הקופידוניס" ויצר מחול מאוד בלתי ממוקד .

)מרקדניותיה לשעבר של קראוס( ,השמיעה

במרכז אמוריס היו להימצא שלןשה

שיר מרגש על גרטרו,ד שנעמי שמר חיברה
במיוחד .השיר החדש נקרא

 l1רוקדת! ,l1

קופידוניס )בלבוש שחור עס נקודות לבנות(,

ושמר

חיברה גס את הלחן וגס את המליס על פי

מחזיקיס בידיהס מראות גדולות ,והמראות

סיפוריה של יפה ירקוני מנעוריה בסטודיו של

אמןרות היו ליצור קשריס ביו הנאהביס .

קראוס.

אבל המהלך התנועתי כןלן לא היה ברןר

והחפציס ןהמצביס נןתרו בלתי מנןצליס

תלמידות האקדמיה ובוגרותיה )לא היה

ןחסרי משמעות.

במחולות של אנה סוקולוב וג'ייו דאדלי,

לעומת זאת עבןדתה של אניה ברו,ד  l1ראש

ביניהן ולו גבר אחד לרפואה!( הופיעו

 Jליa,..

והתברר שהרקדניות הצעירות אינן מסוגלות
לשכנע במחול מודרני  l1מסורתי

l1

הנעל ,l1

שליוצרת יש מה לןמר .בייחוד בלטן בה

כזה .לעומת

זאת ,בעבודותי הס העצמיות ניכר שהן

המבצעיס מאיה גליל ןאריק אלפסי,

מזדהות יותר עס החומר התנועתי ,אפילו אס

בתפקידי הכןבע ןהעקב .עצס הצירןף הזה

הוא שגרתי למדי .בייחוד אמוריס הדבריס

ןהאנשת הבגדיס יצרו סיטואציןת

ב  l1בגלל אדס  ",דןאט נאה ועכשווי מאת

ןהזדמנןיןת נאות של תנועה ,בסגנוו חדיש

חגית לוי ,שאף זכתה על עבןדה זו לפרס

הרבה יותר ממה שנהןג בבת-דור  .יש להניח

הראשון בתחרןת הכןריאוגרפיס של

שאחרי ניסיןו מןצלח זה תןזמו אניה ברוד

להכין עבןדות נוספןת ללהקתה

האקדמיה ע  l1ש גרטרוד.

Iמ א ת

ג י l

רא

נ

מ

I

ר

חבל ,שכרקדנית היא חדלה להןפיע ,שכו

הערב הסתייס בהודעה המשמחת ,שעיריית

היתה מעןלה.

שמה של גרטרוד קראןס .לתשןמת לב,ן רוני

מילוא ,ומה עס תל-אביב ,שבה חיתה ופעלה

כוכר

גרטר  Iד

אפולו

גרטרוד רןב חייה? אז ניפגש מחר בשמונה
בגרטרוד?

מדי שנה מתכנסיס ידידיה ועמיתיה לשעבר
של גרטרוד

ומי מאנשי המחול

בת

מעורב בעבודה עס גרטרוד קראוס?

-

דור

להקת תיאטרןו המחול ההןלנדי פתחה את

בתוצרת

סיןרה

עצמות

בישראל לא היה  ,בשלב זה או אחר של חייו,

הרביעי ) 17--7

ביןלי( במןפע מיןחד

במינן ,שאינן דןמה לשןס דבר שיירי קיליאו ,
הרוח היוצרת של להקה מעןלה זן ,יצר מימין .

ביוזמת

חסיה לוי והאקדמיה ע  l1ש רוביו בירושליס ,

ב  4-ביןלי התקיימה באולמי נגה ביפו

"קאגןיאהימה"

לערב לכבוד הכוריאוגרפית והרקדנית הגדולה

הבכןרה של להקת בת-דןר ,עס שתי עבןדןת

אגדה יפנית ,בלתי חשןבה כשלעצמה  ,אבל

האחת מאת היוצר ההולנדי המוכר

המערכת שקיליאו בנה ,תזמורת של תןפיס

חדשות

של שנות הארבעיס.

-

השנה נערך המפגש ב 3-

ביולי ,באולס ענבל

שיחזור יצירתה של גרטרוד קראוס  l1אלגרד
ברברו

l1

)בלה בארטוק( ,ויפה ירקוני ,

שמתנועעת לא פחות מרקדנין הנהדריס

רקדנית לשעבר בלהקה  ,אניה ברןד.

במרכז סוזו דלל  .הוצג סרט וידיאו ובו

j. ".-

הכוריאןגרף ההןלדני בחר במוסיקה מאת

הרני פרסל עבור ריקודי "משחקי

") "(KAGUYAHIME

היא

וחליליס ,גונגיס ושאר כלי נגינה מיפו ובימה

היטב בארץ ,נילס כריסטי  ,והשנייה מאת
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הרצפה

רוקדת

קראוס

קראוס -

לשעבר.

מתברר שיש לה מה לומר גס כיוצרת ,אס כי
ירושליס החליטה לקרוא כיכר בבירה על

איורים :שמואל כץ

היתה מיןחדת ומשעשעת  ,וניכר בה

. ,.

-

יוצריס חןויה בימתית-מחןלית מיןחדת
במינה .
פסט'ב:ו כרמ'א:ו  ,יי תאטרו) המחו:ו ההו:ונד' "

ברגע מסןים זז כיסןי הרצפה השחןר ,נמשך

הקטעים שנבחרן )מן

לאחןר ןעןלה אל מעלה הבימה ,ןתחתין נגלית

שהןשמען כהסברים היסטןריים ,הין עלןלים

רצפה נןספת ,בהירה ,כך שאפילן ללינןלאןם

לבלבל כל מי שיןדע קצת היסטןריה של

תןם הצלילים כנדרש .אבל בדיןק מפגש כזה,

המחןל ,ןהין בלתי מןבנים למי שאינן אמןן על

בין קהל של מחןל עממי ןבין שיא של אמנןת

תחןם זה של מידע .ביזבןז של רעיןן מבריק.

מחןל בימתית  ,הןא המשהן המיןחד של

הצנןע יש רגע של

סןלן ....

המצןי (...

ןדברי ההבל

הרקדנים נעלמים בחןשך ןהמןסיקה נמשכת,
לא הןבן ,ןמןחאי הכפיים לא התאפקן עד

כרמיאל.

הרקדנית פיןנה לןמיס )המזכירה בבגד הגןף
ההדןק קצת את רינה שיינפלד( מצןינת

באןהל קרקס גדןל  ,בשעת אחרי צהריים

בתפקיד בת הירח ,אבל סיפןרה באמת אינן

חמה ,הןפיען יייןצרים צעירים" ,משמע עידן

חשןב כאן .נחמד לראןת את המנהל הכללי

תדמןר ,אמיר קןלבן ןהדןאן ןרטיגן )עדי שעל

של הלהקה ,מיכאל דה רן ,בתפקיד המנצח.

ןנעה ןרטהיים( ,בתקציר עבןדןתיהם הטריןת.

-----כי בחיין הפרטיים ,לפני שנעשה מנהל ,היה

אבל אןהל הקרקס ןהשעה יצרן אןןירה של

מןסיקאי ןמלחין .המןסיקה המןדרנית מאן,ד

שןק ,שבה כל אח,ד ןבייחןד התאןרנים ןאנשי

רפי עטן של מאקי אישיי ,נעה בין צלילים

המנהלה טיילן לפני הזירה כאילן הם במשחק

עדינים ןשבריריים ,מציירי אןןירה ,ןעד

כדןרגל .קשה היה להתרכז כך במחןל עצמן ,

התפןצצןיןת של גןנגים מחרישי אןזניים ,ןגם

ןחבל ,כי שלןשת התקצירים הן טןבים

היא ,דןמני ,ייחןדית .שלא כפי שהישראלים

ןהיצירןת ראןיןת להיראןת.

במקומשהו
מפגש מיןחד במינן אירגנה רעיה ספיבאק

-

הרצאה עם מחןל ןזמרה מאת שרה לןי-תנאי

כרמואל בפע D
השמוכות
יש משהן חביב בציפייה למןכר ,ששב כל שנה
כאילן היה חג עממי מסןרתי .מכל מקןם,
פסטיבל כרמיאל ,שהתקיים

ב 13-11-

ביןלי,

היה מגןןן השנה ןעשיר במןפעים ןמפגשים,

שלןש פעמים ביצען רקדני הלהקה הקיבןצית

)עדיין מלאת מרץ ,שןבבןת ןחןכמת חיים(

את עבןדתן החדשה של רמי באר,

ןבהגשתה עם שני אנשי ענבל לשעבר ,מןטי

יימקן משהן" ,מןפע מרשים מאןד של

אברמןב ןצביה בר .האןלם הקטן של

דקןת ,שמהן

15
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דקןת מיןתרןת .באר כנראה

הקןנסרבטןריןן של כרמיאל היה מלא עד

ישתכנע לקצץ את הקטעים החןזרים על

מעבר לאפס מקןם .המארגנים כנראה לא

חןמר שכבר נרקד רק אחרי חמש-שש

האמינן שיימצאן אנשים כה רבים שירצן

הןפעןת .בעניין זה הןא לא לןמד לקח.

לשמןע את שרה לןי-תנאי ןמבצעיה הנאמנים.
כןחה בלי ספק עדיין במןתניה  ,ןעדיין היא

היצירה כןלה היא ,בעצם ,המשך הדיןן שלן

בגדר יימפלצת קדןשה " מלהיבה ןמדהימה.

שהחל ב"זמן אמיתי" ,נמשך ב"עיר עירןמה"

שכבר הין למסןרת של ממש.

ן"זכרןן דברים" ןלבש עכשין את צןרת

רקדני תיאטרןן המחןל ההןלנדי הןפיען
בין הדברים הבלתי שגרתיים יש למנןת את

עור

עורומה

בזמן

אמותו

העצלים רגילים לעשןת ,הקהל עמד על רגלין
שעה ארןכה ןמחא כפיים.

כהולת המחו;ו הקיבוצית  ,יימולומשהו"

יימקןמשהן" .גם הפעם הןא משתמש בפיגןם

בהרכב כפןל  ,גם הלהקה העיקרית ןגם

מברזל ,המאפשר ליצןר מחןל אנכי ןלא רק

המפגש ייהמחןל זןכר את האתמןל".

הלהקה הצעירה שלהם ,באמפיתיאטרןן

אןפקי ,כנהןג .גם הפעם המןסיקה היא מעין

האחראים לכישלןנן הין רנה שרת כמנחה

הענקי· כמןבן שזה היה בגדר אילתןר עבןר

יצירה של רמי באר ,המערבל קטעים של

ןיןנתן כרמןן כבמאי .הרעיןן לתאר בסרט את

התאןרנים ןהרקדנים  ,שאינם רגילים להןפיע

התפתחןת המחןל המןדרני מהבאלט ןעד

לפני

היןצרים של שנןת השלןשים ,ןאת הקשרים

ןקרא בראבן .רק סיןמן הנפלא של מחןל

מצאתי ב"מקןמשהן" אןןירה של אןטןפיה

בין המחןל הבימתי לעממי ,הןא מצןין ,אבל

יימיסת התהילים" של סטראבינסקי ,כאשר

מפחידה ,של נבןאה על איזן יימטרןפןלין"

15

אלף

איש ....

מןסיקה לכלל מרקם משלן.

הקהל עמד במבחן ,נהנה
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סןריאליסטית  .באר ןרקדני הקיבןצית עלן,

השייכןת לסןג זה של אמנןת הבימה ,ןאפילן

המחןל של מטה-אשר שבגעתןן( ,מתרחצת

לדעתי ,עןד שלב בסןלס ההישגיס שלהס.

חשןבןת ,כמן אלה של אלי דןר-כהן.

אחת הרקדניןת באמבטיה על גבי משטח
מןגבה ,מבלי שיש לרחצה לילית זן כל

מחול

רטוב

בפסטיבל

עכו

איש אינן יןדע מהן בדיןק ייתיאטרןן אחר",

שלן מןקדש פסטיבל עכן כל שנה כבר

16

לא הספקתי לראןת

משמעןת בקןנטקסט של היצירה כןלה,

במן עיני את שלל מןפעי

יינדןדי שינה" שמה.

תיאטרןן-התנןעה .למשל,
את אלה של נאןןה

מיס יש גם בעבןדתם השלןמפרית במתכןןן

צןקרמן ,יןצרת שהחלה את

ןרבת הקסם ייבדרך לטבןר" ,שמןצגת לא

דרכה בעכן  ,במןפע שהעניק

בעכן עצמה ,אלא בגןש משגב הקרןב .שם

שנה  .אןלס אי הבהירןת אינה מפריעה לקהל ,

את שמן ללהקתה

העירני אפילן בשעןת לילה קטנןת ,למלא את

נע" ,לא ראיתי.

 -יי תמן -

האןלמןת ,לסבןל אן ליהנןת.

הפסטיבל ,שבכןןנתן להןליך את המפעל
המיןחד הזה )שיזמן ןיסדן לאה פןרת ןעןדד

פריד ןאילנה כהן )עס סדנת

הןא רק מרכיב אחד מרביס ןלאן דןןקא

ראשי במןפעים רביס בפסטיבל ,ןמכאן,
שהמקןם שתןפס מה שמכןנה תיאטרןן -מחןל
אן תיאטרןן-תנןעה מרכזי יןתר מבשנים

משמע לטבןר שלנן שבכןתרת המןפע .

שנכחתי בהם ,הןא מרכיב

המים .בעבןדתם של נמרןד

קןטלר(  ,לכיןןן המןפע הלא-מילןלי .הטקסט

לבריכה בשעת ההפסקה בין השיעןרים ,כי
המחזה כןלן מכןןן להחזיר אןתנן לילדןתנן,

מה שבלט בעיני ,בכל אלה
השנה הכריז דןדן מעיין ,מנהלן האמנןתי של

זןרק אחד ייהתלמידים" את חברתן לכיתה

רןב המחןל שבמרקם המןפע שייך
למה שמכןנה בדרך כלל

"CONTACT
" , IMPROVISATIONמשמע

ייאילתןר-מגע"  .כל חברי
הלהקה ,שיש בה
אנשים מבןגרים ,

קןדמןת ,אם כי תמיד הין בעכן יצירןת

פסטיב  7עכו  ,יישס מיס , " 1995

תאטרון המחו  7ש 7רגה שייגפ7ד
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בני נוער ואפילו אחדים מילדי המשתתפים,

משמיע אותם בצורה מצוינת .רק אנשי מחול

מהמיתולוגיה היוונית ,בנו של האל זאוס,

מתגלגלים להם על רצפת המוסך לשעבר ,או

מעטים רגישים לטקסטים ספרותיים ,ונמרוד

שנידון על עזות מצחו למצב של צמא ורעב

מה שהיה אולי בית חרושת ,במשחקי ילדות

פריד הוא אחד מאלה המסוגלים להכניס

נצחיים .בקרבתו זרמו אמנם מים זכים

וזיכרונות אישיים ,אבל כמעט ללא מגע

היבט זה של התיאטרון למחול שלהם ללא

והעצים הניבו פרי מגדים ,אבל בכל פעם

ביניהם .לי זה נראה לא מובנה דיו ,לפחות לא

ירידה לרמת חובבים ,כפי שקורה לעתים

שטאנטאלוס הושיט את ידו אליהם הם

קרובות כשהרקדנים פותחים בדיבור .

נסוגו  .להתאוות ללא יכולת להגיע לסיפוק

לעומת המרכיבים האחרים של המופע.

אלה ייסורי טאנטאלוס.

בתחילתו ,למשל  ,כל הצופים מוכנסים למין
אוהל אדום וצפוף )רחם

כמובן (, ....

ומשם הם

-

המים והחול )שיש אצל רנה שיינפלד(

מוסעים על גבי עגלות נמוכות  ,שנמשכות

משמשים כוריאוגרפים בימינו לא רק

קליין הרצתה על אי הוודאות החיובית של

ונדחפות על ידי צוות ההצגה במעגל ,אל מול

להכנסת גורם נטורליסטי למחול ,אלא כמין

העתיד שלנו ,שבו יהיו פחות היררכיות ,ופחות

המבצעים הספונים בשלב זה כל אחד

הרחבה או מודולציה של התנועה עצמה  .כי

עקרונות נוקשים ,ושהכל יהיה תלוי בהעזה

בסוכתו האישית ,עם כל העכבות

התנועה במים  ,ושל המים מיוחדת ,ובעזרת

לחדש ,לחשוב מחוץ למסגרות המגבילות

והתיסכולים של ילדותו .ואגב ,ברחם גם

תאורה הולמת יכולה להיות פיוטית מאוד  .זו

השגרתיות  ,מה שהיא כינתה "לנהל פלירט

גם היטהרות וגם תחושה של התגברות על

עם אי הוודאותי! להתבשם מהמפתיע והלא

מחלקים לצופים פופקורן ,כמזון

לעוברים ....

חום הגוף והזיעה הניגרת מהרקדנים בשל

שגרתי ,להיות פתוח לכל האפשרויות

-

ולא

מאמציהם .הזיעה היא מרכיב קבוע בחיי

רק למוכר ,לבטוח ,לצפוי ,אלה האהבהבים

יוצאים  ,הילדים משתתפים במפק,ד

הרקדן ,כפי שאמר פעם לינקולן קירסטיין,

שהיא מציעה לנו.

משתוללים בחצר ,ונער אחד מפיל את חברתו

האיש שהביא את בלנשין לאמריקה ועזר

לתוך בריכת מים והיא ,כמובן ,אותו.

וכשמכריזים על הפסקה בשיעורים ,הכל

יכ השנה אי אפשר בלי מים בעכו.

לייסד את ייניו-יורק סיטי באלטיי :ייצליבתו

חבל ,אם כי אולי זה היה כה מובן שלא

היום-יומית של הרקדן בזיעתוי! רקדנים

הצריך הסבר ,שהיא לא קשרה בין דבריה

אוהבים להזיע ,וכשמרשים להם לטבול במים

לבין מה שהלהקה ביצעה  .הרגשתי ,שגישה

על הבימה
גם למופע החדש של רנה שיינפלד

קוראים .

יישם מיםי! זה מופע עשיר בצורות ורב-
המצאות ושישה רקדנים ,עם רנה עצמה

-

כמו באמבטיה של ליאת דרור

וניר בן-גל ,או בסיום המחול של עידו תדמור,
כשהכל נכנסים לייסירים של לאהיי וממעל
יורדת מקלחת של ממש

-

הנאתם גלויה .

וריצירד אורבך בראשם .כאן המים אינם

ממש רטובים ,כמו ביתר המופעים ,אלא

עתידנית זו אפילו מגישה לנו מפתח חשוב
לעבודתו של אוהד נהרין .הוא באמת מנהל
יותר מפלירט

-

שמא רומן של

ממש -

עם האי

וודאות ,עם הבלתי מקובל ,הנראה לעתים
כמשונה.

והחול משמש את רנה שיינפלד כמין הארכה

מוקרנים על גבי לוחות קלים ,גדולים,

לגוף ,כשהוא נזרק אל-על כמסך של ערפל

התנועה של אוהד נהרין אינה ניתנת למיסגור,

שמתפעלים הרקדנים .נעשה כאן שימוש מצוין

זהוב ,וכבר ראינו כגון זה בדואט המהמם של

להגדרה סגנונית מגבילה ,היא פלירט עם

בווידיאו )מאת בוקי שוורץ(.

רמי באר ייחצותיי ,שמבצעים רקדני

האפשרי והבלתי אפשרי  .וגם בלי שהדברים

ייהקיבוציתי! עוד זכורים לטוב

נאמרו במפורש ,חשתי היטב בקרבה שבינו

בתיאטרון המחול העכשווי כמעט ואין מופע

הייפילובולוסיםיי ,שהחליקו על גבי מים

ובין אמנותו מצד אחד ובין דעותיה של ברכה

שאין בו הקרנת וידיאו ,אבל לעתים הווידיאו

שנשפכו על הבימה ,כמו ילדים משתובבים

קליין מצד שני.

מחליף את המחול עצמו  .לא אצל שיינפלד .על

במקלחת בית-הספר.

אף גילה ,היא מתנועעת להפליא והיא עדיין
רקדנית גדולה .לי היתה תחושה שהמופע

המים והחול באים בדרך כלל בסיום .גם

הטרי הוא מעין פרידה מהמחול והבימה ,כי

כאקורד חזק בגמר היצירה ,וגם משום

הוא בעצם רטרוספקטיבה של שלל

שאחריהם פשוט אי אפשר להמשיך לרקוד

האביזרים שבהם התמחתה מאז עזבה את

על הבימה ,שרטיבותה מזמינה נפילות

להקת בת-שבע ,לקראת סוף שנות השבעים,

מסוכנות ,והחול שעליה מונע תנועה מהירה.

ם

והחלה בדרכה העצמאית.
המגע עם הטבע עצמו ,האדמה ,החול או

היא ממשיכה "לחקוריי חפצים ואת

המים ,שהם יסודות תנועתיים מובהקים,

האפשרויות שהם מעמידים לרשותו של

מרחיבים את ייהמנעדיי של תיאטרון-

הכוריאוגרף .אבל נוצות טווס לבנות ,לוחות

התנועה ,שכבר הפך לדיסציפלינה מקובלת

קלים ההופכים לכנפיים ,ראשי בובות של

בעולם המחול הפוסט-מודרני וזה שבא

חלון ראווה של חנות כובעים ,את כל אלה

אחריו .וכל אלה ניכרו היטב במןפעי פסטיבל

ניצלה רנה בעבר ,ועכשיו הם שבים כמין

וכע השנה.

תזכורת לעבר ,לעברה שלה ,ומכאן תחושת
הפרידה והעצבות שחשתי למראה המופע.

פלורס

עתידנו

לשיינפלד חוש צורני מפותח .שוב יש מאוורר
גדול המפריח יריעת פלסטיק שקופה והופך

ההזמנה לפגישה בין צמרת מנהל האמנות

את הרקדנית שבתוכו לפסל קינטי ,ולבסוף

)שבמשרד המדע והאמנויות( ללהקת בת שבע

פלסטיק אחר מגלה-מכסה רקדנית עירומה,

לא בישרה מה באמת עומד להתרחש .

אף אם בצורה קצת צנועה מדי ,לטעמי.

לכאורה ניסיון

-

חיובי בהחלט

-

להידברות

בין המנהל ל"לקוחיי חשוב שלו  .אבל מה
בתיאטרון-המחול המודרני יש כמעט תמיד

שגרם לי להטריח את רגלי הזקנות עד לנווה

גם מרכיב של טקסט .אצל שיינפלד אלה

צדק היה מרכיב אחר של המפגש ,שעלול היה

קולות משונים שהיא משמיעה במיקרופון

לצאת שגרתי בהחלט .

התלוי על ראשה ,כאילו היתה טייס המדבר
בקש .ר או רדיו שדה  .אבל קולות ייחייםיי

ייהפלירט עם אי הוודאותיי היה מפגש בין

מוג :iרים אלה אינם אלא פעלול או ,אם

רקדני בת שבע ,בקטעים מעובדים מחדש

תרצן ,תעלול.

מיצירותיו של אוהד נהרין ,לבין הדייר ברכה

קליין ,מנהלת מוסד הנושא את השם המעורר
לעומת זאת ,הטקסטים בעבודתו של נמרוד

תמיהה יימכון טאנטאלוס ללימודי המאה ה-

פרי,ד מאת חנוך לוין ,חשובים ,ופריד עצמו
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