שושה ישרארום ]]וו-וורק
תחילה הלד מוחמר אל ההר .שעה שהופיעה מרתה גר,אהאם
על בימת המחול ,השיראלי בתחילת שבות ה"  ,60היא הביאה
עימה שתי מתבות  :מורשת ורוח חלוצית .רור ראשון של
אנשים נמרצים ,חזקים ,מחובבים הצמיח את פיר  ,ותיהן של
המתנות הללו.
בספטמבר  1976נפגשו שישה מבני הדור השני של רק"
ברכ י מרתה
ש התחנכו באמריקה על
י ש ראלים,
דנים
גראהאם ,בדירה המצוי,ה בגריניץ'"וויל י ',ג על"מנת לשוחח
על 'חייהם כרקרנים .כהדור הראשון של רקרנים ישראלים

שהתחבכו מאבריקה היו אל,ה שהיוו את הגרעין המייסר של
ל,הקת ,,,בת"שבע" ולהקות המחול הישראליות האחרות (.השי"
שה הם איה רימון ,יטל כשר ,טורר כפרי ,צבי

גוטהייבר,

אוהר בהרין וטופר זקם .כולם מקווים וחולמים על"כד שישובו
לרקוד בארץ .לכולם רגשות מעורבים ביחס לנעשה בעולם
המחו'ל הישראלי ,העכשווי .הם מעריכים את חשיבות השפעתה
של מרתה גר'אהאם ,אבל מפקפקים בכד האם השפעתה
המשמרת כיום ,אינה גוברת על רוח ,החלוציות שהי,תה מו"
נחת ביסור מורשתה בעבר.

כולם הגיעו לפגישה עייפים ,לאחר יום גדוש של לי"
מדרים.

בלי

ספק

ניו"יורק

היא

עיר

הבירה

העולמית

של

למוסדות אמנ'ותיים הקיימים ,אלא שעליהם להרחיב את הבסיס
עליו מושתתות הלהקות.
אמר צבי " :כשהגעתי לניו"יורק לא ידעתי בדיוק מה
מצ'פה לי .שמעתי על"כד שזו עיר ענקית ונפלאה ,אבל המצי"
אות היתה הפתעה  -הפתעה בעימ,ה .מצאתי שבישראל יפ"
תחתי לעצמי חוש מוטעה לפרופורציות .ע'ולם קטן ההי נראה
בעיני גדול למדי ".כישראלים אחרים מבצב דומה ,הם שו"
אפים לחזור וליישם את מה שלמדו ,את הרעיונות החדשים
שהכירו ואת יכ'ולתם ש,התפתחה.

בהשוואה לא'רה"ב המשאבים המצויים בייו-.zראל דלים.
השישה מודעים לכד .אבל זה אינו מרתיע אותם ,אם כי האפ"
שר ,ויות הרבות המצויות בניו"יורק מהוו' ת מקור משיכה .אשי

מהם אינו "עושה חיים" .ואין הם מצפים לכד .ציפיותיהם
צנועות ,ממש כאלה לL-ז' עמיתיהם האמריקניים ,לפחות מבחי"
נה כלכלית .אבל ההיכרות שעשו עם להקות עשיר' ות יחסית
ותנאי עבודתן ,כגון "תיאטרון הבאלט האמריקני"" ,ניו"יורק
סיטי באלט" ,להקתה של גראהאם או זו של אלווין איילי,
לימדה אותם ,שיתכן יחס של כבוד לכשרון ולרעיונ' ות י,וצ"
רים" .לאמריקנים יתרון ' בתחום הטכניקה .הם מתחילים בגיל
צעיר ובתנאי לימוד מצויינים - ".פתחה איה " -אנחנו,
היש'ראלים ,ריקדים בעזרת כוח"הרצון והמוטיבאציה שלנו.
בדברים רבים קשה לנו להזדהות עם חברינו האמריקנים.
אנחנו מגיעים מכיווניםשןנים ,ןהמטרןת שלנן שונות מ'זtלהם.
אולי אנחנן חלשים יותר מבחינ ,ה טכבית אבל יש בנן יצי"

המחול .מוחמד אינו יכול עוד ללכת אל ההר  -כל המ
שאפשר לעשות בתחום היבוא הישיר הו,א ,ליטול כמה סלעים
מן ההר ,ולהביאם הביתה .אפשר להקשות קושיות רבות באשר
לערכו של יבוא שכזה ,זכל הנוכחים אכן פיקפקו בכד.

דתיות גלויה יותר .יתכן שאבן בובים על 'חדשנות ,כדי להת"

כל הששי'ה באו לניו"יורק ללמוד בה .הם חשו שחשיפתם
למרכזה העולמי של אמנותם תגביר את יכולת"הקליטה שלהם
ותאפשר להם התפתחות אישית .ע,דניהם היו נשואות מערבה -
בתקווה להשראה .אמר צבי " :בארץ החיים בתחום המקצ'וע
הם בלתי מפותחים .הישראלים הם חומר"גלם מצויין ,אבל
דרשו מיגוון של מורים כדי לטעום ולבחור על"מנת להת"
פתח .בישראל מצויים מורים מצויינים ,אבל הרקדן אינו יכול
לנסות ולחפש ,כפי שהוא יכ'ול לעשות כאן".

חדשנות ןרעיןנות חדשים הם לחם חוקם של רקרנים
אל,ה .דבר רגיל הוא לגביהם לנסעו שעתיים לעיר שדה כנין"
הייבן ,כדי לחזות בהןפעתה של להדלה שאולי לא תגיע לניו"
יורק .יעל הגדירה זאת כד " :אנחנו קצת שייכים לאריסטוק"
ראטיה בין התלמידים .יש לנו מרץ ,ואנחנו מוכנים לצאת
ולחפש היבטים חדשים במחול".

"לההק אחת או אלה היוצרים בסגנון מסויים ,אינם יכולים
להרשות לז 1צמם להתבשל בתוד עצמם ,ללא סכנה של הת"
נוונות"

-

הוסיף אוה.ד

,הופתעתי מכד שאשי מהשישה לא העמיד את היכול ,ת

...

מאת

מרטין

קיים

הטכנית או את הטכניקה לכשעצמה ,בראש
שלו" .באתי כדי להחשף לע'ולם שלם של
עופר " -ול,א רק על"מנת לרכשו מיומנות
יורק אני יכול לחיות מחול ,לנשום מחול,
עדיין בלתי אפשרי בישראל כיום".

סולם העדיפויות
מחול"  -אמר
מקצועית .בניו"
ואני חושש שזה

בעיבי השישה הטכניקה אינה בראש טולם העדיפויות.

לנחית' ות יחיסת זו של הטכניקה יש להתייחס בזהירות ,הרי
כל אחר מהם השתתף ביום הפגישה לפחות בשלושה שיעורים ...
בביגדר למרבית המשתלמים הישראליים בחו"ל ,רקדנים
אהל אינם ,חשים שתפקדים יהיה שפוט להוסיף ערי יוכולת
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גבר על חולשה טכבית .אנחנן לא יכןלים להתעלם מהחד"
,תונz.-ו· כי היא עמוד"השידרה שלנו כרגע".

אבל בחיוניות ז' ו טמון חשש מטויים ,החשש מפני השמ"
רנות השליטה בעולם ,המח' ול הישראלי ,וההרגשה שאין בארץ
אוזן"קשבת לרעיונות חדשניים .אוהר ביסח זאת כד " :כיו-.zנח"
זור לארץ נצטרד להשתמש לא רק ברגליים ,אלא גם בהפ".
בישראל ניכרת הנטייה למיסוד הבא ,לעיתים ,מוקרם מדי.
כד זה בתחום הבירוקראטי,ה' ,וכפי הנראה גם בשטח המ,חול.
שמרנות זו היא המעמעמת את התלהבותם של החלוצים"בכוח.

-.

אבל מטרותיהם אי ,נן מצטמצמות ,ברצ' ון ל,הביא הביתה

יכולת טכנית משופרת ורעיונות חדשניים .איה ,הלומדת ב"
" ג',לאירד" ,מוצאת את עצמה שןאבת ' השראה לעבודותיה
הכוראוגראפיות

מנושאים

מזרחיים.

היא

מוצאת

מקור" כוח

בנוף הישראלי .אומר עודר " :אני מרגשי קרוב יותר ליהרות
ולשורשיה מאי"פעם .הייתי צריד להגיע לביו"יורק כיר לגלות
שניתן לבאט במחול כמעט כל היבט של החיים .מצאתי שדרד
חופש הז בביטוי ,המטורת שלי בעשית חשוב,ה יותר עבורי".

בנקורה זו ביכר הנדל בין ישראלים אלה לבין עמיתיהם

בארץ .כדיר שני למחול בישראל הם מודעים היטב למורשתם
התרבותית ,ועל כן גם מטר' ותי,הם מוגדרות יותר .מידעית
מוגברת זו חייהב ,כנראה ,מסע  ,בן  10.000ק"מ.
למעהש הם חבורה אידיאליסטית מאו,ד ובדרד הפאראדוקס,
דווקא עיר חוטאת זו היא !',זמבל יטה זאת .זו חבורה של אנשים
רציביים ,שמזמן לאהזדמן לי לפגוש כמותם .והצד המפ-
תיע ביותר הוא ההיבט היהודי-ישראלי .כולנ Iמעוניינים בחו-
מר שיראלי מעול,ה ,ונדמה שהם איבדו את רתיעתם מיסודות
פולקל,וריים .הם לא  ,הפכו לחסידי הפולקלור ההסךר ,אבל הם
מודעים לכד שזהו מקור כוח והשר,אה נ:מחול הישראלי.
אחדים מהם מדברים על האפשרויות להשתמש בהיבטים אלה
בתוך תחום הבאלט או המחול המודרני .אני מקווה שהם

ולא

יס-

ישמרו על רוח חלוצית זו לאחר שובם ארצה,
תגלו ,פשוט ,לשיגרה הנוהח.
ד' ור חדש של רקדנים בישראל משתלם בביו-יורק .זהו

דור בוגר של רקדנים ,שמקדיש מחשבה לא רק ל"מה" של
המחול ,אלא גם ל"איד" .הם באו אל מכה של המחול לא רק
על-מנת לבטא את עצמם ,אלא גם למען להרחיב את תו-
דעתם ,לברר את מחשבותהים ,ולעודד ,היווצרותם של רעיו-
בות חדשים בבית .יש ,להם דרד-ארץ לפבי הדמויות האגדיות
של המחול השם פוגשים כאן ,אבל אין ,הם מתבטלים בפנהין.
שהייתם במרחקים לימדה אותם לכבד את אמבותם ויצרה
בהם דחף יצירתי שיהיה ,בלי ספק ,לת' ועלת המחול הישראלי.

• i

באלט לצברים
נחיל שלם ל!,ז' ילדות חמודות בליאוטארדס שחורים מצטופף
בחדר ההלבשה .ובסטודיו עובדת בינתיים חבורה אחרת

-

 ,כעש,רים ילדות  ,בכל הצבעים מבלונדי עד שחור,

נדמה לך' ,ז!,אם  ,ראית שיעור אחד ,כזה בסטודיו לבאלט
ראית את כילם .עוד "פלייה" וע ,וד "רלווה" ,חזרות אין-
סופיות על התנועות הבסיסיות .ובכל זאת ' ,כל מורה ומורה
' it-נוצרת.

"אבי מחפשת דרד ללמד צברים באלט .וזה דורש משהו
 או,מרת פזית בן-ארצי ,לשעברנוסף לתירגול מכאני"
תלמידתה של מיה ארבטובה ,המנהלת שבי סטדריות לבאלט.
"דווקא לילדות הקטנית ,תלמידות כיתות ב' או ג' צריד
להסביר הרבה .ברגע שהן משתמשות בו"אש ,ההתקד'נזות
מהירה יותר .צברים איבם אוהבים תרגיליכ Cמכאביים סתם.
אולי מצאתי את הדרד הנ'כונה ללבם".

אחרי תרגילי ה"'",ר,iזב יושבים ,כולם במעגל ויש "שיחה"
בת  10דקות!'," .זאלות ותשובות" .סבא אחד צייר ציור של
באלריבה.

ילדה

ציירה

שתי

בסיכות-רקדניות.

מראים

את

"היצירות" לכולם .ילדה אחרת שואלת מתי יתחילר לרקוד
'ג,ל ".םיציפ" "'!:,אמא שלי סיפרה לי שהיא למדה לרקוד
כשהיתה ילהד ,ואחרי שנה כבר נעלה ,נעלי-שפיצים' "...
"בודראי התבלבלת .רק אחרי  4-3שבים אפ!',זר להתח"ל

לרקוד על ב'הונות הרגליים"

 -מסבירה פזית" .צריד סבלבות.

באלט זה לא 'רק ריקוד על אצבעות "...
ילדה אחרת שואלת ,אם היא יכולה להבי:א לשיעור מבגינה
't,זחיבר " ~iבוודאי" ,מסכימה פזית" .אולי נוכל לרקוד לפי
ז " Ji

"לא ',חZזוב ,את תנגני לנו בעצמד".

"אני ' כתבתי סירפר על

-

והאווירה

"אבל אני לא יודעת לכתוב תווים"

-

מקשה הילדה.

רקדבית "!

-

מ!כריזה תלמידה

אחרת.

"מצויין ,תביאי אותך ותקראי לבו אותו ב!',זיעור הבא".
וחוזרים לתרגילים.

חלקו האחרון של השיעור מוקד' it-לאימפרוביזציה .גלימות
צבעו ,ניות אחדות משמשות לריקוד פרפרים ,עם הרבה סיבו-
בים ונפנופי-ידיים .כולן רוצות להשתתף ,אבל יז .zתור.
אין מקום לכולן ,יש רק שש גלימות ...
פזית מחויפה את החפצים המשמשים לאימפרוביזציה מדי
' '\tיעור  .פעם  ,כובעים הז ),,תמיד מעודד לעסוק במימיקה ועשיית
 כל 'סוג מעוררפרצופים"( ,חפצים שיבים ,סוגי בגדים
אסוציאציות אחרות ומפתה לתנועות אחרות.
חבה ,המזכירה של הסטודיו ,מציצה ,כי קרבה שעת הסיום.
היא הממובה כאן על הסדר .קבוצ ' ה זו יוצאת וזו כבר מוכבה

בדלת השניה להיכנס לשיעוה את הפיקוד מקבלת קריסטינה
' וייס ,מירה העובדת '>חד עם

פזית,

בוגרת בית-הפסר של

"בת-דור".

"מה שאבחנו עושות זה לא דווקא ,לגדל באלריבות"
אומרת פזית" .אבחבו מ ,חנכות קהל למחול .על-פי-ווב ממשי-
כות התל,מידות ללמוד אצלבו עד גיל  .15-14אז אלה
שהבאלט  ,ב'הפד עבורן למשהו רציני ,מכוובות על-ידינו לבתי-

-

ספר מ i/צועיים

יותר ".

מצד אחד סטרדיו ככל ' סטודיו ,ובכל זאת לכלאחד אופיו

יז.zלו ,ואווירתו המיוחדת.
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