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כמהצמחוהישראליהמחולבעולם
אישיותמהםאחדשלכליוצרים,וכמה

ייחודיות,עבודהדרכימשלו,אמנותית
בעלותעבודותשלשורהומאחוריהם
החלהרגע.בןמחולף,יותרערך

אחדלכללהם,נקדישזו,ברשימה
הםשעימםהזוג,בתאובןעםאולחוד

ובתצלום,במלה,דיוקןליצוררגילים
שמייחדמהאתולנתחלשרטטונסיון

ככוריאוגראף.מהםאחדכל
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שלניצןכללגביבמיוחדחדיסחושיסליהודית
מסוגלתוהיאצעיריס,ומבצעיסביוצריסכשרון
בעודולהתגלות,העתידאתבהסלראות
אזהיובאר,ורמיכהןבועזאלה,שנייס .באיבו

בלבד.הבטחהבגדרעדיין

תרגיל,מעיןזעיר,סולועלבועזעסעבדרמי

מב,דארוךשוטומיןלרקדןדואטמעיןבעצס
צריסשדגליסכמוהתנועהאתששימש

משמשיסקצריס,מקלותגביעלוארוכיס,
משקל-נגדאוהתנועהכהמשךסינייס,רקדניס
אבלפשוטבאביזרהשימוש .עצמהלתנועה

מקוריותובשללאאותו,הפליאזהאקפטיבי
רובפישעלמשוסאלאלכשעצמה,
דרכסבראשיתיוצריסמתחיליס

עליוצריסשהסמסולו,הכוריאוגראפית
הסכךואחרהראי,מולעצמס,

אותסכלנוצריסכך .אותויימשכפליס"
שהסנדושיס,צילוס"מכונתייריקודי

תנועהשלשכפולאוחזרהבגדררק

ללאאבליחיד.מוטיבאו
אקורדיסאורב-קוויותרב-קוליות,

אמיתימחולימבנהאיןתנועתייס,
וממשי.

הפגיןראשוני,תרגילבאותוכבררמי,

שלולתנועהיותראוביקטיביתגישה
אזשעבדהיל-סאגאן,ג'יןגס .עצמו

באותהונוכחהקיבוציתהלהקהעס
הצעיררמישלזולגישתולבשסחזרה,
עדיין.מנוסהוהבלתי

בכלניכרתרמישלהמוסיקאליות
שמבטאפרשן,אינובהחלטהואאבל .עבדותיו

שלהמחוליתבתנועה
תכניסאומבניסרקדניו

המלווה.המוסיקהשל
אינוכותבשהואהמחול
מוסיקהעלתגובה
כןאסאלאנתונה,
בעבודותמדובר

יצר,שרמיסיפוריות,

קהליסעבורבעיקר
ייפטרכגוןצעיריס,

(פרוקופייב),והזאב"

החיות"ייקרנבל
יימדריךאו(סן-סאנס)

הנעוריס"לבנילתזמורת
בריטן),(בנג'מין

טבעןמעצסהמכתיבות

 .דראמאטיותמסגרות

I 
I 
:::t::: 

בנ
משעשעותעבודות

-אלהדימוייסועשירות
 ,גרינשפאןשיהודית
תרמההמסכות,מעצבת

חברתי,תשלוסכמעיןנוצרו-להצלחתןהרבה
שלפנימידחףמאשריותרהלהקהצרכילפי

קבועהוללהקהלביתיותכי .הכוריאוגראף
וכךכי,אסמחיר.ישהיוצר,לרשותהעומדת

כזאתיזומהעבודהבאר,רמיאצלגסהדבר

האמנותית.הרמהחשבוןעללבואחייבתאינה

קרובכךכלשרמימשוסדווקאאולי
שאפשרכחומרלומשמשתהיאלמוסיקה,

ייעירהטריה,בעבודתולמשל .אותוללוש
וליקטאסףהואאמיתי",ב"זמןוגסעירומה"

למהוהתקופות,התחומיסמכלמוסיקהקטעי

זו,שיטה .סלטמעיןמשמעייקולאז'",שמכונה
שימושי 0למרקהטרוגנייסקטעיסקשירתשל

אקטרוב,פיעלשהיא,מסוייס,למחול
באררמישלבידיוהופכתאנטי-מוסיקאלי,

מוסיקהמחברהיהמשלהלחנה.שללאמצעי

אחריס.מלחיניסשלגלסמחומרי

 1~באייהמוות , 1984בשנתהשניה,בעבודתוכבר

מנורגיוראמאת

המחולהמוסיקה,לתוךנולדבאררמי
היוסעדמוסיקאלית.ממשפחהייאני .והקיבוץ

מוסיקהמנגניס-שליוהאחיסאבא-אנחנו
אומר-בשבתות."להנאתנו,לעצמנו,קאמרית

 .רמי

שסהמערבי,שבגלילגעתון,בקיבוץנולדהוא
ששבאחריהקיבוץ,לחברוהיהוגדל,למד

כי . 6בגיללרקודייהתחלתיהצבאי.משירותו
שלה",והאולפןארנון,יהודיתבגעתוןהיתה
אשר",יימטההאיזורילאולפןכךאחרשהיה
ללהקתביתכיוסגסומשמשאזושימש

הקיבוצית.המחול

הכליהואשלדעתולו,'בצמנגןהוא

האדס,לקולביותרהקרובהמוסיקאלי

הצלילבצבעגסולדעתישלו,המינעדמבחינת
שר.אחר,נגינהכלימכליותרהצ'לו,כי .שלו

שלובי-זרוע.תמידהולכיסוהמוסיקההתנועה
שריריס,תנועתשלתוצאההואהצלילהרי

ביטויהסרעפת),(בעצס,הריאותאוהידשל

המוסיקהרקגופנית.קינטיקהשלאקוסטי
השרירביןזהעתיקקשרניתקההאלקטרונית

והשיר.

הצטרף ,הצבאישירותואתסייסשרמיאחרי

לאהוא .כרקדןהקיבוצית"המחולל"להקת
חסריסתמידאבלבמיוח,דמבריקמבצעהיה

בגעתוו,בסטודיומביקוריבאחד ...בחוריס

להכנסלי,שכדאיארנוויהודיתליאמרה
בחזרהלצפותלחדר-החזרות,דקותלכמה

בועזעבוררמישיצרזעיר,סולושליישחורה"
הלהקה.שלוהעולההצעירהכוכבאזכהו,



לעצביכולתוגםניכרו ,"מיכאלהעץסוסאל
אתוגםמורכב,מבנהבעלמחול

הקרובהבסיסיתצורה ,דואט-הסולו-שהוא
הואחיים)בופאול(מאתלמוסיקה .ללבו

שגרעינו ,רגשיותיומרותבעלמחולעיצב
קדיםורבומושלם,קטעהואהכוריאוגראפי

שירבמיןשלווסוס-העץכהו)(בועזהילד
 .המוותעםדיאלוג ,בעצם .עצובאינטימי,

למרקםם Jlהטרוגנקטע'םקש'רת
פ'עךשה'א,ם, Jlמסולמחולש'מוש'

הופכתאנט'-מוס'קאל',אקטרוב,
שללאמצע'באררמ'שלב'ד'ו

הלחנה

שלהייחודיהתנועתיהמילוואתלהגדירקשה
שלתולדההואיצירותיושלהסיגנוובאר.רמי

אורעיונות ,לתכניםביטויצורותחיפוש
 ,אחריםכוריאוגראפיםאצלכמוולא ,רגשות

מוגדר,תנועתילסגנווביטויוראשונהבראש
בגראץעבודתובעקבות .משתנהובלתימוכר

שאפשר ,מבקריםמספרכתבו ,(אוסטריה)

כאקלקטיותכאי-סגנוו,סגנונואתלהגדיר

 .מתאיםמקורמכלושאיבהמודעת

~~-

גםאולי .סגורפרטיבעולםחיאינובאררמי
ובלהקהבקיבוץ-בקולקטיבחברהיותועצם

למציאות ,לסביבהמודעותשלמידהמחייב-
הדרךמוליכהומכאו .החברתית
מרכיבהיאעצמהשהתנועהמחול,-לתיאטרוו

בו.בלעדילאאבלמרכזי

הואבעבודותיוביותרהחזקהמרכיבלדעתי,
 ,תפאורהכוללוזה .הבימתיותהמטאפורות

 .שבתוכםהתנועהואת-ותאורהתלבושות

וקשתותתאורהבעזרתאחדות:דוגמאות

שוניםבגבהיםמישוריםרמייצרמעץ,בנויות

שנומינאליתשחורים",יימלאכיםשלובמחול
עוסקלמעשהאבלספר,דלגירושמתיחס

אדםבניביושוניםמסוגיםומפגשיםבתהומות

אתהופך ,מהריצפההבוקעהאורוגורלם.
מנותקת ,כמעטמציאותיתלבלתיהדמות

לריצפתמעלגבוהניצבתשהיאשעה ,מהקרקע
במובו "מלאכים"ה ,ספקבלי(אלה,הבימה
 .העולמותביומרחפתמעלה),שלייצורים

פנימי,תרצו,אםאו ,על-מציאותימפלסיצירת

 ,אסוציאטיבייםוסמליםחלומות ,כמיהותשל
ב"זמו .אחתלאכברבאררמיאתשימשה
העמוק,לויכוחרמישלתרומתושהוא ,אמיתי"
ועתידה,גורלהעלהקיבוציתבתנועההמתנהל
שלשורותשורותידיעלמסומלתהמציאות

הדמויותאתומקיפיםהנוסעיםאולם,-מושבי

החברתי.המעגלשבמרכז

בכסאותהשתמשוכברפעמיםהרבהכךכליי

שהמטאפורההמודרני,במחולהבימהעל

משהו,רציתיאבל .ומוצתהנמאסההזאת
אתולרע,לטובהמקיפה,החברהאתשיסמל

שורות .באנשיםתמידהמוקףהקיבוץחבר

קהלשלי.התשובההיתההקולנוע-מושבי
אבלבצורתו,משתנהאוביקטיבי,משהובמובו
ממש."להתבודדלפרטמניחאינו

זהבשלבמחזיקמהרקדניםאחדשכל ,הפומלו
מאודברורהמטאפורההוא ,בידואחראו

היהיכולזהיי .הפרטיתציפור-הנפשלמיו
בעיני,אבל .רמימעיר- ".אחרפריגםלהיות
 .נוסףמשהובהיש ,דווקאבפומלוזובחירה

נדושתפוזלאוהחלטי,חמוץלימוולא
 ,בקלותומתקלפתרכהמנדרינהלאויומיומי,
אלא ,אדםאצבעותלמגעתוכהאתהמגלה

בקליפהעטופהמיוחדת,קצתהדריתנפש
כדור,שללאמיוחדת,צורהבעלתעבה,

אוהמופיעשקוף,מסך-ברזל ,הברזלחוטי

חריףניגודהיתההתאורה,החלפתלפינעלם
וסימליתממשיתגדראותהשמאחורילסצינות

 .בזמןבו

(וגםהלאומיבמובוהחרות,שלילתתחושתאת
ידיעלרמיביטאהשטחים,תושבישלהאישי)
התאורהבעזרתשובומגביל,מדוייקתיחום
של ,גלברד)ניסוהקבועשותפועם(שעיצב
ועבבריאסירשלבסולולמשל .התנועהמתחם

בלבדאחתבזרועהשימושידיעלאו .קטואור
 .הבנותבמחול

הקיבוצי ,האדםשלנפשוכמו ,מעטאקזוטית

 .הפרטיאו

בוצניקיםילקםשיהמשמ ,רוקיהיוהנוהצמח

ביתיותללוסמתיאסתטהאהנמרכזרבים

הגינה ;"וטיזםיפטרלוקאל"ומשפחתית
מצבועלמעידיםכאח,דהציבוריוהגוהפרטית
שקיבוץיודעים,הכל .הקיבוץשלהחברתי

וערוגותיומוריקיםאינםדשאיו ,חברתיבמשבר

אתרמילצארימעביץהעצ .עשבי-ברמלאות
הכמוסי,הפרטהרגששלשיתמהמיאותצהמ

למפלסמעלעמופישהואשעה ,והסודי
מרחפיםבהו ,מוארותבקופסאותי,המציאות

 ,בנפשהחבויותוותאוהתהשאיפותהחלומות,
 .מהקרקעםימנותקחלונות-ראווהבמיני

גם ,שאתביתרחוזרזהמתיי-ביצורנאמצעי

יצרשרמיהיקף,-רבמחול ,"עירומהעיר"ב

כךאחרוהעבירוגראץהאוסטריתבעיר

 ".הקיבוציתלהקה"ל

הואבעבודות'וב'ותרהחזקהמרכ'ב
כוללוזההב'מת'ות.המטאפורות

ואת-ותאורהתלבושותתפאורה,
שבתוכםהתנועה

ותיפוליטדיעותבמחוללבטאעצוםיקושיש
רבכוחההתנועהכי .חברתיותוהשקפות

עהנוגבכלשהלחהיאאבל ,רגשותבמסירת

בשעתוזאתשביטאכפי .לאינפורמציה

דרךכלויאיי :אשטוופרדריקרףאהכוריאוג
שלרהיהבכאחותהוזאת'בבאלטלומר

 " ..אישתי!

זריקתשל ,אירוניותסצינות ,אלהומול
גדר-רשתאותהאל ,הצופיםמול "אבניםיי

המזעזעבמשחקאולאולם,הבימהביוחוצצת
אונסיםשכאילו ,מתנפחתאשהבובתעם

שלהחיאהכתרגילהמתגלה ,אותה
האופישמתברראחרירק .עזרה-ראשונה

אחדמכלההזאת,התרגולתשלהסרקסטי
בבובה,העצורותסכולוזעמואתהחיילים
באלהנמרצותמכותאותהמכהכשהוא

שבידו.
מיצירותיולאחתניגשבארשרמישעה

 "מילואיםיומויי-לדעתי-ביותרהחשובות
כלברור.היהשלוהרגשיהדחף ,) 1989 (
מילואיםשירותשעברימ

 .טראומהעםחזר ,הדבאינתיפ

זעםשל ,הסותריםהרגשות
כל ,צדק-אישלותחושה
 ,הדו-ערכיהיחס

לישראליהאופייני
שללמצביםשנקלע

סכנה ,שינאהגילויי
שלותחושהממשית
אחרימרדיפהדחיה

 ,ונערותילדים
אבנים,המשליכים

לביטויירמאצלבא
 ,אומנותיותבצורות

מעברהחורגות

שלפלאקאטילאיור
אוהמציאות

סיסמאות.

בקריין,השימוש

אתהמשמיע

שלמילותיו
צביקההמשורר

אתפתרושטיינפל,ד

מסירתבעית

אבלהאינפורמציה.
ההחלטות

-צורניואומנותיותה

 ,ביותרהמעניינותת

דווקאהיו

אחריםבתחומים

אחד,מצד .לגמרי

במוסיקההשימוש

המזוקקת ,הנשגבה

לו'לצהסונטהשל
 .ס.ימאתסולו

אתששימשהבא,ך

הנשיתהדמות

הניצבת ,בלבו
רשתלפניורוקדת

והארוךהמורכבהמחול

נבואורי ,צלם;ייחצות"

Midnight" ; Photo: Uri Nevo " 



 Rami Be'erבאררמי

כאחד.ןהגלןימהנסתרבןשישבשיר,מסתיים
 ,טשרניחןבסקישאןלשלכךכלהמןכרשירן

מנןכרנשמע ,"החלןמןתעלשחקייישחקי,
המיליםןתרגןםהמנגינהבעיבןדןמןזר,

תרםשפירא,אריקהמעב,דערבית.למןסיקה
לאט,לאטלךמתגלהבןזה,מפתיעלסיןם

עבריתיצירהבעצם, ,הןאהמזרחישהשיר

יצירתבעיני,הןא,מילןאים"יייןמןמןכרת.

למציאןתמןדעמחןלשלהרגישבתחןםמןפת

מבליהמסראתלהעבירהמצליחפןליטית,
ןהתעמןלה.העיתןנאןתאללרדת

לאתחילה,בןבןחרשהכןריאןגראףהנןשא,

במשמעןתןהמןגמרתביצירהמןפיעתמיד

אם-היצירהעבןדה,כדיתןךהמקןרית.

עלגןברתלעיתים-אמיתיבאמןמדןבר
המחןלאתןמןשכת ,הראשןניתהכןןנה

 .צפןייםבלתילכיןןנים

למןסיקה ,"חצןתיימאןדהחזקהדןאט ,למשל

כעבןדההתחילקלן,דכריסטיאןהמלחיןמאת

שהתכןןנהיצירה ,"לחץבתנאיייגבריםעל
המחןל .הלם-קרבשלהמןכרתבתןפעהלעסןק

ידיעלמבריקהבצןרהשבןצעזה,גבריםלשני
ייאמנןתבגדרהןאגםפסטמן,ןאריאיבגיאןרי

רמישלדמיןנןאתשהדליקמהכישנמצאה",

 ,לאשפהשהןשלכןלןליםשלגרןטאןתהין

עתהשזהלאפרןחים(חממהברןדר"ייכיפת

שהןאברזל,צינןרןתןמסגרתחלןדפח ,בקען)

 .במשקמצא

ןיטברןג'מיבנ ,מןסיקה- "לתזמןרתדריךיימ

Gu ide to the Orchestra" ; Music: Benjamin Britten " 

גברים.ביןןאהבהכאבמלאשנןצרהדןאט

 .ביןתרבןחזקהההןמןארןטיתהאןןירה

אתליהזכירההבחןריםשנישלהסיטןאציה

ברןמןבמחזה,המןפיעיםהמןרכבים,היחסים

 ."העכבישאשתיינשיקתהקןלנןעןבסרט

גברים,ביןןגןפניתנפשיתקירבהשל ,זהפן

בחלןנןתגםלדעתי, ,בןלהבחיןאפשר

ן"עיראמיתי"זמן"שבהמןגבהים ,המןארים

ןהמאןןייםהכמיהןתבממלכתשם,עירןמה".

 ,המציאןתשלמהמגרשמןרמים ,הכמןסים

בןחששרמי ,לינןליאןםשלריבןעאןתן

ןשןבשןבאןתה,לפרןץשנחןץ ,כבמגבלה

אגב,נשים.ןלא ,עירןמיםכמעטגבריםמןפיעים

להלבישאמיץ,לגמרילאמשהןבכךיש
אןליןת.-צניעבחגןרןתאלהמעןרטלןתדמןיןת

הקהל?של "המהןגנןתיילמןסכמןתכתשלןם

לרקדניןת.תנןעהיןצראינןשרמי ,אןמרזהאין
סןלןהןאשלןהיפיםהמחןלןתאחד ,למשל

דןאטשןבהןאגם ."חלןםייכנפיגמבן,לניצה

המשמשןתלבן,דעץקשתןתןשתירקדניתבין

גםןמקפצה.קרןסלהמין ,מעניינתלתנןעה

הנעןתהקשתןת ,הנעהמכשיר ,זהבמקרה

חפציםייבגדרהם ,מסתןבבןתאןמטהמעלה

שנןתרןשאריןתאלה ,למעשהשנמצאן".

 ."שחןריםםיימלאכישלמהתפאןרה

עיצבהןא ,רמישלהחדשןתבעבןדןתין

אןפנתיןת,קצרןת,תןחצאי , uni-sexתלבןשןת

למשלכאח,דןהבחןרןתהבחןריםשלןבשים

עירןמה".ב"עיר

אידיאןלןגיהאןדיעההבעתכאןאין ,לדברין
ברןחמשהןפשןטאלא ,המיניםשןןיןןשל

הזמן·

שלהביתןכןריאןגראףקיבןץ,חברהןארמי
מיןח,דמצבזהן .הקיבןצית"המחןללהקת"

ןבמשךעןנהמדיבקביעןת,לעבןדהמאפשר

מבצעים.שלקבןעהקבןצהעםהשנה,רןב
אםאפילן .מצבןליתרןנןתהיטבמןדעהןא
שהמנהלתמהלכלמסכיםהןאתמידלא

הלהקההנהלתאןארנןן,יהןדיתהאןמנןתית,
במסגרןתגםעןבדשרמימאז .מחליטים

עםלעבןדתןבמקבילןבחן"ל,בארץאחרןת,
הןקל.הביתיהלחץ ,שלןהביתיתהלהקה
כגןןהלהקה,צרכילפיליצןרהצןרך

לקהליםלכשעצמן,המעןלןתבעבןדןתין,

על-לביתיןתנמנעבלתיתשלןםהןאצעירים,
כאחד.ןחסרןנןתיהיתרןנןתיה

לןמראפשראישלן.-30השנןתבאמצערמי
ביציקתכןחןייחןדית.תנןעתיתלשןןלןשיש

תנןעהשלבימתייםבאמצעיםןרעיןנןתרגשןת

הנמשכיםלמחןלןתחיבתן-חןלשתן .ןתאןרה

מדי,מןקדםמשעה.למעלההפסקהללא

ןלסכםלנסןתבלב,דיצירהשנןתעשרמקץ
עםנמנההןאספקללאאבלעבןדתן.את

יןצרןהןאבארץ,הכןריאןגראפיםצמרת

 .לפניןשעתידןןמרתק,מיןחד

באררובילשיצירךתיךרשיובת

rf-

תאןרהתלבןשןתעיצןבעיצןבמןסיקההיצירהשםשנה
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