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מחוללסרטובינלאומית

אןהדמאתיימבןל"שלהטלןןיזיןניתהנירסה
הןפקהאשר ,ברןךרםשלבבימןיןנהרין,

בתחרןתראשןןבפרסזכתהפל,דציןנהעל-ידי
פרייינרנדהיןקרתיתהבינלאןמית

לעיבןדהמתייחסתבקטגןריהןידאן-דאנסיי,

השןפטים .בימתיתמחןלעבןדתשלטלןןיזיןני

שלהנבןהההאיכןתאתבנימןקיהםהדנישן

ןחלקןןההפקההבימןיהכןריאןנראפיה,

להקתשלהמעןלהלביצןענםשבחים
הסרטהפקתאתשיזמהפל,דציןנהבת-שבע.
-מןחןתשלמשןתפתכהפקהאןתהןניהלה
בת-שבעןלהקתןתרבןתחינןךןידאןמרכז

ןציינההחלטתם,עלהשןפטיםלחברהןדתה

היאהסרט,זכהלהזן,בינלאןמיתשהכרה
בימיםהחןננתבת-שבע,ללהקתראןייהמתנה

~O-

פצועיםלרקדניםרפואה
אפרתייעלמאת
ןלהשאירןהנזקאתלתקןמאמץכלעןשיםחדשהיחידהנפתחהשבןעןתמספרלפני

אתןלרקדןלספןרטאילאפשרכדיבמקןמן,המחלקהבמסנרתהפןעלתספןרט,לרפןאת
הנישהנם .ממנןייהנדרשהפעילןתטןןחאיכילןבהחןליםבביתהאןרתןפדית

 ,בבןהןןבמיןחדהרנלייםבכפןתלטיפןלןמידיחדשניטיפןללהעניקןמטרתה
רקדניןת,ןבמיןחד ,רביםרקדניםהשתנתה.שאנשיםהעןבדה,ןלרקדנים.לספןרטאים

לאחלןקהעקב ,בבןהןמעיןןתסןבלןתשלהםהפנאישעןתאתמנצליםיןתררבים
הרנליים.כפןתעלהנןףעןמסשלמאןזנתיןתרןחשןפיםספןרטיביתלפעילןת
הבןהניםעלמדירבמשקללהעמיסהנטייהןהרקדניםשהספןרטאיםלפציעןת,

 ,קשיםלנזקים ,שניםמספרלאחר ,נןרמתלחזןרןתןבעיםשןאפיםהמקצןענים
כאמןר,היןם,כירןרני.באןפןטןפלןשבעברהמירבית,במהירןתשנרתיתלפעילןת

השמרניתהטיפןללשיטתחןזריםרפןאייםמכשיריםשלןהתפתחןתם
שןנןת,בטכניקןתחבישןתןמעדיפים-r-----,שזירזןהנןרמיםביןהין-חדשניים

תןצאןתהארן,ןלטןןחהנןתנןת,לרפןאתהיחידהפתיחתאת
יןתר.טןבןת .ןמחןלספןרט

ןהרקדניםהספןרטאיםבפני

היחידהשללעזרתההפןנים
 :אפשרןיןתשלןשעןמדןתהחדשה

 70תמןרתלהעזר,יכןליםהם
שלהחןץבמרפאןתשקלים,
איבחןןבדיקה,לצןרךהמחלקה

ןטיפןל(חבישןתשמרניןטיפןל

בחדראןתםלנתחניתןתרןפתי),
היחידהשלהאמבןלטןריהניתןח
הביתה,ביןםבןאןתםןלשחרר

הרקדניםאןהספןרטאיםןאת

אןחמןרןתמפניעןתהסןבלים

בחדרמנתחיםיןתרמןרכבןת

ןמאשפזיםהחןליםביתשלהכלליהניתןח
מיטןת.ששהמןנההחדשה,ביחידהאןתם

המחלקהמנהלדקל,שמןאלפרןפי

ספןרטאיבעצמןבאיכילןב,האןרתןפדית
טןבהספןרטשרפןאתמאמיןלשעבר,
לממשןלרקדןלספןרטאילאפשראמןרה

היהקלייהכילו:הרצןיבקצבשאיפןתיואת
אןלהזהירהסיכןנים,עללהצביעלנו

אותםולהנבילהספורטאיםאתלהרתיע
מביניםאנוייאבל .אומרהואבפעילותם."

האדירה,המוטיבציהןאתהמניעיםאת

סיועלהםלהנישונערכיםאותם,שמניעה
עדלקצרכדימיידי,

אתלמינימום
הםבההתקופה

מפעילותיי.מנועים.

כמןהספורטאים,

חשופים,הרקדנים,

לפגיעותכצפוי,
התחתונןת.בגפיים

הפציעותאיזור

בשתיביותרהשכיח

הואהקבוצןת

אצלהברכיים.
ונזקיםעיוותיםשלהתןפעהבולטתרקדנים
אתלהסירייהנטייה .הרגלייםבכפות

פניעה,בעקבותבברכיים,המצןיהמניסקןס

ייהיוםדקל,מסבירלחלוטין,"כמעטנעלמה
והםהמניסקוסבחיוניותהמןמחיםמכירים

המעסיקההחדשה,ביחידה

נוףבאזוריהמתמחיםאורתופדים

אווקרסול"רנלייכףכמומצומצמים
מומחה,מהנדסנםיועסקייברכייםיי

(העולההחדשניהמיכשוראתשיתפעל
 .היחידהמצוידתבו ,) OOO,$70כ-

הכוללת , EMEDבמערכתמדובר
לנעלהנצמדמיוחד,מדרס

פעילותובשעתהרקדן/הספורטאי
מפההמשרטטומחשב,השנרתית

הנןףמשקלעןמסחלוקתשלמפורטת

מדרסבמקוםהרנליים.כפותעל
הסטודיולרצפתמתחתלהניחאפשר-L ____ י--

אותהאתשיעבירדריכה,משטח

יוולמטפללרקדןןיאפשרהאינפורמציה
אונזקכברקייםהאם ,לבחוןהרפואיים

בדרךמסוימיםשינוייםידיעלאפשר,האם
אותן.לצמצםאולמנועהתרנןל,

ישאןרתופדידיעלהקליניתלבדיקהיינכון,
כיןםאבליידקל,אומר ",מכרעתחשיבות
להשתחררהחדשההמערכתלנומאפשרת
אתולבחוןסטטיבמצבהבדיקהממנבלת
 .אמתייבזמןהרקדןאוהספןרטאיפעולת

כפותמיפויעלהרופאממליץמזהחוץ
עלשמחליטמילכלהשדרהועמודהרנליים

נןפניתפעילות
ממליץהוא .מאומצת
עםלרקודלרקדן
מתאימותנעליים

רצפותעלולהתעקש
יותר,נמישותעץ

אתביעילותהבולמות
הננרמיםהזעזועים

הקפיצותעקב

ןהסיבובים.

שללבנותיהןרק
אמביציוזיותאימהות

שידרתןשבעמוד ,שמןנהבנותרקדניותשל
קריירהעלהרופאץיימלחמור,פנםהתנלה
שבשלביםיןדע,הואניסיןןמתוך .חלופית

קשהמאו,דכואבכשכברנםמתקדמים,

 ~ .לרקודלהפסיקאותןלשכנעיהיה

 .-30ההןלדתהיןםאתאלה

זןנערכתדאנסייןידאןפרייינרנדהתחרןת

קארדןפיירשלבחסןתםהששית,השנה
 .אונסקייושללמחןלהבינלאןמיתוהמועצה

ןהי(השנהלתחרןתהמןנשיםהמחולסרטי

 :קטנןריןתלארבענחלקים ) 154
לטלוןיזיה.בימתיןתמחןלעבןדןתעיבןד .א
 .צירןת-מקןריכמחןלסרטי .ב

אן/ןיןצריםעלסרטי-תעןדה .נ
המחןל.שלהסטןריהאן/ןתהליכי-עבןדה,

/ואןןאתנימסןרתימחןללשימןרסרטים .ד

כהקשרמחןלהמציניםסרטים
 .רחבתרבןתי-חברתי

יצירתעללמןסיקאינםניתןמיןחדפרס
זכהיימבןל"הסרט .למחןלמקןריתמןסיקה

עבןדןת 29מתןך ,נההראשןהקטנוריהבפרס

 .זןבקטנןריהשהןנשן

מעברהניתן ,בתחרןתביןתרהיןקרתיבפרס

שלמשןתפתהפקהזכתה ,הקטנןריןתלכל

(ראה .הלןנדןנית DV8להקתעםהבי.בי.סי
 .) 1מסיבישראללמחןלברבעןן

בברליןרוקדיםושראלום/,

אפרתייעלמאת

בברליןננעללאמנןיןתהיהןדיייהפסטיבליי
ןשבןעהנדןשה,התכניתדצמבר.בראשית

עםייהדיאלןנבמסנרתשנערךהישראליהמחןל

ייליישיבןשנרמןבהמש,ןנספרעלין ,ישראל"

הפסטיבלולהארכתהמקןריהזמניםבלןח

השנהזןמתקייםהפסטיבל .ימיםבחמישה
 .ברציפןתהשביעית

ברליןיהןדישלןהמפןארתהנדןלהמהקהילה
רביםאיש, OOO,10כ-אלאהיןםנןתרןלא

ןלמןרשתלדתשזיקתם ,רןסייםמהנריםמהם
במןפעיהקהלרןבמינימלית.היהןדית
לןהןצעןכחןדשןבמשךיהןדי,איננןהפסטיבל

אטרןן,יהתהמןסיקה,מתחןמימןפעים-80כ

ןהאמנןתהספרןתהקןלנןע,המחןל,

שןניםםיאתר-15בשהתקימןהקלאסית,
 .העירשלןבמזרחהבמערבה

מאלהשלןשהפינדןלהיההשנההפסטיבל
מרק,מליןןחציהיהןתקציבןבעברשנערכן

יצנןישראלאתברלין.עיריתידיעלשנתרמן
האמנןתהמןסיקה,מתחןמיאמניםבפסטיבל

 .ןהתיאטרןןהפלסטית

נדןלהקבוצההשנהיצנההמחולתחןםאת
בפסטיבלשנראההמחןלכלןבעצםבמיןח,ד

התקייםהמחןלשבןע .מקןריישראליהיה
נפילת(טרםבעברששימשבבנין ,העירבמזרח
אמניםשללהןפעתםמקןםברלין)חןמת

נותכישרןלנילןיןאןלםהמשטר,מתננדי
 .הקןמןניסטיהנןשממדינןתצעירים

הבהרצאחץ,עמןספתחהמחןלאירןעיאת
דרדאתמעטהסבירשבמהלכהמןדנמת
למחרת,כתב-התנןעה.באמצעןתעבןדתן,

שתייםובוסולוערבהעלהבנןבמבר,-25ב
בעקבותייוייייאלמנטיםאתמיצירןתין,
עלצעהןשב ,יקיינוןינשללמוסיקהסוקראטיי

 .ונסינקלוד-זיאןהקונטרבסננןידיעלהבמה
אנדרהשלביוזמתוהתקיים,השבועבהמשך
דיון ,הישראליהמחולפרויקטמנהלטריאו,

דיאנהזיו-אייל,רותחץ,עמוסבהשתתפות
 .בן-נלונירורטהייםנעהשואף,

דרכיעלבהסברהתחילמהמשתתפיםאחדכל
אותוהמוביליםןהסקרנותהעניןעלעבודתן,

לשיחההדיןןהפךלאטולאטנושאיו,אל
 ,בארץהמחולמצבעלטיפוסיתישראלית



ות Iשןח וI rfJשןח וI rfJשןח וI rfJשןחם
מהםהשאלות:היתרביונשאלובמהלכה

 ,ממסדיתלתמיכהייהנכוניםייהקריטריונים
ביוהקשריםשלטיבםומהושולייםמחולמהו

השבועבסוף ,ושיווקציבוריחסיבידור,אמנות,

ייכחאתזיו-איילרותקבוצתהעלתה
שהועלהבייפרקיםייהששיהפרקהמשיכהיי,
הביקורת,לשבחיוזכתהבארץלאחרונה

וכו ,רבהבהתלהבותהמופעאתקיבלהקהל
המחולשבועאתשחתםהמופעאתנם

מנעייייעדשותעבודות:ארבעוכללהישראלי
שליידיו-כאויישעל,ועדיורטהייםנעהשל

האחרוווברנעדרנעהשליישבירייפינטו,ענבל
ראשווייבנוףיישיחותהעבודהלתכניתנוספה

האחרונהבשנההעובדתבו-עמיתמרשל
יוצאתחבר,רוניביצעההעבודהאתבברליו,

בברליו,כעתהרוקדתבת-שבעיי,ייאנסמבל
חברהעםיחדתמים,יוסףשלבלהקתו

 ,ויצמוניאמהייאנסמבל",

יוצריםשלזונדולהקבוצהשלהבאתה
לתרומהתודותהתאפשרהישראלייםורקדנים

הברלינאי,מהיילוטויימרק 400,000בת
לתחוםהאחראישלהבטחתואתשמימנה
מומיו,אולריך-רולףהסנט,שלהתרבות
והציעחודשים,מספרלפניבארץשביקר
 ,ישראל"עםיידיאלונשלהרעיוואתלמסד

רוקישאגאל
בחתונההמחוללתבעלת-הבשר,הרקדנית
תמונתהואשרשאנאל,מארקשצייריהודית,

הקירמקישוטיחלקהיאכאו,מתנוססת
היידיהתיאטרוועבור 1920בשנתציירשהאמו

במוסקווה,הממלכתי

כולההמלאההנשיתשהדמותלמרות
מארבע,אחתאלנורית,היאבשר-ודם,
הדראמההמוסיקה,הספרות,אתהמסמלות
נוספת,מימדיםנדולתבתמונהנםוהמחול,
ייאהבהוכותרתהתיאטרוואותועבורשצויירה

שלהתעניינותובמרכזהואהמחולהבמהיי,על
רקדו,ובו ,פא-דה-דאמעיוישכאו ,שאנאל
לפי turn outב-כשרנליוהרקדניתאתהמניף

הרקדניתשלרנליהובהונותהכללים,כל
כהלכה, pointב-מתוחות

ללולינות ,לתיאטרוושאנאלשלמשיכתו
מכךכל,קודםנבעו,המחולולאומנות
ממנבלותהמשוחררבמעופו ,והדמיוושהתנועה
 ,אומנותומרכזאתתמידהיווהמציאות,

בהיר,באורומוארצבעונישלוהסוריאליזם
סאלבאדורכדונמתלסוריאליסטיםנמורבנינוד
פיעלשלהםשהדמיונותמנריט,רנהאודאלי
 ,בלההוחלומותסיוטיםבנדררוב

בחתונהלהשרוקדתהסימליתהרקדנית
 ,מצווהיייימחולמבצעתיהודית,

לפנייימרקדיםבבחינת(יימיצווה-טאנץיי)
מאמריםלסדרתאיורנםומשמשתהכלהיי,
מתפרסםבהםשהראשוופרידהבר,צבימאת

המחולהתפתחותאתשיתארוכאו,
ם ,הבינייםימימאזהיהודית,בתרבות

אלוםמנואלנפטר /.
בעברשעבדוכוריאונראף,רקדואלום,מנואל

בניו-יורק,נפטרדוריי,-ייבתלהקתעבורנם
 , 50בווהוא

מרתהאצללמדבפורטו-ריקו,נולדהוא
בנעוריה(שהיתהסלבנסקהמיהנראהם,

 ,סנסרדוופולקראוס)נרטרודשלתלמידתה
לשנתעדאלוםרקדסנסרדושלבלהקתו

 ,משלועצמאיתלהקהויסדכשפרש , 1973

 ) 1920 (שאגלמרק-הריקודיייי
) 1920 ( The Dance" - Marc Chagall " 

 "ישראלאוויימוזישלהאדיבהברשותו

ליצור,הזדמניותמספיקשם

המלכותייי,ייהבאלטשלהאומנותימנהלו
צעיריםרקדניםשניעודדדואל,אנטוני

 ,בכוריאונראפיהעצמםאתלנסותבלהקה,

ללהקה,וחברו 24בורקהואטאקטויליאם

חסרונםאתשימלאוצעירים,כוריאונראפים
שהיה , 1992באוקטוברשנפטרמק-מילו,של

ודיוידרבות,שניםבמשךהביתכוריאונראף

בשניםהלהקהעםלעבודשהרבהבינטלי,
עםשלוהקשראתניתקבינטליהאחרונות,
לונותניםאיולדבריו,כי ,ייהמלכותיייהבאלט

המלכותיב"באלטצעיריםיוצרים /.
הבריטי"

מחפשתהותיקההבריטיתהלהקה

בעגלות-נכיסרוקייס
רצוחיהמאת

קבוצתלארץשבה ,' 93דצמברבחודש
ענלות-ועומדיםיי,עליייושביםהרוקדים
 ,הראשווהפרסכשבידהבנרמניה,מתחרות

לארץהניענכים,רקדניםלמחושלזה,ענף
רוזנטל,נונההיתההיוזמת ,שניםחמשלפני
במרכזיינכיםומפעילנופני,לחינוךמורה
בינואמיץקשרשנוצרלאחר-חיפהייוייאיל
 ,נרמניהבמינכו,מעורבתרוקדיםקבוצתלביו

לאחר ,כשנתייםרקבתחוםעוסקתעצמיאני
בסרטי-וידאומצפייהמועטמושנשקיבלתי
שם,השתלמותיבעתבנרמניה,

נוקטתאניבענלות,הרוקדותעםבדרכי

המחולמתחומימוכרותהוראהבדרכי
עםעושהשאניהכנהפעולתלאחרהשונים,

זוניתבעבודההענלה,נביעלבסטודיו,עצמי,
עלמקפידהאניעומ,דוהשנייושבאחד-

פלנבכלהיושב,הרקדושלביצועיוהבלטת
ומשתדלתהאפשרויות,במירב ,העליוונופו

ליכולתוהתנועהמשפטיאתלהתאים
 ,היושבשלואישיותו

שתיבניקטעים,שניהבאנובמינכולתחרות
התחרות),לתקנות(בהתאםאחדכלדקות

סיוםארועבמסנרתמפואר,במלוווהתקיימה

סלונייםקודים'לןביייס
ונערותנעריםלומדיםשבו

השתתפובתחרות ,מקומיים

שוויץ,מנרמניה,זונות 15

 ,וישראלציכיהאוסטריה,

זונכלהצינהראשוובשלב
נפעמנוואנו ,עבודתואת

היצירתייםהרעיונותמשפע

הוירטואוזיתומהרמה

נופלהיושבלמשל,הנבוהה,

ידיועל ,הרצפהעלזורה, ,
וא ,נלנליועלומתייצבושב

אלנולשתיושבת,רקדנית
זונהבועםרוקדתהרצפה,

בנלנול ,בישיבהבשכיבה,
עלמורמתהיאואזמשותף,

שבוהואבאוירמונפתידו,

יפייפיהבצורהותופסה,

קצב,הומור,שםהיו ,ממש

 ,מימיקהחיים,שמחת

באביזריםושימושמשחק

ומנוונות,מענינותותלבושות

סבתאכבר(שהיאלביא
וענבל ) 11בתלנכדה

כתהתלמידת-בליצבלאו
בביהייסנםהלומדתא,ייי

שבהנהלתי,למחול

התחרות,שלאחרבימים
בסדנאותהכלהשתתפו
שלבמשכנהמיוחדות

שבכפרהמארחתהקבוצה

האולימפי,

ותיאפשרובמנווועסקו

עםנכים,לרוקדיםהפעלה
כלכשעלזונ,בניוללא

התחרות,כולל ,האירועים
ובמקצועיותבחוםמנצחת

הולץ,גריקדריגרטרודרבה
,האמאדופויוצאתאשה

 ,כולוהעניושל

טורנירעלמדוברעתהכבר

 ' 94באפרילשייערךנוסף,
 ,שבנרמניהקובלנץבעיר

לריקודיאירופהנביעיי
שלהאפשריביקורהעלוכו "ועומדים,יושבים
בליבפסטוהשתתפותההנרמניתהקבוצה

ם ,הקרובבקיץבכרמיאל,המחולות

ייועומדיסיושביסריקודיייתחרות

שישיפרס

זונות,עשרהנשארו ,הראשוניהניפוילאחר
במקום :היההסופיכשהדרונ ,חמישהולבסוף
במקומות ,ויננייטממכווישראליזונהחמישי

ובמקוםמינכו,מהעירזונות- 2 , 3 ,-4ה

 1~_חיהחיפה:אילייוממרכזשלנו,הזונ-הראשוו



I רוirשןחI רוirשןחI רוirשןחI רוirשןחI ת

ספרדושוזף
שלואסנתמאת

באןפןהפלמנקןאתאלינןמקרבתשיזףנטע
שיזףןהאישי.המיןחדןבסגנןנהעיקבי

במסגרתבביצןעהשניסןלןמןפעהעלתה
שהתקייםהעשירי,הגיטרהפסטיבל

ירןשליםבתל-אביב,הןפיעהשיזףבנןבמבר.

(בכלשבינינןהספקניםאפילןןרבים,ןחיפה,

ןלידה),מבטןספרדיהאינההיאהריזאת

הקשר .הפלמנקןמהלכןתמשהןלמדן
אתכשגילתהנןצרלפלמנקןשלההראשןני

שלהביתיתבתקליטיההספרדיתהמןסיקה

ןסקרנןתפנימיתהזדהןתחשההיאהןריה.

אתשאבהיןתרמאןחרמןבנת.בלתי

(שאגבהיןןרטריטהמהשחקניתעידןדה

רקדניתשגילמהאביה)מצדספרדיההיא
ןחןל".יידםבסרטפלמנקן

הןבילהלרקןדללמןדשיזףשלהחלטתה

שטיפחהדןראן,סילביהשללסטןדיןאןתה
עדשנים,כששבמשךאןתהןהכשירה

היאהפלמנקןבארץלספרד.ליציאתה
המןרים,טןביאצלשניםארבעבמשךרקדה

ןאצלבתחןמןמהמןביליםמאיה,מיןרכגןן

לסיבןביצאהבמחיצתםאגילאר.רפאל
רקדהבמקבילןבארהייב.באירןפההןפעןת

בספר,דפלמנקן)(מןעדןניבטבלאןס

הטכניתלמיןמנןתןמעברןיפןמקסיקן
המןסיקהעםהדיאלןגאתההןפעןתחידדן

הקהל.עםהקשרןאתןהספןנטניתהחיה

יןצאתהיאהאחרןנןת,בשנתייםשןבה,מאז

מןפעיםלהכיןכדיקצרןתלגיחןתלספרד

 1992שנתבתחילתבארץ.מקיימתשהיא
שילבהשיזףייגעגןעיםי!אתהעלתה

המשןררשלמשיריןחיהקריאהבריקןדיה

התקשההישראליהצןפהעמיחי.יהןדה

שיצרהבאלט . 21רקלןמלאןהארטמתין

הנמשךשמן,היחידהייהבעיהזאתייאםטאקט,

השלישית.יצירתןהןאדקןת, 27

עבןרשלןהראשןןשהןאהארט,שלהמחןל

דקןת. 15נמשךןהןאייתרןעהיי,שמןהלהקה,

שלבבית-הספרתלמידהיהטאקט
רבןת.משמעתבעיןתשםלןןהיןייהמלכןתייי,

עןדדמןריס,נןרמןשם,שלןהמןריםאחדאבל

עלבפרסיםזכהןטקטליצןר,אןתן

בית-הספר.במסגרתשלןהכןריאןגראפיה

קןנצירטןלצלילימןפשטת,החדשהיצירתן

ראןןל.מןריסמאתלפסנתר

מתיןאתגםשעןדדזההיהמןריסנןרמן

הןא .בבית-הספרשלמדשעהליצןר,הארט
עלהמבןססמןפע,המןסדתלמדיעםיצר

 ,בריטןבנגימיןמאתפשןטהיי,ייסימפןניה
מאןד.שהצליח

הגיעההמלכןתיייייהבאלטעבןרליצןרההצעה
המנהלציפה.משהןאיןתרהרבהמןקדם

עליןשיהיהאןתן,הזהירדאןןל,האןמנןתי

בחלקןשתיפןלעדשנים,חמשארבעלחכןת

אבל .מקןריתכןריאןגראפיהלהכיןההזדמנןת
עבןרטריןתעבןדןתלחפשחייבהמצב

הצעיריםהלהקהרקדנישניזכןןכךהלהקה,

 .כיןצריםשלהםהבימהלמבחן

~~ 

עלפלמנקןהרןקדתהישראליתאתלעכל

אןתנטית,מןסיקהנטןלמשןנה,טכסטרקע

מןכרבדיןקלאהןאגםעמיחישלכשהטכסט
ןעממי.

אלשןבלהתחברשיזףשלהמןבןהצןרך

שיזףנטע

הןבילהממןשכת,העדרןתהלאחרשןרשיה

ןיתכןעמיחי,שלןהמראןתהמיליםאלאןתה

 .נכןנההתמןדדןתבהחלטהיתהשזן

מתמקדתהיאייפלמנקןיי,שלה,החדשבערב

מןפעמעלההיאלראשןנהצרןפה.בספרדיןת

בזמרנעזרההיאכךלצןרךחיה.מןסיקהעם
חןסההצעירןבגיטריסטסבילייהמנןלן

בלהקתםסןלןהיההראשןןןאסקז.אנטןנין

(הזכןריםהןיןסןכריסטינהגאדסאנטןניןשל

אןתךאןהבןייאניהדמיםיימייחתןנתלטןב

ג/ויסמס IIג/עםמתמודדתפילובולוס /.

רןביייפילןבןלןסיי,להקתמןןתיקישלןשה

יחדחברןטרייסי,ןמיכאלןןלקןיןנתןבארנט,
בחירתםהלהקה.עבןרחדשהעבןדהןיצרן

מןזריםהיןתרהספריםאחדעלנפלה

גייימסהגדןלהאיריהסןפרשלןמןרכבים

אתהמתאר ," Finnegan's Wake "גיןיס,
אסןציאטיבית,בדרךמשפחה,שלתןלדןתיה
מאןד.מסןבכת

בספרישדקןת. 45נשמכתהחדשההיצירה

זהאיןאבלמרכזיןת,דמןיןתחמשןבמחןל

המןשג.שלהפשןטבמןבןעלילתימחול

 2מס/לור IIטפוללהקת /.

שליצירןתיןשלהרפרטןאראתלשמרמנתעל

הלהקהלידשעברהבשנהנןצרהטיילור,פול
השםאתהנושאתצעירה,קבןצהשלןהרגילה

היאזהחדשגןףמנהלת 1. ' 2טיילורייפול

ואחרייבת-שבעיימרקדנילשעברהןדס,לינדה
ארוכותשניםבמשךלניו-יורק,מששבהכ,ך

גראהם.מרתהשללהקתהממנהליאחת

רקדנים.חמישההצעירהבקבוצה

בניו-יורקהופיעהטיילורפןלשללהקתו

חדשותעבודותבשתישעברנובמברבחןדש

שללזיכרוהוקדשהערביםאחדשלו.
שנפטרבלהקה,ותיקרקדןגיליס,כריסטופר

מאיידס.מכברלא

(האוירההייאמביינטהייאתשתרמוכרמןיי).

לריקןד.ריקודביןהמתאימה)

השירה,ביןמיזוגלמעשההןאהפלמנקו
ביניהםכשהמפגשיםןהריקו,דהמוסיקה

הפלמנקומתמי.דבאןפןמתקיימים
ספר,דבדרוםבעיקרהתפתחהאותנטי

אתפותחתשיזףןספונטאני.עממיבאןפן

אנדלוסיה.שלהלאןמיבריקודהערב

בדרךמהירבאופןשםנרקדייהסיביליינסיי
לתתכדי ,להאיטוהעדיפהשיזףאך ,כלל

כבר .האופייניהדרמאטילסגנונהביטוי
גאהגוףיציבתשיזףמציגההראשןן,בקטע

אתלשות ,נעותמבע,עשירותוידייםזקופה
 .החלל

ייגואחירהיי,ןהדרמאטי,העצובייטרנטוייאת

בייגעגועיםי!ראינוליחו,נסשלאןייסןלאהיי,
דרןם-אמריקניתלמוסיקהנרקדייגןאחירהיי

ריקןדזהייפלמנקןי!שלבאינטרפרטציה

במניפהנטעמשתמשתבןוחינני,קוקטי

ומפתה.קלהןהבעתה

(מהמילהבדידןתשפרןשהייסןלאהיי,את

(הזמרחונדוייהייקנטהשירתמלווהסולדד)

מתחילתאותהמלווהזהריקודהעמוק),
דרכה.

נטערקדה ,הפלמנקושללרפרטוארבניגוד
ןבליוויגברבבגדיייאסטוריאסייאתשיזף

קסטנאיטות.

ביירומנסהיי,המופעאתחתמהנטע

,שנפתחהמריןמנןלושלבכוריאוגראפיה

סבילייה.שלוהעצובההאופיניתבשירתו
בעליצות,הריקודמסתייםמואץכשהקצב

באקסטזה.כמעט

הןרגלהששיזףהגבןהיםהסטנדרטים

הבמהאלחוזרכהיזוןשביםאליהם

 5עולמנו.אתןמעשיריםהישראלית

כמחזמר-אדומות//ם II//נעלושוב /.

מופיערקדנית,אורקדןעםראיוןבכלכמעט

אתראיתימאודצעירייבגילהבא:הפסןק
החלטתי,במקוםובןאדומותי,ינעלייםהסרט

בשנתשנוצרהסרט, " ...רקדן/באלרינהשאהיה
אדןמתהבריטיתהרקדניתאתוהפך , 1948

בינלאומית,לכוכבתשיררמוירההשיער
מדימשודרכשהוא ,אטרקציההיוםעדמשמש

הכבלים.בתחנןתפעם

כמחזמראדומותיייינעלייםהועלהמכברלא

בברודןוי.

הרקדניםשירר,מוירהלצדכיכבן,בסרט

הלפמן.ןרוברטמאסיןליאונידהותיקים
ומשחקתרוקדתהחדשההבימתיתבגירסה

הקנדיתהרקדניתהראשיהתפקידאת

הכוריאוגראפיהאתאילמן.מרגרטהצעירה

לעבודהראשוןנסיונושזה ,לובןביץילאריצר
דונן,סטנליהןאהבמאימחזמר.במסגרת

המחזמר.בתחוםחדשהןאשגםסרטיםבמאי

'tבז/ארמוריסעםחוגגטוקיו////באלט ו

הדוקיםקשריםבזיארמוריסלכוריאןגראף

ייקאבוקיייאתיצרמעטןתשניםלפנייפן.עם
לתיאטרוןמחןוה,כמעיןלהקתועבורשלו

אתלקבלזכהשעברהבשנההמסורתי.היפני
בסכוםלאומנותיי,היפניהקיסריהאיגןד "פרס
ין.מליןן 15שלמבןטלהלא



ות Iשןחםת Iשןחםת Iשןחםת Iשןחם
II טןקיןבאלטII ביושלן-המצןןהבראתחןגג,

שהיא " M "אר,'בזשלהחדשהביצירתןהיתר
 .מישימהיןקיןהיפנילסןפרמחןה

חדישלמחולהלונדוניתהמטריה /.
" DANCE UMBRELLA " פסטיבלשלשמןהןא

מנהלן .בלןנדןוהמתקיים ,עכשןןילמחןלשנתי
ללהקןתהמאפשר ,המפעלשלהאןמנןתי
הבירה,בעירעבןדתואתלהראןתחדשניןת

בןרו.ןאלהןא

להקת IIמטריה IIהמןפעיאתפתחההשנה

נהריו.אןהדמאת ""מבןלביצירה ,"שבע_בת"

רםברןךשביים ,זןעבןדהעלהמבןסססרט

ההפקהחברת(מטעםפלדציןנהןהפיקה

II מןחןתII (, בתחרןתהראשןולפרסזכה

בפריס.שהתקיימהמחןל-ןידיאן,

בן-זממנו"המחול"תיאטרון /.
הטוף?-בלונדון

LONDON CONTEMPORARY DANCE 
THEATER , המןדרניתהמחןללהקתשהיתה
ידיעל-1967בנןסדה ,בבריטניההראשןנה

גראהם,מרתהשלמרקדניהכןהו,רןברט

אןמנןתיכיןעץגםארןכןתשניםבמשךששימש

אןמנןתחןבבהאןןאר,דןרןביו"בת-שבע",של

ןזכתההתפתחההלהקהאמצעים.בעלאנגלי,
שכןהושעהשנים,כחמשלפניאבללמןניטיו.

תכןפיםשינןייםבהחלןמניהןלה,למעשהפרש

החמיר.ןמצבהאןמנןתיים,מנהליםשל

נקלעהןהל,ךהצטמצםשקהלה ,הלהקה
אןמנןתית,זהןתשללמשבררקלאלבסןף

נפטרהאןןארדרןביו .כספייםלקשייםגםאלא
להתאיםידעהלאהלהקהשנים.כארבעלפני
בןטלןהשנההמשתנה,למצבעצמהאת

ארנוושרהמאת

 IIמגיירת IIהיאהשתיים-עשרההשנהזן

 ,גראאלידעלמחןל.נןערבניבאדיקןת
המחןל,בתחןםןאשת-ציבןרמןרה-מחנכת

ביסןדיןתהנעשהמלמטה,בחינןךמאמינה
כלבמשךאינטנסיבית,בצןרה ,ןבדקדקנןת

הכתבהנפתחהכךשנה.אחריןשנה ,השנה

אלידעכאשרשעבר,בקיץשנכתבההמקןרית

מגמתשלהאמנןתיתהמנהלתהיתהעדייוגרא

מתא"ובאירגןוחלןמאזבמתא"ו.המחןל
שלהביתההליכתהכןללמפליגים,שינןיים

 ,לכו .גראהתןכנית,שלןהאמאהרעיןוהןגת

עםשלההאידיאןלןגיהתהיההכתבהבסיס
מעןדכנןת.תןספןת

עוזרתהעםביחדגראאלידעאירגנואיך
מתא"ןאתבר,גבילשעברהרקדניתהנאמנה,

ההיסטורית?

 .תקציב-המפתחמילתבעזרתכל,ראשית
מסןבסדתממלכתיתתןכניתשרקמסתבר,

כמןכזהפרןיקטלהריםמסןגלתכראןי

ןעקבימתמשךחינןכימפעל-מתא"ו
ןלאמנןתלתרבןתהשנהכלבמשך

הבאתםהןאהפעילןתשיא .לנןער

שלןשהבמשך ,אחתגגקןרתתחת

תלמידיםשלפנימיה,בתנאי ,שבןעןת
היכרןתהעןשיםהארץרחבימכל

במסגרתשאפשרכמה(עדמעמיקה

בהדרכת ,המחןלעםהקצר)הזמו

כאמןר,השנה .שןנןתמאסכןלןתמןרים

ןמאהברןאתגראאתראינן

הקיץבמחנההמאןשריםהמןכשרים

 .בכפר-סבאבפנימיההמסןרתי

 ?בדיוקזהמהמתא"ן,

שלהאמנןתיתהמנהלתגרא,אלידע

שליהשיטה IIהיןןסדן:מאזהמפעל

 , 18-12בגילאיןנןערילדיםעםלעבןד
לסגןרהיאהמחןל,בשטחהמןכשרים

ןלעבןדהחיצןנימהעןלםאןתםןלבןדד

ןכיףלימןדיםשלבמחנןתאיתם
ןתילהחייביםהמןריםנןסף,ןתנאימרןכזים.

 !ביןתר'הטןבים

הרקדנים-הנופשים?נבחריםוכיצדהםימ

II צעיריםלכשרןנןתלהגיעשלנןהכןןנה

 ,הארץרחביבכל ,ןבשקטבשפעהצןמחים

ןאחריםפרטייםלימןדממרכזירחןקים
גבןהה.לימןדיםרמתגה·נהושבהםבמרכז,

הלןמדיםכאלהכל,ראשיתמתקבלים,למחנה
מןשביםפיתןח,בעיירןתציבןריןת,במסגרןת

במןעצןתןחןגיםסים IIמתנמרןחקים,ןקיבןצים

בןחריםןאנחנןלבחינןת,ניגשיםהםמקןמיןת.

אםאפילןמביניהם,ביןתרבמןכשרים

המחירחלשים.שלהםןהידעהטכניקה

ם Iקדנר

יר"צ IIהפס-"מ
מתא"ןשל

אח,דבמקצןעחיזןקמקבלתלמידכל .להפיק
 !'ביןתרלןהמתאים

II להבנה,התלמידשלבהבאתןשלנן,הסןד

האפשרןיןתברירתלאחרמגיעיםשלהישגים

במתא"ולימדןהספציפיים.הכישרןנןתןחיזןק
המחןלבמקצןעןתהמןרים-הרקדניםהשנה

צחיתדמןר,עידןאן-פרידלנ,דסאליהשןנים,
ל, IIמחן .פןרטלאןרליאבידן,אלןןפטיש,

חןסהשלמלהקתןקידר,יןאבהישראלי
 . IIלימןן

עכשיו?שואפתאתלמה

II תרןמתאתןלהפיץלתעדכרגע,חשןב,הכי

המקןמי'!המחןלבעןלםן"מתא

הראיןןאתגראסיימהזהירה,באןפטימיןת

בקיץ.לישנתנה

שלהמנהלתלאכברגראאחדיםשבןעןתזה

 .חדשבעל-ביתבאלמגמה .במתא"ןהמחןל
גבישלמעןזריהאחד , 30קןגןו,קלאןדיןזהן

בירןשלים.האקדמיהןבןגרמתא"ןבמחנןתבר

קרה?מה

מתא"ן:ל IIמנכסטריזןבר,אןרי
II אתןלשנןתמחדשלארגןהחלטנן

זאת .מתא"ןשלהכלליתהתפישה
שההנהלההכב,דהגרעןןבעקבןת

מינןיה,עםקיבלההחדשההציבןרית
לאלמשל,קן.ישןרעלןהחליטה

אתמכסןתשאינןפעןלןתיתקיימן

שתיחיבןרעלהחלטנן .עצמן
המנהלשלהנפרדןתהפןנקציןת

גראבפןעל.המנהלןשלהאמנןתי
בבניית ,נפלאהעבןדהעשןאכןןבר

אחריאבלבמתא"ן,המחןלתחןם

לעשןתההנהלההחליטהשניםעשר
כדיללכת,מהןןלבקשבדק-בית

אתןלבדןקחדשדםלהכניס

תפישהעלהחלטנןהקןנספציה.
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להםהארץ,מכלמןכשריםצעיריםרקדנים
תחןלקהארץשנתית.הכשרהתןכניתתיבנה

קבןצןתןיפעלןיןקמןבהםאזןרים,לשלןשה

יעבדןאיתןקלאס','מאסטרבצןרתאזןריןת

השני,כיעדנעסןקבמקבילהשנה.כלבמשך
זאתןנעשהבישןביםהמחןלאמנןתבפיתןח

אחדלאיזןרמאסיביתכניסהעל-ידיתחילה
השטח'!אנשיעם

קורה?מהגרא,אלידע

כלעלים, IIהמתנסחברתלידיעברהמתא"ו"
אני .שליהראשבדיןקלאןזהמכ,ךהמשתמע

 r--ןלאמקצןעיבאןפןלעבןדרגילה
 j]סןציאלית'!עבןדהלעשןת

כולל ,פנימיהבתנאי ,שבןעןתלשלןשה

 !'ח"ש 1,600הןא ,ערבעדמבןקרלימןדים

הזאת?המסגרתשלייחודהמה

II הרבהמכאן.באיםהטןביםשכל ,מתברר

מחןלבלהקןתהיןםהמןפיעיםרקדנים

אתאצלנןעשןהארץברחבימקצןעיןת

שלימדתיאןמרת,לאןאני .הראשןניםצעדיהם
אתלפניהםפתחתירקאלאלרקן,דאןתם

במשךהמחנןתהמשכיןתבשלהמחןל.עןלם

התפתחןתם.אחרילעקןבמסןגלתאני ,השנה

 ,להצליחסיכןילהםשישבאלה,בןחריםאנחנן

 ,טכניקהחןסרבשלמתןסכליםיהיןשלא

להתקדםאנס'צלהםאיןבמקןמןתיהם .למשל
אנחנןהסגןרה,,במסגרתןכאןיכןלתם,לפי

במטרהכןרחם,בעל ,אןתם 'מדביקים'
 !'גןןניןכלעלבריקןדהתנסןתשפירןשה

עםשבועותבשלושהלעשותאפשרמה
מנוסים?ובלתיצעיריםחבר'ה

II כלזמןןבמשך-רבןתהמחןלאפשרןיןת ,אכן

אפשר .רקדניםמהםלעשןת-אפשריאקצרכך

העןלםשלהנפלאהטעםאתלהםלגלןתרק

לגרןתען,דשלטעםלהםלתתהזה.הנהדר
מישגםלהם,מבהירים ,למשל ,אנחנןאןתם.
 .רקדולהיןתיכןלבקלאסיחזקכל-כךשאינן

באלט ,הזהבעןלםנןספןתאפשרןיןתשי

בטן,ריקןדיבןטן, ,ג'אזמןדרני,

 ~~-ןאפשרליצןראפשרןסטפס,אילתןרי-קןנטקט



I שןחםתI שןחםתI שןחםתI שןחםתI ת
מממשלתקיבלהשהיאהמענקלמעשה

בריטניה.

קיןמהמראשית,ששימשרןמנןמשהאןמר

"לא :האןמנןתילמנהלןעןזרחזרןתכמנהל
לפעןל,תמשיךשהלהקהיתכן, .יהיהמהברןר

 ".-12ל-16מיצןמצסרקדניהכשמספר
רןברטלאחרןנהנתמנהאןמנןתיכמנהל

להתפטרהספיקכברהןאגסאבלאלסטןן,
מהמןס,דישארמהלדעתאיןמתפקידן.

המןדרניבמחןלכךכלנכבדתפקידשמילא
בבריטניה.

ו Iלברלמברמו /.
שניהל ,קתבמחלןהשנןיהיןצרקרסניק,הנס

ברמן,בעירהכןריאןגראפי"ייהתיאטרןןאת

 ,) 2מסיבישראל"יימחןלהרבעןן(ראהגרמניה
לברלין,רקדניןרןבעסןעבר ,העיראתעזב

חדשה,במסגרתלפעןלהזדמנןתלןניתנהשס
הספיקכברשס , Volksbuhneה-בתיאטרןן

אןדןתעלטאבןרי,גיאןרגמאתמחזהלבייס
המפלגהמייסדתלןכסמבןרג,רןזה

ידיעלשנרצחההגרמנית,הקןמןניסטית
מלחמתסיןסאחרילמאסר,שהןבילןהחייליס
 .הראשןנההעןלס

תפסהברמןשלהעירןניבתיאטרןןמקןמןאת

לפניבארץהןפיעהשלהקתהלינקה,סןזנה
"להקתןעסישראל"ייפסטיבלבמסגרתשנה

הראשןנה,הפעסזןהקיבןצית".המחןל
ןכרקדניתןיצרהעבדהשתמיד ,שלינקה

ניהןליתפקידעצמהעלקיבלהעצמאית,
ממסדי.תיאטרןןבמסגרת

מנהלוםחולופו
להקתממיסדיאליאש-צייין,מאירה /.

 ,בנין-יןרקהשןההשלה,החיהןהרןחתמ"ר"יי

 .מןלרגיניפרשללהקתה"ללמנכנתמנתה

הכןריאןגראפיסאחדברןס,כריסטןפר /.
עסבארץגסשעבדהמעןליס,הבריטיס

עבןריצרהאחרןנןתןבשניסייבת-שבע",

למנהלנתמנהבהאג,תיאטר"דנסיינדרלנדס
בלןנדןן.ראמבר"ייבאלטשלהאןמנןתי

~4 

גברים
רוקדים
נשים

תבוריוסימאת

מחןץהראשןנה,הבירההיתהירןשליס
מחןללהקתהןפיעהשבה ,רןסיהלגבןלןת

בןחןאבןכעיןפטרבןרג,מסנטהגבריס

שינןיייכינןרןסיסשמבקריסלמהמערבית
י!הבאלטבתפיסתמהפכני

רבהבמיןמנןתרןקדיסגבריסחמישה

הבאלטיצירןתממיטבנשייסתפקידיס

סמלהסהעןלסשבעיניתפקידיסהקלאסי,
ןהקלילןת.השבריריןת ,הנשיןת

ןאלריהלהקה,מנהלשלבראשןנןלדהרעיןן

לייגימלאןת"יצאשהןאאחרימיכאילןבסקי,
לגימלאןתיןצאיסרקדניסהןלדתן,(בארץ

עבןדהשנןת 20לאחר ,-40הגילבסביבןת
אךכשנתייס,לפניקרהזה .הבימה)על

רבןת,שניסלכךשאףמיכאילןבסקיןאלרי
 ,אןקראינהשבמערבלןצקבעירילדןתןמאז

הפןלנית.מהתרבןתהןשפעהאשר

בעירמחןללמדבימה,עלחלסמילדןת
שסאןקראינה,בירתלקייב,ןעברהןלדתן

גסןשסלמחןלספרבביתשניסארבעעשה

ןאסילייבה,אנטןנינה ,שלןהמןרהאתפגש
האירןניה,למרבהכיןס,המתגןררת

הילדעלעיןשמההיאבתל-אביב.
האחריסאחריהמפגר ,השפןףהחלשלןש,

שיעןרילןלתתהחלהפנימידחףןבעקבןת

התקבלהלימןדיס,גמרלאחרפרטייס.עזר
במשךבאןדסה.ןהבאלטהאןפרהלתיאטרןן

שלןהגדרתןלפילרקן,דהספיקשניסשש
ןכלהנסיכיסכלייתפקידיאתעצמן,

הזאתייהמחשבההלאה?ןמה !'האלברכטיס
לרקןדשרציתימכיןןמנןח,לינתנהלא

שןנה,בפלאסטיקהיןתר,חדשניתבצןרה

בשפתןאלאהנסיכיסבשפתלדברלארציתי
 .זאתרןאהשאניכפיהעכשןןי,האדסשל

במערכה ,ביגיזלירקאןליכךלעשןתהצלחתי
חייביסרקדניתאןשרקדן ,חןשבאניהשניה.

לרקןד ,העכשןןיתהפלאסטיתבשפהלשלןט

זמננןבניכןריאןגרפיסשלעבןדןתיהסאת
לגןןןכדירקלאמןדרניס,בנןשאיסןעבןדןת

גסאלאעצמס,אתלהביעאןהרפרטןאראת

מכןלאחרשיעזןר ,נסיןןלרכןשמנתעל

שהכרתיאחריקלאסייס.באלטיסבביצןע

עמןקהבצןרהלרקןדהתחלתימןדרני,ריקןד

בחןפשיןת ,המקןבלתהקלאסיקהאתיןתר

הקלאסיקה .אחרתןבהבנהגדןלהיןתרהרבה

הפכהבשבילי,אקדמיתכהלהיןתהפסיקה
חיהי!יןתרלהיןת

שנןת 14לאחרזאתאןמרמיכאילןבסקי
אחד ,אייפמןבןריסשלבלהקתןעבןדה

 .ברןסיההמןביליסהמןדרניסהכןריאןגרפיס

אחדבאןדסה,ביניהסהפגישההמקרהיד

מיכאילןבסקישניס 14ןבמשךמהשניהתרשס

שאןתס ,אייפמןאצלראשייסתפקידיסרןקד
 .מיכאילןבסקישלמידתןלפיבמיןחדעיצב

ביןתרהגדןלההאןמנןתיתהפריחהתקןפתייזן

לא ,בלהקתןאייפמןעסשעשיתימהשלי.

היתהלאכילהקה,באףלעשןתיכןלהייתי

 Valeri MichailoYskiמיכאלובסקיואלרי

 .להיןסגסנכןןןזה .להדןמה

עסעבןדתישנןת 14במשך ,האמת"למען

מבחינהגסמןןת,עדעייפתיאייפמן

אייפמןכיפיסית,מבחינהןגספסיכןלןגית
 .הפסקהללאאדסלרגע,נחשלאאדסהןא
נשפכיסרעיןנןת .טירןףעדלעבןדמסןגלהןא

אדיר:היהעליהעןמסהשפע.מקרןכמןממנן
 .ןבחן"לבביתהןפעןתחזרןת,חדשןת,עבןדןת

עללעבןדתישנהעשריסשמלאןייברגע
לגימלאןת.לצאתהזכןתאתניצלתי ,הבימה

בפצעייטיפלתינחתי, . 38בןאזהייתי
ןאנרגיהכןחהרבהאספתיהמקצןעייס,

גס .ביצירהלהמשיךהזמןשהגיעןהרגשתי
אחתשנהבמשך .לעבןדאןתידירבנןידידי

קירןבמלהקןתרקדניסכמהמסביביאספתי
הןפענןעבןדןת,כמהשיחזרתיןמהימאליי,

י!לחן"לןנסענן

חדשהלהקההיןס"להקיס :ממשיךןהןא
תומךאינןהממסדפשןט.דבראינן ,ברןסיה

 .מקןבלתאינהעדייןהספןנסריסןשיטת

 ,לחלןטיןשןנהבלהקהכשמדןברבמיןחד

שברצןניאןמרכשהייתיבלבד.גבריסלהקת

כןלסכללבדרךגברית,באלטלהקתלהקיס

 as the "Daying Swan "הגווע"הברבורייבתפקיד

כל-כ,ןשלאעניתיטרןקאדרן?'יכמןשאלן:
כלקןדסלרקןדחייביסשרקדניסמכיןן

הכל ,ביטרןקאדרןי .נשיסלחקןתןלא .כגבריס
מן ,בימתיתמבחינהלי,ןמזכירהןמןר,עלבנןי

 .טעסבטןבעשןיתמידשלאיקןנצרט-סלטי,

אחרת,בדרךזהאתלעשןתרןצההייתיאני
הןמןר,ישןאסרצינןת,שלמסןיימתבמידה

בגישהבלב,דבאלטטכניקתעלאןתןלבסס
גבראיך ,בעצמיראיתיגרידא.כןראןגרפית



fiשןחםת Iשןחםת Iשןחםת Iשןחם 'l 
הבאלטלהקתלמעשההיתהזולהקה

מריידיעלנוסדההיאבבריטניה.הראשונה
 .רמברגכמריסבוארשהשנולדהראמבר,

במסגרתשעבדהאחרילאנגליה,משהגיעה
II הרוסיהבאלטII שנותבאמצעדייגילב,של
-50הבשנות .מופעיסלהפיקהחלה ,-20ה

לסגנווהקלאסימהבאלט IIראמברבאלט IIעבר
מודרני.

אנדרסופרנקשימששניסעשרבמשד /,
 .הדני"המלכותיהבאלט IIשלאומנותיכמנהל
הנוכחית.העונהבסוףלפוגעומדשלוהחוזה

פטרהדני,הרקדובתפקידאותויחליף

שאופוס.

רקדניסזוגשלבנסהואשאופוספטר

הסיבותביוהנשי.הריקודאתרואה

שעשינו,מהלעשותאותנושהביאוהשונות
נגדמחאה .מחאההיההראשוניהדחף

לדברהפכהשהקלאסיקההאומרתהגישה
רוקדיס .יכולתסלפירוקדיסשהכלהמוני,

ואת , IIגיזל IIאתכמו IIהסילפידות IIאת

 ...פונישל IIפא-דה-קאטר IIכמושניהס
הכוריאוגרפיס,חשבומהלגמרי,שכחו
משלו.וגישהסגנווכוריאוגרףשלכלשכחו
גבררקדויכולנשיתפקידכלשלאודאי
בביצועמענייויהיהדברכלולאלבצע
דבריסשבחרתיהסיבה,זאתגברי.

"פא_דה_קאטר",כמומאודמסוגנניס

עלקטניס,פרטיסשלטכניקהעלהמבוסס
אלה".פרטיסשלהמוחלטהליטוש

בתכניתסהמודרניותהעבודותבפרק

כוריאוגרפיסשלעבודותרקמצויות
לשתי,נוסףוקרליואייפמוכמורוסייס,
עצמו.מיכאילובסקישלעבודות

להקתועובדתהמודרניותמהיצירותבחלק
מינאטורהשלבז'אנרמיכאילובסקישל

 .יעקובסווליאונידאתהמזכירקלאסית,
ליעקובסוו,להתקרבחששמיכאילובסקי

בשיחההכוריאוגרף,שלמותולאחרירק
כמהעדהביוהואאירינה,אלמנתו,עס

וכמיהתסחשיבתס,דרכיהיוקרובות

בההכוריאוגרפית,המינאטורהלז'אנר
קצר.כהבזמוהרבה,כהלומרצריד

שדווקאהגורל,שלאירוניהבכדיש
זמולפניעדוהמסוגרתהפוריטניתברוסיה,

שגסמלהקהכדכלהתלהבורב,לא
השיכרווזהאולימוסכמות.שוברתבמערב
 .מהחופשהגדול

גסחששו.רביסלירושליס,בואסלפני

למרותבאהדהאותסקיבלוברוסיה
"בוודאיוהמנהל.הרקדניסשלחששותיהס

שלהשניחציולפניבמיוחדמאו,דשפחדנו
עסטוטו,לבושיעמדנוכשכברהמופע,
זה .מלאכותייסוריסיסהראשעלפאות

המס,ןשעלהאחריפטרבורג.בסנטהיה
האולסהראשונה,בתנוחהעמדנוואנחנו

בפעסוכשנעמדנוכפייס.במחיאותפרץ

סערהאולסהאצבעות,קצותעלהראשונה
כולסטוטאלי.היהההלס .הקטעסוףעד

'טרוקאדרו',נוסחהיתולילמופעציפו
קצותעלקצתישוטטוהבחוריסכלומר

אתכשראואבל .הכלוזההאצבעות,
ריקמתאתהיטב,המבוצעותהדקויות

מהכלבביצוע,השלימותאתהמחול,

הגדוליס,בתיאטראותאפילונשכחשמזמו
נדהמו".כולס

rf-

גסואנגסה.ומונהשאופוספרנקמפורסמיס,

שלבית-הספראתסייסכהוריו,ממשהוא,
II באנגליהועבדרקדהדני",המלכותיהבאלט

 .ואמריקה

סנטר"ב"לינקולוסאווווורה /,
דורהפוסט",ה"ג'רוסלסשלהמחולמבקרת
הספריהידיעללניו-יורקהוזמנהסאודו,
מצבעללהרצותסנטר,שבלינקולולמחול
בישראל.המחול

דורה .אוקטוברבחודשהתקיימהההרצאה

למחולשקרוה"ניסיס"אתתיארהסאודו
עתיקותבתקופותהמחולאתסקרהבארץ,
ראשיתמאזבארץהאומנותיבמחולאירעומה

אלה.ימינוועדהמאה

שלמהאולפורקדניסזוגהופיעההרצאהאחרי
בראשסרקדניס,שלשלישיהוכופרי,יגאל

המפורסמיסמרקדניהלשעבררוס,ברטראס
את,המתארשלובמחולגראהס,מרתהשל

 .אבינויעקבשלסיפורו

הישראליתהספריהידידיאגודת IIהנהלת
לכבודפניסקבלתערכהבניו-יורק IIלמחול

מישראל.האורחת

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

תתקייסחדשהבינלאומיתתחרות /,
 .רוסיהפטרבורג,בסנטהבאבקיץלראשונה

 .פליסצקיהמיהתהיההשופטיסחברנשיאת
באוגוסט-24ל-16הביותתקייסהתחרות

1994 . 

(נשיס) 16- 24בגילאיסלהיותהמתחריסעל
 .(גבריס) 18--25ו

בטלפוו:להתקשרישלפרטיס
 007-812-275 4219 :בטלפוו

 ; 275 3710או
 275 3709 .פאקס:

צרפתה, IIמונפלמחולפסטיבל /,

לצרפת,המזדמניסהמחול,אמנותלחובבי
מונפלייהבפסטיבלהמופעיסרשימתהנה

 :הקרובהבעונה

שניקובבארימיכאיל- ' 94במרס 19
 " White Oak Dance Project "וה-

אוליביהשללהקתה- ' 94באפריל 9
וילגראנג

תיירוודידייהשללהקתו- ' 94באפריל 14
מאתילדשללהקתה- ' 94באפריל 28-29

מונייה

ביצירתונדג',יוסףשללהקתו- ' 94במאי 11
II מפקיו"האווז

שלהצעירההלהקה- ' 94באפריל 13
II תיאטרדנסנדרלאנדסII 

מונפלייה:פסטיבלכתובת
HOTEL DES FESTIV AL 
7, BLVD. HENRI IV 
F-34000 MONTPELLIER 

1120 6761 33-: TEL 

המטאפורי""הגוף /,

המשותףשספרוברטל,ולאהנאמונירה
יצאויצירתיות"מודעותתנועה, IIהראשוו

פירסמוובעברית,באנגלית , 1975בשנתלאור
הגוף IIכותרתונוסף.ספרלאחרונה

 .בתנועהבתיראפיהעוסקהספרהמטאפורי".

להופיעעתידההחדשהספרעלסקירה

 .בישראל"מחול IIהרבעוושל 4 'מסבגיליוו

פלינטפלמינג /,

מנהלושנהכעשריסלפניעדשהיהמי
הוזמוהדני",המלכותיהבאלט IIשלהאומנותי
ביתעבורחדשבאלטליצורלאיטליה,
הבאלט .במילנו IIסקאלהלה IIהאופרה
המחזאימאת , IIלןלן IIהמחזהעלמבוסס

וודקינ.ךפרנקהמאה,מראשיתהגרמני

אתההורסתייצרית,אישהדמותהיאלןלן
זהבההמתאהביסרביס,גבריסשלחייהס
ז'קןמרטשידיעלנרצחתהיאלבסוףזה.אחר

 ·בלונדוו

לןלן,אודותעלוודקינדשלהמחזותשלושת
ברג.אלבומאתזהבשסלאופרהבסיסשימשו

רובינסג'רום /,

זכהרובינסג'רוסהאמריקניהכוריאוגראף

ונתמנההנכב,דהצרפתיבתוארשעברהבשנה

שס. IIהכבודמסדראביר IIל

-~~ 

סוקולובאנהשללפעילותהשנה 40 /,
בישראל

-ורעיתובישראלב IIארהשגרירשלבביתס
קבלתנערכה-מושבעתמחולחובבתשהיא
שנות 40לציווסוקולוב,אנהלכבודפניס

הגיעההיא .בישראלסוקולובשלפעולתה
 ,-50השנותבתחילתלארץלראשונה

סיורהלקראת , IIענבל IIעסלעבודמשהוזמנה
ל. IIבחוהלהקהשלהראשוו

בשניסבארץ,שנהמדיאנהעובדתמאז

שלהקיץ-בקורסבהוראהבעיקרהאחרונות
 .בירושליסרוביוש IIעהאקדמיה

אמרה:היא .האורחתאתברכהלוי-תנאישרה
II בינלאומי,שסבעלכוריאוגראףהיאאנה

אדידוע.זהכל-המודרניהמחולמחלוצי
ולוחסרגישאומוהיאשאנהלהדגישחשוב
עסוביולאדסאדסביואנושית,הבנהלמעו
הנאבקהאדסעלמדברותיצירותיהכל . 0לע
כלמפני-והרוחהנפשהגוף,שחרורעל

שהיא.עריצות

II ובידידהמעולהבמורה'ענבל'זכתהבדמותה
 .האומוידידנו,אלינואותההביאמאזנאמנה,
 .מאזנמשכתזוידידותרובינס.ג'רוסהגדול

האומניסשניהצליחוזואצילהבידידות

הגדולה,לארצסמסירותסאתלאחדהדגוליס
 .ישראלהקטנה,ולמדינהאמריקה,

עתיקהיהודיתמורשתממזגיסהס"באישיותס

דינמיחדש,עולסשהיאארצס,תרבותעס
ונדיב."

יצאוהזקנותהגבירותכששתיהיה,מרגשרגע

 , IIענבל IIותיקישלנגינתסלצליליבמחוליחד

 .במסיבהשנכחו

באלטתחרויות
הבאלטתחרותתתקייסהחמישיתהשנהזו /,

התחרויותארה"ב.בג'קסונויל,הבינלאומית
-2בהחגיגילסיוס ' 94ביוני-18הביויתקיימו

 1990בשנתשהתקיימהבתחרות .' 94ביולי
ארצות.-24מרקדניס 109השתתפו

-ללפנותישלפרטיס


