וםתחךשוםתחךשוםתחךשוםתחךשוח
 .1פרס ראשון לסרט "מבול" בתחרות
בינלאומית לסרטו מחול

הנירסה הטלןןיזיןנית של יימבןל" מאת אןהד
נהרין ,בבימןין של רם ברןך ,אשר הןפקה

על-ידי ציןנה פל,ד זכתה בפרס ראשןן בתחרןת
הבינלאןמית היןקרתית יינרנד פרי
ןידאן-דאנסיי ,בקטגןריה המתייחסת לעיבןד

טלןןיזיןני של עבןדת מחןל בימתית  .השןפטים

רפואה

הדנישן בנימןקיהם את האיכןת הנבןהה של
הכןריאןנראפיה ,הבימןי ןההפקה ןחלקן

שבחים נם לביצןע המעןלה של להקת
בת-שבע .ציןנה פל,ד שיזמה את הפקת הסרט
ןניהלה אןתה כהפקה משןתפת של מןחןת-
מרכז ןידאן חינןך ןתרבןת ןלהקת בת-שבע

הןדתה לחבר השןפטים על החלטתם ,ןציינה

שהכרה בינלאןמית זן ,לה זכה הסרט ,היא
מתנה ראןייה ללהקת בת-שבע ,החןננת בימים

לרקדנים

מאת יעל אפרתי
לפני מספר שבןעןת נפתחה יחידה חדשה
לרפןאת ספןרט ,הפןעלת במסנרת המחלקה
האןרתןפדית בבית החןלים איכילןב
ןמטרתה להעניק טיפןל חדשני ןמידי

עןשים כל מאמץ לתקן את הנזק ןלהשאירן
במקןמן ,כדי לאפשר לספןרטאי ןלרקדן את
טןןח הפעילןת הנדרש ממנןיי  .נם הנישה
לטיפןל בכפןת הרנליים ןבמיןחד בבןהן ,

את פתיחת היחידה לרפןאת

הנןתנןת ,לטןןח הארן,ן תןצאןת

ספןרט ןמחןל .

טןבןת יןתר.

בפני הספןרטאים ןהרקדנים

מצומצמים כמו ייכף רנל וקרסול" או

החדשה עןמדןת שלןש אפשרןיןת :

ייברכייםיי יועסק נם מהנדס מומחה,

הם יכןלים להעזר ,תמןרת 70

שיתפעל את המיכשור החדשני )העולה

שקלים ,במרפאןת החןץ של

כ(, $70,OOO -

המחלקה לצןרך בדיקה ,איבחןן
ןטיפןל שמרני )חבישןת ןטיפןל
תרןפתי( ,ניתן לנתח אןתם בחדר
הניתןח האמבןלטןרי של היחידה
ןלשחרר אןתם בן ביןם הביתה,
ןאת הספןרטאים אן הרקדנים
יL -_ _ _ _--

פרןפי שמןאל דקל ,מנהל המחלקה

האןרתןפדית באיכילןב ,בעצמן ספןרטאי
לשעבר ,מאמין שרפןאת ספןרט טןבה
אמןרה לאפשר לספןרטאי ןלרקדן לממש

את שאיפןתיו בקצב הרצןי לו :ייהכי קל היה
לנו להצביע על הסיכןנים ,להזהיר אן
להרתיע את הספורטאים ולהנביל אותם
בפעילותם ".הוא אומר  .ייאבל אנו מבינים
את המניעים ןאת המוטיבציה האדירה,

שמניעה אותם ,ונערכים להניש להם סיוע
מיידי ,כדי לקצר עד
למינימום את
התקופה בה הם

.מנועים מפעילותיי.
הספורטאים ,כמן

הרקדנים ,חשופים,

כצפוי ,לפגיעות
בגפיים התחתונןת.

איזור הפציעות
השכיח ביותר בשתי

בו מצוידת היחידה .

בפרס הקטנוריה הראשן נה  ,מתןך

29

עבןדןת

שהןנשן בקטנןריה זן .

בפרס היןקרתי ביןתר בתחרןת  ,הניתן מעבר

לכל הקטנןריןת  ,זכתה הפקה משןתפת של
הבי.בי.סי עם להקת

DV8

הלןנדןנית ) .ראה

ברבעןן למחןל בישראל מסי (. 1

 ,/ושראלום רוקדים בברלין
מאת יעל אפרתי

המחןל הישראלי שנערך במסנרת ייהדיאלןנ עם
ישראל"  ,עלין נספר בהמש,ן נרמן ליישיבןש יי

בלןח הזמנים המקןרי ולהארכת הפסטיבל
בחמישה ימים  .הפסטיבל מתקיים זן השנה
השביעית ברציפןת .

מהקהילה הנדןלה ןהמפןארת של יהןדי ברלין

הספורטאי  /הרקדן בשעת פעילותו

מהם מהנרים רןסיים  ,שזיקתם לדת ןלמןרשת

כ10,OOO -

איש ,רבים

השנרתית ומחשב ,המשרטט מפה

היהןדית מינימלית .רןב הקהל במןפעי

מפורטת של חלוקת עןמס משקל הנןף

הפסטיבל איננן יהןדי ,ןבמשך כחןדש הןצען לן

על כפות הרנליים .במקום מדרס

כ 80-

אפשר להניח מתחת לרצפת הסטודיו

המחןל ,הקןלנןע ,הספרןת ןהאמנןת

משטח דריכה ,שיעביר את אותה

האינפורמציה ןיאפשר לרקדן ולמטפל יו
הרפואיים לבחון  ,האם קיים כבר נזק או
האם אפשר ,על ידי שינויים מסוימים בדרך
התרנןל ,למנוע או לצמצם אותן.

אתר י ם שןנים

במערבה ןבמזרחה של העיר .
הפסטיבל השנה היה נדןל פי שלןשה מאלה
שנערכן בעבר ןתקציבן היה חצי מליןן מרק,

שנתרמן על ידי עירית ברלין .את ישראל יצנן

יינכון ,לבדיקה הקלינית על ידי אןרתופד יש

חשיבות מכרעת " ,אומר דקל ,יי אבל כיןם
מאפשרת לנו המערכת החדשה להשתחרר
ממנבלת הבדיקה במצב סטטי ולבחון את
פעולת הספןרטאי או הרקדן בזמן אמתיי .
חוץ מזה ממליץ הרופא על מיפוי כפות
הרנליים ועמוד השדרה לכל מי שמחליט על
פעילות נןפנית
מאומצת  .הוא ממליץ
לרקדן לרקוד עם
נעליים מתאימות
ולהתעקש על רצפות
עץ נמישות יותר,

הבולמות ביעילות את
הזעזועים הננרמים

עקב הקפיצות
ןהסיבובים.

הקבוצןת הוא

של רקדניות בנות שמןנה  ,שבעמוד שידרתן
התנלה פנם חמור ,ימל י ץ הרופא על קריירה
חלופית  .מתוך ניסיןן הוא יןדע ,שבשלבים
מתקדמים ,נם כשכבר כואב מאו,ד קשה

יהיה לשכנע אותן להפסיק לרקוד .

מןפעים מתחןמי המןסיקה ,הת י אטרןן,

הקלאסית ,שהתקימן ב 15-

הברכיים .אצל
רקדנים בולטת התןפעה של עיוותים ונזקים
בכפות הרגליים  .ייהנטייה להסיר את

מכירים המןמחים בחיוניות המניסקוס והם

פרס מיןחד ניתן נם למןסיקאי על יצירת
מןסיקה מקןרית למחןל  .הסרט יימבןל" זכה

מדובר במערכת  ,EMEDהכוללת
מדרס מיוחד ,הנצמד לנעל

רק לבנותיהן של

המניסקןס המצןי בברכיים ,בעקבות פניעה,

נ  .סרטי-תעןדה על יןצרים ן  /אן

לא נןתרן היןם אלא

אימהות אמביציוזיות

נעלמה כמעט לחלוטין ",מסביר דקל ,ייהיום

ב  .סרטי מחןל כ י צירןת-מקןר .

בראשית דצמבר .התכנית הנדןשה ,ןשבןע

אורתופדים המתמחים באזורי נוף

אןתם ביחידה החדשה ,המןנה שש מיטןת.

א  .עיבןד עבןדןת מחןל בימתיןת לטלוןיזיה.

יי הפסטיבל היהןדייי לאמנןיןת ננעל בברלין

ביחידה החדשה ,המעסיקה

הפןנים לעזרתה של היחידה

~O-

פצועים

הין בין הנןרמים שזירזן  r -, - - - - -ןמעדיפים חבישןת בטכניקןת שןנןת,

מןרכבןת יןתר מנתחים בחדר

(154

נחלקים לארבע קטנןריןת :

תרבןתי-חברתי רחב .

לספןרטאים ןלרקדנים .העןבדה ,שאנשים

הניתןח הכללי של בית החןלים ןמאשפזים

והמועצה הבינלאןמית למחןל של אונסקייו .
סרטי המחול המןנשים לתחרןת )השנה הי ן

סרטים המצינים מחןל כהקשר

רבים יןתר מנצלים את שעןת הפנאי שלהם
לפעילןת ספןרטיבית ןחשןפים יןתר
לפציעןת ,שהספןרטאים ןהרקדנים
המקצןענים שןאפים ןתןבעים לחזןר
לפעילןת שנרתית במהירןת המירבית,
ןהתפתחןתם של מכשירים רפןאיים

הסןבלים מפניעןת חמןרןת אן

השנה הששית ,בחסןתם של פייר קארדן

ד  .סרטים לשימןר מחןל מסןרתי ןאתני /ואן

סןבלןת מעיןןת בבןהן  ,עקב חלןקה לא
מאןזנת של עןמס הנןף על כפןת הרנליים.
הנטייה להעמיס משקל רב מדי על הבןהנים
נןרמת  ,לאחר מספר שנים  ,לנזקים קשים ,
שבעבר טןפלן באןפן כירןרני .היןם ,כאמןר,
חןזרים לשיטת הטיפןל השמרנית

חדשניים

התחרןת יינרנד פרי ןידאן דאנסיי נערכת זן

תהליכי-עבןדה ,ן  /אן הסטןריה של המחןל.

השתנתה .רקדנים רבים  ,ןבמיןחד רקדניןת,

-

אלה את יןם הןלדתה ה . 30-

~

בפסטיבל אמנים מתחןמי המןסיקה ,האמנןת

הפלסטית ןהתיאטרןן .
את תחןם המחול יצנה השנה קבוצה נדןלה
במיןח,ד ןבעצם כל המחןל שנראה בפסטיבל
היה ישראלי מקןרי  .שבןע המחןל התקיים
במזרח העיר  ,בבנין ששימש בעבר )טרם נפילת
חןמת ברלין( מקןם להןפעתם של אמנים
מתננדי המשטר ,ןאןלם לנילןי כישרן נות
צעירים ממדינןת הנןש הקןמןניסטי .

את אירןעי המחןל פתח עמןס חץ ,בהרצא ה
מןדנמת שבמהלכה הסביר מעט את דרד
עבןדתן ,באמצעןת כתב-התנןעה .למחרת,

ב  25-בנןבמבר ,העלה ערב סולו ובו שתיים
מיצירןתין ,את ייאלמנטים יי ו יי בעקבות
סוקראטיי למוסיקה של נ י ון קיינ י  ,שב ן צעה על
הבמה על ידי ננן הקונטרבס זיאן  -קלוד נ י ונס .
בהמשך השבוע התקיים ,ביוזמתו של אנדרה
טריאו ,מנהל פרויקט המחול הישראלי  ,דיון
בהשתתפות עמוס חץ ,רות זיו-אייל ,דיאנה
שואף ,נעה ורטהיים וניר בן-נל .
כל אחד מהמשתתפים התחיל בהסבר על דרכי
עבודתן ,על הענין ןהסקרנות המובילים אותו
אל נושאיו ,ולאט לאט הפך הדיןן לשיחה
ישראלית טיפוסית על מצב המחול בארץ ,

ם ח ן ש  Iו rfJח ן ש  Iו rfJח ן ש  Iו rfJח ן ש  Iות
במהלכה נשאלו ביו היתר השאלות :מהם

שאגאל רוקי

הקריטריונים ייהנכוניםיי לתמיכה ממסדית ,

מהו מחול שוליים ומהו טיבם של הקשרים ביו
אמנות ,בידור ,יחסי ציבור ושיווק  ,בסוף השבוע

הרקדנית בעלת-הבשר ,המחוללת בחתונה
יהודית ,שצייר מארק שאנאל ,ואשר תמונתה

העלתה קבוצת רות זיו-אייל את ייכח
המשיכהיי ,הפרק הששי בייפרקיםיי שהועלה
לאחרונה בארץ וזכתה לשבחי הביקורת,
הקהל קיבל את המופע בהתלהבות רבה  ,וכו
נם את המופע שחתם את שבוע המחול

למרות שהדמות הנשית המלאה כולה

הישראלי וכלל ארבע עבודות :ייעדשות מנעיי

בשר-ודם ,היא אלנורית ,אחת מארבע,

של נעה ורטהיים ועדי שעל ,יידיו-כאויי של
ענבל פינטו ,יישביריי של נעה דר וברנע האחרוו
נוספה לתכנית העבודה יישיחות בנוף ראשוויי
של תמר בו-עמי העובדת בשנה האחרונה

המסמלות את הספרות ,המוסיקה ,הדראמה

על הבמהיי ,המחול הוא במרכז התעניינותו של

בברליו ,את העבודה ביצעה רוני חבר ,יוצאת

שאנאל  ,כאו יש מעיו פא-דה-דא  ,ובו רקדו,

ייאנסמבל בת-שבעיי ,הרוקדת כעת בברליו,
בלהקתו של יוסף תמים ,יחד עם חברה
מהייאנסמבל" ,ניא ויצמו ,
הבאתה של קבוצה נדולה זו של יוצרים
ורקדנים ישראליים התאפשרה תודות לתרומה
בת  400,000מרק מהיילוטויי הברלינאי,
שמימנה את הבטחתו של האחראי לתחום
התרבות של הסנט ,אולריך-רולף מומיו,
שביקר בארץ לפני מספר חודשים ,והציע
למסד את הרעיוו של יידיאלונ עם ישראל" ,

מתנוססת כאו ,היא חלק מקישוטי הקיר
שהאמו צייר בשנת

1920

עבור התיאטרוו היידי

הממלכתי במוסקווה,

והמחול ,נם בתמונה נדולת מימדים נוספת,
שצויירה עבור אותו תיאטרוו וכותרתה ייאהבה

המניף את הרקדנית כשרנליו

בturn out -

לפי

כל הכללים ,ובהונות רנליה של הרקדנית
מתוחות ב point -כהלכה,

משיכתו של שאנאל לתיאטרוו ,ללולינות
ולאומנות המחול נבעו ,קודם כל ,מכך
שהתנועה והדמיוו ,במעופו המשוחרר ממנבלות
המציאות ,היוו תמיד את מרכז אומנותו ,

הסוריאליזם שלו צבעוני ומואר באור בהיר,
בנינוד נמור לסוריאליסטים כדונמת סאלבאדור
דאלי או רנה מנריט ,שהדמיונות שלהם על פי
רוב בנדר סיוטים וחלומות בלהה ,

./

נפטר מנואל אלום

מנואל אלום ,רקדו וכוריאונראף ,שעבד בעבר
נם עבור להקת ייבת  -דוריי ,נפטר בניו-יורק,
והוא בו

,50

מאת צבי פרידהבר ,שהראשוו בהם מתפרסם

הוא נולד בפורטו-ריקו ,למד אצל מרתה
נראהם ,מיה סלבנסקה )שהיתה בנעוריה
תלמידתה של נרטרוד קראוס( ופול סנסרדו ,
בלהקתו של סנסרדו רקד אלום עד לשנת

 ,1973כשפרש ויסד להקה עצמאית משלו ,

./

הרקדנית הסימלית שרוקדת לה בחתונה
יהודית ,מבצעת יימחול מצווהיי ,
)יימיצווה-טאנץיי( בבחינת יימרקדים לפני
הכלהיי ,ומשמשת נם איור לסדרת מאמרים
כאו ,שיתארו את התפתחות המחול

בתרבות היהודית ,מאז ימי הביניים  ,ם
כוריאונראפים צעירים ,שימלאו את חסרונם
של מק-מילו ,שנפטר באוקטובר  ,1992שהיה

מנהלו האומנותי של ייהבאלט המלכותייי,
אנטוני דואל ,עודד שני רקדנים צעירים
בלהקה ,לנסות את עצמם בכוריאונראפיה ,

כוריאונראף הבית במשך שנים רבות ,ודיויד

יוצרים צעירים ב"באלט המלכותי

רוקייס בעגלות-נכיס

ביייס לן ' קודים סלוניים

הלהקה הבריטית הותיקה מחפשת

מאת חיה צו ר

בחודש דצמבר

', 93

שבה לארץ קבוצת

הרוקדים יייושבים על ענלות-ועומדיםיי,

מקומיים  ,בתחרות השתתפו

אוסטריה ,ציכיה וישראל ,

י יי א ,הלומדת נם בביהייס
למחול שבהנהלתי,
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מתחרות בנרמניה ,כשבידה הפרס הראשוו ,

לפני חמש שנים  ,היוזמת היתה נונה רוזנטל,

משפע הרעיונות היצירתיים

מורה לחינוך נופני ,ומפעיל יינכים במרכז
איל יי ו חיפהיי  -לאחר שנוצר קשר אמיץ בינו
לביו קבוצת רוקדים מעורבת במינכו ,נרמניה ,

ומהרמה הוירטואוזית

בנרמניה ,בעת השתלמותי שם,
בדרכי הוראה מוכרות מתחומי המחול
השונים ,לאחר פעולת הכנה שאני עושה עם
עצמי ,בסטודיו ,על נבי הענלה ,בעבודה זונית
 אחד יושב והשני עומ,ד אני מקפידה עלהבלטת ביצועיו של הרקדו היושב ,בכל פלנ
נופו העליוו ,במירב האפשרויות ,ומשתדלת
להתאים את משפטי התנועה ליכולתו
ואישיותו של היושב ,

וענבל

זונות מנרמניה ,שוויץ,

ענף זה ,של מחו ל רקדנים נכים ,הניע לארץ

בדרכי עם הרוקדות בענלות ,אני נוקטת

לביא )שהיא כבר סבתא

שבו לומדים נערים ונערות

את עבודתו  ,ואנו נפעמנו

שקיבלתי מושנ מועט מצפייה בסרטי-וידאו

כתה

בימים שלאחר התחרות,
השתתפו הכל בסדנאות
מיוחדות במשכנה של
הקבוצה המארחת שבכפר

הנבוהה ,למשל ,היושב נופל

האולימפי,

 ,זורה ,על הרצפה  ,על ידיו
ושב ומתייצב על נלנליו  ,א ו
רקדנית יושבת ,נולשת אל

עסקו במנווו אפשרו י ות

הפעלה לרוקדים נכים ,עם
וללא בני זונ ,כשעל כל
האירועים  ,כולל התחרות,

הרצפה ,רוקדת עם בו זונה

בשכיבה ,בישיבה  ,בנלנול
משותף ,ואז היא מורמת על

מנצחת בחום ובמקצועיות

רבה קדריגרטרוד גרי הולץ,

ידו ,מונפת באויר והוא שב

אשה יוצאת דופו ,האמא

ותופסה ,בצורה יפייפיה

של העניו כולו ,

ממש  ,היו שם הומור ,קצב,

כבר עתה מדובר על טורניר

שמחת חיים ,מימיקה ,

משחק ושימוש באביזרים

תחרות יי ריקודי יושביס ועומדיס יי

ותלבושות מענינות ומנוונות,

פרס

לאחר הניפוי הראשוני  ,נשארו עשרה זונות,
ולבסוף חמישה  ,כשהדרונ הסופי היה  :במקום

לתחרות במינכו הבאנו שני קטעים ,בני שתי

החמישי זונ ישראלי ממכוו ויננייט  ,במקומות

והתקיימה במלוו מפואר ,במסנרת ארוע סיום

ה - 2 ,3 ,4-
הראשוו  -הזונ

דקות כל אחד )בהתאם לתקנות התחרות(,

ויליאם טאקט הוא רק בו 24

וחברו ללהקה,

לנכדה בת (11
בליצבלאו  -תלמידת

בשלב הראשוו הצינ כל זונ

אני עצמי עוסקת בתחום רק כשנתיים  ,לאחר

ברשותו האדיבה של יימוזי אוו ישראל "

שם מספיק הזדמניות ליצור,

בינטלי ,שהרבה לעבוד עם הלהקה בשנים
האחרונות ,בינטלי ניתק את הקשר שלו עם
ייהבאלט המלכותי יי  ,כי לדבריו ,איו נותנים לו

הבריטי"

יי הריקודיי  -מרק שאגל ) (1920
)"The Dance" - Marc Chagall ( 1920

זונות מהעיר מינכו ,ובמקום

שלנו ,ממרכז אילייו חיפה :חיה

נוסף ,שייערך באפריל ' 94

שישי
בעיר קובלנץ שבנרמניה ,
יי נביע אירופה לריקודי
יושבים ועומדים " ,וכו על ביקורה האפשרי של
הקבוצה הנרמנית והשתתפותה בפסט י בל

המחולות בכרמיאל ,בקיץ הקרוב ,

ם

_~1

ir Iרו ח ן ש ir Iרו ח ן ש ir Iרו ח ן ש ir Iרו ח ן ש  Iת
שוזף ספרדו

לעכל את הישראלית הרןקדת פלמנקן על

כרמןיי( .שתרמו את הייאמביינטהיי )האוירה

רקע טכסט משןנה ,נטןל מןסיקה אןתנטית,

המתאימה( בין ריקוד לריקןד.

מאת אסנת שלו

כשהטכסט של עמיחי גם הןא לא בדיןק מןכר

נטע שיזף מקרבת אלינן את הפלמנקן באןפן
עיקבי ןבסגנןנה המיןחד ןהאישי .שיזף

ןעממי.

המוסיקה ןהריקו,ד כשהמפגשים ביניהם

הצןרך המןבן של שיזף להתחבר שןב אל

העלתה מןפע סןלן שני בביצןעה במסגרת

פסטיבל הגיטרה העשירי ,שהתקיים

באןפן עממי ןספונטאני .שיזף פותחת את

בנןבמבר .שיזף הןפיעה בתל-אביב ,ירןשלים

הערב בריקוד הלאןמי של אנדלוסיה.

ןחיפה ,ןרבים ,אפילן הספקנים שבינינן )בכל

ייהסיביליינסיי נרקד שם באופן מהיר בדרך

זאת הרי היא אינה ספרדיה מבטן ןלידה(,

כלל  ,אך שיזף העדיפה להאיטו  ,כדי לתת

למדן משהן מהלכןת הפלמנקן .הקשר

ביטוי לסגנונה הדרמאטי האופייני  .כבר

הראשןני שלה לפלמנקן נןצר כשגילתה את

בקטע הראשןן ,מציגה שיזף יציבת גוף גאה

המןסיקה הספרדית בתקליטיה הביתית של

זקופה וידיים עשירות מבע ,נעות  ,לשות את

הןריה .היא חשה הזדהןת פנימית ןסקרנןת

החלל .

בלתי מןבנת .מאןחר יןתר שאבה את

את ייטרנטויי העצוב ןהדרמאטי ,ייגואחירהיי,

ןייסןלאהיי ,שלא נס ליחו ,ראינו בייגעגועיםי!

היא ספרדיה מצד אביה( שגילמה רקדנית

ייגןאחירהיי נרקד למוסיקה דרןם-אמריקנית

פלמנקן בסרט יידם ןחןל".

באינטרפרטציה של ייפלמנקןי! זה ריקןד

החלטתה של שיזף ללמןד לרקןד הןבילה

קוקטי וחינני ,בן משתמשת נטע במניפה

אןתה לסטןדין של סילביה דןראן ,שטיפחה

ןהבעתה קלה ומפתה.

ןהכשירה אןתה במשך כשש שנים ,עד

את ייסןלאהיי ,שפרןשה בדידןת )מהמילה

ליציאתה לספרד .בארץ הפלמנקן היא
רקדה במשך ארבע שנים אצל טןבי המןרים,

סולדד( מלווה שירת הייקנטה חונדויי )הזמר

העמוק( ,ריקוד זה מלווה אותה מתחילת

כגןן מיןר מאיה ,מהמןבילים בתחןמן ןאצל

נטע שיזף

דרכה.

רפאל אגילאר .במחיצתם יצאה לסיבןב
הןפעןת באירןפה ןבארהייב .במקביל רקדה
בטבלאןס )מןעדןני פלמנקן( בספר,ד
מקסיקן ןיפן ןמעבר למיןמנןת הטכנית
חידדן ההןפעןת את הדיאלןג עם המןסיקה

החיה ןהספןנטנית ןאת הקשר עם הקהל.
מאז שןבה ,בשנתיים האחרןנןת ,היא יןצאת

לספרד לגיחןת קצרןת כדי להכין מןפעים

שהיא מקיימת בארץ .בתחילת שנת 1992
העלתה את ייגעגןעיםי! שיזף שילבה
בריקןדיה קריאה חיה משירין של המשןרר
יהןדה עמיחי .הצןפה הישראלי התקשה

מתין הארט מלאן לן רק

.21

הבאלט שיצר

טאקט ,ייאם זאת הבעיה היחידהיי שמן ,הנמשך

דקןת ,הןא יצירתן השלישית.

המחןל של הארט ,שהןא הראשןן שלן עבןר
הלהקה ,שמן ייתרןעהיי ,ןהןא נמשך
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דקןת.

טאקט היה תלמיד בבית-הספר של
ייהמלכןתייי ,ןהין לן שם בעיןת משמעת רבןת.
אבל אחד המןרים שלן שם ,נןרמן מןריס ,עןדד
אןתן ליצןר ,ןטקט זכה בפרסים על
הכןריאןגראפיה שלן במסגרת בית-הספר.
יצירתן החדשה מןפשטת ,לצלילי קןנצירטן

לפסנתר מאת מןריס ראןןל.
נןרמן מןריס היה זה שעןדד גם את מתין

הארט ליצןר ,שעה שלמד בבית-הספר  .הןא
יצר עם תלמדי המןסד מןפע ,המבןסס על
ייסימפןניה פשןטהיי ,מאת בנגימין

בריטן,

שהצליח מאןד.
ההצעה ליצןר עבןר ייהבאלט המלכןתייי הגיעה

בניגוד לרפרטואר של הפלמנקו  ,רקדה נטע
שןרשיה לאחר העדרןתה הממןשכת ,הןביל

שיזף את ייאסטוריאסיי בבגדי גבר ןבליווי

אןתה אל המילים ןהמראןת של עמיחי ,ןיתכן

קסטנאיטות.

שזן היתה בהחלט התמןדדןת נכןנה .

נטע חתמה את המופע ביירומנסהיי,

בערב החדש שלה ,ייפלמנקןיי ,היא מתמקדת

בכוריאוגראפיה של מנןלו מרין ,שנפתחה

בספרדיןת צרןפה .לראשןנה היא מעלה מןפע

בשירתו האופינית והעצובה של סבילייה.

עם מןסיקה חיה .לצןרך כך היא נעזרה בזמר

כשהקצב מואץ מסתיים הריקוד בעליצות,

מנןלן סבילייה ןבגיטריסט הצעיר חןסה

כמעט באקסטזה.

אנטןנין ןאסקז .הראשןן היה סןלן בלהקתם
של אנטןנין גאדס ןכריסטינה הןיןס )הזכןרים

לטןב מייחתןנת הדמיםיי ןייאני אןהב אןתך

./

פילובולוס מתמודדת עם ג II /מס ג/ויס

הסטנדרטים הגבןהים ששיזף הןרגלה

אליהם שבים כהיזון חוזר אל הבמה

הישראלית ןמעשירים את עולמנו.

./

ושוב //נעל  IIם אדומות//

-

5

כמחזמר

שלןשה מןןתיקי להקת ייפילןבןלןסיי ,רןבי

כמעט בכל ראיון עם רקדן או רקדנית ,מופיע

בארנט ,יןנתן ןןלקן ןמיכאל טרייסי ,חברן יחד

הפסןק הבא :ייבגיל צעיר מאוד ראיתי את

ןיצרן עבןדה חדשה עבןר הלהקה .בחירתם

הסרט ינעליים אדומותי ,ובן במקום החלטתי,

נפלה על אחד הספרים היןתר מןזרים

שאהיה

ןמןרכבים של הסןפר האירי הגדןל גייימס

, 1948

גיןיס", Finnegan's Wake " ,

המתאר את

רקדן/באלרינה " ...

הסרט ,שנוצר בשנת

והפך את הרקדנית הבריטית אדןמת

השיער מוירה שירר לכוכבת בינלאומית,

תןלדןתיה של משפחה ,בדרך אסןציאטיבית,

משמש עד היום אטרקציה  ,כשהוא משודר מדי

מסןבכת מאןד.

פעם בתחנןת הכבלים.

היצירה החדשה נשמכת

45

דקןת .יש בספר

ןבמחןל חמש דמןיןת מרכזיןת ,אבל אין זה

מחול עלילתי במןבן הפשןט של המןשג.

לא מכבר הועלה יינעליים אדומותיי כמחזמר
בברודןוי.

בסרט כיכבן ,לצד מוירה שירר ,הרקדנים

הותיקים ליאוניד מאסין ןרוברט הלפמן.

./

להקת פול ט  IIלור מס2 /

על מנת לשמר את הרפרטןאר של יצירןתין של

פול טיילור ,נןצרה בשנה שעברה ליד הלהקה
הרגילה שלן קבןצה צעירה ,הנושאת את השם
ייפול טיילור  .1 ' 2מנהלת גןף חדש זה היא

מןקדם הרבה יןתר משהןא ציפה .המנהל

לינדה הןדס ,לשעבר מרקדני ייבת-שבעיי ואחר

האןמנןתי דאןןל ,הזהיר אןתן ,שיהיה עלין

כ,ך מששבה לניו-יורק ,במשך שנים ארוכות

בגירסה הבימתית החדשה רוקדת ומשחקת

את התפקיד הראשי הרקדנית הקנדית

הצעירה מרגרט אילמן .את הכוריאוגראפיה

יצר לאר לובןביץי  ,שזה נסיונו הראשון לעבוד
במסגרת מחזמר .הבמאי הןא סטנלי דונן,
במאי סרטים שגם הןא חדש בתחום המחזמר.

ו// 'tבאלט טוקיו //חוגג עם מוריס בז/אר

לחכןת ארבע חמש שנים ,עד שתיפןל בחלקן

אחת ממנהלי להקתה של מרתה גראהם.

ההזדמנןת להכין כןריאןגראפיה מקןרית  .אבל

בקבוצה הצעירה חמישה רקדנים.

לכוריאןגראף מוריס בזיאר קשרים הדוקים

להקתו של פןל טיילור הופיעה בניו-יורק

עם יפן .לפני שנים מעטןת יצר את ייקאבוקייי
שלו עבור להקתו ,כמעין מחןוה לתיאטרון

המצב חייב לחפש עבןדןת טריןת עבןר

הלהקה ,ןכך זכן שני רקדני הלהקה הצעירים
למבחן הבימה שלהם כיןצרים .

~~

מתקיימים באןפן מתמי.ד הפלמנקו
האותנטי התפתח בעיקר בדרום ספר,ד

עידןדה מהשחקנית ריטה היןןרט )שאגב

27

הפלמנקו הןא למעשה מיזוג בין השירה,

בחןדש נובמבר שעבר בשתי עבודות חדשות

שלו .אחד הערבים הוקדש לזיכרו של
כריסטופר גיליס ,רקדן ותיק בלהקה ,שנפטר
לא מכבר מאיידס.

היפני המסורתי .בשנה שעברה זכה לקבל את
פרס " האיגןד הקיסרי היפני לאומנותיי ,בסכום
הלא מבןטל של

15

מליןן ין.

ם ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iות
 IIבאלט טןקין

" בת _ שבע  ",ביצירה "מבןל " מאת אןהד נהריו.

חןגג את בר -המצןןה שלן ,ביו

II

היתר ביצירתן החדשה של בז ' אר,

" "M

שהיא

סרט המבןסס על עבןדה זן  ,שביים ברןך רם

מחןה לסןפר היפני יןקין מישימה .

ןהפיקה ציןנה פלד )מטעם חברת ההפקה

 IIמןחןת ,(II

מחןל-ןידיאן ,שהתקיימה בפריס.

 ./המטריה הלונדונית למחול חדיש
"  "DANCE UMB RELLAהןא שמן של פסטיבל

אנגלי ,בעל אמצעים .הלהקה התפתחה ןזכתה
למןניטיו .אבל לפני כחמש שנים ,שעה שכןהו
פרש למעשה מניהןלה ,חלן בה שינןיים תכןפים

./

"תיאטרון המחול בן-זממנו"

בלונדון

חדשניןת להראןת את עבןדתו בעיר הבירה,

-

הלהקה  ,שקהלה הצטמצם ןהל,ך נקלעה

הטוף?

לבסןף לא רק למשבר של זהןת אןמנןתית,

LONDON CONTEMPORARY DANCE
 ,THEATERשהיתה להקת המחןל המןדרנית
הראשןנה בבריטניה  ,נןסדה ב  1967-על ידי

הןא ןאל בןרו.

השנה פתחה את מןפעי ה  IIמטריה

של "בת-שבע" ,ןרןביו האןןאר,ד חןבב אןמנןת

של מנהלים אןמנןתיים ,ןמצבה החמיר.

שנתי למחןל עכשןןי  ,המתקיים בלןנדןו  .מנהלן
האןמנןתי של המפעל  ,המאפשר ללהקןת

II

זכה לפרס הראשןו בתחרןת

רןברט כןהו ,מרקדניה של מרתה גראהם,
ששימש במשך שנים ארןכןת גם כיןעץ אןמנןתי

להקת

אלא גם לקשיים כספיים  .רןביו האןןארד נפטר
לפני כארבע שנים .הלהקה לא ידעה להתאים
את עצמה למצב המשתנה ,ןהשנה בןטל

ר קדנ  Iם

מ " פס -ה  IIצ יר"

מאת שרה ארנוו
זן השנה השתיים-עשרה היא

 IIמגיירת II

של מתא"ן

באדיקןת בני נןער למחןל .אלידע גרא ,
מןרה-מחנכת ןאשת-ציבןר בתחןם המחןל,
מאמינה בחינןך מלמטה ,הנעשה ביסןדיןת
ןבדקדקנןת  ,בצןרה אינטנסיבית ,במשך כל

לשלןשה שבןעןת  ,בתנאי פנימיה  ,כולל

השנה  ,ןשנה אחרי שנה .כך נפתחה הכתבה

לימןדים מבןקר עד ערב  ,הןא

המקןרית שנכתבה בקיץ שעבר ,כאשר אלידע
גרא עדייו היתה המנהלת האמנןתית של מגמת

המחןל במתא"ו .מאז חלן באירגןו מתא"ו

1,600

ש " ח !'

מה ייחודה של המסגרת הזאת?
רקדנים המןפיעים היןם בלהקןת מחןל

הןגת הרעיןו ןהאמא של התןכנית ,גרא  .לכו ,

מקצןעיןת ברחבי הארץ עשן אצלנן את

בסיס הכתבה תהיה האידיאןלןגיה שלה עם

 IIהסןד שלנן ,בהבאתן של התלמיד להבנה,
שלהישגים מגיעים לאחר ברירת האפשרןיןת
ןחיזןק הכישרןנןת הספציפיים .לימדן במתא"ו
השנה המןרים-הרקדנים במקצןעןת המחןל
השןנים ,סאלי אן-פרידלנ,ד עידן תדמןר ,צחי
פטיש ,אלןן אבידן ,אןרלי פןרטל  .מחן  IIל,
הישראלי יןאב קידר ,מלהקתן של חןסה

 IIמתברר  ,שכל הטןבים באים מכאן .הרבה

שינןיים מפליגים ,כןלל הליכתה הביתה של

להפיק  .כל תלמיד מקבל חיזןק במקצןע אח,ד
המתאים לן ביןתר ' !

צעדיהם הראשןנים  .ןאני לא אןמרת ,שלימדתי

תןספןת מעןדכנןת.

אןתם לרקן,ד אלא רק פתחתי לפניהם את
עןלם המחןל .בשל המשכיןת המחנןת במשך

לימןן . II

למה את שואפת עכשיו?
 IIהכי חשןב ,כרגע ,לתעד ןלהפיץ את תרןמת

מתא " ן בעןלם המחןל המקןמי'!
באןפטימיןת זהירה ,סיימה גרא את הראיןן

איך אירגנו אלידע גרא ביחד עם עוזרתה
הנאמנה ,הרקדנית לשעבר גבי בר ,את מתא"ן

השנה  ,אני מסןגלת לעקןב אחרי התפתחןתם.

שנתנה לי בקיץ.

ההיסטורית?

אנחנן בןחרים באלה ,שיש להם סיכןי להצליח ,

זה שבןעןת אחדים גרא כבר לא המנהלת של

שלא יהין מתןסכלים בשל חןסר טכניקה ,

למשל  .במקןמןתיהם אין להם צ ' אנס להתקדם

המחןל במתא"ן  .למגמה בא בעל-בית חדש .
זהן קלאןדין קןגןו ,30 ,אחד מעןזריה של גבי

לפי יכןלתם ,ןכאן ,במסגרת הסגןרה ,אנחנן

בר במחנןת מתא"ן ןבןגר האקדמיה בירןשלים.

ראשית כל ,בעזרת מילת המפתח

-

תקציב .

מסתבר ,שרק תןכנית ממלכתית מסןבסדת
כראןי מסןגלת להרים פרןיקט כזה כמן

מתא"ו  -מפעל חינןכי מתמשך ןעקבי

מה קרה?

במשך כל השנה לתרבןת ןלאמנןת

אןרי סטריזןבר ,מנכ  IIל מתא"ן:

לנןער  .שיא הפעילןת הןא הבאתם

 IIהחלטנן לארגן מחדש ןלשנןת את

תחת קןרת גג אחת  ,במשך שלןשה

התפישה הכללית של מתא"ן  .זאת

שבןעןת  ,בתנאי פנימיה ,של תלמידים
מכל רחבי הארץ העןשים היכרןת

בעקבןת הגרעןן הכב,ד שההנהלה
הציבןרית החדשה קיבלה עם מינןיה,

מעמיקה )עד כמה שאפשר במסגרת

ןהחליטה על ישןר קן .למשל,

הזמו הקצר( עם המחןל  ,בהדרכת

יתקיימן פעןלןת שאינן מכסןת את

מןרים מאסכןלןת שןנןת  .השנה כאמןר,

עצמן  .החלטנן על חיבןר שתי

ראינן את גרא ןאת בר ןמאה

הפןנקציןת הנפרדןת של המנהל

המןכשרים המאןשרים במחנה הקיץ

האמנןתי ןשל המנהל בפןעל .גרא

המסןרתי בפנימיה בכפר-סבא .

מתא"ן ,מה

ןבר אכן עשן עבןדה נפלאה  ,בבניית

זה בדיוק?

תחןם המחןל במתא"ן ,אבל אחרי
עשר שנים החליטה ההנהלה לעשןת

אלידע גרא ,המנהלת האמנןתית של

בדק-בית ןלבקש מהן ללכת ,כדי

המפעל מאז היןןסדן II :השיטה שלי
לעבןד עם ילדים ןנןער בגילאי

לא

להכניס דם חדש ןלבדןק את

, 18-12

המןכשרים בשטח המחןל ,היא לסגןר
ןלבןדד אןתם מהעןלם החיצןני ןלעבןד

הקןנספציה .החלטנן על תפישה

 .....-:.;......."--Mחדשה ,המדברת על בחירתה של
'ו-=a...ta;::n~"-S-u-mm--e-r-C-o-u-r-se-;;--==o.ק'"'ןר'"'ס""""קי-ץ-של-מ-ת-א '
קבןצת איכןת ,שיהין בה

איתם במחנןת של לימןדים ןכיף
מרןכזים .ןתנאי נןסף ,המןרים חייבים לה י ןת

' מדביקים ' אןתם  ,בעל כןרחם ,במטרה

הטןבים ביןתר' !

שפירןשה התנסןת בריקןד על כל גןןנין !'

מ י הם וכיצד נבחרים הרקדנים-הנופשים?

מה אפשר לעשות בשלושה שבועות עם
חבר'ה צעירים ובלתי מנוסים?

 IIהכןןנה שלנן להגיע לכשרןנןת צעירים

הצןמחים בשפע ןבשקט  ,בכל רחבי הארץ ,

 IIאכן  ,אפשרןיןת המחןל רבןת

-

ןבמשך זמן כל

כ 50-

רקדנים צעירים מןכשרים מכל הארץ ,להם
תיבנה תןכנית הכשרה שנתית .הארץ תחןלק
לשלןשה אזןרים ,בהם יןקמן ןיפעלן קבןצןת

אזןריןת בצןרת 'מאסטר קלאס' ,איתן יעבדן

במשך כל השנה .במקביל נעסןק כיעד השני,
בפיתןח אמנןת המחןל בישןבים ןנעשה זאת

רחןקים ממרכזי לימןד פרטיים ןאחרים

כך קצר א י -אפשר לעשןת מהם רקדנים  .אפשר

תחילה על-ידי כניסה מאסיבית לאיזןר אחד

במרכז ,שבהם נהו · גה רמת לימןדים גבןהה.

רק לגלןת להם את הטעם הנפלא של העןלם

עם אנשי השטח'!

למחנה מתקבלים ,ראשית כל ,כאלה הלןמדים

הנהדר הזה .לתת להם טעם של ען,ד לגרןת

אלידע גרא ,מה קורה?

במסגרןת ציבןריןת ,בעיירןת פיתןח ,מןשבים

אןתם .אנחנן  ,למשל  ,מבהירים להם ,שגם מי

ןקיבןצים מרןחקים ,מתנ  IIסים ןחןגים במןעצןת

שאינן כל-כך חזק בקלאסי יכןל להיןת רקדו .

" מתא"ו עברה לידי חברת המתנס  IIים ,על כל

מקןמיןת .הם ניגשים לבחינןת ,ןאנחנן בןחרים

י ש אפשרןיןת נןספןת בעןלם הזה  ,באלט

המשתמע מכ,ך ןזה לא בדיןק הראש שלי  .אני

במןכשרים ביןתר מביניהם ,אפילן אם

מןדרני ,ג'אז  ,בןטן ,ריקןדי בטן,

הטכניקה ןהידע שלהם חלשים .המחיר

אילתןרי-קןנטקט ןסטפס ,אפשר ליצןר ןאפשר

רגילה לעבןד באןפן מקצןעי ןלא
לעשןת עבןדה סןציאלית'!

 -r[j

~~-

 Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iת
למעשה המענק שהיא קיבלה מממשלת

את ייהתיאטרןן הכןריאןגראפי" בעיר ברמן,

בריטניה.

גרמניה )ראה הרבעןן יימחןל בישראל" מסי

אןמר משה רןמנן ,ששימש מראשית קיןמה

כמנהל חזרןת ןעןזר למנהל האןמנןתי " :לא
ברןר מה יהיה  .יתכן ,שהלהקה תמשיך לפעןל,

כשמספר רקדניה יצןמצס מ  16-ל ." 12-
כמנהל אןמנןתי נתמנה לאחרןנה רןברט

אלסטןן ,אבל גס הןא כבר הספיק להתפטר
מתפקידן .אין לדעת מה ישאר מהמןס,ד

שמילא תפקיד נכבד כל כך במחןל המןדרני

עצמאית ,קיבלה על עצמה תפקיד ניהןלי

(, 2

עזב את העיר  ,ןעבר עס רןב רקדנין לברלין,

שס ניתנה לן הזדמנןת לפעןל במסגרת חדשה,
בתיאטרןן

ה,Volksbuhne -

שס כבר הספיק

לבייס מחזה מאת גיאןרג טאבןרי ,על אןדןת
רןזה לןכסמבןרג ,מייסדת המפלגה
הקןמןניסטית הגרמנית ,שנרצחה על ידי
חייליס שהןבילןה למאסר ,אחרי סיןס מלחמת

סןזנה לינקה ,שלהקתה הןפיעה בארץ לפני

./

שנה במסגרת ייפסטיבל ישראל" ןעס "להקת
המחןל הקיבןצית" .זן הפעס הראשןנה,

מברמו לברל  Iו

הנס קרסניק ,היןצר השנןי במחלן קת  ,שניהל

גברים
רוקדים
נשים

שלינקה  ,שתמיד עבדה ןיצרה ןכרקדנית

ריקןד מןדרני ,התחלתי לרקןד בצןרה עמןקה

מהפכני בתפיסת הבאלט י!

 ./כריסטןפר ברןס ,אחד הכןריאןגראפיס
הבריטיס המעןליס ,שעבד גס בארץ עס
ייבת-שבע" ,ןבשניס האחרןנןת יצר עבןר

יינדרלנדס דנס תיאטר" בהאג ,נתמנה למנהל
האןמנןתי של ייבאלט ראמבר" בלןנדןן.

ייברגע שמלאן עשריס שנה לעבןדתי על

יןתר את הקלאסיקה המקןבלת  ,בחןפשיןת

הפסיקה להיןת כה אקדמית בשבילי ,הפכה
להיןת יןתר חיהי!

המקצןעייס ,אספתי הרבה כןח ןאנרגיה

14

שנןת

יד המקרה הפגישה ביניהס באןדסה ,אחד

הגבריס מסנט פטרבןרג ,כעין אבן בןחן

נתמנתה למנכ "ל להקתה של גיניפר מןלר .

הרבה יןתר גדןלה ןבהבנה אחרת  .הקלאסיקה

הכןריאןגרפיס המןדרניס המןביליס ברןסיה .

מערבית למה שמבקריס רןסיס כינן יי שינןי

יי תמ"ר" ןהרןח החיה שלה ,השןהה בנין-יןרק ,

הייתי אז בן  .38נחתי ,טיפלתי בפצעיי

מיכאילןבסקי אןמר זאת לאחר

מאת יוסי תבור

 ./מאירה אליאש-צייין ,ממיסדי להקת

הבימה  ,ניצלתי את הזכןת לצאת לגימלאןת.

עבןדה בלהקתן של בןריס אייפמן ,אחד

ירןשליס היתה הבירה הראשןנה ,מחןץ
לגבןלןת רןסיה  ,שבה הןפיעה להקת מחןל

חולופו מנהלום

העןלס הראשןנה .
את מקןמן בתיאטרןן העירןני של ברמן תפסה

בבריטניה.

במסגרת תיאטרןן ממסדי.

התרשס מהשני ןבמשך

14

שניס מיכאילןבסקי

ןהרגשתי שהגיע הזמן להמשיך ביצירה  .גס
ידידי דירבנן אןתי לעבןד  .במשך שנה אחת

אספתי מסביבי כמה רקדניס מלהקןת קירןב
ןמהימאליי ,שיחזרתי כמה עבןדןת ,הןפענן

ןנסענן לחן"ל י!
ןהןא ממשיך " :להקיס היןס להקה חדשה

רןקד תפקידיס ראשייס אצל אייפמן  ,שאןתס

ברןסיה  ,אינן דבר פשןט .הממסד אינן תומך

עיצב במיןחד לפי מידתן של מיכאילןבסקי .

ןשיטת הספןנסריס עדיין אינה מקןבלת .

ייזן תקןפת הפריחה האןמנןתית הגדןלה ביןתר

שלי .מה שעשיתי עס אייפמן בלהקתן  ,לא

הייתי יכןל לעשןת באף להקה ,כי לא היתה

במיןחד כשמדןבר בלהקה שןנה לחלןטין ,
להקת גבריס בלבד .כשהייתי אןמר שברצןני

להקיס להקת באלט גברית ,בדרך כלל כןלס

חמישה גבריס רןקדיס במיןמנןת רבה

תפקידיס נשייס ממיטב יצירןת הבאלט

הקלאסי ,תפקידיס שבעיני העןלס הס סמל
הנשיןת  ,השבריריןת ןהקלילןת.

הרעיןן נןלד בראשן של מנהל הלהקה ,ןאלרי

מיכאילןבסקי ,אחרי שהןא יצא לייגימלאןת"
)בארץ הןלדתן ,רקדניס יןצאיס לגימלאןת

בסביבןת גיל ה  ,40-לאחר 20

שנןת עבןדה

על הבימה(  .זה קרה לפני כשנתייס ,אך
ןאלרי מיכאילןבסקי שאף לכך שניס רבןת,
מאז ילדןתן בעיר לןצק שבמערב אןקראינה ,
אשר הןשפעה מהתרבןת הפןלנית.

מילדןת חלס על בימה ,למד מחןל בעיר
הןלדתן ןעבר לקייב ,בירת אןקראינה ,שס
עשה ארבע שניס בבית ספר למחןל ןשס גס

פגש את המןרה שלן ,אנטןנינה ןאסילייבה,
המתגןררת כיןס ,למרבה האירןניה,

בתל-אביב .היא שמה עין על הילד
החלשלןש ,השפןף  ,המפגר אחרי האחריס
ןבעקבןת דחף פנימי החלה לתת לן שיעןרי

עזר פרטייס .לאחר גמר הלימןדיס ,התקבל
לתיאטרןן האןפרה ןהבאלט באןדסה .במשך
שש שניס הספיק לרקן,ד לפי הגדרתן שלן
עצמן ,את ייתפקידי כל הנסיכיס ןכל

האלברכטיס !' ןמה הלאה? ייהמחשבה הזאת
לא נתנה לי מנןח ,מכיןן שרציתי לרקןד
בצןרה חדשנית יןתר ,בפלאסטיקה שןנה,

רציתי לא לדבר בשפת הנסיכיס אלא בשפתן
של האדס העכשןןי ,כפי שאני רןאה זאת .
הצלחתי לעשןת כך אןלי רק ביגיזלי  ,במערכה

~4

ואלרי מיכאלובסקי

Valeri MichailoYski

דןמה לה  .ןזה נכןן גס להיןס .

שנןת עבןדתי עס

השניה .אני חןשב  ,שרקדן אן רקדנית חייביס

"למען האמת  ,במשך 14

לשלןט בשפה הפלאסטית העכשןןית  ,לרקןד

אייפמן עייפתי עד מןןת ,גס מבחינה

את עבןדןתיהס של כןריאןגרפיס בני זמננן

פסיכןלןגית ןגס מבחינה פיסית ,כי אייפמן

ןעבןדןת בנןשאיס מןדרניס ,לא רק כדי לגןןן

הןא אדס שלא נח לרגע ,אדס ללא הפסקה .

את הרפרטןאר אן להביע את עצמס ,אלא גס

הןא מסןגל לעבןד עד טירןף  .רעיןנןת נשפכיס

על מנת לרכןש נסיןן ,שיעזןר לאחר מכן

ממנן כמן מקרן השפע .העןמס עלי היה אדיר:

בביצןע באלטיס קלאסייס .אחרי שהכרתי

עבןדןת חדשןת ,חזרןת ,הןפעןת בבית ןבחן"ל .

בתפקיד יי הברבור הגווע"

" as the "Daying Swan

שאלן :יכמן טרןקאדרן?' עניתי שלא כל-כ,ן
מכיןן שרקדניס חייביס לרקןד קןדס כל
כגבריס  .ןלא לחקןת נשיס  .ביטרןקאדרןי  ,הכל
בנןי על הןמןר ,ןמזכיר לי ,מבחינה בימתית  ,מן
יקןנצרט-סלטי ,שלא תמיד עשןי בטןב טעס .
אני הייתי רןצה לעשןת את זה בדרך אחרת,
במידה מסןיימת של רצינןת ,ןאס יש הןמןר,

לבסס אןתן על טכניקת באלט בלב,ד בגישה
כןראןגרפית גרידא .ראיתי בעצמי  ,איך גבר

ם ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש  Iםת ח ן ש f i 'l
להקה זו היתה למעשה להקת הבאלט
הראשונה בבריטניה .היא נוסדה על ידי מרי
ראמבר ,שנולדה בוארשה כמריס רמברג .

משהגיעה לאנגליה ,אחרי שעבדה במסגרת
 IIהבאלט הרוסי

ה ,20-

II

מפורסמיס ,פרנק שאופוס ומונה ואנגסה .גס

הוא ,ממש כהוריו ,סייס את בית-הספר של
 IIהבאלט המלכותי הדני" ,רקד ועבד באנגליה
ואמריקה .

USA INTERNATIONAL BALLET
COMPETITION
POB 55791
JACKSON, MISSISSIPI 39296-5791, U.S.A

של דייגילב ,באמצע שנות

החלה להפיק מופעיס .

עבר  IIבאלט ראמבר

II

בשנות

ה 50-

מהבאלט הקלאסי לסגנוו

מודרני.

 ,/במשד עשר שניס שימש פרנק אנדרסו
כמנהל אומנותי של  IIהבאלט המלכותי הדני" .
החוזה שלו עומד לפוג בסוף העונה הנוכחית.
יחליף אותו בתפקיד הרקדו הדני ,פטר
שאופוס.

פטר שאופוס הוא בנס של זוג רקדניס

רואה את הריקוד הנשי .ביו הסיבות

השונות שהביאו אותנו לעשות מה שעשינו,
הדחף הראשוני היה מחאה  .מחאה נגד

הגישה האומרת שהקלאסיקה הפכה לדבר

המוני ,שהכל רוקדיס לפי יכולתס  .רוקדיס
את  IIהסילפידות  IIכמו את  IIגיזל  ,IIואת
שניהס כמו  IIפא-דה-קאטר  IIשל פוני ...
שכחו לגמרי ,מה חשבו הכוריאוגרפיס,

,/

 ,/תחרות בינלאומית חדשה תתקייס

וורה סאווו ב"לינקולו סנטר"

לראשונה בקיץ הבא בסנט פטרבורג ,רוסיה .

מבקרת המחול של ה"ג'רוסלס פוסט" ,דורה
סאודו ,הוזמנה לניו-יורק על ידי הספריה

התחרות תתקייס ביו

למחול שבלינקולו סנטר ,להרצות על מצב

. 1994

המחול בישראל.

על המתחריס להיות בגילאיס 16 - 24
ו ) 18 - 25-גבריס( .

דורה

ההרצאה התקיימה בחודש אוקטובר .

לבצע ולא כל דבר יהיה מענייו בביצוע
גברי .זאת הסיבה ,שבחרתי דבריס
מסוגנניס מאוד כמו "פא_דה_קאטר",

המבוסס על טכניקה של פרטיס קטניס ,על
הליטוש המוחלט של פרטיס אלה".
בפרק העבודות המודרניות בתכניתס

מצויות רק עבודות של כוריאוגרפיס
רוסייס ,כמו אייפמו וקרליו ,נוסף לשתי

עבודות של מיכאילובסקי עצמו.
בחלק מהיצירות המודרניות עובדת להקתו
של מיכאילובסקי בז'אנר של מינאטורה
קלאסית ,המזכיר את ליאוניד יעקובסוו .
מיכאילובסקי חשש להתקרב ליעקובסוו,
ירק לאחר מותו של הכוריאוגרף ,בשיחה
עס אלמנתו ,אירינה ,הוא הביו עד כמה

סאודו תיארה את ה"ניסיס" שקרו למחול
בארץ ,סקרה את המחול בתקופות עתיקות

בטלפוו 007-812-275 4219 :
או ;275 3710
פאקס275 3709 . :

ומה אירע במחול האומנותי בארץ מאז ראשית
המאה ועד ימינו אלה.

אחרי ההרצאה הופיע זוג רקדניס מהאולפו של
יגאל פרי ,וכו שלישיה של רקדניס ,בראשס
ברטראס רוס ,לשעבר מרקדניה המפורסמיס
של מרתה גראהס ,במחול שלו ,המתאר את
סיפורו של יעקב אבינו .
הנהלת  IIאגודת ידידי הספריה הישראלית
למחול

II

בניו-יורק ערכה קבלת פניס לכבוד

האורחת מישראל.

 40 ,/שנה לפעילותה של אנה סוקולוב
בישראל
בביתס של שגריר ארה  IIב בישראל ורעיתו
שהיא חובבת מחול מושבעת

-

-

נערכה קבלת

פניס לכבוד אנה סוקולוב ,לציוו 40

שנות

פעולתה של סוקולוב בישראל  .היא הגיעה
לראשונה לארץ בתחילת שנות

משהוזמנה לעבוד עס

 IIענבל ,II

ה ,50-
לקראת סיורה

הנה רשימת המופעיס בפסטיבל מונפלייה

מיכאיל בארי שניקוב

 19במרס - '94
וה"White Oak Dance Project" -
 9באפריל  - ' 94להקתה של אוליביה
 14באפריל  - ' 94להקתו של דידייה תיירוו
 28-29באפריל  - ' 94להקתה של מאתילד
מונייה

11

במאי

- '94

להקתו של יוסף נדג' ,ביצירתו

 IIהאווז מפקיו"

13

באפריל

- '94

האקדמיה ע  IIש רוביו בירושליס .
שרה לוי-תנאי ברכה את האורחת  .היא אמרה:
 IIאנה היא כוריאוגראף בעל שס בינלאומי,
מחלוצי המחול המודרני

-

כל זה ידוע .אד

ברוסיה ,הפוריטנית והמסוגרת עד לפני זמו

לא רב ,התלהבו כל כד מלהקה שגס
במערב שוברת מוסכמות .אולי זה השיכרוו
הגדול מהחופש.

 IIבדמותה זכתה 'ענבל' במורה מעולה ובידידה
נאמנה ,מאז הביא אותה אלינו ידידנו,

האומו .

הגדול ג'רוס רובינס .ידידות זו נמשכת מאז .
בידידות אצילה זו הצליחו שני האומניס

הדגוליס לאחד את מסירותס לארצס הגדולה,
אמריקה ,ולמדינה הקטנה ,ישראל .

הלהקה הצעירה של

 IIנדרלאנדס דנס תיאטר

II

כתובת פסטיבל מונפלייה:

HOTEL DES FESTIV AL
7, BLVD. HENRI IV
F-34000 MONTPELLIER
TEL : 33- 6761 1120

האחרונות בעיקר בהוראה בקורס  -הקיץ של

עריצות שהיא.

שפחדנו מאו,ד במיוחד לפני חציו השני של

לחובבי אמנות המחול ,המזדמניס לצרפת,

מאז עובדת אנה מדי שנה בארץ ,בשניס

קרובות היו דרכי חשיבתס ,וכמיהתס

ברוסיה קיבלו אותס באהדה למרות
חששותיהס של הרקדניס והמנהל" .בוודאי

פסטיבל מחול מונפל  IIה ,צרפת

הראשוו של הלהקה בחו  IIל.

לז'אנר המינאטורה הכוריאוגרפית ,בה

לפני בואס לירושליס ,רביס חששו .גס

)נשיס(

גראנג ויל

למעו הבנה אנושית ,ביו אדס לאדס וביו עס
לע  .0כל יצירותיה מדברות על האדס הנאבק
על שחרור הגוף ,הנפש והרוח  -מפני כל

יש בכד אירוניה של הגורל ,שדווקא

,/

באוגוסט

בעונה הקרובה :

חשוב להדגיש שאנה היא אומו רגיש ולוחס

צריד לומר כה הרבה ,בזמו כה קצר.

ה  16-ל 24-

לפרטיס יש להתקשר בטלפוו:

שכחו שלכל כוריאוגרף סגנוו וגישה משלו.
ודאי שלא כל תפקיד נשי יכול רקדו גבר

נשיאת חבר השופטיס תהיה מיה פליסצקיה .

,/

"הגוף המטאפורי"

נירה נאמו ולאה ברטל ,שספרו המשותף
הראשוו  IIתנועה ,מודעות ויצירתיות" יצא

לאור בשנת  ,1975באנגלית ובעברית ,פירסמו
לאחרונה ספר נוסף .כותרתו  IIהגוף
המטאפורי" .הספר עוסק בתיראפיה בתנועה .

סקירה על הספר החדש עתידה להופיע

בגיליוו מס '  4של הרבעוו  IIמחול בישראל" .

,/

פלמינג פלינט

מי שהיה עד לפני כעשריס שנה מנהלו
האומנותי של  IIהבאלט המלכותי הדני" ,הוזמו
לאיטליה ,ליצור באלט חדש עבור בית
האופרה  IIלה סקאלה

II

במילנו  .הבאלט

 IIלןלן ,II

"באישיותס הס ממזגיס מורשת יהודית עתיקה

מבוסס על המחזה

המופע ,כשכבר עמדנו לבושי טוטו ,עס

עס תרבות ארצס ,שהיא עולס חדש ,דינמי

הגרמני מראשית המאה ,פרנק וודקינ.ך

פאות על הראש וריסיס מלאכותייס  .זה

ונדיב".

לןלן היא דמות אישה ייצרית ,ההורסת את

רגע מרגש היה ,כששתי הגבירות הזקנות יצאו

חייהס של גבריס רביס ,המתאהביס בה זה

היה בסנט פטרבורג .אחרי שעלה המס,ן
ואנחנו עמדנו בתנוחה הראשונה ,האולס
פרץ במחיאות כפייס .וכשנעמדנו בפעס

הראשונה על קצות האצבעות ,האולס סער
עד סוף הקטע  .ההלס היה טוטאלי .כולס
ציפו למופע היתולי נוסח 'טרוקאדרו',
כלומר הבחוריס ישוטטו קצת על קצות
האצבעות ,וזה הכל  .אבל כשראו את
הדקויות המבוצעות היטב ,את ריקמת

המחול ,את השלימות בביצוע ,כל מה

שמזמו נשכח אפילו בתיאטראות הגדוליס,
כולס נדהמו".

rf-

יחד במחול לצלילי נגינתס של ותיקי

 IIענבל , II

מאת המחזאי

אחר זה .לבסוף היא נרצחת על ידי ז'קןמרטש

בלונדוו ·

שנכחו במסיבה .

שלושת המחזות של וודקינד על אודות לןלן,

תחרויות באלט

שימשו בסיס לאופרה בשס זה מאת אלבו ברג.

 ,/זו השנה החמישית תתקייס תחרות הבאלט
הבינלאומית בג'קסונויל ,ארה"ב .התחרויות
יתקיימו ביו ה  18-ביוני  ' 94לסיוס החגיגי ב 2-
ביולי

'. 94

השתתפו

בתחרות שהתקיימה בשנת

109

רקדניס

לפרטיס יש לפנות

ל-

מ 24-

ארצות.

1990

,/

ג'רום רובינס

הכוריאוגראף האמריקני ג'רוס רובינס זכה
בשנה שעברה בתואר הצרפתי הנכב,ד ונתמנה

ל  IIאביר מסדר

הכבוד II

שס.

~~-

