקדנים ןכןריאןגרפים מהלכת המלה

קןלחת .דן שיח אמיתי בין המבקרים  ,היןצרים

ןהןלכת ,ןאחרי יןם אחד כןלם אכלן ביחד

מבקר יראה אם לא חיל ןרעדה  ,כי במןשג

ןהמבצעים מאפשר לאמנים לראןת את עצמם

ןהחלן נרקמןת חברןיןת .אחרי ארבעה ימים

יי ביקןרת" גלןמה משמעןת מאיימת משהן.

מזןןית שהם עצמם אינם יכןלים להימצא בה

כןלם כבר הין משפחה אחת גדןלה ,חמה

המבקר הןא סמכןת מקצןעית ,הןא אמןר

)שהרי הרקדן אינן רןאה את עצמן בעת

ןמתקשרת .אפילן בכנסים של תרפיסטים-

להיןת עתיר ידע ,פרספקטיבת הניתןח שלן

המןפע( .המבקר מגיש לרקדן את השלם ,שהןא

הינה רחבה מזן של הרקדן המבצע ןאף מזן של

הרבה יןתר מאשר סך הכל של חלקין .על כך

היןצר .המבקר עלןל  ,בשןגג אן במזי,ד לחרןץ

יכןלים הרקדנים ןהכןריאןגרפים להעריך את

ממש מעןרר קנאה  .אןלי צריכים אנשי מדעי-

גןרלה של קריירה .שמעתי לפעמים רקדנים

תרןמתן של המבקר ןלא לחשןש מעטן המןשחז

ההתנהגןת ללמןד מן הרקדנים?

המגדירים מבקרי מחןל כאנשים החיים בעןלם

כאילו רק לקטילה נועד .בביטום ראיתי את

אחר משלהם .לטעמם של הרקדנים ,המבקרים

תופעת ההתקרבות הבונה לשביעות רצןנם של

פסיכןלןגים )שאמןרים להיןת המןמחים

לתקשןרת (...

לא נןצרת דינמיקה נפלאה שכזן.

בערבים כל חבןרה שהשתתפה בפסטיבל הציגה

מרןחקים מאןד מן העשייה הבימתית-

את עבןדתה  ,ןעשתה זאת בדבקןת

האמנןתית .מזןןית ראייתם של המבצעים ,

ןבהתלהבןת .כמה יפה היה להיןןכח שןב עד

המבקרים הם מעין אליטה אקדמית .אחרי

מה יי סדנא דארבעה חד הןא "  .אכן ,רקדנים

קןרטןב של הפסטיבל בביטןם נמןג עבןרי

מכל קצןת תבל שןחחן באןתה שפת גןף
שבחרן הלהקןת לליןןי מןפעיהם כמן נחצבן

מאןתן מקןר -
אחר שמאןד מזכיר ...

יש

גם

שיגעון

חיובי

מיתןס זה לחלןטין.

נהדרת  .מעניין שאפילן הקטעים המןסיקליים
דןמה שהןא שןנה יחד עם סגנןן

הכל.

בפסטיבל כרמיאל לפני שנתיים הכרתי את
חןןיתי מפגשים מרתקים בין מבקרים בעלי

יאצק לןמינסקי  ,איש בן

שם ,שהתכנסן מארבע רןחןת השמים לשיחןת

הסגפנות ,מדבר בשקט ןבאיפןק .לןמינסקי

רציניןת עם רקדנים  ,כןריאןגרפים  ,ןבעלי

סיפר שהןא מנהל להקה קטנה של מחול

,38

רזה על גבןל

מקצןעןת נןספים בתחןם המחןל .הדיאלןג היה

מןדרני ,היחידה שפועלת בפולין מולדתו ,

יש כמןבן להביא בחשבןן שקיימת הפריה

כן ןהתרחש ב"גןבה העיניים" ,כשרף הגןבה

שבסיסה בעיר קטנטנה בשם ביטןם  ,מרחק

הדדית  ,זרימה דן-סיטרית ןלמידה ממןרים

היה שןןה לכןלם  .יתר על כן  ,גם במפגשים

כשעה נסיעה מקרקוב  .את הרןשם החזק

משןתפים  ,אך העןבדה ששפת התנןעה נקלטת

הבלתי פןרמליים ) יי סמינרים" אן יי דיןנים " (

ביותר הןתירה בי צניעותו של הדןבר .

כמעט אצל כןלם באןתה צןרה מןכיחה את

התפתחה אינטראקציה של ממש .הייתם

השןןיןן הבסיסי בעןלם הפנימי ,הרןחני

צריכים לראןת איך התערבבן ה"תןןיןת"

אחרי כמה חודשים הגיע יאצק לןמינסקי עם

ןהרגשי של בני האדם .אןלי במקןם אספרנטן,

ןבמהירןת מפתיעה נמןגן

חזןנן של ד " ר זמנהןף ,מחןל יכןל היה להיןת

שעןת לשיחת רעים ,מבקרת ןכןריאןגרפית

מןדרני בסוזן דלל .המןפע שהציג ,הגם

שפה בינלאןמית.

התיידדן .

שהשתמש במןסיקה יהודית ,לא הרשים אןתי

" לבד  ",ש י רי ז ' אול ברל  ,הבאל ט הולאמרי של פראג
כור  ',פטר זוסולה

 CHOR.: PETR ZUSKAז' SEUL '. THE PRAGUE CHAMBER BALLE .

-

מבקר ןרקדן ישבן

חמשת רקדניו לתחרות ה בינ לאן מית למחול

במיןחד )ראשית קשרין עם ייתרבןת ןפןלקלןר

התברר שאמנם קיימים שני צדדים למטבע

אידי " נקשרן בשנות לימןדין באוניברסיטה

)ןבאמנןת מסתבר שיש למטבע הרבה יןתר

ומחקרו על תולדןת המחןל היהודי בפולין( ,אך

נפלאןת דרכי האל

-

כעבןר שנתיים אני מןצא

את עצמי בעירן של לןמינסקי ,ןאת האיש
הרזה מארגן פסטיבל בינלאןמי .אז מסתבר
שיש דבר כזה

-

"שיגעןן לדבר" .הןא הצליח

קיבלן כןריאןגרפיה משל יןצר אמריקאי.

כןח מניע ,מדרבן ןמרתק  .הןא ניחן במעין

כתןצאה מהביקןר ,בפסטיבל ביטןם חןללן

"שתיקה רןעמת" ,אשר השפעתה על רקדנים

שתי הלהקןת לשרביטן של המאסטרן

צעירים מזכירה את השפעת  IIחליל הפלאים

לןמינסקי ,שיצר עבןרם גם קטע נןסף  ,מיןחד .

של המלין" .

בתןך תקןפה קצרה ,ללא תקציב כמעט,

יחסים חדשים ןהיכרןיןת ח דשןת ןמבטיחןת

בעבןדת נמלים ,לבנןת אימפריה של ממש .הןא

נרקמן.

אם יתמיך במפעלן ,אני מנבא לאיש קריירה
מזהירה ,ןמאחל לן שלא יבריא מ"שיגעןנן" .

שיכנע את ראש עירן להעניק חסןת לאמנןת
הבלתי ידןעה עד כה בארצם ,כדרך להעלןת

ןדןגמה נןספת

-

בנין יןרק הןא הכיר רקדן

את שם העיר על המפה .הןא הצליח לקבל

ממןצא סנגלי שחי היןם בןןשינגטןן ןהצליח

בניין תיאטרןן ישן ,שאחרי מעט שיפןץ ממלא

לשכנען להגיע לצד השני של העןלם ללמד את

תפקיד כמרכז מעןלה לחזרןת ,מןקד

תלמידין הפןלניים ריקןד אפריקאי .זה היה

אדמיניסטרטיבי ןמרכז מןפעים מצןין.

מאןד מןזר ,בתחילה  ,להתבןנן במןרה השחןר

~ יוסי זיידר

עם תלמידין הלבנים ,אך כעבןר כמה שעןת
בתןך כמה שנים פיתח לןמינסקי קשרים

המיזןג היה כאילן מןבן מאלין

אישיים עם רקדנים ,מןרים ,כןריאןגרפים,

מבראשית .

-

סדרי העןלם

מבקרים ןעיתןנאים מחמשת יבשןת תבל  .לאט,
בנןסף על כל עיסןקין האחרים טןרח לןמינסקי

בהתמדה ,בשקט  ,כמעט בהיחבא הןא בןנה

להביא את דבר המחןל המןדרני לרחבי פןלין .

יחסים ןמפתה את היןצרים ןהרקדנים

להתיידד עם מפעלן .במקביל הןא מןרה-יןצר

מאז שהכרתין צמחן במדינתן לפחןת עןד שלןש

-

הןא בנה להקת מחןל עם פןטנציאל ממשי גם

להקןת ,ןלכןלן המןסד שלן הןא גם  IIאבא

רןחני

בקנה מידה בינלאןמי.

II

ןגם מרכז השתלמןיןת  .לןמינסקי נןסע

ברחבי פןלין ללמ,ד ןרקדני פןלין המעןניינים
הנה דןגמה לתהליך

-

במחןל מןדרני עןלים לרגל לביטןם .

בקיץ שעבר הזמין

לןמינסקי את עצמן לביקןר במינסןטה ,ארה " ב,
עם חבןרת רקדנין .שם ,בנןסף לחשיפה של

שקט מאפיין את האיש יןתר מכל .נכחתי

עבןדתן בפני הקהל האמריקאי הןא גם עבד

בשיעןרים ,בחזרןת ןגם בסמינרים שיזם

עם קבןצה מקןמית על מחןל משלן ,ןרקדנין

ןבכןלם הןא הקרין שלןןה ,אבל לשקט שלן יש
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סטודיו למחול אורינטאלי ואתני

ד~ Clf
בניהולה של מירי אלון

•

הבעה במחול אוריבטאלי

•

ריקודי בטן

תמצית המחול
להבעת שמחת התנועה  ,התפתחותה עם

שיעור ניסיון  30ש"ח  ,חודש שלם 110

חוקי הגוף האנטומיים פיסיולוגיים ופיתוח

הרשמה לשיעור י ם פרטים עפ  IIי תיאום מראש

החושים דרד הריקוד

ההרשמה מתחילה בתאריך

ערבי תרבות
והיום ומקורותיו )התפתחותו( בשילוב

בהנהלת  :מירי אלון

הופעה ושיעור לדוגמא בשיתוף הקהל .

רקדנית בטן אומנותית

הביצוע
 .1יצירות אישיות וכוריאוגרפיה של מירי אלון.
 .2להקת רקדניות המורכבת מתלמידותיה.
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כדורי כחול לכסות לעיתים את כל התפאורה.
רושם בל יימחה הותירו הדימויים שלו  ,כמו

פאברה

שני הנסיכים העירומים הנושאים כתר על

Jan Fabre

ראשם מ " הטירוף התיאטרלי" )אחד מהם היה
וים ואנדקיבוס( ,הצלחות המתנפצות על

Arnd Wesemann
הוצאת Fischer
Frankfurt am Main , 1994
148

צפרדעים חיות וריצת המרתון של המבצעים
עד אפיסת כוחות.

המופע השני שלו בארץ היה באלט מוזר של

עמודים.

רקדניות בביקיני ושני אבירים בשריונות

הבמאי והכוריאוגרף הבלגי יאן פאברה הוא

כבדים  .על מדרגה זעירה ,ארבעה מטר מעל

תופעה מיוחדת במינה .המופעים הראשונים

לבימה  ,עמדה כל עת המופע הרקדנית

שביים ,לפני כחמש עשרה שנה  ,הדהימו את

הראשית הקבועה שלו  ,אלס דסקוקלייר

עירומה בגבה לקהל.

הקהל .למשל ,ב"הטירוף התיאטרלי" שלו,

),(Els Deceukelier

שהוצג בשעתו גם בתל אביב ונמשך ארבע

המופע זיכה אותו בתמיהה הולכת וגוברת של

שעות ויותר ,הקהל לעיתים התפרע במחאה

הצופים.

נגד הנעשה על הבימה ,אבל גם הרבה למחוא
כף ולהריע.

בספר החדש על אודותיו מאמרים וראיונות ,
רשימת עבודותיו ופרשנות מרתקת ומעמיקה,

מאז יצר פאברה מופעים רבים ,שונים מאוד

שכתובה בצורה ברורה ובלי יותר מדי פסידו-

זה מזה  ,והרבה שטויות נכתבו על חיבתו

פילוסופיה.

לחידתיות הבימתית ועל השימוש שעשה בעט

כל מה

שרצית לדעת

על הפ  OIטמ  Iדרני

Writing Danci ng
in the Age of Postmodernism

~

העכשוויות על בימות התיאטרון או שק ו עים

" .\ ,\ a

מדי בעובדות ארכיוניות  ,מד ו יקות אבל חסרות
משמעות.

ז

במקבץ מאמרים זה יש לא רק רשימות על
מחול משנות השישים והשבעים וכמעט עד

Sally Banes ,
Wesleyan University Press , 1994
412

עמודים.

סאלי ביינס היא מבקרת פעלתנית וחדת עין,
שהיתה הראשונה שעסקה ברצינות במה

\ 0
\זt

~ \\ e

\~  nז e
8r

~

r---------------I

ימינו ,אלא גם פרקים מהעבר הרחוק יותר של
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תולדות אמנות המחול ,כמו ,למשל ,על
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הכוריאוגרף הסוב י יטי החשוב והנשכח

קאסיאן גולייזובסקי ועל ייהבאלט השוודי "
החשוב והנשכח לא פחות עד לא מזמן ,
מתחרהו של די אגי לב ,שיסדו הרקדן

שמכונה יי פוסטמודרני"  ,מושג מעורפל ורב

והכוריאוגרף השוודי ז ' אן בורלין וידידו

משמעי בייחוד בכל הנוגע למחול  .ספרה זה

התעשיין רולף דה מארי בפריס ב אמ צ ע שנות

הוא אסופת מאמרים מפרי עטה.

העשרים .זו היתה להקה מודרניסטית במודע,
שפעלה רק חמש עונות  ,והרחיבה את

ביינס ,מטביעת המונח יימחול בנעלי

התחומים של מה שהיה אז האוואנגארד של

התעמלות" כהגדרה למה שבא אחרי

הבאלט המודרני .היום יש התעניינות מחודשת

המודרניזם  ,מתארת בצורה מדויקת את גלי

ב " באלט השוודי" הפריסאי .בשווייץ שוחזר

המחול הניסיוני והחדשני ,מהמופעים בכנסיית

בחורף שעבר הבאלט ייהמחליקים על הקרח "

ג'אדסון הניו יורקית ועד סוף שנות השמונים.

מאת בורלין  ,ומנהלו החדש של הבאלט השוודי
המלכותי פרנק אנדרסן מתכוון לעסוק בחידוש

בעיני  ,ביינס ומרסיה סיגל הן שתי המבקרות
המעמיקות ביותר בדור האחרון .שתיהן

משהו .אך אותו הדבר שמקשה על הידברות

יצירותיו של בורלין בעונות הבאות .

שייכות לדור שהחל לפעול בשנות השבעים,

פנים איתן דווקא מוסיף פל פ ל לכתיבתן.

ספרה של סאלי ביינס מומלץ מאו,ד ויש להניח

שעוד הספיק "לתפוס " את גדולי המודרניזם

איני אובייקטיבי לגבי שתי כותבות מחול

שימצאו בו עניין גם מי שמכיר י ם את

מעולות אלה  ,כי לא אחת שיחותינו הפכו

הפוסטמודרניזם במחול מכלי ראשון וגם

לוויכוח ,אבל במקרה של ביינס אני מתפעל לא

סטודנטים שבאו אל עולם המחול רק

ובני דורן  .לשתיהן  ,יש  ,מצד אח,ד שכל חריף

רק מבהירות הראייה  ,אלא גם מהעניין שהיא

לאחרונה  ,ושאפילו הפוסטמודרניזם הוא

ויכולת התנסחות בהירה ,ומצד שני ,אופי אישי

מגלה בתופעות מתולדות אמנות המחול .רוב

לא נוח לבריות ואינטנסיביות מופרזת ועצבנית

עמיתינו או שהם צמודים מדי להתרחשויות

)שבינתיים הפכו לקלאסיקה( וגדל עם
המורדים במלכות הגדולות
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גראהם ,האמפרי

עבורם פרק בהיסטוריה.

~

מאסיו

-

אחד מהס

ביוגרפיה כהלכתה

Massine
ביוגרפיה מאת Vicente Garcia-Marquez
הוצאת  ,Nick Hern Booksלונדון, 1996 ,

-

בנו לורקה ,אף עסק בבאלט

ובזקנתו של אביו העמיד לא פעס עבודות
משלו וגס אחת אחרי מותו בשנת

(. 1979

והצליח  ,ליצור מחול מופשט ,וכך הגשיס

למעשה את התיאוריות של מיכאיל פוקין על

מאסין היה יי ממציא " הבאלט הסימפוני  ,באלט

באלט משוחרר מלחציס ספרותייס מיותריס.

שבסיס התנועה המחולית שלו הן יצירות

אבל מאסין היה בו בזמן גס אמן הבאלט

מוסיקליות סימפוניות והוא חסר סיפור

העלילתי ,גס הדרמטי וגס המשעשע ,וגס היוס,

כשצופיס בסרט המתעד את יצירתו יי עליצות
פר יס אית" )למוסיקה של אופנבאך(  ,בולטיס

עמוד.

448

עלילתי מוגדר .במליס אחרות ,הוא ניסה,

חוש ההומור שלו והתנועה הנמרצת ,ההופכת
את הבימה למערבולת של גופות רוקדיס.

ליאוניד מיאסין ,שדיאגילב שינה את שמו ל-

,Massine

כדי להקל על ביטויו בארצות

אינטנסיביות מיוחדת איפיינה את סגנונו,

המערב ,היה למעשה הכוריאוגרף הבולט של

וכרקדן ,במקרה זה בתפקיד האיש המשונה

סוף שנות העשריס ושנות השלושיס .הוא

מדרוס אמריקה  ,היתה לו נוכחות בימתית

חידש חידושיס בעבודתו עס להקות הבאלט

בלתי רגילה .

ניתק את קשריו עס ניז'ינסקי )בשל מה שראה

בביוגרפיה מצוינת זו מתקייס שיווי משקל נכון

השונות ועבד עס דיאגילב אחרי שדיאגילב
כבגידה מצד ניז'ינסקי

-

בין תיאור האיש ועולמו הפרטי לבין תיאור

נישואיו לעלמה דה

פולסקי(  ,תחילה כרקדן ובשלב מאוחר יותר

יצירתו וסגנונו האמנותי .עוד יש בה מובאות

כיוצר .

מאירות עינייס של דברי בני דורו .גרסייה
מרקז הוציא מתחת ידו ביוגרפיה רצינית,

התפקיד הראשון שמאסין גילס היה של יוסף

מבוססת על מחקר מקיף ומדויקת ,ולמרות

בבאלט התנ " כי ייאגדת יוסף" )יצירה שעוררה

עומס העובדות והבסיס המדעי הרחב הספר

בעיקר הרמת גבות בשל רגליו העירומות של

קריא ומרתק ,כי חייו של ליאוניד מאסין היו

הנער יוסף ,שלבש רק פרוות כבשיס כאזור

סיפור עשיר בפרטיס ותהפוכות של אמן גדול.

למרבה הפלא בימינו הוא כמעט נשכח.

חלצייס למותניו(  .בשנותיו הראשונות עס

דיאגילב החל בהדרגה גס למלא את מקומו של

ניז'ינסקי כידידו האינטימי )למרות שנשא

ם

בחייו שלוש נשיס בזו אחר זו והוליד ילדיס.

מורשת הבולשוי

MaxillJ.ova and Vasiliev
at the Bolshoi
מאת Roberta Lazzarini
הוצאת  ,Dance Booksלונדון, 1995 ,
169

עמוד

ויקרינה  ,אשתו והפרטנרית שלו זה עשרות
שניס  ,כתובה בסגנון שאיפיין את הכתיבה

הסובייטית על באלט

-

הכל נפלא ונהדר  ,אין

מחלוקות ואין נפילות ,רק מחיאות כפייס וזרי
פרחיס.

The Perfection of Dance
מאת Leonid Zhdanov
and Margarita Yussim
הוצאת  ,Coombe Booksאנגליה , 1994 ,
140

הזוג ואסילייב

-

ולדימיר )היוס המנהל

האמנותי השנוי במחלוקת של הבולשוי(

שוס דבר לא מפריע את האידיליה  ,ובכל זאת
יש לספר חשיבות  ,כי הוא מכיל שפע תצלומיס
מעוליס ,גס של יצירות פחות מוכרות ,כמו
עבודותיו של קאסיאן גולייזובסקי
שהוואסילייביס היו בני טיפוחיו .זה ספר

עמוד

שמצוין לתת כמתנה לחובב י באלט קלאסי

שני ספריס מפואריס ומכובדיס אלה מתעדיס

מהזן הרוסי.

בעיקר את העבר המפואר והמכובד של באלט
הבולשוי המוסקבאי ,אלא שהמונוגרפיה על

ספרס של ז'דאנוב ומרגריטה יוסיס )המלמדת
בדרוס אמריקה ובישראל( הוא מסוג שונה

MAXIMOVA & VASILIE

לגמרי  .שני המחבריס לימדו שניס רבות בבית
הספר המוסקבאי האקדמי לכוריאוגרפיה  ,אבל

הספר אינו על חיבור מחולות או בימוי
באלטיס אלא מין שיר הלל היורד לפרטיס הכי

רעיונות או אמצעיס דידקטייס .חבל ,שכדרך

מעשייס של דרכי הוראת הבאלט .בעיניהס

מתרגמיס של ספרי מחול מרוסית  ,גס כאן

יי מחול " ו " באלט קלאסי " הס מונחיס נרדפיס.

שובשו השמות הלא רוסייס  ,כי העותקו

נימת הספר גס היא נשגבת-נלהבת  ,ומזכירה

לעיתיס את יי ספר הצהלה " של אקיס וולינסקי ,

שבו כל תנועה מתוארת במשמעויותיה

מהתעתיק הרוסי באופן פונטי לשפת היעד .

ם

האסתטיות ואפילו המיסטיות  .שני המוריס
המנוסיס מסתפקיס בדיון מפורט על תנועות

כף היד; הזרועות והראש ,מבלי לעסוק כלל
בריקוד כולו ,מעין שיעוריס לדוגמה בפרקיס

נבחריס על חלקי גוף מוגדריס .

ו

BOLSHO
L A ZZ A R IN I

THE
A

ז

AT

ROBE R

הצילומיס רביס ומפורטיס  ,כולל יי נכון "

ו " בלתי נכון  ",כך שתלמיד חרוץ או מורה קפדן
יוכלו להפיק מהס לא מעט סיוע ואפילו
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נרולדו נרי ור
מאת

צכי

פריךתכר

, 0

צורונריור

הקבוצות שתואר לעיל .זאת למדים אנו
מספרות המנהגים והמוסר מהמאה

ה 17-

ורקדניור

O

O

מקור קדום יותר מאלה שהובאו לעיל ומאזור
שונה הוא חיבור הפרשנות לתורה של ר' יוחנן

ואילך .במשך הזמן השתנו ריקודי-המצווה

לוריא )סוף

והפכו בחלקם לריקודים מעורבים ולא רק בין

איש אלזס,

חכמי בית שמאי ובית הלל )במאה הראשונה

החתן לכלתו בלב,ד אלא בשיתוף כל קהל

בין היתר" :אבוי ואבוי על המנהג הרע

לספירה)( (1היא ,ללא ספק  ,המקור לכל ריקודי

הנוכחים .אולם התראות הולכות ותוכפות נגד

במדינות האלה בעת שמרקדין ומזמרין ושותין

החתונה שהתפתחו ביהדות במרוצת הדורות .

מגע ישיר בין הכלה לבני זוגה למחול הולידו

שלוקחים האנשים את הנשים אפילו אשת

את  IIהריקוד בהפסק של מטפחת./

איש בידים יחפם ]חשופות[ ומרקדים עמהם .

השאלה  IIכיצד מרקדין לפני הכלה ,/שהעמידו

ר' יעקב בר אשר

הכלה(11 )".

קבע בקודקס

ההלכתי שלו ארבעת הטורים ,בטור  IIאבן
העזר

מפנה כהתייחסות לויקודי החתונה חל

ש  IIמצווה לשמח חתן וכלה ולרקד

II

לפניהם(2) . /

כאשו וי יעקכ כו אשו )(1343-1270

קביעה זו הפכה מיום היכתבה

למצוות עשה  .כך היא מופיעה מאז בכל

קכע כקודקס ההלכתי שלו

המקורות הדנים בסוגיה ורק ביצועה המעשי

משתנה ממקום למקום .ראשון המשתמשים
במונח מחול מצווה בקשר לריקודי החתונה
היה המהרי  IIל 'ר) יעקב הלוי מוולין

אובעת הטווים ,כטוו ייאכז העזויי שיימצווה

-1365 -

לשמח חתז וכלה ולוקד לפניהםיי

שחי בגרמניה .בספרו מנהגי המהרי  IIל

(, 1427

נעבור עתה לסקירת המקורות .בפירושו של

ביהדות אשכנז בימי שישי בבוקר ,ונשפי

הרב ר' אברהם צבי איזנשטאט

החתונה נערכו במוצאי השבת ,לאחר ההבדלה

פתחי תשובה נאמר II :מצווה לשמח חתן וכלה

בבית-החתונות או

בית-המחולות(4 ),

שכל

ריקודים מעורבים בהזדמנויות שונות ולא
בחתונות בלבד .בחלק ממפגשי המחול היו

הרוקדים אוחזים איש ביד רעותו בלא כל
חציצה ,על כך אנו למדים מההתראות על נוהג
זה בדברי התוכחה .מעניינת במיוחד תפיסתו

הכללית של ר' יוחנן לוריא את עניין
הריקודים .במקום אחר בחיבורו הוא כותב על
ראוי להן שיחזרו עצמן על הבריות לקפץ

מחול המצווה מה שעושים במוצאי שבת אחר

ההבדלה(3) . /

בחיים החברתיים בקהילות האזור ,התקיימו

שירת הנשים וריקודן כדלקמן II :רק הבתולות

נכתב II :ויש מקומות שמחנגין ]מרקדים[ אז
בדרך כלל נערכו החתונות

המאה ה - 15-
משיבת נפש(10 ),

שם הוא כותב

ויש חוש בים שעושים מצווה לרקד עם

מפנה בהתייחסות לריקודי החתונה חל כאשר

) (1343-1270

ראשית המאה

ה (16-

) (1863-1813

ולרקד בפניהם ./והוא מביא את דברי הרב

אחריהן

-

ראוי למחות לנשים המשוררות לפני

הכלות במעמוד ]במעמד[ האנשים .רק
הבתולות שמותרות בזה כדי לחבב הבחורים ,
כדי שיקפצו אחריהן לשם

אישות(12 )".

ניתן

אפוא לומר ,שר' יוחנן לוריא יוצא כנגד כל

קהילה חשובה רכשה לעצמה ,ויש להניח,

אברהם חיים שור )נפטר

שמנהג זה קדם לימיו של המהרי  IIל .

תורת חיים II :ונראה דאסור ללכת במחול עם

צורה של ריקודי נשים עם גברים ,אבל מתיר

הכלה בשבעת ימי המשתה ,אפילו אינו אוחז

את ריקודן של בתולות במעמד גברים בטענה,

ב(, 1832-

מחבר הספר

בידה ממש אלה בהפסק של מטפחת בדרך

כי כך דרכן להתחבב על הבחורים לשם מציאת

לא נותר לנו אלא לסקור

שנוהגים מקצת תלמידי חכמים שבדור הזה,

חתנים  .זו ללא ספק דעה מקורית ביותר ,וככל

את ספרות המנהגים וספרות המוסר של אותם

אף הכא לא שפיר ואותן בני בליעל ההולכים

הידוע לי ,הראשונה מסוגה אם לא היחידה.

כדי לעמוד על התפתחותם של ריקודי-המצווה,

ימים .בספר המנהגים הראשון בלשון יהודית
אשכנזית )עברי-דייטש( שהופיע בוונציה בשנת

,1590

כתוב כדלקמן II :באחדות מן הקהילות

מרקדים אז את ריקוד המצווה הגברים עם

החתן והנשים עם הכלה(5 )".

במחול עם הנשים דעלמא עליהם אומר הכתוב
יד ליד לא ינקה

)/.ער(8

כלומר ,גם בספרות

ריקודי-המצווה שינו במרוצת הדורות את

המוסר של אותם ימים קיימת התייחסות

תוכנם ,צורתם ,משמעותם ואף את דרך

לעניין ריקודי-המצווה ודרך ביצועם .בספר

ביצועם  .הדברים אמורים בעיקר בחצרות

המוסר של ר' י  IIמ אפשטיין )נפטר

ב (1706-

החסידים ובעיירות ישראל שבמזרח אירופה ,

דרך הישר לעולם הבא )כתוב בעברי-דייט ש(

כי נכנסו לפעולה הכליזמרים והבדחנים

במחקריו הרבים בנושא ריקודי-המצווה ,יצחק

הננו קוראים II :חלק מן האנשים רוקדים עם

למיניהם ,שהפכו למנהלי ריקודי-המצווה ,הן

ריבקינד הניח שבראשיתם הם היו ריקודים

הכלה כשהם עוטפים את ידי הכלה ,והם

באמצעות הליווי המוסיקלי והן בדרך הזמנתם

חברתיים-קיבוציים (6 ),ולדבריו אלה יש

עושים זאת מטעמי מצווה ,במגמה לשמח את

של הנוכחים לצאת בריקוד עם הכלה  .התנועה

תימוכין גם בכתביהם של רושמי רשומות שלא

הכלה .מי שאינו עושה כן ואינו רוקד עם שום

החסידית פיתחה גישה משל עצמה לריקוד

כלה ,הוא בכל זאת יהודי אדוק(9 ) . /

ובייחוד לריקודי-המצווה שבחתונות ,שבהן

מבני-ברית ,שרשמו רבים ממנהגי היהודים

מקובל לרקוד בהפסק של מטפחת  .אצל

שבהם נטלו חלק .למשל ,הרב או זקן הפרנסים

החסידים אין כלל ריקודים מעורבים ,אך

היה לוקח את החתן ואחריהם היו יתר

כחתונות שנעוכו כשנים האחו ונות כיז

המסובים מסתדרים זוגות זוגות ,עד שנוצרה

שורה ארוכה של זוגות ,וככה היו יוצאים
במחול כולם יח.ד הנשים נהגו לעשות אותו
הדבר

-

החשובה שבהן הובילה את הכלה ויתר

הנשים הסתדרו אחריהן באותה מתכונת כמו

הגברים (7 ).אך לא לאורך ימים נשמרה
ההפרדה בין המינים בשעת ביצועם של
ריקודי-המצווה ,לא בריקוד היחיד של הגבר

עם החתן והאשה עם הכלה ולא בריקוד
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חצוות חסידים כמדינת ישואל ,אפשו היה

להכחיז כהכדלים וכים כיז ויקודי-המצווה

-

כהפסקים שכיז הווקדים וכצוות הויקוד,
כחצוות החסידים השונות

לעומת זה תופסים ריקודי-המצווה והריקוד
שלפני הכלה ,ובעיקר עם הכלה ,מקום חשוב
ביותר בחתונות .הריקוד עם הכלה התפשט
מחצרות החסידים אל כלל יהדות מזרח
אירופה ,והוא הפ,ך כפי שנראה בהמש,ך

במידה רבה לריקוד מעורב  .בחסידות ,הריקוד
בהפסק של מטפחת התמקד בריקודי-המצווה

שבחתונות .לסוג זה של ריקוד היו שמות
משמות שונים ואף תוכנו וצורתו השתנו

ממקוס למקוס .גס המועד בו רקדו את

בידה אמצעיס לעריכת חופתה .ר י משה לייב

גמר הריקוד היו מוציאיס את הכלה מתוך

ריקודי-המצווה היה שונה מחצר לחצר ,וגס

דאג לכל צרכיה ועמד לשלחה לביתה  .בהיותו

המעגל  ,והקהל היה ממשיך בריקוד י ס בליווי

בני הזוג של הכלה היו שוניס במקומות שוניס .

זקן לא היה מסוגל לנסוע לחתונתה אך רצה

בדבר אחד היתה בחצרות החסידיס אחידות

-

ניגוניס עליזיס של כליזמריס( IS ).

בכל זאת לשמוח בשמחתה ולכן קרא למנגניס ,

באמונה בחשיבותה של המצווה לרקוד עס

לבש בגדי שבת ולקח את הסודר מאמתחתו .

בחתונות שנערכו בשניס האחרונות בין חצרות

הכלה .למשל ,מסופר על רי מוטלי בן רי נחוס,

את הקצה האחד נתן בידי הכלה ובקצהו

חסידיס במדינת ישראל  ,אפשר היה להבחין

המגיד הגדול מצירנוביל ,שבצאתו לריקודיס

האחר החזיק בעצמו ,ולשעה קלה יצא בריקוד

בהבדליס רביס בין ריקודי-המצווה

עס הכלה היה אוחז בקצה אחד של המטפחת

עס הכלה בהתלהבות רבה .כה גדולה היתה

בהפסקיס שבין הרוקדיס ובצורת הר יק ו,ד

המצווה בעיניו ,עד כי עשה את מעשהו עוד

בחצרות החסידיס השונות .כ,ך למשל  ,חברו

והכלה היתה אוחזת בקצה השני .כך היה
מרקד עימה שעה ארוכה ,וגס כאשר עייפה

קודס

חתונתה(14 ).

כמה מנהגיס של חצרות חסידיס שונות
בחתונה המפורסמת של ה  IIינוקא

הכלה ופרשה מן הריקוד ,היה רי מוטלי מוסיף

-

II

מבעלז,

בשני המקריס שהובאו לעיל התקייס הריקוד

שנערכה בארץ בשנת

מוטלי לביטול היש ,ולא היה בעלמא הדין .

עס הכלה בהפסק של מטפחת ,וזו הצורה

החתונה  ,אחרי ה  IIחתן

תלמידיו אמרו ,שרי מוטלי היה משיב כהלכה

המקובלת ברוב חצרות החסידיס  ,אף שיש

לבית כלתו מבית וישניץ  ,כדי לצאת עימה

לרקוד ללא לאות .בשעת הריקודיס הגיע רי

.196S

בערב שלפני יוס

מאהל ,II

הובא החתן

על השאלה כיצד מרקדין אילו חי בימי בית

הבדליס קטניס במועד הריקוד ובמשתתפיס

בריקוד-המצווה .בשעת הריקוד הגיש החתן

שמאי ובית הלל(13 ).

בו  .חסידי סדגורא למשל היו רוקדיס את

לבלתו מטפחת לבנה  ,ובהפסק של מטפחת זו

ריקודי-המצווה עוד לפני יוס החתונה  ,בשעת

יצא הזוג בריקודיס  .המנהג לערוך את ריקודי-

ודוגמה שנייה  :מסופר על ר י משה לייב

ה  IIחתן

מסאסוב שהיה ידוע ביגיעה הרבה שיגע למען

החופה .הקהל היה נעמד בחצי גורן עגולה אל

כמנהג צ י רנוביל ,

מאהל II

)סעודת החתן( בערב שלפני

מצ י רנוביל ,והוא מקובל בחצרות חסידיס

המצווה בערב שלפ ני יוס החתונה  ,שהוא

הכנסתן של כלות עניות לחופה וכאשר עלה

מול פני המחותניס ,כדי שיוכלו לחזות בריקוד-

בידו ,לא ויתר על השתתפות בשמחתן .והנה ,

המצווה שרקדו החתן והכלה בלב,ד בהפסק

רבות).ן (I

לעת זקנתו הופנתה אליו כלה ענייה ,שלא היו

של מטפחת .במעמד זה לא היתה הכלה מכסה

החתונה יצאו

ייקוד הזקנה עם החכה בפני החתן והככה

) (16

מיוחס לר י נחוס

בשעות המאוחרות של ליל י וס
ה  IIינ וקא II

והכלה ב  IIריקוד

את פניה  ,כדי לקייס את הנאמר בתלמוד

הכשר

ש " אדס לא יקדש אשה עד שיראינה  ".מיד עס

הפעס בנוסח בעלז הכלה החזיקה בקצהו

II

)על כינוי זה לריקודי-המצווה בהמשך(

 TH CHALLA· IN HER HANDס LD LADY DANCING WITH A ·SHABס AN
Mסס  RE THE BRIDE AND GRסBEF
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האחד של אבנט החתן ןהחתן החזיק בקצהן
השני ,ןכך חןללן לפני

הנאספים( 18 ).

בחתןנתן של נ כד האדמן " ר מלאלןב  ,שנערכה

היתה

כשרה " )(Z4 .

אך לתמיהתן אין כל יסן,ד

הריקןדים שתןארן עד כה רק מבחינת האיש

שכן זה אכן המןטיב העיקרי להכרזה על

המנצח על המחןל  ,שאינן הבדחן  ,אלא שןחט

ה " ריקןד הכשר "  .בהערןת למאמרן של יהןדה

העיירה  .ןכך מתאר הסןפר י " י ליניצקי את

אלזט )אבידע( כןתב דרן י אנןב  :יי בסןף המשתה ,

המחןל  :יי הןא היה מנהל את הריקןדים של

כשהג י עה שעת הייחן,ד אם החתןנה ' כשרה ',

שבת באמנןת רבה .היה מןציא את מטפחתן

הראשןן שרקד את ריקןד-המצןןה עם הכלה

נערך ' המחןל הכשר ' הידןע  :הכלה עןמדת

הגדןלה וסבב עמה מן האחד לשני  ,ה י ה מצוןה

בהפסק של מטפחת-משי  ,כמנהג חסידי לאלןב .

באמצע האןלם בידה מטפחת  ,אחד אחד

על הבדחן לקרןא לכןלם ,ןלכלי-הזמר היה נןתן

אחרין רקד איתה אבי החתן ןרק בסןף מסכת

ניגשים חשןב י הקרןאים )הגברים(  ,איש איש

סימן לנגן .את הקצה של המטפחת היה נןתן

בארץ בשנת

,1978

היה הא ד מן " ר הזקן

הריקןדים יצא החתן בריקןד עם כלתן  ,אך

מטפחת(19 ).

בלא הפסק של

גם בחתןנה ב י ן

מהם תןפס את המטפחת ןסןבב סבןב אחד עם

בידי הכלה  ,ןאת הקצה האחר

ה כ לה " ( Z5) .

לריקן.ד בעצמן היה אןחז באמצעיתה  ,ןכך היה
מנהל את הריקןד עד שכלן כל הרןקדים

חסידי ן י שניץ ןזידטשןב  ,שנערכה בארץ בשנת

ס ,198

רקדן את ריקןד-המצןןה עם הכלה

בהפסק של

אבנט ) .ס(Z

בחתןנה חסיד י ת בבני

ברק  ,שנכחתי בה בשנת

,1971

רקדן המחןתנים

-

למןזמן

ןכך כןתב הסןפר עקיבא ב ן עזרא :יי בכמה

הגברים

ןהנשים" ( Z9 ) .

מקןמןת נהגן לרקןד כך את הריקןד הכשר :

כאשר הכלה היתה כשרה ]כלןמר  ,כשרה

ןהרב את ריקןד י -המצןןה שבסןף משתה

מנ י דת ה

-

צ " פ[  ,היה החתן לןקח את יד י כלתן

פאןלינה ןנגרןב מתארת בזיכרןנןתיה את
חתונת אחןתה חןה  ,שנערכה

בב י תם

ב 1848-

החתןנה בהפסק של אבנט  ,ןאילן הכלה ןהחתן

ןיןצא עמה במחןל  .המחןתנ י ם ןהרב הין

בבןברןיסק  ,ןבין היתר היא מתארת את צורת

רקדן בלא הפסק( Zl ).

מרקד י ם עם מטפחת שהין מחזיקים בקצה

הריקןד הכשר" :לאחר סעןדת-הנישןאין ןשבע

אחד ןהכלה בקצה השנ י .אך כאשר הכלה לא

הברכןת הןשיבן את הכלה בין אחיןתיה  ,ביד

כפי שצןין לעיל  ,הין לריקןדי-המצןןה שמןת

היתה כשרה  ,ה י תה אף היא מרקדת עם החתן

אחת מהן היתה מטפחת-משי מרןבעת  .הבדחן

משמןת שןנים  .אחד המעניינים ןהמשמעןתיים

בהפסק של מטפחת " )( Z6 .

היה מזמין את הגברים לרקןד עם הכלה .

הכשר "  .על מקןרן של שם זה ןמשמעןתן כבר

על צןרה שןנה מעט של ה " ריקןד הכשר " אנן

ביקשן להתחקןת חןקרים לא מעטים  ,ןבמיןחד

ביןתר היה יי כשר טאנץ  ",כלןמר יי הריקןד-

האחןת היתה מגישה את הקצה האחד של
המטפחת לכלה ,ןאת הקצה האחר

-

למןזמן

קןראים בזיכרןנןתין של יעקב זיזמאר  ,הבדחן

לריקןד .המןזמן לריקוד סןבב עם הכלה

מהןרןדנ א " :לאחר ברכת  -המזןן הין השןשבניןת

פעמיים במחןל  ,עד שקרא הבדחן 'כבר רקדן '.

ןבמחקרן על ר י קןדי החתןנה  (Z3 ) ,בהם ניסה

לןקחןת את הכלה ןמעמ י דןת אןתה באמצע

אז הןש י בן את הכלה בחזרה בין אחיןתיה .

לעמןד על המןעד שבן החלן להשתמש בשם

החדר  ,ידה עטןפה במטפחת עם שןבל  .את

בצןרה זן רקדה הכלה עם כל הגברים

ריקןדי-מצןןה  .אןלם כמה מקביעןתין על

השןבל הזה היה כל מחןתן לןקח בידן ןהיה

שנכחן)".ס (3

ה " ריקןד הכשר " ןזמנן אינן עןלןת בקנה אחד

סןבב עם הכלה  .זה היה נקרא 'הריקןד

ששלח החתן ערב החתןנה נכללה גם מטפחת

הכשר '' '(Z7 ) .

התחרה שאיתה יצאה הכלה בריקןד-

יצחק ריבקינד במסתן על

עם מקןרןת י ן

הכליזמרים) (ZZ

הןא מייחס את התחלת

-

השימןש במןנח לראש י ת המ א ה

ה ,19-

א ך על

סמך המקןרןת הספרןת י ים שבידינן  ,יש

להקדימה למחצית המאה ה 18-

לכל המאןחר .

מנהג רןןח היה שבין המתנןת

המצןןה (31 ) .
אחד השמןת הנןספים לריקןדי-המצןןה הןא

יי שבת טאנץ"  ,כלןמר ייריקןד השבת " .אם בשם

ריקןדי-המצןןה במתכונות שתוארן עד הנה

יי הריקןד הכשר " עןד אפשר למצןא קשר

התפשטו עד מהרה גם אל מחןץ לחצרןת

ריבקינד תמה על פירןשן של אברהם רכטמן

כלשהן לריקןד-המצןןה בחתןנה  ,ןבמיןחד

החסידים  ,אל משכנןת היהןדים שבעיירןת  .שם

לשם יי כשר טאנץ  ":ייריקןד החתן עם הכלה

לריקןד בהפסק של מטפחת  ,הרי לשם יי ריקןד

הם קנן שביתה במסגרות של ריקודים

לאחר סעןדת  -החתןנה  ,להראןת  ,כ י הכלה

השבת " אין לכאןרה כל קשר לחתןנה( Z8 ),

חברתיים בחברה מעןרבת  .למרןת זאת גדןלי

אןלם הריקןד המתואר כאן אינן אחר מר י קןד-

אדמן"רי החסידןת השתתפן בהם לא פעם כי

המצןןה בהפסק של מטפחת .הןא שןנה מן

ראן במעמדות אלה מצןןה גדןלה שיש לקיימה .

יי;ווד המצווה בהפס;ו ש.ל מטפחת
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ייבנמה מ pומות נהנו לו Pוו ני את הוי Pוו

מקור לא אכזב לתיאור ריקודים אלה
משמשים לנו ספרי הזיכרון לקהילות ישראל
שנכחדו בשואה ,בהם העלו רבים מבני
העיירות זיכרונות )בעיקר מהתקופה שבין שתי

מלחמות העולם( מאורחות החיים שהתקיימו
בעיירותיהם .תיאוריהם כללו תיאורי מחול

הנשו :נאשו הנלה היתה נשוה )נלומו,
נשוה מניותה( ,היה החתז לו Pח את י וי
נלתו ויוצא עמה במחול .המחותנים והוב

רבים .נביא כאן רק כמה דוגמאות מהאוצר

הבלום הזה:

היו מו Pוים עם מטפחת שהיו מחזי Pים

בקהילת לינסק )=לסקו( היה נהוג שאת

בPצה אחו והנלה ב Pצה השנייי

הכליזמרים היו מזמינים מראש ובשעת
כלולה היתה נגינת חינם של  IIריקוד

ולאחריה נהג ר' יויזיפ לתפוס בידי החתן
והכלה ,להובילם דרך השוק ,לקרוץ לכליזמרים
)שהיו מעניי החייטים ושואבי המים( ולצוות
עליהם לנגן את ריקוד ה"פרייליכס" .מאחורי
הכליזמרים צעדו המחותנים ,האורחים וילדי
העיירה .לפתע היה משאיר ר' יויזיפ את החתן
והכלה על עומדם ויוצא לפניהם בריקוד

כשבידיו הוא נושא חלה קלועה ענקית ,וכל

הקהל מלווה אותו במחיאות כפיים (38 ) .
בעיירה סוחובולה ידועות היו צדקניות רבות,

ההזמנה קובעים איתם את שכרם .בתעריף

הכלה ,II

שידמה לו .החופה נערכה באמצע הרחוב,

או

ושתחילתו איטית וסופו מהיר עד למה שכונה

בלשון העם ה  IIכלה טאנץ" ,וזה עניינו של

 IIדהירה

ריקוד זה .הוא התקיים לפני כיסוי הכלה והיה

II

סוערת ,עשרים קופיקות לזוג.

ביניהן בלטה הצדקת זלאטקע ,בשל מאמציה
באיסוף כספים בשביל כלות עניות .זלאטקע

לתיאור נרחב במיוח,ד שלא מצאנו דוגמתו

נהגה להופיע בכל חתונה כשהיא מלובשת

נרקד בזוגות לפני הכלה על ידי כל אחת מן

בשום מקור אחר  ,זכה ריקוד ה"פרייליכס":

ומקושטת במיטב בגדיה וקישוטיה .כשהיו

העלמות שבאו לחתונה .כבנות זוג לבאות אל

ריקוד זה היה נרקד בזוגות של שני גברים  ,שתי

מובילים חתן וכלה לחופתם ,היתה היא

החתונה היו משמשות רעותיה של הכלה או

נשים או גבר ואשה .הרוקדים היו מסתדרים

מרקדת לפניהם לאורך כל הדרך אגב מחיאות

אחיותיה .כל ריקוד נוסף שרצתה עלמה כלשהי

במרחק ניכר האחד מהשני ,ואחד מבני הזוג

כפיים(39 ).

לרקוד במעמד זה בנוסף ל  IIכלה טאנץ" ,היה

היה מתחיל לבצע מול השני כל מיני תפיפות

מספר  ,שאל ריקודיה של זלאטקע היתה

עליה להזמין אצל הכליזמרים ולשלם עבורו.

וצעדות ,ידיו משולבות לו מאחוריו ורגליו

מצטרפת גם הסבתא פאיע .שתיהן היו עוברות

רושם רשומות שני מאותה העיירה

שילמה העלמה את מחיר הריקוד שהזמינה,

מקפצות אנה ואנה .משעייף היה נותן סימן

בדרך אל החופה כשהן נושאות דליים מלאים

יכלו חברותיה להצטרף אליה לריקוד .לצורך

לשני וזה היה מתחיל במסכת הריקודים שלו,

מים ,והקהל היה מטיל לתוכם מטבעות כסף

זה היו העלמות מצטיידות במעות כסף

ומנסה לעלות על הראשון באיכות הריקוד

קטנים .בדרך חזרה מן החופה היו זלאטקע

קטנים(3Z ).

ובלהטוטים ,וזאת בעזרת הקהל העומד סביב

ופאיע מרקדות לפני הכלה(40 ).

ומדרבן ומשלהב את הרוקדים .בסופו של עניין
היו שני הרוקדים מתלהטים ,שמים כל אחד יד

בקהילת חורוסטקוב היתה ידועה דמותה של

של הזקנים דווקא  ,והוא נרקד כ:ן כל רוקד

על כתף השני ומרקדים יחדיו באקסטזה

חנה השחורה .כינויה בא לה כי הרבתה ללבוש

בקהילת חורז ' ל היה ריקוד-המצווה ריקודם
היה מניח יד על שכם השכן וביחד סגרו מעגל

הולכת וגוברת ,לקול נגינתם של הכליזמרים

שחורים ובשל התעסקותה במצוות טהרת

ומצהלות הנוכחים .מחירו של ריקוד

המתים .מצווה נוספת שנהגה לקיים היה

שהכלה בתוכו .אחד הרוקדים היה מוציא
מכיס הז'יפצה מטפחת אדומה ,נותן את קצה

ה  IIפרייליכס

II

היה עשרים קופיקות.

המטפחת האחת בידי הכלה ורוקד עימה
במעגל  .כשנפסק הריקוד

-

הכלה היתה

נעלמת( 33 ).

לחולל בכל חתונה של כלה ענייה את ה  IIמצווה

טאנץ"·) (41
במסכת ריקודים זו נרקד גם ריקוד בשם

"פויליש" ,וזה תיאורו :אחד החסידים נוטל
לידיו מטפחת ואוחזה בקצה אח,ד הכלה

בקהילת סארניקי היה מנהג בשם  IIפירן צום

רימפל ,II

להוביל את החתן למחולות ,שהיה

בעיירה טוטשין נהנו ההורים לקנות את

נוטלת את קצה המטפחת השנייה וכך הם

מקוים למחרת החופה בלוויית הכליזמרים

הריקודים לילדיהם .בפי העם נקרא העניין

יוצאים בריקוד זה מול זה כדי לשמח חתן

ברחובות העיירה .בתהלוכה זו היה עושה

" קויפן טאנץ "  .ההורים שבעו נחת במעמד זה

וכלה  .אין זה אחר מאשר ריקוד-המצווה

גדולות יהודי בשם שיע .הוא היה מגיע לבוש

בהיווכחם כי בניהם יודעים את תורת

בשינוי

שם (37 ) .

גדולים ,והיה מרקד בראש התהלוכה לפני

הריקוד (34 ) .
להלן סיפור על מקרה מיוחד שאירע בקהילת
האר אדני צא :בעיירה נערכה חתונה לזוג שהיה
נשוי כבר עשר שנים אך לא הוליד ילדים .לפי
דיני ישראל צריכים היו הם לגט  ,אך מיאנו
להיפרד ,על כן העמידו חופה בחצר בית הכנסת
והזוג הובל לחופתו בלוויית ספר תורה.
הכליזמרים ניגנו בעצב והקהל כולו ליווה את
הזוג לחופתו .נסגר מעגל סביבם ונרקדו

"ריקודי-המצווה"

מלבוש טורקי מיוחד במינו ,מקושט בפרחים

-

מי יודע ,אולי מן השמים

ירחמו (35 ).חתונה כזו שייכת לקטיגוריית

מחיו וי Pוו היי Pאוו י ",ל וי Pוו לאובעה
וPונים שאוי נחמש עשוה ו Pות ,אובעים

 Pופי Pות .מחיו וי Pוו היישויל" ,שנו Pו
בזונות ושתחילתו א י ט י ת ומופו מהיו עו
למה שנונה ייוהיוהיי מועות ,עשוים

 Pופ י Pות לזונ

" חתונות-מצווה" ,חתונות שנערכו גם כסגולה

החתן על גבי קביים גבוהים מעץ ומשמח את

הקהל(4Z ).
דוגמה נוספת ל  IIריקוד

החלה ,II

או בלשון העם

ה  IIחלה טאנץ" ,שהיה נפוץ כל כך בקהילות

ישראל במזרח אירופה ,מצאנו בעיירה קוז'ניץ.
שם קיימו את המצווה ארבע צדקניות העיירה,

רבק'לה ושרה'לה ,גרינע והנדל ,שהיו גם
גבוהות בראש מכל יתר הקהל .הן נהגו לרקוד
את  IIריקוד

החלה II

לפני כל זוג חדש עם חלה

עצומת ממדים בידיהן .העידו עליהן כי הן
האמינו שבריקודן הן מקיימות את מצוות

נגד מגפות שפקדו קהילות בישראל .מעמדות

במסכת הרחבה של ריקודי-המצווה מזדקרות

אלה לוו בריקודי-מצווה שונים ומיוחדים,

לעינינו דמויות לא מעטות של "רקדני-מצווה" ,

שקצרה היריעה מלתארם כאן( 36 ).

לא מחותנים ,קרובים ושאר מוזמני החתונה,

שימוח החתן והכלה

כהלכתה(43 ).

בעיירה זאמברוב ידועה היתה מלכה "צימבל".

שזו להם מצוות היום  ,אלא אנשים פשוטים,

אשה זו

חשיבות רבה נודעה לכליזמרים בחתונות .אחד

"עמך"  ,שריקוד-המצווה היה להם מצווה שהיו

נעוריה לא רק בגלל ריקודיה בחתונות אלא גם

התיאורים המפורטים ביותר בנדון מצוי בספר

מקיימים בכל חום ליבם ותמימות אמונתם.

כ"בדחן" .את ריקודיה היתה מבצעת כשהיא

הזיכרון לקהילת דובנה  .מלבד תיאורם הנפלא

ביניהם היו כאלה שבעד כל הון שבעולם לא

מלווה את עצמה בנקישה על מצלתיים ,כמרים

והמלא של הריקודים ,שלא מצאנו כמותו

היו מוכנים לוותר על מצווה זו .אנשים

בשום מקור אחר ,מוצאים אנו כאן גם את ציון

פשוטים אלה הפכו חלק מנופה של העיירה

מחירו של כל ריקוד וריקו,ד שהוזמן על ידי

וחתונה בלעדיהם לא תתואר .נעלה אפוא

הרוקדים אצל הכליזמרים ושלא היה כלול

אחדות מן הדמויות האלה .

-

כך מעידים

-

היתה ידועה בימי

הנביאה בשעתה .סבורים שכינויה

לה מאותם

בא

 IIצימבל II

מצלתיים(44 ).

בעיירה ניישטאטעל היתה לזקנה ראכע יונה'ס

חזקה על כל ריקודי חתונה לאחר החופה לפני

במחיר הנגינה המוסכם מראש .והרי תיאורם
בעיירה בארנוב חי יויזיפ דער יושר-מאכער,

החתן והכלה .בניגוד לריקוד המפורסם בשעה

מחיר ריקוד ה " קאדריל "  ,ריקוד לארבעה

אשר בין יתר מעשי צדקתו נודע בריקודיו

זו  II ,ריקוד החלה" היתה ראכע יונה'ס מרקדת

רקדנים שארך כחמש עשרה דקות ,ארבעים

בשמחת תורה ובמיוחד בחתונות .ר' יויזיפ

כשהיא נושאת בכפיה עוגה גדולה ומרימה

קופיקות .מחיר ריקוד ה"שר'ל" ,שנרקד בזוגות

חייט היה ובשעה שזכה לחתן ילד לא היה מי

אותה אל על .לפי קצב המארש המושמע על

של הריקודים במסכת כלולות זו ולוח מחירם:

59

ש"א הורודצקי ,החסידות והחסידים ,ת ל

ידי הכליזמרים היתה מרקדת לפני החתו

.13

והכלה כשהיא פוסעת שלוש פסיעות קדימה

אביב ,תשי"א ,ספר רביעי ,עמ' קצ"ב

ושלוש פסיעות אחורה .סברה היתה ביו אנשי

 .14י"צ ליבוביץ ,שלחן העזר ,דף עט:ב ,פ:א

העיירה ,שסמליות רבה היתה בריקודה של

.15

י'אבו ,פונ/ם רכינ/ס הויף ,ניו יורק

הזקנה עם העוגה .לדעתם סימלה העוגה

עמ'

208-201

עמ'

פרנסה ,ואילו ריקודיה היו סמל לאריכות

.16

יימאה אדמו"רים יבואו לחתונה" ,ידיעות

 .40ש"א פראנצןז ,יימייו שטעטל" ,שם ,עמ'

ימים(45 ).

אחרונות,

א"א זיס )עורך( ,ספר מנהגי קומו רנא,

281
.41

.17

יזכור כארנוכ ,י  -ם ,תשכ",ד עמ'

.39
,1922

17.2.1965

בעיירה רוז'נוי ידועה היתה דמותה של

ת"א תשכ"ה ,סי' קכ"ז ,עמ' לא-לב

הדסק"ה ,שאנשי העיירה קראוה דרך חיבה

.18

ידיעות אחרונות,

א .אברהם ,ייאווירה מאופקת בחתונת נכדו

156

דינה באר ,ייעל קאןןסקי  -זאקילקןןסקי,

פןו מייו פריסטר יוג נ ט "  ,סןחןבןלה,

אנציקלופדיה של גלויות ,י-ם ת"א ,תשי"ז,

269

ק"י ןןסברן,ד ייהע ן סקים בצרכי ציבןר",

ספר הןרןסקןכ ,ת"א,

,1968

עמ'

193

 .42ש' זייארמו ,יידמןיןת" ,ספר זכרןן לקהילת

17.2.1965

אמא של העיירה .לא היתה מצווה קטנה

.19

כגדולה שהניחה הדסק"ה מידה ולא עשתה,

של האדמו"ר מללוב" ,ידיעות אחרונות,

וביו המצוות שמילאה מפורסמים היו ריקודיה

14.7.1978

ספר קוצ/ניץ ,ת"א ,תש"ל ,עמ' 187

בתהלוכה שהובילו פה כלה יתומה ענייה

 .20מ .אלקו ,יישושלת האדמו"רים של וישניץ

. 44ין"ט לןינסקי ,יינשים צדקניןת" ,זאמכרןכ,

לחופה .היא ראתה עצמה כאם או כמחותנת,

וזידטשוב נקשרו בקשרי נישואיו" ,מעריכ,

ומוחאת כפיים .בשעת עשיית מצווה זו האושר

27.10 .1980
.21

וכל הדרך לחופה היתה מרקדת לפני הכלה

סארניקי ,חיפה ,תשכ"ח ,עמ'

.43

ת"א,

.45

על היתר ואיסור ריקודים של קרובים כל

,1963

עמ'

299-301

מ' אןנגר ,ייאידו שרייבעו" ,פןן אייביקו

קןןאל ,דער טאג מארגען דשורנאל ,נין יןרק,

שהם עם הכלה ,ר' ש' כ"ץ ,קדושים תהיו ,י  -ם,

25.8.1960
.46

בעיירה קאריוו התפרסמה אשה בשם יאכטל,

תשלייה ,חלק ',ד סי' קלב  -קלג ,עמ' קצ"ב

ת"א ,תשי"ז ,עמ'

אשר כינוה גם יייאכטל די גבאיטע"  ,כלומר

' 22י .ריבקינ,ד כליזמרים ,עמ' 29
 .23י' ריבקינ,ד ייא חתונה נאמעו,

כלומר יאכטל עם החלה .כינויה השני בא לה

אוו א ווייבערישע פרנסה" ,יידישע שפראד,

מרקדת בה לפני חתו וכלה ,בדרך אל החופה

ניו יורק  (, 2xxii ) ,1962עמ' 49 -45
.24

ובחזרה ממנה ,את הריקוד עם החלה .היא

פאלקסטימלעכע טעמים אוו באטייטו" ,ייווא

החופה וממנה ,בחתונתם של עשירים ועניים

כלעטער ,ניו יורק (, xiii ) ,עמ' 251
 .25א' דרויאנוב ,נוספות למאמרו של י .אלזט,

כאחד(47 ).

ייממנהגי ישראל" ,רשמות /,א אודיסה תרע"ח,

ניבט ממש

מעיניה(46 ).

תש"ם ,עמ'

יאכטל הגבאית או יייאכטל מיטו קויליש",
באשר לא היתה חתונה בעיירה שלא היתה

רקדה באותו הלהט גם כשארכה הדרך אל

למדרגה רוחנית גבוהה ביותר

יידישע טאנץ

הערה ט"ז

.26
שפרא,ך ניו יורק (, 2xxiii ) , 1963 ,עמ' 47
 .27י  .זיזמאר ,ייאמאליקע חתןנות" ,פנקס פאר
ע' בו  -עזרא ,ייחתונה צניעות" ,יידישע

ש בריקודיהם העלו את ריקודי -המצווה

-

, 361

של עשיית

מצווה מתוך אמונה תמימה .בריקודיהם משכו

דער גשיכטע פון ווילנע און די יארן פון

רקדני המצווה את ההמוו ,ולא במקרה נזכרו

מלחמה און אקופאציה ,ןילנה ,תרס"ג ,עמ'

דמויותיהם בספרות הזיכרוו לקהילות ישראל.

875
 .28על

מרקדיו עלי חתונות קנו את עולמם.

החתןנה ,ראה  :י' ריבקינ,ד ייא חתןנה נ אמע ן ",

בדמותם ובאופו שבו מילאו את מצוות כיצד

~

עמ'

מקורן של השם ןהקשר לריקןדי

;49-48

איז איינגהילט איו א סוד" ,יידישע שפרא,ך
ניו יורק,

הערות

 .1תלמוד ככלי ,כתובות ט"ז:א'
ר' יעקב בו אשר ,טור אכן העזר ,סי' ס"ה

 .3ר' יעקב הלוי מוליו ,מנהגי המהרי"ל,
ייהלכות נישואיו"

.4

ראה בנידוו :צ' פרידהבר ,ייבית המחולות

בחייה של יהדות אשכנז בימי הביניים",

מחקרי ירושלים כפולקלור יהודי', ,ז י-ם
תשמ",ד עמ'

60-44

.5
) (, 1590
 .6י' ריבקינ,ד

-

פרק כתולדות

האמנות העממית ,ניו יורק ,תש",ן עמ'

28

 .7ט' פרעשל ,ייוועגו מצווה טאנץ" ,יידישע

שפרא,ך )  (, xiiiניו יורק  ,1963עמ' 29-28
ר' אברהם צבי הירש אייזנשטאט ,פתחי

תשובה במהדורות שולחן ערו,ך ייאבו העזר",
סי' ס"ה

 .9ר' יחיאל מיכל אפשטיין ,דרד הישר לעולם
הכא ,פפא"מ,

P. Wengeroff, Memoirer einer .30
Grossmutter, Berlin 1908 , 1
pp . 182-183
S. Rappaport, "Aus dem religiosen .31
Leben der Ostjuden", Der Jude, iii, pp .
225 - 226
 .32ש' פרידלנדר ,יישמחןת איו שטעטל",
163
 .33ש' אדלר ,ייאגדת חורז'ל" ,ספר זכרון

עמ' ע"א

כליזמרים

עמ'

103-102

ספר יזכור לקדושי ליכא"י ,ח.ש.ד .ח.מ.ד .עמ'

ר' אייזיק טירנויא ,מנהגים ,וויניציאה ש"ו

.8

(, 2xx ) ,1960

55-50

 .29י"י ליני צקי ,דאס חסידישע יונגעל ,וילנה

,1897
.2

ח .ליבערמאו ,ייוועגו א 'שבת' ןןאס
עמ'

תמ"ד ) (, 1704

עמ' פו:א

 .10ר' יוחנו לוריא ,משיכת נפש ,כתב י,ד

לקהילת חורז/ל ,ת"א ,תשכ"ז ,עמ' 36
 .34ר' האמוט ,ייא חתןנה איו שטע ט ",ל ספר
זכרון טוטשין-קריפה ,תל אביב ,תשכ"ח ,עמ'

136-135
 .35ב' כ"ץ ,ייהאראדדניצא" ,ספר זוויהל ,ת'
תשכ"ב ,עמ' 79
 .36צ' פרידהבר" ,ייריקודי מצןןה' עלי חתו נ ןת
מצןןה" ,מחקרי המרכז לחקר הפולקלןר', ,ג י-
ם,

,1972

עמ' קפג-קפז; פרידהבר" ,ייחתןנןת

מגפה' בראי הספרןת ןהעתןנןת העברית",

אוקספורד  ,Opp. Add . ,4°91קטלוג נויבאואר

בתוך :דפים למחקר כספרות,

מס'  ;225המחלקה לכתבי יד של הספריה
הלאומית והאוניברסיטאית ,מיקרופילם 16726

תשנ"א ,עמ'

.11

שם ,ייפרשת חיי שרה" ,דף כ"ב ,עמ' ב'

 .12שם ,ייפרשת בשלח" ,דף פ"א  ,עמ' א'

60

.37

,7

חיפה,

315-305

מ' קצ'קה ,ייחתןנות ןכליזמרים יהןדיים",

ספר דוכנא ,ת"א ,תשכ"ב ,עמ'

י"ל מינץ ,ייהדס"קה" ,ספר זכרון רוז/בוי,

.47

א' רעכטמאו ,ייא צאל מינהגים אוו זייערע

עמ'

העלינו כמה דמויות של יירקדני מצווה",

;78

מ' שטערו ,כאר משה ,ניו יורק,

342 -340

 .38ה' פענסטער ,יישטעטלדיקה טיפו" ,ספר

349

ח' שפירא ,ייאלה בכינןר ואלה בחצן צרה",

55

ח' לערמאו  -קאןןה ,ייא בינטל זכר ן נןת",

יזכור כוד קאריוו ,ת"א ,תשט"ן ,עמ'

934

הןפיע ספרן האןטןביןגראפי של גיןרא מנןר:

הטוכ כזמנים Iהו~ כזמנים
Menashe Dance Center
Director: Ada Levitt
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.מבוא לממול
.בלט קלאטי
.ממול מודרני

.פלדנקרייז

.ג'אז

• ממלקה לטיפול
בתנועה וממול

.אמנות היצירה

•

"

מוטיקה בממול

•

• תולדות הממול

תוכנית העשרה

למורים ותראפיטטים

·רפרטואר

·קורט קיץ

•

טדנת מופעים

צדות המורים:

חפציבה אברהם • פיט אברהמי • טליה אשל • זבורה הופמן
מרים ורובל • ליסה כהן .עזה לויט .רבקה עז
אמירה קזם .סוזן קזם .אסנת רוטהולץ • לילך שמיר
מלווה על הפסנתר :סאשה זלטקובסקי

~

וף עם המוסז חחינןכי דבג

~\~\ "\,,'Yו

גגךןת מלאה במחול נשית

לתוכנית העשרה לקורסי קיץ ,מצטרפלם מורלם מן הארץ ומחו"ל,
מזכירת האולפן :ציפי נסגי עוזרת למנהלה :קלר איבקר

טל • 0 6 - 3 7 0 8 1 6 .פקס 0 6 - 2 7 2 4 1 9

איןריtכ:
להשיג

שככןאל כץ

בחנןיןת

ככחיר:

48-

הספריtכ
ש"ח

קוראי הרבעון 'יימחול בישראל"
יכולים לרכוש את הספר
במחיר הכחה של  32ש"ח בלבד,
בהוצאת ייתג" ,ת.ד ~, 448 ~ .תל-אביב
מיקוד  , 6 ~~ 44טל'-פקס'03-6850732 :

בואו "םון אצונו ב-
אוופ אזווי וםחוו חו הנוםו
בהנהלתה האמנותית של שוש גלעד

מבחני R.A.D

• בלט קלאסי -
• מחול מודרני
• מחול יצירתי
• ריקודים סלוניים
.גיאז

•

ריקוד מזרחי

הלימודים
בכל הרמות
מניל נן ומעלה

.הנחיית עבודות גמר לבגרות

•

מפגשים עם רקדנים וכוריאוגרפים

צוות המורים:

שוש גלע,ד רבקה נתן ,ניסים יזי,ד אלישע ליסק ,יעל נתיב,
אוטר ברייזה ,גרונר שירלי ,זור ריקי ,פאני ואנזריי
האגף לתרבדת כדער דספדרט

מרכז קהילתי ע"ש יצחק רבין חדף הכרמל

טל .האןלפו למחןל-בשעות אחה"צ  , 04-9843133שוש גלעד בשעות הערב המאוחרות 06-372004

סצינות הריקוד הופיעו באופרה הרוסית כבר במאה ה , 18-כשמלחינים

רוסים רק החלו מחברים אופרות .הם הלחינו אופרות על פי המתכונת

המערבית ,ובמערב סצינות באלט היו רכיב הכרחי בכל אופרה

המיועדת להצגה בGRAND OPERA -

f

י

f
מאת

אדה

דובךובצקי

ס צינות המחול תופסות מקוס מרכזי
באופרה ובבאלט הרוסי ,ולא במקרה סרג'
דיאגילב בחר להעלות את הבאלט

בעונה הפריס אית הראשונה של

" "Le Festin
ה.Ballets Russes -

היצירה מורכבת מקטעיס

נבחריס מתוך אופרות ובאלטיס רוסייס ,עס
מחולות פרי עטס של גדולי הכוריאוגרפיס
הרוסיס ,פטיפה ,איבנוב ,גורסקי

ופוקין,

בביצוע כוכביס כמו פבלובה ,קשסינסקייה
וניזי'נסקי·

סצינות הריקוד הופיעו באופרה הרוסית כבר

במאה

ה ,18-

כשמלחיניס רוסיס רק החלו

מחבריס אופרות .הס הלחינו אופרות על פי
המתכונת המערבית ,ובמערב סצינות באלט

היו רכיב הכרחי בכל אופרה המיועדת להצגה

ב.Grand Opera -

הריקודיס מילאו תפקיד של

דיוורטימנטו )שעשוע ,אוסף של ריקודיס כפי
שהס משולביס באופרה הצרפתית( או רקע
מחולי לאירועיס נבחריס בעלילה .מלחיניס

רביס 'מ) סוקולובסקי ,מ' מטינסקי ,י' פומין,
בין היתר( שילבו באופרות שלהס קטעי באלט
קלאסי והס בוצעו על ידי רקדני מוסדות

הריקוד שהחלו מוקמיס ברוסיה ב .1738-
בשנות השלושיס והארבעיס של המאה ה 19-
הכניס המלחין מיכאל גלינקה כמה חידושיס

ב"חייס למען הצאר" מתוארת המלחמה בין

בדרך שילוב סצינות הבאלט באופרות,

הרוסיס לפולניס .השירה משמשת לאיפיון

ובעקבותיו הלכו מלחיניס נוספיס ,כמו בורודין

המחנה הרוסי והריקודיס לאיפיון המחנה

ורימסקי  -קורסקוב .באופרות האפיות של

הפולני .במערכה השנייה של האופרה מתואר

גלינקה ,סצינות המחול שימשו לא רק כאמצעי

המחנה הפולני באמצעות ארבעה ריקודיס

גיוון אלא גס תמכו בהתפתחות הקונפליקט

 .Nבוגוס,בסקייה במזורקה

מתוך האופרה ייח"ס כמעו

הצאר" ,מאת כלונקור

E. 80GISLAVSKAIA DANCING THE MAZURKA FROM
""A LIFE FOR THE TZAR

הבנוייס במתכונת סוויטה ,כלומר מחרוזת של

3/4

קטעיס שוניס באופייס .בבחירת סדר הקטעיס

המזורקה( .לפי תפיסת המלחין ,ריקודי

הושפע גלינקה ממבנה הסימפוניה הקלאסית,

הפולוניז והמזורקה והמוסיקה שלהס מסמליס

וככזו לנקודת מפנה בהתפתחות האופרה

המורכבת בדרך כלל גס היא מארבעה חלקיס.

כוח ותוקפנות ,ולכן התאימו בעיניו כלייט-

הרוסית ,וסצינות המחול בה הן בסגנון ריקודי

בהשראתה יצר מעין גשר בין הריקוד הראשון

מוטיב לאיפיון האצולה הפולנית .תפקיד שני

אופי ,המתבסס'ס על מחולות  -עס שהותאמו

)פולוניז( והאחרון )מזורקה( .מה שמאחד אותס

לבמה ,במקוס בסגנון הבאלט הקלאסי.

הוא ייהאופי התוקפני" שלהס )משקל שניהס

העלילתי .ייחייס למען הצאר"

) (1836

שלו

נחשבת לאופרה הרוסית-לאומית הראשונה
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אך קצב הפולוניז מתון יותר מקצב

הריקודיס האמצעייס בסוויטה

הקראקוביאק והוואלס

-

-

להפיג את המתח,

שכן הקראקןביאק נחשב למ ח ןל עממי  ,עשיר

המתח שנןצר בסצינה הטראגית שקדמה לה ,

מאןד מהאקזןטיןת המתייפייפת ,שתפקידה

ןהןמןריסטי  ,ןהןןאלס היה מןכר כמחןל חןשני

מאריכה את זמן ההמתנה לקראת הש י א הבא

לגןןן את הצד המןסיקלי ןהחזןתי של האןפרה.

ןאינטימי  .לןןאלס העניק גלינקה סינקןפןת

ןגם יןצרת מתח מסןג חדש  ,באמצעןת הר י קןד

ןהדגשןת שנלקחן מהפןלקלןר הפןלני  ,אחרי

הנמרץ ןהחם  ,שמכין את הצןפה לקראת

שהחליט לשלבן במחרןזת הריקןדים הפןלניים ,
אף שמקןרן אינן פןלני ןלכאןרה אינן שייך
לשם  .לריקןדים אלה תפקיד דרמטי נןסף

הטרגד י ה הבאה

-

כשהג י בןרה לןמדת על מןת

ס י ןם המערכה השנייה מןרכב מסןןיטה של
ארבעה מחןלןת  ,שהמןטיבים שלהם מתפתחים
ןנשזרים זה בזה כמן שטיח מזרחי מןפלא

אהןבה .

-

ר י קןד הנערןת  ,הגברים  ,הילדים ןההמןנים.

-

באמצעןתם מתאר המלחין את דיןקן גיבןרי

באןפרה יי חןבנשצ ' ינה " מאת מוסורגסק י י ש

העלילה .

שילןב של עקרןנןת האןפרה האפית

הגבר י ם נמרץ ןפראי  ,ר י קוד ה י לדים בנןי

ןהדרמטית  .המחןל הפרס י מתפקד כמפ י ג מתח

ממןט י ב י ם קצר י ם  ,מלןןים בחיקןי צלילים של

ב " רןסלאן ןלןדמילה"

) ,(1842

האןפרה השנייה

שכתב גלינקה  ,תןפס הבאלט מק ן ם חשןב עןד

יןתר מבחינה כמןתית ןמתפרש על פנ י שתי

ר י קוד הנערות מרחף  ,עדין ןחןלמני  ,ר י קוד

ןדןחה את התפתחןת האירןעים העיקר י ים ,

כ לי נגינה עממיים  ,ןריקוד ההמונים הןא רב

אבל הןא גם תןמך בעלילה  ,כי הןא משתלב

משתתפ י ם ןלןהט  .הדרמטןרגיה המןסיקלית

בהכנת הצןפים לקראת אח ד השיאים

מערכןת  .מנקןדת המבט של הדרמה  ,תפקיד

המזעזע י ם של היצירה

-

רצח הנסיך חןב נ סק י.

של הסצינה מבןססת על הניגןדיןת בין שלןשת

הר י קןד י ם הראשןנ י ם  ,ןחזרה  ,לא מדןיקת ,

קטעי הבאלט ד ן מה לתפקידם ב " חיים למען

המחןלןת באןפרה זאת התפרסמן בזכןת

על י הם במחןל המסי י ם  .כ,ך כל מרכיבי

הצאר"  ,כלןמר ,המלחין מאפיין באמצעןתם

המןסיקה המזרחית הנפלאה שכתב

המחןלןת מתאחדים בתנןעה משןתפת ןיןצרים

מןסןרגסקי  ,עם פיתןלי מלןדיה ןקצב חןפש י,

צ י רןפים קןנטרפןנקטיים  ,ןהשיתןף נקטע

ןפרימה בלרינןת כאנה פבלובה ןמא י ה

בנקןדת השיא.

את הדמןיןת המתעמתןת בעלילה

-

את

הדמןיןת החיןביןת  ,שמטרתן לשחרר את
לןדמילה משלטןנן של המכשף הרע צ ' רנןמןר ,

פליסצק י יה כיכבן בהם.

מצד אח,ד מןל הדמןיןת השליליןת  ,שמפריעןת
להן להש י ג את מטרתן  ,מצד שני .
המערכה הרביעית מתרחשת במלכןת צ ' רנןמןר .

צ' י י קןבסקי  ,ממי י סד י הבאלט הרןס י הקלאסי
פסטור ל מתו ך האו פרה יי דאמה פיןל"

ןמלחין אןפראי גדןל  ,הביא את תפקיד

מאת צ 'י ןלובסןלי

המחןלןת באןפרה הדרמטית לשיאים חדש י ם,

'  UE - DAMEס PASTORALE FROM TCHAJKOVSKY'S ' PJ

כפ י שנ י תן לראןת ב יי איבגני אןניגין " ן " דאמה

למכשף הרע גלינקה לא ייעד תפקיד קןל י
באןפרה  ,ןלאיפיןנן הןא נשען על קטעי מחןל

ןעל המןסיקה .הריקןדים תןפסים מקןם מרכזי
במערכה זאת .הסצינה נפת ח ת בקטע מחןל
שנןדע לימים כ"צעידת צ'רנןמןר " )ממנה
התפתחה מסןרת של צעידןת באןפרןת ,

ב " יהןדית " מאת סרןב  ,למשל  ,ןב " תרנגןל
הזהב " של רימסקי-קןרסקןב ,ןהמןסיקה של
הצעידה שימשה מןדל ליצירת דמןיןת
דמיןניןת בכל סןגי המןסיקה הרןסית במאה

ה ,(19-

ןסצינה מחןלית זן היתה לאבן הפינה

של הבאלט הרןסי האגדתי  ,שבן הנןשא
המרכזי הןא העימןת בין כןחןת הרןע ןכןחןת

הטןב  .בנןסף לצעידה ,כןללת המערכה גם
סןןיטה בת שלןשה מחןלןת מזרחיים

-

מחןל

טןרקי  ,מחןל ערבי ןלזגינקה  .המחןל הטןרקי
יי מרחף " ןחןשני  ,המחןל הערבי זריז ,נןעז ןחם ,
ןמחןל הלזגינקה סןער .המןסיקה של גלינקה

יןצרת במערכה הרביעית אןןירה של ממלכה
דמיןנ י ת ןמאפיינת את דמןת המכשף באמצעןת

אפקטים בלתי צפןיים בשפה ההרמןנית  ,כגןן
מןט י בים מסןרבלים  ,ניגןד י ם של אןנ י סןני
כבדים ןאקןרדים שקןפים  ,ניגןדי רגיסטרים
ןגןני

תיזמןר.

במערכה השלישית הריקןדים חשןבים פחןת
מאשר במערכה הרביעית  .הם מתארים עלמןת
בגן קסןם  ,בסגנןן הבאלט הקלאסי  ,ןתפק י דם
הןא של דיןןרט י מנטן בלבד .

אחרי גלינקה המשיכן מלחינים רןסים לשלב
סצינןת ריקןד באןפרןת שלהם  ,אבל באןפרןת

הדרמטיןת תפקידן השתנה .בניגןד לאןפרה

בניגוד לאופרה האפית ,באופרה הדרמטית התפתחות הקונפליקט

מהירה ונמרצת .סצינות המחול השתנו בהתאם -

במקום לתמוך

ולהמריץ את מהלך העלילה ,נ מו שעשו ב אופרות האפיות ,תפקידן היה
להפיג את המתח ולדחות את רגעי השיא הדרמטיים

האפית ,באןפרה הדרמטית התפתחןת

הקןנפליקט מהירה ןנמרצת  .סצינןת המחןל
השתנן בהתאם

-

במקןם לתמןך ןלהמריץ את

גם יי הנסיך א י גןר  ",אןפרה מאת בורוד י ו ,

פיק  ".התמןנה הרביעית ב " איבגני אןנ י גין " היא

מהלך העלילה  ,כמן שעשן באןפרןת האפיןת ,

שזןרה מחןלןת מזרחיים  ,שהמפןרסמים בהם

של נשף בבית הגיבןרה  ,ןהמלחין בחר לפתןח

תפקידן היה להפיג את המתח ןלדחןת את

הם יי מחןלןת הפןלןב י צ י ם " .המערכה השנייה

אןתה בןןאלס .צ ' ייקןבסקי השתמש במחרןזת

רגעי הש י א הדרמטיים  .הראשןן שהשתמש

נפתחת עם ריקןד עלמןת חן  ,לצליל י אמצעים

הןןאלסים בהשראת חןקי ההתפתחןת

בהם כך היה המלחין אלכסנדר דרגןמיז'סקי ,

מןסיקליים כמן הדגשת האילתןר לקן המלןדי

הסימפןנית  ,כלןמר  ,תןך הדגשת האחדןת בין

ןהחלפת מקצבים  .במערכה השלישית מןדגשת

הןןאלסים השןנים באמצעןת הקצב ןהנןשאים

ןצ ' ייקןבסקי הלכן בעקבןתין  .ןלפעמים

אכזריןת הלןחמים הפןלןב י צים לעןמת עדינןת

המןס י קליים .הןןאלסים מתפקדים כמאפיינים

לסצינןת המחןל היתה משמעןת מעבר למה

באןפרה יי רן .סלקה "

) ,(1855

ןרןבינשטיין

הנערןת  .מןסיקת מארש  ,עם ההרמןניןת

את הגיבןרה  ,ןניתן למצןא בהם רמזים

שיןעד להן  .למשל ,סצינת הריקןד הגרןזיני

הנןקשןת ןהקצב המןדגש  ,מציגה את הלןחם

למר י בה הגדןלה העןמדת להתרחש .תפקיד

באןפרה יידמןן" מאת רןבינשטיין מפיגה את

הפןלןביצי כגס ןצמא דם  .הקטע הזה גם רחןק

מחןל הפןלןניז בנשף שבמערכה השישית ליצןר
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סצינות הריקוזים באופרות

הרוסיות השפיעו על אופן

התפתחות הבאלט הקלאסי בארץ
זאת .שולבו בהן מחולות על
טהרת הבאלט הקלאסי אבל נם
ריקוזי אופי .שילוב בין שני סוני

המחולות ניתן לראות ,למשל,
ב"היפהפייה הנמה" של
צ  Iייקובסקי ו"ריימונזה"

מאת נלזונוב
מחו;ו ות פ ו ;וו בצ "  Dמתוך ה א ופרה יי הנס 'ך א'גו ר "
מאת בורו ד' )

""POLOVETSfAN DANCES", FROM BORODfN'S OPERA "PRfNCE fGOR

הפןגה ןלעכב את השתלשלןת האירןעים .
מחןלןת עם תיפקןדים דןמים ניתן למצןא גם
ב "ד אמה פיק"  ,אןפרה המבןססת על סיפןר

מאת פןשקין .על פי הצעתן של ןסיןןלזסקי ,

מנהל התיאטראןת הקיסריים  ,העביר המלחין
את הסיפןר מהמאה

ה  19-ל ,18-

ןהשינןי הזה

איפשר להכניס סצינה משעשעת של מחןל
הקןנטרדאנס  fמחןל טיפןסי לתקןפת יקטרינה
הגדןלה  .סצינת הפסטןראל באןפרה היא מעין
יי תיאטרןן בתןך תיאטרןן  ",מאןפיינת במזימןת
אהבה ןעשירה בצעידןת  ,פנטןמימןת ןריקןדי

חצר ,כגןן הסאראבאנ,ד המינןאט

ןהסיציליאנה.
סצינןת הריקןדים באןפרןת הרןסיןת השפיען

על אןפן התפתחןת הבאלט הקלאסי בארץ
זאת  .שןלבן בהן מחןלןת על טהרת הבאלט
הקלאסי אבל גם ריקןדי אןפי .שילןב בין שני
סןגי המחןלןת ניתן לראןת ,למשל,

ב " ה י פהפ י יה הנמה " של צ'ייקןבסקי
ן " ריימןנדה " מאת גלזןנןב .

סטרןןינסקי יצר סןג חדש של מןסיקה בשם

יי באלט סימפןני "  .הןא לא הסתפק בהשפעה

של המבנה הסימפןני ,אלא נטש את מבנה
הסןןיטה מכל ןכל לטןבת מעבר למבנה

סימפןני  .שלןשת הבאלטים הראשןנים שלן ,
ייצי פןר האש  ",יי פטרןשקה " ן " פןלחן האביב "
כתןבים אחרי המעבר הזה ,שנחשב למהפכני
בזמנן  ,ןהוא לא היה מתרחש בלא התפתחןת
המחןל באןפרןת הרןסיןת  ,שקדמה לן .

~

מערכה שנ'ה מתוך האופרה יי ח" ; Dומע) הצאר " מאת ג;ו,נקה
" FROM THE SECOND ACT OF GLfNKA'S OPERA "A LfFE FOR THE TZAR
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חבלי אנוש

.morendo

זה מחול אסתטי ובנוי היטב,

שמבוצע באיפוק וברגש.

בסוף אפריל התקיימה בהיכ ל אמנויות הבימה
בכורת תוכניתה החדשה של בת-שבע  ,מופע

להקת בת-שבע ראויה לשבח גם על התוכנייה

הכולל עבודה מסקרנת ב י ותר מאת וים

החדשה

ואנדקייבוס  ,וכן הופעה של בת-שבע עם

אלא דפוס קריא  ,וחשוב מזה  ,יש בתוכנייה

 IIטאבולה ראסה  ",יצירתו הוותיקה

) (1986

של

-

סוף סוף לא משהו סגול על גבי ירוק ,

תצלומים של פני הרקדנים ושמותיהם לצידם
כך שאפשר לזהות מיהו מי  .זה כבוד שמגיע

אוהד נהרין .

לאמנים המבצעים כדרך שגרה אבל אצלנו הוא

!L Jיל

היוצר הבלג י האורח עשה ע י בוד חדש לעבודה

נרמס לעיתים קרובות .

ותיקה שלו עבור הלהקה ה י שראלית .ע י צוב
הבימה גם הוא שלו והוא מורכב ממסכי

חבלים וחבל מתוח על פנ י מפתח הבימה  .אל

אוקסובר

בוכאי

החבל המתוח קשורה רקדנית בתח י לת המופע

ולקראת הסיום הוא מועלה באש מצת י ם

-

ענת דניאלי היא אחת היוצרות הבולטות בנוף

דמויות התלויות במ י ני ערסלים של חבל כנרות

המחול הישראלי  ,ובהתאם להלך הרוח

נשמה .בקיצור  ,חבלי לידה וחבלי משיח כאחד.

העכשווי  ,גם היא החליטה שהגיעה השעה
ל יי סד להקה משלה  .אחרי שזכתה לא אחת

Iמ א ת

ג י

רא

l

מ

נ

I

ר

ואנדק יי בוס מכנ י ס למחול הכל  ,החל

בשבחים ופרסים במסגרות שונות היא

בטקסטים ואפקט י ם וכלה באורות עולים

העמידה מופע של יותר משעה  ,שבו היא

ויורדים  .בכלל התאורה משנה את פני ב י מת

מופיעה עם שישה מבצעים נוספים .

החבלים בצורה מאגית ממש  .התנועה חזקה ,

דיוכויי  Oבכלובי O

מסוכנת  ,והיא זורמת על פני הבימה ללא

מדוע שם היצירה " אוקטובר ?" אולי משום

מעצורים  ,ורקדנ י בת-שבע  ,ש חלק מהם עלו

שהיא מתחילה בנימה אלג י ת במקצת  ,לפ י

כיתה

מה  IIאנסמבל ,II

מוסרים את עצמם

תכתיבם של משורר י ם שלא מודע י ם לכך

בתוך זמן קצר צמח עידו תדמור והיה לדמות

במלוא ההקרבה לתנועה המסוכנת לעיתים .

הצעירה ,ממש כשם שתפס מקום נכבד ביותר

נחוץ היה יוצר בלגי כדי להשמיע טקסט עברי

יותר מהכותרת איכות התנועה וטיב העיצוב

בין הרקדנים .המופע השני של להקתו  ,הנושא

על בימותינו )הכוריאוגרפ י ם שלנו בדרך כלל

הבימתי הכולל  ,ויש הרבה יופי בכוריאוגרפיה

מרכזית בתחום הכוריאוגרפיה הישראלית

את השם " תא"  ,הוא מחול עתיר דימויים
ועמוס סמלים

-

לעיתים עמוס מדי לטעמי .

שהסתיו בארץ מבשר דווקא את חידוש

הצמיחה והורקת השדות .מכל מקום ,חשובים

בוחר י ם במלל אנגלי

דווקא (. ...

לא כל

של דניאלי  .לעיתים קרובות שולטים האחווה

המבצע י ם מסתדרים עם הקול  .דווקא ארנון

והעדינות בצמדים הנעים  ,וזה מזכיר יותר מכל

זלוטניק ,שהוא מוסיקאי וזמר ,הופך את

את  IIאילתור המגע" ,שיש בו תמיד נועם ומגע
אנושי חם ורגישות לזולת  .אבל לגישה זו גם

כלובי ברזל  ,יונים צחורות  ,מיטות של תינוקות

הקטע הלפני אחרון למלל בלתי ברור ומעייף ,

)ההופכות גם הן לתאי כליאה( ,שפע אמצעים

ואיול צחי פטיש מצליח להג י ע בקולו עד

חיסרון אימננטי

בימתיים ותנועה נמרצת ,הבנויה בעצם על

השורות האחרונות באולם  ,בדיקציה ברורה.

ולה י מנע מע י מותים והתנגשויות  ,וזה גורם

יכולתו הטכנית המדהימה של תדמור  ,יוצרים

כרגיל  ,בולטת בחבורה מוכשרת זו סוניה

לתחושה של אידיליה שמרדימה את החושים .

ד'אורליאנס-ג ' סט.

התלבושות היפות מאוד )בייחוד הקרינולינות

מרקם בימתי עשיר .התמונה החזקה ביותר

היא רגע הפתיחה

-

-

המבצעים תלויים בתוך

נטייה לשטח את השיא י ם

הפתוחות שעיצבה קרן

שקים מעל לכלובי הברזל שאליהם הם

מנוסי( והתאורה הרגישה

משתלשלים ,ויונה בתוך כלוב כדורי מוסעת

עד פיוטית ממש  ,ואחרון

לרוחב הבימה בניגוד צורני ומהותי .

אחרון חביב

-

ראשון דווקא

שהוא בעצם

-

הביצוע

התאורה פלסטית ולמרבה השמחה לא

המצוין של המשתתפים

אפלולית מדי )עיצוב :יעקב ברסי(  ,התלבושות ,

גורמים לתחושה של

-

מבית המדרש של להקות כבת-שבע  ,הן

אסתטיות נעימה אבל לא

אופנתיות ,המוסיקה של אורי וידיסלבסקי

מסעירה .

מרשימה בעיקר במקצביה ,ובולטים במיוחד

כלי ההקשה המגוונים .רמת כל הרקדנים

שלא כמו הרבה

מצוינת  ,אבל עידו מתגלה כמבצע משכמו

כוריאוגרפים צעירים  ,ענת

ומעלה  ,והוא מרשה לעצמו להטוטים )במובן

דניאלי אינה עסוקה רק

החיובי של מונח דו ערכי זה( וירטואוזיים

בצעדים על הבימה אלא

מבריקים.

משתמשת היטב גם
בכניסות וביציאות  ,אותן

לפני תחילת הבכורה נתן לי אביו  ,דוקטור
ישעיהו תדמור  ,מאמר פרשנות פרי עטו על

ה י א מעבירה דווקא
ו ) ם וכדק ) נוס  ,פסט ) נל ) שר אל

לאחורי הבימה .כניסה
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עבודת הבן  .מצוטטים בו פילוסופים כמו

מהרקע היא הדרגתית  ,לעומת הכניסה או

קירקגור והאקסיסטנציאליסטים  ,אך מה

היציאה לצד הבימה סמוך לפרוסצניום שהיא

שעשה עלי רושם אינה היומרה הפילוסופית

היומרה הפילוסופית )אם ישנה( אינה משנה

דרמטית וחזקה  ,וגם אמצעי זה מעניק

)של האב(  ,שלא תמיד יש לה תימוכין של ממש

דבר .זה מופע מרגש ,חדשני וא י שי מאו,ד

לאוקטובר רוגע ונועם.

בתנועה של הבן  ,אלא העובדה שאבי היוצר

שכדאי לראותו יותר מפעם לגלות את כל מה

מצא לנחוץ לכתוב פרשנות מלומדת על עבודת

שיש בו .

בנו  .זה מחמם את הלב .

במחול המוכר של נהרין מופיעים כל סימני
יש לעידו תדמור מזל
בעולם הבימה

-

-

שבלעדיו אי אפשר

שנמצאה לו תשתית ממשית

בהפקה של מרכז סוזן דלל ,ושמצא מנהלת

ההיכר של עבודתו בשנות השמונים  ,כשהיה

הוכחול

הקווכיבר

של ברלין

מושפע מאוד מיירי קיליאן  .בעיקר זה בולט
בקטע הפתיחה  ,שכן " טאבולה ראסה

II

הוא

להקה מסורה בדמות איילת בהט  .אין ספק,

מחול בעל מבנה בלתי שגרתי

נולדה למחול הישראלי להקה חדשה.

וסיומו הולך לגווע  ,מה שמכנים במוסיקה

66

קבוצבר

בריאסרו ן

של האופרה

-

פתיחתו קצבית

בית האופרה השוכן במזרחה של ברלין נושא

את השם המוזר במקצת .Komische Oper
הכוונה אינה למה שמכונה ,opera buffa

משמע מןפעים משעשעים ןקלילים ,אלא

מו גבעה המתרןממת ןמתבקעת לעי נינן,

הןא הכןריאןגרף היחיד בערב זה )שכלל גס

למןשג היןןני העתיק שמתאר מןפע בימתי

מסמלת את התהןס הנפערת ביו משפחת

עבןדןת מאת בןני פיה ,דפנה הררי ןנןעה דר(,

שאינן טרגדיה .מןסד מכןבד זה הזמיו בעןנה

קפיןלט ןמשפחת מןנטגין .התלבןשןת

שאינן נכנע לכןריאןגרפיית השכפןל

הנןכחית שני הןלנדים ששמם הןלך לפניהם,

המצןינןת ןהתפאןרה הגמישה )שמסן גלת

הסימטרית ,הנשלטת על ידי אןניסןנן שממית

את יאו לינקנס להיןת כןריאןגרף הבית של

להפןך בו רגע לןןיטראז' של כנסיה( ,יצירתס

כל מתח צןרני .הבימה אצל שרעבי נעה באןתה

הקבןצה ןאת מרק יןנקרס  ,מי שעמד שנים

של פטריסיה מןז ןמישל סןןרטס ,מאפשרןת

תערןבת מיןחדת במינה המציינת כןריאןגרפיה

ארןכןת בראש פסטיבל המחןל ההןלנדי

לרקדניס הצעיריס להשתןלל כדבעי,

של ממש ,של טבעיןת מןבנית כביכןל מאליה,

השנתי ,להיןת המנהל האמנןתי של התיאטרןו

ןהכןריאןגרפיה נמרצת ,אקרןבטית ןמרתקת .

ןייחןדיןת מפתיעה .בכל יתר עבןדןת המןפע

מחןל החדש.

עד להפסקה.

שראיתי הרקדניס לא נתנן ןלן לרגע את

תחןשת היצירה הספןנטנית .אפילן במחןל

אלינן הגיעה הלהקה במסגרת הפסטיבל

סיפןר העלילה המןרכב למדי ,שמתחיל אחרי

השנתי בבית שאו ןהןפיעה עם שתי יצירןת:

ההפסקה

ייאדיפןס המלך" ,אןרטןריה מאת ז'או קןקטן

הנסיך פריס )שקצת הלכה לאיבןד בגרסה זן(,

-

נישןאיו בסתר ,הצעת הנישןאיו של

ןאיגןר סטרןןינסקי ,שגם הלחיו ,ןגרסה של

ןבייחןד ליל האהביס היחיד ביו רןמיאן ןיןליה

לינקנס לבאלט הנפלא של פןקיו ,ייפטרןשקה".

שלן ,משןרטט ברישןל .רןמיאן נכנס למיטה עס

כלתן לבןש במכנסייס ןנעןל נעלייס ,על בימה

הראשןו ,שכןלן לבישת בגדיס ןפשיטתס על ידי
קבןצת רקדניןת ,הכל נראה כעןד העתק ,ןאקט

תליית הבגדיס על חבל ןלבישתס שנית לא
נןצל מספיק.
הגיע הזמו שבןעז שרעבי יתגבר על האנרכיזס

ב"אדיפןס המלך" המןסיקה היא המרכיב

ענקית ,פתןחה ןמןארת  ,כך שסיפןר השחר

הבסיסי שלן ,ייצא מהפןזה של הנער

הטןב ביןתר ,כי לינקנס ,הכןריאןגרף ,שגה,

המפציע לקןל ציןץ העפרןני הןלך לאיבןד .ןגס

ןיתחיל לעבןד במסגרת מקצןענית של ממש.

לדעתי ,לכל אןרך הדרך .קשה להבדיל ביו

הסיןס קצת דל ,שכו קשה מאןד לרקןד עס

הדמןיןת ,אדיפןס אינן מתחיל משיא הקריירה

נערה מעןלפת ,אן מתה ,ןזה חבל ,כי התמןנןת

ןנןפל אל תהןם הייאןש ןהרקדנים זזים רק

ההמןניןת מעןלןת ןהרקדניס מצןיניס.

הנצחי,

חבל על כשרןנן שיתבזבז.
.להקת או.לטימה וז  ,ייאובדנו ש.לאיחוד נשגב"

כשהזמרים )המן קלטים( משמיעים את
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התפקיד .רןב הזמו ניצבת הקבןצה בשןרןת

ישרןת ,בסימטריה הממיתה כל ענייו ,בפןזה
של דןם מתןח שכל רב סמל בבסיס טירןנים
היה נהנה ממנה .רק ליןקסטה )סןזנה קןרצמו(
יש כניסה מרשימה

נפילה מאבני התיאטרןו

-

הרןמי הנהדר לזרןעןת החיילים ,ןרק היא ממש
רןקדת ,לא בפןזןת קפןאןת .ןלבסןף ,במקןם

שאדיפןס ינקר את עינין ,פס דס יןרד על גבן
ןהטרגדיה היןןנית הקפןאה כמן עןף

בסןפרמרקט מסתיימת מבלי להןתיר רןשס אן
ריגןש בלב הצןפה.

החלק השני של התןכנית

-

הגרסה של לינקנס

לייפטרןשקה" הןא שןב מחןל בתלבןשת
אחידה ,ממש מדים ,שעןשה שימןש מנןכר

בתנןעה סימטרית .התנןעה אינה מצליחה
ליצןר את אןןירת השןק ,את הצבעןניןת של
תיאטרןו הבןבןת ,שבן הבןבןת נלחמןת
ןמקנאןת כאילן הין בשר ןדס .פטרןשקה אינן

נןגע ללב ,הבאלרינה אינה רןקדת ןאינה
מפלרטטת עס הכןשי )שהןא לא כןשי ,לא

בשןרה התחתןנה זן להקה בלתי מןכרת,

אליס ,ןלא די גבןה כדי לתת תחןשה של אדס

כןריאןגרף מענייו ןביצןע טןב .מה עןד אפשר

מסןכו ןייצרי( ,ןמכל הטרגדיה של הבןבןת לא

לבקש?.

נןתר דבר

-

הגעתי למןפעי להקתן של ןיס ןאנדקייבןס,

Ultima Vez

כי גס דמןת הבןבנאי סתמית .זה

ןההבטחה לא קןימה.

)הדרך האחרןנה( ,בפסטיבל

ישראל ,מלא ציפיןת ,אחרי שראיתי את

היה ערב מאכזב ,בייחןד כי הקבןצה

הברלינאית החדשה היתה הבטחה מסקרנת,

וכעולה

אבל לא וכרגש

-

"וכוזע"

n

יאסרון

"בי:כורי

העבןדה של ןאנדקייבןס עס בת-שבע.

וכחול

העי

של

nי "o

לשתי היצירןת שאיתו הןפיעה הלהקה
בפסטיבל כןתרןת פסימיןת

הנאהבי

בביצוע

O

וכוורונה

הבאלס

הוואלוני וכבלגיה

יש משהן יןמרני בכינןי קבןצת רקדניס

צעיריס  ,בןג ר י מרכז ייביכןרי העיתיס" ,

סמנטי אן פילןסןפי של השמןת הללן איו ער,ך

תיאטרןו מחןל תל אביב .הלהקה )מנהליס

כי ןיס ןאנדקייבןס אינן עןסק בתכניס במןבו

אמנןתייס

המחזה יירןמיאן ןיןליה" של שקספיר הןא

-

ייאןבדנן של

איחןד נשגב" ן"מה שהגןף לא זןכר'! לפיענןח

-

בןני פיה ןדפנה הררי( הןפיעה

במרכז סןזו דלל בתןכנית שרק אחת העבןדןת

הספרןתי ,מה שמענייו אןתן זה היכןלת

התנןעתית של רקדנין ןדמיןו פןרה ןפרןע,

טרגדיה של נעןריס ,ןהכןריאןגרף ז'אק

שנכללן בה נחרתה בזיכרןני ,עבןדת ן של תןמר

המכניס לבימת המחןל הכל

דןמברןבסקי נשאר נאמו למקןר בענייו זה.

שרעבי.

פיןטי ,בעיקר של סצינןת על שפת היס( ןעד

הןא יצר באלט על נעריס ןנערןת בני זמננן ,ןרק
החרבןת ןכמה לפידיס מזכיריס לנן מדי פעס
שמדןבר בימי הרנסאנס .כי הרי באמת לא
השתנה דבר

-

עדייו צעיריס אןהביס נדרסים

-

מקןלנןע )מאןד

טקסטיס ,אפילן בעברית! מבחינה מחןלית
תןמר שרעבי עצמן מסתןבב ביו רקדנין לבןש

הןא אןהב לסכו את שלמןת האבריס של

מיו מעיל הןדי לבו  ,שיערן אסןף לצמה  ,ןזקנן

רקדנין המסןריס ,הנהניס מהלןליינןת

ןכל איכןת התנןעה שלן עןשיס אןתן למעיו

הקרקסית הזאת.

על ידי איבה ביו משפחןת ,עמיס ,עדןת ,דתןת

גןרן ןמנהיג הקב ן צה .הןא מנהל את התנןעה

ןמעמדןת.

במעשיןת ןאןתןריטה ,ןדמןתן מאחדת למקשה

בשני המןפעיס חשתי בתןפעה מןזרה

הפתיחה

-

חבןרת צעיריס )ןביניהו ראןיןת

לציןו מיןחד שפע רקדניןת מצןינןת(

המשתןלליס על הבימה ,שבחלקה האחןרי היא

-

התנןעה

אחת את הרקדניס ןאת התנןעןת הנמרצןת אך

המעןלה אמנס מעןררת אמפתיה ןהביצןעיס

הנינןחןת )ביניהו נפילןת מכיסא המתהפך

הס מדהימיס ,אך הס אינם יןצריס בצןפה לא

לאחןר בצןרה מסןכנת(.

מעןרבןת ןלא ענייו .אןלי הבעיה נעןצה במינןו

-

בכל קטע חדש יש תחןשה של התרןממןת
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הרןח בשל המצאה בימתית כזן אן אחרת,

תמן נ ה של משחקי ילדיס משעשעיס ןמשחקי

ל ע בודתה  .ע ם זאת  ,איני רואה סיבה סבירה לא להתלהב

בגלל רג ע מצןין של מחןל )בייחןד בדן אטיס(,

מקלןת  ,בלי להפןך עצמס למןצר תיירןתי

מהמופ ע המ י וחד במינו שהפיקה ולא לשבח את עבודתה

אבל אז חןזר המןטיב החדש על עצמן עד זרא.

ממןתק ןמלאכןתי.

כמנהלת האמנות י ת של יי אסקסטה "  .ה י ותה קולג י ת ל א

מייחל שייגמר כבר ןיבןא תחתין משהן מדהיס

כשהמןפע החל להתגבש התעןרר הצןרך לגבש

חדש.

גס את המןסיקה ןהתלבןשןת .למזלס של כל

ככל שהדבר נג ע לי ,אני מצאתי את עצמי

מחייב לה ע ניש אותה בהתעלמות ואות י באלם .

העןשיס במלאכה  ,אחרי שהמלח יניס ,שהןזמנן

זכחול זכול קיר זכתכת

אי אפשר לשכןח .שני בחןריס )אחד מהס

שמען את הא י לתןריס המקןר י יס  ,הס יעצן לא

ה י ן זמניס שפסטיבל ישראל היה הזדמנןת

היןצר( מתגלגל י ס ןמתכןןציס כזחל י ס מןזריס

לערב מלח י ניס בעיצן ב ןבב י צןע  .המנהל

י חידה לראןת מןפעיס חדשנייס ממש,

למשל  ,את פתיחת יי מה שהגןף לא זןכר" דןןקא

של פרפר ,כביכןל לפ י פקןדןת של מתןפף
מדהיס  .גס במןפע השני תריסר המןסיקאיס

המלןןיס כב י כןל את המחןל בעצס יןצריס

לחזרןת לכתןב ןלשכלל את הליןןי המןסיקלי ,

המןסיקל י של הקבןצה היה לבסןף אחד
הרקדנ י ס

-

זנה אדחננ י  ,א י ש מןכשר

שמנגן,

רןקד ןשר.

גס התלבןשןת צמחן מרעיןנןת ראשןני י ס

פשןט י ס
זאת ןעןד

-

הפירןטכניקה של פיצןציס ןעשן

מתחרה בפירןטכניקה של הרקדניס .בקטע
מסןיס כןלס משליכיס על כןלס לבניס

האחרןנה באמנןת העןלס  .יןמרה זן של
חדשנןת ןחלןן ראןןה לעתיד מכבר אינה קיימת

אןתן  .הס י שןביס על גרס מעלןת ענקי ברקע
הבימה  ,ממש במרכז הענייניס .

כשלהקןת ןיןצריס הביאן לירןשליס את המלה

-

מיני פיז ' מןת בהירןת לבניס ןשמלות

הנהלת הפסטיבל יי הןלכת על בטןח " ןמביאה

את בז ' אר ןאת מיה פליסצקיה הישישה ,ןאס
יש כבר משהן שטרס נראה בארץ ,כמן הלהקה

לבנןת חצי שקןפןת לבנןת .המעצבת טלי

של ןיס ןאנדקייבןס ,הןא מגיע לפסטיבל שניס

יצחקי היא שתרמה את מןמחיןתה לפן זה של

אחרי שרכש פירסןס עןלמי  .הפסטיבל למעשה

המןפע .

סייס את תפקידן אלא עס כן יאפשרן לן

הממןניס

ן בלןקיס של בניין  ,ממש אינתיפאדה  ,עד

-

עיריית ירןשליס ןהמשרד

שבסןף הבימה מכןסה שברי אבניס  .הבלןקיס

גןלת הכןתרת של המןפע הןא קטע מןשר של

לאמנןיןת  ,לשןב אל הדרך הנכןנה במחיר

הללן משמשיס לרקדניס גס כדי ליצןר מיו גשר

תפילןת ע תיקןת בשפת הגעז  ,הידןעה ה י ןס רק

הפסדיס כספייס אפשרייס  .מי שרןצה להרןןיח

ניי,ד שאןתן הס סןלליס תןך כדי הליכה עלין .

לזקני העדה  ,הקייסיס )המנהיגיס הרןחנייס

מןטב לן להניח לאחריס לקייס פסטיבל של

זה אמצעי מצןין שדןמה לן ראינן אצל איציק

של העדה האתיןפית שהרבנןת מנסה לדחןק

אמנןיןת הבימה.

גלילי )אפילן האשימן את גלילי בגניבה

את רגליהס ןלקעקע את סמכןתס(  .אשל

כןריאןגרפית מןאנדקייבןס ,אף שהןא עןד לא

הזמינה את אחד הקייסיס )שאת זמרתן

ראה אז מעןלס את הלהקה הבלגית ןהשתמש

ןמחןלן תיעדה לצןרך עבןדה מדעית שלה(

פסטיבל ישראל לכלןל בתןכניןתיה לא רק

באןתן אמצעי באןפן ןבמשמעןיןת אחריס

ללמד את הצעיריס את הלחניס  ,ןהקבןצה

מןפעיס יימןכריס" ןמכןבדיס ןהזמינה גס

לגמרי( .

עיבדה אןתס ןהעניקה להס ביצןע מרגש

קבןצה קטנה מסלן בניה )הרפןבליקה היחידה

ןפיןטי .

מין גןסלביה לשעבר ,שלא נפגעה על ידי

על אף האמןר לעיל ,השנה החליטה הנהלת

מלחמת האזרחיס  ,שאןלי ,סוף סןף ,חלפה מן

ענק בלי ראש  ,רקדן עיןןר )בעל פניס רגישיס

Betontanc

תחןשת הראשןניןת  ,הייחןדיןת האסתטית

העןלס( ,

ןקרבןת מריס בין אןהביס הןפכיס את

ןהאןתנטיןת מזכירןת לי את ענבל בראש י ת

שפןעלת כחמש שניס בעיר העתיקה ןהיפה

המןפעיס לחןןיה חשןבה  ,למרןת הקןר הרגשי

דרכה  ,בשנןת החמישיס ,סמןך לעלייתס של

לןבליאנה.

מאןד בהקרנת הסרט( ןשפע הלצןת חזןת י ןת

המנשב מהס ןהמסר הזניח שלהס  .כנראה

יהןדי תימן ארצה  .המפגש ההיסטןרי המןצלח

הגענן לתקןפה שבה החידןשיס התנןעתייס,

בין הכןריאןגרפית שרה לןי-תנאי לבין העןליס

)מחןל בטןן( שמה,

המןפע שראיתי ,ייכל מלה שןןה זהב" )שאנשי

הבימתייס ןהחזןתייס הס הכל ,ןאיש אינן

הצעיריס מתימן הצמיח אז תיאטרןן מחןל

הפסטיבל כדרכס תירגמן לא

מבקש להביא לנן מסר אן לחדןר לעןלס

ישראלי מקןרי ברמה בינלאןמית .מקרה דןמה

מןל  ,לפני ןעל גבי קיר לא של בטןן דןןקא אלא

הרגשןת שלנן .

מתרחש היןס עס האתיןפיס .לרןת אשל היתה

של מתכת .היןצריס ןהמבצעיס הצעיריס

הרגישןת להבחין ביןפייס של החןמריס

משתמשיס בן לא רק כמשהן שאפשר לטפס

שסיפקן לה תלמידיה  ,ןהצניעןת הנדירה ליטןל

ןלהילחס עלין ןליפןל ממנן אלא גס לנגן בן

את המתנה הזאת  ,של טרפסיכןרה האתיןפית

בעזרת כף היד אן מקלןת .

הפתעה

אתיופית *

נכןן(, ...

מתרחש

ןבעזרת הידע הרב שלה בעיצןב מחןל מןדרנ י
לעיתיס רחןקןת מזדמן לך להיןת נןכח בלידתן

לבי י ס מןפע יןצא דןפן ןמרגש כל כך .

בסגנןן התנןעה שלהס ניכר שהס ראן מןפעיס

עכשןןייס  ,מאןהד נהרין ןעד בילי פןרסיית,

של משהן מןפלא  .תחןשה כזאת של התלהבןת

להקת יי אס קסטה" הספיקה כבר להןפיעה

ןמכאן כל החיבןקיס שנגמריס בנפילה ,

של להקת הסטןדנטיס האתיןפיס של

במסגרת האןניברסיטה  ,בפסטיבל כרמיאל

השמלןת הקצרצרןת של הבנןת ןהתערןבת

אןניברסיטת חיפה .בלהקה שישה בחןריס

ןבמקןמןת אחריס בארץ ,ןרקדניה הןזמנן על

האןפיינית של כןח ןאכזריןת עס רגעי קרבה

ןחמש בחןרןת  ,רןבס מהחןג לתיאטרןן אך לא

ידי ארגןן הג ' ןינט להןפיע בפריס .

ןאנןשיןת ,המפןזריס על פני התנןעה כתבלין .

מקןס ללא כןןנןת מןצהרןת מראש  ,בשיעןרי

מאןד מפתה למתןח קן בין סיןר האתיןפיס

זה אינן מןפע גדןל אן מהמס  ,אבל יש בן כנןת

התנןעה ןהכןריאןגרפיה של רןת אשל .

ןשל הנאה אסתטית חשתי בעת צפייה במןפע

כןלס  ,ןהיא נןצרה כבדרך אגב כמעט  ,ןמכל
המיןעד בבירת צרפת  ,בין מןפעי הבאלט

ןאמת פנימית משכנעיס  .יש באירןפה הרבה

התנ " כי התימני של רינה ניקןבה שס  ,ערב

קבןצןת זעירןת כאלה  ,אבל עד שאמרגן מעז

מלחמת העןלס השנייה  ,ןבין יי מסע הניצחןן "

להזמין אןתן עןבר זמן רב .יש למצןא דרך

האלגנטית כל כך ןמלאת הנשמה של

הראשןן של ענבל בעןלס  ,שכלל גס הןא את

לממן הןפעןת של להקןת קטנןת ןלא רק של

הסטןדנטיס  ,ןבייחןד יכןלת האילתןר שלהס .

פריס ,משןס ששס זכתה לןי-תנאי בפרס

באלטיס גדןליס ןעשיריס .

את אשל הלהיבה איכןת התנןעה המיןחדת ,

התןכנ י ת הראשןנה של תיאטרןן המחןל

התחרןת הבינלאןמית על עבןדתה .

האתיןפי של אןניברסיטת חיפה  ,ייאסקסטה ",
נבנתה על חןמריס אתיןפייס י הןדייס

רקדניה של רןת אשל עןשיס את צעדיהס

מסןרתייס  ,במןסיקה ,במקצביס ןבתנןעה ,

הראשןניס על בימת המחןל ןאי אפשר להתנבא

יצירה

ברוח

התקופה

והיתה למופע מדהיס ב י ןפין ןבמקןריותן  .שס

לאן יגיען  ,אך ההתחלה מלבבת  ,מסקרנת

כמן שנאמר בשלאגר ההוא ; יי יש לי חיבה

הקבןצה הןא כשמן של מחןל כתפ י יס האןפיינ י

ןאןלי היא מסמנת התחלה של דרך ישראלית

לאמנןת קןנספטןאלית בתל אביב  ".אין לך

ייחןדית בחיבןר אמנןת אתנית עתיקה לעיצןב

דבר מרתק מצפייה בניסיןנןת ראשןנייס של

ן י צירה מחןלית מןדרנית .

אנשיס צעיריס  .תןכנית רקדני האנסמבל של

לעדה

-

עןלס שלס של מחןל שמרןכז בכתף

ןבגב.

בת  -שבע  ,ייאנסמבל-יןצריס "  ,שראיתי רק מופע
אחד מתןכן  ,הצטיין ברמת ביצןע גבןהה,

תןך כדי עבןדה עסקן הרקדניס בנןשאיס

שהציעה להס רןת אשל ןבנן פןלחן טןהרה

* הערה אישית

שלס )טקס אתיןפי יןמי של רחצה בנהר( ,

ה " רבעון למחול" ואיני מתיימר להיות אובייקטיבי ביחס
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-

רות אשל ה י א שותפת י לעריכה של

כמצןפה ,ןתחןשה של מןזרןת בכל מחיר.

בקטעי הסןלן ןביצירןת הקבןצתיןת ניכר שפע

ןהצעד העיקרי שלהו הןא מיו נעיצת כף הרגל

אחרי שנים של נימנןם ןאפרןריןת ,ןהןא שןב

של יצירתיןת ןגם ,כפי שאפשר היה להניח ,

ברצפה .התנןעה החדה ןהעןקצית הזאת לא

אחת מלהקןת הבאלט הגדןלןת באירופה.

סימני ההיכר של המןדרניזם כפי שהןא

הןלמת פיןת ,שהו ככלות הכל רןחןת חןפשיןת

מתבטא אצל אןהד נהריו ,ןים ןאנדקייבןס

ןליריןת ןבלתי ניתנןת להכנסה לסד של מסדר

ןיןצרים אחרים שעןבדים עם הלהקה האם.

בןקר.

אהבה

יןת .ר מדי אןניסןנן ןשכפול של סןלן לשלישייה,

מוסיקה חיה תמיד מןסיפה משהן למןפע של

המןפע החדש של ניר בן-גל ןליאת דרןר,

מחול ,אבל הביצןע של תזמןרת רעננה ןמנצחה

 l1לשבת לקןם אהןבי  ",מהדןרה נוספת של

עם

כל דבר

כרגיל אצל כןריאןגרפים צעירים היה הרבה
ןכו המצאןת תנןעתיןת רעננןת לצד פתרןנות
שגרתיים .ניכר בעבןדןת שראיתי עןדף תחכןם

של

 l1החלןם l1

מחןל תיאטרלי עשיר מאן,ד ייצרי מאןד ןיפה

היה אנמי ממש.

ביןתר  ,זכה לביקןרןת קטלניןת מאחדים

ןרצוו לומר יותר מדי .יש ביטןל מןחלט של

מחיצןת ביו גברים ןנשים ,שןןיןניןת בנטל

לא הכרתי את יצירתן של אשטןו " רפסןדיה ",

מעמיתי  ,ןאני מתקשה להביו מדןע  .חןששני ,

ןבתלבןשת.

למןסיקה מאת רחמנינןף .תמןנת הבימה

שהדעה השלילית נןבעת מהעדר הבנה

שייכת כןלה לסגנןו המןפשט של שנןת

לאירןניה  ,שהיא רכיב חשןב ביןתר בעבןדתם

השלןשים ,בצןרןתיה הגיאןמטריןת ןצבעיה

החדשה של דרןר ןבו-גל.

"4

ממתקים אנדלןסיים

l1

של יןסי ברג משעשע,

"נןסטלגיה סנטימנטלית רןסית" של הלל קןגו
צפןיה ןיש הרבה קצןןת לא מחןברים אצל קרו

לןי .בסיכןמן של דבר ,בחבןרה מלבבת זן של
בני תשחןרת לא הבחנתי בכשרןו כןריאןגרפי

משכנע ממש ,אבל ברןר שגישתם של מנהלי
האנסמבל )נעמי פרלןב ןאןהד נהריו( חיןבית,

ןמעודדת יצירתיןת .בזכןת גישתם האנסמבל
אינן סתם "מחסו" אן חממה ללהקה
הראשונה ,ןגןף המספק מופעים לבני הנעןרים,
אלא מקןם שבן מתפתחים כשרןנןת יןצרים
ןלא רק מבצעים מןכשרים ,ןזן חשיבןתם של

המןפעים האלה.

ביקור מלכו:חי
מןזר ,אבל הבאלט המלכןתי הבריטי נמנה עם
הלהקןת החשןבןת המעטןת בעןלם ,שעד

השנה לא הןפיען בארץ .השנה תןקו העןןל
בצןרה מרשימה עם  l1אגם

הברבןרים l1

בקיסריה ןתןכנית שעיקרה אשטןו בתל אביב.
נדמה כאילו הבאלט הבריטי המלכןתי הןא
מוסד עם עבר היסטןרי מפןאר ןמסןרת ארןכת

7יאת דרור ו)יר

החזקים ,הניגודיים ,ןבתלבןשןתיה

-

בו-כ,7

"7שבת 7קוט אהובי"

חליפןת

צן 7וט ,יו 7ב

ימים כמן הבאלט הצרפתי אן הדני ,אבל

מסןגננןת ןשמלןת בצבע אחד פרי עיצןב של

למעשה עד שנןת השלןשים של המאה לא

פטריק קןלפיל,ד ןהיא מרשימה מאןד  .גם

העל י לה מתרחשת בחדר שקירןתין מצןפים בד

היתה לאנגליה להקת באלט של ממש ,ןהלהקה
שיסדה נינט דה ןאלןא זכתה לתןאר
רק בשנת

 l1מלכןתי l1

.1954

התנןעה נקיית הקןןים היא כמן המשך היצירה

ןכפתןרים משןקעים מקנים לן הדר  ,ספק חדר

של ניז'ינסקי משנןת העשרים אן של הבאלטים

שינה של יצאנית צמרת ספק תא בידןד מרןפד

הסימפןניים )משמע המןפשטים  ,נעדרי הקן

של בית משןגעים .שם מאכילים אנשים בעל

העלילתי( של מאסיו מאןתו שנים  ,אן אחןת

כןרחם ןרןחצים אןתם  ,ןאחת הרקדנ י ןת אפילן

הבאלט l1

של אשטןו משנןת

סיר פר,ד כפי שכןנה פרדריק אשטןו ,היה

צעירה ל  l1תמןנןת

מהרקדנים הצעירים של דה ואלןאה )ןמרי

הארבעים .לכו הןפתעתי לגלןת שעבןדה זן

ראמבר ,שלזכןתה נזקפת יצירת באלט בריטי

בןצעה לראשןנה

טןב ,לא פחןת מאשר לזכןת דה ןאלןאה( .הןא

ןמהנה שבןצעה על ידי הלהקה כןלה  ,אך ראןי

ב .1980-

זן יצירה מרשימה

מפשילה את מכנסין של אחד הרקדנים
ןמצליפה באחורין בחגןרה

-

אירןעים מרכזיים

בשפת הבימה ןהתנןעה של הצמד היצירתי
הזה  .כמן כו מטפסים על הקיר ןנזרקים אלין,

החל ליצןר כבר בראשית דרכו ןהיה ברןר שיש

לציןו מיןחד הסןלו ,הרקדו היפני טטסןיה

פעילןיןת כאילן נןרמליןת ןחסרןת פיןט אבל

לן מה לןמר ככןריאןגרף .הןא עיצב את סגנןו

קןמאקאןןה  ,שהדהים ביכןלת עןצרת נשימה.

בכוריאןגרפיה זן הכל נמלא משמעות  ,אירןניה ,

הבאלט הבריטי החדש יןתר מכל כןריאןגרף

השןתפה שלן לסולנןת בערב שבן נכחתי  ,ג ' ייו

ניכןר ןכןח בימתי רב .

יחיד אח,ר אף כי לא היה מרדו ןמהפכו
להכעיס  .המחןל שלן

 l1החלןם ,l1

גרסתן ל  l1חלןם

בראןו  ,היתה חיןןרת ממנן ןגדןלה עלין
)מבחינת גןבהה( במספר אחד אן שניים.

ליל קיץ" השקספירי ,נאמו למסורת ןמשרטט

בו-גל עצמן מתמכר למה שהןא אןהב לעשןת
על הבימה

-

ללבןש שמלה ,ןהפעם לא ברןר אם

את העלילה הסבןכה מבלי להיכנס ליןתר מדי

אשלי פייג'  ,אחד מיןצרי הבית של הבאלט

הןא אשה אן כןמר בגלימתן  .הןא מדבר ןמזמר

פרטים .אשטוו הניח בצדק שהקהל שלן מכיר

המלכןתי יצר מחןל אפל  ,זןויתי ןנמרץ לפי

לן על אהבה בקןל סןפרנן צפצפני במתכןןו,

את סיפןר האןהבים המבןלבלים ןהסכסןכים

ביו אןברןו מלך הלילה ומלכתן טיטניה
)בגילןמה המעןלה של שרה ןילדןר( .הרי אשטןו

מןסיקה מאת ג'ןו אדמס ,שכןתרתן

-

ציטןט

ידןע משירן של ויליאם בלייק על הנמר
האימתני  l1 ,הסימטריה

הנןראה l1

של פרןןתן ,

ןלמה באנגלית  ,אס בי י דיש זה מצלצל יןתר
טןב? מי שפירש זאת כהתמסרןת לרןמנטיקה
)ןהין כאלה( כנראה לןקה בשמיעתן  .הרי זה

הוא שאמר שבבאלט איו כל דרך להסביר

הןלמת את האןןירה החדה כתער של המחןל.

שאשה זן היא החןתנת שלי .גם בגרסה של

פייג' לא השכיל לנצל את התפאןרה הא-

אשטןו השדןו פןק ,מגןלם על ידי אנתןני בןרו,

סימטרית  ,האפןרה שחןרה של אנתןני

הלהקה מלןכדת  ,המסריס זןרמים בהירים

גנב את ההצגה .בןרו הןא זריז ןקטו קןמה

מקדןנלד.

ןברןרים .כל תנןעה נןשאת מסר משמעןתי .

ןנהנה מהטריקים שלן כדבעי.
הטענה הסגנןנית היחידה שיש לי כלפי
 l1החלןם l1

היא ,שתנןעת הפיןת מזכירה מדי

תרגילי סדר צבאיים .הן נעות שןרות שןרות

לעג לסנטימנטים ןלא רכרןכיןת.

אבל  ,כרגיל אצל יןצר י ם מחןננים אלה ,הכל
האכזבה הגדןלה היתה אירק מןחמדןב  ,הכןכב

ניתו במנןת גדןשןת מדי .שןב ןשןב חןזרים

הרןסי של הלהקה .הןא לא רק נראה כנהג

המןטיביס  ,נשנןת הסצינןת ןהמןפע נמשך

משאית כבדה הןא גם רןקד כ,ן ןבכל זאת

בערך כעשר דקןת מעל לנחןץ .חןששתני ,שאת

נראה שהבאלט המלכןתי הבריטי התאןשש

תןרת הקיצןר דרןר ןבו-גל כבר לא ילמדן.

69

אוהד

נהרין

צוחק כל הדרר לביYכה

הרקדנים ויתר חלקי גופם ,אבל החושך בלע

מאוד של ג'ון באטלר לייכרמינה בוראנה" של

רבים מאלה.

אורף .ההפתעה היתה שעופר זקס מסוגל עדיין
לרקוד בצורה מרשימה ,ושאפילו בבגד כמעט

איך הוא מעז ,הפרחח הזה ,לבלבל אותנו ככה?

בלתי קיים הוא נראה נאה וצעיר ,אבל

הבינלאוYכי

אחרי שהורגלנו שעבודות של אוהד נהרין הן

הפו

גדולות ממדים ,מלוות במוסיקה רועשת ,עם

כרYכיאל

של

הכוריאוגרפיה של באטלר נראתה מיושנת.
נוסח זה נוצר בשנת

אלימות מפעפעת מתחת לתנועה הווירטואוזית

- 1959

אבל בהחלט משומש.

ותלבושות מכוערות-אופנתיות ,הוא יצר מחול

מדי שנה טורחת הנהלת פסטיבל המחולות

קאמרי )שישה משתתפים בלבד( ,מלווה

בכרמיאל להביא לעיר הגלילית היפה להקות

במוסיקה שקטה-רוגעת .במופע החדש יש

מחו"ל ,שיעשירו את מבחר המופעים המוצע

שענר

טקסטים משעשעים של נונסנס והרבה

לאוהבי הריקודים .השנה כלל היצע זה את

של רYכי באר

אירוניה .ממש ניגוד קוטבי למה שהורגלנו

באלט העיר בראונשווייג ,גרמניה ,שמנהלה הוא

הכוריאוגרף פייר

לראות כסגנון הנהר יני.

ויס ) (.Pierre WySS

רקדניה

של להקה עירונית זו מעולים ממש.
רק בעניין כותרות מוזרות נשאר אוהד נהרין

נאמן לעצמו

-

לעבודה החדשה של בת-שבע

קוראים יייאג" .אבל שמה של יצירה אינו אלא

להקת המחול הקיבוצית חגגה יום הולדת 25
במופע לילי שהחל באחת אחר חצות .שיחזור

התוכנית כללה מבחר שלם של סגנונות :יצירה

שחבל מאוד שעבודות מסוג יימשחק הכיסאות"

ממש לא מעניינת של פיטר דה רויטר ההולנדי

מאת יירי קיליאן או "למטה בצפון" מאת מאץ

"  ", Glasstuckעבודה רעשנית וכאילו

ידית לנוחיות המשתמשים; ממש כשם שלא
ידעתי למה ייאנאפאזה" נקראה אנאפאזה ,לא

אופנתית מאת אנטוניו גומז ,מחול מצוין

איכפת לי מה זה או מי זו יאג )אולי זה בעלה

ביו

השYכשונר

מספר קטעים מתוכניותיה הישנות הוכיח,

-

של הבאבאיאגה ,המכשפה הרוסית מהאגדות?(

לא ממש ענתיקה

אק כבר אינן חלק מהרפרטואר הפעיל של

הלהקה .גם הרקדנים ה"וותיקים" בועז כהן

בביצוע מבריק מאת האנגלי ריצ'רד וורלוק

וזיו פרנקל ,ניצה גמבו ,ארי פסטמן ועינב כהן-

יישוברי הלבבות"

לוי ,שהתגייסו לחדש את הקטעים הללו ,תרמו

) - (Richard Wherlock

שמו ,והרביעייה של ויס ,שבדומה למה שעשה

לתחושת הזכרונות הנעימים .הדואט ייהגרעין

המופע מתחיל ב"תרגיל" שיירי קיליאן כבר

בשעתו חוסה לימון לעלילת הטרגדיה

והקליפה" מאת יהודית ארנון בוצע על ידי

השתמש בו .הצופים נכנסים לאולם דרך חדרי

השקספירית ייאותלו" ,הכניס את ייכרמן"

פסטמן וגמבו והיה בו חן של תמימות נעורים.

האיפור של הרקדנים ,עוברים את הבימה

למחול לשתי רקדניות ושני גברים .תמצות

אך החגיגה הפומבית האמיתית ,מופע שאי

ויורדים לאולם מהרמפה .אם נהרין התכוון

מוצלח זה של סיפור מוכר נרקד בצורה

אפשר היה להשיג עבורו כרטיס בשל הדרישה

ליצור מפגש אישי בין המבצעים לצופים ,ללא

מבריקה ממש של ידי אמני הבאלט של

הרבה ,היתה בכורת עבודתו הטרייה של רמי

ברואנשווייג.

באר ייבאחת השעות של היום או של הלילה".

מחיצות ,לפני תחילת המופע ,היה עליו לעצב
יותר את הפגישה בחדרי האיפור .נכון ,שעצם

העובדה שצופה רואה את עמיתיו מהקהל נעים

על הבימה לצד הרקדנים ,יוצרת אצלו תחושה
שהוא איכשהו שותף ליצירה שהוא עומד
לראות.
איכות התנועה של מה שבא אחרי הפתיחה
רכה ,אינטימית ובלתי אלימה .יש לאוהד חוש
בלתי רגיל להעמדת אחידות וניגוד אחד מול
השני ,ובמעברים שלו מהאישי ,האינדיווידואלי
והמנוגד לסביבה ,לאו ניס ונו של הקבוצה ,יש

פיוט תנועתי של ממש.
השימוש בטקסטים בעייתי ,כי לא כל רקדן
מסוגל להשמיע טקסט .הפתרון שנמצא

-

פסקול מוקלט .הטקסטים אירוניים ואפילו
לעגניים .יש ביניהם למשל הכרזה שמושמעת
כפזמון חוזר משעשע על צאצאים ואחאים,
ששמותיהם כשמות המבצעים הנוכחים,

שכולם ממשפחות שמה זה אהבו לרקוד .לא

פחות משעשע המונולוג המגוחך של ילדה
שאוהבת חמוצים .בכלל ,לקראת סוף המופע
הקומפקטי )משכו כשעה בלבד( והמלא יופי

צורני כל כך גובר המרכיב המשעשע .אפילו
אביזר כל כך לא מחולי כמו המשקפיים של

בימת הענק שבאמפיתיאטרון של כרמיאל כבר

יחזקאל לזרוב הופכים לחלק מהמופע,

בלעה לא פעם להקות מצוינות ולא נודע כי

כשלזרוב מונח עירום ,בסוף המופע ,מתחת

באו אל קרבה ,וגם תיאטרון הבאלט הספרדי

ללוח דיקט גדול )הקבר שלו?( ואחת הרקדניות

יושבת

מעליו.

ייבאחת השעות של היום או של הלילה" הוא
מופע של שעה של תנועה סוריאליסטית,

המזכירה את ציוריהם של

מגריט ) (Magritte

עם רגעי שיא כמו מחול סולו

של רפאל אגילר נראה כאילו דרך משקפת

ודאלי ) (,Dali

הפוכה .גם במופע זה ראינו תקציר עלילות

של גינטר גרוליץ' ,הכלוא בין ברזליה של

כרמן ,אבל בלי המתח הייצרי והפרטים

יימיטת-סוכנות" מסוכנת ,טיפוס בגרם מדרגות

רוב עמיתי כותבי הביקורת הביעו כעס על

הדובבים של רקדני בראונשווייג,

שאינו מוליך לשום מקום ,תמונת חלונות

שנהרין מעז להתרחק כל כך ממוסכמות שהוא

ובכוריאוגרפיה שגרתית מאת המנהל האמנותי

זעירים ודלתות במין חדר ענקי ולא מציאותי

עצמו יצר .אני דווקא חשתי נפלא שגם אחרי

של הבאלט הספרדי .הבולרו המפורסם

ובכל זאת מוצק וממשי ,בקיצור ,חוויה

כל שנות היצירה שלו הוא מסוגל להפתיע,

מהנוסח המהמם של בז'אר היה פחות מרשים

מחולית חזקה מאוד.

לחדש ולרענן את מה שכבר נראה היה ככתב

בעיצוב של אגילר .הערב הסתיים ,איך לא,

יד קבוע .לדעתי ,יייאג" היא יצירה קאמרית

ב"סוויטת פלמנקו".

באר השתמש גם הפעם במלחיניו הקבועים

אלכס קלו,ד בעל מערבל הצלילים ומטחנת

מעולה ,מהנה ומבדרת ,פן חדש בתפריט של
בת-שבע .חבל רק שבקטעים רבים שרויה

מקראקס הרחוקה הגיעה להקת באלט מודרני,

הבשר לתווים ,ועמיתו מר קולאז' .מדהים

הבימה באפלולית האופנתית .מאוד רציתי

שמנהליה הם הצבר הידוע עופר זקס ואשתו

שיוצר מוסיקלי כל כך לא מצליח לבחור יצירה

לראות יותר פרטים של תנועה ואת פני

מריה באריוס .הם ביצעו את הנוסח המוכר

שלמה ולהכניס אליה את האלמנטים הדרושים
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הרjלדנים הישרא:נ,ם מב:נט

jלו:נברג -

תוכנת מחשב .מדוע קרה למחול

ש וו דיה

)ג'יזל השנייה?( אין לי מושג  .אמנם הוא

-,, 2

מ'מ'ו לשמאל ,בועז כה) ' ,מ'ת כ:ניף  ,רפי סעדי ,

שלו " G is L

נטל אלמנטים מהמערכה השנייה ,היפה

א'ת) סיבjל  ,טל'ה פז

והמוכרת של הבאלט הרומנטי האולטימטיבי
הזה ,שהוא גם הבאלט הפמיניסטי הראשון )על
בתולות הנוקמות בבחורים שלא בעלו אותן(,

אך הוא בנה מהם משהו אחר לחלוטין .הברים
המיוחדים יוצרים אווירה של סטודיו ,ונושא

היצירה של קולבן הוא המחול והמחוללות
עצמן ·

לדלות ההקרנה  ,שפגעה קשה בעבודתו
הקודמת של קולבן ייקזבלנקה" ,נמצא הפעם

פתרון מוצלח מאוד בדמות מסך וידיאו תלוי
מעל הרקדנים בזווית של ארבעים וחמש
מעלות ,כך שהתאורה לא פוגמת בתמונה
החדה והצבעונית שעל המסך .

בגר-דור

הבכורה של להקת בת-דור כללה שתי עבודות

מאת היוצר האיטלקי לוצ ' יאנו קניטו ,שתיהן
בנויות היטב ומאפשרות למבצעים להפגין את
כשרונותיהם  ,והלהקה הופיעה בצורה חזקה
ומגובשת יותר מאשר בעונה הקודמת.

יישחור על שחור" של קניטו הוא מחול פתיחה
טיפוסי  ,מלא מרץ ותנופה ,עם תאורה נאה של
קרלו צ'רי ותלבושות מוצלחות של שמואל
וילדר  .במחול המסיים ,גם הוא של

לו לעבודה .מצד שני ,באר הוא במאי מחול
אמיתי ,ממש כמו מוריס בז'אר למשל,

ייפיט-י-פנה ".הם אומרים שזה שמו של מאכל
תאןןה מהמטבח הסקנדינבי.

שהמכלול הבימתי הוא התחום החזק שלו.

הכוריאוגרף האיטלקי האורח ,שוב יוצר הצוות
שלו

-

הרקדנים  ,התאורן ומעצב התלבושות

-

אווירה ותנועה המבליטים את הרקדנים

התנועה כשלעצמה לא תמיד ייחודית ,מלבד

בועז כהן ,ימית כליף ,רפי סעדי ,איתן סיבק

המצטיינים נעמה קריסטל ,סוזן הולדן ,אריק

בקטעי הדואט הנהדרים ,שבאר מצטיין בהם,

וטליה פז ,כולם יחד וכל אחד לחוד )כפי

אלפסי ואחרים.

ושרקדני הלהקה הקיבוצית מבצעים במסירות

שעורכי דין נוהגים לנסח זאת(  ,הם אמני מחול

נפש וביכולת רבה מאוד.

מעולים ,והתוכנית איתה הם מופיעים בישראל

עבודתה של אניה ברוד ייקונטראטו" ,משמע

מבליטה את כשרונותיהם ואת ברק מיומנותם.

התנגדות או מכשלה ,פחות מגובשת  .עיקר

סצינת הדלקת נרות השבת היתה מיותרת ,לא

חינה בתאורה של ג'ודי קופפרמן ,המפליאה

סטירית ממש ולא רצינית באמת ,אבל בסך

בתוכנית שני דואטים חזקים  ,אחד של מאץ

בעיצוב סביבה צבעונית לרקדנים ,אבל התנועה

הכל מדובר בעוד נדבך מצוין ברשימת

אק והשני של פיליפ בלנשאר  ,וסולו מצוין גם

לא התגבשה למקשה משמעותית.

ה אופוס ים של רמי באר.

הוא מאת בלנשאר שמבצעת טליה

~

פז וריקוד דרמטי מאוד ומיוחד

מאת אוריאן אנדרסון  ,בביצוע כל

הקולברגאים

החמישייה .רק עבודתו של ינס

אוסטברג ייתלול באזור חדש"

אמנות המחול מעולם לא ידעה גבולות

היתה מאכזבת .היא נראתה מכנית

לאומיים או מדיניים ,ורקדנים ויוצרים תמיד

ורובה גחמה ללא בסיס רגשי או

נדדו לארצות רחוקות .הצרפתים בורנונוויל

צורני.

ופטיפה ,למשל ,יסדו את האסכולות שלהם
בדנמרק וברוסיה  ,נובר יצר יותר בווינה

הלב הפטריוטי ממש כואב למראה

ובשטוטגרט מאשר בפריס ,שלא לדבר על אמני

אמנים כאלה שעובדים כבר שנים

דרום אמריקה ,כגון חורחה דון או מרסייה

בניכר ,אבל מה יכולנו להציע להם ,

היידה  ,שהיו לאזרחי אירופה מתוך בחירה ,או

אילו שבו מחר ארצה? להקות

ברישניקוב ונורייב ,שברחו ממולדתם

המחול בארץ מצוינות אבל ספק

הסובייטית.

רב אם היו מעודדות רקדנים
בוגרים ובשיא כושרם ,כמו

פעם מצאת הרבה רקדנים מאוסטרליה

הקולברגאים הללו ,להצטרף

בלהקות אמריקאיות ןאירופיות ,היןם הולך

לשןרןתיהן·

ורב מספר הרקדנים הישראלים בלהקות זרות.

למשל ,בבאלט קולברג השוודי יש חמישה
אמנים ישראלים ,שהם יותר מרבע מכלל

ג'יזל לא אשמה

רקדני הלהקה הנודעת.

אמיר קולבן העמיד מופע מעניין

I

מדי שנה הם מגיעים לחופשת קיץ בארץ ,אבל

מאוד ובו שילוב מוצלח בין

השנה הם הגדילו לעשות ומופיעים בתוכנית

רקדניות חיות ,הקרנת וידיאו

בשס שלא שווך' >תקשה מאןד להןגתן -

ודמויות רקדנים שנוצרו על פי

71

החלה ההושמה למחזוו חווו

קמרה
אובסקורה
ח

·פה

ברת הספר לאמנות
במשך

16

שנים משמש בית הספר כחממה יצירתית חינרכית יחידה במינה בחיפה

רמהטרברת בירתר בארץ .בית הספר משקיע מאמצים אדירים לפתח לסטרדנט
את הידע בהשכלה הטכנרלרגית רבהתפתחרת החשיבה האישית באמנרת.

בבית הספר מסלרל לימרדים גברה על תיכרני רכמר כן מערכת קררסים מגררנת.
ברא להירשם רלהנרת מהמקצרערת הבאים:
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להקים להקת מחןל
ןלשרןד הןא תמיד

סיפןר של משןגעים

לדברן אבל להקים
להקת מחןל
בינקיבןצית פירןשן

לעמןד בקשיים
שדןמני שאין להם אח
ןרע בעןלם .כדי להבין

למה ןכיצד נןלדה
להקת המחןל

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

כבר בשנןת העשרים העשייה המחןלית

האמנןתי בחברה הקיבןצית " :למה לייבא

התרכזה בתל אביב  .שם הןפיע הרקדו

מהחןץ ןלא ליצןר בעבןדה עצמאית?" .רק

ןהכןריאןגרף הארצישראלי הראשןו  ,ברןך

שלןש שנים אחרי שהתיישבה בחצןר אןשרה

אגדתי  ,ןשם פתחה מרגלית אןרנשטייו את

בקשתה ללמןד בסטןד י ן התל אביבי של

הסטןדין הראשןו למחןל .בתנאים הקשים של

גרטרןד קראןס .עמנןאל " :הקיבןץ אמנם ןיתר

הקיבןצים  ,שנאחזן בקרקע ןלחמן מלחמת

עלי למשך שנה ,אך לא קיבלתי שןם עזרה.

הישרדןת  ,לא היה מקןם ללןקסןס כמן מחןל

למעו האמת ,גם לא היה מה לתת .אי אפשר

אמנןתי .ןלא שלא אהבן לרקןד בקיבןצים,
בנןסטלגיה אי,ך אחרי יןם עבןדה מפר,ך נסחפן

)ראיןו עם אשל(. ' 88 ,
דןד  IIזרע מחןלי  ,IIכאשר

בהתלהבןת בריקןדי עם סביב המדןרה עד אןר

לגימנסטיקה ,תלמידתה של ירדנה כהו

נ הפןך הןא ,רבים מהןןתיקים זןכרים

להפליג לשנים
שקדמןלהקמתה
ןלעקןב אחרי הזרעים
הראשןנים של המחןל
האמנןתי

שנסמנן

בקרקע הייחןדית של
החברה הקיבןצית

צילה אןנגה מןרה

הבןקר ,ןאיך קידמן בזרןעןת פתןחןת את

הרס י טלים של אמני מחןל אמנןתי מהעיר

ןריתמיקה.

הגדןלה .אבל במסגרת הקיבןץ נתקל המחןל

בהתנגדןת .לאה ברגשטייו ממייסדןת קיבןץ

סיןם מלחמת העןלם השנייה הביא לקיבןצים

בית אלפא ,שהיתה רקדנית בלהקתה של גרט

תגבןרת של אנשי מחןל .מאירןפה הגיען

פאלןקה  ,מהמןבילןת בלהקןת המחןל באירןפה

יהןדית ארנןו )לגעתןו( ןשןלמית רץ )לעיו

ביו שתי מלחמןת העןלם  II :בבןאי לבית אלפא

המפרץ(  ,ןהו הביאן איתו את תפיסת העןלם

בשנת

,19 25

מצאתי חברה שבכלל לא ידעה

של מחןל ההבעה  ,ןמארה  IIב הגיען עדה לןיט

איך לקבל את זה שאנ י רקדנית .הייתי די

)לברקאי(  ,קטיה דלקןבה )ליגןר( ןדינה ןנחןם

מבןדדת .בכל אןפו תיכף הרגשתי שאם ברצןני

שחר )לעמיר(  .למרןת שהיה הבדל משמעןתי

להיןת מקןבלת ,עלי לעבןד מעל לכןחןתי  .אןלי

ביו הגישןת של מחןל ההבעה האירןפי לגישןת

אז ישכחן לי את הפגם הזה  ,שאני רןקדת "

המחןל האמריקאי  ,אנשי המחןל שעלן

.(1983 :27

מארה  IIב ןהתיישבן בקיבןצים השתייכן ברןבם

לפלג השמאלי של המחןל המןדרני האמריקאי ,

הבינקיבןציתן ןמה

שהנחה אןתהן חייבים

כך נטמו גם בקיבןץ ניר

החיפאית  ,החלה ללמד את ילדי הקיבןץ תנןעה

)גןרו ,

הכיןןן האמנןתי

להאמיו כשנזכרים מה אכלנן ןמה

לבשנן II

בשנןת השלןשים גדלה קהילת אמני המחןל

שמטרתן היתה לקדם מחןל עם מצפןו

בארץ באןפו משמעןתי ,עקב בריחת רקדניןת

סןציאליסטי ,כמן למשל ,אנה סןקןלןב .א,ך

מאירןפה  ,שמרכזית ביניהו היתה גרטרןד

ככלל  ,בסןף שנןת הארבעים ןתחילת שנןת

קראןס .הו הביאן איתו את מחןל ההבעה

החמישים עדייו נחשב המחןל האמנןתי

הגרמני ,האןןאנגארד של אןתם שנים  ,שחרט

לעיסןק שאיו לן מקןם בחברה הישראלית ,

על דגלן ביטןי אישי ןהתייחסןת לעןלם

שעןד נלחמה על הישרדןת כלכלית ,שטרם

העכשןןי .חלק מהרקדניןת הללן הןפנן עם

התאןששה מהאבידןת של מלחמת העצמאןת

הגיעו ארצה לקיבןצים )אלזה דןבלןו  ,למשל ,

ןשכבר נאלצה להתמןדד עם עלייה המןנית.

הגיעה כך ליגןר( ,אבל העבןדה הקשה בשדה

שןלמית רץ  II :כשהגעתי לעיו המפרץ אחרי

ןבמטבח הבהירה להו שאם ברצןנו להמשיך

מלחמת השחרןר התביישתי לספר בקיבןץ על

לעסןק במחןל באןפו מקצןעי מקןמו לא

העבר שלי כרקדנית  .זה לא היה מספיק חלןצי.

בקיבןץ·

אפילן לבעלי לא סיפרתי הרבה שנים על
הריקןד" )ראיןו עם אשל,

מ י שנשארה בקיבןץ ןלחמה על זכןתה להמשיך
ןלעסןק במחןל אמנןתי זרעה בקיבןצה  IIזרע

מחןלי .II

כזן ה י תה רחל עמנןאל ,תלמידה של

'(. 88

רק קןמץ אנשי

מחןל אמנןתי שלא ןיתרן על זכןתם להמש י ך
ןלעסןק במחןל הין מפןזרים בקיבןצים ברחבי
הארץ ןהרגישן בדידןת נפשית ןפיסית.

אןןליו סאביו  ,מרקדניןת הקבןצה הראשןנה
של מרתה גראהם .עמנןאל הגיעה

ב 1939-

בתחןם הכשרת מןרים לתנןעה חלה התקדמןת

מארה  IIב  ,הצטרפה לקיבןץ חצןר שבדרןם

מה אחרי מלחמת השחרןר  ,כשיהןדית בינטר

ןיצאה להיאבק למעו הכרה בנחיצןת המחןל

הקימה עם לןטה קריסטלר ןאלי פאביאו את

ערב מחול חובבני בקיבוץ בשנות ה 50-
N THE 1950·Sו  BBUTZ AMATEUR DANCE PERFQRMANCEו A K

המכןו לחינןך תנןעתי  ,שנןעד להכשיר מןרים

לגימנסטיקה במסגרת סמינר הקיבןצים ,אך
לא היה עדייו מסלןל מיןחד למחןל ,ןתלמידים
שגילן ענייו בספןרט ןכאלה שעיקר עניינם היה
מחןל ןתנןעה עברן אןתן מסלןל לימןדים של
שנתיים )בשנןת השישים הןנהגה שם תןכנית

לימןדים תלת-שנתית(  .בינטר ןקריסטלר ,שעלן
לארץ מגרמניה ןהתחנכן על ברכי מחןל

ההבעה  ,לימדן בסמינר  IIחינןך גןפני יסןדי"  .הו
בכןןנה אימצן את המןשג הרחב  IIתנןעה"  ,ןלא
באלט קלאסי  ,נניח  ,אן מחןל מןדרני ,כי הןא
חןבק את כל סגנןנןת המחןל  .הלימןדים נןעדן

לפתח את כןשר התנןעה ןאת הבנת התנןעה ,
ןהתפיסה האמנןתית ןהחינןכית היתה שאיו די

בתנןעה שמעידה רק על שליטה טכנית ,ןשעל
התנןעה להיןת אמצעי להתנסןת ולגילןי

העצמיןת .ביו המשתלמים בסמינר היתה גם
יהןדית ארנןו

) .(1959

כ,ך בשלהי שנןת הארבעים ,אם עדייו אי
אפשר היה להיןת חבר קיבןץ ןלרקןד באןפו

מקצןעי ,הרי ניתו היה לפחןת להתחיל לפתח
את הןראת המחןל במסגרת  IIהמןסד החינןכי".
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במסגרת המוסדות הח י נוכיים כל כיתה
התמקדה בכל שנת לימודים בנושאים נתונים,

שכל אחד מהם נבחן מכל היבטיו  ,וגם
באמצעות תנועה ומחול ,והיתה במוסדות אלה
דרישה מתמדת לשיעורי מחול וליצירה של
עבודות חדשות .אחד התוצרים המשובחים של
העבודה האינטנסיבית הזאת היתה המורים

עצמם

אלה רכשו ניסיון רב בכוריאוגרפיה

-

ובהוראת מחול יצירתי.

תמריץ נוסף לפיתוח הפן היצירתי של המחול
היה הצורך ליצור ריקודים לאירועים בקיבוץ
ולמסכתות החג שהיו אז באופנה .זו היתה

הדרך היחידה להצדיק את שילוב המחול
האמנותי בחיי החברה הקיבוצית .נירה נאמן:

 IIאם הלכת ללמוד לרקו,ד היה עליך להכין
ריקודים .הקיבוץ רצה שכל מה שהאדם לומד
ישרת את החברה

II

)ראיון עם אשל ,
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ונועה

שפירא  " :היית מין כליזמר .בכל חתונה ובר
מצווה היית חייב לספק לחברה מחול לשביעות
רצונה

II

)ראיון עם אשל ,

'(. 88

היות שעמדת

הקיבוץ היתה שיש לשתף את כל החברים ולא
ליצור קבוצה אליטיסטית של רקדנים  ,נאלצה
כל מורה להתמודד עם קשיים שנבעו ממגבלות
הרוקדים .שלומית רץ II :לאמנות אין קשר עם
דמוקרטיה  ,אך בקיבוץ היו חייבים כולם
להופיע .הערך החינוכי עמד מעל הערך
האמנותי

II

)ראיון עם אשל,

.(' 88
חזרות על ייאלכי ה  ",לוחמי הגטאות1969 ,

הצורך להתבטא דרך מחול אמנותי היה כה

להקת הגלול המערבי

חזק שאונום משוגעים לדבר החלו לגבש

N REHEARSAL , 1969ו ONAL DANCE GROUPו  T ARNON'S REGו YEHUD

קבוצות חובבים בקיבוצים שבהם חיו ,

ובתחרות הארצית באמנות המחול ,שהתקיימה

ב 1952-

בחסות תיאטרון הבאלט הישראלי

בהנהלתה האמנותית של גרטרוד קראוס ,היה
כבר ייצוג נכבד לרקדנים חובבים חברי קיבוץ.

למשל ,לאה ברגשטיין הופיעה עם קבוצת
חברים מרמת יוחנן  ,רחל עמנואל עם חברים

אנשי המחןל שעלן מארה"ב ןהתיישבן בקיבןצים
השתייכן ברןבם לפלג השמאלי של המחןל המןדרני
האמריקאי ,שמטרתן היתה לקדם מחןל עם מצפןן

סןציאליסטי ,

כמן למשל ,אנה סןקןלן ב

מחצור ונועה רום עם בנות מגבעת ברנר .את
הפרס הראשון קטפו דינה ונחום שחר

ועיתונאית אנונימית כתבה בשבועוו הקולנוע

) 10.1.52

(:

 IIהופעתן של להקות הקיבוצים

היתה אולי התופעה המעודדת ביותר של
התחרות .מכאן יכולנו להבחין בהתקדמות
הרבה ובמקום החשוב שתופס והולך הריקוד

בחיים הכלליים של האומה ".
עוד באותה שנה הקימה רחל עמנואל את
המדור למחול במחלקה לתרבות והשכלה של
הקיבוץ הארצי .מאוחר יותר חברו אליה

יהודית ארנון  ,שלומית רץ ,קוטי סביר  ,צילה
אונגר ועדה לויט .המטרות המיידיות של
המדור למחול בקיבוץ הארצי היו לגאול את

חלוצי המחול האמנותי בקיבוצים מבדידותם ,
להרחיב את הידע שלהם באמצעות ימי
השתלמות בעיר  ,ולהביא את החברה
הקיבוצית להכיר בחשיבות עבודתם ולהקציב

להם ימי אמן .נועה שפירא II :הרקדן
והכוריאוגרף לא צריך היה לדאוג לפרנסה

בקיבוץ  ,אלא להכרת החברה בחשיבות דרכו

 IIאכגוה , 1969 ,I1

ורצונו לפרוץ ) IIאשל(. 1991:81 ,
לקראת סוף שנות החמישים היתה בקיבוצים
קהילה קטנה של משוגעים למחול אמנותי,
שלימדו ויצרו בסגנון מחול ההבעה .אל
הוותיקים הצטרפו בין השאר קוטי סביר

)עברון( ומוסה קדם )שער העמקים( .באותן

שנים גדל גם דור ראשון של צברים ,שתרומתם

כור '  :ו הזד ו ת ארנוו  ,כהןלת הגלו ל המערבי
 T ARNONו " ELEGY", 1969, CHOR.: YEHUD
ONAL DANCE GROUPו REG

כד ,בשלהי שנןת הארבעים ,אם עדיין אי אפשר היה
להיןת חבר קיבןץ ןלרקןד באןפן מקצןעי,

הרי ניתן היה לפחןת להתחיל לפתח את הןראת
המחןל במסגרת ייהמןסד החינןכי"
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בעיר הגדןלה תל אביב נקלט סגנןן גראהם במהירןת"
אד אנשי המחןל בקיבןצים התקשן להתאים עצמם
למחןל זה .המחןל החדש תבע מיןמנןת טכנית גבןהה"
פרי אימןנים יןמיןמיים" בלקסיקןן תנןעה מןבנה
ןסגןר על עצמן

תהיה ניכרת מאוחר יותר ,ובהם )בסדר

אלפביתי( נירה אביתר )מעוז חיים( ,הדה אורן
)אשדות יעקב( ,נעמי בהט )כפר מסריק( ,נורית

כהן )רמת יוחנן( ,חרמונה לין )משמר העמק(,
נירה נאמן )יחיעם( ,צופיה נהרין )מזרע(,

אריאלה פלד )משגב עם( ,דיטה פרח )בית
השיטה( ,חינה קפלן )אילת השחר( ,תרצה
שוהם )עינת( ונועה שפירא )מעברות(.

המדור אירגן כל מיני השתלמויות

-

השתלמויות של יום בשבוע  ,של שבוע מרוכז
בחופשת הקיץ ושל סופי שבוע בגבעת חביבה.

מ 1959-

נערכו השתלמויות שבועיות עשרה

חודשים בשנה בחיפה  ,באולפן לצליל ומחול,
וכך יכלו להשתתף בהן רקדנים מקיבוצי

הצפון ,ומ 1965-

החלו השתלמויות שבועיות גם

בתל אביב  .עשרים מורים למחול העבירו את
ההשתלמויות ,ביניהם גרטרוד קראוס ,נועה
אשכול  ,יהודית ארנון ,נעמי בהט  ,יזהר ירון

)מוסיקה( ,אריה כלב ,גבריאלה אורן )חברת גן
שמואל ,שלמדה באנגליה אצל אחת הדמויות
המרכזיות של מחול ההבעה

-

סיגורד לידר(,

קטיה דלקובה )רקדנית אמריקאית ידועה,
הדה אורן HEDDA DREN

אשתו של פרד ברק ,שחייתה ביגור

י הו ד ית א ר גו ן  T ARNDNוYEHUD

(1956

ב -1951-

והמנצח משה בדמור  .שיעורים בסגנון

המחול המודרני הגראהמי העבירו רינה שחם
)תלמידה של לואיס הורסט ,מרס קנינגהם

החלה נטישה של חברי קיבןץ צעירים" תאבים להפןד

ומרתה גראהם  .ב 1951-

את המחןל למקצןע" ןכד קרה שהקיבןצים סיפקן

ואחר כך עברה לתל אביב( ,רינה גלוק )בוגרת

רקדנים טןבים ללהקןת חןץ כמן בת-שבע ןבת-דןר

חייתה בבית אלפא

בית הספר היוקרתי ג'ולי ארד בניו יורק

והמורה בהא הידיעה לסגנון זה בארץ .ב 1955-
חייתה בבית אלפא( ,ונורית כהן )בוגרת

ןלא הקימן להקה משלהם

ג'וליאר,ד אז חברת קיבוץ רמת יוחנן(  .הגורו
האמנותי היתה גרטרוד קראוס.

היות שכל אחד מהמורים עסק ביצירת מחולות
לאירועים השונים בקיבוץ ,נוצר הנוהג לשוחח
על מה עושים ואיך יצרו  .נועה שפירא II :בקורס

היינו יוצרות אטדיודים ומביאות לפני הכוהנת
הגדולה גרטרוד  .היא היתה עוזרת ,משפרת ,

מעירה ומאירה ....
אשל ,יוני '(. 88

וזה היה גדול

II

)ראיון עם

ושלומית רץ  II :לא היתה הופעה

שלפני הפרמיירה שלה לא הזמנו את גרטרוד

קר אוס  .היתה לה עין שידעה להגי,ד זה כן ,זה
לא ,זה קשקוש  ,זאת לא אמת ,זה נהדר
)ראיון עם אשל,

.'( 88

II

הדה אורן מאירה פן

נוסף באישיותה הייחודית של קראוס " :היא
ניגשה אלינו בפשטות ובישירות יוצאים

מהכלל ,ולא התנשאה על פנינו כמורים רבים
אחרים ואנשי מחול שפגשנו בכל מקום

II

)ראיון

עם אשל ,יוני (. 1996
אבל ממש באמצע שנות החמישים ,כשהמורים

הללו כבר חשו שהנה סוף סוף הם מתחילים

לצאת מהבדידות ויכולים להצביע על הישגים
בתחום ההוראה והיצירה ,חל בארץ מהפך
תרבותי בתחום המחול .מחול ההבעה שהיה

יהודית ארגון ע  Dאחת מרקדגיות הלהקה בכגי סה לאולפן

דומיננטי שלושים שנה החל מאבד את מקומו

OוO PATו N THE STUDו  TH DNE OF THE DANCERSו T ARNDN Wו YEHUD

לטובת המחול המודרני האמריקאי .הסיור של

מרתה גראהם ולהקתה ב 1956-

היכה את עולם

המחול בארץ בתדהמה .לראשונה אפשר היה

ארנןן"" :עשינן חזרןת בלילןת ןבמשד היןם החברים

לערוך השוואה בין מה שנעשה עד אז בתחום

עבדן קשה בכל ענפי הקיבןץ ןהנה" אחרי שקיבלנן

הריקוד בארץ ישראל ובין מה שנעשה מחוצה

הכרה" התנןעה הקיבןצית אימרת

לא !!!"".

התיצאה

המיידית היתה ששניים מטןבי רקדניה" ןיקטןריה

גרין ןרחמים רין" עזבי את קיבןציהם

80

לה .התברר  ,שמחול ההבעה כמעט נעלם ממפת

המחול העולמי ואילו המחול המודרני
האמריקאי בסגנון גראהם תפס את מקומו.

בעיר החלה נטישת האולפנים של מחול
ההבעה לטובת לימוד סגנון גראהם ,וכשעלה

המסך על ההופעה הראשונה של להקת בת-
שבע

ב ,1964-

שהיועצת האמנותית שלה היתה

מרתה גראהם ,ירד המסך על מחול ההבעה,
אמניו

ומוריו.

בעיר הגדולה תל אביב נקלט סגנון גראהם
במהירות ,אך אנשי המחול בקיבוצים התקשו
להתאים עצמם למחול זה .המחול החדש תבע
מיומנות טכנית גבוהה ,פרי אימונים

יומיומיים ,בלקסיקון תנועה מובנה וסגור על
עצמו .הדיוק והמשמעת עמדו בראש סולם
החשיבות ,במקום הביטוי ושפת התנועה

האישיים של מחול ההבעה .כשהיו מגיעים
המורים מהקיבוצים המרוחקים להשתלמויות,
אחרי שעות טלטולים באוטובוסים ,עם
הנעליים הכבדות והתרמילים עם הצידה ,הם
נראו בעיני קהילת המחול התל אביבית )וגם
החיפאית( ,כחובבנים כבדי תנועה המלמדים

בסגנון שעבר זמנו .המורים הללו נתקלו
לעיתים קרובות ביחס של התנשאות מצד
המורים והרקדנים העירוניים ,כי לא יכלו
לבצע אפילו את סדרות התרגילים הפשוטות
של גראהם כהלכה ,וגם טכניקת הבאלט
הקלאסי היתה זרה להם .בקיבוץ הם ניסו

חרמונה לון בקורס קוז של המדור למחול ,משמר העמק

ליכטנבאום )וילי( מנירים ,שהופיעה בעיקר
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לשלב את הסגנון החדש עם מחול ההבעה

באירועים הקשורים לתנועה הקיבוצית ב"ערב

וליצור לעצמם טכניקות הוראה אישיות ,שהיה

משחק ,מחול ופנטומימה" ,ובין המשתתפים

) (1955

בהן שילוב של יסודות מחול ההבעה עם

ליכטנבאום ,גבריאלה אורן )גן שמואל( ,מיכל

הזמנה להופיע באחד הקיבוצים כתבה יהודית

סממנים חיצוניים של גראהם ,בתוספת עיקרי

רייביץ )ברעם( ,ליאור ייני )אפיקים( ורפאל

ארנון בתוכנייה II :מקורו של החוג למחול

ואת  IIפטר

והזאב II

).(1956

בעקבות

שיטת אשכול-וכמן ושיטת פלדנקרייסט

גולדפרב )ניר יצחק( .אבל הלהקה החובבנית

בגעתון הוא בקבוצת חברים אשר גילו נכונות

במינונים שונים .יהודית ארנון" :התקשיתי

שממנה עתידה היתה להתפתח להקת המחול

להתאמן בקביעות לאחר יום עבודתם; הם-הם

ללמוד את הטכניקה של גרהאם .אני עצמי לא

הבינקיבוצית נולדה בקיבוץ געתון רק ב ,1961-

עצמם הנהנים מעבודה שיטתית זו .אין זה

הייתי רקדנית ,וגופי לא היה מאומן כגופה של

כהמשך טבעי לפעילות המחול של יהודית

מאמץ של מה בכה ובמחול במיוחד  .עד כה

רקדנית .הייתי צריכה לבנות טכניקה שיכלה
לעבוה בתנאים של אז ,על הבמה
אשל,

II

נהגנו להכין הופעות לחגי

ארנון בקיבוץ ובמוסד החינוכי אשרת.

)ראיון עם

כשלאה ברגשטיין מרמת יוחנן

הקיבוץ.. .

לא

התכוונו להקים להקה ,ועדיין אין ביכולתנו
ארנון עברה את המלחמה כנערה באושוויץ .

להגיש ערב שלם של מחול

סיפרה לרקדנים צעירים ,שבאו מהעיר להופיע

אחרי השחרור למדה כמה חודשים מחול

מוגבלים עדיין במידה רבה בתנאים הטכניים,

בקיבוץ )ולבושתי ,הייתי ביניהם( ,שבצעירותה

בהונגריה אצל אירינה דיקשטיין ,תלמידתו של

'(. 88

בלבד[... J .

ונקווה כי הקהל יתייחס לכך

הננו

בהבנה .II

בין

15

היתה רקדנית בלהקת גרט פאלוקה ,הסתכלו

קורט יוס ,וב 1949-

עליה בחמלה ,כי מי מהם שמע על פאלוקה,

לגעתון .בארץ שני המורים שעיצבו אותה היו

ויקטוריה גרין ,חנקה פראן ,רחמים רון ,עודד

ויגמן או לאבאן .וכשהמורים כבדי התנועה

ירדנה כהן )  IIהיא סימלה בשבילי את ארץ

הררי ותמר סלומון  .להקת החובבים,

הללו סיפרו בהתלהבות לרקדנים העירוניים

ישראל  .אצלה מצאתי את הקשר לשורשים,

שהתאמנה בערבים ,הופיעה גם בערים

הזאת (II

עלתה ארצה והצטרפה

הצעירים על הכוריאוגרפיות שהם עושים

לאדמה

בקיבוצים ועל שיטות ההוראה שיצרו ,גם אז

ללמוד אצלה בעין הוד .היא נתנה לי שיעורים

וגרטרוד קראוס )  IIנסעתי

הם נדו להם בראשם ברחמנות.

פרטיים ללא תשלום

החלה נטישה של חברי קיבוץ צעירים ,תאבים

בשנות החמישים כבר יצרה ארנון ,עבור חברות

הרקדנים הצעירים ,חברי להקת געתון ,היו

הגדולות והרפרטואר כלל ריקודים משל ארנון
וכן את ריקוד  IIהעלמה

(. II

ב 1962-
להפוך את המחול למקצוע ,וכך קרה

הנוער שהגיעו לגעתון מתימן על מרבד

שהקיבוצים סיפקו רקדנים טובים ללהקות

הקסמים ,את  IIאלוף בצלות ואלוף שום

חוץ כמו בת-שבע ובת-דור

-

ולא הקימו להקה

II

מאת חרמונה לין.

II

קטפה להקת געתון את הפרס הראשון

בפסטיבל ארצי לנוער שוחר אמנות ,ובפברואר
יי הר וקמה" , 1964 ,

כור' :יורודית ארנוו ,להולת געתוו

"EMBROIDERY". 1964. CHOR.: YEHUDIT ARNON, THE GA'ATON GROUP

משלהם .בין בני הקיבוץ הללו היו רחמים רון
)שער הגולן( ,שלמה זהבי )דפנה( ,יאיר ורדי
)כפר בלום( ,אסתי נדלר )רמת הכובש( ושמעון
בראון )מזרע(.

עזיבת הקיבוץ לטובת להקות בעיר היה פתרון
לחלק מהרקדנים ,אבל לא ליוצרים חברי
הקיבוץ ,כי בלהקות לא היתה דריסת רגל למי

שהתחנך בסגנון מחול ההבעה .מי העלה בארץ
על דעתו ,בשנות החמישים והשישים ,שבסוף
שנות השבעים יפרוץ תיאטרון המחול של פינה
באוש ,המשך ישיר למחול ההבעה  IIהמיושן

והחובבני" ,ויתקבל כאוואנגארד של שנות
השמונים בעולם ,ושסגנון גראהם ,שנראה היה
כאורים והתומים של המחול המודרני ,יידחק

מפניו לשוליים.

ב 1958-

פעלה להקה קאמרית בינקיבוצית

ביוזמתו והדרכתו של אמן הפנטומימה זאב

81

1964

שישמש את כל קיבןצי האזןר.

הןזמנה על ידי המןעצה הציבןרית

לתרבןת ןלאמנןת להשתתף בתןכנית סטןדין
מס'

2

)התןכניןת הבאןת כבר נשאן את השם

ייבמת הכןריאןגרף"( .הקיבןצים ייחסן חשיבןת

ב 1965-

הןשלם

רבה להןפעןת בעיר .לקראת המןפע כתבה

שיפןצן של מבנה ,ששימש עד אז לייבןש טבק,
ןהןא הןסב לסטןדין של האןלפן האזןרי

"ON THE WAY", CHOR.: HERMONA LINN

הראשןן בארץ למחןל .התמיכה של ראש

FROM THE FIRST PROGRAM OF THE KIBBUTZ COMPANY, 1970

שןב ןלהקים להקה אזןרית

-

להקת הגליל

שתצאן ,ןתראן את העבןדה הנעשית אצלכם

המערבי ,על בסיס מה שנןתר מלהקת געתןן.

במקןם אחר ,דןןקא על במה אחת עם אנשים

להקת הגליל המערבי נפגשה שלןש פעמים

העןבדים בתנאים שןנים .אני מעריכה את עןז

בשבןע לאחר שעןת העבןדה לצןרך אימןנים

רןחכם" .ארבעה מתןך עשרת הריקןדים

ןחזרןת ןפעלה בין השנים

שנכללן במןפע ,שהתקיים באןלם נחמני בתל

של ארנןן היה "לגבש להקת רקדנים שביכןלתה

יהודית

.1969-1965

חלןמה

הין פרי יצירתה של

ןנןצר כאן" .לבד ממנה ,המןרים הראשןנים הין

ארנןן.

נעמי בהט ,נירה נאמן ןחנקה פראן ,ןכמןרים

אןרחים הןזמנן גרטרןד קראןס ,ןלנטינה

בעקבןת ההכרה שלה זכתה הלהקה ,המליצה

ארכיפןבה-גרןסמן ,רחמים רןן ןאנןכי מבימת

המןעצה הציבןרית לתרבןת ןלאמנןת ,ביןזמת

הרקדנים )להקה שהקימן ליאה שןברט ןקאי

גרטרןד קראןס ,על תמיכה בה .קראןס גם
השתתפה בהכנת תןכנית עבןדה ללהקה

ארנון')') :במהלד העבודה
אני בוכה הרבה ושמחה

הרבה ...

להסתדר עם אנשים)'

אבל אין אדם כל כד לא
מאורגן כמוני .אני עושה

מה שצריד לעשות)' אינני

לןטמן בחיפה( ןעדה סגל ממןרןת האקדמיה

-

אחר

לי אין כוח

ארגוני .אני יודעת איד

לשקף את האני מאמין של המחןל ההןלך

אביב ,ייהרקמה" ,ייתמןנןת בתערןכה",

ייהקבןצה" ן"הקשר"

תוכנית ראשונה

-

קיבוץ

המןעצה נתנה לארנןן את הכןח לשנס מןתניה

גבריאלה אןרן ליהןדית ארנןן :ייהגיע הזמן

-

יי בדרך  ",כור ',

חרמונה '),7

ה7הקה הבי) קיבוצית

יגור 1970 ,

מתכננת מראש)')'

למןסיקה ןמחןל בירןשלים.

צהריים אחד כל שבןע יןקדש לאימןנים עשרה

חןדשים בשנה ,על חשבןן העבןדה בקיבןץ,

להקת הגליל המערבי מנתה

17

רקדנים ,ןבהם

ןלקראת כל מןפע יןקדש חןדש שלם רק

תרצה שפנהןף ,ניצה בכןר ,אסף בן  -זאב ןיעל

לעבןדה בלהקה ןחןדש א ח ד יןקדש להןפעןת

כנעני ,ןהעלתה שתי תןכניןת .הןפעת הבכןרה

בערבים ןלעבןדה במשק בימים .משרד החינןך

שלה התקיימה באןקטןבר

1967

באןלם הןד

של לינדה רבין ,בןגרת ג'ןליאר,ד שחייתה בארץ
כמה שנים ןלימדה בבת-שבע ןבת-דןר,

על הפעילןת בגעתןן ,שהיתה היחידה מסןגה

היה מןכן לתמןך ןההצעה הןבאה בפני

בנהריה ןכללה את המחןלןת ייפתיחה" מאת

בקיבןצים באןתן שנים ,מספרת ארנןן:

מזכירןת הקיבןץ הארצי ,ןלדברי יהןדית ארנןן

גבריאלה אןרן ,למןסיקה של רספיגי;

ייבמהלך העבןדה אני בןכה הרבה ןשמחה

סןכלה בשל ייהתנגדןת לכך שרק קיבןץ אחד

ייחלןמןת" מאת הדה אןרן ,למןסיקה של שבז

הרבה.. ,

יקבל כסף עבןר תרבןת מגןרם חןץ" .ארנןן:

ןשל ןילה לןבןס; ן"רקמה" ,ייתמןנןת

להסתדר עם אנשים ,אבל אין אדם כל כך לא

לי אין כןח ארגןני .אני יןדעת איך

ייעשינן חזרןת בלילןת ןבמשך היןם החברים

בתערןכה" ,ייאטיןדים" ן"במקצב עליז" מאת

מאןרגן כמןני .אני עןשה מה שצריך לעשןת,

מראש ...

למדתי לארגן ב'דם' כי

עבדן קשה בכל ענפי הקיבןץ ןהנה ,אחרי

יהןדית ארנןן .בתןכנית השנייה נרקדן ייבמןת

אינני מתכננת

שקיבלנן הכרה ,התנןעה הקיבןצית אןמרת

בןנים למלך" מאת נעמי בהט ,למןסיקה של

אחרת אי אפשר היה לקיים את

הלהקה ...

בן-ציןן אןרג;ד ייהספסל" מאת חרמןנה לין,

לפעילןת שלנן אין כל עידןד מטעם הקיבןץ

היתה ששניים מטןבי רקדניה ,ןיקטןריה גרין

למןסיקה של יזהר ירןן ,יימגעים" מאת רחמים

הארצי ,יש לנן הרגשה שאיננן מןכרים ,אין'כל

ןרחמים רןן ,עזבן את קיבןציהם .השנה היתה

רןן ,למןסיקה של עןדד פנחסי ן"בראשית"

קשר אלינן למרןת שאנחנן קיימים במשך

מאת יהןדית ארנןן .באירןע לזכר השןאה,

שנים" )ייהחלןם ןהמחןל" מאת בצלאל לב,

לא! "!!

,1964

)ראיןן עם אשל,

'(. 86

התןצאה המיידית

השנה שבה הןקמה להקת בת  -שבע.

שהתקיים

ב 1969-

בלןחמי הגטאןת ,הןפיעה

חותם,

(, 6.9 .1967

כשכבר נראה שמאמץ של שנים עןמד לרדת

הלהקה ב"אלגיה" של ארנןן ,למןסיקה של

לטימיןן שןכנע ראש המןעצה האזןרית יןסף

מרדכי סתר .המחןל האחרןן שעלין עבדה

בעקבןת האןלפן האזןרי בגעתןן הןקמן

מאיר בנחיצןתן של אןלם מחןל בגעתןן,

הלהקה היה יימהר עבןר זחל" לפי כןריאןגרפיה

אןלפנים קיבןציים אזןריים נןספים ,כגןן אןלפן

82

מנשה )בריכוז של עדה לויט מברקאי( ,אולפן

כמו בעיר  ,תוכנית ה' לימודים באולפנים

טכניקה משלוש מורות

תל-חי )בריכוזה של אריאלה פלד ממשגב עם(,

האזוריים כללה שיעורים בבאלט קלאסי,

ארכיפובה גרוסמן ותרצה

-

יהודית ארנון,

שוהם ...

חברי

אולפן עמק הירדן )בריכוזה של הדה אורן(,

במחול מודרני ,בשיטת גראהם ובג ' אז בסגנון

הוועדה האמנותית

אולפן משמר העמק )בריכוזה של חרמונה לין(

אלווין איילי  ,אבל בניגוד לתוכניות לימודים

רודא ריילנגר  ,ירמיהו סביר ,חרמונה לין  ,תרצה

ואולפן חומה ומגדל בקיבוץ שריד .בדו"ח

אחרות במחול  ,כללו אולפני המחול בקיבוץ גם

שוהם ,שלומית רץ ונירה עלה " )השבוע,

המדור למחול של ברית התנועה הקיבוצית

שיעורי כוריאוגרפיה ועודדו יצירה .תפיסת

(. 21.11 .1969

העולם של מחול ההבעה ,קרי שאין הפרדה בין

שנקר ,תמר סולמני  ,שולה גנוסר ,חנקה פארן,

רקדן מבצע לכוריאוגרף אלא רקדן הוא גם

שרה הלמן  ,רחל אפריים ,שלמה זהבי ואלכס

משנת

1968

רשומים
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חברים העוסקים

במחול )  IIהחברות בארגון מותנית ברמתו

המקצועית של החבר ובמילוי חובותיו כלפי
הקיבוץ

והארגון  (IIו 58-

מורים למחול )בוגרי

סמינר הקיבוצים או האקדמיה( ,שלהם
הוקצבו

125

ימי אמן ועוד

156

ימי עבודה

הוקצבו לכלל העוסקים במחול.

היוצר של ריקודיו  ,בשפה תנועתית אישית,

-

גרטרוד קראוס ,דויד רבן,

הרקדנים היו זכרי דגן ,נאוה

רותם .

שהאדם הוא מרכז הריקוד ושלריקוד יש מסר ,

נשמרה באולפנים הקיבוציים .שם שמרו על
תפיסה זו כבבת עיניהם ,גם כשרוחות אחרות

מבחני הכניסה ללהקה הבינקיבוצית התקיימו
בדצמבר

נשבו בארץ.

.1969

השופטים היו גרטרוד קראוס,

יהודית ארנון ונורית כהן  .הדמויות
חרמוגה ל,ן HERMONA LINN

ב 1970-

כבר היתה לתנועה הקיבוצית על

הדומיננטיות היו שלומית רץ  ,חרמונה לין

זרמיה השונים מקהלה ,תזמורת ,גלריה ובימת

ומיכה לין ,חבר משמר העמקים שהיה

הקיבוץ )תיאטרון( ,אז למה לא להקת מחולן

לאדמיניסטרטור ולמפיק הראשון של הלהקה.

עוד באותה שנה החליט המדור למחול

יהודית ארנון אמנם עודדה את חברי להקת

במחלקת התרבות של הקיבוץ הארצי ,

הגליל המערבי לגשת למבחני הכניסה ללהקה

בראשותה של שלומית רץ  ,להתמקד בהקמת

הבינקיבוצית וגם לימדה שם אך היתה

להקת מחול בינקיבוצית של שתי התנועות
הקיבוציות

-

הקיבוץ הארצי ואיחוד הקבוצות

והקיבוצים .שלומית רץ היתה ראש הדוחפים
להקמת הלהקה  II :הלהקה מורכבת
רקדנים,

ש 85-

מ 25-

אחוזים מהם הם חברי הקיבוץ

ספקנית לגבי סיכויי ההתפתחות של להקה
שנפגשת רק פעם בשבוע .הלהקה האזורית

הגליל המערבי ,שהיא עמדה בראשה  ,הרי כבר

עבדה שלוש פעמים בשבוע ורמתה עדיין היתה
חובבנית.

הארצי .הצוות הזה נפגש פעם בשבוע ליום
עבודה בחיפה ]במשך תשעה חודשים[ וחודש

הדה אורן  ,שהיתה הכוריאוגרפית בתוכנית

עבודה מרוכזת באחד הקיבוצים  .יש לקוות,

הראשונה ,מספרת  II :החזרות התקיימו באולם

שלאחר שנת עבודה תתחלנה ההופעות
בקיבוצים  .נבחרה ועדה אמנותית שתקבע את

מגמת עבודת

(. 10.1.70

הלהקה II

)ראיון עם רץ ,אשל

ועוד פרטים על הלהקה שאך אז

נולדה  II :לעת עתה מקבלים הרקדנים שיעורי

 I1שמש ום וחוכ"  ,כור' :חרמונה ל,ו ,הלהקה הבכו  ' j7בוצו ת
תוכגית שג" ה

1972 -
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גדןל של עיריית חיפה שלא אןרגן לצןרד
הריקן.ד היתה רצפת בלטןת ןלא הין בארים.

ןשןלחנןת ...

השתמשנן בכיסאןת

תנאי העבןדה

ןהאפשרןיןת שאןשרן לנן הין מןגבלים מאןד

ןכמעט

מהר מאןד למדנן כמה קשה

מייאשים ...

העניין ןכמה כבד להניע את מןסדןת הקיבןץ

לעבןדה יןתר אינטנסיבית .המאמצים הין
מרןבים ןלא פעם ה י ן ביטןיי ייאןשוו )בראיןן ,
גזיר עיתןנאי ,

.(29.6.96

ןמיכה לין  ,המארגן-

האחראי ללהקה :וו היה מאבק לשחרר את
הרקדנים ליןם בשבןע ןכשעשינן מחנה של
חןדש רצתי בכל המזכירןיןת של הקיבןצים

שישחררן את הרקדנים .ה יי תי צריד להילחם
על זה כי לא רצן לשחרר אןתם מהרפת ,

הפלחה ןכין וו ב.. .
חיןד סרקסטי ...

היתה לא מעט סקפטיןת ןגם

היה צריד לשבןר מןסכמןת

שהיןם אפשר לצחןק עליהן .אז זה היה כמן
לדפןק את הראש

בקיר ...

למזלנן פרידל ]דןד

רבן[  ,ראש מחלקת התרבןת באיחן,ד היה איש
תרבןת ןנתן את התקציבים וו )גז י ר עיתןנאי ,
פברןאר

(. 1996

אחרי חןדש של חזרןת על ארבע עבןדןת ,

כשארבע הכןריאןגרפיןת נאלצןת להילחם על
כל שעת חזרה  ,הגיען הרקדנים לאפיסת כןחןת,
ןהמסקנה היתה וואם חשבנן שהלהקה

הבינקיבןצית תהיה להקה ניסיןנית ליןצרים
מהקיבןצים שיןכלן להתפתח איתה ,הבינןנן
שכל כןר י אןגרף חייב לבןא עם ריקןד מןכן
ןפשןט להעמיד אןתן עם הקבןצה וו )חרמןנה
לין ,בראיןן עם מנןר  ,פברןאר
הבכןרה התקיימה

ב 27-

(. 1996

בפברןאר

1970

ביגןר ,

ןכד כתב גיןרא מנןר על הןפעת הבכןרה של

הלהקה הבינקיבןצית  :וו הערב נפתח ביצירתה
של נןעה שפירא מקיבןץ מעברןת  ,בשם

' אנשים' .אלה שישה קטעים ,אשר הןכנן
במקןרם כחלק ממסכת ,ןעןבדן ןשןלבן

לאחדןת אחת לקראת המןפע  .היצירה השנייה
בתןכנית היא 'החלןם ' של הדה אןרן )אשדןת

יעקב

איחןד( ...

אשרה אלקיים )אפיקים(

קןראת לסןןיטה שלה 'בהשראת פןל קליי' .אין
כאן  ,לדעתי ,אינטרפרטציה ממשית לתמןנה זן
אן אחרת של הצייר השןןיצי המפןרסם  ,אןלם

יש כאן בהחלט משהן מרןחן של צייר זה ,
אןהב השעשןעים הצןרניים

ןהצבעןניים ...

'בדרד' הןא מחןלה של חרמןנה לין )משמר
העמק( העןסק בקבןצת אנשים בדרכה

-

לא

בדרד ריאליסטית ,אלא בגישה פסיכןלןגית
מעט  ,הרןאה בדרד תהליד פרטי

ןקבןצתי ...

לחרמןנה חןש המצאה ,ןרבים הרעיןנןת
הכןריאןגרפיים המעניינים ,הבןנים את

הקטעים ...
)שןב של אלקיים(.. .

מסיימת את הערב 'שבת מכשפןת'

גם כאן עמד לה לאשרה

חןש ההןמןר שלה ןהיא העניקה לערב כןלן
' קינןח ' נעים

ביןתר ...

ייתכן שאין זה מקרה

שבהןפעתה הראשןנה של להקה קיבןצית לא
היה ןלן מחןל אחד הבנןי על סןלנים ן'כןכבים' .
זן היתה הןפעה קיבןצית אמיתית  ,ןבכד כןחה

ןמשןם מה אנן נןטים להקל ראש ביצירה
אמנןתית שחןתמת התנןעה הקיבןצית טבןעה

בה וו )וועל אנשים ןחלןמןתוו  ,חותם( .עןד

העלתה אלקיים באןתה תןכנית את שני
ריקןדי הסןלן שלה ןבב י צןעה  ,וו ציפןר וו ןווהים
התיכןן וו ,שכמן וו שבת מכשפןת וו הין עבןדןת

שיצרה עןד בזמן לימןדיה בג'ןליארד בתחילת
שנןת השישים.
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כרקדנית חיפאית וכמורה לשעבר בלהקת

לתל אביב  ,האחת לתיאטרון בת  -דור והשנייה

הגליל המערבי של ארנון ,זכור לי המופע ביגור

לאולם נחמני .וכך מתאר אותה אבנר בהט :

בתחושה של הערכה למאמץ מהולה ברחמנות

'ייתמונות בתערוכהי מאת יהודית ארנון

וסלחנות  .כי מה כבר אפשר היה לצפות

לתפאורה של אריה פלטאו מקיבוץ רמות-

מלהקה שאינה עובדת ברציפות כל ימות

מנשה ...

השנה ,רק מתכנסת אחת לעונה במשך חודש

נקיות ורבות-כוח ,ובניינו הכוריאוגרפי

-

ימים? הרקדנים נראו כבדים ,חובבנים,

-

בשפה תנועתית מיושנת  .בנוסף על כל אלה

של פרנסואה רבט הצרפתי ...
מחול חביב והומוריסטי ...

והקהל שהגיע מכל קצות הארץ לחזות בלידת

הכוריאוגרפית חרמונה לין הביאה תמונה של

]אורן[ בנתה

י שמש ,ים וחול י

שעשועי נעורים על שפת

הים ...

-

י בהשראת

תמונות של פול קליי י הכוריאוגרפית אשרה
אחרי הבכורה התקיימו

כ 15-

המחול האמנותי בארץ ישראל

1991

.אשל ,רות  ,רא י ון עס נ י רה נאמן ,חיפה ,מאי

והכוריאוגרפיה ארוכה ומשעממת ,מחוברת

אלקיים רונן יצרה כאן שלוש תמונות

מופעים

ראשית

התנועות היו מצומצמות ומרוכזות,

הכוריאוגרפית הדה אורן בחרה כאן במוסיקה

הלהקה ישב שעה שלמה וחיכה בעלטה.

.אשל  ,רות  ,לרקוד עם החלום

-

,1964-1920

ספריית הפועליס ,

תמציתי ונהדר  ...ינעים להכיר גברת פרחי

וכמו בכוונה להכבי,ד היתה הפסקת חשמל

ביבליוגרפיה:

-

ים; עיר

1988

.אשל ,רות  ,ראיון עס יהודית ארנון  ,קיבוץ געתון ,ינואר

,1988

יוני

1996

.אשל  ,רות  ,ראיון ע ס רחל עמנואל  ,ק י בו ץ משמר ה עמק,
ינואר

1988

.אשל ,רות ,ראיון עס נועה שפ י רא  ,קיבוץ מעברות  ,יוני

1988

בקיבוצים .לתל אביב לא העזו להתקרב .מיכה

בודדה; דלת מסוימתיי ) " להקת המחול

.אשל ,רות  ,ראיון עס שלומית רץ  ,קיבוץ עין המפר ץ ,יוני

לין  :ייהייתי צריך לנסוע ולאסוף את הרקדנים

הבינקיבוציתיי ,עכ המשמר .( 11.2.1972 ,

1988

מכל הקיבוצים ,את רחל אפריים מקיבוץ דן

ומבקרת המחול דורה סאודן :ייגם בלי

ואת זיכרי מגבעת חיים ואחרי ההופעה לפזר

להתייחס להישגי התוכנית ,יש חשיבות רבה

את הרקדנים בכל

הקיבוצים ...

כך אי אפשר

מתחילה ללבוש צורה חדשה

היה להמשיךיי )בראיון עם מנור ,פברואר

.(1996

לעצם העובדה ,שאמנות המחול בקיבוצים

הדימוי של הלהקה הבינקיבוצית היה

באשר

ומעניינת ...

ירוד .בכתבה אחת )ללא שם ותאריך( נשאלה
השאלה המתבקשת  :ייהאם מותר לנו  ,כקהל,

לקפץ ,במקום לרקו,ד בסצינות קומיות יי

יחסית ללהקה קיבוצית צעירה

-

)ויועות אחרונות ,

.(6.2.1972

הם בסדר .או

ביותר ולא מעניינות אותנו הבעיות )קיבוציות

אמנותית של הלהקה ,כשהרהורים כבדים

והרקדנים? ...

יהיה לנו מה להגיד משלנו  .שבכך תיבחן זכות

שהתנועה הקיבוצית תשחרר את אמניה מן

הקיום של

המסגרת המקובלת ,למען אפשר להם להתפתח

על כך ענתה רות חזן :

הלהקה ". ...

וליצור? גישת הצביעו אל היעובר בטלי ,הזוכה

מחול קיבוצית ברמה מקצועית( טמונה בעצם

בימי עבודתה לאמנות ,עבר זמנה מהעולם  .לא

פעילותם בקרבנו של אנשים  ,שהמחול הוא

-

נשמת

אפם ...

אין היא זקוקה לשום הוכחה

שיתחשבו כה זה בזה .הנטל הכלכלי אמנם

נוספת .יכולת הקיום שלה

כבד ,אך החברתי והאישי ,שלא יבואו על

היא תלויה כפשוטו  ,ובמובן הקר ביותר של

ייאלצו תמיד להישאר בתחום

-

זו שאלה אחרת.

המלה -ביכולת .אך כיוון שזכות הקיום מובנת

הבינוניות ,גורם שיביא יותר ויותר למרירות.

מאליה ,ואינה בשום פנים בבחינת חס,ד יש

ושוב עולה השאלה העתיקה  :חברה ללא

ללחום על היכולת ,דבר שמיתרגם לבעיה

אמנים

-

1996

מונתה יהודית ארנון למנהלת

ייזכות הקיום של הלהקה )כלומר של להקת

סיפוקם

המאוח,ד

1978

מלווים אותה לגבי הניווט האמנותי ייהאם

השאלה ממשיכה לנקר  :האם לא הגיע הזמן

-

.מנור  ,גיורא  ,חיי המחול של גרטרוד קראוס  ,הקיבוץ

משמר העמק  ,פברואר

אולי להידרש לחומרה :אנחנו רוצים את הטוב

מגיע לו ,לקהל הקיבוצי ,ולרקדן הקיבוצי

.גורן  ,יורס ,שדות לבשו מחול  ,קיבו ץ רמת י וחנן 1983 ,

.מנו,ר גיורא  ,מראיין את מיכה וחרמו נ ה ל י ן  ,קיבוץ

ב 1973-

ואישיות( של הכוריאוגרפים

איחו,ד יוני

1996

לאיכות הריקו,ד הרי מוקדם עדיין לצפות
מלהקה  ,שאינה מקצועית ,כי תתגבר על הנטיה

להתייחס לתופעה עצמה בסלחנות ולומר:

.אשל ,רות ,רא י ון עס הדה אורן ,קיבוץ אשדות יעקב

התוכל להאריך ימים?" )גזיר

הפרוזאית של זמן יי )רות חזן  ,ייבזכות להקת

עיתונאי( .

המחול הבין-קיבוצית יי  ,עכ המשמר .(24.5.72 ,

אחרי התוכנית הראשונה הסכימה יהודית

החל המסע הארוך של אשה קטנת קומה עם

ארנון לקחת את המושכות לידיה ,בתנאי

חזון ועיקשות גדולים

שהלהקה תעשה את ביתה בגעתון ותגדיל את

כדי שכוחות ממרכז הארץ וממרכזי המחול

זמן החזרות ליומיים בשבוע .בצד ההפקה פעלו

בעולם יטלטלו עצמם בדרכים עד לקיבוץ נידח

-

לשכנע  ,לגייס ולסקרן ,

לידה נירה אביתר וגבריאלה אורן .נוספו

בגליל המערבי כדי להפוך את החלום

מורים חדשים שארנון גייסה ,חלקם רקדנים

למציאות.

וכוריאוגרפים מלהקת בימת הרקדנים
החיפאית ,שהובאו לחיפה על ידי לוטמן

~

ושוברט ,וביניהם הכוריאוגרף האמריקאי גיין

היל-סאגאן )שעפרו טמון בכד בכניסה לאולפן(,

לינדה רבין )"לינדה לימדה אותי לעומק את
הטכניקה של גראהם .היתה לה תרומה גדולה
באותם שניםיי ]יהודית ארנון ,בראיון עם רות
אשל ,יוני

[(, 1996

כוכב הבאלט השוודי קאי

לוטמן )לימים מנהל אמנותי של להקת בת-

שבע והיום מנהל המרכז למחול בבית רוטשילד
בחיפה( ואנוכי ,מורה לשעבר בלהקת הגליל
המערבי ורקדנית .הרקדנים בתוכנית השנייה

היו זכרי דגן ,חנקה פארן ,תמר סולימני ,שאול
גלע,ד נאווה שנקר זייל  ,יאיר שפירא ז יי ל ,עודד
הררי ,שרה הלמן ,שולה גנוסר ,רחל אפרים ,
מרגלית רובין ,חיה לב ומיכל עפרוני.
התוכנית השנייה

) (1972

הוגדרה בזהירות

הראויה ייתוכנית לבני הנעוריםיי והועלתה

בעיקר בקיבוצים ,אך היו לה גם שתי גיחות
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 ..........מה כל כך מיוחד בקיבוץ געתון ,
 ..........ובלהקת המחול הפועלת בתחומו ,

יהודית ארנון  ,וכוריאוגרף הבית  ,רמי

באר,

מנהלי החזרות והמורים.

יי ה ק תדר כ ה הש ק ועה  ",כ ז ך  ' ':יי ק י כ ו או
ר ק דנו ס ,נ'ו נו סו לו ואונור ו ו ס ד ה  ,צו לוס ,אורו נבו

 R.: JIRI KYLIANס  UTIE", CHס "LE CATHEDRALE ENGL

קיבוצניקים אינם מלאכים  ,וקיבוצניקים שהם

שכוריאוגרפים מהגדולים בעולם מוכנים

אמנים נתונים למצבי רוח ,תחושות של קיפוח

להטריח את עצמם ללמד את יצירותיהם שם ,

ורוח של תחרות ככל אמן .הם אגוצנטרי י ם

שאמנים כגון יירי קיליאן  ,מאץ אק  ,סוזנה

ממש כמו עמיתיהם בתל אב י ב  ,פר י ס או

לינקה  ,כריסטופר ברוס  ,קיי טאקיי ,אנה

מוסקבה  ,ובכל זאת  ,למרות מאבקים

סוקולוב ונילס כריסטה ,שלהקות רבות בעולם

והתפרצויות רגשיות ,מורגשת בלהקה

כולו מבקשות מהם יצירות ולא תמיד נענות,

הקיבוצית אווירה אופיינית לחיי קיבוץ  ,נטייה

מוכנים להעניק את זכויות הביצוע ללהקת

לחפש פשרה ,רצון לשמור על הרקמה

המחול הקיבוצית ללא תמורה או בתשלום

החברתית ועזרה הדדית  .תמיד יש מישהו

כמעט סמלי?

שאיכפת לו  ,שדואג לא רק לעצמו .

נכון ,יש בקיבוץ הגלילי ,המשקיף על הרי

במקרים רבים האישיות המכוונת את הדברים

הגליל ועל הים התיכון ,אווירה של שקט

היא אשה קטנה עם עיניים ענקיות  ,כבר לא

פסטורלי  ,למרות שאולפני הקיבוצית מצויים ,

צעירה  ,הניצבת ליד ההגה כבר יותר מעשר י ם

בעצם  ,מרחק לא גדול מגבול לבנון

שנה .היא בקלות מתרגשת עד דמעות  ,נרא י ת

ומהקטיושות העלולות ליפול על נהריה

פגיעה ורכה ,אבל באמת היא חזקה כאגוז,

הסמוכה ,אבל לא רק האקלים הכפרי  ,הנוח

נחושה אבל גמישה כמו מקל חיזרן  .כוונתי ,

והרוגע הם המושכים אנשים לגעתון

כמובן  ,ליהודית ארנון  ,המנהלת האמנות י ת של

ולקיבוצית .יש משהו ייחודי בעיקר באווירה

הלהקה הקיבוצית והאולפן האזורי .

האולפן האזורי ) יי מטה אשר " ( למחול  ,בין

לא מכבר שאלתי את הכןריאוגרף השוודי

שבסטודיו ,ביחסים שבין רקדנים וחניכי

הצוות הטכני והמינהלי ,רובו קיבוצניקים ,

החדשני מאץ אק  ,העןבד עם באלט קןלברג

והמנהלת האמנותית של הלהקה ובית הספר,

ועם עוד ממיטב להקות המחול באירופה ,איך

ס: URI NEVס Tס A, PHס  R VEJSAס  LAN & IGס DANCERS: JENNY S

הם אגוצנטריים ממש כמו

עמיתיהם בתל אביב ,פריס או
מוסקבה ,ובכל זאת ,למרות
מאבקים והתפרצויות רגשיות,

מורגשת בלהקה הקיבוצית אווירה

אופיינית לחיי קיבוץ ,נטייה
לחפש פשרה ,רצון לשמור על
הרקמה החברתית ועזרה הווית.

תמיו יש מישהו שאיכפת לו,

שוואג לא רק לעצמו
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קרה שהגיע לגעתןן ןעבד לא אחת עס הלהקה

ההןלנדי יעבןד איתס .נמצא מי שהסכיס לממן

המןסיקה .זן היתה מחןןה של ידידןת עמןקה,

הקיבןצית .ייעבדתי בעיר ןרןנה ,איטליה ,ןאחרי

את שהןת הקיבןצניקיס בהאג ,ןאחרי שבןעייס

אןת לחברןת שנמשכת כבר עשריס שנה .ב -

כתב יירי קיליאן מכתב ליהןדית ארנןן,

אחת ההןפעןת ניגשה אלי אשה קטנה עס

של עבןדה מאןמצת הגיע קיליאן לצפןת

1995

עינייס כהןת גדןלןת .היא הציגה את עצמה

בתןצאןת .הןא חשב שרמת הביצןע מספיקה .

ןבן אמר בין היתר :יינפגשנן לפני שנים רבןת

כמנהלת להקת המחןל הקיבןצית ןאמרה לי

ביןס האחרןן של שהיית הרקדנים בהןלנ,ד הם

במשרדי ,עןד בבית הלהקה הישן של תיאטרןן

שהיא מאןד אןהבת את העבןדןת שלי ,ןשאלה

קיבלן מכתב רשמי ןבן רשןת לבצע את היצירה

המחןל ההןלנדי .תמיד אזכןר את דמןתך

אס אןכל לבןא לישראל לעבןד עס הלהקה

ןבנןסף על כך מתנה נכבדה

שלה" .הןא התרשס מאישיןתה ןמהדרך בה

את המסך האחןרי המצןיר ןאת קלטת

-

את התלבןשןת,

הקטנה ,את נחישןתך להגשים את שאיפןתיי,ך

שניכר בהן שהן חלןמןת של מי שניצל ,של

דיברה .הןא ראה על זרןעה את כתןבת הקעקע
מימי מחנה הריכןז הנאצי ןהןא חש בנחישןתה,

ןפשןט לא יכןל היה לסרב .כשהגיע לבדןק את
יכןלת הרקדניס ,התרשס מהאיכןת המיןחדת

של עבןדתס .מאץ אק הכיר היכרןת אישית את
הכןח המניע של דמןת אמהית גדןלה; אמן

שלן ,בירגיט קןלברג ,ייסדה את באלט קןלברג
ןשניס ארןכןת היתה המנהלת האמנןתית שלן.
כאשר בשלב כלשהן של היכרןתן עס הלהקה

במקוים ובים האישיות המנוונת
את הובוים היא אשה קטנה עם

עיניים ענקיות ,נבו לא צעיוה,
הניצבת ליו ההגה נבו יותו

יצירתן " "Soweto

מעשוים שנה .היא בקלות

את ארנןן למלא את תפקיד האס הגדןלה ,מין

מתוגשת עו ומעות ,נואית

הקיבןצית הכין איתה את

)על מאבק השחןריס בדרןס אפריקה( ,שיכנע
אם שבט ידעןנית ,שיצר עבןר אמן שלן.
כשהיןצר הגדןל יירי קיליאן ,יליד פראג ,פגש
את הקיבןצית ןאת יהןדית

ארנןן,

הןא נכבש

על ידי שאיפןתיה .הס התיידדן מאןד ןהןא
העביר ללהקה כמה ןכמה עבןדןת שלן ,

שהראשןנה בהן היתה ייהקתדרלה השקןעה" .
קיליאן לא יכןל היה להתפנןת להגיע לחזרןת
בגעתןן ,אבל הןא הןדיע שאם שני זןגןת

פגיעה וונה ,אבל באמת היא

חזקה נאגוז ,נחושה אבל גמישה
נמו מקל חיזון .נוונתי ,נמובן,
ליהווית אונון ,המנהלת

הרקדנים שנןעדן לבצע את המחןל העדין הזה

האמנותית של הלהקה הקיבוצית

שמישהן ממנהלי החזרןת של תיאטרןן המחןל

והאולפן האזווי

יגיען לשבןעיים להןלנ,ד הןא ידאג לכך
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פכורה ולושמאן
FLORA CUSHMAN

ייזריחה שולועה" ,כור' :ג'יו היל-סאגא ו
צוכום ,ועולב אגור

"SUNRISE - SUNSET". CHOR.: GENE HILL-SAGAN
PHOTO: JAACOV AGOR

מישהן שאינן מבקש סתם לשרןד ,אלא להעביר
מסר מהןתי לאלה החיים היןם ,מסר של
תנןעה ,של מחול ,העתיקה באמנןיןת ןהאמנןת
שמייצגת את החןפש".

בתןלדןת המחןל במאה

ה 20-

תופסים מקןם

נכבד אנשים קטנים מבחינה פיסית אבל
ענקים בכל הנןגע לכןח מפעיל ןיןצר .לאן
דןןקא כןריאןגרפים בעצמם ,הם מיני מאיצים,

קטליזטןרים ,שבכןח רצןן בלתי מתפשר אבל

גמיש דין כדי שלא להישבר ,איפשרן לרקדנים
ןלכןריאןגרפים גדןלים להגשים את
שאיפןתיהם ליצןר אמנןת גדןלה .רשימת

דמןיןת מפעילןת כאלה ארןכה  ,החל בדיאגילב,
שמעןלם לא כתב אן ביים דבר )פרט לתכנןן
תאןרה( אבל גרם ליצירןת מןפת רבןת להיכתב
בלהקתן

-

הבאלטים הרןסיים  iלינקןלן

קירסטיין ,האיש שהביא את בלנשין לאמריקה i

מרי ראמבר ,שנןלדה כמרים רמב"ם בןןרשה ,
ןנינט דה ןאלןאה ,ילידת דבלין אירנל,ד שתי
המייסדןת ןהמפעילןת של באלט בריטי בשנןת

השלןשים של המאה  iסןניה גאסקל )בת
למשפחה יהןדית שגדלה בליטא(  ,האשה

שאיפשרה את פריחת הבאלט בהןלנד אחרי
מלחמת העןלם השנייה  iקארל בירני ,המנהל
האדמיניסטרטיבי של תיאטרןן המחןל
ההולנדי ,שבעלדין להקה מעולה זן לא היתה

קיימת  iבת-שבע דה רןטשיל,ד שבלעדיה לא
היתה קמה להקת בת-שבע ,להקת בת-דןר
ןבתי הספר שלה  iארנן ןיסטנהןפר

) (, Wustenhofferהאינטנדנט )מנכ"ל -

משרה

המאחדת בתיאטרןני גרמניה ניהןל אמנןתי
ןניהןל ארגן ני( ,האיש שאיפשר לפינה באןש
לקיים את להקתה בעיר ןןפרטל מןל

ההתנגדות הכללית לתיאטרןן המחןל שלה,
ןאחר כך עבר לעיר ברמן ,ןלשם הזמין את
ריינהילד הןפמן ןאת הנס קרסניק ןכך היה,
לדעתי ,הכןח המרכזי שפיתח את הסגנןן
המןכר היןם כתיאטרןן מחןל.

יהןדית ארנןן שייכת לקטגןריה זן של יןצרי
להקןת ,מגדלי אמנים יןצרים ,הפןעלים
כמאיצים ,שבלעדיהם לא יןןצרן תרכןבןת
חדשןת אף שהם עצמם אינם משתתפים

בתהליך .אלה הכןחןת הפןעלים מאחןרי
כןריאןגרפים גדןלים

-

הפדגןגים שמגדלים

רקדנים חשןבים .כןחה של יהןדית ארנןן הןא,

 IIהנהר  ",כור ן  :פלורה קושמאו

לדעתי ,בצירןף של נחישןת ןיכןלת להבחין
בפןטנציאל הגלןם ביןצרים ןמבצעים צעירים,

בנכןנןת שלה להשקיע בניצני כישרןן ,שאחרים
טרם הבחינן בהם ,ןבעידןד המעשי שהיא

מעניקה למי שנראה לה מבטיח ןגם בגישתה

לחיים .היא מאןתם אינדיבידןאליסטים ,
הנעןלים על מטרןתיהם אך לא מאבדים מבט
על בעיות חברתיןת ,אנשים המסן גלים להתרכז

"RIVER", CHOR.: FLORA CUSHMAN

שני המווים הנוויאוגופים שעזוו ללהקה לעבוו את המחיצה
למקצוענות היו אמויקאים ,או ננון יותו אמויקאים גולים ,שהעדיפו
לחיות ולעבוד באיוופה  -פלווה קושמן וג'ין היל-סאגאן

במטרה העיקרית בלי להתעלם מהסביבה,
ןרןאים בעיןת אישיןת כמשהן שיש לטפל בן

גם לטןבת הכלל

הלהקה .תכןנןת כאלה

על חןןיןתיה בימי השןאה .לבסןף ישבה

החלןציןת הרי היתה אז ביטןי לפסןק :במקןם

ןסיפרה לי איך כשהיתה בת עשרים  ,נערה

שאין איש ,היה איש )כפי שנכתב ב"פרקי

שחלמה תמיד לרקן,ד ציןן עליה שןמרי מחנה

אבןת " (.

דרישןתיה ,לא מתןך התנגדןת למסגרת אבל

להןפיע בפני שןביה  ,ןהעןנש שהןשת עליה היה

המןפעים ההמןניים שביימה ןהמחןלןת שיצרה

תןך שמירה על האישי ןהמיןחד בתןכה.

לעמןד לילה שלם יחפה בשלג  .באןתן לילה

זכן להצלחה ,ןמשהגיעה עם בעלה ארצה

-

בעצם נדרשןת ,במינון כלשהן ,לכל מי שחי חיי
קיבןץ

-

חיים בחברה הדןקה ןבתןך מסגרת

הריכןז לשעשע אןתם במחןל .היא סירבה

נןרא גמלה בליבה ההחלטה שאם תישאר

ןהצטרפה לחבריה בקיבןץ געתןן ,ניסתה ,

ארנןן אינה אןהבת לדבר על עברה ןעל נעןריה,

בחיים היא תקדיש את חייה למחןל .אחרי

אפילן בתנאים החלן ציים הקשים של ראשית

על תקןפת מחנה הריכןז  .נדרשן לי שנים לא

המלחמה היא שבה לבןדפשט  ,ןבמסגרת

מדינת ישראל ,לא לזנןח את אמנןת המחןל ,

מעטןת של היכרןת קרןבה ןשיתןף פעןלה

ייהשןמר הצעיר" ביימה מפגנים גדןלים ,

אפילן אחרי יןם עבןדה ,בערבים ,כשחדר

מקצןעי איתה ,עקב תפקידי כמבקר מחןל

יימסכתןת" המןניןת של מחןל ןמןסיקה ,שהין

האןכל משמש לה סטןדין מאןלתר 'ר) מאמרה

ןעיתןנאי ,עד שהסכימה להתראיין ןלספר לי

באןפנה אז ,מבלי שלמדה מעןלם כןריאןגרפיה.

של רןת אשל ,עמ'
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ארנון לא אהבה את המחשבות שלי על יוצרי
מחול שאינם כוריאוגרפים ,למרות שבשנים

האחרונות יצרה אך מעט מחולות ,היא עדיין
חשה ככוריאוגרפית ,אני זוכר היטב אחת

מעבודותיה האחרונות  ,מחול לשלושה גברים,

ייהשלושה" ,שנוצר בשל אילוץ טכני

-

הכוריאוגרף שעבד באותה עת בלהקה הותיר
שלושה רקדנים כביכול יי מובטלים" ,וארנון,
שכמנהלת אמנותית היודעת את תפקידה

יודעת שרקדנים עם עודף פנאי נוטים להתפרע,
אירגנה עבורם את היצירה הקטנה והמצוינת

שבה כל אחד מהם רקד מעין דיוקן-בתנועה
של עצמו ,מהסוג שרק היא ,שהכירה אותם

היטב ,יכלה ליצור ,

ארנון תמיד ידעה לדאוג למורים ויוצרים
אורחים ,לא פעם על חשבון המשפחה הפרטית
שלה ,אנשים אוהבים לנהל איתה שיחות נפש
אמיתיות ,היא עצמה אינה מרבה לדבר על
עצמה ובעיותיה,

כבר בראשית הדרך היה ברור ,שבתנאים של
אז ,כשהרקרנים עובדים בסטודיו רק יום או
יומיים בשבוע ויתר זמנם הם עסוקים בענפים

השונים בקיבוצים שלהם ,הרמה הטכנית
והביצועית לא תעבור את רף המקצוענות,

ולהגיע לרמה מקצוענית היה הכרח ,אם
הלהקה הצעירה והסימפטית ביקשה להיות
יותר מקוריוז .שני המורים הכוריאוגרפים

שעזרו ללהקה לעבור את המחיצה למקצוענות
היו אמריקאים ,או נכון יותר אמריקאים

I

גולים  ,שהעדיפו לחיות ולעבוד באירופה

-

פלורה קושמן וג'ין היל-סאגאן ,

פלורה קושמן לימדה בעיקר בThe Place -
בלונדון וגם בבית הספר Mudra

של מוריס

בז'אר בבריסל ,ואת פגישתה עם הקיבוצית

י היא מתארת כ:ך "לימדתי בקורס הקיץ של

ומי באו ,היוצו המונזי של הלהקה ,נולד בגעתון ,התחני באולפן
האזווי וחזו משיוותו הצבאי ישו ללהקה .הוא לא היה וקדן מצטיין,
אבל ניחן בנשוון יוצו בלתי וגיל ,במוסיקליות והוא גם מסוגל לעצב
בימה ותלבושות ' .היום הוא נוויאוגוף עם מוניטין בינלאומיים,
שהצליח לנסח נתב יד משלו

האקדמיה ע"ש רובין בירושלים  ,אחדים
מהסטודנטים בלטו באיכות המיוחדת של

כפי שאמר לי לא פעם  ,המקום אליו הוא

ובמסירות והיה ברור לכל שהוא מאוהב בנער

תנועתם ,שאלתי אותם מנין הם ואיפה למדו" ,

מרגיש יישייך " זה הלהקה הקיבוצית והסטודיו

היפה אף ש " שיפשף" אותו בשיעורים ללא

לתדהמתה התברר שכל אלה ששמה לב אליהם

בגעתון·

רחמים  ,דרש ממנו הרבה ולא היה מוכן לשמוע

היו חניכי האולפן האזורי מטה אשר ,שיהודית
ארנון ניהלה בגעתון  ,שאלתי מה היה כל כך

תירוצים .התוצאה היתה מרשימה

-

יאיר

קושמן והיל-סאגאן היו מורים קפדנים ,שאינם

שפירא הוזמן עוד לפני גיוסו לצה"ל לרקוד

מיוחד בהם ,יי הנפש שלהם היתה מחוברת

מוותרים לתלמידים ואינם מתייאשים ,שניהם

בלהקת בת-שבע ,שהיתה אז ללא ספק הלהקה

לגוף" ,היא ענתה  ,וזה מה שלדעתה עשה את

היו מאלה הרואים בתנועה אמצעי לביטוי

המובילה בארץ ,

התנועה שלהם מרתקת אפילו אם הטכניקה

רגשות  ,ומצפים מהרקדנים להזדהות עם

שלהם לא היתה מי יודע מה ,אחרי פגישות

החומר המחולי ,היצירות של היל-סאגאן נטו

בימים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים

אחדות ומתן שיעורים בגעתון ,קושמן התחילה

להיות אפלות  ,בוערות באש של תשוקה ,

הוא נהרג על החרמון ,והיל-סאגאן היה שבור

לחוש שייכת לגעתון ,העבודה היתה קשה,

ויצירותיה של קושמן נטו לקדרות ופסימיזם,

ממותו ,כשבת-דור הזמינה אצלו עבודה הוא

ואחרי שצפתה במופעים של הלהקה הגיעה

למרות זאת מצאו הרקדנים הצעירים של

הוציא תחת ידיו את מה שבעיני היא יצירת

למסקנה שהגיע הזמן להפוך את הצעירים

הקיבוצית דרך להזדהות עם החומר התנועתי ,

המופת שלו ,יי והיה

הסימפטיים הללו לרקדנים ,היא לימדה אותם

אולי זה ביטוי לנכונות חניכי החינוך הקיבוצי

צעיר שנפל בקרב ,והקדיש אותה לזכרו של

את הטכניקה האמריקאית מבית מדרשה של

לקבל את מרות החברה בלב שלם ,אולי

מרתה גראהם ויצרה עבור הלהקה מספר

לכריזמה שהיתה לשני המורים של הלהקה

יצירות ,

ואולי לצירוף של השניים,

ממש כמו פלורה קושמן ,ג'ין היל-סאגאן היה

ככלות ", ...

רקוויאם ללוחם

יאיר שפירא,

היל-סאגאן נפטר ב  ,1991-שנים מעטות אחרי
ששב לאמריקה ועבד בפילדלפיה  ,זמן מה אחרי

על מנת לתאר תיאור גרפי את מידת ההזדהות

מותו קיבלה יהודית ארנון הודעה על דבר

אמריקאי בגלות מרצון באירופה  ,הוא רקד

של המורים הללו עם חניכיהם  ,הנה סיפור

דואר גדול שהגיע עבורה מאמריקה .לא קשה

בכמה וכמה להקות באלט ,בעיקר בגרמניה ,אז

יחסיהם של היל-סאגאן והרקדן הצעיר ויפה

לתאר את תדהמתה כשפתחה את החבילה

הוזמן ארצה ללמד ולעבו,ד ונשאר

12

שנה,

יצירותיו מצויות ברפרטואר של כל להקות
המחול הישראליות של אותן שנים

-

הוא עבד

כבת-שבע ,בבת-דור ובבאלט הישראלי ,אבל,

התואר )אז טרם סיום לימודיו בתיכון( יאיר

וגילתה בה קופסת פח מלאה אפר ומסומנת

שפירא ,לשפירא לא היתה טכניקה  ,והיה עליו

בשמו של ג ' ין היל-סאגאן ותאריך מותו  ,היום

להקדיש זמן ומרץ רב לפיתוח יכולתו

מונחת הקופסה עם אפרו בכד חרס גדול מול

הבימתית  ,היל-סאגאן עבד איתו בקפידה

הכניסה לסטודיו של הלהקה,
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במקרה ההוא ארנון חשה ממש נבגדת  .ניסיתי

אז להסביר לה ,שזה ,בעצם ,סימן טוב ואפילו
מחמאה ,שמנסים כביכול לקחת ממנה את
חניכיה ,ושאלה החיים בכל להקה ובית ספר
טוב .עם השנים הכל התרגלו למעברים כאלה.
כשם שהמעבר מלימודי ריקוד למקצוענות
בתחום הוא מכריע ,לא רק בחיי הפרט אלא
גם בהתפתחות הגוף האמנותי שבו הוא פועל,
כך גם האופי של סיום הקריירה הבימתית
אומר הרבה על המדיניות הנקוטה בלהקה ועל
ידי הנהלתה .להקות שרקדניהן מחפשים ,עם

פרישתם מהופעות ,דרך להישאר במסגרתן
בתפקידים חשובים שאינם מצריכים להופיע
על הבימה הן להקות שהשכילו ליצור מסורת
מיוחדת ואווירה נעימה .הבטחת ההמשכיות

הכרחית אם ללהקה יש שאיפה לעצמיות
וייחוד אמנותי .בלהקה הקיבוצית כמעט כל
המשרות של מנהלי חזרות ,מנהלי בימה,

מורים ושאר תפקידים בעלי אופי אמנותי
שמחוץ להופעה על הבימה מבוצעים על ידי
רקדנים לשעבר .עם כל התחרותיות והבעיות
הנפשיות הכרוכות בחיי אמן ,הדאגה ליחסים
חברתיים ואקלים של סובלנות ו"קיבוציות"
אמיתית ניכרת בסטודיו שבגעתון .יהודית

ארנון רואה בדלת משרדה הפתוחה תמיד
)אפילו דלת דירתה הפרטית פתוחה בדרך כלל(
חלק אינטגרלי מעבודתה ,ואפילו אם זה בא

לע .יתים על חשבון בעלה ,בנותיה ונכדיה.
הטרגדיות הקטנות אבל המכאיבות ,המלחמות
העזות על לא כלום ,העלבונות והתיסכולים
הם נחלת כל גוף אמנותי ,ומנהל אמנותי אינו
פטור מטיפול בהם .הבעיה היא ,כפי שניסח
זאת אייבור בראון ,מבקר תיאטרון אנגלי נודע
ש"תיאטרון הוא האמנות הכי קולקטיבית
שמבוצעת על ידי האנשים הכי אנוכיים".
מאז הפכו אמצעי התחבורה החדישים

והתקשורת האלקטרונית את העולם לכפר
גלובלי  ,אין כמעט אפשרות ליצור סגנון ביתי
של להקה או אפילו מדינה ,כי מעצם הגדרתו
כפר הוא מקום שבו הכל יודעים את הכל על
להקת מחול משולה לאורגניזם חי .ככל

בשל דאגתה לדור המשך הוזמנו לבית הספר

כולם .במיוחד הדבר נכון בתחום

שהלהקה מתפתחת ומתבגרת ,היא זקוקה לדם

האזורי של געתון מיטב המורים מהארץ

הכוריאוגרפיה ,כי בשל ניידותם של יוצרים

צעיר לריענון ,ממש כמו התאים בגוף .ארנון

ומחו"ל ,ביניהם לורן מאיר ,ג'ין סולן ,סיגהילט

וקיומה של רשת פסטיבלים ענפה ,אין כמעט

ידעה שבית הספר האזורי שהיא מנהלת הוא

פאהל ,איוואן קראמר  ,אם לציין רק אחדים

להקה ראויה לשמה שלא ביקרה בארבע קצוות

המקור לדורות הבאים של רקדני הלהקה ,אף

מהיותר ידועים .

תבל ,מה גם שהאקלקטיות היא מסימני

אחרים ותלמידי סטודיות שונות  .במקביל היא

המקור החשוב ביותר של רקדנים צעירים היא

גרמניה ,בזכות פינה באוש ,ומחול הבוטו היפני .

ניהלה כל השנים חיפושים אחרי כשרונות

הסדנה הדו שנתית שליד האולפן האזורי  .זו

צעירים בארץ ובחו " ל .פעם ,כשהתעורר צורך

מסגרת ייחודית ,המאפשרת לתלמידי כיתות

סגנון בית של להקה תלוי כמעט לחלוטין בדרך

בייבוא רקדנים זרים ,היה הכרח להסוות את

י " א וי"ב להקדיש את כל עיתותיהם למחול,

עבודתו של הכוריאוגרף הראשי שלה .לא קל

הדבר תחת כותרות כמו השתלמויות או

מבלי לעזוב את ההכנות שלהם לבחינות

לאזן ברפרטואר של להקת מחול מודרני בין

התנדבות  ,בשל התנגדות רוב הקיבוצים

הבגרות ,וליוצאי צה " ל להמשיך את

תוצרת הבית לעבודות של יוצרים בינלאומיים.

לייעבודה שכירה" .בשנים האחרונות העסקת

השתלמותם באמנות בה בחרו .חבורה זו של

במובן זה להקת המחול הקיבוצית היא בת

לא חברים בשכר בתנועה הקיבוצית כבר אינה

כעשרים צעירות וצעירים משמשת מאגר

מזל ,יש לה כוריאוגרף בית מוכשר והיא

נחשבת לבעיה ,ולכן גם בלהקה הקיבוצית

כשרונות פוטנציאליים ללהקה .כמובן ,אחדים

מושכת יוצרים מעניינים מארצות אחרות .

כשליש יי עובדי חוץ " כאלה .רבים מאלה שרקדו

מהם עוזבים ומצטרפים ללהקות אחרות .זו

שהגיעו כמובן גם בוגרי אולפנים אזוריים

הפוסט-מודרניזם .יוצאים מכלל זה

הן ,אולי,

שנתיים שלוש בלהקה חזרו לארצותיהם,

עובדה שיש להשלים איתה גם אם אינה

רמי באר ,היוצר המרכזי של הלהקה ,נולד

ולרובם קריירה מוצלחת .רבים מהם שומרים

נעימה ,שכשרונות ייבורחים" למסגרות אחרות.

בגעתון ,התחנך באולפן האזורי וחזר משירותו

על קשרים עם ארנון ועם אסתי לביא ,חברת

הרקדנית הראשונה שהתפתתה לעזוב את

הצבאי ישר ללהקה  .הוא לא היה רקדן

געתון שמשמת כמין אם בית ומשרד קשר

הקיבוצית לטובת תל אביב היתה מרים הרץ

מצטיין ,אבל ניחן בכשרוו יוצר בלתי רגיל

לאמנים הזרים המתארחים בלהקה.

מעין-שמר ,שהוזמנה להצטרף לבת-דור .

ובמוסיקליות והוא גם מסוגל לעצב בימה
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ןתלבןשןת .היןם הןא כןריאןגרף עם מןניטין

הלהקה יסןד ההנאה מן המחןל י ןתר

המייחדת את הלהקה תאבד .רבע מאה שנים

בינלאןמיים  ,שהצליח לנסח כתב יד משלן.

מהתחרןתיןת הבלתי מתפשרת  ,הבןלטת

השכילה יהןדית ארנןן  ,בשיתןף הצןןת  ,ליצןר

בלהקןת רבןת .

עם רקדנים ןכןריאןגרפים ןלשמןר על הייחןד

עבןדןתין ,בייחןד העבןדןת באןרך מלא ,

הקיבןצי הזה  .מלהקת חןבבים בקצה העןלם

מבןססןת על רעיןנןת פילןסןפיים-חברתיים
מבלי לגלןש לתעמןלה ןפלקט  .בעבןדתן

התנןעה הקיבןצית מצןיה בעיצןמן של תהליך

היתה הלהקה הקיבןצית לגןף אמנןתי מןכר

המרשימה מאןד בנןשא האינתיפדה ,יייןמן

המאיים על עצם קיןמה ,לפחןת על קיןמה

ןמכןבד בארץ ןבעןלם .

מילןאים" ,השתמש בשירים מןקראים

כקןלקטיב עם מןדעןת למטרןתין .המשבר של

ןבאמצעים תנןעתיים כמן הגבלת יכןלת

הקיבןץ לקראת מאה שנןת קיןמן אינן נןבע ,

התנןעה של הרקדן ,ןאירןניה חןתכת באמצעןת

לדעתי  ,מכשלןן השיטה אן מבעיןת כלכליןת,

העמדה של מןסיקה נשגבה מאת באך מןל
זריקת אבנים מסןגננת .ביצירה ייזמן אמיתי"

אם כי כאלה אינן חסרןת  ,אלא הןא תןצאה
מאןבדן אמןן בשאיפה לחיים צןדקים

יןתר,

עןסק רמי באר בילדןתן ןבחינןך הקיבןצי שןב

יפים יןתר ןעשירים יןתר מבחינה אנןשית

בדרך חזיתית עקיפה .הכלל  ,הקיבןץ ,מיןצג על

ןאישית  ,ןגם בלהקה נןתן משבר זה את

ידי שןרןת של כיסאןת קןלנןע ניידים

~

אןתןתין.

המקיפים את הפרט כחןמןת אן חזית .כך גם
עסק בעיר המןדרנית התןקפנית ןבזיכרןן

רמי באר הןא המןעמד הטבעי להחליף את

השןאה של הןרין )ןשל יהןדית ארנןן(.

יהןדית ארנןן כמנהל אמנןתי .מבחנן לא יהיה

ביצירןתין הטריןת ניכר פחןת נןשא מרכזי

בטעם אישי אן בכשרןן כןריאןגרפי  ,כי אלה

מןגדר ןהןא מתפתח לכיןןן פיןטי-סןריאליסטי .

כבר הןכחן  ,אלא ביכןלתן לראןת את הלהקה

מלבד הדןאטים הנפלאים שרמי באר יןצר ,

לא רק מנקןדת ראןת של יןצר  ,אלא גם של מי

עיקר האמצעים שלן אינם דןןקא תנןעה

שאחראי לכיןןן הכללי ןלהרכב האנןשי שלה ,

ייחןדית ,אישית ,אלא גישה מיןחדת למבנה

ןעןד יןתר מזה ביכןלת למצןא שןתפ י ם ליצירה

הבימה ןלמחןל המאכלס אןתה .הןא יןצר

בארץ ןמחןצה לה.

לעצמן פיגןמים ,פןדיןמים ,הגבהןת ממינים
שןנים ןבןנה מחןל שאפשר לכנןתן תלת ממדי.

מבחינה כלכלית הקיבןצית במצב איתן כי היא

המבנים הממשיים שעל הבימה מעניקים לן

זןכה לתמיכה ציבןרית ןממשלתית  .בכל זאת

אפשרןיןת של תנןעה כלפי מעלה ןמטה ,ןעןמק

נקטה הלהקה צעד להגדלת הכנסןתיה .לפני

הבימה ,שבדרך כלל אינן ממלא תפקיד אסתטי

כשנה היא יסדה להקה צעירה בתל אביב,

מרכזי במחןל ,אצלן הןפך למרכזי.

מןרכבת מרקדנים שכירים  ,המבצעת בשעןת
היןם בבתי ספר ןכדןמה  ,את העבןדןת

הלהקה הקיבןצית ,ככל להקת מחןל ,יןדעת

המשעשעןת של רמי באר לקהלים צע ירי ם.

משברים לא מעטים ,אבל איכשהן היסןד

אבל  ,אם לא יישמר האיזןן בין הרקדנים חברי

משןבב הנפש ,שפלןרה קןשמן כינתה חיבןר

הקיבןץ לשכירים )ביחס של שלןשת רבעים

הנפש אל הגןף  ,נשמר  ,ןעדיין מןרגש במןפעי

ןרבע בהתאמה(  ,קיימת סכנה שהאןןירה

ייעי ר עירומה "  ,כור'  :רמי באר
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כל הדרד למןפע
המחןל )')'זכרןן

דברים)')' של להקת

המחןל הקיבןצית
זמזמנן את השיר

')לרנג')') הסנק ')')דלש

של ברסןלד ברכס)'

למרןת שלא היינן

בסןחים שיש לן בכלל

מנגינה .בשיר)' למי
ששכח)' נןתן ברכס

כבןד לאנשים

הקסנים ןלפןעלים
האלמןנים שעןמדים
מאחןרי המכןנןת

הגדןלןת ןהאנשים

המפןרסמים .

שמענן

שגם מאחןרי להקת
המחןל הקיבןצית

המצליחה עןמדים
פןעלים אלמןנים

שכאלה .סיפרן לנן
שבלעדיהם הין
הרקדנים)'
הכןריאןגרפים ןהצןןת

האמנןתי נשארים

באןלפן בגעתןן

כהבסחה שלא

מןמשה .

יצאנן לפגןש

אןתם ןלהןציא אןתם

לשעה קלה מאחןרי

הקלעים אל קדמת
הבמה

מאת

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

ערן

ש

ח

כל הדרך למופע המחול  IIזכרון דברים

ר
II

של להקת המחול הקיבוצית זמזמנו

חלם על תאורת במה ,ולשם השתלמות

ובעיקר המחול המודרני ,הוא דינמי ,מלא

במקצוע בילה בחופש גדול אחד כפועל במה

אקשן והתרחשויות ,דורש תזמון מדויק בעת

של מרתה גראהם ,שלהקתה הגיעה לסיור

ההופעה ומחייב ריכוז כל הזמן .יוסי הראה לנו

בארץ·

את המחשב המשוכלל שבעזרתו הוא מפעיל

את התאורה .מוקסמים מפלאי הטכנולוגיה

את השיר  IIגנרל ,הטנק שלך " של ברטולד
ברכט  ,למרות שלא היינו בטוחים שיש לו בכלל

מדי סיפר לנו שאת הקמת התאורה והתפאורה

המודרנית ראינו את מדי גכנס במרוצה ומודיע

מנגינה  .בשיר ,למי ששכח ,נותן ברכט כבוד

הם מתחילים כשבע שעות לפני שעולה המסך .

שהמשאית עם התפאורה הגיעה  .החבורה

לאנשים הקטנים ולפועלים האלמונים

יש אולמות בעייתיים ,גילה לנו מדי  ,בהם

התחילה לסחוב ציוד מהמשאית דרך מעלית

שעומדים מאחורי המכונות הגדולות והאנשים

העבודה היא ממש קריעת תחת וצריך לגייס

השירות אל הבמה ,ואנחנו קלטנו בזווית עיננו

המפורסמים .שמענו שגם מאחורי להקת

את כל הניסיון המצטבר כדי לעמוד בלוח

איש זקוף עם פלאפון .ניגשנו אליו ושאלנו אם

המחול הקיבוצית המצליחה עומדים פועלים

הזמנים  .ביקשנו דוגמאות וגם קיבלנו ,למשל

הוא אחד הרקדנים  .שש עשרה שנים הייתי

אלמונים שכאלה .סיפרו לנו שבלעדיהם היו

ישנם אולמות שאין בהם מקום למשאיות

רקדן ,הוא אמר לנו בחיו,ך קוראים לי זיכרי,

הרקדנים ,הכוריאוגרפים והצוות האמנותי

לפרוק את התפאורה ,ישנם אולמות ישנים ולא

אני מקיבוץ גבעת חיים ,וכבר עשר שנים אני

נשארים באולפן בגעתון כהבטחה שלא

מתוחזקים שבהם תשתית החשמל דפוקה

מנהל ההצגות של להקת המחול .מנהל הצגות,

מומשה .יצאנו לפגוש אותם ולהוציא אותם

וישנם אולמות שבהם הציוד ישן ואי אפשר

הסביר לנו זיכרי ,אחראי שכל הפקה וכל

לשעה קלה מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה .

לסמוך שיעבוד בשעת ההופעה  .שאלנו את מדי

הופעה יעמדו כמו שצרי,ך והוא גם המקשר

אם זה נכון שהרקדנים מתלוננים לפעמים על

והמתאם בין הצד הטכני במופע לצד האמנותי .

הגענו לאולם בשעה מוקדמת ,נכנסנו דרך

כך שהבמה עקומה ,מדי חשב קצת ,אחר כך

זיכרי סיפר לנו שההצלחה של להקת המחול

כניסת השחקנים ,עברנו את חדרי ההלבשה

אמר שהוא ממהר  ,ושאולי עופר ,גם הוא ותיק

וריבוי ההופעות בשנים האחרונות אפשרה

הריקים ,עלינו במדרגות צרות ,והופ היינו על

מאו,ד יוכל לשפוך אור על מיתוס הבמה

לגבש צוות קבוע של פועלי במה מיומנים,

העקומה .

שאיתם ניתן להתגבר על כל התקלות הגדולות

הבמה .ראינו מולנו שבעה בחורים שעבדו

והקטנות לפני ותוך כדי הופעה .היום כל

בשקט ,בתנועות בלתי נראות ,במין שלווה
אולימפית ,סביב פס עמוס פנסים שהורד
מהתקרה.

ניגשנו לאחד הבחורים ושאלנו בלחש ,כדי לא
להעיר את השאר ,האם מדובר בשביתה
איטלקית או בסגנון עבודה חדש ,שהוא סוג
של מ ד יטציה  .הבחור ,שמאוחר יותר התברר

לנו שקוראים לו מדי ,אמר שבגלל השעות
שבהן החבריה משכימים קום ,מפעם לפעם הם
חייבים לתפוס תנומה על הפנסים  .אבל חוץ
מזה ,הבהיר לנו מדי ,עד שלא מגיעה המשאית
עם התפאורה אנחנו לא בלחץ.

שש עשרה שנים הייתי רקין ,הוא

אמר לנו בחיו,ך קוראים לי זינרי,
אני מקיבוץ גבעת חיים ,ונבר

עשר שנים אני מנהל ההצגות
של להקת המחול .מנהל הצגות,
הסביר לנו זינרי ,אחראי שנל
הפקה ונל הופעה יעמיו נמו

הסתכלנו מסביב .הבמה נראתה מאוד גדולה

שצרי,ך והוא גם המקשר

והמושבים באולם מאוד קטנים  .על הבמה

עמדו מספר ארגזים ענקיים .מפעם לפעם
חיטט בהם אחד הבחורים עד שמצא את

והמתאם בין הצי הטנני במופע

לצי האמנותי

מבוקשו וחזר לעבוד סביב פס התאורה .
התקרבנו לצעיר ,שחבל דק היה תלוי

ריקוד הוא קודם כל שואו ,המשיך זיכרי,
ולתאורה ,לסאונ,ד לתפאורה ולאפקטים יש
משקל גדול  .עוד למדנו מזיכרי שהכוריאוגרף
מתייעץ רבות עם הצוות הטכני כשהוא מתכנן

ריקוד חדש ,ושהצוות הטכני משתדל בעצם
להגשים את חלומותיו הפרועים ביותר של
הכוריאוגרף·

כשלוש שעות לפני שעלה המס,ך בעוד אנו
מפטפטים עם זיכרי בשולי הבמה ,כשברקע
מתרוצצים מדי ,עופר ,יוסי וחבריהם עם

התפאורה ,החלו לזרום ראשוני הרקדנים
והרקדניות .בתנועות עצלות משהו הם

התפרקדו על הבמה וסביבותיה והחלו בחימום
איטי של הגוף  .בקצה הבמה ראינו את ניסים
מדבר עם אחת הרקדניות ומחייך חיוך מלא
קסם .מכיוון שהצדדים החברתיים בחיים

תמיד העסיקו אותנו החלטנו לחקור את
העניין .תפסנו את ניסים בפינה ,הכנו קפה בוץ

בכוסות קלקר ,וביקשנו שיספר לנו הכל ,אבל

אלכסונית על חזהו  .אל החבל היה מחובר
עופר אחראי על הסאונד בהופעות ועובד עם

הכל ,על הרומנטיקה של מאחורי הקלעים  .אין

הלהקה הקיבוצית כבר עשר שנים  .למעשה

שום רומנטיקה ,מיהר ניסים להוריד אותנו אל

הוא קבלן ,פרילאנסר ,שמעסיק את ניסים,

הקרשים  .בכלל ,הוא אמר  ,אין כמעט קשר

פועלי הבמה של להקת המחול הקיבוצית

אביב וליאור  .עופר מספק שירותים גם

לאנשי הצוות הטכני עם הרקדנים שחיים

עובדים קיבוצניקים ועירונים יחד .מדי ,גבי

ללהקות מחול אחרות  .אבל ,הוא הרגיע אותנו,

באופן מרוכז ומנותק בתוך העולם שלהם  .ומה

ויוסי הם קיבוצניקים ,אמר ניסים ,וגם הצביע

ללהקה הקיבוצית יש מבחינתי קדימות על פני

לגבי הרקדניות  ,רצינו לשאול ,אך עופר ,שנראה

על כל אחד ואחד  .עופר ,ליאור ,אביב ואני

כל עבודה אחרת .שאלנו את עופר איך הוא

סופסוף קצת לחוץ ,ביקש מניסים שיושיט

עירונים  .עוד סיפר לנו ניסים שליאור ,אביב

מסתדר עם שעות העבודה הלא מקובלות,

עזרה על הבמה כי עוד שעתיים עולה המס,ך

מפתח שבדי קטן .

לצעיר קוראים ניסים והוא סיפר לנו שבחבורת

והוא גם חברי להקת הרוק המחתרתית

והוא סיפר לנו שלפני כמה שנים החליט

הרקדנים צריכים להתחיל בשיעור ,ויש עוד

" סאבווי סאקרי '.לא נתרגם בהזדמנות זו את

להתמסד וניסה לעבוד בחנות ירקות ששייכת

המון מה לעשות .

שם הלהקה לעברית מדוברת מחשש שהנייר

למשפחתו  .החזקתי מעמד רק עשרה חודשים,

יסמיק  .למדנו מניסים שלהקת הרוק עומדת

הוא מתנצל ,וחזרתי לנסיעות ,להופעות ולחיים

כשעה לפני ,עופר ויוסי עסקו בכיוונים

להוציא את תקליטה השני בתקופה הקרובה.

הפחות מסודרים שאפשר לומר שאני מכור

אחרונים של התאורה ,מדי  ,גבי וניסים מתחו

כששמענו שמהתקליט הראשון נמכרו רק חמש

להם .

מסך שחור מאחורי התפאורה ,אביב וליאור

מאות

) (500

הרגישו שהם מתים מרעב וקיבלו אישור לקפוץ

עותקים ,רווח לנו  .הלהקה באמת

לקנות משהו .האווירה היתה כל כך רגועה עד

מחתרתית ,ואנחנו כנראה לא היחידים שלא

בעוד שוחחנו עם עופר ,עמד ניסים במרומי

מכ י רים אותה .להקת רוק כצוות תפעול במה?

סולם ארוך שהוצב על גלגלים .גבי עמד

שהתגנב למוחנו חשש שבעצם ההופעה בוטלה.

עוד ח י דוש עולמי של להקת המחול הקבוצית .

למרגלותיו והסיע אותו באיטיות על פי הצורך

זיכרי הזכיר לנו שמדובר בחבורה של

מפנס תאורה אחד למשנהו .שניהם נשמעו

מקצוענים שיודעת היטב מתי העת לעבוד ומתי

מדי מקיבוץ מגידו הוא הוותיק בחבורה .כבר
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שנים הוא עם הלהקה ,ומכיר את הציוד,

האולמות והעבודה גם בעיניים עצומות .בעבר

להוראותיו השקטות והמקצועיות של יוסי.

העת לנוח  .אחר כך הוא הוציא מאיפשהו כיכר

יוסי הוא מפעיל התאורה של להקת המחול

לחם וכל אחד משך לו חתיכה ונגס .שאלנו את

הקיבוצית בשלוש השנים האחרונות .הוא

מדי ,שעל פי ממדי גופו לא נראה כמי שמרבה

עבד מדי במקביל גם בצוותא ובתיאטרון

מקיבוץ נווה איתן וצבר שנות ניסיון רבות

בתעניות ובצומות ,אם ככה תמיד הם אוכלים.

הקיבוץ ,אבל מאז עלתה להקת המחול על דרך

בתיאטרון ובהפקות אחרות .יוסי לימד אותנו

מסתדרים ,הרגיע אותנו מדי ,חוטפים משהו

ההופעות הבלתי פוסקות הוא נמצא איתה פול

שיש הבדל גדול בין הפעלת תאורה בהצגה לבין

פה משהו שם  .אבל תדעו לכם  ,האיר לפתע את

הפעלת תאורה במופע מחול .שכן המחול,

עיננו ,שבחוץ לארץ המצב יותר גרוע .שם אין

טיים גיוב .עוד כשהיה מוסדניק

ב  IIשומריה II
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זמן לנשןם .מקימים ,מןפיעים ,מקפלים

עןד הגיע הרבה לפנינן ןגם עבד הרבה יןתר

ןנןסעים ,מקימים ,מןפיעים ,מקפלים ןנןסעים ,

קשה מאיתנן  ,הבענן דאגה לשלןמן ןלמצב

ככה כל הזמן.

עירנןתן .יןסי חייך .שטןיןת ,אני כבר רגיל ,הןא
אמר ,ןחןץ מזה את  IIזכרןן

ליבנן נחמץ מרחמים נןכח סבלם של הפןעלים
בארצןת הנכר .ןאןלם התברר לנן שלא כל

דברים II

העלינן

 IIז כרוו דבר י ס  ",כור  ':ר מי ב אר ,צי כ וס  :ה י כה בג' ה
"AIDE MEMOIRE". CHOR.: RAMI BE'ER, PHOTO: HILA BEGA

יןסי עמעם את התאןרה  ,הקהל נדר,ן מדי ןגבי

המןן פעמים  ,כך שאין סיבה למתח מיןתר.

הסיטן את המס,ן עןפר הפעיל את הטייפ

תראן שהכל ילך כמעט אןטןמטית.

ןהמןפע התחיל לרןץ .זיכרי ישב עם ספר

הצןןת הטכני מצטרף למסעןת הלהקה בחןץ

הןראןת הבימןי ליד יןסי ןנתן סימנים באצבע ,

לארץ  ,שמתקיימים כשלןש פעמים בשנה.

יהןדית ארנןן ןדן רןדןלף הןפיען פתאןם

מה שנקרא בשפה המקצןעית

משתדלים לצמצם בהןצאןת ,הסביר לנן זיכרי ,

מאחןרי הקלעים  ,איחלן בהצלחה  ,חמקן

שהתחלפה התאןרה .יןסי הקיש באצבע על

אם כי במסעןת המתןכננים בעתיד הקרןב

מאחןרי המסך ןהתיישבן באןלם .רמי באר לא

לןח המכןןנים  ,ןאת כל שאר העבןדה עשה

הלהקה תיסע עם כל הציןד ןהתפאןרה

הגיע ןכל האחריןת על ניהןל המןפע עברה

המחשב  ,ןכמןבן הרקדנים.

מישראל .מדי ןעןפר קיןן שיצליחן לקיים סיןר

לכתפיים של זיכרי.

מקדים באתרי ההןפעה בחן  IIל כדי לבדןק את
מצב האןלמןת ןכדי לבדןק אפשרןת לשכןר
ציןד מקןמי.

חצי שעה לפני עליית המסך הצצנן אל מחןץ
לאןלם ןזיהינן סימנים ראשןנים של קהל .יןסי
אשר על התפאןרה ןעןפר אשר על הסאןנד
תכננן עם זיכרי חזרה אחרןנה על שתי תמןנןת
מתןך המןפע .כל שאר הצןןת תפס את מקןמן

מאחןרי הקלעים .מדי הרכיב אןזניןת דרכן

יקבל הןראןת מזיכרי תןך כדי המןפע .עןד
מעט ניכנס כןלנן לחרןפ ,הכריז מדי ,ןהבהיר
שרק הןא יישאר בכןננןת עם האןזניןת כדי

לאתר ןלתקן תקלןת בלתי צפןיןת.
חמש דקןת לפתיחה .המסך סגןר ןהקהל זןרם

לתןך האןלם .זיכרי ,יןסי ןעןפר ישבן
בעמדןתיהם בתןך האןלם .כדי שהמןפע יצליח
הם חייבים להיןת במלןא כןשר הריכןז שלהם .
התיישבנן ליד יןסי ,צמןד לשןלחן המחשב,
במקןם שנראה לנן מרכז מערכת השליטה של
המןפע .מכיןןן שהיינן כבר קצת עייפים ןיןסי
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בכל פעם

מחיאןת כפיים סןערןת .הקהל עמד על רגלין .

התלבושות ,נמו התפאורה,
התאורה והנוריאוגרפיה ,הם

תוצאה של תהלי,ך של סקיצות,
של ניסיונות ,עד ההחלטה
הסופית של הנוריאוגרף .גם

לאחר ההחלטה יש עוד דרן
ארונה  -צרין למצוא דב מתאים,
צבע מתאים ,להשגיח על רמת
ה בי צו ע ,לאחסן את התלבושת
במקום מתאים ולשמור עליה
בין הופעה להופעה

הרקדנים קדן עןד פעם ןעןד פעם ןהגניבן חיןך

קטן .זיכרי ןיןסי התמתחן לאחןר ןדיברן על

שת י בעיןת קטנןת שכנראה רק הם שמן אליהן
לב .מאחןרי גבם של הרקדנים הקדים החלן
מדי  ,עןפר  ,גבי  ,ניסים  ,ליאןר ןאביב בפירןק
חרישי של התפאןרה ןמערכת התאןרה .עןד

שעתיים של עבןדה מאןמצת ןהכל יהיה ארןז
בארגזים הגדןלים ןמןעמס על המשאית בדרך
למןפע של מחר .הסתכלנן עליהם .איזה מרץ,
איזן מהירןת  .לנן כבר לא היה כןח  .עשינן צעד
תימני כפןל ןחמקנן החןצה .
הסתבר לנן  ,שפןעלי הבמה אןתם ליןןינן י ןם

שלם הם רק חלק מהצןןת הגדןל הפןעל
מאחןרי הקלעים של להקת המחןל הקיבןצית.
כד י להכיר את כןלם  ,לחשן נשמןת טןבןת על
אןזנינן  ,עליכם לנסןע לגעתןן  .כי בגעתןן
תמצאן גם את נןרית לשד ןגלית אבשלןם

המזכירןת  ,גם את אילנה ליבן  ,מנהלת בית
הספר ,גם את ד  IIר גןרליק לןרן ןמילעד דקןאר

הפיסיןתרפיסטים ןאת המןרים האןרחים ,את

מןקסמים למדי ,פנינן לאפרת רןד,ד המלבישה

הפסנתרניןת ,ןאפילן את אפרת רןדד המלבישה

של הלהקה

ןאסתי לביא אם הבית.

ב 12-

השנים האחרןנןת ,ןשאלנן

ןשהעבןדה עם הלהקה עןנה אצלם על איזן

יצירתיןת פנימית .אני לא מאמינה ,המשיכה

אם השיר יי תןפרת אני ןתןפרת" תפןר עליה .לא

יהןדית בלהט  ,שעם צןןת טכני שלא היה נןתן

ממש ,א מרה אפרת .ראשית ,המלנכןליה היא

את הנשמה  ,היינן מגיעים כל כך רחןק ןכל כך

אם הבית? הרמנן גבה .מה עןשה אם בית

ממני ןהלאה ,ןשנית ,אני לא רק תןפרת אלא

הרבה זמן .לפעמים ,מסיימת יהןדית בטןן

בלהקת מחןל?

משתתפת פעילה בעיצןב התלבןשןת .ןמה זה

כמעט חרישי ,כשדברים הןלכים קשה ןאני

אןמר ,עיצןב התלבןשןת ,שאלנן בחשדנןת,

קצת מיןאשת  ,אני מסתכלת סביב ,רןאה את

קןדם כל ,אמרה לנן אסתי לביא במבטא

נזכרים שכל ספר החל בשנים האחרןנןת

כל האנשים היפים שמקיפים אןתי כל כך

הןנגרי כב,ד בגילי ,72 ,אתם יכןלים לקרןא לי

לקרןא לעצמן מעצב שיער ,ןבכלל רןב

הרבה זמן ,ןמןצאת מחדש את טעם החיים.

סבתת

הבית ...

ןשנית ,התפקיד שלי הןא לדאןג

לכל מחסןרם של הרקדנים כשהם נמצאים

a

הרקדנים שאנחנן מכירים נשארים כמעט בלי
תלבןשןת על הבמה .

בגעתןן·

ןבכן ,ענתה לנן אפרת בסבלנןת ,התלבןשןת,
כל מחסןרם? שןב הרמנן גבה

ממזרית ...

טןב,

כמן התפאןרה ,התאןרה ןהכןריאןגרפיה ,הם

לא ממש כל מחסןרם ,אמרה אסתי שכאילן

תןצאה של תהלי,ך של סקיצןת ,של ניסיןנןת,

קראה את המחשבןת המלןכלכןת שעברן לנן
בראש ,אבל אני כתןבת לכל הדברים הקטנים

עד ההחלטה הסןפית של הכןריאןגרף .גם

-

לאחר ההחלטה יש עןד דרך ארןכה

-

צריך

מכפתןר ןעד שרןך נעל ,ממנןרה ןעד תנןר

למצןא בד מתאים ,צבע מתאים ,להשגיח על

חימןם  ,מחלב ןעד לחם ןריבה .אבל בעיקר אני

רמת הביצןע ,לאחסן את התלבןשת במקןם

כאן כדי לתת הרגשת בית .הרקדנים

מתאים ןלשמןר עליה בין הןפעה להןפעה.

ןהרקדניןת נמצאים יןם ןלילה תחת משמעת

בקיצןר אני אחראית למעשה על כל ממלכת

תרגןלים ,חזרןת ןהןפעןת מאןד תןבעניןת,

הביגןד בלהקת המחןל .סןמכים עלי בעיניים

ןמישהן צריך להיןת בסביבה כדי לתת מלה

עצןמןת ,ןאם יןם אחד אני איעדר ,הרקדנים

חמה  ,חין,ך אן סתם להקשיב .ןאל תשכחן,

יתקשן למצןא את הידיים ןהרגליים.

מחן"ל ,שלא תמיד מכירים את אןרחןת חיינן

רצנן ליהןדית ארנןן לשאןל הכצעקתה?

התלהבה אסתי ,שבלהקה רןקדים רקדנים
ןמנהגינן הישראליים ןהקיבןציים ,ןמישהן
צריך להדריך אןתם בכל המבןכים.

פיה ןליבה של יהןדית מלא שבחים לצןןת
המקצןעי ןהמסןר שעןמד מאחןרי הרקדנים.

נשפנן בהערכה ןאסתי סיפרה לנן ען,ד שעם

ברגע שחזןן הלהקה קרם עןר ןגידים ,ממשיכה

רקדני חן "ל היא מתקשרת מצןין למרןת

יהןדית בלי ששאלנן אף שאלה ,היה ברןר לי ,

שאינה דןברת שפןת זרןת .נשמנן לרןןחה

שכדי לשמןר על הקיים ןלהרחיב חייבים

ןאסתי סיימה באקסיןמה מןחצת :אם

תשתית .ןתשתית זה לא רק כסף ןמקןם ,אלא

מעניקים יחס חם מקבלים יחס חם בחזרה.

בעיקר אנשים שמסןרים לעניין המחןל,

ייז כרון

דבר' ", O

כור  ',רמי באר  ,צילו  ,Oיובל איתן

'"AIDE MEMOIRE". CHOR.: RAMI BE·ER. PHOTO: YUVAL EITAN
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מש ד פירסוס וגרפיקה

איזןן נכןן בין טכניקה

מאת

ךוטנבךג

הניה

באןלפן למחןל מתקיים מסלןל מחןל,
שהבןחרים בן ניגשים לבחינןת הבגרןת ברמה
של חמש יחידןת במסגרת בית הספר האזןרי

ןיצירה במחןל הם

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

יהןדית ארנןן הגיעה ארצה אחרי

ייאשרת" .המבחנים ,הנערכים באןלפן בהצלחה

מלחמת העןלם השנייה  ,התיישבה

רבה  ,כןללים מבחן עיןני בתןלדןת המחןל

בקיבןץ געתןן ןהחלה ללמד מחןל ןלהעמיד

המייחדים את

מןפעי חג בקיבןץ.
געתןן ,

העבןדה בבית הספר

האזןרי מטה אשר

ןבסדנה שליד להקת
המחןל הקיבןצית

בגעתןן .

האןלפן

הכןלל את המןסדןת

האלה הןקם בשנת
 ~ 96Sןמנןהל מאז

-

ןב 1965-

ב 1959-

הקימה את להקת

הפכה להקתה ללהקה אזןרית

להקת הגליל המערבי.

ב 1969-

הןקמה להקת

סדנת המחןל  ,שאןתה מרכזת סןזן מןנט  ,היא

מעין חןליית ביניים בין בית הספר ללהקה ןלה

הלהקןת המעניינןת בארץ .היןם יש ללהקה

מסגרת בעלת כיןןן מקצןעי מןגדר .היא

מןניטין בינלאןמיים .כבר מראשית פעילןתה

משמשת כעתןדה של רקדנים ללהקה ןגם בית

פעל לצד הלהקה הקיבןצית בית ספר  ,משןם

ספר לריקןד ןכןריאןגרפיה  .מתקבלים לסדנה

שארנןן הבינה את חשיבןת עידןד היצירה

תלמידים מןכשרים ןבןגרי בתי ספר לאמנןיןת.

ןטיפןחה .היא אןמרת שמאןתן רגע שהמןעצה

מערכת הלימןדים של הסדנה רחבה מאןד

גילתה נכןנןת לבנןת בית ספר,

ב ,1965-

היא

ןכןללת ,לצד שיעןרי טכניקה בסגנןנןת באלט

חשבה שבית הספר צריך להיןת בסיס לרקדנים

קלאסי ןמחןל מןדרני ,גם שיעןרי קןמפןזיציה

מקצןעיים.

ןכןריאןגרפיה ,כתב תנןעה ,תןלדןת המחןל,
תןלדןת האמנןת ,מןסיקה ,אנטןמיה ,מןדעןת

בית הספר מנןהל על ידי אילנה ליבן.

גןפנית ןשיטת פלדנקרייז  .לצד הלימןדים

מתקבלים אלין תלמידים שלא על סמך

מתנסים התלמידים בהןפעןת רבןת ןמשתתפים

סלקציה שכן הןא שם לן למטרה להנחיל את

בפרןיקטים שןנים ,כמן ייהרמת מסך" כבמה

אמנןת המחןל לכל החפץ בכ,ך אך ההתייחסןת

ליצירה מקןרית במחןל( ן"גןןנים במחןל ".

שלן להןראת המחןל היא רצינית ןמקצןעית

רקדנים בןלטים בסדנה יכןלים להתקבל

לחלןטין  ,עם דגש מיןחד על יצירתיןת  ,לצד

ללהקת המחןל הקיבןצית אן ללהקןת אחרןת

מיןמנןת טכנית .אמנם גם צןפה הדיןט יןכל

בארץ ןבחן"ל.

להבחין בהבדלי רמןת בין התלמידים ,אך הןא
יראה גם שכןלם עןסקים באןתן חןמר

העןבדה שהלהקה ,הסדנה ןבית הספר פןעלים

ןברצינןת רבה .לצד העבןדה הקבןצתית שקןע

תחת קןרת גג אחת מאפשרת יחסי גןמלין

התלמיד ב " תחרןת עם עצמן" .בית הספר פתןח

מיןחדים ,שמעשירים את כןלם  .התלמידים

-

מלמדים בן באלט  ,מחןל

מןדרני ,ג'אז ,אימפרןביזציה ןכתב תנןעה לפי
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ןקןמפןזיציה.

המחןל הקיבןצית ןארנןן הפכה אןתה לאחת

לזרמים שןנים

בידי יהןדית ארנןן

ןמבחן מעשי במחןל מןדרני ,באלט קלאסי

אסכןלת

אשכןל -ןכמן.

נכנסים באןפן קבןע להתבןנן בחזרןת הלהקה

לפני השיעןרים שלהם ,השכבןת הבןגרןת
קשןרןת לרקדנים העןבדים איתן במסגרןת

השןנןת ןרקדני הלהקה מלמדים בבית הספר

-

משיעןרי טכניקה בסגנןנןת השןנים ןעד הדרכה

אישית של תלמידים.
במהלך השנים הןכיחה שיטה זאת את
יתרןנןתיה  .מבית הספר יצאן יןצרים  ,רקדנים

ןמןרים שהשתלבן בעןלם המחןל בארץ
ןבחן " ל ,ביניהם היןצרים רמי באר )כןריאןגרף

הב י ת(  ,ליאת דרןר  ,ניר בן-גל  ,ענת אסןלין ,
יסמין ןרדימןן ןאןרי איבגי  ,הרקדנים בעז כהן

)היןם בלהקת קןלברג(  ,קרן לןי ןזין פרנקל

ןהמןרים רחלי שפירא  ,מרתה שןר  ,אילנה ליבן
ןדןרית גסנר  .התבןננןת בתהליך היצירה
מהחזרןת הראשןנןת ןעד ביצןע היצירה

המןגמרת תןרמת רבןת לפיתןח ההבנה
ןליכןלת ההערכה ןהשיפןט של תלמידים ןהם

עתידים להתפתח לקהל שןחר אמנןת המחןל.
ציבןר כזה יכןל לתרןם להיןןצרןת סב י בה
תרבןתית שתקדם את תרבןת המחןל בארץ .
עשייה חשןבה אחרת של האןלפן בגעתןן היא

מח ו .ל משות ף ש .ל ' ה ו ד'ס וערב' ס במסגרת הסדנ א

שיתןף הפעןלה עם השכנ י ם מהמגזר הערבי .

 Pס  RKSHסN A Wו SH DANCERSוARAB AND JEW

תלמידים מהמגזר הערבי לןמדים מחןל באןלפן
ןמקיימים מפגשים במסגרת פרןיקט יייחד"

ןהןפעןת משןתפןת עם התלמידים מהמגזר

היהןדי  .בפסטיבל האביב שהתקיים במאי

,1994

עבד הכןריאןגרף עיתאד מכפר יאסיף עם

תלמידי סדנת המחןל ןרקדנים מהכפר על
ריקןד דבקה  .תלמידי הסדנה ביצען גם
ריקןדים מרפרטןאר הסדנה ןגם מחןלןת
ערביים  ,שלןן במןסיקה ןתיפןף אןתנטיים .

רק שלןשה סטןדיןת משמשים את הלהקה  ,את
הסדנה ןאת בית הספר  ,ןזה לכל הדעןת מצב
דחןק .כך קןרה  ,שבתקןפה של חזרןת

אינטנסיביןת לקראת הןפעה אפשר למצןא את
אןרית נבן ןהמןסיקאי בןריס סיחןן מעבירים

שיעןר קןמפןזיציה לסדנה על בימת התיאטרןן
של קיבןץ כברי הסמן,ך אן בסטןדין קטן ,

שבחצין האחד משפצים פןעלים את הרצפה
ןבחצין השני מקיימים רקדנים חזרןת.

למרןת התנאים האןבייקטיביים הקשים  ,את
פני הבאים בשערי האןלפן למחןל מקבילים
חמימןת אנןשית ןריחןת משכרים של פר י חןת ,
ןכמן שאןמרת ארנןן ,יי אין נןתנ י ם לתנאים
הפ י סיים להפריע לעשייה ןלהןןת תירןץ

 Yב Iן Iת החןב Hב Wב ים

שלילי".

ם

~ 05-0

•

אוהד נהר י ן

-

!!חלב שחור!!

מןסיקה  :פןל סמדבק

רןקדןת  :דלית  ,דבי  ,ליאת  ,יעל ,רחלי

•

איזדורה דאנקן

-

!!אמא!!

מןסיקה :סקריאבין

•

•

רונית לנד

-

!!םחל!!

אחראית  :רןני

אחראית  :רחלי

רןקדןת :רןנ י  ,נעמה  ,אילת

רןקדים  :ניר  ,ליאת ,דבי ,יעל  ,רחלי

ג!רום רובינס

-

!!תנועות!!

•

רמי באר

-

!!אשה אחת ושתי נשים!!

אחראית  :רחלי

מןסיקה  :מרדית מןנק

רןקדןת  :איה  ,אילה  ,דןרית  ,ענת  /רחלי

אחראית  :יעל
רןקדןת  :דבי  ,אןרית ,יעל ,רחלי

•

קורט יוס

-

!!המוות !! מתוך !!השולחן

הירוק!!

 .רמי באר

אחראי :אלי דיקר

מןסיקה :מרדית מןנק

רןקדים  :רןני  ,אל י דיקר

רןקדןת  :אןרית  ,דבי  ,איילה  ,דפנה  ,רןני ,
נעמה  ,ליאת  ,דלית  ,יעל  ,ענת  ,דןרית

•

קורט יוס

-

מתוך !!השולחן הירוק!!

רןקדת :איילת
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ך

מאת

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

ו

א

ת

ש ל

היא סיפרה  ,שמההתחלה היה איזה

אומרת  .גם בלהקות אחרות יש לעיתים
איכויות וביטויים כאלה  ,אבל לא באותו מינון

להקות מקצועיות י ותר ועברה ליצור

ולא מתוך אותו מ י קוד .

בתיאטרון מחול ענבל ובלהקת בת-שבע.

חזון  .עבודותיו של קורט יוס  ,מבכירי

הכוריאוגרפים של יימחול ההבעה"

) ,(ausdruckstanz

ייצגו בעיניה חלק ממה

שחיפשה והשאר היה בגדר יי חיפוש הנכון של
הדברים  ",כשהדברים מתבהרים תוך כד י

 .הליכה  .כמו בכל תהליך יצירה

-

יש כיוון  ,יש

אמונה  ,יש חיפושים  ,יש אילוצים  ,ויהודית
ארנון מע י דה על עצמה שאינה משתייכת

לשכלתנים המתכננים דברים מראש  :יי היית י
כל כך עסוקה בעשייה היומיומית הקשה  ".עם
זאת היא מדגישה" :לא הסתפקתי ב ' זה מה
יש '  ,כלומר לא הסכמתי להתפשר מבחינה
אמנותית .תמיד אמרתי ' זה כבר יש '  ,כלומר זה

שלב בדרך הלאה" .
ספק אם הלהקה משקפת את ה " ייחודיות " של
התנועה הקיבוצית  ,והרי גם הקיבוץ אינו מה

שהיה  ,ובכל זאת הלהקה הקיבוצית שונה

מלהקות עירוניות  ,ולא רק בגלל שבסיסה
בקיבוץ בצפון הרחוק  .כשאני מנסה להגד י ר
לעצמי בכמה מלים במה היא שונה מלהקות
אחרות ,צפים מושגים כמו אנושיות ,עידוד

היצירתיות ומסר

-

מסר של איכות תנועתית

או מסר הקשור למקום שבו אנו חיים
ולקולקטיביות  .למרות שליהודית היתה תמ י ד

המלה האחרונה היה משהו קולקטיבי בדרך
שבה ניהלה את הלהקה הקיבוצית  " .לא הייתי
מנהלת דיקטטורית .שיתפתי רקדנים בניהול
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הלהקה  .לפעמים פירשו זאת כחולשה  ",היא

מוניטין  ,והדה אורן ,יו צרת בתח י לת דרכה .
כעבור זמן אשרה אלקיים העד י פה לעבוד עם

בשנים הראשונות לקיום הלהקה כל היוצרים
שכתבו עבורה באו מהתנועה הקיבוצית  ,זו

היתה אחת הסיבות העיקריות להקמתה .עד

1974

יצרו שם חרמונה ל י ן  ,נועה שפ י רא ,

יהודית ארנון  ,וכן אשרה אלקיים-רונן  ,רקד נ ית

לשעבר בלהקת בת  -שבע ו כ ור י אוגרפ י ת עם

יהודית אונון מעידה על עצמה
שאינה משתיינת לשנלתנים
המתנננים דבוים מואש" :הייתי

נל נך עסוקה בעשייה היומיומית
הקשה" .עם זאת היא מדגישה:

"לא הסתפקתי ב'זה מה יש'י
נלומו לא הסנמתי להתפשו
מבחינה אמנותית .תמיד אמותי

'זה נבו יש'י נלומו זה שלב
דבוך הלאה"

יי הרהור על קו

שבוך , 1977 ",

כ ו ך  ':הדה אורו

רולדני ם  ,תמנה ירי או וזכר י דג)  ,ציו ום  ,יעול ב א גור
"REFLECTIONS ON A BROKEN LINE", 1977, CHOR.' HEDDA OREN
 DAGANו CHRו DANCERS, TIMNA YERIEL & Z
PHOTO, JAACOV AGOR

ללהקה הקיבןצית היא חזרה מאןחר יןתר.

ייז ריחה שקיעה  , 1977",כור'  :ג  Iי ו הול  -סאגאו

הדה אןרן ןיהןדית ארנןן המשיכן עד שגם

ארנןן נשרה .האש בתןכה לא כבתה אבל היא

'SUNR'SE - SUNSET', 1977, CHOR.: GENE HILL-SAGAN

הבינה שבתחןם זה יש טןבים ממנה ןשעליה

להקדיש את כל עיתןתיה לניהןל הלהקה.
את מקןם הקיבןצינקיןת שעזבן תפסן פלןרה

קןשמן ,ג'ין היל-סאגאן ןרקדנים ישראלים
מהארץ ןמחן  IIל  .הקשר עם קןשמן ןהיןצרים

הישראלים שעבדן מחןץ לישראל נקשר בנסיעת
השתלמןת של ארנןן באירןפה

ב .1972-

מקןבל

היה באןתן שנים לעלןת לרגל לנין יןרק ,כי

סגנןן גראהם שלט אז בארץ ,אבל ארנןן בחרה
דןןקא באירןפה .היא חששה מארה  IIב  ,אחרי
שראתה איך מןרתה גרטרןד קראןס  ,אמנית

יןצרת דגןלה של סגנןן  IIמחןל ההבעה" ,איבדה
את הביטחןן האמנןתי שלה בעקבןת מפגש עם
עןלם המחןל האמריקאי ,ןגם האנגלית שבפיה

היתה חלשה  .היא נסעה לLondon School -
,of Contemporary Dance
ג'ין דאדלי  ,ןל ,Mudra -בית ספרן הידןע של

שנןהל אז על ידי

מןריס בז ' אר בבלגיה .את דאדלי הכירה עןד
בשנים שהיתה מנהלת אמנןתית של להקת בת-
שבע ןנהגה להרחיק עד הגליל לראןת את
מןפעי להקת געתןן ןלהקת הגליל המערבי .
באירןפה פגשה ארנןן רקדנים ישראלים ,רןבם
יןצאי בת-שבע  ,שרקדן בלהקןת מקצןעיןת
ןיצרה קשר עם שני יןצאי קיבןץ מבינ י הם

-

יאיר ןרדי ןגדעןן אברהמי  .היא הזמינה אןתם

ליצןר ללהקה " .מגןןן היןצרים שאפשר היה

להזמין גדל באחת" ,ןזה היה חשןב ,כי לא הין
בידיה תקציבים להזמנת יןצרים  IIיקרים

• II

בלןנדןן פגשה את פלןרה קןשמן  ,שהיתה

קשןרה אז ללהקה קאמרית חןץ ממסדית בשם

,Extemporary

מןרכבת מרקדנים מצטיינים

בןגרי ביה  IIס שבן למדה  .הם לא נהגן להיפגש
יןם יןם לשיעןרים ןחזרןת  ,כמקןבל בלהקןת
מקצןעיןת  ,אלא רק שלןש פעמים בשבןע  ,כמן

הלהקה הקיבןצית ,ןבכל זאת הגיען להישגים
מרשימים .בשביל ארנןן זן היתה הןכחה לכך

שאפשר להגיע להישגים גם בתנאים שןנים
מהמקןבל  .אןלם ,בכל זאת ,המצב שלה היה
שןנה  ,ןהיא מסבירה ;  IIהרקדנים של פלןרה ה י ן

כבר מקצןעיים .אני הייתי צריכה לחשןב איך
לקחת אנשים מעניינים ןלחנך אןתם
מקצןעית ' ! כשקןשמן שמעה על הקיבןצניקים
של ארנןן היא התלהבה ןאחרי מלחמת יןם
כיפןר הגיע לגעתןן ןל י מדה בלהקה שנת י ים ןכן
יצרה עבןרה כמה עבןדןת  .ארנןן ;  IIאנשים

מחן  IIל אמרן לי שמה שאני מנסה לעשןת זה

מיןחד ןהם רןצים לקחת חלק בזה  .לא

תיכננת י להזמין את פלןרה .היא הציעה לבןא
ןלעזןר כי רצתה להיןת חלק ביצירת דבר חדש .
תפסת י את ההזדמנןת בשתי י דיים ' !
תרןמתה הגדןלה של קןשמן היתה פחןת
בכןריאןגרפיןת שיצרה עבןר הלהקה ןיןתר
בתחןם ההןראה בב י ה  IIס ןכן בידע ןבנ י סיןן

הרב שצברה בתחןם הל י טןש ןהעמדת מןפעים .

" ראיתי שהתלמידים מתלהבים מההןראה
שלה  .לא קינאתי ,זזתי הצידה  .כעבןר שנים
הם חזרן ןביקשן שאלמד אןתם'! ג'ין היל-

סאגאן השלים את קןשמן  .הןא היה כןר י אןגרף
מןכשר שיצר עבןדןת מקןריןת ללהקה  ,ןאמן

ש  IIידע ל הןציא מהרקדנים את האמנןת

שבהם' ! ליןצרים אלה הצטרפן עמיתים
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ישראלים כמן נעמי אלסקןבסקי ,יעקב שריר,

סןקןלב ,קיי טאקיי ,יןצרת יי אןר מס'

" 15

שבן

חזרתי לדןן עם יהןדית ארנןן על עניין ייהדרך

יגאל פרי ןמשה קדם ,שהין מעןניינים ליצןר

רןקדים בתןך שדה אבנים  ,ןספיידר קאדלסקי

הנכןנה"  ,ןהיא דיברה על ייסןד" .בשיחןת

ןהין צריכים להתחרןת ביןצרים הזרים  ,שעןלם

שיצר ריקןד על חיןת .רק עבןדןת מעטןת

שקיימתי עם יןצרים גדןלים אחרים עלן

המחןל הישראלי העדיף.

נכתבן ברןח של מחןל נטן  ,ןגם אלה דמן יןתר

מןשגים אחרים  ,כמן " לגעת בקןדש הקןדשים ",

למחןל החדש באירןפה ןלא להתעסקןת

" לגעת ברןח" .ארנןן מסבירה :ייא ןלי אשמע

האמריקאית באיכןת התנןעה כשלעצמה.

מיןשנת ,אבל אני יןדעת שגם בעןלם שבן

בתחילת שנןת השמןנים נןצר קשר אישי בין

ארנןן ליירי קיליאן .הןא העריך את מאמציה ,

הכסף ןהשיןןק הם העיקר ,יש בכל זאת מיעןט

ביקש לקחת חלק בעשייתה ןשלח לארץ אמנים

ארנןן מרבה לדבר על האןמץ הכרןך בלקיחת

שמרגיש את סןד האמנןת ןמןכן לעסןק בן.

ןמןרים מלהקתן ,ביניהם את נילס כריסטי ןג'ין

סיכןנים אמנןתיים " .לא חייבים תמיד

דיברתי עם איש שעןסק בקבלה ןהןא סיפר לי

סןלאן ,ששהתה בגעתןן מספר שנים.

להצליח .לא פעם  ,בניגןד לדעת החברים שלי

שיש אנשים שיןדעים שיש סןד אבל לא יןדעים

כשהןפיעה הלהקה הקיבןצית עם ייהקתדרלה

בלהקה ,התעקשתי להעלןת גם עבןדןת

מהן  ,אחרים בכלל לא יןדעים שיש סןד ןהם

השןקעת" של קיליאן בלןנדןן ,בדצמבר , 1980

שבתהליך היצירה הסתבר שאינן טןבןת .אז

מרןחקים מכל נןשא האמנןת ,ןמעטים יןדעים

ג'ןן פרסיבל  ,מבקר המחןל  ,כתב:

מה? לא מתתי מזה .באמנןת מןתר לקחת

את הסןד .אני מרגישה את הסןד בתןכי ".

ייהאינטנסיביןת ןהרגש משתןןים ברמתם לאלה

סיכןן· זה גם הרבה עניין של תזמןן" .בדרך

של הלהקה ההןלנדית שביקרה בלןנדןן"

) "(. The Times ", 12.12.80

אחר כך נןצר

קשר אישי גם עם מאץ אק.

תזמןן הקשרים עם קיליאן ןאק היה מצןין  ,אף

כלל ההימןרים שלה הצליחן  ,כמן במקרה של

אני לא בטןחה שהיא תאהב שכתבתי על כ,ך

ייצלע ,שןק ןכל היתר" של אשרה אלקיים

אבל זה יפה ןחשןב בעיני .מסתבר שהסןד הןא

ן"המןןת הלבן" של רןת זין אייל ,מחלןצןת

עמןד האןר שמןרה את הדרך בארץ הלא נןדעת

תיאטרןן התנןעה בארץ .על עבןדתה של רןת

של היצירה ןמאיר את הנתיב האמנןתי  .הןא

זין אייל היא אןמרת :ייזה לא דמה לשןם דבר

גם המקןר של הכןח הפנימי שמאפשר לגבןר

שלא היה מתןכנן .הם הין אז בתחילת

שעשן בלהקןת המחןל  .הרקדנים התלןננן שאי

על קשיי הדרך .כשהיא מרגישה משהן מהסןד

הקריירה שלהם ,מספיק מןכרים באירןפה כדי

אפשר ללכת בגב שפןף ןהכל היה להם מןזר .

הזה אצל אמן אן רקדן נןצר ביניהם קשר ןהיא

ששמןתיהם יעלן את קרנה של הלהקה

אחר כך בןעז כהן ,מראשי המתלןננים ,עבר

הקיבןצית ,אבל כמעט לא מןכרים בארץ .ארנןן

ללהקת קןלברג השןןדית ןאת הריקןד הראשןן

חשה כבר אז שהיא קשןרה יןתר לתרבןת

שבן השתתף במסגרת החדשה עשה בהליכה

האירןפית מאשר לאמריקאית .יתר על כן,

שפןפה  .גם ממקןמןת אחרים קיבלתי חיזןקים

מבלי שהתכןןנה לכך היא הקדימה את

מעמידה עצמה לרשןתן.

~

שאני בדרך הנכןנה" .

ההתעניינןת המחןדשת של עןלם המחןל

הישראלי באירןפה  ,בעקבןת עליית המןניטין

הלהקה ןהסדנה החלן להצמיח יןצרים כמן

של פינה באןש  ,ןיליאם פןרסיית  ,ג'ןן נןימאייר ,

ליאת דרןר ,ניר בן-גל ,ענת אסןלין ןכמןבן רמי

קיליאן ןאק·

באר .רמי באר הןא כןריאןגרף הבית של
הלהקה מסןף שנןת השמןנים ,ןהיצירןת

גם רןב הכןריאןגרפים האמריקאים שיצרן

שהעלה במסגרת הלהקה קשןרןת לחברה שבה

עבןר הלהקה הקיבןצית הין קרןבים יןתר

אנחנן חיים

בתפיסתם האמנןתית לאירןפה אן למזרח

ןבאינתיפדה " ,ייבזמן אמיתי " בחיי הקיבןץ,

הרחןק מאשר לארה " ב .כאלה הין אנה

יי יזכרןן דברים " בזכרןן השןאה .
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יי יןמן מילןאים " עןסק באלימןת
יינד וד ים",

, 1978

כור ) ':אי ר ורדי

' WANDERERS', 1978, CHOR.: YAIR VARDI

I I

I

I

.בוןי :בוןי Hוגןפיה

n

.חי :חוםי ה

.תני  :תנבו Wות

להלן רפרטןאר הלהקה מאז הקמתה ןעד היןם,

.תפי :תפ Hוןה

בדרד

.ת': H

ת Hוןה

) ( 1970

כןלל ציןן הכןריאןגרפים הישראלים

כןר' :

חרמןנה לין

ןהבינלאןמיים שעבדן עם הלהקה מאז ןעד

':מ

קבלאץ'

עתה:

אכשיס

) ( 1970

כןר' :

נןעה שפירא

':מ

אןתנטית

התיכון

) ( 1970

כןר' :אשרה אלקיים רןנן
':מ

שיר יןןני עממי

שבת המכשפות
ציפור

) ( 1970

כןר'  :אשרה אלקיים רןנן

 q70ךqqb -
תל ':

הדה אןרן

תא '

אריק ברהןם

פ.ממפן

חלוס

) ( 1970

כןר' :אשרה אלקיים רןנן

כןר':

ך

) ( 1971

יהןדית ארנןן

':מ

מןסןרגסקי

תפ ' :

אריה פלטאן

אפיזןדות

) ( 1972

כןר ':

יהןדית ארנןן

מ' :

מןריס ראןןל

':מ

ןןברן ,ליגטי

תל':

רןדא ריילינגר

תל':

אריק בהיר

תפ':

רןחמה חסןן

תא':

אריק ברהןם

) ( 1970

כןר':

הדה אןרן

שמש ,יס וחול

':מ

פןאמה אל קטרן נית

כןר' :חרמןנה לין

':מ
בהשראת

) ( 1971

עיבןדים לבאן

) ( 1970
ברטןק  ,שאפר ,אייבס ,אנרי

כעיס להכיר
כןר':

הדה אןרן

מ ':

ראבאט

שיר בשחןר לבן

) ( 1972

כןר' :אשרה אלקיים רןנן
':מ

ציןרי פול קליי

כןר' :אשרה אלקיים רןנן
':מ

I

תמוכןת בתערוכה
היס

':מ

I

) ( 1971

ברןרן ,מליגן

תל:

אריק בהיר

תא ':

אריק ברהןם

יי גרע'ן וקל,פה  ",כור ' ',הוד'ת ארנון  ,צ)לום' ,גאל מורג
EHUDIT ARNONץ ' THE SEED AND THE SHELL ', CHOR :.
MORAG

/GALץ

PHOTO :
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שלושה קטעיtכ
כור':

) ( 1972

הדה אורן

':מ

ראבאט

תל':

לאה לדמן

רומנסה

) ( 1974

יהודית ארנון

כור':

מ' :

רוברט שומאן

תל' :

בת עמי פולק

תא':

אריק ברהוס

גרעיר וקליפה
כור':

) ( 1974

יהודית ארנון

מ':

הובנס

תל':

נועה רונן

תא':

קן טבצ'ניק

הנקרעיtכ
כור':

) ( 1974

הדה אורן

מ' :

תופיס

תא':

אריק ברהוס

שיח משוחחיtכ
כור' :

) ( 1974

הדה אורן

מ' :

משה קילון

תל':

בוטיק בלט ישראלי

תא':

אריק ברהוס

רסיסיtכ

) ( 1974

כור'  :פלורה קושמאן
':מ

ג ' ירסבוי

תל':

פלורה קושמאן

תא':

אריק ברהוס

לזכרtכ

) ( 1974

כור' :

יהודית ארנון

':מ

שנברג

קנטטה ...

והאדמה

בכתה

) ( 1975
כור' :פלורה קושמאן

יי נדזדוס  ",כזר  ':ואור זרדו  ,צו;וזס :ועקב אגזר

':מ

ליגטי ,וירל

תל':

הלר בנקריט

תא':

אריק ברהוס

פוגה
כור':

) ( 1975

עופרה אכמון

מ' :

יוהאן סבאסטיאן באך

תל' :

בת עמי פולק

תא':

אריק ברהוס

מול כוכביtכ ועפר
כור':

) ( 1975

גדעון אברהמי

מ' :

קלוד דביוסי

תל' :

בת עמי פולק

תא' :

אריק ברהוס

נהר

) ( 1975

כור'  :פלורה קושמאן
':מ

רוברטה פלאק

תל':

בוטיק בלט ישראלי

תא':

אריק ברהוס

'.

ראגה שנקרה
כור'  :פלורה קושמאן
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':מ

אלפורט ,סאט

תל':

ברטה קווארץ

תא':

אריק ברהוס

) ( 1975

הפרטים

המצטרפים

) ( 1976

ספןת

) ( 1977

ת ל' :

הדה אורו

ת א' :

אריק בר ה ום

כור ':

שרה סוג י הרה

הדה אורו

מ ':

ספאו  ,צרים  ,הצ ' יפט יי נס

מ ':

משה קילוו

תל ' :

שרה סוגיהרה

תל' :

הלר בנקריט

תפ ' :

מ י יק לויו

כור ':

תא':

אריק ברהום

תא':

אריק ברהום

כור:

חןפן

חיים

) ( 1976

אדג'ין

מים חיים

) ( 1977

) ( 1978

שרה סוגיהרה

מ':

סוגיהרה

תל ':

לאה לדמו ,יהודית ארנוו

תא ' :

משה פריד

יונת אוסמו

כור  ':אשרה אלקי י ם רונו

מ':

ציפי פלישר

מ ':

סמוא ל ברבר

עם הלילה הזה

תל ':

בת עמי פולק

תל ' :

ברטה קוואר ץ

כור '  :אנה סוקולוב

תא ' :

אריק ברהום

תא ':

אריק ברהום

כור' :

שלןש ןריאציןת

) ( 1976

מעיין כחןל

יעקב שר י ר

כור ' :

י עקב שריר

':מ

שאווז

':מ

מיילס דייו י ס

תל':

יעקב שריר

תל ' :

כנעו

תא':

אריק ברהום

תא ':

אריק ברהום

כור':

התרחשןיןת
כור ' :

יהודית ארנוו

מ' :

ציפי פליישר

שירה

) ( 1976

-

) ( 19 77

תל ':
תא ':

אר י ק ברהום

כדןדים

צרעה

כור' :

זריחה  . ..שקיעה

) ( 1977

) ( 1978

יאיר ורדי

מ ':

מאהלר

תל ':

ברטה קווארץ

תא ' :

אריק ברהום

כור  ':ג ' יו היל-סאגאו
חמ י שה משלים

מ ':

שירה גריגוריאנית

תל ':

ברטה קוואר ץ  ,ג ' יו ה י ל-סאגאו

) ( 1976

כור'  :פלורה קושמאו

מ ':

מרק קופיטמו

ברטה קווארץ

זכרןכןת

כור ':

יאיר ורדי

מ ':

דב כרמל

מ' :

שירה אלבנית

כור ':

דיאו ג ' רמייו

הלכי רןח

תא':

אריק ברהום

מ' :

יוהאו סבאסטיאו באך

תל ':

דיאו ג ' רמייו  ,מ י לי שיקורל

כפתןלים
כור ':

) ( 1977

מ':

צבי אבני

הרהןר

) ( 1 978

) ( 1977
כור '  :נעמ י אלסקובסקי

משה קדם

) ( 1978

על

קן

ש בןר

) ( 1978

מ':

פינק פלויד

תל ':

ברטה קווארץ

תא ':

אריק ברהום

) ( 197 7

תל ' :

נועה רונו

כור ' :

הדה אורו

תא ' :

אריק ברהום

מ ':

משה קילוו

יי ספות "  ,כ ור  ':שרה סוג י הרה

' COUCHES', CHOR.: SARA SUGIHARA, PHOTO: LOWENTHAL & MIGDALE
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פרטיטה מסי 1

) ( 1980

כור  ':יגאל פרי
':מ

יוהאו סבאסטיאו באך

תל' :

יגאל פרי ,ברטה קווארץ

תא':

קו טבצ'ניק

דירה להשכיר
כור' :

) ( 1980

הדה אורו

':מ

רספיגי  ,מוצרט ,סו-סנס

תל ':

הדה אורו

תפ ':

חיליק ערד

הזרןקיןכ

) ( 1980

כור' :הנס טו רלי נגס

':מ

פיזמו ניס איטלקייס

תל':

הנס טו רלי נגס

תא':

קו טבצ'ניק

הקתדרלה

השקןעה

) ( 1980
כור  ':יירי קיליאו

וללפים  ,כור '  ,רמי ב אר  ,צילום ,בועז לניר
"CARDGAME", CHOR.: RAMJ BE'ER, PHOTO: BOAZ LANJR

סןכטה בסןל מיכןר

) ( 1978
כור ':

כור':

מ ':
תל':

מרטיו קרביץ

תא ':

אריק ברהוס

יאיר ורדי

':מ

תל ':

ברטה קווארץ

כור' :רות זיו-אייל

תא ' :

קו טבצ'ניק

כור':

הדה אורו

יאיר ורדי

':מ

חנסטרא

תל ' :
תא ':

קו טבצ'ניק

':מ

מרק קופיטמו

תל' :

ברטה קווארץ

עדריןכ

תא':

קו טבצ ' ניק

כור  ':ספיידר קדלסק י

בשלכת
כור ':
מ ':

תל ':

) ( 1979

דוו אסקר

) ( 1980

בטי וולברג

תל ':

ספיידר קדלסקי

תא':

קו טבצ'ניק

) ( 1981

כור':

יהודית ארנוו

מ':

כלי הקשה

קןל ןחןלןת
כור ' :

זאבה כהו

מ' :

הובהנס ,מוסיקה סביבתית

תל':

ברטה קווארץ

תא' :

משה פריד

דימןייןכ כזכריןכ

מעגליןכ

פלסקי .

) ( 1980

מ ':

תפ' :

קו טבצ'ניק

כור':

יעקב שריר

תל ':

תא ':

קו טבצ ' ניק

תל ':

ברטה קווארץ

תא ':

בו ציוו מוניץ

תא' :

קו טבצ ' נ י ק

שןק ...

ןכל היתר
יאי י שפירא ז  IIל

) ( 1979
כור' :אשרה אלקייס רונו
':מ

משה קילוו

תל ':

דני קרמו

תא ':

קו טבצ'ניק

השלןשה
כור' :

) ( 1979

יהודית ארנוו

מ' :

קבלץ'  ,דיטווילר ,קרמב

תל':

יהודית ארנוו

תא':

קו טבצ'ניק

הרקמה

) ( 1979

כור' :

יהודית ארנוו

מ ':

פולנק  ,וילה-לובוס

יהןכתן
כור ':

) ( 1979

יאיר ורדי

מ' :

משה קילוו

תל':

ברטה קווארץ

תא':

קו טבצ ' ניק
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) ( 1981

שניטקה ,בטהובו  ,שירה גריגוריאנית

ברטה קווארץ

צלע

) ( 1981

כור'  :ג ' יו היל-סאגאו

טאקומיצ ' ו

ליפה

תל':

רות זיו-אייל

הדגמה

ברטה קווארץ

מ':

':מ

קולות הרקדניס

) ( 1981

ככספתי

) ( 1980

עת לכל חפץ

תא ' :

קו טבצ'ניק

אדוארד גריג

אשר אלין

) ( 1979

תל ':

יירי קיליאו

המןןת הלבן

מרטיו קרביץ

אלבינוני

כור' :

מכאןביןכ שבלב

) ( 1979

':מ

קלוד דביוסי

YAJR SHAPJRA

תמנה יריאל ז"ל
TJMNA YERJEL

כערות ההרים

) ( 1982

וכחכים ל ...

) ( 1984

תא' :יעל רוטמו

כור' :ספיידר קדלסקי

כור' :ריק מקולאך
':מ

שירי עם מצרפת

':מ

מישטי ,ספראו ,קריג ,קופקה ,טנגו

תל':

ברטה קווארץ

תל ':

ספיידר קדלסקי

תא':

בו ציוו מוניץ

תא ':

ניסו גלברד

אור חלק 11 -
שדה אבכים ) ( 1982

איורים
כור':

) ( 1984

יעקב שריר

קיי טאקיי

':מ

תל':

קיי טאקיי

תל ':

יעקב שריר

תא':

קו טבצ'ניק

תא  ':ניסו גלברד

ברכות

היה היה

) ( 1982

כור' :נילס כריסטי

וכחולות לשירים
':מ
תל':

פנינה אבוקסיס

הציפור ככביא

) ( 1985

כור' :ג ' ייו דדלי

) ( 1984

':מ

רוברט שומאו

תל ':

ברטה קווארץ

תא '  :ניסו גלברד

כור':

הדה אורו

':מ

איגור סטרווינסקי

':מ

ויולדי  ,תופים מסורתיים

תל':

קסו דקקר

תל ':

אלי דור-כהו

תא':

קו טבצ'ניק

תא ':

ניסו גלברד

קוורטט

כור':

רמי באר

שלמה גרוניך

) ( 1985

תא  ':ניסו גלברד

ברטוו מקליו

כור ':

תל':

פנינה אבוקסיס

' ,"READMYH'PS

כוד' ,דגי עזדאכי ,ציכוס ,אודי גבו

"READ MY H'PS"" CHOR.: DAN'EL EZRALOW, PHOTO: URJ NEVO

) ( 1982

כור' :נילס כריסטי
':מ

דימיטרי שוסטקוביץ'

תל':

תים סכנק

תא':

קו טבצ'ניק

שלוכה
כור':

) ( 1982

הדה אורו

':מ

שירה בוכרית ,בריו

תל':

נורית רוט

תפ':

הדה אורו ,משה הדרי

תא ':

אריק ברהום

וכשחק כיסאות

) ( 1982

כור' :יירי קילי או
מ' :

ארנה נורדהיים

תל':

וולטר נובה

תפ':

וולטר נובה

תא':

יופ קבורט

צורות
כור':

הוכוות בא אל סוס העץ

) ( 1983

וכיכאל ) ( 1984

יעקב שריר

קרכבל החיות
כור':

רמי באר

מ' :

מקליו

כור':

רמי באר

':מ

קאמיל סו-סנס

תל':

דניאל לוי

מ' :

יוסי מר-חיים

תל ':

יהודית גרינשפו

תא':

קו טבצ'ניק

סוכטיכה
כור':

) ( 1983

תל ':

פנינה אבוקסיס

תפ ':

רמי באר ,משה הדרי

תא ':

ניסו גלברד

':מ

פאול בו חיים

תל':

רמיבאר

כור ':

תא' :

קו טבצ'ניק

כופים
כור':

תא' :ניסו גלברד
לוס אטאדוס

רמי באר

חלב שחור

) ( 1984

אוהד נהריו

':מ

פול סמדבק

תפ ':

תל ':

אוהד נהריו  ,ברטה קווארץ

תא':

לוכטה בצפון

פטר והזאב

':מ
תל':

אלי דור כהו

כור ' :

תפ ':

משה הדרי

מ' :

סרגיי פרוקופייב

תל ':

פנינה אבוקסיס

תא  ':יעל רוטמו

) ( 1983

) ( 1984

כור':

רמי באר

':מ

עממית מצפונה של שבדיה

תל ':

אורה שפנגנטל

תא':

ניסו גלברד

תפ ':

רמי באר ,מש ה הדרי

תא ':

ניסו גלברד

דוכדווכים

כור' :ג'יו היל-סאגאו

) ( 1986

כור' :לינדה רביו
יום של וכחול

מ ':

תל':

ג'יו היל-סאגאו

כור ':

תא':

ניסו גלברד

מ ':

גוסטב הולסט

תא':

ניסו גלברד

על

) ( 1986

מאץ אק

לודוויג ון בטהובן

כור':

תל':

אורה שפנגנטל
ניסו גלברד

הובהנס ,וכינסלוס ,רייך

בוכותיך

':מ

עודד זהבי

) ( 1986

תא  ':ניסו גלברד

) ( 1983

ויקטוריה גריו

כור ':

רמי באר

מיכאל הרץ

יעקב שריר ,רמי באר ,יהודית ארנוו

סף החשיכה

) ( 1986

חלל

) ( 1985

כריסטופר ברוס

תא ' :

נ יס ו גלברד

בין עצי עדן

) ( 1984
הצחוק הוכר

':מ

בלה ברטוק

) ( 1985

מ' :

בלה ברטוק

כור ':

הדה אורו

תל':

אליצור כהו

מ ':

יוהאו סבאסטיאו בא,ך גרפלי

תא':

ניסו גלברד

תל':

הדה אורו

':מ

פאול בו ח יי ם

תא':

ניסו גלברד

) ( 1987

משה קילוו
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וכשכן האש

) ( 1987
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) ( 1989

איש אשה

מאץ אק

כור':

רמי באר

כור':

אורי איבגי

':מ

פיליפ גלאס ואחריס

':מ

יוהאו סבאסטיאו בא,ן קולאז'

':מ

מרק איישו

תל ' :

מריקו אאויאמה

תל ' :

אפרת רודד

תל':

אורי איבגי

תא ' :

ניסו גלברד

תפ ' :

רמי באר

תא ' :

רמי באר

כור':

וכדריד לתזוכןרת

) ( 1991

זוכן אוכיתי

) ( 1987

) ( 1991

כור':

רמי באר

מן:

אלכס קלוד

מ':

בנג ' מיו בריטו

כור ':

מאץ אק

תל':

אורה שפנגנטל

תל ':

יהודית גרינשפו

מ':

קולאז  ',מוסיקה בת זמננו

תפ ' :

רמי באר

תא':

ניסו גלברד

תל ':

מאץ אק

כור':

סןןאטן

רמי באר

) ( 1989

-

קולאז'

תא' :רמי באר וניסו גלברד

תא' :מאץ אק ,ניסו גלברד

ציפןרי שחקים
כור':

שידןד

) ( 1987
חזןן היןצר) ( 1990

איבו מרקו

מ':

ראבי שנקר ויהודי מנוחיו

כור ':

גרטרוד קראוס

תל':

יהודית גומבר

מ':

שוברט

תא':

ניסו גלברד

שחזור :נעמי אלסקובסקי

כור ' :

תמרה רוסו

מ':

סמטנה

וכלאכים שחןרים
כור ' :

וכטען חןרג

) ( 1987

':מ

וויס מרטנס

תל':
תא':

ניסו גלברד

) ( 1990

כור '  :אלוו אבידו

כור '  :ניר בו-גל ,ליאת דרור

צפרה פרלמוטר

סןפה
מ':

) ( 1991

יאנצ ' ק

רמי באר

מ':

עודד זהבי ,אלכס קלו,ד קולאז '

תל ' :

רמי באר ואפרת רודד

תפ':

רמי באר

תא' :

רמי באר

נשים עןבדןת
וכחןלןת

) ( 1988
כור':

רמי באר

':מ

תל':

יוסי בו ארי

מ':

פנדרצקי

תא':

ניסו גלברד

אחים

) ( 1992

כור' :זיו פרנקל

תא' :ניסו גלברד

יריאל

) ( 1992

כור '  :סוזנה לינקה

קןנצרטנטיים

איגור סטרווינסקי

) ( 1992

) ( 1988

':מ

ארבו פארט

תא:/

ניסו גלברד

כור' :ג'יו היל-סאגאו
':מ

ארבו פארט

תל':

ברטה קווארץ

כנפי
כור':

תא' :ניסו גלברד

בןרה

) ( 1988

כור' :ג'יו היל-סאגאו
':מ

וולפגאנג אמדאוס מוצרט

תל':

ברטה קווארץ

חלןם

רמי באר

מ' :

סמואל ברבר

תל':

רמי באר

תפ':

רמי באר

תא':

רמי באר

חצןת

תא' :ניסו גלברד

) ( 1992

כור:/

רמי באר

) ( 1988

תל':

רמי באר

כור' :גרטרוד קראוס ,שחזור :נ .אלסקובסקי

תפ' :

רמי באר

תא ' :

רמי באר

קרןסלה
':מ

איגור סטרווינסקי

תל':

שרית קול ,ברטה קווארץ

יי חצות  ",כזר .:

תא' :ניסו גלברד

) ( 1992

רמי באר  ,צולום; אורי נבו

'MINUIT", CHOR.: RAMI8E'ER, PHOTO: URI NEVO

) RE.AD M:Y HIPS ( 1992
כור' :דני עזראלו

נשים

וכתןד

אבן

מ ':

רכה

קלפים

) ( 1988
כור' :ענת אסוליו

מיכאל קולומבייר

) ( 1990
עיר ערןוכה

) ( 1993

כור' :

רמי באר

':מ

וויס מרטנס ,ד .דרלינג

':מ

איגור סטרווינסקי

כור':

רמי באר

תל':

ענת אסוליו ,צביה זילברמו

תל':

יהודית גרינשפו

':מ

אלכס קלוד

תא ':

ניסו גלברד

תל ' :

רמי באר ואפרת רודד

תפ':

רמי באר

תא':

רמיבאר

תא '  :ניסו גלברד

כןח

הוכשיכה

) ( 1989

כור' :רות זיו  -אייל

תזזית

) ( 1990

כור':

רמי באר

':מ

רפי קדישזוו

':מ

ג'וו אדאמס

תל':

רקפת לוי

תל ' :

תא' :ניסו גלברד
שןליית

הקןסם

) ( 1989

רמי באר

כור ' :

תפ ' :

רמי באר

מ' :

אברהרד וובר ,מאוריציוס

תא ' :

רמי באר

תא  ':ניסו גלברד

ןהקסוכים
העצים

אכן

רמי באר

':מ

פול דיוקא ,קולאז'

כור' :פלורה קושמאו

תל':

יהודית גרינשפו

תא' :ניסו גלברד
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חזןת וכדןוכה

) ( 1993

מרתה ענבר

אל על

כור':

-

קולאז'

צןוכחים

) ( 1991

אשכןלית הכסף
כור' :זיו פרנקל

':מ

ישראל ברייט

':מ

שירי עס ,בנג'מיו בריטו

תל:/

אפרת רודד

תל':

ברטה ק ו וארץ

תא' :ניסו גלברד

) ( 1993

עסקיס טוביס

תל ו:

רמי באר ואפרת רודד

כורו:

גדעוו אוברזנק

תפו:

רמי באר

מו:

קולאזו

תאו :

רמי באר

) ( 1993

כורו:

נימה יעקובי

רשימת

) ( 1993

הרקדכים

שהין חברי

הדה אורו

מו:

תלו:

אפרת רודד

תאו:

ניסו גלברד

מאז

אבק כוכביס
כורו :אמיר קולבו
מו:
תלו:

אמיר קולבו ואפרת רודד

רחל אפרייס

תפו:

אמיר קולבו

אלכס רותס

תאו:

ניסו גלברד

שלמה זהבי

חלונות לילה

רס דקל

רקדכים

גווו וויסמו

מו:

מורטוו פלדמו

רות לייטנר

תלו:

אפרת רודד

חיה לב

תא ו :

ניסו גלברד

מיכל עפרוני

רמי באר

מו:

ריקרדו מאנדוליני

תלו:

רמי באר

נועה רונו

תפו:

רמיבאר

מרי עופר

תאו :

רמיבאר

שרה בליץ

זכרי דגו

עינב כהו

סיווו כהו פסטמו
יעקב שפירא

יעל אלישיב
יעל זוקמו
מיכל שרוו
אורי איבגי

מרתה ריינפלד

זכרון דבריס
כורו:

) ( 1994

אנג ו ליו דורנבוס

מרייס הרץ

רמי באר

ארי רוזנצוויג

שלמה זגה

מו:

אלכס קלוד

תלו:

לילד חצבני ואפרת רודד

סיגוו שיינק

תפו:

רמי באר

רונית דנוו

תאו:

רמי באר

תמנה יריאל ז  l1ל

-

-

גרמניה

ענת דגו

מקומשהו
כורו:

) ( 1995

רמי באר

איריס פרנקל

מו:

אלכס קלוד

תלו:

לילד חצבני ואפרת רודד

גילי חרובי

תפו:

רמי באר

עינת ליבנה

תאו:

רמי באר

שרה ליפמו

-

קרי-עה
מו:

רמי פורטיס ו מרק זלבר ו או מרטיו

בעז כהו

כורו:

תלו:

אבי קייזר ואפרת רודד

תאו:

פיליפ רוס

.

מסדר
כורו:

תלו :

לילד חצבני

אסנת אורו

תפו:

אורי איבגי

דלית מניקוב

תאו:

יוסי רווח

רחלי פרי

המחןל

הקיבןצית

מיכה ליו ) (1972-1970
מייק לויו ) (1981-1973
ירוחס כהו ) (1989-1981
(
דו רודולף ) -1989

נגה ארנוו

אורי איבגי

-

בריטניה

של להקת

אסנת ליבני

זיהוי

חגית שירצקי

אדמיכיסטרטיביים

ראובו בר ישי

) ( 1996

גרמניה

מכהלים

ענת אסוליו

ענת עשת

אירינה זאבל

-

-

אוסטריה

ריקי ורוו

ארי פסטמו

אבי קייזר

גונטר גרוליצ ו י

מרטיו קורי

יעל רוטמו

) ( 1995

יאצק פרשפלוביץ

-

פוליו

שי טמיר

נעס פלג

אסתי גירוו

-

דנמרק

לימור קורקיו

חגי סורצקי

קולאזו

-

הולנד

מיכל דובדבני

יונת אוסמו

קולאזו

הלהקה כיןם

ניצה גמבו

סוזי סיטוו

מייק לויו

אכשי

רמי באר

שאול גלעד

תחילת השקט

-

רביאע מורקוס

יאיר שפירא ז"ל

) ( 1994

צ ו כיה

אייל נחוס

מרגלית רוביו

אפרת ליבני

יסמיו ורדימוו

עדי שני

עודד הררי

) ( 1994

גלית חממי

שלי גונו

חנקה פרו

פיליפ גלאסו מוצרטו קאונט

-

קנדה

קרו לוי

שולה גינוסר

שרה הלמו

איגור ויסדה

-

צוכיה

אריק טרוטיה

ראדק פילה

תמר סולימני

) ( 1993

הלהקה

הקמתה

נאוה שנקר ז  l1ל

כורו:

-

ארה"ב

עידית סולנג ו

דימיטרי שוסטקוביץו

כורו:

תומס מוריץ

סקוט היינריד

תאו :ניסו גלברד

קשריס

-

הונגריה

rr

אלה וגנר
בדידות

) ( 1996

כורו :גונטר גורליצוי

אלי פלח
רוני ליבנה

מו:

אלכס קלוד

תלו:

אפרת רודד

עמי סבוראי

תפו:

גונטר גורליצוי

אורית מעודד

-

קולאזו

נעמה גפני

רו אריאלי

תאו :יוסי רווח

אביטל ליבני

באחת השעות של היוס
או של הלילה

) ( 1996

זיו פרנקל
קריג גויקובס

כורו:

רמי באר

ליאת היימס

מו:

קולאזו

ענבר הב-רוו

-

ארה"ב
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Man - VVo זרr an ( 1991 )
chor.: Uri Ivgi
m. :
Mark Eishen
c.:
Uri Ivgi

Shidduch (1991)
chor.: Tamara Ruosso
m. :
Smetana
Angeles Negros
(1992)
chor. : Rami Be'er
Oded Zehavi, collage
m. :
s.:
Rami Be'er
C.:
Efrat Roded, Rami Be'er
1.:
Rami Be'er
Fraeunballett (1992)
chor.: Susanne Linke
m.:
Pendrecki
1.:
Nissan Gelbard
Fratres (1992)
chor.: Ziv Frenkel
m. :
Arvo Part
1.:
Nissan Gelbard
VVing'd Drea זרr ( 1992 )
Rami Be'er
chor:.
Barber
m.:
s., c. & 1.: Rami Be'er
Minuit (1992)
chor.:
Rami Be'er
Christian
m.:
s., c. & 1.: Rami Be'er
Read My Hips (1992)
chor.: Daniel Ezralow
m.:
Michael Colombier
Naked Tovvn (1993)
chor.: Rami Be'er
m. :
collage
s. & 1.:Rami Be'er
C.:
Efrat Roded, Rami Be'er
I זרr aginary I זרr age
( 1993 )
chor.: Martha Inbar
Eberhard Weber, Mauritius
m. :
Nissan Gelbard
1.:
Silver Grapefruit
(1993)
chor.: Ziv Frenkel
m.:
Israel Breit
C.:
Efrat Roded
1.:
Nissan Gelbard
Good Business
(1993)
chor.: Gideon Oberzanek
m.:
collage
1.:
Nissan Gelbard

Knots (1993)
chor.: Hedda Oren
m.:
Shostakovitch
c.:
Efrat Roded
1.:
Nissan Gelbard

Stardust (1993)
chor.: Amir Kolben
m.:
Galss, Mozart et al
s.:
Amir Kolben
c.:
Amir Kolben, Efrat Roded
1.:
Nissan Gelbard
Night VVindovvs
(1994)
chor.: John Weisman
m.:
Morton Feldman
c.:
Efrat Roded
1.:
Nissan Gelbard
Beginning of Silence
(1994)
chor.:
Rami Be'er
m.:
Ricardo Mandolini
c., s. & 1.: Rami Be'er
Aide Me זרr oire ( 1994 )
chor.: Rami Be'er
m.:
collage
s, & 1.: Rami Be'elo
c.:
Lilach Hatzbani
SO זרr eplace ( 1 995 )
chor.: Rami Be'er
mo:
collage
s. & 1.:Rami Be'er
c.:
Efrat Roded, Rami Be'er
Kri-ah (1995)
chor.: Avi Kaizer
m.:
Rami Fortis et al
c.:
Avi Kaizer, Efrat Roded
1.:
Phylis Ross
Identification Parade
(1996)
chor. : Uri Ivgi
s.:
Uri Ivgi
c.:
Lilach Hatzbani
1.:
Yossi Revach

Dancers of the
cO וn pany since .... 970
Tamar SUlimani, Na'ava Shenkar, Shula
Genossar, Hanka Poran, Sara Helman, Rachel
Efraim, Alex Rotem, Shelomo Zahavi, Oded
Harari, Margalit Rubin, Yair Shapira, Ruth
Leitner, Haya Lev, Michal Efroni, Efrat Livni ,
Mike Levine, Noa Ronen, Marry Ofer, Sara
Blitz, Martha Reifeld, Miriam Hertz, Yonat
Osman, Shelomo Zaga, Siegun Schenk, Ronit
Danon, Timna Yeriel, Anat Dagan, Iris Frenkel ,
Haggai Suratzki, Noam Peleg, Gili Haruvi ,
Einat Livne, Sara Lipman, Yael Rottman, Ari
Fastman, Esti Geron, Boaz Cohen, Anat Assulin ,
Osnat Livni, Reuven Bar-Yishai, Noga Arnon ,
Anat Eshet, Osnat Oren, Dalit Manikov, Racheli
Peחi, Ela Wagner, Eli Fallach, Roni Livne ,
Na'ama Gafni, Ami Savorai, Orit Meoded, Ran
Arieli, Avital Livne, Ziv Frenkel , Craig Jacobs ,
Liat Heims, Inbar Hav-Ron, Tamas Moritz ,
Scott Heinrich, Nima Ya'akobi, Idit Solange ,
Igor Vejsada, Eric Trottier, Galit Hamami ,
Jasmin Vardimon, Radek Fiala, Keren Levi, Adi
Shani, Shelley Gonen, Eyal Nachum, Rabi'a
Murkus, Ram Dekel

Dancers of the
cO וn pany in .... 996
Rami Be'er, Zichri Dagan, Nitza Gambo, Einav
Cohen, Sivan Cohen-Fastman, Ya'akov Shapira ,
Yael Elyashiv, Yael Zukman, Michal Sharon ,
Uri Ivgi, Angeline Doornbus (Holland), Michal
Duvdevani, Ari Rozenzweig (Denmark), Jacek
Phrybylowicz (Poland), Gunther Gorlitch
(Austria), Irene Zabel (Gen חany), Chagit
Shiratzki, Limor Korkin, Shai Tamir, Martin
CO חy (England), Ricki Varon .

Ad וn inistrative
Managers of the KCDC
Micha Lynn (1970 - 1972)
Mike Levine (1973 - 1981)
Yerucham Cohen (1981 - 1989)
Dan Rudolf (1989 )

&

Solitude (1996)
chor: Gunther Gorlitch
m.:
col1age
s.:
Gunther Gorlitch
c.:
Efrat Roded
1.:
Yossi Revach
VVhen Most I VVink
(1996)
ChOlO.: Rami Be'er
m.:
collage
s. & 1.: Rami Be'er
C.:
Efrat Roded, Rami Be'er
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Gravity (1989)
chor.: Ruth Ziv-Eyal
m.:
Raffi Kadishson
c.:
Rakeget Levi
1.:
Nissan Gelbard
Sorcerer's Apprentice
(1989)
chor.: Rami Be'er
m.:
Paul Dukas, collage
c.:
Yehudit Greenspan
1.:
Nissan Gelbard
Reservist's Oiary '89
(1989)
chor.: Rami Be'er
Bach, collage
m.:
Rami Be'er
S.:
c.:
Efrat Roded
Rami Be'er
1.:
Sovveto (1989)
chor.: Mats Ek
m.:
collage
c.:
Mats Ek
1.:
Mats Ek, Nissan Gelbard
The Poet's Orea זוr
( 1990 )
chor.: Gertrud Kraus
(reconstruction: Naomi Aleskovsky)
m.:
Schubert
s. & c.: Anatol Gurevitch
Stor זוr ( 1990 )
chor.: Alon Avidan
Janacek
m. :
Cardga זוr e ( 1990 )
chor.: Rami Be'er
m:
Stravinsky
Yehudit Greenspan
c.:
1.:
Nissan Gelbard
ShakerLoops(1990)
chor.: Rami Be'er
m.: John Adams
s & c.: Rami Be'er
1.:
Rami Be'er
The Trees They 0 0
Grovv High (1991)
chor.: Flora Cushman
m.:
Britten, folk songs
c.:
Berta Kwartz
Real Ti זוr e ( 1991 )
chor.: Rami Be'er
collage
m. :
c.:
Ora Spangental
Rami Be'er
S.:
1.:
Rami Be'er, Nissan Gelbard
 רמי באר,'" כור, לה,יי באחד השעות של ה'וס או של הל

 אורי נבו, ~'לוס, ) חג'ת ש'ר~ק' ומיכל שרו,רקדניות
" WHEN MOS  ז1 WINK". CHOR.: RAMI8E'ER
DANCERS: CHAGI  זSHIRA זZKI AND MICHAL SHARON
PHO זO: URI NEVO
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Peter a.nd the \Nolf
(1984)
chor.: Rami Be'er
m.:
Prokoffiev
s.:
Moshe Hadri, Rami Be'er
Penina Abuksis
c.:
Nissan Gelbard
1.:
Da.ncing Da.y (1985)
chor.: Christopher Bruce
m.:
Gustav Holst
1.:
Nissan Ge1bard
Bitter La.ughter (1985)
chor.: Hedda Oren
m.:
Moshe Kilon, Bach et al
c.:
PeninaAbuksis
1.:
Yael Rottman
Da.nces to Songs
(1985)
chor.: Rami Be'er
m.:
Shelomo Gronich
c.:
Penina Abuksis
1.:
Nissan Gelbard
The Bird a.s a. Prophet
(1985)
chor.: Jane Dudley
m.:
Schumann
c.:
Berta Kwartz
1.:
Nissan Gelbard

Guide to the
כc rchestra. ( 1 987 )
chor.: Rami Be'er
m. :
Britten
c.:
Yehudit Greenspan
1.:
Nissan Gelbard
Birds of Hea.ven
(1987)
chor. : Ivan Marko
m.:
Ravi Shankar, Yehudi Menuhin
c.:
Yehudit Gombard
1.:
Nissan Gelbard

Veriel (1988)
chor.: Gene Hill-Sagan
m.:
Arvo Part
c.:
Berta Kwartz
1.:
Nissan Gelbard
Bourree (1988)
chor.: Gene Hill-Sagan
m.:
Mozart
Berta Kwartz
c.:
1.:
Nissan Gelbard

Unusua.1 Ca.rgo
(1987)
chor: Nir Ben-Gal, Liat Dror
m.:
Wim Mertems
c.:
Zafrira Perlmutter
1.:
Nissan Gelbard

Ca.rousel (1988)
chor.: Gertrud Kraus
reconstruction: Naomi Aleskovsky
m.:
Stravinsky
c.:
Sarit Kol, Berta Kwartz
(Anatol Gurevitch)
Nissan Gelbard
1.:

Da.nces Concerta.ntes
(1988)
chor.: Rami Be'er
m.:
Stravinsky
Yossi Ben Ari
c.:
1.:
Nissan Gelbard

\Nornen frorn a. Soft
Rock (1988)
chor.: Anat Assulin
m.:
Wim Mertens
c.:
AnatAssulin, Zevia Silberman
1.:
Nissan Gelbard

Ca.rniva.1 of the
Anirna.ls (1986)
chor.: Rami Be'er
Saint-Saens
m.:
c.:
Yehudit Greenspan
1.:
Nissan Gelbard
Los Ata.dos (1986)
chor. : Rami Be'er
m.:
Oded Zehavi
s.:
Michae1 Hertz
Ora Spangenthal
c.:
1.:
Nissan Gelbard
Dovvn North (1986)
chor.: Matz Ek
m.:
Swedish folk music
Ora Spangenthal
c.:
1. :
Nissan Gelbard
Tvvilight (1986)
chor.: Linda Rabin
m.:
Bartok
1.:
Nissan Gelbard
Arnong the Trees of
Eden (1987)
chor.: Hedda Oren
m.:
Paul Ben Haim
1.:
Nissan Gelbard
Firepla.ce (1987)
chor.: Matz Ek
Glass et a1
m.:
1.:
Nissan Gelbard
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Landscapes of Israel
( 1983 )
chor.: Ya'akov Sharir, Rami Be'er,
Yehudit Arnon
m.:
Hovhannes, Reich et a ו
s.:
Moshe Hadari
c. :
E וi Dor-Cohen
:.ו
Yae  וRottman
Edge of Darkness
( 1983 )
chor.: Gene Hi וו- Sagan
m.:
Beethoven
c.:
Gene Hi  וו- Sagan
ו. :
Nissan Ge  וbard
Hovv Are the Mighty
Fallen ( 1984 )
chor.: Victoria Green
m. :
Bartok
c.:
E  וi Dor-Cohen
ו. :
Nissan Ge וbard
VVaiting For ___ (1984)
chor:. Spider Kade  וsky
m.:
co  ווage
c :.
Spider Kade  וsky
 ו:.
Nissan Ge  וbard
Sketches ( 1984 )
chor. : Ya'akov Sharir
m.:
Burtom Mac  וean
c.:
Ya'akov Sharir
 ו:.
Nissan Ge וbard
כc nce

Upon a Ti  ודוe
( 1984 )
chor.: Hedda Oren
m.:
Viva וdi, percussion instruments
c.:
E  וi Dor-Cohen
:.ו
Nissan Ge וbard
Death CO  ודוes to
Rockinghorse
Michael ( 1984 )
chor.: Rami Be'er
m.:
Yossi Marchaim
s.:
Moshe Hadari, Rami Be'er
c.:
Penina Abuksis
ו. :
Nissan Geוbard
Black Milk ( 1984 )
chor.: Ohad Naharin
m. :
Pau  וSmadback
c.:
Ohad Naharin, Berta Kwartz
:.ו
Nissan Ge  וbard

:ומעוה
 צילום אורי כבו,  אמיר ולילבו: '  כור,"יי אבק כוכביס
"STARDUST", CHOR.: AMIR KOLBEN, PHOTO: URI NEVO

: ומטה
 היכה בגז ה: צו;ווס/  רמי באר:' כור," זכרוו דבריםII
''AIDE MEMOIRE", CHOR. : RAMI BE'ER, PHOTO: HILA BEGA
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Jonathan (1 979)
chor. : Yair Vardi
m.:
Moshe Kilon
c.:
Berta Kwartz
1.:
Ken Tabatchnik
Heartache (1979)
chor.: Yair Vardi
EdvaJ·d GI·ieg
m.:
c.:
Berta Kwartz
1.:
Ken Tabatchnik
The כc ne I Desi re
( 1980 )
chor.: Yair Vardi
m.:
Ginastera
c.:
Berta Kwartz
1.:
Ken Tabatchnik

The Drifters ( 1980 )
chor.: Hans Tuel·lings
m.:
Italian tunes
c.:
Hans Tuerlings
1.:
Ken Tabatchl ךik
Death in VVhite (1981)
chor.: Ruth Ziv-Eyal
m.:
dancers' voices
c.:
Ruth Ziv-Eyal
De דרr onstration ( 1981 )
chor.: Yehudit Arnon
m.:
percussion instruments

Herd (1980)
chor.: Spider Kadelsky
m.:
Betty Wallberg
c.:
Spider Kadelsky
1.:
Ken Tabatchnik
Circles (1980)
chor.: Yaakov Sharir
c.:
Berta Kwartz
1.:
Ken Tabatchnik
Partita No_ 1
ChOl·. : Igal Perry
m.:
Bach
Y. Perry, B. Kwal·tz
c.:
1.:
Ken Tabatchnik

La Cathedrale
engloutie (1980)
chor.: Jiri Kylian
m.:
Debussy
c.:
J. Kylian
Ken Tabatchnik
1.:

(1980)

Apart דרr ent to Rent
( 1980 )
chor.: Hedda Oren
m.:
Respighi, Mozart, Saint-Saens
c.:
Hedda Oren
1.:
Ken Tabatchnik

Sound and Sands
(1981 )
ChOl·.: Ze'eva Cohen
m. :
Hovhannes, recorded sounds
c.:
Berta Kwal·tz
1.:
Moshe Fried
Chosen I דרr ages
( 1981 )
ChOl·.: Gene Hill-Sagan
m.:
Schnittke, Beethoven et al
Berta K wartz
c.:
Ben-Zion Munitz
1.:
Girls of the Hills
(1982)
chor.: Rick McCullough
m.:
French folk songs
c.
Berta K wartz
1.:
Ben-Zion Munitz

Light Part 11 Stonefield (1982)
chor.: Kei Takei
c.:
Kei Takei
1.:
Ken Tabatchnik
Greetings (1982)
chol·.: Nils Christe
m.:
Stravinsky
c.:
Kesso Dekker
1.:
Ken Tabatchnik
Ouartet (1982)
chor.: Nils Christe
m.:
Shostakovitch
c.:
Tom Scheuk
Ken Tabatchnik
1.:
The Govvn (1982)
chol·.: Hedda Ol·en
m.:
Berio, Bulgarian songs
s.:
Moshe Hadari, Hedda Oren
c.:
Nurit Rott
1. :
ArikBarhum
Stoolga דרr e ( 1982 )
chor.: Jiri Kylian
Arne Nordheim
m.:
c. & s.: Walter Nobbe
Joop Cabort
1.:
Shapes (1983)
chor.: Yaakov Sharir
m.:
Burton Maclean
c.:
Daniel Levi
1.:
Ken Tabatchnik
Sonatina ( 1983 )
chor. : R an וi Be'er
m.:
Paul Ben Haim
c.:
Rami Be'er
Ken Tabachnik
1.:
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Song (1976)
chor.: Flora Cushman
m.:
Albanian Folk Song
1.:
Arik Barhum
Tvvists (1977)
chor.: MosheKedem
m.:
ZviAvni
c.:
Noa Ronen
1.:
Arik Barhum
Couches (1977)
chor.: Sara Sugihara
m.:
collage
c.:
Sara Sugihara
Mike Levine
s.:
Al·ik Barhum
1.:
Ada.gio (1977)
chor.: Oshra Elkayam
m.:
Samuel Barber
Berta K wal·tz
c.:
1.:
Arik Barhum
Kind of Blue (1977)
chor.: Yaakov Sharir
m.:
Miles Davies
1.:
Arik Barhum
Sunrise ___ Sunset
(1977)
chor.: Gene Hill-Sagan
m.:
Gregorian chants
c.:
Berta Kwartz, G.Hill-Sagan
Re זרr e זרr bering ( 1977 )
chor.: Diana Germaine
m.:
Bach
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c.:
1.:

D. Germaine, Mili Shikiral
Arik Barhum

Reflections on a.
Broken Line (1977)
chor.: Hedda Oren
m.:
Moshe Kilon
c.:
Hedda Oren
1.:
Arik Barhum
Living VVa.ter (1978)
chor.: Sara Sugihara
m.:
S. Sugihara
Lea Ladman, Yehudit Arnon
c.:
1.:
Moshe Fried
VVa.nderers (1978)
chor.: Yair Vardi
m.:
Gustav Mahler
c.:
Berta K wartz
1.:
ArikBarhum
VVith This Night
(1978)
chor.: Anna Sokolow
m.:
Mark Kopitman
c.:
Berta Kwartz
Arik Barhum
1.:
Five Fa.bles (1 978)
chor.: Yair Vardi
m.:
Dov Carmel
Moods (1978)
chor.: Naomi Aleskovsky
m.:
Pink Floyd
Berta Kwartz
c.:
ArikBarhum
1.:

Sona.ta. in G
(1978)
chor.: Martin Kravitz
m.:
Albinoni
c.:
M. Kravitz
1.:
Arik Barhum\

Minor

A Ti זרr e for Every
Purpose ( 1979 )
chor.: Hedda Oren
m.:
Mark Kopitman
c.:
Berta Kwartz
Ken Tabatchnik
1.:
In the Fa.11 (1979)
chor.: Don Ascker
m.:
Takomichio
c.:
L. Plaski
s & 1.: Ken Tabatchnik
Triplets Trip (1979)
chor.: Oshra Elkayam
Moshe Kilon
m.:
c.:
Dani Kerman
1.:
Ken Tabatchnik
Three Men (1979)
chor.: Yehudit Arnon
m.:
Kabelac, Crumb et al.
Yehudit Arnon
c.:
Ken Tabatchnik
1.:
The E זרr broidery
( 1979 )
chor.: Yehudit Arnon
m.:
Poulenc, Villa Lobos
Berta Kwartz
c.:
Ken Tabatchnik
1.:

• CHOR.: CHOREOGRAPHER • M.: MUSIC • S.: SET • C.: COSTUMES • L.: LIGHTING

People (1970)
chor.: Noa Shapira
m.:
Ethnic
Bird (1970)
chor.: Oshara Elkayam
m.:
P. Mempo
Drearn (1 970)
chor.: Hedda Oren
m.:
Electronic poem
Inspired by a Dravving
by Paul Klee (1970)
chor.: Oshra Elkayam
m.:
Bartok etc.
כc n

the VVay ( 1970 )
ChOl·.: Hermona Lynn
m.:
Kabelac
Mediterranean (1970)
chor.: Oshra Elkayam
m. :
Greek Folk Song
Coven of VVitches
(1970)
chor. : Oshra Elkayam
m.:
Ravel
c.:
Roda Reilinger
s.:
Ruhama Hason
Sun, Sand and Sea
(1971 )
chor.: Hermona Lynn
m.:
Bach (adaptation)
Nice to Knovv (1971)
chor.: Hedda Oren
m.:
Ravel
Hedda Oren
c.:
Arik Barhum
1.:
Pictures at an
Exhibition (1971)
chor.: Yehudit Arnon
m. :
Mussorgski
s.:
Arieh Flatau
1.:
ArikBarhum
Episodes (1 972)
chor.: YehuditArnon
m.:
Webern, Ligetti

c.:
1.:

Arik Bahir
ArikBarhum

c.:
1.:

Song in Black and
VVh ite (1 972)
chor.: Oshra Elkayam
m.:
Brubeck, Mulligan
c.:
Arik Bahir
Arik Bal'hum
1.:
Three Pieces (1972)
chor.: Hedda Oren
m.:
Rabat
c.:
Lea Ladman
Rornance (1974)
chor.: Yehudit Arnon
m. :
Schumann
c.:
Bat-Ami Pollack
1.:
Arik Barhum
The Seed and the
Shell (1974)
chor.: YehuditArnon
m.:
Hovhannes
c.:
Noa Ronen
1.:
Ken Tabatchnik
The Torn
chor.: Hedda Oren
m.:
Drums
Arik Barhum
1.:

1970-1996

כc nes

Heller
Arik Barhum

Fugue (1975)
chor.: Ofra Achmon
m.:
Bach
Bat-Ami Pollack
c.:
1.:
ArikBarhum
Betvveen Earth and
Sky (1975)
chor.: Gideon Avrahami
m.:
Debussy
c.:
Bat-Ami Pollack
1.:
ArikBarhum
River (1975)
chor.: Flora Cushman
m.:
Roberta Flack
c.:
Israel Ballet Boutique
1.:
Arik Barhum
Ragga Shankara
(1975)
chor.: Flora Cushman
m. :
Satie, Alford
c.:
Berta K wartz
1.:
Arik Barhum

( 1974 )

VValkie-Talkie (1974)
chor.: Hedda Oren
m.:
Moshe Kilon
Israel Ballet Boutique
c.:
Arik Barhum
1.:
Shreds (1974)
chor.: Flora Cushman
m.:
Gearsboy
Flora Cushman
c.:
Arik Barhum
1.:
In Mernorial (1974)
chor.: YehuditArnon
m.:
Schonberg
Cantata ___ and the
Earth VVept (1975)
chor.: Flora Cushman
m.:
Ligetti, Virol

Linear Reflection
(1976)
chor.: Hedda Oren
m.:
Moshe Kilon
c.:
HeddaOren
1.:
Arik Barhum
Handful of Life (1976)
chor.: Yonat Osman
m.:
Tzippi Fleischer
c.:
Bat-Ami Pollack
1.:
Arik Barhum
Three Variations
(1976)
chor.: Yaakov Sharir
m.:
Chavez
c.:
Yaakov Sharir
Arik
Barhum
1.:
Events (1 976)
chor.: YehuditArnon
m.:
Tzippi Fleischer
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choreographer/s, and it is difficult to find just
the right blend of works by great contemporary
creators and the resident choreographel·. The
KCDC is very fortunate in having raised a
brilliant choreographer of its own, namely Rami
Be'er, who was born and bred in Ga'aton and has
developed into an internationally acknowledged
talent in the field.
Be'er has always been interested in social issues
and his full-Iength works to date have dealt with
such prickJy subjects as the Palestinian uprising
(the Intifada), kibbutz education, the modern
megapolis and memories of Holocaust survivors
(his own parents included). However, he has
never stooped to an "ideological" or
propagandistic style. He has achieved his goals
by artistic means alone and has developed a
style which includes not only movement but
architecture and scenery, mainly ramps,
scaffolding and podia, which lend his
choreography a three-dimensional aspect
seldom to be found in other works. His work is
musically sensitive and usually the sound he
uses is made up of segments rather than whole
compositions or musical pieces. His forte is the
duet, while the rest of the movement is often
meaningful only in the context of the work and
in the space created by his sets.
The dynamics of a dance company - including
such personal events as pregnancies, family
problems and aging, make changeover among
the artists an inescapable fact of company life,
but somehow some aspects of the KCDC's
original spirit have proved constant through the
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quarter of a century of its existence. Its
performance maintains a quality of dedication
and identification with the works performed,
without the one-up-manship and cutthroat
competition so often felt in other companies.
The kibbutz movement (comprising 230
kibbutzim) is going through an existential crisis.
Most kibbutzim have changed many of the basic
rules of collective life and abandoned
collectivist principles by privatizing services
such as welfare, education and health. Some are
even contemplating differential wages for
members, a step which might well destroy the
very basis of kibbutz life. This ideological and
economic upheaval has of course influenced the
dance company. Officially it "belongs" to the
Federation of Kibbutzim ("Brit Hatnu'ah
Hakibbutzit"), but diminishing funds and a
tendency to minimize the influence and
responsibility of the central organs of the
federation and let each kibbutz and even each
member fend for themselves (even as regards art
and culture) al'e endangering the central artistic
institutions of the kibbutz movement, such as
the chamber orchestra, theatre group, gallery
and the dance company.
The financial situation of the KCDC is relatively
better than that of the other artistic kibbutz
projects, as it has so far enjoyed substantial
governmental support. However, this may
shortly be cut by the newly appointed
(orthodox) Minister of Education and Culture.
The Kibbutz Company has been trying to ease
the work load of its perfol-mers with hired work

- dancers who are not kibbutz members, to
perform its popular dances for young audiences
in schools and remote auditoriums in the
mornings.
Not so many years ago hired work was a bone
of cOI ךtention in the kibbutzim. Today it has
become common practice in lnost. This doubtful
achievement has made it possible for the
Kibbutz Dance Company to hold "open "
auditions in Israel and abroad for talented
dancers to supplement the often insufficient
number of kibbutz youngsters wishing to
become professional dancers. Several of the
foreign dancers currently employed were
impressed by performances of the company they
had seen abroad. Some have become important
members of the company and some have even
formed family ties in Israel .
Yehudit Arnon is aware of the problems that a
hired work contingent may give rise to and
keeps it at a constant 25 percent or less. Without
its kibbutz base the KCDC would become just
another modern dance company. It would no
longer be the very special artistic endeavour
which attracts illustrious choreographers from
all over the world and talented dancers from
Israel and abroad.

ם

"fN REAL TfME"
CHOR.: RAMf BE'ER

"CANTATA ". CHOR: FLORA CUSHMAN
DANCER: MARTHA REוFELD, PHOTO : וGAL MOVAG

conveyer of feelings and truths and
identification of the dancer with the
choreography.
The following sad tale illustrates Hill-Sagan's
involvement with the Kibbutz Company: In
1970-71 a talented and very handsome dancer
joined the KDC. Yair Shapira had much to learn
both technically and personally and Hill-Sagan
took him under his wing. It was obvious he was
in love with the boy but despite his emotional
involvement he drilled Shapira mercilessly. The
results were spectacular and Shapira was invited
to dance with the leading dance ensemble in
Israel - Batsheva, before reaching army age.
Having reached the age of enlistment he joined
the army and was killed in the early stages of
the 1973 War. Hill-Sagan was devastated and
when Bat-Dor asked him to create a work for
them the result was his masterpiece dedicated to
the memory of Yair Shapira - "... And After".
Gene Hill-Sagan continued to create for the
KCDC (the new initial "C" stands for
"contemporary", which was added to the
company's name once it was realized that on
foreign tours many journalists and spectators
expected a kibbutz company to present
folklore). until his sudden death in 1991. A few
weeks after his death Amon found a parcel
addressed to her and was deeply shocked to
discover it contained a small tin can with the
ashes of Gene Hill-Sagan inside. He wished to
be buried at Ga'aton, the place he belonged to
more than to any other. His ashes lie in a big
earthenware jar in the garden before the studios.
A dance company is an organjsm and as it
grows older and matures it has to be constantly
replenished with young dancers. Yehudit Arnon
always believed that the school she was in
charge of was the bloodline of the company, but
other studios, many connected with kibbutzim,
also ensured a constant flow of new dancers. In
addition she has pursued a constant national and
international search for good choreographers to
enrich the company's repertoire as well as the
individual artistic standard of each dancer, and
she has always invited the best teachers
available to work at Ga'aton, such as Laveme
Meyer, Jeane Solan, Sieghilt Pahl and Ivan
Kramer, to name but a few of international
fame.
The most important source of new talent for the
KCDC is the two-year workshop for dancers,
either completing high-school diploma in dance
or just back from army service. This group of
some 20 full time students is the reservoire from
which the company draws new talent. As
happens in dance companies around the world,
some KCDC dancers have left to join other
companies and others will no doubt do so in the
future.

The KCDC is very fortunate in having raised a brilliant
choreographer of its own, namely Rami Be1er, who was born and
bred in Ga1aton and has developed into an internationally
acknowledged talent in the field
What happens to dancers when they reach
retirement is one of the signs by which to tell a
healthy from an unhealthy dance company. In
the KCDC nearly all those who work behind the
scenes are former dancers. Rehearsal directors
and stage managers were all performing artists
with the company just a few years ago. This
state of affairs creates a pleasant and friendly
atmosphere and Yehudit Arnon is very much
aware of the importance of the social climate in
the studio and on stage. The Kibbutz Company,
though familiar with the temperamental
outbursts and hysterical tantrums typical of life
behind the scenes of any 'ensemble, benefits
from the kibbutz spirit of compromise and quest
for solutions to social problems without undue

confrontation . For Arnon the care for the
emotional and artistic well being of the dancers
is an integral part of artistic directorship. This is
no simple task, because, as the British theatre
critic Ivor Brown so well put it, the stage is the
most collective of·art forms executed by the
most egotistical people ...
Ever since modern cummunication has turned
the world into a global village it is almost
impossible to establish a distinct company style.
There is hardly any national style discernible in
modern dance, perhaps with the exception of
Germany's Tanztheater and Japanese Butoh. A
company's style in our day and age is mostly
determjned by the personality of the house
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During that awful freezing night Yehudit Arnon
resolved if she survived to devote her life to
dance, and in the heady days of rebuilding
Jewish life in Hungary after the war (before the
establishment of the State of ISt'ael) the
resut'rected youth movement in Hungary, to
which she returned, staged many pageants
influenced by the "Soviet style" mass
performances fashionable at the time. Before
she ever properly studied dance and
choreography At'non staged huge performances
and created dances by natural talent alone. She
acquitted herself of these complicated tasks
brilliantly. When she finally arrived in Israel and
she and her husband joined kibbutz Ga'aton it
was a matter of several years before she had her
own dance company (See Ruth Eshel's article,
page 136).
Amon was upset when 1 shared with het· my
ideas about dance creators who do not
themselves choreograph. Though she has
choreographed only a few new works in recent
years, she is at heart a choreographer still.
1 remember one of her last works, entitled
"Three", which she created for three male
dancers of her company. She took the boys who
"SUNSE : ז.. SUNRISE", CHOR.: GENE HILL-SAGAN
DANCERS: MIKE LEVINE, MARTHA REIFELD
PHOTO: SVEN ULSA

were not otherwise engaged at the time and
created a delightful piece for them, a "tt'iptych
portrait". Arnon is a competent choreographer
but in discovering talent and developing close
connections with teachers and choregraphers
(who then willingly come to the studio at
Ga'aton to work with the KDC) she is unique .
Early on At'non realized that dancers who dance
only two or three days a week and all the rest of
the til ךןe are engaged as kindel'garden teachers or
put in charge of fruit orchards on the kibbutz
cannot be expected to attain professionallevel .
She also realized that if the fledgeling company
is to become more than a curiosity
professionalism must be attai ned .

was so unique about them? - "Their souls were
connected to their bodies", she said, "and this
made their movement fascinating in spite of
technical deficiencies".

The two teacher-choreographers who
accomplished the breakthrough to
professionalism for the Kibbutz Dance
Company were Americans who had left the
USA. Both had worked mainly in Europe, and
one, Flora Cushman, who had taught at the
London School of Contemporary Dance and at
"Mudra", Maurice Bejart's school in Brussels ,
told me how she met Arnon and her cOI ךןpany : "1
was teaching a summer course at the Rubin
Academy in Jerusalem when among the students
1 noticed a few who were somehow special ."
Inquiring who they were and where they had
studied she discovered them all to be graduates
of Arnon's Regional School at Ga'aton. What

Like Cushman, Gene Hill-Sagan was an
American in self imposed exile. He had danced
in several European ballet companies before he
was invited to teach in Israel. In Israel he stayed
almost 12 years and became a frequent
chot'eographer for all Israeli companies Batsheva, Bat-Dor and the Israel Ballet, but he
told me several times that the only place he felt
at home at was the KDC.

After some meetings and classes with the
kibbutz dancers, Cushman began to regard
Ga'aton as her home. She found her work there
hard but satisfying. When she saw the company
perform she realized how amateurish it was but
realized too that the dancers were devoted to
dance and able to identify with the movement.
She taught them technique (mainly of the
modern American, Graham inspired, style) and
created several dances for them.

Both Cushman and Hill-Sagan were hard
taskmasters. Hill-Sagan's dances were often
dark and full of atmosphere with pronounced
aesthetic merit. In Cushman's work the strong
points were emotion, a devotion to movement as
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.......... What is so special about Ga'aton, a little
 "'"""יייkibbutz in the hills just south ot- the
Lebanese border near the beach resort Nahal-iya ,
that attl-acts illustrious c ו-eators of dance such as
Jiri Kylian, Matz Ek, Suzanl רe Linke ,
Christopher Bruce, Kei Takei, Anna Sokolow,
Nils Christe to wOt-k thel-e for little or no
renulneration ?
Ga'aton hosts the studios of the Kibbutz Dance
Company_ It also has a beautiful hilly landscape ,
a distant view of the sea and a wondel-ful
atmosphere of tranquill ity despite its proximity
to wat- ravaged Lebanon_ There is something
special in the social intercourse among the
studel רts of the regional ("Mate Asher") school
of dance, the company dancers and the technical
and adlninistrative staff_ Most of them, aו-tists
and non artists, are kibbutz members_ Though
kibbutzniks are not angels and artists are always
competitive and prone to hard feelings and hurt
egos, in Ga'aton there is an atmosphere of
belonging and of participating in somethil רg
larger than personal ambition, in addition to a
very typical kibbutz feeling of being caו-ed for,
of there always being someone to respond to a
dancer's emotions and problems _
In Inost instances this caring person is a little
lady no longer young, who has been running the
show for more than 25 years_ She is prone to
shed tears but is at the same time tough as a
hazelnut, adamant and strong but also as pliant
as a rattan cane_ I refer of course to Yehudit
Arnon, the Artistic Director of the company and
principal of the school for over a quarter of a
century_
1 recently asked Matz Ek, the innovative
Swedish choreographer who works with the
most illustrious European dance companies ,
how he ever came to work at Ga'aton, so far
from the centres of Inodern dance? "1 was in
Verona, Italy, staging a piece, when, aftel- the
performance, a tiny lady with enormous eyes
approached me" , he explained_ "She intו-oduced
herself as the head of the K.ibbutz Company and
said how much she admired my work and would
1 be so kind as to stage a dance of mine for her
dancers" _He was impressed by her personality_
He saw the number that had been tattooed on
her forearm in a Nazi concentration camp_ He
also sensed her determination and simply could
not refuse _

When Ek first arrived to see the dancers he was
at once struck by the special quality of their
work_ He knew from experience the power of a
creative mother figure_ His own mothe,- וBirgit
Cullberg, was the founder and director of the
Stockholm "Cullberg Balletten", which he
directed at one point in his career and for which
he st.ill choreographes_ When he later staged his
"Soweto" piece with the kibbutz dancers, he

gave the role created fO ו- Birgit Cullberg to
Arnon _She was ratl רel- apprehensive about
performing aftel- so Inany years off stage, but
was extremely effective in the role of Mother
Eaו-th _
The g ו-eat Czech choreographer Jiri Kylian was
aJso ilnlnediately captivated by Arnon's
determination, when they first met, and they
became great friends_In 1995 he sent her a letter
saying: "We have met mal רY yeal-s ago in my
office in the old studios of the Nedel-lands Dans
Theater_ 1 will always relnember your very
slight figure and your unassuming strength of
conviction about that which you have set out to
achieve - to make a statement as a survivor who
does not only want to live on but wishes to hand
something of great Inoment to the pו-esent
generation_ Yours is a Inessage of movement, a
Inessage of dance, which represents freedom
and which is the oldest form of art _"

The history of 20th century
modern dance and ballet is
strewn with formidable
little ladies and no less
intimidating men, not all of
whom were dance people
themselves but who were (and
in some cases still are) the
driving force behind many
dance companies

GENE HILL-SAGAN

The history of 20th century mOderl רdance and
ballet is stl-eWI רwitl רformidable little ladies and
no less intilnidating mel ר, not all of wl רom were
dance people themselves but who wel-e (and in
son רe cases still aו-e) the driving force behind
many dance companies_ To name bLlt a few Diaghilev, who never choreographed a ballet but
gave the wO ו-ld the Ballets Russes, Lincoln
Kirstein who brought Balanchine to America ;
Maו- ie Rambe ו- t and Ninnette de Valois, founders
of British ballet; Sonia Gaskell, fOLlnder of
ballet il רthe Nethe ו-lands; Carel Bil-nie, without
whom the ו-e probably would be no Nederlands
Dans Theatre; Batsheva de Rothscl רild, founder
of the Batsheva dance company which
ו-evolutionized modern dance in IS ו-ael ; Ar  רוo
Wustenhoffel-, the "Intendant" (i _e_ general
director of theatre il רGe ו- many) who introduced
Pina Bausch to Wuppertal and defe  רוded her
work there in face of the objections of
SLlbscl-ibers, and who with the other ilnpo ו-tant
Tanztheater cl-eatol-s he broLlght to BI-elnen, such
as Reinhild Hoffmann, Gerhard Bol רner and
Hans Kresnik, becalne one of the main
pro וnoters of the new EU ו-opean dance theatre _
Yehlldit Arnon belongs to this illustl-ious
category of dance creators, whose greatest
aclרievelnents were accolnplished thl-ough
others_Like catalysts they themselves a ו-e not
involved in the chen רical reactions creating new
compounds, but without them the process would
not take place_ They aו-e the hiddel רdriving force
of companies, the secret "muses" of great
choreographers, the ו-eal pedagogues behind
great dancers_ This phenomenon, so unusual in
other art forms , is evident in modern dance and
ballet _
Yehudit Arnon's strength, is, 1 think, a
combination of personal tenacity, fal-seeing
investments in artistic potential , whicl רshe often
spots long before anybody else does, and her
attitude to life_She is an individualist who is
nevertheless very much aware of social needs ,
a combination required by the mode of living
within a kibbutz _
AJ:non hates to talk about her experience in the
Holocaust_ It took me several yeal-s of close
cooperation as ajournalist and dance cl-itic to
persuade her to tell the story of her life_ Finally
she told how, when she was not quite 20 years
old, during the Second World Waו-, she had
d.reamed of dancing just for her fl-iends and
fellow members in the Ziol רist youth movement
in Hungary to which she belonged when she
was ilnprisoned in a concentration camp_ Her
reputat.ion as a dancer was already such that in
the calnp one d.ay she was ordered to dance for
the amusement of heו- jailors _Arnon I-efused and
was made to stand barefoot in the snow all night
as punishment (at least she escaped the fate of
another young Jewish dancer, a famous baby balleו- ina by the nalrie of Mussia Daiches_ When
Daiches refused to dance for hel- captors they
broke both her ankles to make sure she would
never dance again _)
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Swedish RoyaJ Ballet), who all worked at the
ballet school founded by Lia Schubert and Kaj
Lothman in Haifa.
The second programme (1972) was timidly
entitled "For Young Audiences". It was
performed mainJy in kibbutzim, but aJso twice
in Tel Aviv. Avner Bahat covered the TeJ Aviv
performance in Al Hamishmar of 11.2.1972:
"The movement in Yehudit Arnon's 'Pictures in
an Exhibition', with decor by Leo Flatau, is
concentrated and precise; its choreographic
structure tight and wonderful. 'Nice to Know
You, Mrs. Perach' by Hedda Oren is pJeasant
and funny. 'Sun, Sea and Sand' by Hermona
Linn is a picture of youths frolicking on the
beach".
Dora Sowden wrote in Yedioth Ahronoth of
24.5.1972: "Even without taking into account
the merits of the programme, that dance in the
kibbutzim is taking on a new and fascinating
form is important in itself. As to the quaJity of
the dancing, it is too early to demand from a
company that isn't professional yet to teach the
dancers not to just hop about but to dance in the
funny scenes".

In 1973 Yehudit Arnon was officiaJly appointed
artistic director of the Kibbutz Dance Company.
She had many qualms regarding the choice of
artistic direction. "Our right to exist will depend
on whether we are going to have something
special to offer", she toJd Ruth Hazan who wrote
about this probJem in Al Hamishmar of
24.5.1972: "No further raison d'etre is required
but that a professional kibbutz dance company
offers an opportunity for people for whom dance
is the heart and soul of existence. The
company's ability to survive is another problem
altogether" .

had to attract artists and teachers from the great
centres of art in the worJd to a tiny remote
kibbutz in the hiJJs of Western GaJiJee to make
her vision come true, and she did.
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The long and arduous track of a smalJ but
courageous woman at the helm of a dance
company began. She had to entice the powers
that be in Tel Aviv to support the company, she
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1 had to fight, .. When we ol'ganized a full Inonth
of reheal'sals 1 had to go and talk to each
secl'etal'iat, literally to prize them free. Nobody
wished to let them dance instead of mjlking the
cows, dl'iving a tractor or whatever, Thel'e was a
lot of doubt and not a few sarcastic relnarks, We
had to break a lot of taboos that today seem
ridi culous, but then it was like ramming one's
head into a brick wall, We were lucky in having
a Inan like Friedel [David Raban, head of the
cultural committee], who was both an
experienced treasurer and an art lovel', and
secLll'ed the necessary budget [for the running of
the dance company]" (Interview with Manor,
1996),

The prelniere took place at the tl ןeatre in Yagul'
on 17,2,1970, Giora Manor about the
perfol'lnance: "The programme began with Noa
Shapira's 'People', six short pieces originally
composed fOl' a pageant for her kibbtltZ ,
Ma'abarot, welded together fOl' the Kibbutz
COlnpany pel'formance, This was followed by
Hedda Oren's 'The Dream' .. , Oshl'a Elkayam
called hel' suite 'Inspired by the Paintil1gs of
Paul Klee', but 1 find no real intel'pretation of
this Swiss painter's paintings in the dance. There
is rathel' an evocation of his playful spirit and
sense offun", Hermona Linn's "Baderech" and
"Witches Sabbath" by Osru'a Elkayaln were also
part of the programme, Manor goes on to

"NICE T סKN  סW". 1972. CH  סR.: HEDDA
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conclude that "Pel'haps it isn't due to chal1ce that
the programme brought fOl'th no stars and not
even one dance was built on soloists, It was a
real group-evening, and that is their strength.
For some I'eason we tend not to take art created
by kibbutz artist as seriously as we should" (AI

Hamishmar,18.2,1970),
As a dancer and pal't time teacher of the
company 1 l'emembel' having Inixed feelings
about that first pel'forlnance, 1 recall both a sort
of condescending empathy for these nonprofessionals and a great admiration for theil'
tenacity and pel'sevel'ance, The dancers looked
heavy and alnateurish but what can one expect
from one rehearsal a week? The Inovement
language seemed oldfashioned and boring. On
top of all that, at the pl'emiere there was an
electricity pl'obleln and all the people who had
come from far and wide to witness the bil'th of
the Kibbutz Company waited in the dark fOl'
about an hour fOl' the curtain to go up,
After the prelniere there were about 15 n ןore
performances, but not one in Tel Aviv, they
didn't dal'e, Micha Linn: "1 had to take a car and
acttlally dl'ive and bl'ing all the dancel's fl'om
their l'espective kibbutziln to the perfolnance
and get them hOlne aftel' the show, As sOlne
came from the Upper Galilee and others fronן
the centre of the country, this was no mean task ,
It took hours" (Intel'view with Manor, 1966,)

In a newspaper al'ticle the question was l'aised
whether the audience shou ld expect the best
froln the Kibbutz Dance COlnpany as froln any
other pel'forming group, 01' be less strict in its
demands (and thus pel'haps patroI ןizing?) due to
elnpathy with the personal and kibbutz
associated problems of the dancers and
cho reogl'aphers, "Furthel'mol'e, iSI 'ןt it high time
the kibbLltZ movement made it possible fOl' its
al't.ists to devote all their time to their artistic
activities?", The kibbutz audience and its
dancel's desel've better than to be lenientl y
judged, True, the economic burden [of
Inail ןtaining a professional dance cOlnpany] is
heavy, but the social and personal pl'ice for
being cOl1demned to eternal mediocl'ity is no
less thal1 growing bitterness. Again the anC iel1t
question emerges - how long can a society
without creative artists hope to SLII'vive?" (AI

Hamishmar , 24,5.1972 .)
After the first progralrune ended its run Arnon
was asked to take the lead in the new company.
She stipulated the following conditions: the
compal ןY offices will be moved to Ga'aton, the
rehearsals will be held there and the dancers
WOLlld have two days a week off work to devote
to dancing, As producel's she was assisted by
Gabriella Oren and Nira Evyatar al ןd new
teachers were invited to work with the
fledgeling cOlnpany, among theln Gene Hill Sagan, Kaj Lothman (once the star of the

immediate result was that two of the group's
best performers, Victoria Green and Rahamim
Ron, left their respective kibbutzim and went to
live in town. That was the year Batsheva
company was founded.
The situation was bleak and it seemed futile to
go on devoting so much time and energy to
creating a kibbutz dance company. Luckily the
head of the Regional Council of Ga'aton thought
that a regional dance studio is important and
with his help an old council building was turned
into a studio in 1965, and the dancers who had
not moved to town in the interim became the
nucleus of a new regional dance company - the
"Western Galilee Dance Group".
Until1969 they used to meet three evenings a
week after work to study and rehearse. Yehudit
Arnon hoped "to build a company able to reflect
the artistic values created here". Dance teachers
from neighbouring kibbutzim were the regular
instructors (Yehudit Arnon, Naomi Bahat, Nira
Ne'eman ) and in addition there were some guest
teachers, among thel חGertrud Kraus, Valentina
Archipova-Grossmann Rahamim Ron, Ada
Segal and the present writer. The company
comprised 17 dancers and put up two
programmes. Its first premiere took place in
Naharia in October 1967 with works by
Gabriella Oren, Hedda Oren and Yehudit Arnon .
The second programme included choreographies
by Yehudit Arnon, Hermona Linn, Naomi Bahat
and Rachamim Ron. In 1969 the company
presented a new work by Arnon to music by
Mordechai Seter as part of the annual
commemoration of the Holocaust. The last work
the company prepared was by Linda Rabin, a
dancer and choreographer from Canada.
The Western Galilee Company was the only one
of its kind in the kibbutz movement. Yehudit
Arnon told Bazalel Lev, the editor of a
periodical published by the Kibbutz Artzi
(6.9.1967): "During rehearsals I cry a lot but I
am also often happy... I am good at working
with people, but am the most disorganized
person I know. I just do what's necessary, but
never plan ahead ... I learned to do everything
with fierce tenacity because otherwise nothing
will keep the company alive and dancing ...
unfortunately, we have no encouragement or
help from the kibbutz movement. We feel totally
'unrecognized' by the kibbutz organization,
though we have been performing for years" .
Emulating the example of Ga'aton, several other
regional dance studios were founded in many
parts of the country and by 1970 there were
already five such centres. A report of the Dance
Section from 1968 lists 77 professional
members, among them 58 dance teachers, all
graduates of the Kibbutz Teachers Seminar in
Tel Aviv and the Rubin Academy in Jerusalem.
Like the studios in the towns, the regional
studios taught classical ballet, modern dance
(mainly the Graham technique) and jazz based

on Alvin Ailey, but the kibbutz studios also
taught choreography and encouraged creativity aspects lacking in other dance schools. The
traditional attitude of the Ausdurckstanz dance of regarding creativity as an intergral part of the
dancer's art, seeing personal expression and the
dancer's identification with the movement as
crucial and never neglecting the content were
kept alive in the regional kibbutz studios, even
as they became obsolete in the schools in Haifa,
Tel Aviv and Jerusalem.
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In 1970 the kibbutz movement already had a
theatre troupe, an orchestra and a choir, so "why
not a dance company, to give artistic expression
to what is special in our life?" The Dance
Section of the kibbutz movement, led by
Shlomit Ratz, sponsored a decision by all the
components of the roof organization of the
kibbutz movements providing for the foundation
of a central dance company. Shlomit Ratz said
in an interview: "About 85 percent of the
dancers come from Kibbutz Arzi kibbutzim. The
dancers have been meeting in Haifa once a week
for nine months and then they had a month of
intensive rehearsals. One may hope that after a
year of preparations the company will start
performing in kibbutzim. A committee to make
artistic policy decisions was elected"
(Hashavua, 21 .11.1970). The members ofthe
artistic management were Gertrud Kraus, David
Raban (administrative and economical adviser),
Rodda Reilinger (stage designer), Yirmiyahu
Savir, Hermona Linn, Tirtza Shoham, Shlomit
Ratz and Nira Ale. Micha Linn was appointed as
administrator and general manager. "The
dancers are being given technique classes by
three teachers: Yehudit Arnon, Gabriella Oren
and Tirtza Shoham". Members of the fi rst
company were the dancers Zichri Dagan, Nava
Shenkar, Tamar Sulami, Shula Genosar, Hanka
Poran, Sara Helman, Rachel Efraim, Shlomo
Zahavi and Alex Rotem. Auditions took place in
December 1969 with Kraus, Arnon and Nurit
Cohen presiding. The dominant figures in the
new company were Shlomit Ratz, Hermona and
Micha Linn. Yehudit Arnon taught there and
even encouraged her own dancers to go to the
auditions, but she was sceptical about its
chances of attaining a high professional
standard. After all, she had three years of two
weekly meetings with her regional company
behind her, and she knew that the technicallevel
of her dancers was far from professional.
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Nobody wished to let them
dance instead of milking the
cows, driving atractor or
whatever. There was a lot of
doubt and not afew sarcastic
remarks. We had to break a lot
of taboos that today seem
ridiculous

The dancers looked heavy and
amateurish but what can one
expect from one rehearsal a
week? The movement
language seemed
oldfashioned and boring
' NICE TO KNOW". 1972. CHOR.: HEDDA OREN
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Hedda Oren, one of the choreographers involved
in the company's first programme: "The
rehearsals took place in a large hall unsuited for
dance. The f100r was concrete and there were no
barres. Our resources were so limited and the
working conditions so poor they were causing
us despair. We soon learned how hard the task is
and that it's very difficult to persuade the
kibbutz functionaries to agree to more intensive
activity" (Interview by Eshel, 1996).
Micha Linn, the administrator: "To get the
dancers away from their kibbutzim once a week
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formulate a compromise - to use some external
stylistic elements of the Graham technique
combined with exercises gleaned from Noa
Eshkol and Moshe Feldenkrais (two Israeli
innovators who have since won international
recognition). Yehudit Arnon: "1 found it very
hard to learn the Graham technique, not being a
dancer myself. 1 had no choice but to invent a
method that would be effective on stage in the
given circumstances" (Eshel 91 :86). Lea
Bergstein: "When young dancers from Tel Aviv
came to perform at my kibbutz and I spoke to
them about Palucca [in whose company she
used to dance נ, Laban or Mary Wigman, I found
they had no inkling who these people were "
(Inteview with Eshel , 1988.)
Many of the young kibbutz-born dancers
preferred to study in the studios in town and left
the kibbutz, and so the kibbutzim, unable to
form a company of their own, came to supply
such dance companies as Bat-Dor and Batsheva
with dancers. No solution such as a move to
town existed for the choreographers from the
kibbutzim, as the professional companies would
not employ anybody educated in the old Dance
of Expression school. Nobody could then forsee
that less than two decades later the Pina Bausch
style "Tanztheater" (dance theatre) would again
oveturn the whole concept of stage dance.
During the 1950s several sporadic attempts were
made to form small dance ensembles in the

"WfTCHES' SABBATH". 1970, CHOR.: OSHRA ELKAYAM
KfBBUTZ COMPANY

kibbutzim, such as the group headed by the
pantomime artist Willy (Ze'ev Lichtbaum). But
the embryo Kibbutz Dance Company was the
regional amateur dance group run by Yehudit
Arnon at Ga'aton since 1959, a natural offshoot
of the regional dance studio she headed. As
earlyas 1955 she created dances with
youngsters on her kibbutz on a "Youth Aliah"
programme. With them she staged a funny piece
based on H.N. Bialik's poem "The Prince of
Onion and the Duke of Garlick" and another
using Prokoffiev's "Peter and the Wolf". As she
herself put it (in a programme in 1959): "Our

Many of the young kibbutzborn dancers preferred to
study in the studios in town
and left the kibbutz, and so the
kibbutzim, unable to form a
company of their own, came to
supply such dance companies
as Bat-Dor and Batsheva with
dancers
group began when a number of members of
kibbutz Ga'aton agreed to take regular dance
classes after work - quite a streneous task, but
they enjoy what they do. Until now we just
prepared performances for festivities held by
our kibbutz. We had no intention of founding a

dance company, and we are still unable to offer
a full evening's programme. We are constrained
by the physical conditions we have to work in
and hope the audience will bear with us".
In 1962 the Ga'aton Company won first prize at
the first Israel Festival for Young Artists and in
1964 it was invited by the National Council for
the Arts to perform in what was later to become
"Bimat Hachoreograph" - a showcase for new
creative talent in dance. The kibbutz cultural
establishment regarded this as an important step
forward. Gabriella Oren, at that time in charge
of the Kibbutz Arzi Dance Section, wrote to
Yehudit Arnon: "The time is ripe to show your
work outside your home. You should appear on
the stage together with others who work in
much better conditions. I appreciate your
courage" (Eshel 91 :82). Four of the works
performed at the show in Tel Aviv were
choreographies by Yehudit Arnon.
Once it had gained recognition, following the
recommendation of Gertrud Kraus, the National
Council decided to grant financial help towards
enabling the dancers in the company to rehearse
one afternoon a week for ten months "as part of
their work schedule on the kibbutz" and a full
month every year for final rehearsals and public
performances. This innovative proposal was
sublnitted by Arnon to the Kibbutz Artzi
secretariat, but was rejected by kibbutz
officialdom, that objected to external financial
funding for only one kibbutz. "We sweated and
toiled and when finally we got recognition the
functionaries said 'No!'. It was a blow" (Arnon
in an interview with Eshel, 1988). The
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Ballet Theatre". Lea Bergstein brought her
company from Ramat Jochanan, Rachel
Emrnanuel came with hers from Hatzor and Noa
Rom brought the dancers of kibbutz Giv'at
Brenner. The first prize went to Dina and
Nachum Shachar from kibbutz Arnir. An
unsigned art.icle in the Film Weekly of
10.1 .1952 stated: "The performance ofthe
kibbutz dance groups was perhaps the most
encouraging phenomenon of the competit.ion.
One could observe the tremendous progl'ess
made in the art of dance and the important place
it has gained in the life of the nation".
Also in 1952, Rachel Emmanuel founded the
Dance Section of the Kibbutz Arzi Cultural
Department. Later she was joined by Yehudit
Arnon, Sh10rnit Ratz, Kitty Savir, Zilla Unger
and Ada Levitt. The immediate task of the
Dance Section was to try to deliver the dance
artists in the kibbutzim from their isolation, to
enhance their professional know1edge by
organizing day meetings in town with guest
teachers and, finally, to bring the kibbutz
movement to recognize the importance of this
art form for kibbutz life and allow membet·s to
practice it. Noa Shapit'a: "The kibbutz dancer
was free of money worries but had to convince
his kibbutz that what he did was constructive
and important and that he was deterrnined to
enhance the art of dancing" (Eshel 91:90).

GA'ATON OANCE GROUP, PHOTO: MORDECAf ABRAHAMOV

DANCERS OF THE KCDE fN A BALLET CLASS WfTH
ARCHfPOVA GROSSMAN

Towards the end of the 1950s a small group of
comrnitted kibbutz dance artists went on to
create and to teach in the tradition of
Ausdruckstanz. The veterans were joined by a
group of younger dancers and teachers,
belonging to another generation. The Dance
Section organized weekly courses in Haifa and
later in Te1 Aviv too, in which about 20 dance
teachers participated regularly. Among the
faculty were Gertrud Kraus, Noa Eshkol,
Yehudit Arnon, Naomi Bahat, Yizhar Yaron
(music) and Gabriela Oren (a former student of
Sigurd Leeder). American modem dance was
taught by Rena Gluck and Nurit Cohen.
The grand priestess of these gatherings was
Gertrud Kraus. As nearly a11 the participants
often staged pageants in their kibbutzim, it
became a tradition to discuss these
performances and thrash out the problems that
worried theln. Noa Shapira: "We would create
an etude, and the 'high priestess' Gertrud wou1d
analyze it, make criticall'emal'ks and advise us.
It was great!" Shlornit Ratz: "There wasn't a
prelruere to which Gertrud was not invited. She
had a keen eye and would te11 us without beating
about the bush this is o.k., this isn't, that's
bullshit, this isn't true, that is fabulous" (Eshel
91:80).
Just as they began to feel they were no longer
alone and could show some progress achieved in
the sphere of dance educat.ion and choreography,
the artistic climate in modern dance in Israel
underwent a marked change. The visit of Martha
Graham's company in the Holy Land, at the end
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Just as they began to feel they were no longer alone and could
show some progress achieved in the sphere of dance education
and choreography, the artistic climate in modern dance in Israel
underwent a marked change
of its epochal world tour, was a climactic event
for the local dancers and teachers. It was a
sobering experience to compare themselves with
the American dancers, both as regards technical
abiljty and style. They suddenly realized that
whjle in Israel the traditional Central European
style still reigned suprelne the world had turned
towards American Grahaln-oriented modern
dance. There began an exodus of dance students
from the studios of the older teachers. Each
young student wished to learn the gospel
according to Martha Graham, and when the
Batsheva dance company began to perform,
under the artistic direcrion of Graham, in 1964,

that was the end of European modern dance in
Israel.
The kibbutz dance teachers found it hard to
accommodate to the new ways. The Graham
technique required high technical skill, precise
execution and strength which the kibbutzniks
could not hope to achieve in a once a week
course. The dancers in the big towns looked
down upon them - clad in their denims and
carrying their sandwiches to the studio.
Many of the kibbutz dance teachers, unable to
compete with the new technicallevel, tried to

"PICTURES FROM AN EXHIBITION", 1970
CHOR.: YEHUDIT ARNON

1n kibbutz Nir David the seed of artistic modern
dance was sown when Zilla Unger, a student at
Yardena Cohen's studio in Haifa, began to teach
movement and rhythmics to the kibbutz
children.
The end of the Second World War brought
several new dance artists to the kibbutzim.
Yehudit Arnon and Shlomit Ratz came from
Europe and Ada Levitt, Katya Delakova and
Dina and Nachum Shachar arrived from the
U.S.A. Though there were marked differences
between European and American modern dance
the newcomers found a comrnon artistic
language, as most of the American dancers had
studied under and participated in the work of
progressive, politically motivated "Ieftist" artists
such as Anna Sokolow and the "Dance League".
1n the aftermath of the War of 1ndependence
artistic dance was still not really accepted as a
legitimate activity for kibbutz members. The
few dance artists who did not give up their hope
to continue to create dance were dispersed in
different kibbutzim and therefore felt isolated
and out of touch. Shlomit Ratz: "When 1 arrived
at kibbutz Ein Hamifratz, soon after the war
ended, 1 was shamed to tell the other members
that 1 was a dancer. 1t wasn't pioneering
enough ... 1t took me several years even to tell
my husband about my dancing" (Eshel 91 :83).

However, in teachers' training courses in fields
connected to dance and movement some real
progress was made in the kibbutz movement in
the early years after the establishment of the
State of Israel. Three gymnastics teachers from
Germany, Yehudit Binetter, Lotte Kristeller and
Elli Fabian founded a course for gym teachers in
the Kibbutz Teachers Seminar in Tel Aviv based
on progressive principles and aiming to develop

The few dance artists who did
not give Up their hope to
continue to create dance were
dispersed in different
kibbutzim and therefore felt
isolated and out of touch
personal physical abilities, insight into the
principles of human movement and creativity
and self awareness rather than just athletic
prowess. 1t took several more years for a
specialized (two year) course for dance teachers
to be established beside that for gymnastics
(expanded in the 1960s to three years).
Even though it was then still impossible to be a
kibbutz member and a professional dancer at the
same time, it became practical to develop dance
classes as a form of "education through
movement" and to choreograph, as the demand
for artistic expression in the kibbutz schools was
growing. The integrative method of teaching at
the kibbutz schools made inclusion of the

medium of dance in the curriculum acceptable.
One important res.ult of all this was the rich
creative experience of the dance teachers as
choreographers and stage directors.
1f you were sent to study by the kibbutz, the
kibbutz wished to see some concrete results
after your graduation. Nira Ne'eman : "lf you
went and studied dance you were supposed to
create dances. That was the proper way to serve
the community" . Noa Shapira: "One had the
feeling one was expected to be some sort of
'kleizmer', obliged to provide a new dance for
every wedding and bar mitzva" (Eshel 91 :80).
As egalitarianism was a basic tenet of the
kibbutz ethical code, the kibbutz choreographers
were expected to involve everybody in their
choreographies, regardless of talent. They had to
find ways of concealing deficiencies and basing
their dances on the available variety of people.
Shlomit Ratz: "Art isn't democratic but in
kibbutz performances everybody was expected
to dance. The educational purpose took
precedence over artistic considerations" (Eshel
91:86).
The creative aspect of artistic dance was also
developing through the demand for staging of
festive pageants to celebrate holidays and
special kibbutz festivals such as anniversaries
for example. 1ndeed, so strong was the creative
urge that several dancers began to form amateur
dance groups in their respective kibbutzim, and
in 1952 some of these took part in a
choreographers' competition in Tel Aviv, held
under the auspices of Gertrud Kraus' "lsrael
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Founding and running a dance

BY

company is always an heroic

.....ווווווווו8

act that requires some
monomaniac visionary at the
helm; but the difficulties

RUTH

ESHEL

Since 1920, when Baruch Agadati - the
 """""יייfirst Israeli modern dancer - began to
perform and Margalit Ornstein opened her first
dance and gymnastics studio, most of the
country's dance activity was concentrated in Tel
Aviv. In the newly founded kibbutzim the harsh
. physical conditions were not propitious for the
development of the art of dance .

encountered by the founders
of the Kibbutz Dance
Company were of unique
magnitude. דO understand how
this very special company was
born and what made it take the
artistic path it has followed for
the past 25 years, we have to
delve into its prehistory and to
investigate the development of
artistic dance in the kibbutz
movement since the 1940s and
even earl ier

The idealistic kibbutzniks were fond of social
dancing and often indulged in themall night
even during times of poverty and malaria, but
artistic dance was not a part of their daily life
and toil, though such artists as Gertl'ud Kraus,
when they came on tour, performed in l'emote
kibbutzim. The kibbutz audience was a culture
loving one and the artists who performed for it
held the kibbutzniks in high esteem as
discerning and enthusiastic spectators. However,
when it came to artists who were kibbutz
members it was a different story altogether.
There was resistance to allowing working hours
to be devoted to something as "nonproductive"
as dance. Lea Bergstein, a founding member of
kibbutz Beit Alfa, who used to dance in the
company of Gret Palucca, one of the leading
modern dance companies in Germany during the
1920s: "When 1 arrived at Beit Alfa in 1925, 1
found a society quite unprepared to accept a
professional dancer as such. 1 felt rather
isolated. It soon dawned on me that if 1 wished
to be accepted 1 had better work bloody hard at
the jobs 1 was alloted, in the hope that my
efforts would make them forgive me for being
an artist" (Goren, 1983:27).

During the 1930s several well trained dancers
arrived in Palestine, mainly refugees from Nazi
Germany, the most important of which was
Gertrud Kraus. They brought with them the
Ausdruckstanz (Dance of Expression), a modern
dance style then often still called "German
Dance", which emphasized contemporary
subjects and individual expression. Some of the
dancers who arrived were sent to kibbutzim, as
many other imrnigrants in those days were. Else
Dublon was dil'ected to kibbutz Yagul' where she
soon realized that she was unable to combine
the hard work in the fields or the kitchen with
her artistic career and had to decide between
kibbutz life and dance. She left Yagur to pljrsue
her career in Tel Aviv and later in Jerusalem.
One who decided to stay on the kibbutz was the
very first American modern dance artist to arrive
in Palestine, Rachel Emmanuel. She was a
student of one of Martha Graham's original
dancers, Evelyn Sabin, and joined kibbutz
Hatzor in 1939. Having decided to become a
kibbutznik she began fighting for recognition of
artistic dance by the kibbutz movement. "Why
'import' dancers from outside [in kibbutz
parlance: from Tel Aviv or Haifa] instead of
creating artistic dance ourselves?" - she said
(Eshel 91:81). But it took her three years to
convince the kibbutz to let her continue her
studies with Gertrud Kraus in Tel Aviv. "The
kibbutz gave me a year off work, but that was
all. 1 did not get any further help, and to say the
truth, there was nothing much to offer. It is hard
to believe what sort of food and clothing we
had" (Eshel 91:81).
"ELEGY", 1969, CHOR.: YEHUDIT ARNON
REGIONAL DANCE GROUP

I
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NOT GISELLE'S FAULT
Amir Kolben has produced a new dance piece
complete with TV projections and computer
induced dancers, as is his wont lately. It is
whimsically entitled "G is L - 2", perhaps the
"Second Giselle"? Indeed he took elements of
the second act of the most romantic of ballets
and re-worked it with the help of a computerprogramme for choreographers.
Kolben is very inventive and while the use of
projected videotape images in his previous work
"Casablanca" was rather weak and washed out
by the lighting, in his new work he solved·the
problem by hanging the screen at a 45 degrees
angle above the stage.

~~
RAMI BE·ER. "WHEN MOST I WINK". ILL: SHMUEL KATZ

there are several directions of how to distinguish
between day and night, e.g., day is when one is
able to tell a dog from a wolf and see the
difference between green and light blue. Rami
Be'er called his surrealistic (sometimes
nightmarish) new dance "One of the Hours of
Day or Night" (translated in the programme as
"When Most 1 Wink". Perhaps they meant
wank?).
The set, a large room with windows near the
ceiling and steps leading nowhere, is altogether
]ike a painting by Dali or Magritte, very rea] and
at the same time pure, "impossible" fantasy.
Again, the decor, designed by the
choreographer, is very much part of his creation.
The music is yet again by the ubiquitous Mr.
collage, assisted by Alex C]aude, whom 1 have
still to meet.
Be'er's forte is staging. Just as Bejart's
masterpieces stripped of stage apparatus are
rather neutral , Be'er's works rest firmly on the
staging of movement rather than on a dance
language of his own. But he is also a past master
of the duet, which he offers to his dancers like
presents, to make them shine. In his new work
there are several solo-scenes, mainly those
danced by Uri Ivgi and a fabulous, dangerous
looking one, danced by Gunther Gurlitsch who
gets entang]ed in an old metal framed bed.
1 found the quasi nostalgic Sabbath candle scene
trite and sentimental. If it was meant as satire it
was not sharp enough. But altogether "When
Most 1 Wink" is an important addition to Be'er's
opus.

THE CULLBERGERS
For more than four centuries dancers and
choreographers have spent much of their
professional careers abroad, far from their
countries of origin. The French Bournonville
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and Petipa were the founders of Danish and
Russian ballet sty]es. The Russians Balanchine,
Fokin and Massine made modern ballet in the
West into what it is. The same is true of South
American dancers such as Marcia Haydee or
Jorge Donn.
Numerous Australians and South Afl·icans
became leading dancers in Europe. In recent
years a growing number of excellent Israeli
dancers are engaged abroad and no less than
five Israeli dancers, about a quarter of the
company, dance in the Swedish Cullberg
Balletten.
Naturally they spend their summer vacations at
home, where their families and childhood
friends live. This past summer they got together
well ahead of time and organized a performance
for themselves, to be produced by Nira Paz, the
former ballerina and mother of Tallia Paz, in
Israel, under the auspices of "Omanut la'Am" .
They called their programme "Pitipana", which 1
assume makes sense in Swedish. Boaz Cohen,
the veteran Israeli Cullberger, Yarnit Callif,
Raffi Sa'adi, Eitan Sivak and Talia Paz are very
good dancers indeed and the programme they
performed showed them off to their best
advantage.
Two beautiful duets, by Matz Ek and by
Philippe Blanchard, and a so]o by Blanchard,
danced by Talia Paz, were the highlights of the
evening. Orjan Andersson's "Arrival of the
Queen of Sheba" danced by all five was
impressive. Jens Ostberg's dance for the quintet
was ambitious but disappointing and pointless.
The present writer's patriotic heart enjoyed the
show but was rather sad to see all this Israe]i
ta]ent squandered on far away audiences in the
co]d North. But to be honest, what cou]d one
offer these exce]]ent, mature artists at home? 1
doubt if the ]eading Israe]i dance companies
wou]d welcome these prodigal sons and
daughters back.

The Wilis - his students at the Rubin Academy acquitted themselves of their task very well
indeed. Some strangely shaped "barres" make
the stage look like a studio, which is correct, as
the real subject matter of Kolben's new dance is
dance itself. Well roared, lion!

BAT-DOR PASTA
The recent Bat-Dor premiere had two pleasant
works by the Italian choreographer Luciano
Cannito, which offered the dancers an
opportunity to shine. The company looked well
dri]led and light in these works. "Black on
Black" is a typica] opening-piece, energetic and
vibrant and the final dance, "Five Seasons", also
by Cannito, is enhanced by the work of the
lighting designer, Carlo Cerri and the costume
designer Shmuel Wilder. The livel.y
choreography shows the dancers, Na'ama
Kristal, Arik Elfassi, Suzanne Holden and the
others, at their best.
Anja Brud's new piece "Contretemps" is less
structured and not very interesting. Its best part
is Judy Kupfermann's inventive and colourful
lighting. The movement itself does not quite jell
into meaningful sזt ucture .

w

but as often I וappens to these two gifted dance
creators, they tend to serve too much food for
dance and thought. 1 am afraid they are never
going to lear  ווthe secret of economy and that
less is often more ,

OHAD NAHARIN LAUGHS
ALL THE WAY TO THE
STAGE
How does he dare, this s  ווotty upsta  'וt, to confuse
us so? After we got used to Ohad Naharin's
works bei  ווg long and elaborate, accompanied
by noisy music, violence lurking beneath the
virtuosic movement, with dancers clad in
fashionable tatters, all ot' a sudden he has made
a dance which is chamber-size (just six dancers )
and with pleasant, quiet music, 1n his new work
there are qLlite a few amus ing nonsense texts
and a lot of irony. This is the opposite of what
we came to regard as typical Naharin
choreography, Only in the title is he true to his
own tradition - "Yag" is as enigmant.ic and cute
a title as all his others_ But we all know better
by now than to analyze the meaning of
"Anaphasa" , "Mabul" and the rest ,
The piece begins before it begins, with a trick
Jit'i Kylian used recently, inviting the spectators
to climb on-stage through the artists' entrance
and the dressing rooms, to cross the stage,
where some of the dancers are warming up, and
gain their seats by climbing down from the stage
to the hall proper, Being used to seeing the
auditorium from the viewpoint of the perfor  וווer
this didn't give me any frisson, but 1 am sure
many people must be surprised to see the theatre
from the stage and meet the dancers behind the
scenes. To be really effective Nahahrin has to
organize this unusual introduction in a more
structured form ,
The quality of the movement in the actLlal piece
is intimate and non-violent. Nahari  ווhas an
uncanny sense of how to juxtapose moves one
aga inst the other and of ןןוixing sameness with
divet'sity. There is poetry in his way of blending
the individual moves with the unisono of the
group,

Most of my 'colleagues, the c  'וitics, were a  ווgry
with Naharin for not obse  'וving the conventions
he himself has established . FO  ווו 'וy part, 1 was
happy and exhilarated by his innovations and his
ability to surprise me, "Yag" is a brilliant ,
a  וווusing dance and a very welcome addition to
the Batsheva menu, with one reservation - and
agai  וו1 must state my objection to the  וווurky
lighting, 1 would like to see tl וe dancers clearly
and the fashionable gloom robs the spectator of
this basic right for long streches of "Yag ,"

THE INTERNATIONAL
PARTS OF THE KARMIEL
FESTIVAL
Each July the artist.ic director of the Ka  'וmiel
Festival, Yonatan Karmon, brings several
professional dance companies from abroad to
widen the scope of the performances a  ווd to
offer the folk da  ווce afficionados who arrive iוו
droves for tht'ee days and nights of dancing ,
exposure to ballet as well as modern dance ,
This year, the best performance was that of the
Municipal Ballet of Braunschweig, Germany, 1ts
artistic director Pierre Wyss assembled a group
of remarkable dancers, Their repertory
comprised several styles of modern dance, from
the badly constt'ucted and pointless wO 'וk
"Glasstuck" by Pieter de Ruiter to the
excellently built and brilliantly danced
"Heartbreakers" by the British choreographer
Richard Wherlock ,
Wyss' own quartet "Carmen Raw", based on the
Carmen story, was a clever and precise
distillation of the well known plot, offering the
talented dancers an opportunity to excel, This
Carmen in a nutshell reli ווnded me of Jose
Limon's famo us Othello-quartet, "The Moor's
Pavane" , perhaps the best dramatic quat'tet in
modern dance history ,

The huge open air stage of Kar  וווiel has
devou 'וed many a dance company and made
even great dancers disappeat' in the vast space ,
The Ballet Theatre Espanolled by Rafael
Aguilat' tried in vain to get to the many
thousands of spectato  'וs sitting on the grass, The
guests t'rom Spai  ווalso brought Aguilar's version
of "Ca  'וnןen" (1 prefer the compact
Braunschweig version), another inevitable
"Bolet'o" but not the powet'full Bejart version ,
and a "Fla  וווenco Suite", 1 a  וווsU 'וe that in other
circumstances all tl וis would have been much
st 'וonge  'וand better,
Ft'om far away Cat'acas, Venezuela, ca  וווe tl וe
Cat'acas Contempo 'וary Ballet company, dit'ected
by Maria Eugenia Bart'ios and her 1sraeli
husband Ofer Zaks, The group is well t 'וai  ווed ,
young and agile, but the wot'k they perfot' וווed ,
John Butler's version of Orffs "Cat'mina
Burana" fr  וווס1959, looked like yesterday's
salad - stale and old fash ioned, No amount of
good dancing could disguise its age ,

RAMI BE'ER'S TWILIGHT
The Kibbutz Dance Company is celebrating 25
years of existence this year (see the special
supplement in this issue of 1DQ) at Kat'miel ,
Beside the premiere of Rami Be'er's new work ,
the veteran dancet's of the company (some of
them now dancing with other companies, mainly
foreign) rehearsed and presented parts fr וווס
works by Matz Ek, Jiri Kylian and Yehudit
Arnon, What a pity these "old" dances are no
longer danced by the company! Boaz Cohen ,
Ziv Fre  ווkel, Nitza Gal ווbo, Ari Fastman and
Eynav Cohen-Levi  וווade this brief seance of
dances a memorable show,
The twilight hours before dayb 'וeak are ve 'וy
special, 1 am told that most bi  'וths and deaths
occur i  ווthis peculial' ti  וווe slot. 1n the Talml וd

Dancers always have a hard time when required
to open their mouths and speak. Being, as the
English say, unaccustomed to public speaking,
This was overcome by using play-back, Some
sentences sound ironic, others simply fu nny. 1
found the monologue of a little girl speaking
again and again about her love for pickles
amusing.
Towards the end of tl וis compact (lasting only
about one hou )' וand beautiful piece the fun
element becomes more and more pronounced ,
Even a mundane object such as a dancer's
spectacles becomes a telling prop, wl וen the man
ends up lying  ווaked under a piece of plywood
with his glasses on top of this improvized
"tombstone ".

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL. 'LAND OF RAPE AND HONEY'
ILL: SHMUEL KATZ
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seen. Its beautiful geometrical decor brings to
mind the 1930s, but as it turns out the ballet was
created in 1980. With its clean lines and
costumes, the work looks like an extension of
the choreographies of Bronislava Nijinska or
Massin's symphonic (abstract, plotless) works.
"Raphsody" is well danced and the soloists, the
brilliant performer Tetsuya Kumakawa and his
partner Tracy Brown were a joy to watch.
Ashley Page is one of the Royal's house
choreographers. His "Fearful Symmetries" to
music by John Adams is sharp and the
atmosphere sombre. In my opinion he could
have used the asymrnetrical set (by Antony
MacDonald) much more than he actually did. It
is a well wrought piece of moody choreography.
The disappointment of the perfromance was the
Russian born star of the company, Irek
Mukhamedov. He notjust looks like a heavy
lorry driver, he moves like one.
Tl1e authenticity and freshness of the movement
together with the unmistakable dedication of the
dancers reminds one of the early days of another
Israeli dance theatre - "Inbal", founded in 1950
by Sara Levi-Tanai with a group of new
immigrants from Yemen.
The University of Haifa "Eskesta Dance
Theatre" has already appeared, besides at
functions for the benefactors of the university, at
several events in Israel, such as the Karmiel
Dance Festival and has been invited by the Joint
Organization to perfol'm in Paris.
Perhaps this is an auspicious beginning of
something trllly great.

BETONTANC
1 am used to people abroad wondering how
come our little war ridden countl'y produces so
much art, especially dance. The programme of
the Israel Festival '96 was far from exciting as
far as dance is concerned, apart from Ultima
Vez, but thet'e also performed a company from
Yugoslavia (another small and long suffering
country) by the name of Betontanc. They hail
from Ljubliana, Slovenia, the only part of the
former federation which succeded in avoiding
civil war.
Betontanc's six dancers performed Matjaz
Pograjc's "Every Word a Gold Coin's Worth"
before, on and over a metal wall, which becal11e
not only the central metaphor of theit· piece but
also served the young dancers as a percussion
instrument. The movement may not have been
very original - fighting turning into embraces
and vice versa - and it offered no surprises, but
it all had the ring of truth, of young people
identifying with their movement material.
One of the tasks of the Jerusalem Festival is, in
my opinion, to bring such out of the common
companies to Israel.
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A ROYAL VISIT
Strange as it may seem, the British Royal Ballet
performed in Israel for the first time ever in June
this year. Anthony Dowell's dancers brought
"Swan Lake" to the shores of the Mediterranean,
the ancient Roman amphitheatre at Caesarea,
and a mixed bill consisting of two works by
Ashton and one by Ashley Page to the
Performing Arts Centre in Tel Aviv (having been
abroad 1 missed the "Lake").
Sir Fred, as Frederic Ashton used to be called,
was represented by two works. One is "The
Dream" , his version of the Shakespearian
presentation of love as folly and madness. In a
way it is the opposite companion piece of
"Romeo and Juliet". Indeed, the hilarious
"Pyt'amus and Thisby" pantomime is the exact
copy - or negative - of the last act of the tragedy
of the star crossed lovers' tale; each thinking his/
her beloved to be dead, and consequently killing
themselves . Why is this plot so funny in one
play and so sad in the other? The German writer
Gustav Landauer explained it thus: "The
Dream" is about lovers as they are seen by
others while "Romeo and Juliet" is about love as
felt by the lovers themselves.
Ashton's "Dream" is funny. He assumes that the
spectator knows the story so he doesn't bother
with explanations of the complicated stratagems
of Oberon and Puck, but enjoys and lets us
enjoy the situations and the dancing. As usual,
Puck (Anthony Bourne) steals the show. The
only complail1t 1 have about the choreography is
that the fairies move in a formation too military,
geometrical and symmetrical for the free spirit
they are supposed to be.

After several years in the doldrums, the Royal
Ballet is again one of the leading ballet
companies in Europe. Dowell's policy of restaging works from past decades is now paying
dividends.

LOVE WITH EVERYTHING
Liat Dror and Nir Ben-Gal's new piece
"Lashevet Lakum Ahuvi" (in English "Land of
Rape and Honey") seems to be another rich
theatrical dance piece devoted to all possible
variations, mutations and perversions of love.
For reasons 1 fail to grasp, this resolute and very
sensual work got terrible reviews . 1 suspect
some of my colleagues were so negative about it
because they don't like or are unable to
understand irony and sarcasm, which are
impot·tant ingredients of this new piece.
The action takes place in a room with quilted
walls - part pink boudoire of some demi-mond
whore, part padded cell for the agitated insane.
As is the choreographers' wont, in this room
people are forcefully fed and gently bathed; one
of the women even pulls down the pants of a
large man, puts him over her knee and spanks
his bare bottom. People climb the padded wall
or are catapulted against it. All the usual
components of these choreographers' theatrical
language are present and irony is present all the
time (about one hour).

The company was lightfooted and agile, in good
shape after a long period of problems and
mediocre dancing.

Ben-Gal himself indulges in what he likes doing
most: he dons a black dress and sings in oversweet falsetto tones about love. He may be a
woman or a clergyman, 1 am not quite sure. But
why does he sing in English? Perhaps because,
as they say, in Yiddish it sounds better... Some
critics thought it was sentimental, while really it
was sarcastic and even bitter.

The second Ashton piece, "Raphsody", to music
by Rachmaninov, is a remarkable work, seldom

The company was well rehearsed, compact,
dedicated and each move expressed its content,

The chief protagonist was a versatile stage set
(by Patricia Meus and Michele Swerts), a threedimentional raised semi-circular platform
which, as the rift between the two families
widens, gradually splits in two before our very
eyes. Later it became a glass window to indicate
Father Lorenco's cell. The set was well utilized
by the choreographer, except in the crucial
scene, the only time Romeo and his beloved are
in bed together. This intimate moment was set
on a brightly lit open scene with the couple
sleeping on the naked podioum ... To add insult
to injury, the otherwise resourceful and
inventive choreographer did what most of those
who had ever staged the tragedy of the star
crossed lovers have done, i.e., let the boy get out
of the nuptial bed fully dressed and in boots. As
far as 1 can remember only Heinz Spoerli had
the guts and integrity to let his Romeo get up
naked, look at the rising sun and get dressed
before f1eeing from Verona.
The first half of the ballet was full of good
inventions and fun but towards the end the
choreographer ran out of ideas. The end was
weak - it isn't at all easy to dance a convincing
duet with a dead lady.
ln spite of all the deficiencies it was an
interesting work, danced by a good company in
a well designed production.

THE TEL AVIV DANCE
THEATRE
Perhaps it is a bit over ambitious to call a
modest company of students and graduates of
the "Bikkurei Ha'itim" dance centre the Dance
Theatre of Tel Aviv.
Nine dancers performed works by five
choreographers (Semadar lmor, Noa Dar, lris
Livneh, Bonni Feya and Tomer Sharabi). Mostly
it was nondescript choreography of the xerox
type (a solo multiplied symmetrically by the
number of available dancers). Only Tomer
Sharabi's work, a rather strange group piece, had
atmosphere and character. Sharabi himself in an
lndian dhoti-like garment moved among his
dancers like a guru. He is undoubtedly the most
talented young choreographer in Israel today. lt
is high time he gets an opportunity to work with
a proper dance company.

lt is an explosion (again in both senses of the
word) of human bodies in space and real
pyrotechnics of sound and fury, signifying 1
don't know exactly what. However, in spite of
the brilliance of it all, 1 found it rather cool and
detached, lacking in human warmth. lt is a
fantastic spectacle, one that keeps you on the
edge of your seat most of the time, but leaves
you in the end still hungry for a cerebral or
visceral artistic experience.

AN ETHIOPIAN SURPRISE
One is seldom privileged to be present at the
birth of something wonderful. Such a feeling of
elation, of aesthetic pleasure, of witnessing a
small rniracle happening before my eyes 1
experienced while attending the dress rehearsal
of a new group of the University of Haifa
students. All eleven of them (5 women and 6
men) are of Ethiopian extraction and came to
Israel as children. After completing their
military duty, they are now studying at different
faculties. The nucleus of the young company
come from the Theatre Department. They took
movement and composition classes from the
choreographer and critic Ruth Eshel. The dance
company that emerged from this activity wasn't
the result of some prior design or planning on
the part of the teacher or of her students.
What made her start thinking about preparing a
performance with them and finally forming a
company was the very special quality of their
movement and their ability to improvise - as
dancers, singers and musicians. She encouraged
them to bring authentic Ethiopian-Jewish
motifs, the traditional ancient melodies and
rhythms, dance movements and games they
played as children. From these, with the help of
her students, Ruth Eshel has extracted and
constructed an hour long performance of rare
beauty, full of poetry in movement,
song and music.

They call themselves "Eskesta", which is the
Ethiopian word for the typical dance in which
the shoulders are the main active body part. The
group is sponsored by the University of Haifa.
The performance consists of three parts: it
begins with an evocation of ancient prayer
chants in the nearly obsolete Gez language,
which they were taught by an old Kess (a priest
and rabbi). The venerable old man was moved
to tears when he listened to these youngsters
sing the ancient prayers at a rehearsal. The
Jewish religious establishment in Israel does not
recognize the Kesses' authority and encourages
the disappearance of this ancient lore.
The second part of the show consists of a
cleansing ritual gleaned from the Ethiopian
Jewish daily ablution at the local stream. The
last part is a suite of childrens' games. The
authentic materials created through
improvization were structured by Ruth Eshel but
without degrading the material to the level of a
show "for tourists".
As the programme began to crystalize into a
stage performance, the problems of music and
costumes required attention. Severalleading
composers were invited to attend rehearsals and '
the advice they gave led to appointing a member
of the group called Zena, who is an
accomplished singer and dancer, as the musical
leader of the company. All the music is
authentic, with no electronic tricks and
synthesizers.
The problem of costumes was tackled with the
help of designer Talli ltzchaki. The solution was
simple - light off-white pyjamas-like troUSers
and shirts for the boys and unadorned white
dresses for the girls.

"BEREFT OF A BLfSSFUL UNfON", CHOR. : WfM VANDEKEYBUS
ULTfMA VEZ, PHOTO: OCTAVfO URfBE

BRILLIANT BUT NOT
MOVING
Wim Vandekeybus' company "Ultima Vez"
performed two of his works at the Israel Festival
in Jerusalem in May - "What the Body Does Not
Remember" and "Bereft of a Blissful Union".
He is a fascinating choreographer, his dancers
are fabulous performers, the staging is full of
brilliant ideas and the movement is breathtaking
but not moving - in the emotional as opposed to
the kinetic meaning of the term.
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of blond sisal - cordage, as "flats" and curtains
that quiver in the bright light. Across the whole
proscenium a thin rope is streched, on which a
dancer leans in an "impossible" position. Near
the end the rope is put on fire by many cigarette
lighters. In another scene, dancers dangle from
hammocks made of rope.

Pו.. זכ..וP NCE

CRITIC·S

Perhaps all these hemp ties are symbols of
human attachments, perhaps it is all just a very
beautiful abstract design. Anyhow, the
breathtaking quick movement is fascinating,
though somewhat detached from human
emotions.
It is ironic that a Belgian choreographer had to
come to Israel to let the Israeli audience hear
dancers speak a Hebrew text. Our own
choreographers often give dancers a text but for
some mysterious reason (or simply for
trendiness) it is always in English, or rather
American with an Israeli accent.

BY GIORA MANOR
CAGEDIMAGES
In a relatively short time Ido Tadmor, a brilliant
dancer by intemational standards, has become
an excellent choreographer. His second work,
performed by his own company "Cell", is a
dance loaded with symbols and images, perhaps
a bit overloaded.

The second half of the programme was a new
rendering of Ohad Naharin's "Tabula Rasa"
(1986), a famous well danced piece from a
period when Naharin was perceptibly influenced
by Jiri Kylian. It has an unusual structure - a
vigorous, lively beginning which slows down to
a quiet ending in what musicians call morendo.

Anat Danieli is another young choreographer
who decided to go her own way and to establish
a company of her own instead of endlessly
waiting for one of the "big" companies to ask
her to create for them. For her new hour-long
piece "October" she chose six dancers."

Inventive lighting (for once not of the
fashionable gloomy pitchdark variety), costumes
akin to the current Batsheva-style agressive
"shmattes" and percussion dominated music by
Ori Vidislavski all serve the rich texture of the
dance.

"October" begins in a somewhat melancholic
mood, autumnal in the first part,
notwithstanding that in Israel, meteorologically
speaking, the fall is not the end of the annual
vegetation cycle but rather the beginning of the
rainy season, when all the plants start growing
and blooming.
Weather aside, Danieli's work has many
beautiful choreographic elements. There is a lot
of inner calm in the harmonious movement of
couples, which brings to mind contactimprovization, a technique conducive to
cooperation and mutual tendemess. This method
does not produce climaxes and tends to create
movement pleasant to execute and to watch and
one which does not involve the dancers or the
spectators in any high tension emotions or
dramatic climaxes.

WIM'S ROPES
Wim Vandekeybus, one of the most intriguing
contemporary choreographers arrived in Israel
to stage with the Batsheva dancers a new
version of one of his works, here entitled
"Exhaustion ofDreamed Love" . The titles he
favours are cryptic but one is not obliged to
decipher them in order to savour his fascinating
choreography.
The present work is connected in many ways to
ropes and string. Indeed the whole set is made
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During the annual arts festival held in the
beautiful ancient Roman open air theatre in Beit
Shean, the dancers of the Komische Oper of
Berlin performed two works. The group is
directed by Marc Jonkers (until recently the
director of the Holland Dance Festival) and the
Dutch choreographer Jan Linkens.
"Oedipus Rex", an oratorio by Jean Cocteau and
Igor Stravinski, offered many fine opportunities,
but only once were the marble boulders and
steps that form the ancient stage used in any
meaningful way - on Queen Jokasta's entrance.
The rest of the time the dancers stood there
waiting for the recorded voice of the singer in
order to move. This static approach made any
attempt at dramatic tension futile.
For some odd reason Jan Linkens - usually a
versatile choreographer - made the dancers of
"Oedipus Rex" move in straight lines or stand at
attention, like a sergeant major in charge of a
platoon of soldiers.
Oedipus is, as far as 1 know, the story of the
downfall of a great figure, but Uwe Kuessner in
the main role could not build such a tragic fall
for lack of suitable choreography and charisma.

OCTOBER IN MAY

White doves, perambulators that tum into cots
and big cages into which the dancers descend in
an impressive opening sequence are used to
create forceful movement. The dancers are
influenced by Tadmor's own virtuosity; he is
still the star performer of his company.

The new ambitious company and the quickly
maturing choreographer have been lucky in
finding in Ayelet Bahat an efficient manager and
in the Suzanne Dellal Centre a base for their
productions.

THE DANCE THEATRE
GROUPOFTHE
KOMISCHE OPER BERLIN

The costumes (especially the transparent
crinolines in the beginning) are very good and
the lighting is nice but best of all is the high
level of movement. As opposed to many young
choreographers, Anat Danieli isn'tjust immersed
in the moves and steps she creates but uses
entrances and exits, which are often neglected
by inexperienced dance creators.

The second part of the programme was a new
version of "Petrushka" also by Jan Linkens.
Even today Fokine's 1911 original is far more
interesting and vibrant than this feeble attempt
at contemporary adaptation. Just as in Oedipus,
here too the use of identical, uniform-like
costumes, straight lines and symmetrical
movement bring to nought the characters and
the story.
Let's hope that this botched tour of the
Komische Oper isn't going to prevent another
visit to Israel, because they are able to perform
much better works and dance convincingly.

"ROMEO AND JULI.ET"
FROM BELGIUM
The Ballet de l'Opera Royal de Wallohie
performed at the Mishkan Leomanuyot Habama
in Tel Aviv Jacques Dombrowski's version of
Prokofiev's ballet based on the tragedy of youth
by William Shakespeare.
The choreographer gave his gifted young
dancers a lot of movement of the energeticaggressive type so typical of rock-and-roll, with
emphasis on the "roll". As long as it dealt with
brawling in the streets of Verona and romping at
masked balls all was excellent - the dancers
were a joy to behold, both the fast moving men
and the well trained ladies.

The two outstanding Polish companies were
A]ter, which performed two dark and concise
works by Witold Jurewicz and the Student
Dance Group of the Lublin Po]ytechnic. The
director, teacher and choreographer of the latter
is Hanna Palich]eb, who really knows her job
and the group has several excellent dancers, and
a relative rarity in new Polish dance, among
them a few male dancers.
The hosts, the Si]esian Dance Theatre,
performed several works by Luminski and Sam
Costa (U.S.A.) and one, a movement drama
based on the Golem, with a strange but powerfu]
New York puppet company (that uses ancient
marionetts), mn by the Czech Vit Horejs.
Of the foreign works that 1 saw 1 found the
Colombian production "Recycle" the most
powerfu]. This is a duet about po]lution by Peter
Palacio, performed by two outstanding (nearly
nude and very beautiful) dancers - Francisco
Cueruo and Beatriz Ve]ez and a ]arge plastic
sheet, which also supplies the background sound
ofwaves.

But while these companies, or the Ba]let du
Grand Theatre de Geneve, can be seen in many
]ocations, the festiva] offered a rare opportunity
to watch Czech and S]ovak companies .
Unfortunately some of the performances
scheduled to take place on an open-air stage in
the Staromestske namesti (the ancient town
square) were cancelled because of rain.
The programme presented at the Akropo]is
Theatre consisted of works by two Czech
choreographers and a Slovak. The works
performed by Monika Rebcova's group - "Man
and Woman" and "Tangos for Five" by Regina
Hofmanova are well wrought and well danced.
Clear]y, dancers in the Czech Repub]ic have
become accustomed to the intensive language of
contemporary dance, they identify with the
movement material and have - thank God - a
sense of humour.

he wi]l continue to work fOl' the Nationa] too) Petr Zuska.
His "Sibenicky" ("Sma]] Ga]]ows"/"Ga]gchen ,)"
accompanied by haunting Moravian folk songs ,
is a de]icate poetic work, while his "Seul" uses
Jacques Bre]'s famous concert of songs, in a
concert setting of chairs, to state many l ךןoods .
Coming back to Bre] 30 years ]ater 1 fe]t not
on]y a strong sense of deja-vu but that the piece ,
though exce]]ent]y danced, was too sentimenta]
for my present taste .
The star of the evening was the talented dancer
Petr Ko]ar, who a]so danced the ro]e of the
victim in Pave] Smok's scu]ptural and moving
(in both senses of the word) "Stabat", to music
by Dvorak. Czech choreographel's are lucky to
have at their disposa] so much good and
danceab]e Czech music .
ם

As Bytom is a smallish town and most of the
participants were ]odged in a delapidated and
unfriendly hotel out of town, a lot of informal
social meetings took place, creating a warm
interaction of, for the most part, young people
involved in the art of dance.
Another group of participants was made up of
dance critics, among others George Jackson
from Washington, D.C., Andrea Amort from
Vienna and myself, who, besides showing
videos and presenting formal papers, found
many opportunities to talk to the local
choreographers.
TANEC PRAHA - PRAGUE DANCE
'SEUL', THE PRAGUE CHAMBER BALLET

The eighth International Dance Festival of
Prague (Tanec Praha) took place from the 15th
of June to the 2nd of July '96 in the ancient
capital of the Czech Republic (which 1 find
more beautiful on every visit). The dynamo
behind this venture, which has brought to
Prague companies from all over the world since
the Ve]vet Revolution, is Yvona
Kreutzmannova. 1 do not know how she
manages to find sponsors and support in such
difficult times, when subsidies are cut all the
time, but she does.

The only Slovak company 1 saw - Occasional
Gathering of Occasiona] Dancers, was exact]y
what its name implies and the work they
presented - Pa]o Zustiak's "Do 1 See Tears in
God's Eyes?", proved an old fashioned, pathetic
piece of sentimenta] rubbish.

As usual, the French contingent, which included
the companies of Joseph Nadj and Herve
Diasnas, was dominant. Nadj's version of
Biichner's "Wozzek" was presented in a smallish
"box", in which the dancers-actors literally
craw]ed over each other in a nightmarish
sequence of scenes gleaned from the play,
without paying too much attention to the plot. A
witty Czech colleague called it a palimpsest (a
parchment from which the original writing had
been erased to make room for a new text).

Pavel Smok's Prague Chamber Bal]et needs no
introduction. The group, which has been
performing extensively all over Europe for
several years, is celebrating its 20th year of
activity (See Jana Holenova's article in I.D.Q. 8).

CHOR.: PETR ZUSKA

1 was sorry to have to miss the work by the
Italian choreographer Simone Sandroni, who
has been working for some years in Prague,
since last year 1 enjoyed his choreography
immensely.

At the beautiful ancient Stavovske Divad]o,
where the world premiere of Mozart's "Don
Giovanni" took place in 1787, the Prague
Chamber Bal]et performed two works by a
young Czech choreographer who recent]y left
the National Ballet to join Smok's group (though
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