
לברכה·צריךהואהריעשה",יימצוותבגדר

היציאהשלפניהברכהעלכןאסומה

היתהלאמברסלבנחמן 'ראצלבמחולות?

אתראההואוכלל.כללכזושאלהקיימת

שראינוכפיכמצווה,בריקודיסהיציאהעניין

תפילותיויתרוביןועשה.קסוהואלעיל,

שיש ,רצון"יייהיתפילתאתגסאמר

לשונה:וזובמחול,היציאהלפנילאומרה

שמחלהיותותזכניעלישתרחסרצוןיייהי

בשמחהרגליאתלהריסשאזכהעדתמי,ד

שבקדושה,בהתלהבותריקודיןידיועל

 ."הדייניןכלולבטללהמתיקברחמיךאזכה

ממנה.קטןקטעוזה

שעמד ,מרימנובהירשצבי 'רעלמסופר

שהיהלמרותהחנוכה,נרותלפנילרקוד

שאלוהוכאשרבנו.מותעלאבלובימי

השיב ,עושה?"זהמהזהייולרקוד ,חסידיו

לפניעבודהבריקודרואההואכיהאדמו"ר

אתלעבודמחויבהואוהרייתבר,ןהשס

טובשסבעלישראל 'ראבלו.בימיגסקונו

הבאה:בצורההיהודיסריקודיאתהגדיר

אותפילות",הסקונולפניהיהודיייריקודי

תורה:בשמחתהיהודיסריקודיעלכמאמרו

בשמיסנאספיסהיהודיסייתפילות

היהודיסשקורעיסהקרועותמהסוליות

לריבונוכתריסנעשיסומהסריקודסבשעת

עולס".של

הד'עבודתשלהחיובעלנוסףוסיפור

פנחסר'עלמסופרוריקודיס.בשמחה

בחלוןעמדשבשמחת-תורהמרופשיץ'

פתאוס,שבחצר.חסידיובריקודיוהסתכל

מריקודסלהפסיקלחסידיוהורהי,דבהינף

החסידיסהבינובמחשבות.עצמוושיקע

הרביאליהספנהלפתערציני.משהושקרה

אחדצבאשרמתואסבכך'ומהייואמר:

במחול".המשיכוהמלחמה?תיפסקהאס

שעהבאותהש ,לחסידיונודעמכןלאחר

הדור.מרבניאחדנפטר

פעסלבעש"ט:שובמיוחדהבאהסיפור

ספרלקחעדתו,עסרקדשמחת-תורהבליל

הניחכךאחרעמו.ורקדבזרועותיותורה

 .רגעאותובלעדיו.ורקדהתורהספראת
בתנועותיובקי,שהיהמחסידיואחדאמר

אתרבנוהניחייעתהלחבריו:רבו,של

התורהאתאליוולקחהגופניתהתורה

הרוחנית".

העררת:

 ,ברפרידהצ. :בנדוןאהר ) 1

החסידיס",שבמחולותייהדראמטיזציה

ייריקודי ; 8-6עמ' , 1983בישראלמחול

יוחאיברשמעוןר'בהילולתהחסידיס

בישראלמחולבמירון",בעומרבלייג

 . 7 5-עמ' , 1986

אטאנץאיזחסידיסדי,ייביימ.אונגער ) 2

 ,זשורנאלטאג-מארגענדערתפילה",

12.8.1962 . 

וזמרמעשייה,ייריקו,דלוינסקייו"ט ) 3

תש",ןכ"ו,מחנייס,החסידות",בתורת

ם . 103-98עמ'

J יל.L

I וגתאמI נמאךI ך

באלטשגרת

ארבטובהמיהשסשלהבאלטתחרות

סוזן(מרכזהשישיתבפעסהשנההתקיימה

למסורתכברוהיתה )' 95במאי 13 ,דלל

מופע ,מקוסמכללריענון. ,לדעתיהזקוקה,

סולולקטעיהצטמצסהתחרותשלהסיוס

אחתשאף.נערות,חמששלביותרשגרתייס

היחידהבכשרונה.בלטהממשלאמהן

היתהשלהבביצועחייסרוחמעטשהפיחה

השופטיסהחליטובצדקו ,קמינרואלרי

הראשון.פרסאתלהלהעניק

כלידועיסבאלטיסמתוךסולורגעישליפת

אמנותי,אנטימעשה ,כשלעצמוהוא,כך

שלאמבוצעיסהבודדיסוכשהצעדיס

ניתןלא ,פרטנרוללאכולה,היצירהבהקשר

הצעיריס.שלהביצועכשרוןעללעמודכלל

 ,המתחרותמחמשאחתלכלפרסחלוקת

מתחשלשמץכלנטלהמסייס,בסיבוב

על .שלוהתחרותיותאתוביטלמהאירוע

כךעלדעתסאתלתתהתחרותמנהלי

לא-מתכונתהאתלשנותאפשרותולשקול

שנתייסכלרקאלאשנהכלאותהלקייס

עסלהופיעמהמתחריסולדרוש,שלוש

שחוברובריקודיסאושלמיסקטעיס

השנה-פרטנריסהעדרלתחרות.במיוחד

המסייסבשלבאחדנעראוגברהופיעלא

בהתכנסותהואגספגס-התחרותשל

הקלאסיהבאלטתחוסאתלעודדשנועדה

בארץ·

של"זאפה"

מרגלות

גסיסהפרפורי )' 95במאי 16 ,דלל(סוזן

חדשמשהושללידהחבליאומתמשכיס

המחולאנשיאתהעסיקהזושאלהוצעיר?

הכוכבעוב,דמרגליתנבחרהמאזבארץ

אמנותיתלמנהלתייענבל",שלוהטובהישן

אתראשו,אתשאיבד ,הוותיקהמוסדשל

אחדות.שניסלפניליחוואת ,לוי-תנאישרה

אינועובדמרגליתשעיצבההחדשהמופע

שהותהשנותבמשךשהיה.מהשלהמשך

התפתחההיאב"בארההארוכות

האישיתיכולתהעדייןאבל ,ככוריאוגרפית

מונולוגיס-בתנועהויוצרתשחקנית ,כזמרת

שלה, "ישראלאמהותיייותר.מרשימה

הלהקהמוותיקותכהן,אילנהנפלא. ,למשל

בבכורהביצעה ,במותניהעדייןשכוחה

עץגביעלהללו,הקטעיסאחדאתהחגיגית

גסלענבלששב ,שרירדוד(בעיצובענקי

העבר.עסמקשרחוטמעיןוהיתה ,הוא)

למופעהוסיףמרשל,ברקמרגלית,שלבנה

בוצעשכבר ,)"לאההדודהיי(אישימשהו

לציוניסזכהואףבמחול"ייגווניסבמסגרת

ורוניתדמתיאמנוןשרקדוהדואטלשבח.

מבצעיסשניהס-כהלכהבוצעזלטין,

הערב.לסגנוןשייךהיהלאאבל-מעוליס

היתה ,מרגליתשל ,מאודאישית ,"ייבלדה

מרגשת.

כתבילכתובשנוהגיסכפי ,בהעדרה"ייבלטה

משוסאישית,גס ,לוי-תנאישרההרכילות,

ללאכיוצרת.וגסממשהו,נעלבהששוב

הצדקהתהיהלאשלהיצירותהחייאת

הוכיחהמופעמקוס,מכלייענבל".לתחיית

להקהלנהלעובדמרגליתשלשבכוחה

בצורתהושגסתקציביה,אתשתצדיק

ישלענבלעדייןמגובשתוהבלתיהחדשה

קיוס.זכות

הסככה

שבהצלחה

הואנהריןשאוהדשובלומרצורךאין

 ,ייבת-שבע"שלהקתו,גדול,כוריאוגרף

סייג.ללאלמחולמסוריסושרקדניהמצוינת

שלהס,הגדוליסהמופעיסשלההצלחה

ישראלבפסטיבל ,פתיחה""וייאנאפאזה"

ולהיטיסתקדיס,חסרתהיתההקודס

שאפילואלאהציפיות.רףאתמעליסכאלה

העת.כלהמזלמשחקלאשביוצריסלגדול

החדשהפסטיבלפתיחתלמופעהחזרותאת

סודהיוכאילוהציבורמעינינהריןהסתיר

 .תסכולמזמינותמופרזותוציפיותצבאי,

 ,הרשמיתבגרסה(או, "הנהייהחדשהמופע

" Z/NA "(, 20בשרוברבתיאטרוןשהתקייס-

-ברובוומרתקעשירלדעתיהיה ,' 95במאי
עיצובמבחינתיותר,מאורגןנהריןהיהזה

עליתרארוךאבלהיטב,וממוקדהתנועה

במישוראנושית,תוקפנותלדעתי.המידה

לארץ,הייחודיותובצורותיהולאומיאישי

לרוב.הפתעותבווהיוהמופענושאהיא

לצופיס,בגבסהישוביסהבניסלמשל,

שמסתברעדמאונניס,הסכאילושנדמה

וכשאחדזינס,כלאתמצחצחיספשוטשהס

ממעלנופלתבאוויר,ויורהמסתובבמהס

התלווזהתיאטרונילרגעמפוחלצת.פרה

אבל ,רבותאקטואליותפוליטיותפרשנויות

נופלאינוהצורניההישגהעיקר.זהלא

הפרובוקטיבישהמחולהציבורימהעניין

לאמנותלבישיסשהציבור,וטובמעוררהזה

 71 .המחול



הסוףגודונוב

ב"בארהנפטר , 1995במאי 20 ,בשבת

אחרוןגודונוב,אלכסנדרהרוסיהרקדן

מעולםהסובייטי.הבאלטשל "ה"עריקים

בברית-לחיותלאשבחרשמיקיבלתילא

ועדייןייעריק",אוייבוגד"הואהמועצות

אימצוובאירופהבאמריקהמדועמביןאינני

כאילוהזה,השקריהקומוניסטיהמינוחאת

מכלפשע.מעשההואמולדתךאתשלעזוב

לאאבלטוב,כרקדןהתגלהגודונובמקום,

בארישניקוב.אונורייבכמוככוכב-על

אותוממשלא

הדבר

להקתאתשהביא ,עצמהאתלפרנסברצון

שלצעירהלהקהלייסדהקיבוציתהמחול

גולדברג)משה(ובראשהאביבמתלרקדנים

לילדים,למופעיםהדרישהאתלספקכדי

 .פסולדברשוםאיןבצידם,ששכרם

הקהייהלמופעיאתלראותלייצאסופסוף

 ,במאי-27בדללבסוזןהצעירה",
,ייקרנבלבארירמשלהישניםוהריקודים

 ,לתזמורת"ו"המדריך "והזאבטרייפ ,החיות"

טובהמוסיקהעלהיטבנשעניםשכולם

יהודיתשלנפלאותומסכותותלבושות

בזמןובומשעשעיםבהחלט ,גרינשפאן

ליהנותהצעיריםהצופיםאתמלמדים

אבלמחול.בימתעלאמיתיתמאמנות

איןהדרךבראשיתרקדניםשלזולחבורה

אתלא.ותו "בסדרייהכלמבריקים,מבצעים

ואתיותרטובגורללעצמוהמחפשהעכבר

תפקידיםשניהתזמורת,שלהמטורףהמנצח

ללאיעקובירםודיקלםרקד ,ראשיים

 ,טובהרעיוןהמקוריים.המבצעיםשלהברק

רקזהיותרמרתקיםרקדניםללאאבל

המקור.שללמדיקלושהעתק

הסיריםסיר

לעידואשר

גדולה,בתנופהלבימהשבתדמורעידו

שבעהסביבואסףהואכיוצר.גםוהפעם

אתנפשבמסירותהמבצעיםרקדנים

הדואטאת ,למשלשלו.המצויניםהדואטים

ואתאורב,ךוריצ'רדעצמועבורשיצר

פאביושבוזהכמוללבהנוגעיםהרגעים

אמהי.ברוךזעירהבארביבובתמאכילברד

שאינםהאמיציםהרקדניםמסוגהואתדמור

 ,זונחרצותעצמותיהם.אתלסכןחוששים

לרקדןאותועושהברו,ךגםאצלוהמשולבת

אוסףהואזהבמופעהעיקראבלמעולה,

 ,וקטניםבינונייםגדולים,-סיריםשלענקי

 .הבימהאתהממלאיםומצלצלים,מבריקים

ליאיןאבל ,קיבולכליכלקודםהואסיר

אמוריםתדמורשלהסיריםמהמושג

חזק,,ביצועיוןדמהרבהעםמופעלהכיל.

באשרגדולהושאלהמרתקיםרגעים

למשמעויות.
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להמשיךמתכווניםורקדניותדמורעידו

אך ,טובהכוונהבהחלטזו .כקבוצהלעבוד

יזכווהאם ,כוחםלהםיעמודהאם

ביצועאתשתאפשרובתמיכהבתקציבים

התוכנית?

שלהבחורים

ברסה

בהכלבבכורההיעהופהישראלי"הבאלטיי

במאי.-28באביבבתלהבימהאמנויות

למסורתהפךשכברבמהנפתחההתוכנית

שלהקסוםבמחול-הישראליתהלהקהשל

הצטיינהגרשמןנינהייסרנדה".באלאנשין

פטר ,שלההפרטנראךזומופתביצירת

עצינראה ,בזיהוי)טועהאיני(אםשאבלי

מדי.ומוצקלמדי

בלהקההגבריהמרכיבהיהבעבר

וכמהכמהנוספועתהאךחלש,הישראלית

לבצעללהקהמאפשריםוהםלצוותרקדנים

הכוריאוגרףמאתהקלילהשעשועאת

 ,נבראדהנסה'וינצאמריקאיהדרום

 "פרקאשןיי(למה "גבריםלשישהפרקאשןיי

סולוקטעיבעיקראלהכלי-הקשה?).ולא

בהופעתובלט .ווירטואוזייםמבריקים

תנועהובעלצעיראמן ,מוקמטשןאלידר

שצריך.כפיולהשתובבלקפוץהיודענהדרת

מהנה.ערב

ישראלפססיבל

לבו?היהמה

לפסטיבלהשנההיתהלאהמחולבתחום

הפתיחהמלבדממש.שלבשורהישראל

בשקיקהלצפותלמההיהלאלעיל)(ראה

הביאהצרפתיגאלוטהלהתרגש.ממהולא

 1981משנתנאהיצירה ,אוליסס"ייאת

מעבודהמהנהיותרהרבהלדעתישהיתה

לאשראיתי ,ומבנהכיווןחסרת ,שלוחדשה

 ,לשמומחולהוא "אוליססייבהולנד.מכבר

מדועלהביןילקשהבתנועה.יוםשלמהלך

לאהםאולישם.השתעממומעמיתיכמה

מחול.אוהביםכךכל

עלפולברמאכרנטעשלעבודתהאת

 ,"הקיבוציהילדיםבביתהעשוקהילדותהיי

כי ,ראיתילא "החלוםמיטות/ילדיחמשיי

האיטרנציונלשירת-בפרסומתשראיתימה

כדיליהספיק ,כבדותצבאבנעליוילדים

הבשןבלהבותשילדותהכנראהלהתעצבן.

היחפולברכמארשנטעלהקשהכההיתה

תומךבהחלטאנייורק.בניושניםכבר

םיטובראליםישיוצריםשלארצהבהזמנתם

בינונייוצרנחוץילמאבל ,ל"בחוהחיים

לילה?מפחדיהסובל

כוללשלם,קרקסאיתוהביאעזרלודני

 40עםהרוקדאמיתיאינדיאנירקדן

סארינןטרו ,מדהימהבצורהחישוקים

אתלהראותזמןיותרלוניתןשלא(וחבל

בלהקותהאיוםדנישלשותפיוואתכוחו),

מהנהערבהיהזה . " ISO "-ויימומיקס"

חומריםשלשיחזורכמעטשכולומאו,ד

 .וחביביםמוכרים

הפסטיבלשלהמחולמופעיאתסיימה

המודרנימהקלאסיקהיוצרת ,בראוןטרישה

שנה.עשריםמלפני

חדישמחוליש

בירושלים

שלבניהולה ,הירושלמיהבמה"ייתיאטרון

עבורמסגרתליצורמנסה ,בילסקי-כהןרחל

 ,השנהבלתי-ממסדיים.ירושלמיםריםיוצ

גלשםהופיעו ,ישראלפסטיבלבחסות

למחולהרבעוןלקוראי(המוכראלסטר
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