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קראוס

לשעברועמיתיהידידיהמתכנסיסשנהמדי

המחולמאנשיומי-קראוסגרטרודשל

חייו,שלאחראוזהבשלב ,היהלאבישראל

ביוזמת-קראוס?גרטרודעסבעבודהמעורב

 ,בירושליסרוביוש l1עוהאקדמיהלויחסיה

הגדולהוהרקדניתהכוריאוגרפיתלכבודלערב

הארבעיס.שנותשל

ענבלבאולסביולי,-3בהמפגשנערךהשנה

ובווידיאוסרטהוצג .דללסוזובמרכז

אלגרד l1קראוסגרטרודשליצירתהשיחזור

 ,ירקוניויפהבארטוק),(בלה l1ברברו

השמיעהקראוס),שללשעבר(מרקדניותיה

חיברהשמרשנעמיגרטרו,דעלמרגששיר

ושמר , l1רוקדת! l1נקראהחדשהשירבמיוחד.

פיעלהמליסאתוגסהלחןאתגסחיברה

שלבסטודיומנעוריהירקונייפהשלסיפוריה

קראוס.

היה(לאובוגרותיההאקדמיהתלמידות

הופיעולרפואה!)אחדגברולוביניהן

דאדלי,וג'ייוסוקולובאנהשלבמחולות

מסוגלותאינןהצעירותשהרקדניותוהתברר

לעומתכזה. l1מסורתי l1מודרניבמחוללשכנע

שהןניכרהעצמיותהסבעבודותיזאת,

אסאפילוהתנועתי,החומרעסיותרמזדהות

הדבריסאמוריסבייחודלמדי.שגרתיהוא

מאתועכשווינאהדןאט ,"אדסבגלל l1ב

לפרסזועבןדהעלזכתהשאףלוי,חגית

שלהכןריאוגרפיסבתחרןתהראשון

גרטרוד.ש l1עהאקדמיה

שעירייתהמשמחת,בהודעההסתייסהערב

עלבבירהכיכרלקרואהחליטהירושליס

רונילב,ןלתשןמתקראןס.גרטרודשלשמה

ופעלהחיתהשבהתל-אביב,עסומהמילוא,

בשמונהמחרניפגשאזחייה?רןבגרטרוד

בגרטרוד?

בתוצרתדורבת

עצמות

ביפונגהבאולמיהתקיימהביןלי-4ב

עבןדןתשתיעסבת-דןר,להקתשלהבכןרה

המוכרההולנדיהיוצרמאתהאחת-חדשות

מאתוהשנייה ,כריסטינילסבארץ,היטב

ברןד.אניה ,בלהקהלשעבררקדנית

מאתבמוסיקהבחרההןלדניהכוריאןגרף

"משחקיריקודיעבורפרסלהרני

 .ממוקדבלתימאודמחולויצרהקופידוניס"

שלןשהלהימצאהיואמוריסבמרכז

לבנות),נקודותעסשחור(בלבושקופידוניס

והמראותגדולות,מראותבידיהסמחזיקיס

 .הנאהביסביוקשריסליצורהיואמןרות

ברןרהיהלאכןלןהתנועתיהמהלךאבל

מנןצליסבלתינןתרוןהמצביסוהחפציס

משמעות.ןחסרי

ראש l1ברו,דאניהשלעבןדתהזאתלעומת

בהוניכר ,ומשעשעתמיןחדתהיתה , l1הנעל

בהבלטןבייחודלןמר.מהיששליוצרת

אלפסי,ןאריקגלילמאיההמבצעיס

הזההצירןףעצסןהעקב.הכןבעבתפקידי

סיטואציןתיצרוהבגדיסןהאנשת

חדישבסגנוותנועה,שלנאותןהזדמנןיןת

להניחיש .בבת-דורשנהןגממהיותרהרבה

ברודאניהתןזמוזהמןצלחניסיןושאחרי

 .לשעברללהקתהנוספןתעבןדותלהכין
כיאסכיוצרת,גסלומרמהלהשישמתברר

שכולהןפיע,חדלההיאשכרקדניתחבל,

מעןלה.היתה

הרצפהאפולו
רוקדת

j. ".-
. , . 

אתפתחהההןלנדיהמחולתיאטרןולהקת

מיןחדבמןפעביןלי) 7--17 (הרביעיסיןרה

 ,קיליאושיירידברלשןסדןמהשאינןבמינן,

 .מימיןיצרזן,מעןלהלהקהשלהיוצרתהרוח

היא )" KAGUYAHIME "("קאגןיאהימה"

אבל ,כשלעצמהחשןבהבלתייפנית,אגדה

תןפיסשלתזמורתבנה,שקיליאוהמערכת

ובימהמיפונגינהכליושארגונגיסוחליליס,

-הנהדריסמרקדניןפחותלאשמתנועעת
מיןחדתבימתית-מחןליתחןויהיוצריס

 .במינה

 "ההו:ונד'המחו:ותאטרו(יי ,כרמ'א:ופסט'ב:ו
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,נמשךהשחןרהרצפהכיסןיזזמסןיםברגע

נגליתןתחתיןהבימה,מעלהאלןעןלהלאחןר

ללינןלאןםשאפילןכךבהירה,נןספת,רצפה

 ....סןלןשלרגעישהצנןע

הגןףבבגד(המזכירהלןמיספיןנההרקדנית

מצןינתשיינפלד)רינהאתקצתההדןק

אינןבאמתסיפןרהאבלהירח,בתבתפקיד

הכלליהמנהלאתלראןתנחמדכאן.חשןב

המנצח.בתפקידרן,דהמיכאלהלהקה,של

ההבלןדברי ) ...המצןי(מןשנבחרןהקטעים

עלןליםהיןהיסטןריים,כהסבריםשהןשמען

שלהיסטןריהקצתשיןדעמיכללבלבל

עלאמןןשאינןלמימןבניםבלתיןהיןהמחןל,

מבריק.רעיןןשלביזבןזמידע.שלזהתחןם

צהרייםאחריבשעת ,גדןלקרקסבאןהל

עידןמשמעצעירים",יייןצריםהןפיעןחמה,

שעל(עדיןרטיגןןהדןאןקןלבןאמירתדמןר,

הטריןת.עבןדןתיהםבתקצירןרטהיים),ןנעה

נמשכת,ןהמןסיקהבחןשךנעלמיםהרקדנים

עדהתאפקןלאהכפייםןמןחאיהןבן,לא

כזה,מפגשבדיןקאבלכנדרש.הצליליםתןם

אמנןתשלשיאןביןעממימחןלשלקהלבין

שלהמיןחדהמשהןהןא ,בימתיתמחןל

כרמיאל.

------
היהמנהל,שנעשהלפניהפרטיים,בחייןכי

מאן,דהמןדרניתהמןסיקהןמלחין.מןסיקאי

צליליםבין,נעהאישיימאקישלעטןרפי

ןעדאןןירה,מצייריןשבריריים,עדינים

ןגםאןזניים,מחרישיגןנגיםשלהתפןצצןיןת

שהישראליםכפישלאייחןדית.דןמני,היא,

רגליןעלעמדהקהללעשןת,רגיליםהעצלים

כפיים.ןמחאארןכהשעה

 Dבפעכרמואל

השמוכות

שנהכלששבלמןכר,בציפייהחביבמשהןיש

מקןם,מכלמסןרתי.עממיחגהיהכאילן

ביןלי,-13-11בשהתקייםכרמיאל,פסטיבל

ןמפגשים,במןפעיםןעשירהשנהמגןןןהיה

ממש.שללמסןרתהיןשכבר

אתלמנןתיששגרתייםהבלתיהדבריםבין

האתמןל".אתזןכרייהמחןלהמפגש

כמנחהשרתרנההיןלכישלןנןהאחראים

אתבסרטלתארהרעיןןכבמאי.כרמןןןיןנתן

ןעדמהבאלטהמןדרניהמחןלהתפתחןת

הקשריםןאתהשלןשים,שנןתשלהיןצרים

אבלמצןין,הןאלעממי,הבימתיהמחןלבין

שלאןןירהיצרןןהשעההקרקסאןהלאבל

ןאנשיהתאןרניםןבייחןדאח,דכלשבהשןק,

במשחקהםכאילןהזירהלפניטיילןהמנהלה

 ,עצמןבמחןלכךלהתרכזהיהקשהכדןרגל.

טןביםהןהתקציריםשלןשתכיןחבל,

להיראןת.ראןיןתןהיצירןת

-ספיבאקרעיהאירגנהבמינןמיןחדמפגש
לןי-תנאישרהמאתןזמרהמחןלעםהרצאה

חיים)ןחןכמתשןבבןתמרץ,מלאת(עדיין

מןטילשעבר,ענבלאנשישניעםןבהגשתה

שלהקטןהאןלםבר.ןצביהאברמןב

עדמלאהיהכרמיאלשלהקןנסרבטןריןן

לאכנראההמארגניםמקןם.לאפסמעבר

שירצןרביםכהאנשיםשיימצאןהאמינן

הנאמנים.ןמבצעיהלןי-תנאישרהאתלשמןע

היאןעדיין ,במןתניהעדייןספקבליכןחה

ןמדהימה.מלהיבה "קדןשהיימפלצתבגדר

הןפיעןההןלנדיהמחןלתיאטרןןרקדני

ןגםהעיקריתהלהקהגם ,כפןלבהרכב

באמפיתיאטרןןשלהם,הצעירההלהקה

עבןראילתןרבגדרהיהשזהכמןבןהענקי·

להןפיערגיליםשאינם ,ןהרקדניםהתאןרנים

נהנהבמבחן,עמדהקהל ....אישאלף 15לפני

מחןלשלהנפלאסיןמןרקבראבן.ןקרא

כאשרסטראבינסקי,שלהתהילים"יימיסת

יימולומשהו" ,הקיבוציתהמחו;וכהולת

בזמןעורומהעור

אמותו

במקומשהו

הקיבןציתהלהקהרקדניביצעןפעמיםשלןש

באר,רמישלהחדשהעבןדתןאת

 75שלמאןדמרשיםמןפעמשהן",יימקן

כנראהבארמיןתרןת.דקןת 15,שמהןדקןת

עלהחןזריםהקטעיםאתלקצץישתכנע

חמש-ששאחרירקנרקדשכברחןמר

לקח.לןמדלאהןאזהבענייןהןפעןת.

שלןהדיןןהמשךבעצם,היא,כןלההיצירה

עירןמה"ב"עירנמשךאמיתי",ב"זמןשהחל

צןרתאתעכשיןןלבשדברים"ן"זכרןן

בפיגןםמשתמשהןאהפעםגםיימקןמשהן".

רקןלאאנכימחןלליצןרהמאפשרמברזל,

מעיןהיאהמןסיקההפעםגםכנהןג.אןפקי,

שלקטעיםהמערבלבאר,רמישליצירה

משלן.מרקםלכללמןסיקה

אןטןפיהשלאןןירהב"מקןמשהן"מצאתי

 61יימטרןפןלין"איזןעלנבןאהשלמפחידה,



עלן,הקיבןציתןרקדניבאר .סןריאליסטית

שלהס.ההישגיסבסןלסשלבעןדלדעתי,

רטובמחול

עכובפסטיבל

אחר",ייתיאטרןןבדיןקמהןיןדעאינןאיש

 16כברשנהכלעכןפסטיבלמןקדששלן
 ,לקהלמפריעהאינההבהירןתאיאןלס .שנה

אתלמלאקטנןת,לילהבשעןתאפילןהעירני

ליהנןת.אןלסבןלהאןלמןת,

שלהאמנןתי,מנהלןמעייןדןדןהכריזהשנה

המפעלאתלהןליךשבכןןנתןהפסטיבל,

ןעןדדפןרתלאהןיסדן(שיזמןהזההמיןחד

הטקסטהלא-מילןלי.המןפעלכיןןן ,קןטלר)

דןןקאןלאןמרביסאחדמרכיברקהןא

ןמכאן,בפסטיבל,רביסבמןפעיםראשי

-מחןלתיאטרןןשמכןנהמהשתןפסשהמקןם

מבשניםיןתרמרכזיתיאטרןן-תנןעהאן

יצירןתבעכןהיןתמידכיאםקןדמןת,
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ןאפילןהבימה,אמנןתשלזהלסןגהשייכןת

דןר-כהן.אלישלאלהכמןחשןבןת,

מתרחצתשבגעתןן),מטה-אשרשלהמחןל

משטחגביעלבאמבטיההרקדניןתאחת

כלזןליליתלרחצהשישמבלימןגבה,

כןלה,היצירהשלבקןנטקסטמשמעןת

שמה.שינה"יינדןדי

לראןתהספקתילא

מןפעישללאתעיניבמן

למשל,תיאטרןן-התנןעה.

נאןןהשלאלהאת

אתשהחלהיןצרתצןקרמן,

שהעניקבמןפע ,בעכןדרכה

-תמןיי-ללהקתהשמןאת
ראיתי.לאנע",

במתכןןןהשלןמפריתבעבןדתםגםישמיס

לאשמןצגתלטבןר",ייבדרךהקסםןרבת

שםהקרןב.משגבבגןשאלאעצמה,בעכן

לכיתהחברתןאתייהתלמידים"אחדזןרק

כיהשיעןרים,ביןההפסקהבשעתלבריכה

לילדןתנן,אןתנןלהחזירמכןןןכןלןהמחזה

אלהבכלבעיני,שבלטמה .המןפעשבכןתרתשלנןלטבןרמשמע

מרכיבהןאבהם,שנכחתי

נמרןדשלבעבןדתםהמים.

סדנת(עסכהןןאילנהפריד

שייךהמןפעשבמרקםהמחןלרןב

כללבדרךשמכןנהלמה

CONTACT " 

" IMPROVISATION משמע,

חבריכל .ייאילתןר-מגע"

בהשישהלהקה,

 ,מבןגריםאנשים

 ," 1995מיסיישס ,עכו 7פסטיב
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המשתתפים,מילדיאחדיםואפילונוערבני

אולשעבר,המוסךרצפתעללהםמתגלגלים

ילדותבמשחקיחרושת,ביתאולישהיהמה

מגעללאכמעטאבלאישיים,וזיכרונות

לאלפחותדיו,מובנהלאנראהזהליביניהם.

המופע.שלהאחריםהמרכיביםלעומת

למיןמוכנסיםהצופיםכל ,למשלבתחילתו,

הםומשם ,) ....כמובן(רחםוצפוףאדוםאוהל

שנמשכות ,נמוכותעגלותגביעלמוסעים

מולאלבמעגל,ההצגהצוותידיעלונדחפות

אחדכלזהבשלבהספוניםהמבצעים

העכבותכלעםהאישית,בסוכתו

גםברחםואגב,ילדותו.שלוהתיסכולים

 ....לעובריםכמזוןפופקורן,לצופיםמחלקים

הכלבשיעורים,הפסקהעלוכשמכריזים

במפק,דמשתתפיםהילדים ,יוצאים

חברתואתמפילאחדונערבחצר,משתוללים

אותו.כמובן,והיא,מיםבריכתלתוך

בעכו.מיםבליאפשראיהשנהיכ

 .קוראיםשיינפלדרנהשלהחדשלמופעגם
ורב-בצורותעשירמופעזהמיםי!יישם

עצמהרנהעםרקדנים,ושישההמצאות

אינםהמיםכאןבראשם.אורבךוריצירד

אלאהמופעים,ביתרכמורטובים,ממש

גדולים,קלים,לוחותגביעלמוקרנים

מצויןשימושכאןנעשההרקדנים.שמתפעלים

שוורץ).בוקי(מאתבווידיאו

מופעואיןכמעטהעכשוויהמחולבתיאטרון

הווידיאולעתיםאבלוידיאו,הקרנתבושאין

עלשיינפלד.אצללא .עצמוהמחולאתמחליף

עדייןוהיאלהפליאמתנועעתהיאגילה,אף

שהמופעתחושההיתהליגדולה.רקדנית

כיוהבימה,מהמחולפרידהמעיןהואהטרי

שללשלרטרוספקטיבהבעצםהוא

אתעזבהמאזהתמחתהשבהםהאביזרים

השבעים,שנותסוףלקראתבת-שבע,להקת

העצמאית.בדרכהוהחלה

ואתחפצים"לחקורייממשיכההיא

שללרשותומעמידיםשהםהאפשרויות

לוחותלבנות,טווסנוצותאבלהכוריאוגרף.

שלבובותראשילכנפיים,ההופכיםקלים

אלהכלאתכובעים,חנותשלראווהחלון

כמיןשביםהםועכשיובעבר,רנהניצלה

תחושתומכאןשלה,לעברהלעבר,תזכורת

המופע.למראהשחשתיוהעצבותהפרידה

מאוורריששובמפותח.צורניחושלשיינפלד

והופךשקופהפלסטיקיריעתהמפריחגדול

ולבסוףקינטי,לפסלשבתוכוהרקדניתאת

עירומה,רקדניתמגלה-מכסהאחרפלסטיק

לטעמי.מדי,צנועהקצתבצורהאםאף

תמידכמעטישהמודרניבתיאטרון-המחול

אלהשיינפלדאצלטקסט.שלמרכיבגם

במיקרופוןמשמיעהשהיאמשוניםקולות

המדברטייסהיתהכאילוראשה,עלהתלוי
ייחייםייקולותאבל .שדהרדיואור.בקש

אםאו,פעלולאלאאינםאלהרים i:מוג
תעלול.תרצן,

נמרודשלבעבודתוהטקסטיםזאת,לעומת

עצמוופרידחשובים,לוין,חנוךמאתפרי,ד

מחולאנשירקמצוינת.בצורהאותםמשמיע

ונמרודספרותיים,לטקסטיםרגישיםמעטים

להכניסהמסוגליםמאלהאחדהואפריד

ללאשלהםלמחולהתיאטרוןשלזההיבט

לעתיםשקורהכפיחובבים,לרמתירידה

 .בדיבורפותחיםכשהרקדניםקרובות

שיינפלד)רנהאצל(שישוהחולהמים

רקלאבימינוכוריאוגרפיםמשמשים

כמיןאלאלמחול,נטורליסטיגורםלהכנסת

כי .עצמההתנועהשלמודולציהאוהרחבה

ובעזרתמיוחדת,המיםושל ,במיםהתנועה

זו .מאודפיוטיתלהיותיכולההולמתתאורה

עלהתגברותשלתחושהוגםהיטהרותגם

בשלמהרקדניםהניגרתוהזיעההגוףחום

בחייקבועמרכיבהיאהזיעהמאמציהם.

קירסטיין,לינקולןפעםשאמרכפיהרקדן,

ועזרלאמריקהבלנשיןאתשהביאהאיש

ייצליבתובאלטיי:סיטיייניו-יורקאתלייסד

רקדניםבזיעתוי!הרקדןשלהיום-יומית

במיםלטבוללהםוכשמרשיםלהזיע,אוהבים

דרורליאתשלבאמבטיהכמו-הבימהעל

תדמור,עידושלהמחולבסיוםאובן-גל,וניר

וממעללאהיישללייסיריםנכנסיםכשהכל

 .גלויההנאתם-ממששלמקלחתיורדת

הארכהכמיןשיינפלדרנהאתמשמשוהחול

ערפלשלכמסךאל-עלנזרקכשהואלגוף,

שלהמהמםבדואטזהכגוןראינווכברזהוב,

רקדנישמבצעיםייחצותיי,באררמי

לטובזכוריםעודייהקיבוציתי!

מיםגביעלשהחליקוהייפילובולוסיםיי,

משתובביםילדיםכמוהבימה,עלשנשפכו

בית-הספר.במקלחת

גםבסיום.כללבדרךבאיםוהחולהמים

משוםוגםהיצירה,בגמרחזקכאקורד

לרקודלהמשיךאפשראיפשוטשאחריהם

נפילותמזמינהשרטיבותההבימה,על

מהירה.תנועהמונעשעליהוהחולמסוכנות,

אוהחולהאדמה,עצמו,הטבעעםהמגע

מובהקים,תנועתייםיסודותשהםהמים,

תיאטרון-שלייהמנעדייאתמרחיבים

מקובלתלדיסציפלינההפךשכברהתנועה,

שבאוזההפוסט-מודרניהמחולבעולם

פסטיבלבמןפעיהיטבניכרואלהוכלאחריו.

השנה.וכע

עתידנופלורס

האמנותמנהלצמרתביןלפגישהההזמנה

שבעבתללהקתוהאמנויות)המדע(שבמשרד

 .להתרחשעומדבאמתמהבישרהלא

להידברות-בהחלטחיובי-ניסיוןלכאורה

מהאבל .שלוחשובל"לקוחייהמנהלבין

לנווהעדהזקנותרגליאתלהטריחלישגרם

היהשעלולהמפגש,שלאחרמרכיבהיהצדק

 .בהחלטשגרתילצאת

ביןמפגשהיההוודאותייאיעםייהפלירט

מחדשמעובדיםבקטעיםשבע,בתרקדני

ברכההדיירלבין ,נהריןאוהדשלמיצירותיו

המעוררהשםאתהנושאמוסדמנהלתקליין,

ה-המאהללימודיטאנטאלוסיימכוןתמיהה

דמותכידוע,הוא,טאנטאלוס 1. ' 21

זאוס,האלשלבנוהיוונית,מהמיתולוגיה

ורעבצמאשללמצבמצחועזותעלשנידון

זכיםמיםאמנםזרמובקרבתונצחיים.

פעםבכלאבלמגדים,פריהניבווהעצים

הםאליהםידואתהושיטשטאנטאלוס

-לסיפוקלהגיעיכולתללאלהתאוות .נסוגו
טאנטאלוס.ייסוריאלה

שלהחיוביתהוודאותאיעלהרצתהקליין

ופחותהיררכיות,פחותיהיושבושלנו,העתיד

בהעזהתלוייהיהושהכלנוקשים,עקרונות

המגבילותלמסגרותמחוץלחשובלחדש,

פלירט"לנהלכינתהשהיאמה ,השגרתיות

והלאמהמפתיעלהתבשםהוודאותי!איעם

ולא-האפשרויותלכלפתוחלהיותשגרתי,

האהבהביםאלהלצפוי,לבטוח,למוכר,רק

לנו.מציעהשהיא

שלאמובןכההיהזהאוליכיאםחבל,

דבריהביןקשרהלאשהיאהסבר,הצריך

שגישההרגשתי, .ביצעהשהלהקהמהלבין

חשובמפתחלנומגישהאפילוזועתידנית

מנהלבאמתהואנהרין.אוהדשללעבודתו

האיעם-ממששלרומןשמא-מפלירטיותר

לעתיםהנראהמקובל,הבלתיעםוודאות,

כמשונה.

למיסגור,ניתנתאינהנהריןאוהדשלהתנועה

עםפלירטהיאמגבילה,סגנוניתלהגדרה

שהדבריםבליוגם .אפשריוהבלתיהאפשרי

שבינובקרבההיטבחשתיבמפורש,נאמרו

ברכהשלדעותיהוביןאחדמצדאמנותוובין

שני.מצדקליין

ם
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