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כץשמואלאיורים:

בינלאומיתחשפנות

סוזןבמרכזהתקיים 1995בנובמבר-14ו 7בין

חשיפה ,' 95יימחולבשםמחולאירועדלל

משללמעטותעבודותרקאדבינלאומית",

רוב .לראשונהשםנחשפובושהוצגוהיצירות

העונהכלנראוהללווהיוצריםהלהקות

 .שחלפה

תמרשליצירתהנמנתהזהמכללהיוצאיםעם

גדולוכדרקדניותלשתיפיוטימחול-בורר

להיכנסשאפשר ,"באבאב"עליהכדים(מסוג

יעלשותפתהעםשבוצעהולהיעלם),לתוכם

מנדלרשפירא.אריקמאתלמוסיקה ,מנדלר

 ,לתמרחלופיותרגלייםגם ,בעצם ,משמשת

שלרגעעדמושלמתכדכלביניהןוהסימביוזה

יכולהאינהמשתיהןשאחת ,תחושהאין

הזאתהיצירה .עצמהבכוחותלנועאולעמוד

אסתטיתמבחינהרגילהבלתיחוויההיא

ורגשית.

ורטהיים(נעה IIורטיגו IIהסימפטיהצמדגם

בשיתוףושוב ,חדשמשהוהביאשעל)ועדי

אחדמחול .הימהונגרהפעם ,ל"מחולהקה

מאחורינעוכשהרקדנים ,מפתהבצורההתחיל

נראהלאאבל ,מג'ריקניםלתלפיותבנויקיר

מענייניםונותירעבויש .צורכוכלמגובש

המחולתתגשם.עודשבוודאיליצירהוחומר

רביעייההיה ,"לימבוס" ,בתוכניתםהשני

מעוצבתשלוהתנועה .בגנודןמאתלמוסיקה

טובה.בצורהבוצעוהואהיטב

מנהליהיוהאירועשלהבינלאומיהפן

אביבלתלשהןזמנושןניםאירןפיםפסטיבלים

קנייניםמאירןחיצאמהשלנן.בהיצעלצפןת

אחדדברמראש.לדעתאיןאלהפןטנציאליים

לא "בינלאןמיתחשיפה ,' 95מחול"ב-ברןר

כלאבל ,באמתחדשאומפתיעמשהונחשף

 ,להןפיעהקטנןתללהקןתשניתנתהזדמנןת

חיןבית. ,בדיםמכןבליםיפסטמנהליבפניועןד

תיאסרון-מקוראל

הגרמניהמחול

פינהעןמדתשבראשההלהקהשלביקןרה

הבמהאמנןיןתבמשכןתוכניןתבשתיבאוש,

מניןלראןתמצוינתהזדמנןתהיתה ,אביבבתל

הגרמניהמחןלתיאטרןןשמכןנהמההתחיל

הלהקהשלהראשונהתןכניתה .החדש

קפה ,) 1978 ( "מילרקפהייאתכללהמןןפרטאל

אחרישנהעשריםהיןם, .השבוריםהלבבןת

רוןחיםבןהקיימיםמהאמצעיםהרבה,שנוצר

(ןזהברןבןצעיר ,והקהל ,המחןלבימןתעל

התלהבןלאאלהלחידןשיםרגיל ,מצןין!)

הזאת.האןתנטיתתיההיסטןרהתעןדהלמראה

פןלחןיינןכחנסחףממשהןא ,זאתלעומת

 ,"באןשית-קדםייעבןדה ,) 1975 ( "האביב

במסגרתעבדהכשעדייןיצרהשבאוש

בניןשלמדההמןדרניהמחןלשלהמןסכמןת

 ·יורק

העבודהבןצעההלהקהשלהשנייהבתןכנית

 ,"ןיקטןריי-באוששלבנים)המן(בכלהענקית

קברלמיןדומה ,ענקיתחפירהבתןד ,שבה

שלמהמםבמגןוןיםיהחזורמים ,המוני

ליסטיות.אסוריןהתרחשויותיחסים ,אירועים

תעודהלהיחשביכול "מילרקפהייאם

הןא "ייויקטור ,היוםעדחזקההיסטןרית

שהחלהסגנןןלהתגבשןתמעןלהדןגמה

 .השבעיםשנןתבאמצעלהתפתח

לצפןתהיההללןהמןפעיםמתענןגןתאחד

רקדנים-באושפינהשללעבןדהבעמיתיה

ועדייןשנהעשריםאיתהעןבדיםשכבר

שרקכפיעבןדןתיהאתןמבצעיםלהנאמנים

גלים.מסןכאלהןתיקים

רוקדים?הגבריםלמה

הרטןריתלשאלהמקןםכללאיןלכאןרה

מאןדלמשל, ,ואני ,מלאהזכןתלהםישהזאת.

אז .המחולבימתעלגבריםשלדמןיותאוהב

מנהלו ,ורדייאירנגדהטענהלהיןתיכןלהמה

שנהימדהמעלהדלל,סוזןמרכזשלהפעלתני

 ,בעייתית .רוקדים"גבריםרק IIבשםמןפע

התןכניןת ".רקייהמלהרקהיא ,לדעתי

אןסףכללן 1995בדצמבר-23-20בשהתקיימו

מלבדמשןתף,קןנעדריםמןפעיםשלשלם

הגברים.טהרתעלהיןתם

t ,;תובוצקיהלןמחהלהקת ,"ו-עהרו
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מלןןההיההערבכלבמינה,מיןחדתכמחןןה

שלספקןידיסלבסקי,אןרימאתבמןסיקה

בקנהןמחןל,לתיאטרןןשימןשיתמןסיקה

המןסיקליהפןלכןכמעט.תעשייתימידה

גסדבשירןתהיהזהבתןכנית.ניכרןלאכמעט

מענייניסקטעיסבאמתחתןיששאןלילמלחין,

נמצאשלא ,הצעיריסלכןריאןגרפיסןגסיןתר,

אתגר.אלהבצליליסלהס

המןכשראלספיאריקעסביצענחןסאייל

עסהזה,הדןאטאלתי-געבי".ייאתדןר,?בת

גיאןמטרי, ,צןרנימאןדהןאהמשעשע,השס

רגשייסאןכןריאןגרפייסמרכיביסללא

רקדניסשניידיעלמבןצע ,ענייןמעןררי

 .טןביס

זןגימחןלביצעןעסיביד'אןאמגגתעמנןאל

סממניסעסןזמרהאקןרדיאןןלצלילי

פרידןתשיצרןבהליכןתהתחילהןאספרדייס.

התפןררהמהרהעדאבל ,מרתקןתןפגישןת

מילןיפשןטהיהןהיתרהנאההאקספןזיציה

המןסיקה.את ,כביכןל ,לכסןת .זמן

עלפרןדיההיאלשסאילןשלהאיש"ייאשת

גבר.ידיעלמבןצעת ,במחןלהנשיןתהשבלןנןת

לנעללשסאילןמרןתקהמחןלבתחילת

המקןבעןתהנעלייסןבעזרתלרצפה,מןדבקת

פעסבןהשתמשעזרלןשדני(אמצעי

בזןןיןתבאןןירמתכןפףהןאב"מןמיקס")

מכנסיןאתפןשטהןאכךאחראפשריןת.בלתי

הכלזעירה.טןטןחצאיתמתגלהןתחתיהס

הגןןע.הברבןרשלהמסיימתבמחןןהמסתייס

הטןבהטכנאיהןאלשסשאילןהיטבניכר

שלןהקטעאבלהתןכנית,מבצעימכלביןתר

 ,שלמןתשלתחןשהללא ,קטערקבאמתהיה

ברןר.היגדאןהתפתחןת

מלידהכךכל(לאבטןרקדןהרשקןביץ,חן

מבחינההאירןעלכלהתאיסלאןמבטן),

אילןלסלןחאןליהיהאפשרזהעל .סגנןנית

הגירןיללאןחןשני.ארןטיבאמתהיההןא

אסאפילן-בטן?לריקןדיטעסמה ,הסקסי

ענייןהסשבעצסלנןמסביריסדבריןדעי

רןחני.מאןד

המענייניסהיןצריסלאחדהתפתחתדמןרעידן

סקיצהמיןראינןהפעס .הצעירבדןרביןתר

ןבןןמתמש,ךמןרכבמחןלשלראשןנית

ירדןשבאמצעןתסמתכת,כלןביארבעה

כפייה.מכנסיבמיניתלןייסממעל,הרקדניס

שלאחידהתנןעהמדייןתרהרבהזהבקטעיש

עדממנןיישארמהבינתייסברןרלאאןניסןנן.

 ,תדמןרשלהחדשההיצירהעלהחזרןתגמר

שבאןמהלןשקןדסמהללאזה,בשלבאך

כמתאבן.רק , 0בעצלראןתן,אפשר ,אחרין

זהגבריס,עבןרןליצןר ,ליצןרגבריסלעןדד

לגטןהגבריסאתלהכניסאבל ,בעיניחיןבי

זכרממיןןמבצעיסביןצריסרקןלהשתמש

אפליהשיטתעןדרקזןעניין.מןסיףאינן

מתקנת.

קייזראבי

לאספסתחוזר

המחןללהקתשהנהלתלהיןןכחשמחתי

להזמיןלא-שליליתמסןרתשברההקיבןצית

דוךבתתכהק ,"יוכאריסיי

ןליצןרלשןב "גלןת"בהחייסישראליסיןצריס

לנדןדהרחיקןסיבהמאיזןחשןבןלא ,בארץ

 .ממןלדתם-מןלדתנן

סןזנהעסלעבןדלאחרןנההמרבהקייזר,אבי

אחריסחדשנייסגןפיסןעסבגרמניהלינקה

מחןלהלהקהעבןרןיצריעהג ,אירןפהבמערב

ןאהבהרגשנןת,לאאבלרגישןת,שכןלן

פטריןטיזסללןקאלגןלשתשאינהלמקןס

אתמייצגתהיאבעיניןסנטימנטלי.רטןב

 ."ה-עריייקדןןקאשמהאךהסינתזה,האיחןי,

שחשןבמה ,חשןביסאינסןהכןתרתהשסאבל

הזדמנןתניתנההקיבןציתשלרקדני ,הןאבעיני

מזןמאןדשןנהתנןעהבשפתלהתנסןת

 ,החזקןתבעבןדןתיןבעיקר ,אליהשהןרגלן

באר.רמישלהסהביתיןצרשל ,הדרמטיןת

לאישןאהקרשיסאלכאןמתרסקאינןאיש

מןצאאחדכלמזרןעןתין.זןלתןאתמשליך

תנסןנכצןרההמשנה ,הקבןצהבתןךעצמןאת

האחיד.הקןלקטיבימהאןניסןנןןיןצאת

מחייבתחברתיתאחידןתבין ,זןדןאליןת

היא ,בחברההיחןלכלשלמשןחררתלפרטיןת

אבישלבעבןדתןביןתרהמרתקהמרכיב

יש ,משעהיןתרשלהיציר ,"קרי-עה"ב .קייזר

אבלמתח.נפילןתכמהנמנעבלתיבאןפן

 ,הצןפיס ,לנןמרשההכןריאןגרףכאלהברגעיס

לעצמןאחדכללעשןתןאפילן ,בנחתלהתבןנן

כללבדרך .קצרהמנןחהאןלהרהןרזמןפסק

דרןךלהישארממנןשמצפיסמרגישהקהל

שלברגעיסגסהבימהעלבהתרחשןתןמרןכז

מתח.נפילןת

בחושך"אנסמבל"
 }' 95דצמבר{סוף

הנקראת ,שבעבתשלהצעירההקבןצה

ןרקדניןתרקדניסשלחבןרההיאייהאנסמבל",

יחדהקבןצהאתהמנהל ,נהריןאןהדמעןליס.

שניהבכןרהעבןרחידש ,פרלןבנעמיעס

עבןרמיןחדסןלןתרסןגסמשלןמחןלןת

"~ ilrl ~7ר,, 
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שלהחזרןתמנהלתןייסמן,חנההרקדנית

האנסמבל.

המחןלןאת "פאסןמצןייהדןאטאתחידשהןא

-עצמןעבןרבשעתןשיצרזה ,שלןאשןןהר
 ,מבריקמחןלפעסהיהזהפפסי."דהפהיי

 ,ןמפתיעןתנאןתיןתתימבהמצאןתןמלאחינני

נכחתי,בןבמןפעאןתןשביצע ,קןגןהללאןלס

לא ,מצןינתתיתנןעתיכןלתבעלשהןאאף

הסאטירהלדרגתהתנןעהאתלחדדהצליח

לפפסי-המכןרהאישעלבאמפתיההמהןלה

לי.הזכןרה ,קןלה

להריןנההאחרןןבחןדשהיתהןייסמן

זה.לערבתרסשנהריןהסןלןאתכשביצעה

יפההיתההעגןלהןבטנהנפלארןקדתהיא

סליפשחציהבתלבןשתהיטבןהןבלטהמאן,ד

כבכלממש , 0אןלקצרצרה.טןטןשמלתןחציה

הבימה,האחרןןבזמןנהריןשלהריקןדיס

בזמןבהאפלהכמןכמעטבעלטהשרןיההיתה

אתאפילןהללן.היצירןתשלןשתבכלמלחמה

כלעלהלהקהכסמלשהתנןססה ,ןייסמן

הנערההיא(הלאהאחרןנןתבשניסהפלקטיס

לזהןתהיהקשה ,המצחיק)החרןטכןבעעס

בחשמל.יסכןןחמרןב

סערמאת ,ןהמשעשעהמןזר ,"פנדןרהמןסךיי

שלהבכןרהממש.שללתאןרהזכהלפחןתמגל

למןסיקהלקרימןסה""בשסמחןלהיתההערב

כתבהתןכנייהאתשהקליד(מיפרסל.מאת

" oza מLacrYI " במקןס" Lachrimosa ", אבל
מרגיזןתבןרןיןתעסלהשליסהתרגלנןכבר

 ,דרנעהיצרההכןריאןגרפיהאת .כאלה)

משהןבהןישמרןכזת,בלתיעדייןשעבןדתה

ברןר.צןרניאןרגשימסרןחסרמקריכאילן

כן,אסאפשר,המחןלשבכןתרתהדמעןתאת

לעצמןמצאשטרסכשרןנהעללהזיל,אןלי

משמעןתית.תנןעהשפת

חידןשיסחסרבעיניהיההאנסמבלשלערבן

להרגיז.ןחשןךממששל
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וזהובבלבודורב[ך

שב ,מפריסהכוריאוגרף ,קאצ/וליאנוג/יג/י

שלהחדשהלתוכניתותרםדורבתעםלעבוד

אחריהערב.מחולותמשלושתשנייםהלהקה

לפיהבנוי ,אראיזאוסקארמאתקאנטארס"יי

הגיעהלב,אתמחמםאינואבלהחוקיםכל

וליאנו'קאצשהכיןיצירה ,"אקטויישלתורה

בעיות(מחמתחדשהלמוסיקהשעברהבשנה

הרביעייההפלא,למרבהיוצרים).זכויותשל

המחולעליפהמתלבשתאק'דבוזאנטוניןשל

ומשנהברקעשתלויגדול,שעוןסביבהנע ,הזה

האשמורת.את

לצלילי ,"לונאריס"היאהטרייההבכורה

פרנסואהמאתותזמורתלנבלרטו'קונצ

להקתומנהל-מאסטקןדןבואלדיה.

התפאורותומתכנןקאצ'וליאנושלהפריסאית

בימהעלהציב-שלוהקבועהתלבושותומעצב

שישכמו ,מרובעבארגזנאהשיחמעיןבהירה

בתוכשרקדני ,מפואריםמלוןבתישלבלובי

זהאךכאילונראיםהםלבימהעוליםדור

 ,לבןגוףבגדלבושותהנשים ."פלייבוי"מיצאו

וזנבלבנהשפניתפרווהדמויחלצייםאזורמין

יותרעודבצורהלבושיםוהבנים ,שפנפנה

לובשיםהםהדוקגוףבגדמעל .פרבוקטיבית

ומדגישיםישבניהםאתהחושפיםמכנסיים

ממשהמפתיעהמרכיבאבל .מבושיהםאת

הפךשיערם-וברודיםעקודיםשהכלהוא

במופע ,(אגב .זוהרב-זהולבלונדבהפסקה

-השפנפנותצונזרו ,במרסהרשמי,הבכורה
ולשומרי-במכנסוניםהוחלפווהזנבהביקיני

נחת.)היתההמוסר

אהבהביםמחולמיןהוא"לונאריס" ,בקיצור

אבלמשעשע ,הקיטשגבולעל ,רצינילא

כביכול.ורצינותאיפוקמדייותרבקצתמבוצע

סאטירילהיותאמורהיהשזהמניחאני

 ,יותרחצוףביצועדרושכךלשםאך ,וחריף

המסכהשמאחוריהאנשיםאתשמראהכזה

 .הזאתייצריתהכאילו

ויובלסרו

הפיניוהיוצרהרקדןארצההגיעו 1996בינואר

להיחשבכמעטכבר(שיכולסארינןטרו

 ,פיקיובל ,הישראליזוגוובןזמני")לייתושב

הזההמצויןהצמדשבע.בתמרקדנילשעבר

 " Evol "-דואטיםשנימושלמתבצורהביצע
סארינן.שלבכוריאוגרפיהשניהם ,"ו"ואנה

בתוכנייההקרויהלמוסיקה ," Evol "ב-
במחולפופולרימאוד(מלחין "'ייקולאז

שלדמעותעדהעצובשירובולט ,) ...המודרני

פתאומיתתנופהבושישבמקצב ,לונדונינווד

שמזכירותבתנועותרוקדיםהשניים .ודעיכה

ביניהםוהשונישלהםוהדיוקמריונטות,

מהפנטת.תנועהיוצרים

 ,גורצקיהפולניהמלחיןשללמוסיקהייואנה",

שחוריסלבושיסהרקדניםשני .אפלמחולהוא

עלתוההוגםגרוטסקימשהוישובתנועתם

 ,ואסטרגוןולדימיראתליהזכירוהםהעולם.

 .במקרהלאובוודאי ,"לגודומחכים"ה

לסמלוהפךשכברבסולוהסתייםהמופע

-סארינןשלבעצם!)(האמנותי,המסחרי
" B12 ", תמידסארינןאוטינן.יורמהמאת
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הואהפעםאבללמחול,שלובהתמסרותמרתק

אפילומיוחדתבאינטנסיביותהסולואתביצע

בתוכניותמשתתפיםאלהשנייםהיואילולו.

להפרדתהצדקההיתהרוקדים",גבריםרקיי

דללסוזןבמרכזשנהגההמלאכותית,המינים

מופעים.סדרתבאותה

חסראופסימיסס

[ךקנה

שלהנוראהילד ,מוריסמרקשללהקתומופעי

למשהורבותציפיותעוררו ,האמריקאיהמחול

שנראהמהאבל ,וחצוףמתגרה ,בוטהמזעזע,

(ינואר- "הבימהאמנויותמשכןייבימתעל

 ,צבעוניאלגנטי,דווקאהיה )' 96פברואר

 .יופיכלקודם-יופיומלאחייכני

הוקדשההאורחיםשלהראשונההתוכנית

אינוהנדלהנדל.מאתלמוסיקהכולה

הואבמיוח,דעליהחביביםמהמלחינים

 ,השמחאלגרו,ייהאורטוריהבעיני.משעמם

היופיאבל .היאכןכשמה "והמתוןהמהורהר

בשללמסכיםשכולה ,הבימהשלהמדהים

מתעופפיםהתאורה)(בעזרתמתחלפיםצבעים

שלהמצוינתהרקדניםוחבורת ,ומטהמעלה

אסתטיתלחוויההערבאתהפכומוריס

מרנינה.

מוריסמרקהשני.הערבהיהלחלוטיןשונה

וכפפותשחורהבחליפהלבוש,סולורקד

גמישחתולמיןבדמותלבנות,וקרסוליות

הקטעיםגםתנועותיו.שלבאלגנטיותומקסים

ובוצעולמראהמאודנעימיםהיוהלהקתיים

להפליא.

השתעבדות(ללאמוסיקליתכךהכלהתנועה

בקלותהבימהפניעלזרמהלמקצב!)

מוריסשגםחבלרגילות.בלתיובמיומנות

לתכתיבלעתיםנכנעושלוהתאורהומתכנן

קשהשממש ,חשוכהבימהשלהאופנתי

הרוקדות.בדמויותעליהלהבחין

דעתיעלמעלהמוריסשלהבסיסיתהתנועה

-אליפסותלציורבסרגליםהמצויותצורות
מעגליםממשלאאבלמעגלייםקווים

מרתקות.ואריאציותבאינספור

משבממש-מושבעאופטימיסטהואמוריס

העכשוויהאמריקאיבמחולמרענןרוח

שלהמרגשיםלמופעיםמושלמתואנטיתזה

באוש.פינה

אורחיםהכנס[ך

שבעבב[ך

שניסארינן,וטרוהבריטינורטוןסלויןפול

טירוניםלאהם ,שבעבבתשהתארחוהיוצרים

נכשלוהםזאתובכלהכוריאוגרפיהבתחום

מצליחיםמהםירוקיסשיוצריסבדבריס

נורטוןשלבן-בליעל"ייכלי .מהסלהימלט

הרקדניסגופותמאו;דמסקרנתבצורהמתחיל

בצורהומתקניס,מכשיריםמיניעלנמתחיס

וגסגינקולוגשלטיפוליסחדרגסשמזכירה

פירתפרדשלהמוסיקהמדעי.עינוייסחדר

בעזרת ,הבימהעללנעשהמענייןנדבךמוסיפה

ארנוןבעיקרשמפיקוקולות,קליקיסמיני

בלונד-כסףבצבעקצוץשיער(למרותזלוטניק

הבכורה.בערבבמיטבוהיהלאהוא

נגמריםהיוצרשלהרעיונות ,הלבלדאבון

שלתחושההיתהלכןהריקוד.סוףלפניהרבה

כללדיו.ברורבכיווןנעשאינו ,מייגעמשהו

ליצורתתחילאל :בכוריאוגרפיהובדוקישן

רעיונותשלושהלךשישלפניחדשריקוד

לפחות.

שנה,מלפנישלו "פלוקייאתחידשסארינןטרו

כיהבימה,עלהתרחשמהלספרליקשהאך

במקרהפינלנדחושך(אולימצרייסחושך

עלבימינונפוצהמחלהזואותה.עטףשלנו)

רקעעלשחורותתלבושות-המחולבימת

לאאבל ,נאההריקודאוליבחושך.שחור

אותו.ראיתי

מ[ךקפל[ך"קופליה"

תמרהשמנהלת ,ירושליס"מחולתיאטרוןיי

מופיע ,שנה 12זהרבהבנחישותמיאלניק

בעלתהבובהאו-קופליהייהרומנטיבבאלט

הזגוגית."עיני

כישוריאתהולםפחותחומרלמצואהיהקשה

 ,מקצועניס)מהס(שאחדיסהרקדניס

המיושנתהסתמית,מהכוריאוגרפיה

שלרוע ,ליפשיץיעקבשלהזאתוהשבלונית

הדוקטוראתמגוחכתבצורהשיחקגסהמזל

 .הדלהותפאורתהקופליוס,

בשרבריאותנשיסארבעשל "באלטדהקוריי

ממשהיהוהואהבאלטאתומסייספותח

הבובהבתפקידמיאלניקתמרהגסנורא.

מתוךשלאמצחיקה,ממשהיתהקופליה

משוסהפ,ך ,הפרחחיהכפריהנערפרנץ, .כוונה

ולמרות ,אחררומנטיבאלטמאיזהלנסיך ,מה

סוריןסבטלנהזוגוובתאורבךשריצ'רד

וההעמדההזעירההבימהלרקו,דיודעיס

אתלהראותלהסאיפשרולאוהדלההשגרתית

 .יכולתס

והולכתהמתחרדתבירושליסשתהיהחשוב

יהופיץ".שלהבאלטיילאאבל ,מקומיתלהקה

~ 




