משמשת  ,בעצם  ,גם רגליים חלופיות לתמר ,

על בימןת המחןל  ,והקהל  ,צעיר ברןבן )ןזה

והסימביוזה ביניהן כל כד מושלמת עד שלרגע

מצןין!(  ,רגיל לחידןשים אלה ןלא התלהב

אין תחושה  ,שאחת משתיהן אינה יכולה

למראה התעןדה ההיסטןר י ת האןתנטית הזאת.

לעמוד או לנוע בכוחות עצמה  .היצירה הזאת

לעומת זאת  ,הןא ממש נסחף נןכח יי פןלחן

היא חוויה בלתי רגילה מבחינה אסתטית

האביב "

ורגשית.

שבאוש יצרה כשעדיין עבדה במסגרת

) ,(1975

עבןדה יי קדם  -באןשית ",

המןסכמןת של המחןל המןדרני שלמדה בנין
גם הצמד הסימפטי

 IIורטיגו II

)נעה ורטהיים

יורק ·

ועדי שעל( הביא משהו חדש  ,ושוב בשיתוף

 Jליa;.

בתןכנית השנייה של הלהקה בןצעה העבודה

להקה מחו " ל  ,הפעם מהונגר י ה  .מחול אחד
התחיל בצורה מפתה  ,כשהרקדנים נעו מאחורי

הענקית )בכל המן בנים( של באוש

קיר בנוי לתלפיות מג'ריקנים  ,אבל לא נראה

שבה  ,בתןד חפירה ענקית  ,דומה למין קבר

-

יי ןיקטןר ",

מגובש כל צורכו  .יש בו רע י ונות מעניינים

המוני  ,זורמים הח י ים במגןון מהמם של

וחומר ליצירה שבוודאי עוד תתגשם .המחול

אירועים  ,יחסים ןהתרחשויות סורי א ליסטיות.

השני בתוכניתם  " ,לימבוס  ",היה רביעייה

אם יי קפה מילר " יכול להיחשב תעודה

למוסיקה מאת דן בגנו  .התנועה שלו מעוצבת

היסטןרית חזקה עד היום  ,ייויקטור " הןא

היטב והוא בוצע בצורה טובה.

דןגמה מעןלה להתגבשןת הסגנןן שהחל

להתפתח באמצע שנןת השבעים .
הפן הבינלאומי של האירוע היו מנהלי

Iמ א ת

ג י

l

רא

מ

נ

I

ר

איורים :שמואל כץ

פסטיבלים אירןפים שןנים שהןזמנו לתל אביב

אחד מתענןגןת המןפעים הללן היה לצפןת

לצפןת בהיצע שלנן .מה יצא מאירןח קניינים

בעמיתיה לעבןדה של פינה באוש

פןטנציאליים אלה אין לדעת מראש .דבר אחד

שכבר עןבדים איתה עשרים שנה ועדיין

ברןר

-

ב " מחול

', 95

חשיפה בינלאןמית " לא

נחשף משהו מפתיע או חדש באמת  ,אבל כל

-

רקדנים

נאמנים לה ןמבצעים את עבןדןתיה כפי שרק
ןתיקים כאלה מסן גלים.

הזדמנןת שניתנת ללהקןת הקטנןת להןפיע ,

חשפנות בינלאומית

ועןד בפני מנהלי פסט י בלים מכן בדים  ,חיןבית.

למה
בין
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הגברים רוקדים?

התקיים במרכז סוזן

דלל אירוע מחול בשם יימחול
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חשיפה

בינלאומית" ,אד רק עבודות מעטות משלל

אל מקור

תיאסרון-

המחול הגרמני

לכאןרה אין כלל מקןם לשאלה הרטןרית

הזאת .יש להם זכןת מלאה  ,ואני  ,למשל ,מאןד
אוהב דמןיות של גברים על בימת המחול  .אז

היצירות שהוצגו בו נחשפו שם לראשונה  .רוב

הלהקות והיוצרים הללו נראו כל העונה

ביקןרה של הלהקה שבראשה עןמדת פינה

מה יכןלה להיןת הטענה נגד יאיר ורדי  ,מנהלו

שחלפה .

באוש ,בשתי תוכניןת במשכן אמנןיןת הבמה

הפעלתני של מרכז סוזן דלל ,המעלה מד י שנה

בתל אביב  ,היתה הזדמנןת מצוינת לראןת מנין

מןפע בשם  IIרק גברים רוקדים"  .בעייתית ,

התחיל מה שמכןנה תיאטרןן המחןל הגרמני

לדעתי  ,היא רק המלה יי רק " .התןכניןת

עם היוצאים מכלל זה נמנתה יצירתה של תמר

בורר

-

מחול פיוטי לשתי רקדניות וכד גדול

שהתקיימו

החדש  .תןכניתה הראשונה של הלהקה

)מסוג הכדים ב"עלי באבא "  ,שאפשר להיכנס

מןןפרטאל כללה את יי קפה מילר "

לתוכם ולהיעלם( ,שבוצעה עם שותפתה יעל

הלבבןת השבורים  .היןם ,עשרים שנה אחרי

מנדלר  ,למוסיקה מאת אריק שפירא .מנדלר

שנוצר  ,הרבה מהאמצעים הקיימים בן רוןחים

tו; ,ר ו-עה  ",להקת ה מח ן ל ה קי בוצ ו ת
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כללן אןסף

שלם של מןפעים נעדרים קן משןתף ,מלבד
היןתם על טהרת הגברים.

כמחןןה מיןחדת במינה ,כל הערב היה מלןןה

במןסיקה מאת אןרי ןידיסלבסקי ,ספק של
מןסיקה שימןשית לתיאטרןן ןמחןל ,בקנה

מידה תעשייתי כמעט .לכן הפן המןסיקלי
כמעט ןלא ניכר בתןכנית .זה היה שירןת דב גס

למלחין ,שאןלי יש באמתחתן קטעיס מענייניס
יןתר ,ןגס לכןריאןגרפיס הצעיריס  ,שלא נמצא

להס בצליליס אלה אתגר.
אייל נחןס ביצע עס אריק אלספי המןכשר
?,בת דןר את יי אלתי-געבי" .הדןאט הזה ,עס
השס המשעשע ,הןא מאןד צןרני  ,גיאןמטרי,

ללא מרכיביס כןריאןגרפייס אן רגשייס
מעןררי עניין  ,מבןצע על ידי שני רקדניס
טןביס .

~"

עמנןאל גת ןאמג 'א ד עסיבי ביצען מחןל זןגי

 ilrlר,,~7

לצלילי אקןרדיאןן ןזמרה עס סממניס

>- Y-!'?..A ~ rו(

ספרדייס .הןא התחיל בהליכןת שיצרן פרידןת
ןפגישןת מרתקןת  ,אבל עד מהרה התפןררה
האקספןזיציה הנאה ןהיתר היה פשןט מילןי
זמן  .לכסןת  ,כביכןל  ,את המןסיקה.

ייאשת האיש" של אילן לשס היא פרןדיה על

יי יוכאריס  ",כהק ת בת דוך

השבלןנןת הנשיןת במחןל  ,מבןצעת על ידי גבר.
בתחילת המחןל מרןתק אילן לשס לנעל
יןצריס ישראליס החייס ב " גלןת " לשןב ןליצןר

הרקדנית חנה ןייסמן ,מנהלת החזרןת של

מןדבקת לרצפה ,ןבעזרת הנעלייס המקןבעןת
)אמצעי שדני עזרלן השתמש בן פעס

בארץ  ,ןלא חשןב מאיזן סיבה הרחיקן לנדןד

האנסמבל.

ב"מןמיקס"( הןא מתכןפף באןןיר בזןןיןת

ממןלדתם-מןלדתנן.

בלתי אפשריןת .אחר כך הןא פןשט את מכנסין

הןא חידש את הדןאט יי פאסןמצן " ןאת המחןל

ןתחתיהס מתגלה חצאית טןטן זעירה .הכל

אבי קייזר ,המרבה לאחרןנה לעבןד עס סןזנה

הר אשןן שלן  ,זה שיצר בשעתן עבןר עצמן

מסתייס במחןןה המסיימת של הברבןר הגןןע.

לינקה בגרמניה ןעס גןפיס חדשנייס אחריס

יי פה דה פפסי ".זה היה פעס מחןל מבריק ,

ניכר היטב שאילן לשס הןא הטכנאי הטןב

במערב אירןפה  ,הג יע ןיצר עבןר הלהקה מחןל

חינני ןמלא המצאןת ב ימ ת יןת נאןת ןמפתיעןת ,

ביןתר מכל מבצעי התןכנית ,אבל הקטע שלן

שכןלן רגישןת ,אבל לא רגשנןת ,ןאהבה

אןלס הלל קןגן  ,שביצע אןתן במןפע בן נכחתי,

-

היה באמת רק קטע  ,ללא תחןשה של שלמןת ,

למקןס שאינה גןלשת ללןקאל פטריןטיזס

אף שהןא בעל יכןלת תנןעת י ת מצןינת  ,לא

התפתחןת אן היגד ברןר.

רטןב ןסנטימנטלי .בעיני היא מייצגת את

הצליח לחדד את התנןעה לדרגת הסאטירה

האיחןי ,הסינתזה ,אך שמה דןןקא ייק רי -ע ה ".

המהןלה באמפתיה על האיש המכןר לפפסי-

חן הרשקןביץ ,רקדן בטן )לא כל כך מלידה

אבל השס ןהכןתרת אינס חשןביס  ,מה שחשןב

ןמבטן( ,לא התאיס לכל האירןע מבחינה

בעיני הןא  ,שלרקדני הקיבןצית ניתנה הזדמנןת

סגנןנית  .על זה אפשר היה אןלי לסלןח אילן

להתנסןת בשפת תנןעה שןנה מאןד מזן

הןא היה באמת ארןטי ןחןשני .ללא הגירןי

הסקסי  ,מה טעס לריקןדי בטן?

אפילן אס

-

קןלה  ,הזכןרה לי.

ןייסמן היתה בחןדש האחרןן להריןנה

שהןרגלן אליה  ,בעיקר בעבןדןתין החזקןת ,

כשביצעה את הסןלן שנהרין תרס לערב זה.

הדרמטיןת  ,של יןצר הבית שלהס רמי באר.

היא רןקדת נפלא ןבטנה העגןלה היתה יפה

יןדעי דבר מסביריס לנן שבעצס הס עניין

מאן,ד ןהןבלטה היטב בתלבןשת שחציה סליפ
איש אינן מתרסק כאן אל הקרשיס ןא יש לא

ןחציה שמלת טןטן קצרצרה .אןל  ,0ממש כבכל

משליך את זןלתן מזרןעןתין .כל אחד מןצא

הריקןדיס של נהרין בזמן האחרןן  ,הבימה

עידן תדמןר התפתח לאחד היןצריס המענייניס

את עצמן בתןך הקבןצה  ,המשנה צןרה ןנכ נס ת

היתה שרןיה בעלטה כמעט כמן בהאפלה בזמן

ביןתר בדןר הצעיר  .הפעס ראינן מין סקיצה

ןיןצאת מהאןניסןנן הקןלקטיבי האחיד.

מלחמה בכל שלןשת היצירןת הללן .אפילן את

ראשןנית של מחןל מןרכב ןמתמש,ך ןבן

דןאליןת זן  ,בין אחידןת חברתית מחייבת

ןייסמן  ,שהתנןססה כסמל הלהקה על כל

ארבעה כלןבי מתכת ,שבאמצעןתס ירדן

לפרטיןת משןחררת של כל חןל י ה בחברה  ,היא

הפלקטיס בשניס האחרןנןת )הלא היא הנערה

מאןד רןחני.

הרקדניס ממעל ,תלןייס במיני מכנסי כפייה.

המרכיב המרתק ביןתר בעבןדתן של אבי

עס כןבע החרןט המצחיק(  ,קשה היה לזהןת

יש בקטע זה הרבה יןתר מדי תנןעה אחידה של

קייזר  .ב " קרי-עה "  ,יציר ה של יןתר משעה  ,יש

מרןב ח יסכןן בחשמל.

אןניסןנן .לא ברןר בינתייס מה יישאר ממנן עד

באןפן בלתי נמנע כמה נפילןת מתח .אבל

גמר החזרןת על היצירה החדשה של תדמןר ,

ברגעיס כאלה הכןריאןגרף מרשה לנן  ,הצןפיס ,

יי מןסך פנדןרה  ",המןזר ןהמשעשע  ,מאת סער

אך בשלב זה ,ללא מה שקןדס לן ןמה שבא

להתבןנן בנחת  ,ןאפילן לעשןת כל אחד לעצמן

מגל לפחןת זכה לתאןרה של ממש .הבכןרה של

אחרין  ,אפשר לראןתן ,בעצ  ,0רק כמתאבן.

פסק זמן להרהןר אן מנןחה קצרה  .בדרך כלל

הערב היתה מחןל בשס " לקרימןסה" למןסיקה

הקהל מרגיש שמצפיס ממנן להישאר דרןך

מאת פרסל) .מי שהקליד את התןכנייה כתב

לעןדד גבריס ליצןר  ,ןליצןר עבןר גבריס ,זה

ןמרןכז בהתרחשןת על הבימה גס ברגעיס של

"  ozaמ "LacrYIבמקןס "  ", Lachrimosaאבל

חיןבי בעיני  ,אבל להכניס את הגבריס לגטן

נפילןת מתח.

כבר התרגלנן להשליס עס בןרןיןת מרגיזןת

ןלהשתמש רק ביןצריס ןמבצעיס ממין זכר

כאלה(  .את הכןריאןגרפיה יצרה נעה דר ,

אינן מןסיף עניין .זן רק עןד שיטת אפליה

שעבןדתה עדיין בלתי מרןכזת ,ןיש בה משהן

"אנסמבל" בחושך

מתקנת.

}סוף דצמבר
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כאילן מקרי ןחסר מסר רגשי אן צןרני ברןר.
את הדמעןת שבכןתרת המחןל אפשר ,אס כן,

אןלי  ,להזיל על כשרןנה שטרס מצא לעצמן
אבי

הקבןצה הצעירה של בת שבע  ,הנקראת

קייזר

חוזר לאספסת

ייהאנסמבל" ,היא חבןרה של רקדניס ןרקדניןת
מעןליס .אןהד נהרין  ,המנהל את הקבןצה יחד

שמחתי להיןןכח שהנהלת להקת המחןל

הקיבןצית שברה מסןרת שלילית

-

לא להזמין

שפת תנןעה משמעןתית.

עס נעמי פרלןב  ,חידש עבןר הבכןרה שני

ערבן של האנסמבל היה בעיני חסר חידןשיס
של ממש ןחשןך להרגיז.

מחןלןת משלן ןגס תרס סןלן מיןחד עבןר

75

וזהוב

ב]ך דור בלבו

מרתק בהתמסרות שלו למחול ,אבל הפעם הוא

זלוטניק )למרות שיער קצוץ בצבע בלונד-כסף

ביצע את הסולו באינטנסיביות מיוחדת אפילו

הוא לא היה במיטבו בערב הבכורה.

ג/יג/י קאצ/וליאנו  ,הכוריאוגרף מפריס  ,שב

לו .אילו היו שניים אלה משתתפים בתוכניות

לעבוד עם בת דור ותרם לתוכנית החדשה של

יי רק גברים רוקדים" ,היתה הצדקה להפרדת

לדאבון הלב  ,הרעיונות של היוצר נגמרים

הלהקה שניים משלושת מחולות הערב .אחרי

המינים המלאכותית ,שנהגה במרכז סוזן דלל

הרבה לפני סוף הריקוד .לכן היתה תחושה של

יי קאנטארס" מאת אוסקאר אראיז  ,הבנוי לפי

באותה סדרת מופעים.

משהו מייגע  ,שאינו נע בכיוון ברור דיו .כלל

כל החוקים אבל אינו מחמם את הלב ,הגיע

ישן ובדוק בכוריאוגרפיה  :אל תתחיל ליצור

תורה של יי אקטו "  ,יצירה שהכין קאצ ' וליאנו

ריקוד חדש לפני שיש לך שלושה רעיונות

בשנה שעברה למוסיקה חדשה )מחמת בעיות

אופסימיסס

של זכויות יוצרים( .למרבה הפלא ,הרביעייה

לפחות.

חסר

]ךקנה

של אנטונין דבוז ' אק מתלבשת יפה על המחול

טרו סארינן חידש את יי פלוק " שלו מלפני שנה,

הזה  ,הנע סביב שעון גדול ,שתלוי ברקע ומשנה

מופעי להקתו של מרק מוריס  ,הילד הנורא של

אך קשה לי לספר מה התרחש על הבימה ,כי

את האשמורת.

המחול האמריקאי  ,עוררו ציפיות רבות למשהו

חושך מצרייס )אולי חושך פינלנד במקרה

מזעזע ,בוטה  ,מתגרה וחצוף  ,אבל מה שנראה

שלנו( עטף אותה .זו מחלה נפוצה בימינו על

על בימת יי משכן אמנויות הבימה " )ינואר-

הבכורה הטרייה היא " לונאריס  ",לצלילי
קונצ ' רטו לנבל ותזמורת מאת פרנסואה
בואלדיה .דן מאסטקן

-

פברואר

מנהל להקתו
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בימת המחול

היה דווקא אלגנטי ,צבעוני ,

חייכני ומלא יופי

-

קודם כל

-

תלבושות שחורות על רקע

שחור בחושך .אולי הריקוד נאה  ,אבל לא

יופי.

ראיתי אותו.

הפריסאית של קאצ'וליאנו ומתכנן התפאורות
ומעצב התלבושות הקבוע שלו

-

הציב על בימה

התוכנית הראשונה של האורחים הוקדשה

בהירה מעין שיח נאה בארגז מרובע  ,כמו שיש

כולה למוסיקה מאת הנדל .הנדל אינו

בלובי של בתי מלון מפוארים  ,וכשרקדני בת

מהמלחינים החביבים עלי במיוח,ד הוא

"קופליה"

מ]ךקפל]ך

דור עולים לבימה הם נראים כאילו אך זה

משעמם בעיני .האורטוריה יי אלגרו ,השמח ,

יי תיאטרון מחול ירושליס"  ,שמנהלת תמרה

יצאו מ " פלייבוי "  .הנשים לבושות בגד גוף לבן ,

המהורהר והמתון " כשמה כן היא  .אבל היופי

מיאלניק בנחישות רבה זה  12שנה  ,מופיע

מין אזור חלציים דמוי פרווה שפנית לבנה וזנב

המדהים של הבימה  ,שכולה מסכים בשלל

בבאלט הרומנטי יי קופליה

שפנפנה  ,והבנים לבושים בצורה עוד יותר

צבעים מתחלפים )בעזרת התאורה( מתעופפים

עיני הזגוגית".

פרבוקטיבית  .מעל בגד גוף הדוק הם לובשים

מעלה ומטה  ,וחבורת הרקדנים המצוינת של

מכנסיים החושפים את ישבניהם ומדגישים

מוריס הפכו את הערב לחוויה אסתטית

קשה היה למצוא חומר פחות הולם את כישורי

את מבושיהם  .אבל המרכיב המפתיע ממש

מרנינה.

הרקדניס )שאחדיס מהס מקצועניס( ,

הוא שהכל עקודים וברודים

-

שיערם הפך

בהפסקה לבלונד -זהו ב זוהר ) .אגב  ,במופע
הבכורה הרשמי ,במרס  ,צונזרו השפנפנות

הביקיני והזנב הוחלפו במכנסונים

-

מהכוריאוגרפיה הסתמית ,המיושנת

שונה לחלוטין היה הערב השני .מרק מוריס

-

ולשומרי

-

או הבובה בעלת

והשבלונית הזאת של יעקב ליפשיץ  ,שלרוע

רקד סולו  ,לבוש בחליפה שחורה וכפפות

המזל גס שיחק בצורה מגוחכת את הדוקטור

וקרסוליות לבנות ,בדמות מין חתול גמיש

קופליוס ,ותפאורתה הדלה .

ומקסים באלגנטיות של תנועותיו .גם הקטעים

המוסר היתה נחת(.

הלהקתיים היו נעימים מאוד למראה ובוצעו

יי קור דה באלט " של ארבע נשיס בריאות בשר

בקיצור " ,לונאריס" הוא מין מחול אהבהבים

להפליא.

פותח ומסייס את הבאלט והוא היה ממש

מבוצע בקצת יותר מדי איפוק ורצינות כביכול.

התנועה הכל כך מוסיקלית )ללא השתעבדות

נורא .גס תמרה מיאלניק בתפקיד הבובה

לא רציני  ,על גבול הקיטש  ,משעשע אבל

קופליה היתה ממש מצחיקה ,שלא מתוך

אני מניח שזה היה אמור להיות סאטירי

למקצב!( זרמה על פני הבימה בקלות

כוונה  .פרנץ ,הנער הכפרי הפרחחי  ,הפ,ך משוס

וחריף  ,אך לשם כך דרוש ביצוע חצוף יותר ,

ובמיומנות בלתי רגילות .חבל שגם מוריס

מה  ,לנסיך מאיזה באלט רומנטי אחר  ,ולמרות

כזה שמראה את האנשים שמאחורי המסכה

ומתכנן התאורה שלו נכנעו לעתים לתכתיב

שריצ'רד אורבך ובת זוגו סבטלנה סורין

הכאילו ייצרית הזאת .

האופנתי של בימה חשוכה  ,שממש קשה

יודעיס לרקו,ד הבימה הזעירה וההעמדה

להבחין עליה בדמויות הרוקדות.

השגרתית והדלה לא איפשרו להס להראות את
יכולתס .

סרו

ויובל

התנועה הבסיסית של מוריס מעלה על דעתי
צורות המצויות בסרגלים לציור אליפסות

בינואר

1996

הגיעו ארצה הרקדן והיוצר הפיני

טרו סארינן )שיכול כבר כמעט להיחשב

-

קווים מעגליים אבל לא ממש מעגלים
באינספור ואריאציות מרתקות.

לשעבר מרקדני בת שבע .הצמד המצוין הזה

ביצע בצורה מושלמת שני דואטים

"Evol " -

ו"ואנה  ",שניהם בכוריאוגרפיה של סארינן.

ב", Evol " -

למוסיקה הקרויה בתוכנייה

-

ממש משב

רוח מרענן במחול האמריקאי העכשווי

ואנטיתזה מושלמת למופעים המרגשים של
פינה באוש.

ייקולאז ' " )מלחין מאוד פופולרי במחול

המודרני (, ...

בולט שירו העצוב עד דמעות של

נווד לונדוני  ,במקצב שיש בו תנופה פתאומית
ודעיכה  .השניים רוקדים בתנועות שמזכירות

הכנס]ך
בב]ך

אורחים
שבע

מריונטות ,והדיוק שלהם והשוני ביניהם

פול סלוין נורטון הבריטי וטרו סארינן ,שני

יוצרים תנועה מהפנטת.

היוצרים שהתארחו בבת שבע  ,הם לא טירונים

ייואנה" ,למוסיקה של המלחין הפולני גורצקי ,

בתחום הכוריאוגרפיה ובכל זאת הם נכשלו

הוא מחול אפל  .שני הרקדנים לבושיס שחוריס

בדבריס שיוצריס ירוקיס מהם מצליחים

ובתנועתם יש משהו גרוטסקי וגם תוהה על

להימלט מהס  .ייכלי בן-בליעל" של נורטון

העולם .הם הזכירו לי את ולדימיר ואסטרגון ,

מתחיל בצורה מסקרנת מאו;ד גופות הרקדניס

ה " מחכים לגודו  ",ובוודאי לא במקרה .

נמתחיס על מיני מכשירים ומתקניס ,בצורה
שמזכירה גס חדר טיפוליס של גינקולוג וגס

המופע הסתיים בסולו שכבר הפך לסמלו
המסחרי )האמנותי ,בעצם!( של סארינן

" ,"B12
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-

מאת יורמה אוטינן .סארינן תמיד

להקה מקומית  ,אבל לא יי הבאלט של יהופיץ".

~

לייתושב זמני"( ובן זוגו הישראלי  ,יובל פיק ,
מוריס הוא אופטימיסט מושבע

חשוב שתהיה בירושליס המתחרדת והולכת

חדר עינוייס מדעי .המוסיקה של פרד פירת
מוסיפה נדבך מעניין לנעשה על הבימה  ,בעזרת

מיני קליקיס וקולות ,שמפיק בעיקר ארנון

