מקץ עשר שניס

מאת גיירא מניר

עשרר שנים ארלי אינם בגדר תקרפה ,רבכל זאת מחייב ,כביכרל,
המספר העגרל לסכם  .השנתןו למחיל בישראל החל להרפיע,
שע;:ן שרעידת-האדמה בעקברת מלחמת ירם-כיפרר עדיין היתה
מררגשת .עשר שנים אחר-כך אנר נתרנים בפרפרריה האחררנים

של מלחמת -לבנרן .בתחרם המחרל  -אם למנרת את המסגררת
הלהקתירת  -כאילר לא חלר שינריים רבים .להקתם של הלל
מרקמן רברטה ימפרלסקי הפכה מ"הבאלט הקלאסי" ל"באלט
הישראלי" רהיא עדיין הנציג היחידי של הבאלט המסררתי
בארץ " .בת-שבע" נמצאה אז ,בשנת  , 1975בראשית דרכה
כלהקה ציבררית-עצמאית .רהיא עדיין מחפשת לעצמה בית
קברע .נרסדה אז המסגרת המקבילה שלה" ,בת-שבע ", 2
שנרעדה להירת בימה נסירנית ,אבל עד הירם אינה אלא מאגר
לעתרדת הלהקה .תיאטררן-מחרל "ענבל" ממשיך כאז כן עתה
להתלבט בקשיים כלכליים ראמנרתיים כאח,ר בלי לדעת איך
לעברר את מפתן העתיד על בסיס העבר  .בשנה החרלפת חגג
"ענבל"  35שנים לקירמר.
"בת-דרר" ממשיכה בעקבירת בדרכה תחת ארתה ההנהלה,
הרשרמה בשנתרן

הראשרן.

ברשימת

עדיין

רקדניה

יציברת להקתית רבה מראה רשימת רקדני להקתר של משה
אפרתי" ,קרל רדממה") ,שהיתה בשנת  1975עדיין מררכבת
משני גרפים ,להקת חרשים בהנהלת "אגרדת החרשים" רלהקתר
של משה עצמר( ,רשמרתיהם של אמנון דמתי ,גבי בר ,ירסף
מריאל ראסתר נדלר  -המהררים את גרעין הקברצה כירם  -כבר
מרפיעים שם .בין רקדני אפרתי רשרמה גם שלי שיר ,שהחלה
את דרכה ב"בת-דרר" רהיא כירם בין הרקדנירת המצטיינרת של
"בת-שבע"·

אפשר לקברע ,שתרפעה בריאה לכשעצמה של מעבר רקדנים
מלהקה ללהקה ,כפי שהיא משתקפת בהשרראת רשימרת
המשתתפים ,היא תרלדת העשור האחררן .לפני כן שלטה
בערלם המחרל הישראלי המוסכמה המרכז-אירופית של
ראשית המאה ,שדרשה מין נשראים קאתרליים בין רקדן
ולהקתר ,וכל רעייה בשדרת זרים נחשבה לפגם אם לא מרסרי,
הרי שבודאי אסתתי.

אחדים,

כגרן יגאל ברדיצ'בסקי רז'נט אררדמן ,שהיר כבר אז בשרררתיה.
אחרים ,ששמרתיהם מרפיעים בצררתה עברר גלגרלים,
המציינים ,ארלי ,את חליפרת הזמן :מי שהיה אז רקדן "בת-
דרר" ,דרד דביר ,הרא כירם המנהל האמנרתי של "בת-שבע",
רעם להקה זר נימנים כירם גראציאלה קרזק ,שלי שיר ,נירה
טריפרן ,ג'יי ארגן רריצ'רד אררבך ,שהיר אז מאנשי

יררק רערסק שם בהוראה.

ייבת  -דרר" .

גם שמות הכרריארגראפים של אז ממשיכים ברובם להרפיע
בתוכניות כירם .יציררתיו של ג'ין היל-סאגאן מצוירת באמתחתן
של ארבע להקות )"הבאלט הישראלי"" ,בת-דרר"" ,בת-שבע",
"הלהקה הקיבוצית"( .הוא עצמר ,שהיה אז תושב בישראל,
עובד כירצר-בית עם להקת  Philadancoבארה"ב  ,להקה כושית
צעירה

רמתפתחת

במהיררת,

והרא

חרזר

ארצה

מדי

שנה

כאורח.

אביגיל בן-ארי ריעקב סליבקין נמצאים באנגליה רהיר ,עד
לערנה שחלפה ,מאמני להקת  .Extemporaryלאלינרער אמבש
להקה משלה בפאריז .ליגאל פרי סטדויר בניר-יררק וליהרדה
מארר בית-ספר בסאן-פראנס יסקר .יאיר ורדי

-

שרקד בארתה

ערנה ב"בת-דרר" אחרי "הפילרג" מ"בת-שבע"  -הרא כירם
מנהלה האמנרתי של להקה בצפון אנגליה ,אחרי שרקד שנים
אחדרת במסגרת ה"באלט ראמבר" ,ראריה רינר ררקד כירם
בלהקת ה"נדרלאנדס דאנס תיאטר".
גם אם נתברנן ברשימת הרקדנים של "בת-שבע" אז נראה את
זרימת הזמן  :רינה גלרק ערבדת כירם באקדמיה ע"ש ררבין
ביררשלים; לרינה שיינפלד להקה משלה ,רחמים ררן מלמד
בשררדיה ,ררג'ר בריאנט רתמר צפריר נישאר רנקראים עכשיר

ירספה רעמנראל; פאמלה שרני מרפיעה בערבי-מחרל משלה
רצבי גרטהיינר חזר ,אחרי נסירן קצר רמבטיח ,שלא זכה
לאריכרת-ימים של הקמת להקה עצמאית בארץ", ,ר"מת" לניר-
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ררברט כוהן ,המשמש יועץ אמנרתי ל"בת-שבע" ,ערבד עם
להקה זר וכן עם "בת-דור" .

שעה שמעיינים בשנתרנים הישנים ,נתקלת העין בשמרתיהם
של ריקרדים מצריינים שנעלמו מהארפק  -והרפרטואר  ...יש
ממש תחרשה ,שהנהלות הלהקות מתיחסרת לעבודותיהם של
גדרלי הירצרים כאל משהר שבגדר "לבש רזרוק" .הלהקרת
משקיערת חלק ניכר מתקציבן הלא-מספיק בהזמנת יוצרים,
הרקדנים עמלים ע ל לימוד מספר גדול של מחולרת חדשים
מדי ערנה ,רהתכנית מתחלפת כל העת ,אולי מחשש בלתי
מרצדק ,שהקהל אינו רוצה לרארת שנית או בשלישית יצירה
מעולה  .חוששני שסיבת התרפעה הישראלית הייחרדית הזאת
היא שיטת המינריים  .כביכרל דורש המנרי תפריט חדש ,בכל
פעם שהרא מגיע לאולם המופעים .יש בכך משהו אבסורדי
ובזבזני .למעשה רק "הבאלט הישראלי" ובמידת מה להקת

"קול ודממה" חוזרים ומעלים יצירות מוכרות שלהם .אולי
נובע דבר זה מכך ,שלהקתו של אפרתי מבצעת אך ורק עבודות
שלו ו"הבאלט הישראלי" אף הוא מבצע יותר ויותר את
עבודותיה של ברטה ימפולסקי .דווקא שתי להקות אלה אולי
היו נשכרות ,לו הרחיבו את חוג הכוריאוגראפים העובדים
איתן·

בשנתון הראשון רשומה "הלהקה הקאמרית למחול" ,שיסדו
בשעתו רינה שחם ורוני סגל .המסגרת בתור שכזאת אינה
קיימת עוד )רוני סגל עובדת כבר שנים רבות בשווייץ( ,אבל
ממש בימים אלה מופיעה רינה שחם עם קבוצה משלה בערב
של יצירותיה ,והיא הולכת בדרכה שלה ואינה מוותרת  .וזו
תופעה מרנינה .בכלל ,ניכר בנוף המחול הישראלי בשנים
האחרונות ,שיוצרים מתעקשים ומפעילים גופים משלהם,
מחוץ למסגרת הלהקות הממסדיות ,הנתמכות תמיכת-קבע.
אושרה אלקיים כבר מהווה חלק בלתי נפרד מהנוף ,והיא
עובדת בתחום המקובל לא חרונה בעולם כולו ,בשטח תיאטרון-
התנרעה רכן נאוה צוקרמן וקבוצתה "תמונע" .מירלה שרון
אף היא ממשיכה ליצור רלהופיע עם להקתה העצמאית.
נסיונם של צבי גוטהיינר ,אמיר קולבן רחבריהם לייסד להקה
צעירה ודינא מית בעיר רמלה " -תמ"ר"  -היה צעד בכיורן
הנכון של ריענרן המערך ,אבל נשימתם לא הספיקה להם והם
נראשר מהעניין לפני שדינרזאור הממסד הספיק ליצרר את
התשתית הכלכלית ,שתאפשר להם פעילרת בטרחה פחות או
ירתר  .קרצר הררח מצד אחד ואטימות ממסדית מצד שני הביאו

לסירמר העצרב של הנסירן ,שהבטיח רבות וזכה להצלחה
אמנותית ראהדה במרפעיר במסגרת "תל-חי  " 83ומפגש
"גררנים במחרל" ,שנערך ברמלה בקץי שנת . 1984
בשנת  1975הגיער ארצה ראלרי וגאלינה פאנוב ,אחרי מאבק
מר עם שלטרנרת ברית-המרעצרת על זכרתם להגר ,מאבק
שאנשי "בת-דרר" תרמו לו לא מעט .רמקץ עשר שנים חוזרים
ארצה הפאנרבים בראש להקת הבאלט המלכרתי הפלמי של
בלגיה .דרבם לא היתה קלה ,ראת חלומם המוצהר על ייסוד
להקת באלט משלהם בישראל טרם הגשימר.

הלהקה שזכתה לפריחה רלהכרה בינלאומית בעשור זה היתה
להקת המחרל הקיברצית ,ש"איבדה" בינתיים את התראר "בין"
בשמה.

שעה

שמשווים

את

הרישרם

בשנתרן

הראשרן

הספר

"" Mudra

בבירת בלגיה ,בריסל.

יעקב שריר ,אז מרקדני להקתו של אפרתי ,חרזר מדי שנה
מטקסס ,מקום שם הוא עובד עם להקה משלו ,ליצור עבור
הלהקה הקיברצית .בין הכוריארגראפים שלה אוהד נהרין ,שלר
להקה עצמאית בניר-יורק ,השרמר גם הוא על קשרים הדרקים
עם הלהקה הקיברצית ר"בת-שבע" .ארהד הרא אולי הכשרון
הירצר הבולט בירתר בדרר הצעיר של כרריארגראפים ישראליים.

אמצע שנות ה  ' 70-היר ראשיתה של מהפכת המחרל העולמית.
מאמנרת אסרטרית ,שנועדה לירדעי-חן ומשרגעים לדבר בלבד
היה המחול לכמעט אופנה .למרות המצבים הקשים בהם
נתרנה ישראל בתקרפה זר ,גם אנר ידענר צמיחה בלתי רגילה

של המחול .דרר צעיר של רקדנים ויוצרים החליף למעשה את
ראשוני הלהקות המרדרניות .הדמות המרכזית של המחול
המרדרני בארץ ,גרטררד קראוס ,הלכה לעולמה .נוצרר מסגררת
עצמאיות חדשות ,כגרן להקתן של רינה שיינפל,ד שהיתה
ממבצעת גדרלה לירצרת ייחרדית או אושרה אלקיים שהלכה
בדרך בימתית משלה ,רקדנים הלכר לחפש את דרכם בארצות
נכר ראחדים חזרר בינתיים ראילר אחרים יצאר ועושים חיל
בלהקרת מפררסמרת באירופה ואמריקה .בתי-הספר למחרל
מכל הסוגים פזררים ברחבי הארץ רלהם אלפי תלמידים .שני
קונגרסים בינלאומיים ,שיצאו להם מוניטין נערכו בארץ,
ביוזמת רעדת המחול שליד המרכז הישראלי של -.ה  I.T.Iויר"ר
שלה ,ברי סברסקי )הסמינר הבינלארמי על התנ"ך במחול
והקונגרס הראשון לכתב-תנועה ,שהפגיש לראשרנה את
שלוש השיטות הנהוגות בעולם :הלאבאנוטאציה ,כתב-בנש
ושיטת אשכרל-ואכמן הישראלית(; בתל-אביב נעשים נסירנות
ליצרר מרכז ,שיעמוד לרשרת הלהקות הבלתי ממסדירת,
המתלבטרת במציאת בימה מתאימה.
יצאר לארר מספר ספרי-מחרל בעברית ,החסרים כל כך; הספריה
למחול בישראל מפתחת את אוספיה רמשמשת כלי עזר

לתלמידים ,סטרדנטים ,מררים רירצרים  .המחול היה למקצוע
מוכר

בבחינות

הבגרות,

ררשימת

השגי

העשור

הזה

ברדאי

אינה שלימה.
מתברר ,שמהפכת-המחול עדיין במלא ערצמתה ,כפי שציינה
לא מזמן אננה קרסלגוף ב"ניר-יורק טיימס".

עם

המציארת כיום ,אפשר להווכח שיהרדית ארנרן עדיין ארחזת
בהגה הספינה ,רבין הרקדנים זכרי דגן רמייק לרין ממשיכים
להירת פעילים בה .פלררה קרשמאן ,שהיתה מנהלת החזררת
של הלהקה הקיבוצית עברה אחר-כך לירושלים ויסדה את
סדנת המחרל היררשלמית רהרזמנה לפני שנה לנהל את בית-

במחזהו של דילן תומאס " " Under Milkwoodיש סצינה
זעירה ,המזכירה לי את מצב האמנוירת בישארל .הכומר
ג'נקינס בא לכנס ייתר ררראה את יצאנית-הכפר ,פולי גארטר,
ררחצת את מדרגות בית-האלרהים ושרה .הוא מתבונן בה,
מאזין לזימרתה ראומר" :תרדה לאל ,אנחנו אומה מרזיקאלית!"

•
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בררר אגדתי ררקד את ריקרדר "עררה גלילית".
רישוס מאת רקדן הבאלט הררסי לארירברב.

לקראת פתיחת תערוכה ,שנושאה ברור אגדתי ,ב"בית ראובן"
בתל-אביב ,שוחחתי עם כרמלה רובין ,אוצרת התערוכה,
שאטפה חומר עשיר על הרקדן-צייר-איש-הקולנוע הארץ-

ישראלי בימי העליה השלישית  .בין המוצגים והתעודות
הרבות שריכזה ,נמצאה מעטפה ,שניתנה לה על-ידי צילה
אגדתי ,גיטתו של האמן ,ובה מאמר בכתב  -יד מאת יעקב
קופליביץ ,על אגדתי ואמנות המחול היהודית  .אין תאריר
על-גבי כתב-הי,ד אבל יש להניח ,שהוא נכתב בטוף שנות
העשרים .

משהתחלתי לעיין בו ,התברר לי ,שהחיבור המקיף  -כ 60-
עמודים של נייר מכתבים  -הוא מטה בלתי רגילה בעומק
תפיטתה ,חדירתה לאטתטיקה של אמנות המחול בכלל
וניתוח מבריק של אמנותו המחולית של אגדתי .זהו אחד
המאמרים הטובים ביותר על אמנות הריקו,ד שהזדמן לי
לקרוא מימי.
עד כמה שהצלחתי לברר ,לא ראתה המטה אור בשום מקום,
ואנו גאים להביאה לפני הקורא ,ולו חמישים שנה אחרי
חיבורה.

יעקב קופליביץ היה מבקר ,מטאי ומשורר ,שפרטם את מאמריו
ושיריו הרבים תחת השם ישורוו קשת .הוא נולד בפולין

ב  , 29.11.1893-ונפטר בארץ ב .22.11.1977-
ברשימות ביקורת שלו ,שראו אור ב"דבר"" ,הארץ" וכתבי  -עת
אחרים ,טיפל לא פעם באמנות המחול של אגדתי ,וברשימות
אלה מצאתי קטעים מחיבורו המקיף ,שזורים בביקורת
אקטואלית לזמן כתיבת המאמרים השונים.

חלקו הראשון של החיבור עוטק בהגדרות כלליות  -קולעות
ומנוטחות בטוב-טעם  -המגדירות היטב את הבאלט הצורני
ומבדילות בינו לבין המחול החדש ,האקטפרטיוניטטי,
שאגדתי היה מנציגיו הבולטים.
הפן היהודי של מחול-אגדתי העטיק את המחבר ,והוא כותב
)"הארץ",

: ( 6 .8 .1928

מחולו האקספרסיוניסטי של אגדתי הוא לא רק אמנות אינדיוןידן -
אלית מאו.ד אלא גם  -לפי עניות דעתי ובניגוד לדעת הרבים הידועה
לי  -אמנות יהודית ובלתי אמצעותית ]בלתי-אמצעית[  .שתי הסגולות
הללו ביחד מעלות את הרקדן אגדתי למדרגת אמן אמיתי.
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אגדתי ,הטטודנט הצעיר ב"בצלאל" הירושלמי לפני מלחמת
העולם הראשונה ,שחזר לרוטיה ,לבקר את הוריו ,ונתקע שם
בשל פרוץ מעשי-האיבה ,היה לרקדן הבאלט של האופרה של
אודטה ,החל לחפש את המחול היהודי האותנטי ,ומצא את
התנועה הייחודית שלו ושל עמו דווקא בקריקטורה האנטי-
שמית ,שנראתה לו כתמצית המחווה היהודית  .אגדתי כאילו
הרים

מאשפתות

את

העיוות

הקריקטוריטטי

והפך

אותו

לטגנונו האישי  .משחזר לארץ באוניה "רוטלו" אחרי
המלחמה ,החל להופיע במחולותיו  .את החומרים ליצירתם
אטף בטביבתו ,ביפו הערבית ואצל התימנים בפתח-תקוה .
המטה של קופליביץ ניתנת כאן בשלימותה ,ורק פה ושם
שונה מעט הכתיב החטר ,שהיה נהוג אז ,למלא יותר ,כדי
להקל על הקריאה ,ביטויים מטויימים ניתנה להם הצורה
המקובלת בימינו ,בטוגריים מרובעים  ][,ומונחים לועזיים
שהיו נהוגים אז נוטף להם תרגומם העכשיווי .כן נוטפו מטפר
הערות מבהירות או ביוגראפיות ,שעה שקופליביץ מזכיר

אישים ,שאולי אינם ידועים עוד כיום ,כפי שהיו אז ,לפני
חמישים שנה .

ג .מ .

