
~םש~כווהפםוהמ~צכווון, Vוני

מחשכותמ~והוונה,מואשיתה vהוה

הווותה.ויום

ב •-

נתמ ד א

קוהו,רוברטכורואוגרפוה:ייתא",

רזו,רחמיסשטרו,גזריתרקדגיס,

אגזריעקבזם, 7צי ,דבירדזד

, CELL", CHOREOGRAPHY: ROBERT COHAN " 

, DANCERS: NURIT STERN, RAHAMIM RON 

DAVID DVIR, PHOTO: JACOB AGOR 
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שנהשלןשיםבת-שבעלהקתחגגהבתל-אביבהסינרמהאןלםב

לתפאןרההתאןרהאתהפךהבמהעלשעלההערפללהןןסדה.

מעברמעלה.מעלה,מןצאלהןמחפשת ,נמןגה ,המשתנה ,מקסימה

אןתהזאתמיןהשאלןת.הזכרןנןתעלןהזורמתןבתנןעההאןרלמסכי

חיים?רןחבההפיחמיאןתה?הרהמינולדה?מתינפלאה?להקה

העןלמי?המחןלבשמילמטאןרבינלאןמית?להצלחהאןתההפךמי

הןפעהבהןלנ,דהבינלאןמיהמחןלבפסטיבלהראשןנהבהופעתהכבר

ביקןרתשלןתןמיםהאןריםשהיהמיכתבמהממת,הצלחהשהייתה

בהינףמחקהייבת-שבעברנס:קלייבהנין-יןרקיהמבקר ,המחןל

אז, .בפסטיבל"שהןפיעןןהמןכרןתהידןעןתהלהקןתכלאתמחןל

בצמרתביןתרנכבדמקןםבת-שבעלהקתלעצמהכבשהבהןלנ,ד

הגבריתההןפעההסןחפת,התנןפהכח .בעןלםהמחןללהקןת

בתדהמה.ןהביקןרתהקהלאתהיכןהנשית,מןל

רי
להקההסינרמהבימתעלמןפיעהכן,אחרישנהשלןשים

רןצהאינהשאןלימתענינת,שלא ,יןדעתשלאאחרת

בימיםןגםתחילהשלההםבימיםהיהמהלדעת,
רעים.ןאפילןקשיםשהיןכ,ךשאחרהאחרים ,ההם

עברהאתביישןשלפעמיםאפןרים,שחןרים,ימים

 .סטרןםבילשלההנהלהבימיהמפןאר.

ןווק

מרקדניההלהקה,י.ממייסד ,אפרתימשה

יןבלאתלחגןגבאלאשלה,ןכןריאןגרףהראשיים

בערבממקןמהקמהלאשיינפלדרינההשלןשים.

רןתי ,שטרןנןריתגת,גליהגלןק,רנה .הפתיחה

לבקשתקמןןהאחריםשארניפמלהלרמן,

הכפייםמחיאןתלצלילהבמה,שעלהכרןז

ןאז .התרגשתיאניגםהנרגש.הקהלשל

הבינןשישבן,לאחררקהזעם.בא

שהםהלהקהשלהמייסדיםהרקדנים

ןהןשבןת,הקמןתשלמגימיקחלקרק

אתלקשןרהמנסןתןמןזרןת,משןנןת

התחןללהשעליההבמה,עםהאןלם

מחןלשלןמרשימהסןחפתהןפעה

החןגג ,חגשהןאמחןלעכשןןי.

שאןתההלהקה,שלשנהשלןשים

בפניהןפעהזאתהיתהייסדן.הם

קהלבפנילפה,מפהמלאאןלם

משתלהב,מגיב,נהנה,שנסחף,

נפלא!משתלב

הלהקה,מנהלאתזןכראני

 ,נהריןאןהדןהרקדןהכןריאןגרף

מטבעןןללהקהלראשןנהכשהגיע

זןכראניןזקןף,צעירנעראמן.עם

הראשןניםצעדיןאתצעדאיך

עלכךןאחרהלהקהשלבסטןדין

להתקבלביקשאיךזןכראניהבמה.

בנין-גראהםמרתהשללבית-הספר

מןקדם,שעדייןלןאמרןןאיךיןרק

יןכלכךןאחרכאןללמןדשעלין

הכןהנתאצלבמקדש,שםלהמשיך

ןמבית-הל,ךזאתבכלןהןאהגדןלה.

אלהגיעבמנהטןגראהםשלהספר

דרךןהפליגשלה,בלהקתההבמה

שלן.מחןזןתיןאלהמנהטניהנסיןן

לקצב,חזקהןבתחןשהשלן,כן

לתנןעה,לבמה,לחלל,לזמן,

לכאןחזרהןאןלצבעלקןל

היכןלתהידע,כלןאת

הזה.לערבלכאן,אתןהביאהזהןהכשרון



היאהרימדןע?רןטשילד.דהבת-שבעהגיעהלאהזהלערבאבלכן,

שלאז,שלהרקדניםכלאתשאספההזאת,הלהקהאתשהקימה

בת-אתאיפהאליהם.הגדןלהגראהםמרתהאתשהביאהההתחלה,

שלהשלןשיםלחגיגןתלבןארצתהשלאבת-שבע,דה-רןטשילד?שבע

זאתשהיאשמה,עלשנקראתהלהקה,עםקשרכלשדןחההלהקה,

ממנהשלהשמהאתלהסירביקשהןאחר-כךאןתהשייסדה

כפיה.יציריצןרמאןתןןלהיפטר

בת-שבעשלהקתלשכןחאסןראחרי,שנהשלןשיםהיןםזאת,ןבכל

זאתהיןם,של

שלןשים,להשמלאן

נןעה,לבתיכמןממש

כשמרתהשנןלדה

הגיעהגראהם

ןלקחהלישראל,

בזרןעןתיה,אןתה

אתאזשלקחהכפי

הזאתהלהקה

לבת-שבעשנןלדה

עםיחדןהסכימה,

אןתה,לגדלבת-שבע,

לטפחאןתה,ללמד

לבת-כמחןןהאןתה,

דה-רןטשילהשבע

עזרהשתמידזאת

לה.

-שבעבתלהקתלעצמהנבשה ,בהולנן ,אז

בעולם.המחוללהקותבצמותביותוננבןמקום

הנשית,מולהנבויתההופעההסוחפת,התנופהנח

בתןהמהקוותוהביהקהלאתהינו

הגדןלה,מרתה

שלהגדןלההכןהנת

מרתההמחןל,

הסכימההאגדית,

אתןלהקיםלעזןר

בטכניקההלהקה.

שלטכניקהשלה,

בחללהגןףשימןש

ןבריצפתה,הבמה

ןתפאןרןתבתלבןשןת

בלעדיתרשןתןנתנה

ימים.אןתםעדקרהלאכזהדברשלה.בכןריאןגרפיהלהשתמש

בפעםנמסרןןללהקתה,עצמהעבןרשיצרהגראהם,שלעבןדןתיה

לאשעדייןידןעה,לאצעירה,חדשה,ללהקהןהןעברןהראשןנה

אתלרכןשיכןלהבעןלםלהקהכלהיןםקיימת.למעשההיתה

מרתהדןלר. OOO,50כ-תמןרתגראהםמרתהשלהכןריאןגרפיןת

תלךשהאגדהחבלכאגדה.להשאררצתהשכל-כךהאגדית,הגדןלה,

חבל.רןחה.אתהבינןןלאידעןשלאהמחןל,במןתעלןתיעלם

נכחןארבטןבהמיהשלבסטןדיןבת-שבע,ייסןדלפני , 1963בשנת

שפירא,פרנסןאהברטיני,גארידה-רןטשילהבת-שבעגראהם,'מרתה

שכברהתפאןרןת,בזכןתןאני,החזרןת)מנהלת(שהיתההריסרןת

הצעירהגלןקרנהבנין-יןרק.גראהם,מרתהשלללהקתהיצרתי

שןרןת-שזןריםצעיריםןרקדניםהחזרה-האןדישן-המבחןאתמנהלת

בנין-יןרק,מרתהשלבבית-ספרהלשעברתלמידיםחלקםשןרןת,

היאןגראהםיכןלתםאתבפניהמציגיםתלמידיה,תלמידיןחלקם

 .להמחןצהןמיללהקהמיהפןסקת

-לרקדניםסביבפעםמדישהתקבצןמחןל,להקןתבארץאזהיןנכןן,
קראןס,גרטרןדשללהקןתהיןכןלפניןעןדלהןפעןת.כןריאןגרפים

ןאםאשכןל,נןעהאלסקןבסקי,נעמיברטןנןב,דבןרהלןי-תנאי,שרה

לי.יסלחמישהן,שכחתי

שהיתהמיסןקןלןב,אנהשלהליריהתיאטרןןכבראזשהיהנכןן

המחןלשלזהמצבגראהם.מרתהשלהראשןנהבלהקתהרקדנית

להקיםלהחלטה,דה-רןטשילדבת-שבעאתשהביאהןאבארץ,

סטראכ,אליזבטכוריאוגרפיה:ריבאונד",יי

קורמוששושצילום,

, REBOUND", CHOREOGRAPHY: ELIZABETH STRAB " 

PHOTO: SHOSH KORMOSH 
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" LE EASE חLI ", :סטראכ,אליזבטכוריאוגרפיה

קורמוששושצילום,יונגמן,יוסירקדן,

, LE EASE", CHOREOGRAPHY: ELIZABETH STRAB חLI " 

DANCER : YOSSI YUNGMAN. PHOTO: SHOSH KORMOSH 81 
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 30גת
היוהריכימשלה.להקה

והיהבארץטוביםרקדנים

להקהלהקיםעז,רצון

קבועה.

 .מצומצםקהלקהל,אזהיה

הרבהנשארובקופות

הזרימההברונית .כרטיסים

רצון,הזרימהכספים,

וכךוהתמדה,אהבהוהרבה

נפלאמפעלהקימההיא

חלוציים.בתנאים

מטובישהיווהרקדנים,

בארץהרקדנים

חלקםוכוריאוגרפים,

וחלקםגראהםשלמלהקתה

המליצהשגראהםכאלה

עםלעבודבאועליהם,

הגיעוהחדשה.הלהקה

התפאורות,שלתכניות

עיצבהגדולנגוצ'ישאיסמו

בתל-וכאן,מרתהבשביל

הלפרין)(זאבשמןאביב,

שלו,בנגריהאותן,מבצע

הואהתערוכה.במגרשי

אחוזהגן IIאתמבצע

שהיאתפאורה , IIהמלחמה

נפלא,פסלכשלעצמה

 .כתפאורההמשמש

ומגיעהוחוזרתבאהוהיאגראהם,מרתהשלכמובןהןהתלבושות

קולנועבאולםהנערכתהגנראלית,לחזרהעדומלטשתומלטשת

בהרצליה.

הרמתומולה :וםיכצ ,דו-דבואהיד ,זרד'ייאירקדנים: ,גראהסמארתה :כוריאוגרפיה ,"החכוסיי

DREAM". CHOREOGRAPHY: MARTHA GRAHAM. DANCERS: YAIR VARDI. EHUD BEN·DAVID. PHOTO: MULA HARAMATI " 

שלהזההארוךהלילהאתהערב,אותואתישכחלאשם,שהיהמי

ושותה.ושותהמסתובבתגראהםהקולנועבמתעלהלהקה.לידת

כלעלדה-רוטשילדלבת-שבעלגמוליכלהסוףשסוףמאושרת,היא

שלהשהמחולותעלואומללה,ההן.השניםבכללמענה,שעשתה

 ,צעיריםורקדניםרקדניותידיעלמבוצעיםעצמה,שלהוהתפקידים

אחרת.בלהקהישראליים,

מותההמחוו,שוהגוווההנוהנתהגוווה,מותה

בטנניקה .הוהקהאתווהקיםועזווהסנימההאגוית,

הבמהבחללהגוףשימוששוטנניקה·שוה,

ושותונתנהותפאווותבתובושותוכויצפתה,

שוהבנוויאוגופיהוהשתמשבועוית
הנוראהמעניין, ,הנפלאהסיפוראתיכתובומישהוהיום,יבוא

עצמהשמרתה ,היווניותהטראגדיותאחתכמושהואהזה,והמרתק

 ,מלאכיםהיולאהםלא, .""מדיאה-ילדיהאתהרוצחתאמא .רקדה

הזמןכללהודות,מסוגליםהיוולאיכלולאהם .הרקדנים IIילדים IIה

רגשותיהם,אתכבשותמידלאהם .נדיבותהעללברוניתלהודות

הבמהעלאבל .החזרותבאולםקנאתםאתטענותיהם,תביעותיהם,

נפלאה.היתההלהקה

82 
וחידשוגופםעלחדשותעבודותויצרוהגיעוידועיםכוריאוגרפים

הםאףיצרועצמםהישראליםהרקדניםשלהם.ישניםריקודים

היוללהקתם.כוריאוגרפיות

להערכהשזכונסיונותאלה

בינלאומית.

הזרימהדה-רוטשילדבת-שבע

חדשסטודיובנתהכספים,

בעץריצפתואתוכסתה

אותועטפהולינוליאום.

וחדריתאורהוסידוריבמראות

למשכורותודאגההלבשה,

מפעל-חשבונותומנהלת

הסיבוכיםכלעםתרבות

בו.הכרוכיםוההתחייבויות

ששאינושהציבורומפעל

האולמות .בהחזקתולהשתתף

מעריצים,חוגיונוצרוהתמלאו

המודרני,במחולהמאוהבים

המחול .בלהקהגראהםבסגנון

כשםשצריהכפילתודעה,חדר

בחברהאחרתייתכןשלא

תרבות.שוחרת

ולפתעהמהפהבאואז

האחות,אתהקימההברונית

הלהקהאתהמתחרה,את

והמפונקת,הצעירההאחרת,

מתרחקתוהיאבת-דור.את

מלהקתההבכורה,מבתה

 .שמהאתהנושאתשלה,

ולמזגלבת-דורלהצטרףבת-שבערקדניעללכפותמבקשתוכשהיא

עומדהכלאורדמן,ג'נטבהנהלתאחתללהקההלהקותשתיאת

שלהראש-יושבתוהיאלתמונה,נוספתאשהנכנסתכאןלהתפרק.

שאם ,היוםיודעיםרב'םלא .פורתלאהואמנות,לתרבותהמועצה
אחתאשהלאותההודותקיימתהיאעדיין,קיימתבת-שבעלהקת

כשחרבהמשבר,וברגעהאמנויותשרתמעיןאזשהייתה ,ויחידה

הברונית,שלהעדןמגןהלהקהרקדניאתלגרשאיימהמתהפכת

שעמדווהתקציביםותפקידיהסמכותהשבתוקף ,היאזוהיתה

מנהלפז,גדעוןשלובעזרתוהמשימה.אתעצמהעללקחה ,לרשותה

ממשכןהצילו,ידידים,מספרועודאמריקה-ישראללתרבותהקרן

וכליון.מפיזורבת-שבעלהקת ,הלהקהאתהצילו

ישיבותספורבאיןישבתיהקמתה,מאזהלהקהאתשליוויתי ,אני

דה-רוטשילדבת-שבעעםבתחילההשונות,בוועדותוקשות,מרגשות

אתוחוויתיראיתי .פזוגדעוןפורתלאהעםובהמשךגראהםומרתה

לעתעדחוטים,פקעתטוויתשל ,הזאתוהנפלאההמסובכתהחוויה

בארץהבמותמעלשריחפוהאלה,הנפלאיםהפרפריםיצאושממנה

ובעולם.

והנפואההמסובנתהחוויהאתוחוויתיואיתי

יצאושממנהועתעוחוטים,פקעתטוויתשוהזאת,

מעושויחפוהאוה,הנפואיםהפופוים

בעווםווץבאהבמות

להקותלעומתהיאמהשנה,שלושיםשלכךכלהקצרהההסטוריה

מסכתשהיושנה,שלושיםכן,ובעולםןבארץאחריםומפעלי-תרבות

שלו,בדרכואחדכלשתרמו,אדם,בנישלרבותעשרותשלמורכבת

כלפרשו,העתובבואשעשו.מהאתואהבוושהאמינווכשרונםמזמנם



· . 

ותורמיםללהקהשהצטרפוחדשים,צעיריםשובוכעת,

שלבהדרכתוהלהקה,אתומביאיםלהםשישמהכל

מאלההנבוהותהריקוד,מפםנותלאחתנהרין,אוהד

ומעולםמאזשידעה

סנסרךופולכוריאוגרפיה,סטרוינסקי",שלהמחולותייקרקס

והלהקהפזרהכורקדנים; ,הלהקהוחבר(

RAVINSKY DANCE CIRCUS ", CHOREOGRAPHY: PAUL זS " 

HE COMPANY, DANCERS: NIRA זSANASARDO, AND MEM8ERS OF 

PAZ AND COMPANY 
,--"'''-/ , ........ "'-

משלהם,ןתרמןשהמשיכןחדשים,אחרים,באןןאחריהםלדרכן,אחד

 ,חדשיםצעיריםשןבןכעת,לדרכם,הםגםהלכןלבסןף

ןמביאיםלהםשישמהכלןתןרמיםללהקהשהצטרפן

מפסגןתלאחתנהריו,אןהדשלבהדרכתןהלהקה,את

ןכךןמעןלם,מאזשידעהמאלההגבןהןתהריקן,ד

אןתםגםישכחן , Pתחתשיבןאןןאחרים ,השניםיחלפן

 ..להם,קדםןמהמייזכרןןלאיידען,ןלא

ללאהסטןריה,ללאתרבןתאיוהריכיחבל,כ,ךשזהחבל

ענפיםאיוענפים,ללאעליםאיו ,צמיחהאיוהמש,ך

עללדברשלא-שןרשיםללאגזעןאיוגזע,ללא

חלקהיןתןללאמחןלןאיותרבןתאיוןפרי,פריחה

בשרשרת,ןחןליההמשךשאינןשהיה,ממה

אדםלהיןתמסןגלשהאדםהזמו,כלהמתמשכת

תרבןת,ןבו

לשכןחאסןרלכו

אתהלהקהשלזהבחג

שיסדןאלה,כלןאתפןרתלאה

 ,זןנפלאהלהקה

ןהיאלאגדה,כברהיתהשלידתהלהקה,

יהרששמשןשלנן,התרבןתמעמןדיאחד

הנפלאים,הפירןתןהניבןהפרחיםפרחן

אןלםבימתמעלעלהןניחןחםשהבשילן

בחגיגןתנפלאיםערביםבאןתםהסינרמה

 w ,להןלדתההשלןשים

"-. _.-~. 
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