
מה, Iקית Iשנ 30ב·בת·שבעוהקתשעשתהתות Iהמפהךךך
I התמI ךI הךבתI שחותI ויביחסהI מחצךיI משקפיסישךאויס,ו

ת Iאמנח Iוטיפכמיההיחך Iחבך Iשבת, IIהתהבתהויךשחבךה
 . Iכמת Iייוהי Iמית Iהבינואבעשייהוהתמזגת Iוהיטבצךמית, Iמק

בזה,זה Iהתעךבבת Iחשש Iהעזהו, Iביובעצמי, / Iביטח .וס" Iכ
I השפיעI תמעוI המחנתI ישווI ישךאוייסצךיס

 .בכוובאךץ Iבפךטהקהבו
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 : m.ר-בארץישהראשןוהמחןלרסיטלמאזחלפןשנהמארבעיםןתרי
 .בת-שבעלהקתשללייסןדהןעד ,-1920באגדתיברןךהעלהאןתן

שלעבןדןתעלמבןססתהמחןלבתחןםהעשייההיתהשניםאןתוכל

שלזההיה ,-50השנןתעדלפחןתהדןמיננטיהסגנןומקןמיןת.יןצרןת

הרקדניןת,איתושהביאן , AUSDRUCKSז ANZה-הגרמניהמןדרניהמחןל

הרקדניןתמואחתכל .-30ןה-20הבשנןתלארץעלייתועם
אןרסיטליםןהעלתהיןצרת,גםהיתהישראלבארץהבןלטןת

ר.יןצביוההפרדה .תלמידיהשלקטנהלהקהבהשתתפןתמןפעים

כןחןתעלההסתמכןתנבעהבתחילהאםדעתו.על.עלתהלאןמבצע

הפכההיאבהמשךאידיאןלןגיןת,מסיבןתמקןמיים

השנייה,העןלםמלחמתבעתכאשרהמציאןת,לכןרח

שרןיההארץהיתההצנע,ןבשנןתהעצמאןתמלחמת

פעלןשבהוהקשים,התנאיםחרףאבלתרבןתי.בבידןד

כללרשןתועמדןשלאפיעלןאףהאמנןתי,המחןלחלןצןת

המחןלכאופרחמימןו,מקןרןת

ןאןמץ ,-40ןה-30הבשנןת

בןשראההקהלידיעלבאהבה

מהתרבןתאינטגרליחלק

בארץ.המתחדשת

הארץתןצרתהחלה-50הבשנןת

תןצרתעםלתחרןתלהיחשף

בקילןחיםלכאושהגיעחןץ,

שנןתשבאןתוהקהלדקים.

מןצרכלבהתלהבןתקיבלבידןד

ןלאיןתרביקןרתינעשהמקןמי,

נתפסשעתהבמהעןדהסתפק

רעבנןצרכפרןבינציאלי.בעינין

מבריקןתחדשניןת,ל, IIמחןלהפקןת

יןתר.ןמרשימןת

-50השנןתהמןגבלים,האמצעיםלמרןת
בכלאינטנסיביתבעשייהמאןפיינןת

האמנןתי.המחןללמעט-החייםתחןמי

למןסיקההפלסטית,לאמנןתלתיאטרןו,

ןאילןתקציבים,הןזרמןןלמחןלןת-העם

ןהממסדחןרג,בונשארהאמנןתיהמחןל

הזאתלאכזבהלן.להתנכרהמשיך

המחןלעןלםשלהמפגשהלםהתןןסף

המצןינןתהאןרחןתהלהקןתעםבישראל

מרתהשללהקתהעםןביחןדןהמעןלןת,

פעמים.שלןשבארץשביקרהגראהם

כור'אוגרפ'ה:ייפוגות",

 ,ש"נפלדרוכה

 •נדכר.אסתרורדייאיר ,·רקדנ'ס

אגוריעקבציכוס,כינטון,דרק

: CORNERS". CHOREOGRAPHY " 

. RINA SCHENFELD 

. DANCERS: YAIR VARDI . ESTHER NADLER 

DEREK LINTON. PHOTO: JACOB AGOR 

שהיההגרמני,המןדרנישהמחןלהתברר

אלאבארץ,התפתחלאבזמנן,מהפכני

לעןמתמיןשוןנראהשמריןעלקפא

ייפלאלאהאמריקאי.המןדרניהמחןל

נהרן-50השנןתסןףשלקראתאיפןא,

גראהם,שיטתאתללמןדצעיריםרקדנים

ןאלהמארצןת-הברית,עןליםרקדניםאצל

J ללמןדנסעןלעצמם,זאתלהרשןתשיכלן
 נ..,
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 ,אוק«םאשרהה:'אוגרפ'כור ,"וגוויתדודיי

אגוריעקב ,צילום ,בראוןשמעון ,אפרתימשהרקדגים,

, DAVID AND GOLIAT' , CHOREOGRAPHY: OSHRA ELKAYAM " 

DANCERS: MOSHE EFRATI , SHIMON BRAUN, PHOTO: JACOB AGOR 

 .שובםעםאותםשתקלוטמקצועיתלהקהבארץשאיןביודעםבחוייל,

והקנייתהיצירתיותפיתוחעודלא .השתנוהרקדןשלחינוכויעדי

גראהם,שלזואחת,בשיטההתרכזותאלאאישית,להבעהכלים

הטכניקה.פיתוחשעיקרה

בלהקהלבחוררובינסג'רוםוהכוריאוגרףהרקדןלארץהגיע-1951ב

בתיאטרון-בחר(הואבארהייבהתרמהבאירועישראלאתשתייצג

שלימוד ,הוותיקותהאמנויותשללחששןערהיהרובינס .ענבל)מחול

יוצריםשלהתפתחותםאתלבלוםעלולבלבדגראהםטכניקת

בדוייחישראלי.מקורימחולבארץליצורהסיכויואתישראלים

דברייאיןכ:ךעלכתבינואאמריקה-ישראל,תרבותלקרןשהגיש

שלהטכניקותובייחוד-שנלמדמהכללרקדן.זרהשהיאכטכניקה

ואםמאירופהבאותהןאםהמודרני,המחולושלהקלאסיהבאלט

תוצאתהוא-זולומארץ

עשייתשנות

עליכםאקספרימנטים.

אלה,טכניקותללמוד

ולהטמיעבהןלשלוט

תראולאששובעדאותן,

רק .ועוינותכזרותאותן

תוכלושבולשלבתגיעואז

משלכם,ניסיונותלעשות

 .ולהתפתחיילצמוח

שלהיווסדהעם ,-1964ב

באהבת-שבע,להקת

המחולתקופתלקיצה

ללהקה .בארץהגרמני

ברקהיושקמההחדשה

 .גבוההטכנולוגיתורמה

היאלילהבןוכמעט

הלהקותלאחתהפכה

והמובילותהמעניינות

עמדהבראשה .בעולם

בת-הברונית ,המייסדת

דמותרוטשיל,דדהשבע

ונדיבה,איכפתית

באפשרויותשהתברכה

האמנותיתכיועצתולצידה,שלה.המחולחזוןאתלממשכספיות

 ,האמריקניהמודרניהמחולשלהרוחניתהאםהחדשה,ללהקה

שגרפההסופרלטיביםעתירותהתשבחות .עצמהגראהםמרתה

המחולמפתעלישראלאתהעלתהבחויילבסיוריםהלהקה

המחוללאמנישנוצרהירודהדימוילשינויהביאהובביתהבינלאומית,

כחלקעצמוראהשבע-בתעםשנמנהמי .-50הבשנותהמקומיים

כוכבים.אבקאפוףוהתהלךהתרבותיתמהעילית

באהבת-שבע,והקתשוםךה /Iה/עם ,-1964ב

ווהקה .בארץהגרמנ/המחוותקופתוק/צה

גבוההטכנוווג/תורמהברקה/ושקמההחךשה

הוהקותואחתהפכהה/או/והבןוכמעט

בעווםוהמוב/וותהמענ//נות
סטנדרטיםהציבהי,דברוחבאזתיקצבהרוטשילדשדההלהקה,

 ,לרמתהבהשוואהבארץ.אזעדמוכריםהיושלאוטכנייםאמנותיים

יוצרותשלפעילותאותהכלחובבני.נראהלבת-שבעמחוץהמחול

 ,ק«םוא ,אושרר :הפ'וגראור'כ ,"וחוהםדאיי

גוראביעק ,לוםצי ,םאל,?ייהושרא,וןאברעוןמש ,םגידקר

, ADAM AND EVE", CHOREOGRAPHY: OSHRA ELKAYAM " 

DANCERS: OSHRA ELKAYAM, SHIMON BR AUN, PHOTO: JACOB AGOR 

אליההופנוושלא ,הקודמיםהעשוריםאתשאיפיינהאינדווידואליות

התמקדהאמנותיוהמחולמהמפהלהעלםהחלה ,כספייםמשאבים

בת-שבע,-אחתבלהקהכולו

מקרביוצריםרוטשילדדהטיפחההלהקה,שלקיומהבתחילת

מלחיניםבברכתה,בעבודותיהם,שיתפומצידםואלה ,רקדניה

עםלעבודהשההחשפותקיוותהרוטשילדדהמקומיים.ותפאורנים

 ,ייםנרציישראליםיוצריםתצמיחהאורחיםהכוריאוגרפים

ברמהלהקהשלברפרטוארלהיכללראויותיהיושעבודותיהם

כוריאוגרפיםשלעבודות 35העלוהראשונותהשניםבשש .בינלאומית

עבודות-14מפחותולא ,שבע-בתלמעןבמיוחדנוצרוקצתן ,ליימחו

שהםהעידודלעומת .הלהקהמרקדניישראליםכוריאוגרפיסשל

יידהגלוק:רנההגרמני.הכזחולחניכישלדרכסנחסמהקיבלו,

שקדמובשניסגס .האמנותיהכיווןאתקבעווגראהסרוטשילד

רנהושלשליבתכניותתמכהרוטשילדדהשבע-בתשללהקמתה

רוטשילדדה .הגרמניתמהאסכולהיוצריסשלבאלהולאשינפלד

 85הלהקה'!רקדנימתוךיצמחהישראליסהכוריאוגרפיסשדורהאמינה,



לא l1במליםסיכמהבארץ,הגרמניתהאסכולהאמניעלדעתהאת

 .שדרה"עמודלהםהיה

מסגנוןמושפעיםברובםשהיוהישראליים,היוצריםשלעבודותיהם

ידיעלפונקוהםכלל,ובדרךבאהדה,התקבלוגראהם,שלהמחול

האדםמטבע l1שנים.אותומאוירתמשהושיקפהזוביקורתהביקורת.

חשוב,לאומימפעללאותוהתרגלנווכולפליאם,אףלהתרגלהוא

גראהםמרתהשלבעזרתהרוטשיל,דדהבת-שבע.להקתששמו

הרקדניםאתללקטרקלאבאה ,שלההישראליםהעוזריםובסיוע

ועתהישראלים,מלחיניםואףצייריםלעודדגםאלאהישראלים,

הישראליים,הכוריאוגרפיםגםבהדרגהבלהקהלהתבלטמתחילים

שבניסיונותכמובו,נאמר,לאעצמה.הלהקהמתוךהבאים

והתחלות,אמנותי l1הישג l1כברנראההישראלייםהכוריאוגרפיים

כוחותעידודשלהעובדהעצםאךבמחול, l1ישראלי"סגנוושלכביכול,

לניהולגדולההערצהבנושמעוררתהיא-היאצעיריםישראליים

ישראלים"כוריאוגרפים : 1967משנתעיתון(גזירזו.בלהקההאמנותי

 .) l1שבעבתבלהקת

בנושאיםלעסוקהישראלייםהלהקהיוצריהרבושניםבאותו

לושהודבקההחלוצים,דורקודמיהם,שלבדרכםהלכובכך .כיים l1תנ

העיירהמחיילקוחיםשהיומנושאיםהתרחקוהםחובבנים.שלתווית

ממששלבעויינותהמדינהלחייהראשונותבשניםשהתקבלוהיהודית,

מכללהינתקשביקשוהרקדנים,ידיעלוגםהישראליתהחברהידיעל

הריכיהתנ",ןגיבוריאתבחוםאימצוהםזאתלעומתלגלותיות.רמז

המיתולוגיהמו(וכמובוהספריםמספרהשראהשאבהגראהםאפילו

 .היוונית)

'\ 

את .)' l1 (65יפתחבת l1הריקודאתיצרהלמשל,שיינפל,דרינה

עצמה,גראהםעיצבה ,ברבורשלאפליקציהועליההתלבושת,

של l1עיוורתפרה l1בנחום;בכפרהעתיקהכנסתבביתביקורבעקבות

העיניים,אתמכסיםשבוילדיםממשחקשמואתששאל ,)' 67 (שינפלד

סולמות,(בלונים,באביזריםשימוששלהראשוניםהניצניםנראיםכבר

נוסףריקודבו.להתמקדעתידההיתהששינפלדחבלים),

הבמהאמושלבקונפליקטעוסק ,)' 69 ("קלעים"שלה,

) l1 הבמה

הפיתוילעומת

העולםשל

השקטהאחר,

- l1ורכותחוםעם

גלוקרנה .התכניה)מתוך

 )' l1 (66באוהלנשים l1אתיצרה
האשהשרה,שלסיפורהעלהמבוסס

למעןשפחה,לבעלהוהעניקהרגשותיהעלשגברה

לעת l1ו )' l1 (67בבואות l1הריקודיםואתבו,לותלד

בגיללמחול,שהגיעבראוושמעון .)' 70 (ציפייה"

יצרמצטיין,ספורטאיהיהשכבראחרימבוגר,

בצו l1אתדוידבןואהוד )' l1 (66ספורט l1את

שלסיפורהעלהנשען ,)' l1 (66המלכות

אביהפקודתאתשהפרהאנטיגונה,

שנפלאחיהאתוקברהקריאוןהמלך

עלולשהדברבידיעהבקרב,

הבחירה .בחייהלהלעלות

העניקהבנושאים

86 

במקוריותבלטואישית.ולחשיפהעצמילביטוימסגרתליוצרים

דור"ו"עין )' 69 (רובץ"חטאת"לפתחאפרתי,משהשלעבודותיו

במחולות .מגראהםהחוצהללכתדרכיםחיפשתי"אניאפרתי: .)' 70 (

בירושלים,בבתי-הכנסתשרא~תיאלמנטים,הכנסתיכבראלה

מגראהם,החוצה'ו'וכתירכ/ם"ח/פשת/

שרא/ת/א'ומנט/ם,הכנסת/כברא'והבמחו'וות

עושרה/הוי/ת,במ/סט/קהב/רוש'ו/ם,בבת/·הכנסת

עצמ/תה'וקאהתוךמח/'והבקשתש'והתנועה

עוו/ת/'"'חטאת/,בנוסח

הלקאהתוךמחילהבקשתשלהתנועהעושרהיהודית.במיסטיקה

הלהקהבסיורינכללואלהעבודותעווית".' ,'חטאתיבנוסחעצמית

אישיחותםבעלמקוריתכיוצרת .מגדרםיצאווהמבקרים ;ל l1בחו

 )' l1 (65וחווהאדם l1בשלההגישה .אלקייםאושרהגםהתגלתה

חיוניצבעוהוסיפההומוררבתהיתה )' l1 (66וגוליתדויד"וב

ואלקייםאפרתישליצירותיהםעל .הלהקהשלהכבדלרפרטואר

מקורי.ישראלימחולשלראשוןגווןבהןשישהביקורת'אמרה

בדרךחשובקפיצהקרשהיובת-שבעשלרקדניהעבודות

התמעטו-70השנותבתחילתכבראךכיוצרים,להתפתחותם

לאחרשניםשלוש ,' 67בשנתבמסגרתה.ליצורשלהםהאפשרויות

רוטשילדזההחליטההלהקה,ייסוד

ולטפחבת-דור,נוספת,להקהלהקים

ודנימנורגיוראשלמאמריהם(ראה .אותה

בהלתמוךהמשיכהאמנםהיא .קרוון)

אבל ,-70השנותראשיתעדכספית

הלכובת-שבעלרשותשהעמידההתקציבים

מנהיגההלהקהאיבדהלכל,ומעלוהצטמצמו

גםהחלזאתבעקבות .ואיכפתיותחזוןעם

המקומיתוהיצירהלהיפרם.גראהםעםהקשר

העדיפויות.סדרבראשעודהיתהלא

בלהקהרקדןרומנו,משה

 :שניםבאותןחזרותומנהל

ובת-שבעבת-דור"בין

 ,"נכספתיאליוייאשר

ורדי,יאירכוריאוגרפיה:

 ,צפריר,תמרוריי(איר :רולדגים

אגזריעקבצילזם,

." ASI WISH " 

, AIR VARDI ץץ:CHOREOGRAPH 

. AIR VARDI ץ: DANCERS 

: O זTAMAR TSAFRIR, PHO 

JACOBAGOR 



עידןדעןדהיהלאידןעים.יןתרכןריאןגרפיםיביאמיתחרןת,החלה

נראתהבת-שבעשןרשים.להכןתרציניניסיןןןלאישראליתיצירהשל

אמריקאיתיי.להקהכמן

םיכןריאןגרפ ,הצלחהבלאלמלא,ניסןשנןצרהעצןםהריקהחללאת

כמנהליהןמןנןהלהקהעםלעבןדזהאחרבזהשהןזמנןזרים

קןןהיהמנהל"לכלהתחלפן.הםשנתייםאןשנהמידיהאמנןתיים.

העבןדןתאתליצןרןרצןכןריאןגרפיםהיןייהםגלןק,אןמרתמשלן,"

בסו.ףאנשיםעםאלא ,חדשניםיןצר'םעםמיפגשהיהלאזהשלהם.

 ,ליצןררצינןאנחנןגם .שלהםהקריירה

 .קןדםייכמןלנןנתנןלאאבל

חדלהרןטשילדשדהייאחרישיינפלד:

מןנחתשמאכלתהרגשנןבנן,להתעניין

לתמןךשתפסיקחששנןצןןארנן.על

שמירתעלהיתההמלחמהבלהקה.

הסיןריםלנןשהןציאןהטןבהשם

ישראליםיןצריםפיתןחהראשןנים.

ההישרדןתיי.במלחמתהצידהנדחק

ה.אןשראןמרתאחןרניתבמבט

אתעןדדהרןטשילדיידה :אלקיים

 ,לינדמהאבלהישראלים,היןצרים

 ,אןתםהעריכהמספיקלאזמןשבאןתן

דבריםגםהין .בצדקשלאאןבצדק

אילןליבה.תשןמתאתשמיקדןאחרים

ןמאפשרתסדנהמקימההיתה

שהיןיתכןהרבה,לעבןדלרקדנים

יכןליםהיןןהםכשרןנןתמתגלים

לאאתאםיצירה?זןמהכילהתפתח.

הכשרןןלךלהיןתיכןלןעןשה,עןשה

לשןםתגיעיןלאבעןלםגדןלהכי

 .מקןםיי

שלחדשןתמקןריןתעבןדןתשתיהלהקההעלתה 1973-1970בשנים

ללאמחןל ,)' 73 (ייפינןתייאתיצרהשיינפלדרנה .ישראלייםםייןצר

אבסטרקטי,ריקןדהיה(ייזהשהשמיעןןמליםקןלןתמלןןהמןסיקה,

שלהחןפשיהזרםיצרהמבנהאת .ןדרמהסיפןרים ,דמןיןתללא

אחר .)' 71 (ןלחןדייביחדייפסיעהאתאפרתיןמשה ,)ייהאסןציאציןת

הכשרןןאלקיים,אןשרהמשלן.קבןצהןהקיםהלהקהאתעזבכך

ביקשההיאמשפחה.להקיםכדיהיא,גםעזבההנןסף,הבןלט

 :שריריעקבריקם.הןשבןפניהאבל ,הלהקהעםליצןרךילהמש

הפנמנןיי.ליצןרהרצןןאת .רקדניםלהיןתרצינןיי

היההיהןדיהנןשאכאשר ,-1972ב

גיןןיצר ,במחןלמיאןסמחמתמןקצה

ללהקתיייערעמי-ייעמי-יםאתקרנקן

מנהלאזרןמנן,משהמספר .בת-שבע

קרנקןראההלהקהייאתחזרןת:

רןצהשהןאןהחליטבגרמניהבמןפע

כבןד.איזה .כןריאןגרפיהלהלעשןת

מתאים.משהןלנןליצןרןצהרןשהןאמיןחדיםאנשיםשאנןאמרהןא

שיריםלןשאביאןביקשבדירהשבןעייםהסתגרלארץ,כשהגיע

הסבלעלדיברתמיד .ישראלשלןתקןמתהנפילתהלנןשאהקשןרים

 .המליםמשמעןתעלתאפילשלאכדימןסיקה,רצהלאהיהןדים.של

בנו,להתענוווחךלהרוטשולךשךה"אחרו

צווארנו.עלמונחתשמאכלתהרגשנו

בלהקה"לתמוךשתפסוקחששנו
אחריםבקטעיםישראל.ארץעםהתןףאתקישרכיתןף,רקרצה

זהכיהריקן,דאתאהבןלאהרקדניםבמים.מלאןתכןסןתעלניגנן

עםהעבןדה .ןהדיקלןמיםבתי-הספרשלמסכתןתאתלהםהזכיר

זהזה.אתיישנאנןרקדנית:בר,גבימעידה .סיןטהיתההרקדנים

סןלן ,רןןרחמים .צחקנןייממשבקיבןצים.המסכתןתאתלנןהזכיר

לןקחשהיהישראלילכןריאןגרףאןי .מהנןשאפחדנןיי :מספרבלהקה

הרבהשנעשהביקשהןאשןנה.היתההעבןדהצןרתגםכזה.נןשא

הכתיבהקבןצתייםבקטעיםרקהשירים.בהשראתאימפרןביזציןת

 .חןמריי

 ,ג;זןלרנה :היכוריאוגרפ ,"ציפיהלעת!/

הרמתימולה ,צילום ,רווםירחמ ,וקלכרנה ,םידנקר

. "TIME FOR WAITING". CHOREOGRAPHY: RENA GLUCK 

· DANCERS: RENA GLUCK. RAHAMIM RON, PHOTO: MULA HARAMATI 

שלאישראלים,יוצריםבפניםינעןלהלהקהשעריהיןשניםאןתןכל

שיצרהשרןן,מירליההיתהדןפןיןצאתבפןעל.הלהקהחבריהין

שרןןנסעה-1958ב .לבת-דןרגםןאחר-כךבעשלבת-עבןדןת

ספרהבביתאןבגיןליארדשלמדן ,אחריםלישראליםןבניגןד ,ביירהאל

ןמאריניקןלאיסאלןןיןשלבתי-הספראתהעדיפהאהם,רגשל

באןתםבארץכמעטידןעיםהיןשלאשמןת-קנינגהםןמרס ,לןאיס

הקימה-1968ןבלןאיס,ןשלניקןלאיסשלבמןפעיםרקדההיא .ימים

בבת-שבע,לעבןדהחלהלארץ,כשחזרהמשלה.להקהבנין-יןרק

החדשההרןחאתששיקפןבעבןדןתשלההרפרטןארתאןהעשירה

בארץ.לחדשניתןשנחשבהבארהייבאזשנשבה

ביןבעימןתעסקה ,ללהקהשיצרההראשןןהמחןל ,)' 71 (ייתמןרהייב

חצןימעגלבצןרתקמרןןהןצבהבמהבמרכז .לאשהגבר

הזמןכלשנעחלקלק,קמרןןאןתןלביןםיהרקדנביןןההתמןדדןת

המפגשעלהזןג.בניביןהפנימיהמאבקאתביטאהבסיסן,אתנהיןש

 87תנןעתיים,משפטיםלרקדניםיינתתי :שרןןמספרתהלהקהעםשלה



חרגזהזאת;לעשןתמןכניםהיןןלאמןזרשזהאןמריםהיןןהם

תנןעתישבמשפט ,להםאמרתילא .לןרגיליםשהיןהתנןעןתממילןן

הלהקהםעבןדעלרגילהיהייתעצןבים.אןשמחיםלהיןתעליהםזה

להשהיתהרפרטןארית,להקהעםעבדתיןלראשןנה ,בנין-יןרקשלי

העבןדהאתאסייםלאשכך ,ראיתימשלי.שןנהאמנןתיתתפיסה

עללעבןדשיכןלהתנןעתית,שפהלבחןרמןכרחהןהייתי ,בזמן

היהלאןלכןהאמנןתי,המנהלהתחלףשנהכל ...האלההרקדנים

הכלליהמנהל ,פןסטלשפנחסלאל,תןדה .עבןדהעןדיזמינןאםברןר

לעבןדרציתאםץ,בארהמציאןתהיתהזן .שנהכלהתחלףלאדאז,
רפרטןארית.להקהעם

~ 

" 

שרו(,מירל'ה ,כוריאוגרפיה

רנדלאסתר ,רקדנית

. CHOREOGRAPHY: MIRALI SHARON 

DANCER: ESTER NADLER 
" 

בתנאיםלעבןדןלמדתיגדןלהיהשניםבאןתןבעשייהשליהצןרך

ליןהיתהןמקצןעיתטןבהלהקההיתהזן ,הקשייםלמרןתכאלה.

בעקבןת ."הפןעלאליןצאיםשהדבריםעלשמחהעשייה.שמחת

שני .)' 72 (ליריןת"ייאפיזןדןתאתגםיצרה "תמןרהייהצלחת

 .מצןינןתביקןרןתןקיבלןבחן"להלהקהבסיןרישןבצןהריקןדים

ןהתפאןרניםהמןסיקאיםכמןלריקןדיםןהדימןייםייהנןשאים :שרןן

כשתפיסתישראל,שלןלתרבןתלנןףשייכיםהיןעבדתי,שאיתם

 ".זמננןבתיןצרתשל.היאשליהאמנןתיתהעןלם

המום/קא/םכמולר/קוי/םוהי/מו//ם"הנושא/ם

לנוףש//כ/םה/ועבית/,שא/תםוהתפאורנ'ם

האמנות'תהעולם'כשתפ'םת'שראל,שלולתרבות

זמננו"בת'וצרתשלה'אשל/

ןבעקבןתיהםןהחרדהההמתנהשבןעןת .הימיםששתמלחמת . 1967

בכןחןתאמןןיןתרןעימהאןפןריהתחןשתשהביאהניצחןן

היתהלאבת-דןר .תנןפהקיבלההכלכלה .העצמיים

נוסדואז .-60השנותבסוףשהוקמההיחידההלהקה

וקולהקיבוציתהמחוללהקתהישראלי,הבאלטגם

בתחוםחדשה.תנופהידעבארץוהריקודןדממה,

שיפורחלכמובן)(הגראהמיתהטכניקההוראת

היוהלהקותפתחיעלשצבאוורקדנים ,משמעותי

לקומפוזיציה,החינוך .היטבמאומנים

זאת,לעומתבכלל,וליצירתיותלאימפרוביזציה

 .שלאכמעטהממוסדותללהקןתמחוץהוזנח.

ומספר ,מקצועיתברמהפעילותהתקיימה

בשנותשחלםמיוקטן.הלךהישראליםהיוצרים

ממשבחו"ל,ללמןדנסעכוריאוגרף,להיות-70ה

בתי- .-50הבשנותהרקדניםלפניושעשוכפי

מלאויסניקולאןאלוויןקנינגהםמרסשלהספר

לארץלחזורהכושרלשעתשהמתינוישראלים,

שספגו.הרעיונותאתןליישם

קאישלמינויועם ,-1974בהתחוללשינוי / ..

לשעבר,השוודיהבאלטכוכב ,לוטמן

בת-שבעשלהאמנותילמנהל

לינדהעםבשיתוף(בתחילה

הופעהראהלוטמן .הודס)

בשטוקהולם,הלהקהש'

שהגיעוהחליטהתלהב,

הוא .ארצהלעלותהזמן

המחולברכיעלגדללא

היהלאהמודרני,

ניחןאבלכוריאוגרף,

שלאובהעזהבפתיחות

לוטמן .קודמיואתאיפיינו

מיוצריםעבודותהזמין

בהכרחהיושלאישראלים,

בתקופת .לבת-שבעקשורים

במאיתירושלמי,רינהיצרהכהןנתו

להבתיאטרוןשעבדהישראלית

ליידיבוק"גרסתהאתבניו-יורק,מאמא

תנועהעלשהתבססמחול-

הבוטותיאטרוןברוחמינימליסטית

היפני.



מחדשנפתחןהלהקהשערי

ןהיאאלקיים,אןשרהבפני

מקןםיי,לשןtכיימסעאתיצרה

אחרישנהמןןת,שסןפןמסע

במלחמתנהרגהטייסשבעלה

שלה,נןספתעבןדהיןם-כיפןר.

בשןאה,עסקהייאפןקליפסהיי,

במחןלטאבןאזעדשהיהנןשא

בניבהןמתןאריםהישראלי,

השמדהבמחנהמתרןצציםאדם

אלקיים:חשמליים.גדרןתמןקף

גטןלמרדשנה 30יימלאן

ןביקשאליפנהןקאיןארשה

השןאה.נןשאעלריקןדשאצןר

שניםמחכהשאנילןאמרתי

למהאבלללהקה,שןבליצןר

ביקשתיממשכזה?נןשא

זןכרתאניבשלן.והןארחמים,

יכןלה!אתרקיאןשרה,שאמר,

לגשתאיךלחפשהתחלתי

ישמדןעלהביוניסיתילנןשא.

בפיסןל,השןאהעליצירןתשפע

כלזהןלמהבשירה,בספרןת,

כיאןלי,בריקןד.קשהכך

פיסיזההכלים;הםהאנשים

יכןלתילאןפתאןםרגשית,לזהלהיכנסהתחלתימידי.ןישיר

העבןדהיי.אתלעשןתחייבתשאניהרגשתימזה.להשתחרר

ביתאתבשןןיץשניהלהישראלית,ןכןריאןגרפיתרקדניתסגל,רןני

האביבי!ייפןלחואתבת-שבעלמעויצרהקרןיצברג,הראלדשלספרן

כיןצריםאזהתגלןןרדי,ןכיאירשרירכיעקבהלהקהצעיריגם

רןו.רחמיםבהיצרכמן-כו .)' 77ניכספתייי,אלין(ייאשרמןכשרים,

עםפעםלאעבדןשכברכןריאןגרפים,שלחדשןתעבןדןתהןעלן

שעסקה )' 74 (ייטלטלהייאתשיצרהשרןו,מירליהכמןהלהקה,

כיפןריןםמלחמתבעקבןתהמדינהעלשעברההגדןלהבטלטלה

שלדימןייםיצרןןגםהחללאתעיצבןנעיםקירןתשל(ייהתפאןרה

שפןייםיי)לחייםצןהרמחפשתכשהחברהגדןלה,ןפירמידהמבצרים

עלהשפיע.ןששיינפלדרינהכיכבהשבן )' 75 (יימןנןדרמהייןאת

שאנןייהמשחקיםאתיצרהגלןקרינהכיןצרת.התפתחןתה

אפרתי,ןאפילןאנשים.ביויחסיםבמערכןתהעןסק ,)' 75 (משחקיםיי

דבןרההיאשגיבןרתןשקמתייי,ייעדריקןדלבת-שבעיצרעזיבתן,מאז

הנביאה.

ידןעהשהיתהבלהקה,רבזמומעמדהחזיקלאלןטמושגםאלא

סנסרדןפןלהאמריקאיהכןריאןגרףהןזמו-1978במנהליה.בשחיקת

עבןדןתמששפחןתלאהלהקהעלהעמיסשנתייםבמשךלהחליפן.

כמןהישראלים,שלהעבןדןתלחןייל.בסיןריםשיבץשאןתומשלן,

שנראהלמהבהשןןאהשמרני,אןפיבעלןתהיןסנסרדן,שלאלה

היהרענורןחמשבןבאירןפה.בארהייבהבמןתעלשניםבאןתו

ןכןריאןגרפית,רקדניתכהוזאבהשל )' 79 (ןיערייביצןתייערבה,

הכןריאןגרפיתשל )' 80 (ייקשריםייןכובנין-יןרק,שחייתהישראלית

ערבילהעלןתכדיהלהקהאתעזבהשינפלדרנהקןל.סיקיהצעירה

רציתישןנה.היהשליייהקןאןמרת,היאאמנןתית,"יימבחינהסןלן.

לעןמקי!לעבןדלהתפתח,

 . 2בת-שבעלהקתאתבת-שבעלהקת-1976בהקימהבמקביל,
הןרשתהשלאהאם,ללהקהרקדניםעתןדתלהכיוהיןמטרןתיה

אתלשרתאמןרהיהבת-דןרשל(ביהייסמשלהבית-ספרלהקים

ישראלים.ליןצריםניסיןניתמסגרתןלשמשהלהקןת),שתי

קוימיששושצ(כוס:בורשטיין,אריהכוריאוגרפיה:יישכושור",

HREE·· CHOREOGRAPHY: ARIE BORSTEIN. PHOTO: SHOSH KORMOSH ·ד

יימעיו :)' 77בישראל",יימחןלהשנתןו(ראה:לנדרןניתהכןריאןגרפית

ןלרקדניםצעירים,ןמעצביםמןסיקאיםלכןריאןגרפים,היתןךכןר

להםחשןבהסדנאיתעבןדהשלדרךאךטןבה,המקצןעיתשיכןלתם

שהחלןהישראליםהיןצריםבפניסגןריםהיןבת-שבעשעריבמיןחדיי.

ייחלןשלההמסגרתנןסדהסןףשסןףקיןן,ןאלהמנין-יןרק,לחזןר

להצמיחשיכןלההפירןתאתבעיתן.דברהיהזהכך.כלרבןתשנים

באלטכמןןמסןרבלשמרנילמןסדצמןדההיא(ןאפילןכזןסדנה

קארלסןו,קארןליושלהמחקרקבןצתהמחישהפריז),שלהאןפרה

שנה.באןתהבארץשביקרה

ואתהשעהגוךלאתהב/נהלאבת-שבעהנהלת

בז/לזולוהת/חםהאמ/ת/,ובר/ענוןבמהפךהצורך

כמוטכנ/תמ/ומנ/םה/ושלאהצע/ר/ם,לרקךנ/ם

ו/צ/רת//םפתוח/םה/ואבלבת-שבע,רקךנ/

הסדנאית.הצעירה,הלהקהדלתןתעלאפןאהתדפקןהיןצרים

אחדןתעבןדןתבצד , 2בת-שבעשללקיןמההראשןנןתבשנתיים

הדהראשןנןת.פןסט-מןדרניןתעבןדןתשםנוצרןשמרני,אןפיבעלןת

מחןליצרהניקןלאיס,אלןןיושלספרןבביתמלימןדיהשחזרהאןרו,

באנגליהכןריאןגרפיהקןרסשסיימהלנ,דןרןניתקןןים,-שעניינן

כפןתתנןעןתעלשהתבססמחןליצרהקןהו,רןברטשלבהנחייתן

מביתכפרי,רחלההןדיןת.המןדרןתשלהסמליםבשפתהידיים

שדןתיי,ייעןדאתביןצרהזמנהאתהקדימהקנינגהם,מרסשלהיןצר

באנייי,ייהאניביןתר,הנןעזתהעבןדההסביבה.איכןתשנןשאןריקןד

שלןקטןןטקסטיםתנןעהשילבההיאמגנןס.מיריהבמאיתשלהיתה

בנןשאיםןאילתןריםקבןצתייםתרגיליםאישיים,תיעןדקטעימתןך

ברןחנןצרןהאחרןנןתהעבןדןתשתיןכאב.כעסשמחה,רן,ך

 89הטןטאלי.התיאטרןו
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וזו,בבת-שבע,לתמוךחדלהרוטשילדשדהלאחרהוקמה 2בת-שבע

ממשרדמגיעהזעוםשתקציבהללהקההפכהרבים,משבריםאחרי

להםשיועדושכספיםחששו,האםלהקתרקדניוהתרבות.החינוך

אבל .בעתידבהםתתחרהשזוגםואוליהחדשה,לקבוצהיועברו

השעהגודלאתהבינהלאבת-שבעשהנהלתהיתההעיקריתהבעיה

לרקדניםבזילזולוהתיחסה ,אמיתיובריענוןבמהפךהצורךואת

היואבל-שבע,.בתרקדניכמוטכניתמיומניםהיושלאהצעירים,

ריקוד'!לאייזההמוכרת,הטענהגםנשמעה .ויצירתייםפתוחים

התבךתה , 2בת-שבעשנולךהלאחרשנתוום

החניתחוךולהעשותלהתפתחלהשינתןה IIהתק

החךשניםהישראליםהיוצריםשל

בשנתיים 2בבת-שבעשהועלוהמעניינותהעבודותמכלולמתוך

הועברובאופיים,חדישיםהפחותהריקודיםשנילקיומה,הראשונות

כבר .להיגנזנגזרסטודיו,הופעותשתיאחרי ,השארועלהאם,ללהקה

בבת-שבעכיחשש,יימסתמןבישראל):מחול(בשנתוןלנדכתבהב-וו'

משלביבאחדונשכחגובשואולי ,ןוברואחידפעולהקוגובשלא 2
מטרות,אותןמביןהראשונותוהעדיפויותהמטרות,וכיההרצה,

ההנהלההכללית,ההנהלה :הפרויקטממרכיביאחדכלאצלשונות

בת- ...הלהקהוסביבעםהעובדיםהיוצריםוכלהרקדנים,האמנותית,

 1. ' 1בת-שבעידיעלחנוקה 2שבע

 2לבת-שבעשיצרוהריקודיםכישנוכחו,הישראליםהכוריאוגרפים
נואשוהטובות,הביקורותלמרותהרחב,לקהללהגיעעומדיםלא

שנולדהלאחרשנתיים .הטוביםהצעיריםהרקדניםוכמותםממנה,

חודולהעשותלהתפתחלהשינתןהתקווההתבדתה , 2בת-שבע

הקוהוסט 19ו-9בכבר .החדשניםהישראליםהיוצריםשלהחנית

בתכניותלהסתפקנאלצהוהיאשלההרפרטוארשלהאמנותי

 .לבתי-ספרהמיועדות ,דידקטיות

תקוםלאבת-שבעמטרייתתחתכיהמקומיים,ליוצריםמשהוברר

כזהמחול ,הקשהבדרךלהתפתח,החלעכשווי,למחוליצירהסדנת

וו';אשל,(רותאחרמחולשלרסיטליםצצותחילהלממסד.מחוץ

 ;' 81בן-ברו,ןמרים ;' 80תמים,יוסי ;ו' 8שינפל,דרנה ;וו'כפרי,רחל
זרםמשגבר .)' 83פרידלנ,דסאלי-אן ;' 81בריאנט,ועמנואליוספה

שנועדבמחול",ייגווניםמפעל-1984בהוקםממסדית,החוץהעשייה

הזאת.לפעילותגגקורתלהעניק

אתבלהקהולראותארצהלחזורהחליטנהר~ו

יוצרבראשהעומךהקמתהמאזובראשונהביתו,

בינלאומווםמוניטיןבעלושראלי

המנהליםתחלופת .שמריהעלנחהלאמעולםבת-שבעלהקתאבל

-1980ב .לשינויהתקווהאתסיפקהגםאבללרועץ,לההיתההגדולה
משה .הישראליתליצירהבת-שבעשלבגישתהאמיתימהפךהתחולל

מונההלונדוני, PLACEה-בתיאטרוןהחזרותמנהלהיהו'-2שמרומנו,

 .קוהן)רוברטאומנותי:(יועץבת-שבעשלהאמנותילמנהלה

עלחלםבלהקה,החזרותמנהלכשהיהו, Oה-שנותבתחילתכבר

הוותיקיםהרקדניםשאריתכהונתו,בתקופת .ישראליםיוצריםעידוד

אווירהצעירים,רקדניםמחדש.לוהקהובת-שבע ,פוטרואועזבו

הירארכיה.ללא ,צעירהלהקההיתהייזודור-כהן:אליס .חדשה

רומנוזמתובי !ליצור'אותםעודדווהשניאתאחדאהבוהרקדנים

הם .מוכריםלאקצתםשונים,יוצריםאליהםוהוזמנוסדנאותהוקמו

ברפרטוארשולבוהנבחרותוהיצירות ,בת-שבערקדניעםשםעבדו

 .הלהקה

יוצריםשלהיו '-80 ' 83בשניםבת-שבעלמעןשחוברוהיצירותרוב

ללהקהשיצרוהכוריאוגרפיםעםלה.ומחוץהלהקהמתוךישראלים,

בן-עמי,תמי ,תמיםיוסינהרין,אוהדבלום,פולנמנוהראשונהבפעם

 .קלייןוג'ייןפרנקפורט,עלמהאוןחייםאברהם,לאה ,דור-כהןאליס
וסיקיורדייאיר ,אלסקובסקינעמיפרי,יגאלשריר,יעקבגםוהיו

 .רבזמןזההתבקשהשינויבלהקה.הועלוכברשלהםשעבודותקול,

אתלבת-שבעסיפקוולאחדשהדרךפרצולאאמנםההןהעבודות

היוצריםשלמאלהנפלולאהןאבלזקוקה,היתהשלוהחדשהמנוף

היהכברזה .אוהדהיההקהלשנים.אותן aמחו"לשהגיעוהאורחים

לפיעבודהלשפוטמסוגלשהיהובעולםמופעיםלראותשהירבהקהל

החדהמעבר .-50הבשנותשרווחוהזריםהשיקוליםללא , Iאיכותה

מקומייםכוריאוגרפיםשליצירותשלהרפרטואררובביסוסלעבר

מהאתאהבהלאמההנהלהייחלק :רומנוחששות.עוררגםצעירים

 !אחורנית'הלהקהאתלוקחשאניטענו .שעשיתי

בשנותרובינסשכתבהךבריםבזכרוןעוליםלפתע,

מממשות,רחוקיםכךכלאזשניראוךברים .-50ה

מציאותהםוהנה

קוהןבוב .למנהלה ,בלהקהותיקרקדןדביר,דודמונה 1983בשנת

עללשמורלצורךמודעהיהדבירהאמנותי.היועץבתפקידנשאר

לאיזוןלהגיעביקשולכןבינלאומי,רפרטוארעםלהקהשלהדימוי

נסענויי :דביר .מחו"ליוצריםהזמנתוביןהישראליתהיצירהטיפוחבין

שלנוברפרטוארשישלהראותצריכיםוהיינול"בחורביםלסיורים

אתלטפחחדללאהואזאתעםידועים'!כוריאוגרפיםשלעבודות

דרורליאת-ימיםאותםשלהתגליתואתדור-כהןאליסקול,סיקי

 .-גלבןוניר

 '-83ב .חדשיםקולותנשמעוובלהקהלבנוומלחמתפרצה-1982ב
כמוסיפוריי( "מתללקזבהאסאייאתדודאיועפרהקולבןאמיריצרו

עזבאחר-כךחליפה.מרסלהלבנוניהמשוררשיריבהשראתבדיה"),

נוצרהייחפלחץ",נהריןאוהדשלעבודתוגם .בת-שבעאתקולבן

רהיאמעםלעבודותבלהקהמקוםהיה"לא .לבנוומלחמתבאוירת

 ,"בהלהישארמהרצווחזקיותרהיהשליוהרצוןוחברתיתפוליטית

בת"שבע,להקתיוצאיהםגםרקדנים,קבוצתעםאמיר.מסביר

 ,ירושלים")ייתמר(לימיםרמלהתמרתיאטרון-מחולאתהקימו

פוליטיים.נושאיםעלדגשהושםאכושלושברפרטואר

בעולםעתההמובילותהמודרניותשהלהקותהתברר,-90הבשנות

כוריאוגרףעומדשבראשןכאלהאלא ,הרפרטואריותהלהקותאינו

דנסבנדרלנדסקיליאויירידוגמתהאישי,חותמואתהמטביעמבריק,

שכבר ,נהריןאוהדבשוודיה.קולברגבבאלטאקמאץאותיאטר

אתלנהלנקראבניו-יורק,עבדאבלבלהקה,עבודותמספרהעלה

החליטהואאורח,אמנותיכמנהלשנהשלניסיוןאחריבת-שבע.

עומדהקמתהמאזובראשונהתו,יבאתבלהקהולראותארצהלחזור

יויעדהיאבת-שבעבינלאומיים.מוניטיןבעלישראלייוצרבראשה

שלהומעלהשהיאמהעבודותניכרחלקאבלרפרטוארית,להקה

נהריו·



אותוהקימה(בפועלבת-שבעאנסמבלהקמתאתשיזםהואנהרין

-בתשלהיעדיםאותםאתדגלועלחרתשלמעשהגיל-להד),איריס
קיבלהשהפעם .אלא .-1988בחלושהענותבקולשגוועה Zשבע

מלואאתהבתהלהקה

 .האםהלהקהמאתהגיבוי

גלילי,איציקדניאלי,ענת

בורשטייןואריהפינטוענת

מהיוצריםאחדיםרקהם

עימה.שעבדוהצעירים

למופעיםהגדולההדרישה

ואיכותהלהקות,שתישל

עלהצובאיםהרקדנים

מקומןעלמעידותפיתחיהן

בישראל.המחולבעולם

הדבריםבזכרוןעוליםלפתע,

 .-50הבשנותרובינסשכתב
כדכלאזשניראודברים

הםוהנהמממשות,רחוקים

מציאות.

תחתבת-שבע,להקת

שונהכהנהרין,שלשרביטו

שנותשלבת-שבעמלהקת

להאמיןשקשהעד ,-60ה

ישלהקה.באותהשמדובר

 .כדעםלהשליםהמתקשים

התפתחאידלעקובמרתק

שטמנהזרעאותוצמחולאן

דהבת-שבעהברונית

שמאחדמהאבל .רוטשילד

בת-עםאזשלבת-שבעאת

גאוותזוהיוםשלשבע

וגאוותחבריהשלהיחידה

לנושישכ,ןעלהקהל

כזו.ונועזתדינמיתלהקה

ם

 ,שרוומירכחוכוריאוגרפיה: ,וטלטלה/יי

אנוריעקב,צילום,רוויםורחמשיינפלדינהררקדנים,
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