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v להקנר

"הנרנוענררון"

בארה"ב

מןצלחמסיןרשבה IIהתנןעתרןו IIלהקת

שןבלהןפיעהןזמנהןהיאבארהייב

פסטיבלהבא. MID EASTIWESTבפסטיבל

הקהלביותרבןתמפנשיליזןםמטרתןזה

הקיףהמסעישראלים.ןאמניםהאמריקני

 .נדןלןתעריםשבע

 , IIבראשית IIמתןךקטעיםכללההתןכניה

II ןןמסכהיימסךII הביקןרתלקשת.",מעבר

ןצןיואןהדתבמיןחדהיתהבאינדיאנפןליס

לנילאיםהיטבמתאימיםשהריקןדים

ןהין ) 19-10 (הרקדניןתשלהצעירים

 .ןחוצבעבדמיןו,משןפעים

צןןתהצטרףהצעירןתהרקדניןת-33ל

ןבהםבןנריםתשעהשלמכןבדמלןןה

ביטחןואישמלןןה,אםפסיכןלןנית,

יחסיןאשתהצנה,מנהלתתאןרוןתחבןרה,

נעשההסיןרלקראתשימרןולדבריציבןר.

חןפשתןבימיהת~ןעתרןו IIסיירת IIניבןש

בשעתהיםבשפתהבנןתהתייצבןהקיץ

בנןסףיןמיתמיילצת.לרימןקדמתבןקר

 .קראטהןתרניליכללייםכןשרלתרנילי

אמריקניטלןןיזיהצןןתידיעלתןעדהמסע

עםבשיתןףהמסע,עלסרטלהפיקבמטרה

דןרןנילניניאחינןעםהזמרתשלמסעה

 . 1995בפברןארשיעירך

V בקיץרוקדים

בפינלנד

מחןלאירןעישניבפינלנדיתקיימן 1995ביןני

 21-11 (בינלאןמיתבאלטתחרןת :מרכזיים
קןאןפיןבעירהמחןלןפסטיבל )' 95ביןלי

) KUOPIO (, -ביןלי. 4עדביןני 28מ

הןאשלהשהיןיירהבינלאןמית,התחרןת

הבאלטשלהאמנןתימנהלןאןטינויןרמה

 ,קטנןריןתלשתימתחלקתהפיני,הלאןמי

המחןלןהוהקלאסיהבאלטבתחןםהו

 , 19-16בניןלרקדנים , 18-15לבני ,המןדרני

למנצחיםדןלר 8,000בסכןםהםהפרסים

אחת,ןרקדניתאחדרקדוהבןנרת,מהקבןצה

בקטנןריהלמצטייניםלאישדןלר 3,000ן-

פרסשליינתואלה,מלבדהצעירים.של

 .הטןבההכןריאןנרפיהעבןרדןלר 10,000

עלסימפןזיןונןסף,אירןעיתלןןההתחרןתאל

כנסשיעסיק(נןשאןהרפןאההמחןלבעיןת

בארץ)·הקיץשיתקייםנןסףעןלמי

 ,פינלנדשלהאנמיםבאזןרעירהיאקןאןפין

בפסטיבלהנןשאיםפיני,מחןלמלבד

מחןלןתספרדי,מחןליהיןהשנההבינלאןמי

שלשיחזןרונןשאןכוהבארןקתקןפת

חייםלאןרחלדאןנצריךהיהיי :שימרןו

יןמוכתבההלהקהאמנןתי-יצירתי, ,יןמיןמי

הןקראהיןמו .לזןנמזןנשעברמשןתףנןדד

הןמןרעםהצנהבליןןייןםכלשלבפתיחתן

נםלנןהיהלכךבנןסףבןנה,ןביקןרתטןב

הרבתההלהקה ,לילהןסיפןריהיןםשיר

לקירןבהלבמכלשירהרנעיאלההיןלשיר.

להקתלנהלשכדי ,מסתברלבבןת."

שאינםכישןריםנםצריךילדים/נןער

נטן,למחןלדןןקאקשןרים

 rfוןJ:1ר'שתידור ,'כור ,התנועתרוןקתלה

ערבהמיןחדיםהמןפעיסביו .מחןליצירןת

סערןתשעןררהמנייההנרלרקדניתמחןןה

בשנןתשלהןהבןטיםהביקןרתייסבמחןלןת

הפיניהבאלטרקדנינרט,ןאלסקה ,-20ה

מיכאילמאתנדירהביצירהיןפיעןהלאןמי

 ".האהבהמבחוייפןקיו,

ןצרפתמאננליההבארןקלתקןפתמןמחים

ביועתיקןת,יצירןתשלשיחזןריםיצינן

שארפנייהאנטןאיומאתלמןסיקההשאר

שנה 300שמלאןהבריטיהמלחיו ,פרסלןהנרי

~למןתן. -

V "rכו כrקס"י

רוקדים

BASEBALL 
ןלהקתן ,ייפילןבןלןסייממייסדיפנדלטןו,מזס

המשחקשנןשאןחדשמןפעהכינןיימןמיקסיי

כדןר-הןאהלא ,רביסאמריקניסעלהחביב

 ".בייסבןליי ,בסיס

אתשלןבכןריאןנרפיהמנצלפנדלטןו

 ,מנסהןהןא ,למשחקהאןפייניןתהתנןעןת

ןאתהמשחקרןחאתלהביע ,כדברין

 ,מזמואןתןעינייוהבייסבןלנןשא .תמציתן

כברהחדשההיצירהאתלתכנוהחלןהןא

-rr . 1992בשנת

V כוס-פרלrפריי

~להסבנרא

ור nה~הריקוד

חוקךתפךוומוס!פךל

המחולממווסךווכוךואוגךפות!

נחוךשנפטךההמוךךנו,הכושו

שענךנונמנך

כ,ךעללחשןבדמיןושלמעטהלאמידהדרןשה

ביוקשרקייסהיהןלאכמעטשנה 50שלפני

ממןצא ,השחןרלריקןדהמןדרניהמחןלאמנןת

מתקיימיםהיןהכןשיןהמחןלהנ'זאפריקני,

הרצינית,הבימתיתהאמנןתלמסנרתמחןץ

משעשעמרכיבהיןהיןתרןלכלייהלבנהיי,

ייזמר ,הראשןוהמדברבסרט .בידןרבמןפעי

אלהזהב,קןלבעלהיהןדיהחזושרזיי,'הנ

איפןרשלעבהבשכבהמכןסיסכשפנין ,נ'ןלסןו

שלהמסןרתיתהמסכה-בלבומצןיוןפיןשחןר,

 ,ייהמצחיקייהכןשי

נשיסשתיאלההין

דןרהםקאתריומלןמדןת,

אתשהכניסןפריימןס,ןפרל

מסןרןתעלהמבןססהמחןל

מןפעיבעקבןתאפריקניןת,

המערביבעןלסלהקןתיהו

האמנןתאנשילתןדעת ,כןלן

 .באמריקה

 ,-30השנןתבסןףהיהזה
קבןצהאזפעלהןבנין-יןרק

בעלימןדרנימחןלשלאמני

ןחברתיןתפןליטיןתדעןת

 " NEWשנקראהמתקדמןת,

" DANCE GROUP , רבים

שביוקבןצה,אןתהמאנשי

ביתקיימהפעילןיןתיהיתר

שידסלאלהנםשנןעדספר

יהןדים,הין ,יקרלימןדשכרלשלםמשנתאינה

מאסלאןסןפילימדהסןקןלןב,אנהפעלהשם

אמניהשתתפןייהחדשההקבןצהייןבמןפעי

חןתמםאתלהטביעהיןשעתידיםמןדרנימחןל

יו'נמק-קייל,דןנלדכנןוהמחןל,עןלםעל

 .ןיידמוןצ'רלסננריודניאלארדמו,

עםלראשןנהפריימןספרלהןפיעה 1941בשנת

אחרשניםןשלןש ,החדשהייייהקבןצהלהקת

יצירןתיהביומשלה.להקהלההיתהכברךכ

ןשמה-ייאפריקניייטקסהמחןלהיההראשןנןת

שלהתפתחןתהכיןןועלמצביעהיצירהשל

מעמיקבמחקרלעסןקהחלההיא .פריימןס

 .אפריקניןתמחןלמסןרןתשלןמרעי

תןךפריימןספרלביצעהזןמחקרעבןדת

פרסיבלהמןסיקאיבעלה,עםפעןלהשיתןף

השןרשיםאתלנלןתלאפריקה,נסעןהם .בןד
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במוצאשהעיסוקלפנירבותשניםשלהם,

לאופנה.היההאתני

בניו-באולפנהשפיתחהההוראהשיטותגם

הקדימהושובאפריקניות.ממסורותשאבויורק

הפדגוגיותהגישותאתשניםבעשרות

מסוגלשהמורהייככל ;שאמרהשעההמודרניות,

בשפתרקולאהגוףבשפתעצמואתלבטא

 .יותריימשובחתשלוההוראהכןהמילים,

אני"למהענתה;רוקדת,היאמדועוכשנשאלה

הזעקהזושלי.הרפואההואהריקודכירוקדת?

לכלהמשותףהתיסכולאתזמנית,ולוהמקלה,

ייבלתיהםאמונתם,אועורם,צבעשבשלאלה

אנימעוות,כעץלגדולתחת ....בחברהנראיםיי

התיסכוליםואתשליהזעםאתלרקודמסוגלת

שלייי.

זובארץ.להקתהעםהופיעה-40השנותבסוף

לראותבארץלרקדניםראשונההזדמנותהיתה

ליזכורות .מהואפריקניריקודעיניהםבמו

המהמםהתיפוףהרצפה,עלהאדירותהרקיעות

ייאוהלבאולםהציגהזושלהקהוהמקסים

הישן.שםיי

 "בנהרותאוידבר"בפריימוספרו

" F RIVERS סME סדPEARL PRIMUS IN "SPEAK 

המחולשלביותרהחזקהמרכיבהםהמקצבים

יודעאינוייהקהלפריימוס;פרלאמרההשחור.

יודע.הרקדןאבלגרוע.ומימעולהמתופףמיהו

אינוהאפריקניהרקדןהרווחת,לאמונהבניגוד

תנועותשלמרבדפורשהואהמקצב.אתרוקד

להיותהמקצבעלאבלהמקצבים.סביב

הרגשהבנתאתדורשהאפריקניהמחול ....נהדר

התגובהאתהתנועתית,הצורהחורי,שמא

 .שריריישלהתכווצותלכלהרגשית
וחלוציותדמיוניותשנראוכךכלרבותאמינוות
שאיפותפריימוס,פרלשלעבודתהבראשית

לאחלוםרקשהיוזכויות,ושוויוןלחופש

 .בנאליתלמציאותבינתייםהיואז,מציאותי

שלהאמיתי.הניצחוןדבר,שלבסופווזה,
 ~-הגדולים.החשדנים

V" מכלולמח

בפראגהעולם

ביוניהמתקייםמודרני,למחולהשנתיבפסטיבל

מהשורהשלכוריאוגרפיםלהקותיופיעו , 1995

הראשונה.

גראהם,מרתהשללהקותיהםהמשתתפותבין

טרישהמצרפת,ינדגוזיוזףדיאסנסהרבה

מילראמנדהמארהייב,גינקינסומרגרטבראון

מאנגליה, , DV 8ניוסון,לוידשללהקתומגרמניה,

 .וסלוקביהמציכיהאמניםוכמוןב

 ,התחרותמשתתפי .ישראליייצוגגםושי

הוזמנודלל,סוזןבמרכזבסתיושהתקיימה

המנהלתידיעל TANEC PRAHAלפסטיבל

לאהיאקרויצמנובה.איוונהשלו,האמנותית

ובחרההשופטים,החלטותבעקבותהלכה

באיציקוגולדהובר,לטצקישלהקנדיתבלהקה

 ,באררמישלובדואטהולנדאתשייצגגלילי

ייחצותיי.

 EC PRAHA, POD VYSEHRADEM ~ TAאצלפרטים

20/69, 14000 PRAHA 4, CZECK REPUBLIC 

 w 0042-2-43 03 58טלי

ימיםבאותםשהיההרצל,תיאודורו..חפות

עלדיווחבפריס,חשובוינאישלעיתוןכתבו

והאנטישמיתהציבוריתהמהומהועלהמשפט

אתהביאהזוקשהוחוויה ,אליושנתלוותה

היהודיםמדינתחוזה

ליהודיםשאיןלהכרה

בגלות,לעשותמה

בלשוושעליהם

ולייסדלמולדתם

 .עצמםמשלמדינה

שבמשךוהייט,גיורגי

חקרארוכותשנים

הואהפרשה,את

ונצראמנותבבחו

 'סוחרישללמשפחה

שנולדאמנות,

 .בלונדוןוחיבהונגריה
מבקריםואשתוהוא

קרובותלעיתים

ושניהםבארץ,

ייהספריהמתומכי

למחול".הישראלית

היתהבשעתה

מראשיוהייט~חת\שג?

הגירהזכותלמתןהתנועהשלהמארגנים

ארצה,עלייתםלפניפאנוב,וגאלינהלוואלרי

אמנותימנהלאחרונותבשניםמשמשופאנוב

בון.שלהאופרהשלהבאלטשללהקת

יסודיתמחקרבעבודתאסףהליבריטמחבר

עלשהתפרסמוהרביםהמאמריםאתרקלא

השירםיאתגםאלא ,דרייפוסאודות

בקברטיםבשעתושהושמעוהאנטישמיים

את .עבודתואתבנהאלהומחומריםבצרפת,

שלמוסיקהלפיפאנוב,יצרשלההכוריאוגרפיה

שימשהשלו(שהמוסיקהשניטקהאלפרד

ובהםהאחרונות,בשניםרביםכוריאוגרפים

האמןהואהבימהמעצבנוימאייר).גיוןלמשל,

יוצרימראשישהיה ,סבובודהיוזףהגדולכייהצ

הבמאיעםיחדפראג,שלמאגיקהייהיילטרנה

ראדוק.אלפרדהיהודי

פרשהאותהאתלתאריחדחברואלהכל

עצם.ביותרנעוצהההפקהחשיבותהיסטורית.

הקברט,בשיריובשימושבנושאהטיפול

מקוממתוליהדותלדרייפוסהעוינתשנימתם

בכוריאוגרפיהמאשרהקהל,אתמעטלא

בנושאיםלהשתמשנוטהפאנובואלריובביצוע.

ייהאידיוטיי,'אואחיותיישלושייכגוןספרותיים,

יחי,דומחולותדואטיםשלכרצףולהעמידם

הרומאןאוהמחזהלביןבינםשהקשר

 .רופףשביסודם

באזללעירהוזמנהכברהטרייההיצירה

לניו-יורקגםלהגיעאמורהוהיאשבשווייץ,

 w .ולתל-אביב

V" שלהאיים

נורייב

נאפוליאתלראות"(היפהנאפוליבמפרץ

זעיריםאייםשלושהשוכניםולמותיי)

 .הבאלטלעולםהיסטוריקשרלהםשיש

על 1924בשנתנקנו- ISOLE DE GALLI-האיים

 .מייאסיןליאונידהרוסיוהכוריאוגרףהרקדןדיי

מהםאחדלהפוךרביםמאמציםהשקיעהוא

רכשלבסוףבו.לחיותיהיהשאפשרלמקום

 J:'רביכספיםוהשקיעהאייםאתנורייברודולף

מוצעיםשובהאייםכעת .המקוםבשיפור

מיליוןשלושהשלהתחלתיבמחירלמכירה,

 w .דולר
V" פרש[ך

דרייפוסהקפיטן

מאתדרמטימחולמאשיםייאני-דרייפוסיי

פאנוב,ואלרימאתכוריאוגרפיהוהייט,ורגייג

להקתבביצועשניטקה,אלפרד ;מוסיקה

גרמניה.בון,העירוניתהאופרהשלהבאלט

דרייפוס,אלפרדהיהודיהקציןשלמשפטוידה

השדיםלאיונשלחבצרפתבבגידהשהואשם

פומביבטקסדרגתוממנושנשללהאחרי

מאהבדיוקהזה,היוםעצםעדנשמעיםמשפיל,

פרשהבתוםהדיןפסקמתןאחרישנה

הצרפתיהעםאתוחילקהצרפתאתשהסעירה

 .ולמתנגדיודרייפוסלתומכי

ייאניזולא,אמילשלהאמיץמאמרובזכותרק

 ,מחדשדרייפוסשלמשפטונפתח ,"מאשים!

והוכחה ,במאסרארוכותשניםשעשהאחרי

39 
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בצורההמכתיב ,דיקטטורורדיהאם

יידחה,ומיהמרכזלתמיכתיזכהמישרירותית

שעלאטי,טוקראולשליטנעשהךכו

היהמוטבושמאעירעור?איןהחלטותיו

 ,לבחוןשתפקידןאמנותיות,ועדותלמנות

ייכללמיכביכולייאובייקטיביייבאופן

חלון-ראווה,מופעישלהשונותבמסגרות

שהתנסהכמידלל?בסוזןהמתקיימים

מפקפקאנישכאלה,בחירהועדותבעבודת

לקודהישראלית,בעגההיה,דלללסוזןללכת

הספרבביתבמופענוכחלהיותשפירושומוכר,

שכונהשניםחמשלפני-שבנווה-צדקהמשופץ

בתיםשלתערובתוכיוםומוזנחתישנה

שלשוממותוצלקותיפהפייםמשופצים

בעליייאפי"ידיעלנרכשושטרםחורבות,

שופצו.לאועדייןאמצעים

מביאבמועמדיםהצפייהשלאחרהדיוןאם

 ,פשרהרקהיאהתוצאה .טובותלהחלטות

עשויהמנהלשלהבלעדיתשהחלטתושעה

 .צודקתיותרולכןנועזת,יותרלהיות

ותלויקהל,דעתללחץורדייאירנתוןלצערי,

העירייהשלהתרבותיהממסדבמוסדות

גם,מהרבה.זהירותלוהמכתיביםוהמדינה,

למימופרזתחיבההוגהאינועצמושהוא

-ראדיקאליתבחדשנותהצופיםאתשמרגיזים
הקהל.לחביבינעשיםהםכןאםאלא

צמח,לאדללשבסןזןבטענןת,אליושבאןושי

היהכאילוןחדשני.תוססישראלימחןלכביכןל,

ישלהמציאכזהמרכזמנהלשלתפקידוזה

כאותולמעשההואןרדייוצרים.כשרןנןתמאין

בניצנילהבחיןהטוב,במקרההיכןל,אמרגן,

מתרחששמשהןתןפשיםשאחריסלפניכשרון

פול,ןשלזווה,שלהמחולת'אטרון

דללסוזןמרכז ; 94הב'נלאומ'תהמחולתרחות

כלכליים.משאביםשלוהנשמהלעידודהראוי

אמנותי,גוףשלאמנותימנהלאינוהמרכזמנהל

לתרוםבכוחםישןאלהשירןתים,נןתןאלא

 .ליצורלאאבל

בהנהגתשבעבתשלהצלחתהשאתכשם

איןןרדי,יאירלחשבוןלזקוףאיןנהריןאוהד

שהתרחשןשוניםבכשלונותאןתולהאשים

למקהלתלהצטרףמתקשהאניבמרכז.

איןבישראל.המחןלשלמצבועלהמקוננים

ששררהמצבאתלשכןחנוטיםונא

החדשניהמחןלבתחוםבארץ

למעשהדלל.סוזןהקמתלפניןהניסיןני

שיןצריםאביבבתלאןלסהיהלא

בצןרהבןלהשתמשיכלועצמאיים

הלהקןתמצוקתעליהס.שתקל

אקוטית.פחןתלאהיתההממסדיןת

ללאבמדבר,שנהארבעיסנדדהענבל

לההיהאבלמשלה,בימהאןבית

עדלןי-תנאי,שרהבצןרתרבנומשה

 .דללבסוזןביתהאתשמצאה

בעיותיהאתפתרהלאהאכסניה

שבעבתגםהלהקה.שלהקיןמיןת

מאזלמיניהןשכןרןתבדירותנדדה

בשדרותשלההקטןהעדןמגןשגורשה

דהשבעשבתאחריההשכלה,

ןאתעצמהאתניתקהרוטשילד

מהלהקה.משאביה

שלבגודלהלאובןודאי-רבןתמדינןתבעולם

הממוצעןתהבירהמעריכאחתשהיאישראל,

מלהקןתהנהנות-אוכלוסיהמספרמבחינת

המחוללהקתשבע,בתכגוןמעןלות,

דרןרןליאתבן-גלנירשללהקתםהקיבוצית,

יןתרעודשמעןדדומהזין-אייל.רותשלוזו

צעיריס,כןריאוגרפיםשלשלמהקבןצההיא

ןהתפתחןת.צמיחהשלתחןשההמעניקים

לראשונהנחשפןהללןהמןכשריםהצעיריםכל

מקוסאבל .דללסןזןבמרכזהציבורבפני

ןהמטבחמגש,תרצן,אסאןבימה,אלאאינו

אתשמסכםןמיאחרים.במקומותנמצא

דללבסוזןורדייאירשלכהןנתושנותחמש

דלל"סןזןייסגנןןצמחשלאמשןסכאכזבה,

צמחוכלקודם .בגדןלטועההישראלי,במחןל

 ,ןדרןרבן-גלנהרין,(כגןןייחודייםיןצריםשם

הצמדפינטו,ענבלשרעבי,תומרגלילי,איציק

אםואחרים),שעלוירטהיס-עדינןעה

עכשןויתישראליתלאאסכןלהגם

שכאלהלאומיןתאסכןלותכימוגדרת.

בעןלםמקוסבשןסמצויןתאיןנ

 .הדדיןתהשפעןתבצןרתאלאהמודרני

מחיהמרחבמחפשתעדייןשבעבת

חזרןתוחדרילסטודיןתשיספיק

דחוסיםומשרדיהלה,הדרןשים

בתיתאיכשלשממדיהסבתאים

כפי-דללמשפחתנרתמהןשובסוהר.

לשיפוץלתרןסומןכנה-לישמספרים

המןבילההלהקהלמעןבסביבה,נוסףבניין

שלנו.

הוא,דללסןזןמרכזשלהחמישיההןלדתיןס

החסרןנותכלעםכישמח.הןלדתיןםלדעתי,

ןדרכןורדי,יאירשלוהקובע,האישי,טעמןשל

והןאלמןשגהפךהמרכזאילוציס,עללהתגבר

ןרוקד.יח

 .מ.ג

~ 

V" שניםחמש

בריקודים

דללםוזןלמךכזהולדתיוס

ומחוללתיאטךון

האסתטיקהבשללאלמןשגהפךדללסןזן

 ,ביתמשמששהואמשןםאלאהמתחם,של

שבע,(בתמחולללהקותלמדי,צנוע

ןליאתבן-גלנירשללהקתםענבל,

ראשיומטהזיו-אייל)רותשלוזודרור

בגלגןלןןנןער,לילדיםהתיאטרוןשל

העכשוןי.

אתהנושאיםאחריםלבנייניםבניגוד

לנדיבותזכרמונצח,אותורםשלשומ

אוהמצפוןלניקןימישהן,שלרגעית

זכהדללסוזןלפרוסת-נצח,השאיפה

התמיכהבהמשךהרואהבמשפחה,

מתאפשריםכךעניינה.אתוהמעורבןת

מפעליםורדי,יאירהמרכז,שללמנהלו

לאציבוריתקציבששוםותוכניות,

לו.להעניקמסוגלהיה

השנייה,הבינלאומיתהתחרות

היתהלאאלה,בימיסהמתקיימת

ללאבינלאומיתלבתשומתמושכת

אלפיעשרותבניהרציניים,הפרסים

הבאתלמימןןהתקציבוללאשקלים,

וכלכלתם.איכסונםהרבים,המתחרים

תרומתהללאאפשרייםהיולאואלה

דלל.משפחתשל

לזלזלואין-החמישיההולדתיסו

הפךכזהקצרזמןשתןךבמפעל

כךכלממושךזמןומצליחלמושג

מרכזשל-אינטנסיביתבצורהלפעול

עללשפוטאםלמעשה,היהדללסוזן

שראןהשונותההולדתיוםכתבותפי

מנהלוןרדי,יאירשללחגיגהבעיתונןת,אור

המרכז.של
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 .ההליכהצורתעלוהשפעתההנוףהטיית •

עלהמצביעיסמזוייקיססיוננתמתקבליסמחשבצגגביעל
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ריכוז,וחוטרעייפותראש,כאביכמויומיומיותתופעותעל

כאלו,עותופלתגלרלהתבהיטכלאיןכימאמיניסקלבצעד
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לנעל,מנעלבקלותןרלהעביוניתן ,חותופת

רה,ואחללכתאפשראיכבר ,קלצעדיזותרפעסכשמתחיליס
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Iת Iךש nםI nםnחךש Iחךש
V נולדזכשהו

בברליו

/שראל/תמחוללהקת Hתולדה."

בברל'ן-מצל/חה

רןנמארןיגמאת

נרמניהשבבירתבכ,ןאירונימשהויש

הצנתשעברבועבשהתקיימההמאוחדת

שמה. l/תולדה I/ישראלית,להקהשלהבכורה

מעטות,לאשניםלפניתמים,יוסיאתשאלתי

התוכנייהעלשנכתבהעבריהשםמשמעותהמ .

לאכמובו.הלטיניות,באותיותוהפלקטים

אינושםהלאאבלברורה,תשובהקיבלתי

חשיבותחסרבה,להיאחזידיתאלא

שהמופעהואבאמתשחשובמהכשלעצמו.

/I בבלהבל/l , משהומסתוריהואשנם

והרקדניותהרקדניםשמונתבוומשתתפים

מרתקת,כיצירהמתנלה , l/תולדה I/של

-מרכיביהשכלמעולה,בצורהמבוצעת
ובראשהתלבושותהתפאורה,התאורה,

נבוהה.רמהעלעצמההתנועהוראשונה

ארבעהאמריקנים,שלושההשמונהביו

הישראליםלרפואה.אחדונרמניישראלים

ליאתחבר,רוניויצמו,ניאהםשבחבורה

שלהחזרותמנהלתטוכמו.ועינתשינער

דודאי.עפרההיא l/ייתולדה

שעולהפלורסנטיאורפסעםמתחילהמופע

מהמבצעיםאחדים .הבימהלמעלהומטפס

בפודיוםמרובעפתחוסונריםלבימהנכנסים

אתכמכיניםדולקים,אורותבושנםהבימה,

הםופירוקההבימההרכבתלריקוד.השטח

התאורהומנננוובמופעאינטנרליצורנימרכיב

התנועההרקדנים.אחדהיהכאילויירוקד"

בהאיוכיאם-ונמרצתחזקה(האנושית)

 .במיליםלניסוחשניתוספרותיייתוכו"
המבקשיםאנשיםשאלההיה,שליהרושם

מפנשיםשונות,באפיזודותלחייהם,משמעות

נבהכושירקדומרשיםבייחודומאבקים.

רקלאלושיששמו,בארנסיוסףנ'רמאוקומה,

תכונהאותהאלאמצוינתריקודיתיכולת

תנועה.לכלרנשיתמשמעותהקנייתשלנדירה

אתומושיטבאפלוליתניצבשהואשעה

מבהיקותהבהירותידיוכפותקדימה,זרועותיו

שנחרתרנעמכונית.פנסיהיוכאילובחושך

בתנועה.שירבזיכרוו,

ליביננסטוו,גרנוריבלהקה,השניהכושינם

הישך,הבימתיהכללאתהבימה.אתכובש

כיבעלי-חיים,אוילדיםבחברתלהופיעשאסור

עלנםלהחילישההצנה,אתנונביםתמידסה

 .כושיםרקדנים

בת I/שלהאנסמבלבונרתהיאנםחבררוני

 • l/שבע

בעלתמים,יוסישלהחזקבמופעראיתיאולי

והמיטיבהמנוונתהכוריאונרפיתההמצאה

העובדיםהמעצביםבכשרונותלהשתמש

יוצר-הואכינםזהותאחרחיפושאיתו,

הואבנכר.שניםכברעובד-כךכלישראלי

קבוצתעלהשורהוהאווירהנרמני,נעשהלא

הכותרתנםשמאמאוד.ישראלית l/ייתולדה

/I בבלהבל/l , שמאוהבליה?לנלותרומזת

אתויזמיויתעורר,שמישהוהמוע,דהניע

מניחאניבארץ.למופעים l/בברליוייהנולים

לובארץלעבודלבבחפץשביםהיושרובם

רקדניםאלפיםכעשרתלהקה.חבריוהיתר

הכלליהאינוד I/בפנקסירשומיםמקצוענים

יפנימחולרקדניהםכחצימהם : l/למחול

 2,200מודרני,מחולרקדני 2,300מסורתי,
לילדים.למחולמורים-300ובאלטרקדני

מורים 13,000ישהבימתיהמחולבתחום

תלמידים. 930ולהם

שלמשכורותיהםהמערב,בארצותכמוממש

עובדיביוביותרהנמוכותהןרקדנים

המתמסריםאלההרקדנים,ביוהתיאטרוו.

הנבוההלהכנסהזוכיםמסורתייפנילמחול

תופעהעלמצביעהלניליםחלוקהביותר.

היפניהמחולבתחוםלמשל,במינה:מיוחדת

רקכוללתהסטטיסטיקההמסורתי,

 . 35לנילמתחתמקצועניםרקדניםשלושה(!)
שנה, 50הואלשיאהיפניהרקדןמניעבוהניל

הרקדניםזהניללפניהסטטיסטיקהלפי

למתלמדים.נחשבים

האחרוןבעשורחלוהמחולמופעיבמספר

היפניהמחולמופעימספרהבאים:השינויים

 ' 94בר:ו,(ייתו:ודה",:והקת ,"בב:והב:ויי ,תמיםיוסי

ומסנרתבולעבודמקוםלהםהציעורק

 ~להופיע.להםשתאפשר

שבע.",ייבתבאנסמבללשעבררקדןויצמן,ניא

קשהשממשכךאדירה,שחורהרעמהמאזנידל

האזוריבאולפולמדהטוכמןעינתלזהותו.יהה

הקיבוצית.המחולבלהקתוהשתתפהנעתוןשל

 1980בשנתמופעים l ,-133מירדוהקלאסי

מספרעלההשניםבאותו ; 1992בשנת-971ל

שלומספרם-733ל-459מהבאלטמופעי

ל--1980ב-581מירדהמודרניהמחולמופעי

 .-1992ב 386

v רוקדיםאיר

היפנים

מסר , 1994בקיץבביינייננהמחולבכנס

הנתוניםאתואקאמטסומיקיהפרופ'

המחוללאמנותביחסהבאיםהסטטיסטיים

כיום.ביפןצורותיהכלעל

מעריכיםאינםכללבדרךשהיפניםמקובל

הממשלתיכשהמוסדלכו,המחול,אמנותאת

הבאים,הנתוניםאתפירסםלסטטיסטיקה

מהמחקר,התבררלמשלהשתוממו.רבים

ממחול.נהניםשהםטענומאודרביםשיפנים

מיליון-7.7כנמצאוהעממיהריקודבתחום

משמעבהם,וצופיםעםריקודיהרוקדים

אחוזיםכשנימהאוכלוסיה. 6.1%

אובאלטבמופעיצפוכיהעידומהאוכלוסיה

 .מדורנימחול

 ,-25,000בנאמדהמקצועניםהרקדניםמספר
עצמאייםאמניםהםמאלה 40%וכמעט

~ 
v ול-וידיאוזכח

נושאיםעל

שלנוזכהאזור
מחולמופעיןובלונדהתקיימוהשנהבינואר

הכוריאונרפיתמאתבווידיאו,מצולם

הכותרתתחת ,בוטשררוזמארי

/I) AFTER THE LASTSKY הרקיעאחרי

המתרחשיםהאירועיםשנושאוהאחרון"),

לשלום.מלחמהביןהנקרעבאזורנו

שישהוצילמההתנועהאתעיצבההיוצרת

עלבו-זמניתהוקרנוותמונותיהםרקדנים,

 43 ~ .האולםקירותארבעה


