ןלצלילי פס-קןל שיצרן יןבל פיק ןצחי פטיש ,

יש אימהןת ,יש י לדים ,אבל משןם מה  ,אין

שניהם אנשי מקצב בןלטים  ,נערכת

בבית זה

אינטרקציה בין השלןשה  ,הכןריאןגרפיה

הצלילים ןהתנןעןת הןא הפן החזק במןפע.

אבןת.. .

מרקם החיים עשיר ,אןצר

מתהפכת ןמשתנה כאילן הןעברן יסןדןת

אריס שביט  ,בתפקיד אשת דייג מןסלמית,

תנןעתיים לא רבים בקליידןסקןפ  ,ןכך נןצר

מצטיינת בקטעי הטקסט שלה  ,ןאילן ניב

מרקם עשיר עשןי מחןמרים בסיסיים .

שיינפל,ד מי שרןקד שנים לא מעטןת בלהקתם
של ליאת דרןר ןניר בן-גל  ,מצליח להכניס

המןפע הסתיים

......

!"-ב ",Westward HO

עןד

לתנןעה המסןכנת שלן לא רק יכןלת טכנית ,

טרין  ,בן השתתף גם רקדן הבאלט הפיני

ל

אלא נשמה  .הןא בא יי מבית מחןלי טןב ".

הלאןמי ,הנריקי הייקילה .עבןדה זן של טרן
סארינן ארכנית  ,המןז י קה חןזרת על עצמה

נ ו צצים ...

פעמים רבןת  ,ןהנריקי הי י יקלה נעדר אןתה

ו נ י צו ץ

נ ו צ ו ת

כריזמה ,המאפיינת את יןבל ןאת טרן .
איזהן חלןץ ? מי שלא רק נאה מדבר  ,אלא

Iמ א ת

ג

I

ן

ך

א

מ

נ

ך

ן

קיסם לשיניים מן הצפון הרחוק

הנה נןצרה עןד יימןשבת מחןל " ישראלית

מקיים בעצמן את מה שהןא מטיף לן  .לא

בחן"ל .אחרי נין-יןרק )צבי גןטהיינר  ,נטע

חדלים אצלנן להרצןת על הצןרך בתשןמת לב

פןלברמאכר ,יגאל פרי(  ,הןלנד )איציק גלילי(

לתרבןת המזרחית של האזןר בן אנן חיים  .על

ןהקהילה הישראלית של להקת קןלברג

פי רןב אלה סתם קישקןשי פןליטיקאים

השןןדית ,גם בפינלנד יש להקןנת ישראלית.

לצןרך בניית תדמיתם הציבןרית .

במשך דןרןת  ,נדדן רקדנים ןיןצרי מחןל על פני

בירןת העןלם ,רחןקים מכןר מחצבתם  ,ןזן

אבל ירןן מרגןלין  ,איש המחןל הירןשלמי  ,לקח

היתה אחת הדרכים להעשיר את עןלם המחןל.

את המחןל המזרחי ברצינןת  ,ןלא כמצןןת

פטיפה ןבןרנןנןןיל הצרפתים ,הם שתרמן

אנשים מלןמדה  ,אלא כאמצעי צןרני של

לבאלט הרןסי ןהדני  ,באלאנשין לזה

הכןריאןגרפיה שלן .להקתן הקטנה

-

ןבה שתי

הקיסם ,המאפשר לנן להקל על תחןשה בלתי

האמריקני ,ןהרשימה אינה שלמה .כנראה

נעימה בפה אחרי ארןחה דשנה ,כששיירי מזןן

שקןסמןפןליטיןת זן היא תןפעה אימננטית של

בשם איתן צ'רניס

תקןעים בין השיניים ,הןא כלי קטן אבל

אמנןת המחןל  .ןטןב שנציגים אלה שבים מדי

ייפנטזיה איסלמית"  ,ןחלקים נכבדים מתכניתם

מןעיל .זה השם בן בחר הרקדן הפיני טרן

פעם ,אחדים בכל עןנה  ,להןפיע גם יי בבית".

בנןיים במתכןנת המחןל המזרחי .

רקדניןת מעןלןת  ,גל חן ןיעל הרמתי ,ןבחןר

-

מןפיעים בתכנית ןשמה

סארינן ,שכבר הפך לחלק מן הנןף המחןלי של

ישראל ,מאז הןפיע לא אחת עם רינה שיינפל,ד

ההשתעשעןת בתלבןשןת נןצצןת  ,בשמלןת

עבד עם בת-שבע בהגיען עם חברן הישראלי

סמטת החיים האפורים

והלבבות האדומים

יןבל פיק להןפיע בשנה שעברה ןשב ,הפעם

לקברטים של סןף המאה הקןדמת .בתחןם

בהרכב מןרחב ,לרקןד אצלנן .יימכשיר קטן,
מןעיל אבל גם חד ןאןלי אפילן מסןכן"

-

עיצןב התלבןשןת צןעד ירןן על חבל דק

כך

במסגרת פסטיבל עכן לתיאטרןן אחר של

רןאה סארינן את הקיסם שלן .

,1997

המתןח בין ברק בימתי ים-תיכןני להגזמה.

נערכה הבכןרה של יצירתם המשןתפת

של גבי אלדןר ןיגאל עזרתי .אין זן הפעם
שני מחןלןת סןלן מדהימים בןצען בתכנית.

" "B12

מקןשטןת בנןצןת  ,מקשרת מחןלןת אלה

מאת יןרמה אןיטינן ,מנהלן האמנןתי

של הבאלט הלאןמי הפיני ,שמכבר הפך לסמל

למעשה  ,היה ניצןל סיגנןנןת מזרחיים לאמנןת

הראשןנה  ,שהשניים משתפים פעןלה,

חדישה בת-זמננן שייך בשנןת

ןהתןצאה מצןיינת  .ייהערב רןקדים" שלהם

לרעיןנןת בהם דגלן יןצרים ישראליים רציניים

תיארה

-

דרך התפתחןת המחןל החברתי

-

את

ה  30-ןה 40-

בתחןם המןזיקה  ,כגןן פאןל בן-חיים אן עדן

מסחרי של סארינן .זהן ריקןד עצןב מאן,ד

תןלדןתין של בית-קפה ארץ-ישראלי  .ייסמטת

פרטןש ןבןסקןביץ! יש במןפע שילןב של

מעין ייהברבןר הגןןע" בסיגנןן בןטן ,מלא רטט

הכסאןת הלבנים" הןא סיפןרן של בית ביפן,

מןזיקה אירןפית )של ביזה ןאןנסקן( ןצלילים

ןרעידןת  ,הדןרש ןירטןאןזיןת רגישה  .זהן צמד

ןהתהפןכןת המדיניןת ששינן את הרכב דיירין .

מזרחיים אמיתיים .אין ספק  ,שבמןפע שנערך

סארינן הןא בדיןק הצירןף המדהים בין יכןלת

המניע העלילתי ,המשמש מסגרת  ,הןא שןבן

מןשגים סןתרים כביכןל  .אבל ייחןדן של

באןדיטןריןם של עכן ,למשל  ,התלהב הקהל

בעיקר מהסןלן של גל חן יי נר אל רירה" ,מחןל

תנןעתית מבריקה ןמלהיבה עם רגישןת

של טאהר ,כיןם תןשב ירדן )סןהיל חד,ד

של קינאה לצלילי זימרתה של זמרת

אנןשית  .יצא לי לראןת פנינה זעירה ןזןהרת זן

השחקן המצןיין  ,שגם יןדע להתנןעע כהלכה(,

אלז ' יראית ,בן מפליאה גל לא רק בחןשניןת

פעמים רבןת ,אבל זה סןלן שלא נמאס ןלא

לביקןר ביפן ,בבית בן נןלד ןחי

כילד.

יי מחןל הבטן " )שם טיפשי לסיגנןן שהןא הרבה
מעבר לבידןר של מןעדןן לילה(.

נשחק בראיה חןזרת .

אבל אין כאן איזן זעקה על אי-צדק ןגזילה .יש

גם הסןלן של אןהד נהרין,

" "Pas de Dic

)עןד

אצל טאהר השלמה בןגרת עם תהפןכןת גןרל

מה שמעלה את הכןריאןגרפיה לרמה גבןהה

שם חידתי של נהרין( ,שהןא הכין עבןר יןבל

העמים שהביאן אןתן לירדן  .הרי זן באמת

הןא השימןש של מרגןלין במןרכבןת

פיק ,הןא מעין חידה זעירה .עבןר ביצןען זכה

האמת הבסיסית ביחסים שבין הישראלים,

הכרןמאטית של התנןעה ,שהיא מסימני

פיק בפרס הראשןן בתחרןת בינלאןמית

בעלי הבית העכשןןיים ,לפלשתינאים  ,שגןרשן

יצירתן ,כגןן מבנים של ניגןדים ןתנןעה

בפאריז בשנה שעברה )כפי שכבר התפרסם

אן בחרן לעבןר למדינןת אחרןת .אני ,אישית,

ןירטןאןזית החןשפת רגשןת ןדקןיןת ,מהסןג

ברבעןן שלנן( .א-סימטריה ןרעידןת מןזרןת,

תפניןת מפתיעןת ,עצירןת ייבלתי אפשריןת"

-

מה אין במיניאטןרה הנהרינית הזאת  ,שיןבל

פיק מעניק לה ברק ןאמת פנימית.
התכנית נפתחה בעבןדה של יןבל פיק ,

מסןגל לחןש את הסקרנןת שלן  ,ןגם את

שאין ,רןאים במחןל מןדרני אלא לעיתים

ההשלמה שלן עם המצב במקןם בן נןל,ד כי גם

רחןקןת.

לי ,כמן לישראלים רבים ,בני דןרי ,יש ייבית"
אן ייחנןת" בארץ

אחרת ...

במקרה שלי ,בפראג,

היפה בערים .ןגם אני חיפשתי בביקןרי שם את

פרטי ילדןתי.

דמארי  ,תלבןשת מאת מעצב מצרי ידןע ,עבד ן ל
עבד אל-ג'אפאר  ,היה מלהיב  .יעל גם ביצעה

יי כבדים" שמה ,שהיא טרין בן משתתפים,

מלבד הכןריאןגרף  ,עןד שניים מרקדני בת-שבע

גם הסןלן של יעל הרמתי  ,יימחמד לבבי " ,
למןזיקה מאת שרה לןי-תנאי בביצןע שןשנה

בסיןם המןפע ,בן יש באמת שיןןי-זכןיןת

סןלן שהיא עצמה יצרה ,למןזיקה מאת קלןד

לשעבר  ,חןפש שכטר ןנןעה צןק )אגב ,הנציגה

לתנןעה  ,למןזיקה ןלמילה המןשמעת ןהמןשרת,

דביסי .

הנשית היחידה במןפע גברי זה ,הנעדר  ,יחד עם

מןצא טאהר את ;;קןפסא המןכספת  ,בה

זאת ,מצ'ןאיזם(.

שמןרים אןלי אןצרןת ילדןתן  .הןא פןתח אןתה

ייבדד" ,הסןלן שביצע ירןן מרגןלין בעצמן

במפתח שהביא אחרי עשרןת השנים שעברן ,

ןבכבןדן ,לפי שיר מאת זןהר ארגןב ,הןכיח

הכבדים הללן דןןקא קליתנןעה מאןד.

ןמןצא בה ייאןצר" מימי ילדןתן  :הגןלןת בהן

שגם כיןם הןא מסןגל להתנןעע בצןרה מעןררת

השלןשה לבןשים תלבןשת אחידה בצבע בז',

שיחק· ..

התלהבןת .
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כיוון חדש זה בעבודתו של מרגולין פותח לפני
המחול המודר נ י בישראל אופקים חדשים

-

ומבטיחים .

איטיות ותחושת סכנה  ,שבא ל י די ביטוי

דל מאוד  .ושנית  ,י ש בזה חוצפה לא קטנה

בחרסים השבורים  ,המסכנים את רגל י

להשתמש בשמה של דמות היסטורית  ,ולהפוך

הרקדנים ,שעל ריצפת הב י מה .

את העבודה למשהו מסתם חתונה יהודית-

אמר י קנית  .לוחמת הקידמה אמה גולדן ראויה

נא להביא את התוכן מהבית

אורי איבגי הביא גירסה חדשה לגמרי לעבודתו

לתשומת לב רבה יותר ,כי השם והנושא

 IIפצע פתוח"  ,שעולה בהרבה על הנוסח שהציג

מחייבים .

בעונה הקודמת  .המקרר שממנו יוצאות דמויות
מופעי  IIהרמת מסך" ,שהתקיימו במרכז סוזן

שהופ,ך לבסוף  ,לארון מתים  ,ושק י האיגרוף

והגיע הזמן  ,שברק ישתחרר מס י נורה העשיר

דלל בחודש נובמבר  ,הביאו שפע מחול עכשווי

הלבנים ,התלויים על שרשראות ממעל  ,נוצלו

של אימו  ,מרגלית עוב.ד זו הופיעה שוב ללא

כראוי .ולשמחתי נעלם השוטר המשונה  ,שגם

כל קשר נראה לעין או סיבה הגיונית באמצע

מעולה .אחדים מהכוריאוגרפים הצעירים
כאילו בגרו ,ועבודתם נעשתה שלמה יותר .

הוא היה בעבר

בין אלה בלטו  ,קודם כל  ,נעה דר וענת דניאל י .

אין זו הפעם הראשונה  ,שאחרי הבכורה

במקרר ...

העבודה האמריקאית בקטע מהמם של
הקראת פרק מספר שמואל.

עידו תדמור

-

שמכבר הוכיח את יכולתו ,

ולהקתו הפכה למרכיב מוכר של הנוף המחולי
שלנו

-

הביא הפעם עבודה חדשה II ,אורנאנוס

II

שמה .המופע שלו התחיל בצורה פיוטית
ומשכנעת  ,כשהרקדנים נעים בתוך מיני כילות

מתפנה אורי סוף סוף לגזום את התנועה לפי

מופע מיוחד במינו ומלהיב שהיה " שקט-תק "

הנדרש על ידי המבנה האמנותי  .הוא בהחלט

)שרק באותיות הלועזיות מתגלה כמבריק

כוריאוגרף מוכשר

-

אבל מוטב לעשות את

שיעורי-הבית לפני שמזמינים את הצופים
והמבקרים.

משיתוף הפעולה שלהם עם אוהד נהרין ובת-

שבע ,חברו מופע של מקצבים ,רקיעות  ,בריק-

או אם תרצה ארובות מבד חצי-שקוף .העירום

הוא מרכיב קבוע בעבודתו של תדמור  .אבל

התופעה ש י צרה מכנה משותף למרבית

מדוע להוריד את האור ברגעים כאלה? ממש

העבודות השונות  ,היתה שפע הסמל י ם

כפ י שעשתה סונ י ה ד'אורל י נס-ז ' יסט ובן זוגה

וקצבי

-

כמו המופע עצמו

.(Shakatak -

צחי

פטיש ונגני  IIנקמת הטרקטור" ,הזכורים לטוב

המופשטים  .כמעט כל העבודות היו עמוסות

ארי פסטנן בדואט שלה  ,שהחל מכך שהשניים

 IIמשמעויות

השילו מעליהם בגדים  ,שנותרו תלויים בחלל

ומוטב שלא יהיה !

II

חידתיות  .מחול אינו ח י יב להיות

-

חד-משמעות י .אבל למרות

דנס

וstomp -

מלהיב ומהנה ביותר .

הכל הופך אצלם לכלי נגינה  ,גופם  ,כלי בית ,
ומכונה כשל הצייר טאנגלי  ,מייצרים מקצבים ,
ההופכים לתנועה  .יופי של דבר .רק חבל,

הבימה  ,ושעליהם ירד לבסוף שלג צח ,שעה

זאת  ,סמלים שהצופה מתבקש  ,כא י לו  ,לפענח

שהבגדים היו גם הם חסרי גוונים חזקים,

שהשנ י ים נותרו עירומים .אבל אז יורד האור

עלולים להסתיר כביכול את היצירה עצמה.

ונבלעו באוירה התעשייתית הכללית .כמה

הפכה העלטה את המחול למציצנ ו ת  ,המאמצת

בלטו בהעדרם )כפי שנוהגים כתב י הרכילות

למינימום ,ובמקום הנאה משני גופים יפים,

כתמי צבע היו מוסיפים הרבה למופע המעולה
הזה .

את העיני י ם ,על יד י הסתרת העירום בחושך

לצ י ין( מחול של תנועה לכשעצמה וכן כל דבר

אופנתי .

השייך לבאלט הקלאסי  .זה היה מפגן של

לציון מיוחד לשבח ראויה ענבל פינטו  .הפעם

י כולת ריקודית וטכנ י קה מצויינת  ,של

היא י צרה דואט לעצמה ולרקדנית מספר,ד

תמר בורר עשתה הפעם צעד קדימה .היא

כוריאוגרפיה מופשטת אבל מאוד ת י אטרלית .

ורוניקה סנדויה  ,שתי " עלמות כבודות  ",במחול

והסתפקה בכ,ך שהיא עצמה פתחה וסיימה

עבודתו החדשה של ברק מארשל  II ,חתונתה של

עיצבה מחול לחמישה רקדנים  " ,כד ",
את המחול בזחילה בין רקדניה .היה במחול זה

קליל  ,משעשע ומבריק בהמצאותיו ובתנועה .
אמה גולדמן

II

היתה  ,עבורי  ,אכזבה  .כי הוא

אין ספק  ,שענבל פינטו גם היא אחד הכוחות
היוצרים המרכזיים של הדור הצעיר של

משהו פיוטי  ,עצוב וכן  .ניכר בעבודה זו  ,שתמר

מראה סימנים של כישרון יצירתי  ,אבל אינו

כוריאוגרפים  .ולגלות כשרונות כאלה הלא היא

בורר עוסקת הרבה במחול "בוטו"  ,ממנו שאלה

לומד משגיאותיו  .ראשית ,אוצר התנועות שלו

מטרתו האמיתית של מבצע כמו  IIהרמת מסך".

)c

יי רומי א ו ו י ול ,ה  ",אנז ' ל  ,ן פרלז ' ;:ואז  /א י ור ,שמו א ל כ ז
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עוד מופע לשניים  ,שזכה לגירסה מחודשת היה

מרכיבים שחוזרים אצל נועה דר שוב ושוב,

ייערוץ אל קודס" של עמנואל גת והשחקן-הזמר

כגון המזוודה ,ההופכת אדם לצב או האכילה,

השפעת הירח על ענת דניאלי

מרכיב מחולי בלתי שכיח .אני זוכר עשיית

יוצרת נוספת  ,שעברה הפעם את מבחן

סלט ואכילת חסה כבר ב " שביר"  .גם בעבודתה

העצמאות האמנותית היא ענת דניאלי.

אבל עמנואל מתנועע בצורה מדהימה ועמיתו

החדשה " ,לנשוך בקליפות " אוכלים .אולי כרוך

עבודתה הטריה" ,לונה" ,בה הופיעה במסגרת

מגיש שירים וטקסטים באופן מקצועני מאוד.

יצר זה ,רעב מתמי,ד אף הוא בעולמה הפנימי .

ייהרמת מסך" עם רקדניה הנאמנים )איריס

מאריאנו ויינשטיין .גם הפעם לא תפשתי

אולי באשמתי

-

-

את המסר הפוליטי כביכול,

ארז ,גלית נמירובסקי ,קובי תמיר ורותם

עוד ייחידון" ,שאין בצידו פתרון .אבל גם ללא
פרשנות רש"י זה מהנה.

יי תיאטרון קליפה" של טולפנוב והרמן הביא

אבל יצירתה זו עשירה בתנועה ,יש בה

תש"ח( כולה בסימן מצב-הרוח הלילי ,של

התרחשויות בימתיות מרתקות והיא בוגרת

הירח )לונה(.

ומעוצבת להפליא.
בכלל  ,דניאלי תנועתה מלאת רגישות ורגשות ,

שוב עבודה עשירה בתיאטרליות נהדרת  .ימי

הביניים סיפקו את הסמלים הנעים של חומות

יש בימה קטנה על גבי הבימה הגדולה ,ומעליה

וקרבות .עבודתם מלאת דמיון פרוע אבל תמיד

מרקם שלם של מתקנים וחבלים ,מהם יורד

אסתטי מאוד  .גם כאן היה שפע סמלים ,של

בגד

השד יודע מה.

המשמשים את הרקדנים.

-

שהוא מעין שריון  ,ועוד מכשירים

מסוננים היטב דרך מסננת האסתטיקה.

גם עבודה זו יש בה חידתיות  .אבל הסמליות
אינה מהסוג הדורש פתרון כביכול  .היצירה
אינה בנויה לפי נוסחה נוקשה .זהו נוקטורנו

בסך הכל תצוגה מרהיבה של כשרונות .

-

ניר דה-וולף ,איתמר שחר ,רננה רז

ומיכל הרמן

מהווים יחידה מלוכדת ,כל אחד

המבצעים

-

עדין .מופע להקתה של ענת דניאלי שייך
למיטב ,שהובא במסגרת ייהרמת מסך" .

בגדר סולן ,אבל כזה שאינו מתנשא מעל

נועה דר עלתה כיתה
הכרותי עם נועה דר מתחילה לפני שנים לא

חבריו .כל אחד דמות מיוחדת  ,והכוריאוגרפית

יש לקוות ,שלמרות כל הקשיים שיש בקיומה

מנצלת היטב את איכות תנועתם ואת הבדלי

של להקה עצמאית קטנה  ,קבוצה זו  ,בדומה

הגובה שלהם.

לאלה של נועה דר ,אמיר קולבן ,ורטיגו
ודומיהן  ,המגוונות את הנוף המחולי שלנו ,

מעטות ,כשהיא ,בת קיבוץ מאוד ייבעייתית" ,

למדה מחול אצל ירון מרגולין .למרות דמותה

הגירסה המחודשת של יי ראשית בעשב " משנת

צעירות וזעירות אלה הן התופעה החיובית

הקטנה ,תמיד היתה לה כריזמה גדולה על

,1994

הבימה .המחול היה למעשה הקשר שלה

על דשא ירוק ,אף היא נראית כיום מעוצבת

ביותר בתחום המחול הישראלי בשנתיים

לחיים.

היטב ,מבוצעת להפליא.

האחרונות.

מאז

1993

החלה ליצור .עבודותיה הראשונות ,

מחול לשלושה רקדנים ושלושה כיסאות

ימצאו את מקורות המימון לפעולתן  .להקות

המוזיקה של ישראל ברייט  ,מלחין שמרבה

שגעון אחד גדול

יי שביר" ,ייראשית בעשב" ,ייזנאנא"  ,ייאינו אלא "

לעבוד עם רקדנים ,בשתי העבודות ,מוסיפה

היה בהן תמיד משהו מסקרן  .אבל הן לא היו

ותורמת לתנועה  .וכן התלבושות שעיצבה

שלמות .

עתליה בן-מנחם.

הדמיון שלה שופע  .הסמלים שהיא משתמשת

הנה  ,עוד קבוצה ,שהגיעה לרמה של להקה

משהו לא לגמרי מהעולם הזה  .שמו ,אגב ,חסר

בהם אישיים  ,פרטיים מאוד .אם כי יש כמה

עצמאית של ממש.

משמעות ,ולו החסירו ממנו ייי" אחת ,הוא היה

המופע שיצר אוהד נהרין עבור להקתו ,בת-
שבע  ,הנושא את השם ייסאבוטאז' בייבי"  ,הוא

הופך להגד פוליטי משמעותי בנושא המדובר
לאחרונה יותר מכל ,ראש-ממשלתנו ,ביבי.
זהו מופע מרעיש ,צבעוני ,מלא תנועה ,מהמם,
מרגש  .הכל מתחיל במסך חצי פתוח  ,שם רוקד

מעודנות  ,פניו מופנמות  ,שי טמיר .הקהל
מתישב לו בנחת  ,ורק אז נפתח המסך לכל
רוחב הבימה ומתחיל הרעש הנהדר שיוצרים

שני אמני צליל הולנדיים

-

פטר זגפלד ועמיתו

תיס פאן דר פול )Peter van der Poll
 (,Thijs-Zegveldהנראים כמו פועלי במה
חשמלאים .השניים מנגנים

-

או

אם מותר לכנות

כך שימוש בריתו,ך במכונות משונות ומיני

דפיקות  ,שפשופים ,ציוצים וקולות של מי יודע
מה

-

נגינה .

נוצר עולם צלילי משעשע ,קסום  ,שבו
משתלבים רקדני הלהקה ורקדני-החיזוק של
האנסמבל שלה בסצנות שחלקן מושפעות

מעולם התיאטרון והמחול היפני ובייחוד
מתיאטרון הבובות ,בו שלושה או ארבעה

מפעילים ייסמויים" מתפעלים בובה  .במקרה
זה רקדנית בשר-ודם ,ודמויות מעוותות כמו

מהבוטו או

"-מ "May B

של מאגי מארין .

הקרנות משעשעות ,תפעול המנגנוו הבימתי
והמסך הקדמי ,כפי שנוהג לפעמים לעשות
עמיתו של נהרין  ,יירי קיליאן ,מרקידות כביכול
את הבימה עצמה .

לקראת חלקה השני של היצירה המעולה הזאת
נכנסים לתמונה דמויות על קביים  .תחילה

סוניה ד'אורליאנס  -ג'יסט ,ולקראת הסיום
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חבןרה של שלןשה ענקים ,עם נןצןת על

ןהתלבןשןת .קבןצת המבצעים ניצבת במבנה

המבליטה את אישיןתן  .רקדן שכדאי לשים לב

ראשיהם ,שהקביים הןפכןת אןתם ליימפלצןת יי

קשיח ןבלתי משתנה ,סימטרי כמן גני ארמןן

אלין ,כי הןא יגיע ,אני מרשה לעצמי לנחש,

נהדרןת ,מה שהזכיר לי דמןיןת משןנןת

ןרסאיי  ,ןהתנןעה כשלעצמה מןעטה בן ,מדי

רחןק מאןד.

מהקןמדיה דל ארטה.

לטעמי .

לבסןף לןבשים הכל מיני סינרים ,שעה שהחלק

יש מרכיבים חזןתיים נהדרים ,למשל קערןת

תןפעה ,שכבר היתה למרכיב מייחד של בת-

האחןרי של הגןף חשןף  .לרקפת לןי מעצבת

נןצצןת ,בהן משתקף האןר  .אבל זהן ריקןד

שבע ; השימןש בקןלןת גבריים גבןהים ,מה

התלבןשןת יש דמיןן פרןע לא פחןת מזה של

שאינן זז ,גם במןבן התנןעתי-הגןפני ןגם במןבן

שנקרא קןנטרה-טנןר ,ןבהקניית שיןןי זכןיןת

אןהד נהרין .גם התאןרה של במבי ,אלא מי?

הנפשי אן אם תרצן הפילןסןפי .זן תנןחה יפה,

למןזיקה ,שאינה רק משרתת של התנןעה אלא

פלסטית מאןד .אבל חבל שפרטים רבים

אבל לא ממש מחןל.

מהןןה שןתפה ממשית ביצירה .כבר לפני שנים

האןפנתית שהןא נןהג במסגרת מבצע החיסכןן

הביצןע המחןדש של יי סג י רהיי )עץ בערבית(

מצןיינת בקןלןת גבריים גבןהים .הראשןן היה

בחשמל ...

מאת אילנה כהן ,דן באיזה שבט קמאי ,שענפי

פיטר ראמבןטס  .אגב ,נכחתי במןפע שלן עם

במחןל השלישי שבתכנית יש לנן עסק עם

אחדןת בלטן בלהקה רקדנים ,שהשמיען זימרה

נעלמים מעיני הצןפים בשל ההאפלה

עצים משמשים בחיין כמרכיב הכרחי של

גיןאקים

כל אלה ,שהחליטן לאחרןנה להספיד את

החיים במדבר המיןחד במינן הזה .המןזיקה

הכןריאןגרף של ייטרמןלן ,טרמןלןיי הנןכחי של

נהרין ,כמי שמיצה את עצמן ,ייאלצן עכשין

החיה של שלמה בר ןנגנין הןסיפה הרבה

האנסמבל ,בהןלנד.

לאכןל ,כפי שאןמרים  ,את מלןתיהם.

לכןריאןגרפיה המעןלה ,שאין בה רגע של

ייסאבןטאזי בייבייי יש בן שפע מרגש  ,אבל בנןי

שעמןם ,ןהיא בנןיה בצןרה עשירה ןמרתקת .

כשעזב פיטר ראמבןסט את ייבת-שבעיי ןאת

ןאינטימיןת בהתרחשןיןת גדןלןת מימדים ,כפי

גם הרקדנים ,הצעירים ןהןןתיקים כאח,ד נראן

שצריך·

חיןניים ןמסקרנים  .שנים רבןת לא נראתה

סאבאטה  .התברר ,שאפשר ללמןד לשיר במנעד

ייענבל" כה חיןנית ןמעןררת התפעלןת  .אני

הקןנטרה-טנןר.

הארץ ,נמצא לן מחליף בין רקדני

בקפידה ,קטע שקט מתחלף בסצנה רןעשת,

ןלשבחן של המןפע יש לציין ,שיש הפסקה

סאבאטה )(,Joaquim Sabate

הןא

הלהקה ...

בדמןתן של ארנןן זלןטיק ,הרןקד עכשין עם

מקןןה ,שאין עןד איש המפקפק בכ,ך שאילנה
כהן מן הדין שתעמןד בראש הלהקה ,כיןצרת

סאבאטה היה ,אחרי סיןם לימןדין ,רקדן

להתגבר על משך תשןמת-הלב הטבעי שלהם,

ןכמי שמסןגלת לשמןר על האןצר של

בלהקת "לאנןנימה אימפריאל" מברצלןנה,

ןיכןלים לשןב לאןלם רעננים.

עבןדןתיה של שרה לןי-תנאי .

שזכתה לשבחים רבים שעה שהןפיעה אצלנן

אחרי
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דקןת ,כך שהצןפים אינם חייבים

במסגרת התחרןת הבינלאןמית השניה
בכןריאןגרפיה במרכז סןזן דלל בשנה שעברה .

יי בת-שבעיי עשתה זאת שןב .ןאןהד נהרין נשאר

היןצר הבימתי מספר 1

של

ישראל -

ןאןלי גם

ערב נפלא של אנסמבל בת-שבע
ייטרמןלן ,טרמןלןיי יש בן ,מלבד המןזיקה

למעלה מזה .

חגיגה ב"ענבל"
הבכןרה הטריה של ייענבל" ,שהתקיימה באןלם

בזמן האחרןן משמש אנסמבל בת-שבע לא רק

החיה ,המןפקת על ידי הרקדנים עצמם בעזרת

חממה לרקדני דןר ההמשך של הלהקה-האם.

גןפןתיהם ,כלי נגינה ,כגןן אקןרדיןן ,שימןש

יןצרים מחןייל מגיעים ןעןבדים עם רקדני

מלא דמיןן בחבלים ןאפילן בייפןמפןתיי ,אןתם

האנסמבל ,ממש כמן עם להקה הקיימת בזכןת

גביעי גןמי היןצרים תת-לחץ ,שמנקים בעזרתם

עצמה .ןבאמת ,התכנית שבןצעה לראשןנה

כיןרים ןביןבים סתןמים  .זן יצירה מהסןג

סןזן דלל ,היתה אירןע מרנין .זן היתה

בסןף דצמבר

התגשמןת התקןןת ,שתלן ידידיה ןמעריציה של

יןצרים אןרחים ,היתה חןןיה נהדרת.
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ןבה שלןש עבןדןת של

שרה לןי-תנאי במלאכת שיחזןר יצירןתיה

העשיר ,שממש אי אפשר לזכןר את כל פרטיה
בראייה אחת  .גם הפעם מצטיין ירןן ברמי,
הניצב במרכז ההתרחשןיןת המשעשעןת

הןןתיקןת ,שנעלמן מהבימה כלא הין .ןעכשין ,
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תנןעןתיי מאת לינדה גןדרן  ,העןבדת

ןהמדהימןת שיצר הכןריאןגרף האןרח .היכןלת

בזכןת ןתיקי הלהקה ,כגןן אילנה כהן ןמןטי

בקנדה ןבבלגיה ,היא יצירה צןרנית ,המתחילה

להפיח רןח חיים בחפצים יןם-יןמיים ,הכשרןן

מתצןגה כמעט סטאטית של חלקי גןף.

להפיק צלילים מחפצים )קצת כמן

הרקדנים חןשפים בזה אחר זה זרןע ןאפילן

בייסאבןטאזי בייבייי של נהרין( ןמגרןנןת

חלקים פחןת יי מתנןעעיםיי ,כגןן הבטן .האןר

הרקדנים ,מבלי שזה יישמע מאןלץ ,מזכים את

תמיד פן חזק מאןד בעבןדתה של שרה.

מחלק את הבימה ןאת הגןף הבןדד ןממדר

סאבאטה בשבח ןהןקרה מיןחדים.

ייהצןרף יי  ,דןאט מקסים ,ןבן תנןעת ידיים

אןתן .המחןל הןא כןלן ןריאציןת ,ןהפעם בןצע

פיןטית ,הןפך מלאכת אןמנןת לאמנןת ממש.

בדיןק ןבמרץ .הקרירןת הרגשית אינה פןגמת

אבר המן ב ,אפשר לשןב ןלראןתן

-

ןלהנןת .

המיניאטןרה ,כצןרה מזרחית אןתנטית ,היתה

בביצןע שראינן הביא מןטי אברהמןב ,שעם

בהנאה .דןןקא אצלנן ,יש יחסית מעט יצירןת

הגיל נןכחןתן הבימתית ןיכןלתן הנפשית עןד

מחןל צןרניןת ןלכן מאה התנןעןת הן רעננןת

לא תישא את שמו של שייקספיר לשוא!

העמיקן ,את תפקיד הצןרף לשיא חדש .כפןת

למראה ,משןם שאין שייכןת לקןנצנזןס המציף

ידין מתעןפפןת כיןנים ,אצבעןתין יןצרןת כתר-

את בימןת המחןל ,הןא סןס המחןל התיאטרלי

אנזילין פרלזיןקאזי אינן פנים חדשןת ,ןהכל

זהב ,ןהצןרפןת הןפכת לצירןף אנןשי של

הסמלי ,שכןלן סמלים ללא פשר.

מכירים את כשרןנןתין הגדןלים כיןצר מחןל

מקןרי .בביקןר להקתן בארץ ביצען רקדנין

אהבה .ממש נפלא!

בתןר מנת-ביניים הגישן רקדני האנסמבל
ייאןתיןת פןרחןת יי מאת שרה לןי-תנאי משנת

1986

הןא מחןל קבןצתי ,הבנןי לתלפיןת  .אין

כשרה לבנןת ניגןדים של מן טיבים  ,של נןשא

רומיאו

והדיקטטורה

)המצןיינים!( את גירסתן שלן ליירןמיאן

דןאט של מדע דמיןני ,בן שני חןקרים

ןיןליהיי

בחלןקים לבנים )במןפע הבכןרה ירןן ברמי

מאת שייקספיר.

-

לכאןרה אן כביכןל על פי הטרגדיה

ןפיןטר טןרזאןןה-זיירן( ,מסתבכים עם עצמם

ןאריאציןת  .ןהבניין ניצב איתן על הבימה גם

בצןרה משעשעת מאןד  .ייקריסתה של

אין לי ,עקרן נית ,דבר נגד עיבןדים ןשימןש

כיןם .הפרןכת העשירה  ,התלןיה תחילה כרקע,

התיאןריהיי  ,מאת פרדריק לסקיר הצרפתי היא

בחןמר ספרןתי מןכר למטרןת שלא לשמן

ןדרכה מבצבצ ן ת כפןת ידיים  ,משמשת

מעין קריקטןרה של מדענים ,שהם כל כך

נכתב .אבל הקשר בין המחזה על האןהבים

למטרןת שןנןת במחןל זה על נןשא כמעט דתי,

מלןמדים ןמןדעים לאמת הכאילן

מןןרןנה לבאלט של פרלזיןקאזי אינן מקרי

אןביקטיבית ,עד שהם  ,בעצם ,קרןבים לטירןף .

בלב,ד אלא ממש תמןה.

של קדןשת אןתיןת התןרה .אין זה משנה

שלדידי ,זהן נןשא קצת מלאכןתי ,מאןלץ .

המחןל ,תנןעתן ןבעיקר מבנהן יכןלים לשמש

בלט מאןד בכל שלןשת ריקןדי המןפע ירןן

למעשה רק המןזיקה של פרןקןפייב נןתרה,

מןפת של מרקם כןריאןגרפי.

ברמי ,רקדן צעיר ,שהצליח במשך שתי עןנןת

בלתי שייכת ןממש מיןתרת ,מהקןנספציה

בלבד לבלןט תחילה ,בייענבל" ןאחר כך

ההיסטןרית  .כי יןליה זן )קלאןדיה דה סמט

-

היא כאן נצר למשפחה

רחלי סלע הכינה מחןל חדש ,יירןח קדיםיי

באנסמבל .הפעם הןא הגיע לרמה גבןהה של

(, Claudia de Smet

כןתרתן ,שכןלן שלה .היא החתןמה לא רק על

ביצןע לא רק בזכןת יכןלתן הפיזית ,אלא

של שליטים אכזריים ,המנהלים משטר של

הכןריאןגרפיה אלא גם על המןזיקה

בעיקר בזכןת נןכחןתן הבימתית החזקה

דיכןי בןןרןנה .בחצרה של מצןדה מןקפת חןמה
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ןעליה מטייל לן זקיף עם כלב  ,מןטלים להם

המסכןת החצי שקןפןת היפןת  ,התאןרה

לברטה ימפןלסקי ,שיןדעת " לגדל" רקדנים

כמה חסרי בית  ,שהשןטרים מתעמרים בהם,

המצןיינת של שי י הןדאי ,כל אלה לא היה

טןבים ,טכנית  ,יש חןלשה לאןניסןנן  ,משמע

בכןחם להעניק קןהרנטיןת לגיבןב התנןעןת

הכל עןשים בן זמנית את אןתה התנןעה ,

ןלטקסטים חסרי הפשר,

ןלסימטריה  ,שהמשןרר היהןדי-הפןלני השנןן

ןרןמיאן  ,אצל שייקספיר הנער קל הדעת ,

יןליאן טןבים כתב על אןדןתיה :ייהסימטריה

המחליף את אהבתן לנערתן תןך מבט אחד

היא האסתטיקה של הטיפשים ".היא כנראה

להתמסרןת שלמה ליןליה  ,הןא הפעם נציג
המדןכאים  ,שנראה כבן
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מקריח  ,מנהיגם

סוד הקסם

עןד לא שמעה על קאנןן  ,על רב-קןליןת ,על

הה ו ד י

של ההןמלסים  ,הזרןקים בחצר המצןדה

ניגןדים בתנןעה ,

במסגרת תכניןת המחןל של יי תיאטרןן הבמה "

העגןלה שעל הבימה ,

הירןשלמי הןפיען ןרה גןלדמן )כמנחה( ,

כי גם יצירתה לקןנצ'רטן יישניים  ,שניים

לתןמי חשבתי ,שהחןמה תשמש לסצנת

התלמיד שלה רפאל משילקאר  ,ששב לא מכבר

ןכןלם " מאת פליקס מנדלסןן ,שפתחה את

המרפסת  ,שהיא הסצנה החשןבה ביןתר

משנת השתלמןת בהןדן ,ןהרקדניןת אלה שק

הערב  ,היא בעיקר ייכןלם ".זהן באלט ניאן-

במחזה ,בה מתאןןים האןהבים לגעת זה בזן ,

ןיעל מןאב בערב של מחןל הןדי למינהן ,

רןמנטי ,עם שמלןת דקיקןת ןבחןרים בטייטס

היתה כלל פגישה ל י לית זן בין האןהבים במןפע

במןפע ניכר היחס הרציני ןהעמןק של כל

הרכןת  ,אבל אין בן טיפה של מקןריןת אן

המשתתפים לאמנןת ההןדית ,אבל למרןת זאת

בכלל היגד כןריאןגרפי צןרני אישי,

בהירים ,יש בן כל הקל י שאןת הבאלטיןת

ןאינם יכןלים ,אבל עד כמה שהבחנתי  ,לא

שראיתי ....

בכלל  ,לא נעשה כל מאמץ להבהיר

את העלילה ןאת מנ י עי הדמןיןת,

-

אפילן התפילה המסןרתית לאל גאנש  ,בעל

ראש הפיל  ,פטרןן המחןל ,לא עזרה

-

זה לא

ןלא נןתר אלא לשןב ןלןמר בפעם המי-יןדע-

התנןעה היתה ברןבה חדה ןנןקשה  ,הרקדנים

היה מןפע מלהיב  ,מה שחסר  ,היא מידה של

כמה  ,שמה שנחןץ ללהקה המסןגלת לבצע

המצןינים ביצען את תפקידיהם במסירןת  ,אבל

התלהבןת ןב י מת י ןת של ממש,

מחןל טןב  ,הןא יןצר מעניין  ,נןבר כתב בשעתן,

לפני מאתיים שנה )בספרן יי מכתבים על אןדןת

קןר נשף מהב י מה  ,ןלא הצלחתי לגלןת כל מסר
אמיתי כביכןל בטרגדיה זן ,אןמנתה של י ןליה

רפאל מש י לקאר .מתנןעע טןב  ,נראה מצןיין,

הבא לט"(  ,שיש שני סןגים של יןצרי באלט ,את

הפכה לשתי נערןת במכנסיים רחבים  ,חצ י לבן

יןדע היטב לגלגל את העיניים ןלהניע את

האחד הןא מכנה יימסדר צעדים" ןאילן השני

ןחצי שחןר ,מרקןצ'ין נעלם בהמןן ,ןרק טיבלט ,

הגבןת  ,אבל הןא רןקד כאילן לעצמן  ,לא למען

הןא אמן-יןצר ,לצערי נמנית י מפןלסקי עם

הבריןן האלים  ,פשןט שןכפל בעזרת גנטיקה

הצןפים ,גם התאןרה האפלןלית  ,הטןן השקט

מסדרי-הצעדים  ,החןרזים תנןעןת על חןט

כן ר יאןגרפית לכמה ד מןיןת ,כל יכןלתם הטכנית

מאןד ןהדידקטי של דברי ההסבר  ,כל אלה

ספירת המןזיקה  ,מבלי להעניק להם משמעןת ,

הגדןלה של רקדני הלהקה לא הצליחה
מכל מקןם

-

-

לדידי ,

עימעמן את המןפע,

להפיח רןח חיים ןרגשןת אנןשיים

ןזה חבל מאן,ד כי אמנןת המחןל ההןדי על

בכןריאןגרפיה המכאנית משהן  ,העקרה,

ם

סןגין יכןלה להיןת מרהיבה ןמלהיבה ,טןב

אי אפשר היה לחןש כל אמפתיה לדמןיןת ,רןב

שניסן לקרב אןתנן לשפת המ~דרןת של הבהרט

התנןעןת הין בעלןת אןפ י אחיד ן"מןפשט ",

נטיאם על ידי השימןש בפסןקים מתןך שיר

ןקבןצןת הרקדנים נען בתצןרןת גאןמטריןת ,

השירים ליצירת מעין מחןל הןדי  ,אבל גם קטע
רקדן ' רפא:ו מש>:וקאר

בתבניןת אחידןת ןנןקשןת  ,זה לא היה משל

זה  ,שבא בסןף ןלא בתחילת הערב ,כפי שהיה

מןדרני על סיפן ר מהרנסאנס,

נחןץ ,כדי לפצח את שפת המחןל ההןדי

צ>:ווס ,א:ודד ברון

בעיניים י שראליןת  ,היה כאילן מבןייש,
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לדבר בכל מיני לשונות

מחןל ן ת מהמזרח הרחןק הם  ,על פי רןב ,

ריקןדים שיש בהם יסןד סיפןרי  ,דרמאטי ,אלה
רןמנסןת ,תפילןת אן סיפןרי גיבןרים ,לא

אצל הנןצרים יש מןשג מןז ר  ,ייגלןסןלליה "

),(Glosolalia

שפירןשן " לדבר בלשןנןת

תרגילים בתנןעה מןשטת ,ללא ההזדהןת עם

מןזרןת  ,שלא מהעןלם הזה" ,שהןא אחד

התןכן הרגש י  ,הדרמאטי ,מאבדים מחןלןת

מסימני הקדןשה  ,כל שחקן מכיר היטב את

אלה מיכןלת הקןמןניקציה שלהם ןהןפכים

מןשג הג'יבריש  ,משמע השימןש בצלילים

לאילןסטרציןת ,לאיןרים  ,במקןם לחןןיה,

ןהברןת  ,שאינן שייכןת לכל לשןן מןכרת ,

בתרגילי משחק  ,על מנת שרק הרגש ןלא ההגיןן

באלט פרווה

יפעלן בשעת התרגיל,

-

כשר אבל לא מלהיב

בתכניתה החדשה של רינה שיינפל,ד הנןשאת

להקת הבאלט הישראלי  ,שבהנהלת ברטה

את השם המשןנה יי אןדימןניה"  ,שאין לי מןשג

ימפןלסקי ,הציגה במשכן לאמנןיןת הבימה

באיזן לשןן פירןשן יי השד הטןב

-

בתל-אביב יצירה חדשה שלה  ,יי אקסטאזי"

האןשר",

ככתןב בתןכניה  ,נעשה שימןש רב בדיבןר כזה ,

שמה ,לצלילי כלי הקשה ןשירת נשים נעים

שאין לן משמעןת לןגית ,אין בכך כל רע  ,אבל

הרקדנים המצןיינים של הלהקה  ,לבןשים

מדןע להציג זאת כחידןש עןלמי?

בשמלןת קצרצרןת בצבעי מתכת נןצצים
ןהבנים במכנסיים כהים ןחצי גןף חשןף אן

בכלל  ,השימןש בטקסטים לא רק שאינן בגדר

באפןדה ,בתנןעןת זןיתיןת,

הקלאסי ,כשהמןפעים הין מעין מסכתןת ,

משןם מה הייתי סבןר ,שאקסטאזה פירן'שה

משמע הןשמען טקסטים פיןטיים אן

התלהבןת ,שכרןן חןשים ,עכשין נןכחתי שאצל

מיתןלןגיים ,ןביניהם קטעי מחןל,

ימפןלסקי אקסטאזה היא משהן מכאני,

חידןש  ,אלא שייך ממש לראשית הבאלט

ניטראלי ,לא בשר ןלא חלב ,תןפים ןשאר כלי-
שבע רקדניןת ןשני בחןרים משתתפים בעבןדה

חדשה זן  ,של שיינפל,ד הנמשכת

כ 50-

דקןת ,

הרקדניןת מאןמנןת היטב ,ןאילן שני הבחןרים

בראשי מכל מקןם

-
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-

למכלןל משמעןתי כלשהן,

התלבןשןת היפןת שעיצבה איילת יפה,

בת-שבע ,יןדע מה אפשר לעשןת ברעשים  ,בהעדר

מנגינה ןצל י לים בגבהים שןנים ,הצבעןניןת

נראים כחןבבים ממש ,פה ןשם יש רעיןנןת

תנןעתיים נאים ,אבל הפרטים לא הצטרפן

הקשה אמןרים להיןת מןשמעים במקצבים

מעניינים ,מי שראה את ייסאבןטאז ' בייבי" של

אמןרה לנבןע ממגןןן המקצבים ,לא הפעם ,זה

היה מןנןטןני ,ןבצדק לא נכתב בתכניה מיהם
המנגנים ,על מנת שלא לבייש אןתם ,

