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סטרלאלג מאת

בעברגלילי,איציקהצליחשניסשלושתוך

לפרוץשבע",ו"בתדור"ייבתבלהקותרקדו

כיוסונחשבבאירופה,העכשוויהמחוללחזית

החדשבדדרביותרהמבטיחיסהשמותלאחד

בהולנד.המודרניהמחוליוצרישל

שנתשלהאחרונהבדקהנולדגליליאיציק

כילדשפיראבשכונתוגדל ,בת"א 1961

מאודמרוחקתבסביבהמצוקה,למשפחת

מוסיקה.אובאלטכגוומ"מותרות"

לבנון.במלחמתוהשתתףבנח"ל,שירתבצבא

ועסקא"לתחזרהצבאישירותולאחר

כלביס.ספרהיההיתרוביושונות,בעבודות

רקדמהוזמוהעס,לריקודיהתוודעזובתקופה

ממו·שלמהשלמלהקותיובאחת

 ITZIK GALILI Iגלי.ל,איצ'ק

שוטבךיולאצילום,

r 

יז\

כשהציץ ,האמנותיהמחולאתגילהזהבשלב

שלבניהולה ," IIשבעייבתלהקתשללחזרה

למרותיותר.מאוחרזוללהקהוהצטרףפז,נירה

אתולמדיחסיתמאוחרבגיללרקודשהחל

 ,מעטותשניסרקהמחולשלהטכניהבסיס

לאחר .בארץהמקצועיבמחוללהשתלבהצליח

קצרזמוותוךדור",לייבתכמתלמדעברכשנה

הלהקה.עסהופיע

ההתקדמותככוריאוגרף,כהצלחתוממש

לעבודמנכונותונובעתכרקדןגלילישלהמהירה

בכדישנדרשמהכלאתולעשותקשה

-וגופניתנפשית-לזריזותבצירוףלהתקדס,
ולבצעבמהירות,תנועהללמודלושאיפשרה

-1987ב .גבוהותומיומנותאנרגיהברמותאותה
שלבניהולואזשבע",ייבתללהקתגליליעבר

m ,העצוסובמרץהגופניתביכולתוובלטדביר

נודעהשתוכידזו,להקהרקעעלגסשלו

 .שלהובאנרגטיותבפיסיות

באירופהמזלואתלנסותיצאגליליאיציק

שנהאותהשלבקיץ . 1989בשנתלראשונה

ומוסיקאיס GJלכוריאגבנפיביצועלקורסהגיע

הגיעגליליאחריס,רביסכמואנגליה.בגילפורד,

ידועיסממוריסשיעוריסלקבלכדיכרקדןלשס

 .בקורסלכוריאוגרפיסגלסחומרולשמש

המתלמדיסהכוריאוגרפיסאחדשלפרישתו

הפורמליתההכשרהאתלקבללגליליאיפשרה

ככוריאוגרף.שעשההיחידה

עבודתואתויצרשבע"בתיילחזרגלילי

גבריסלשנימחולזהודו-עת".יי ,הראשונה

לעבודותבניגודשלר.וויליאסשללמוסיקה

בוסריצירתאינהיידו-עת"רבות,ראשונות

עלהמצביעובוגר,מקסיסמחולאלא ,מבטיחה

לחזורגליליעתידשעליהןמהמגמותחלק

בתיחכוסהמשולבתפיסיותאחריס:בריקודיס

אנושי.כיצורהרקדןניצבשבמרכזהתנועתי,

לו"תגוךזאלוהים,אתתרואייכש

גליליאיציק ,חכהכפך'יגךקהים, ,גליליאיציק ,'בוך

" OU SEE GOD. TELL HIM ץ"WHEN 

CHOR.: ITZIK GALILI. DANCERS: ITZIIK GALILI. JENIFER HANNA 



II דו-עתII להקתשללרפרטוארנכנסII בת

והמוצלחהארוךהסיורבמסגרתשבוצע ,"שבע

ב. IIבארההלהקהשעשתה

לרקדןדואט-"קרטון"אתויצרהמשיךגלילי

ראשוןבפרסשזכהמס,ךעלמצוירתולדמות

 '." 90למחולגוונים IIבתחרות

לכוריאוגרפיהלפנותגליליהחליט 1991בשנת

עםשבע."בת IIאתועזבהראשיכעיסוקו

המנהללתפקידנהריןאוהדשלכניסתו

זובלהקהנוסףיוצרכלכיהיהברורהאמנותי,

הדלותהאפשרויותשני.במקוםתמידיהיה

כהצלחתוממש

ככוריאוגרף,

שלהמהירה

ההתקדמות

גלילי
נובעתכרקדן,

קשהלעבוד

מהכלאת

מנכונותו

ולעשות

להתקדם,בכדי

לזריזות

שנדרש

בצירוף

וגופניתנפשית

לו שאיפשרה

תנועהללמוד

אותהולבצעבמהירות,

אנרגיהברמות

גבוהותומיומנות

השאירולאלהציעהישראלילמחולשהיו

אותוהביאושלווהכשרוןשהאנרגיהלמיברירה

גלילישנים.בשלושעבודותמעשריםיותרליצור

ככוריאוגרףעבדושםבאמסטרדם,התמקם

העלהוכןבאירופה,שונותלהקותעםעצמאי

קטנים.בתיאטרוניםיצירותיושלערבים

רקדניםעםיחדנוצראלהערביםמביןהראשון

לארצםוחזרובישראלשרקדוהולנדים,

 .המפרץמלחמתבתקופת

עבודותויצר ,-1992בבישראללעבודחזרגלילי

שבע",בתו"אנסמבלשבע",ייבתלהקתעבור

מסיבת IIאתיצרהלהקהעבוראז.שהוקם

מחולקטעישכללריקודשלי",הקטנההגינה

בימתיותהמצאותבצדמתוחכמים,קבוצתי

פנימיות")יי(אבוביםעםמחולכמומפתיעות,

טרקטורים.צמיגישלמנופחים

אלמנטיםזהבמחולישדו-עת""ב iכמממש

אתבורואים "ב"קרטוןוכמוביוגרפיים,

להתנסותשלו,והדחףגלילישלהיצירתיות

 .בימתיתהבעהשל(ומשונים)שוניםבאופנים

אולםבגימיק,לעיתיםגובלתזויצירזויות

ופיתוחמחולותיושלהעשירהתנועתיהתוכו
בראששהוא,גליליעלמעידיםהקומפוזיציה

 .מחולותיוצרובראשונה,

אזורלמצואמצליחהוא ,הטובותבעבוךותיו

התנועה ,הבימתיותוההמצאותהיצירתיותבין

רקאינםאלהבמחולותהדואטיםוהאנושיות.

עימותמפגש,אלאלשנייםמשותפתתנועה

סבטי(נבריאכ ,ד(ולר ,נכיכיאיציול ,'כור ,"דרכויכסיי

CINDERELLO", CHOR.: ITZIK GALILI, DANCER: GABRIELSOBATIN " 

בהונגריה,להקותעבורעבודותיצרגלילי

בהולנד.וכמובןפורטוגלקנדה, ,דנמרק ,גרמניה

היאכה,עדביותר,השאפתניתעבודתו

II סינדרלוII , לצלילישלםערבשלבאלט

באלטעבורפרוקופייב,שלייסינדרלה"

שווייץ.בז'נבה,תיאטר"גראנד IIה

ספק-ספק-לטיפהאותהשניים.ביןושילוב

המפגשיםאתמאפיינת IIדו-עת IIמסטירה

מרתק ,כזהמפגששלו.במחולותהאנושיים

האנסמבל,עבורשיצרבמחוליש ,ומסתורי

II אשהגברים,לשנימחול-הפרפר"אפקט

 .מוסיקליליוויללא,בנייןלבניוערימת
כלואאסירהואסינדרלוגלילי,שלבגרסתו

המתעמריםמרושעים,פושעיםשלושהעםבתא

 .ענקיתרגלכףלושישבגלללוולועגיםבו

חלומות ,בדמיונותמפלטמוצאסינדרלו

כףישלהשגםנסיכהעלמהןאחת ,ואגדות

 ...כזורגל

II להקתידיעלבוצעהפרפר"אפקט

II סקאפינוII הכוריאוגרפיהבתחרותההולנדית

אהבוהצופים .-1992בבחרונינגןהבינלאומית

 , IIהקהלאהדתפרס IIבזכהוהואהריקו,דאת

מדידומהשהואחשבהשופטיםאחדאולם

צעירבלגיכוריאוגרףידיעלשנעשהלריקוד

(שגליליהבלגיהכוריאוגרףגם .כןלפניכשנה

אותו .בלבניםהשתמשכלל)הכירלא

הואכי-בכתב-יותרמאוחראישרכוריאוגרף

מדמיוןיותרגלילישלבמחולשישמוצאאינו

אפקט IIונעשהכברהנזקאך ,לעב(דתומקרי

 .מהשופטיםבפרסזכהלא IIהפרפר

אינוכללובדרךשמריו,עלשוקטאינוגלילי

היאהבאההעבודהעבורומעבודותיו.מרוצה

שלוהכוריאוגרפיתהאמירהאתלחדדהזדמנות

ליצורהספיקכברהואאמינותו.אתולשכלל

בהולנד:הבכירותהלהקותכלעבור

נדרלנדס IIה ,"הלאומיהבאלט II"סקאפינו",

כשלא .חרונינגןשל IIרפלקס IIוה "תיאטרדאנס

 31עצמאייםרקדניםקיבץלהקות,עבוריצר



העיקרןןמכיסן.שמימןבערביםעבןדןתןהעלה

בכלןלעבןדהמןמנטןםאתלהמשיךהןאשלן

כיאפשרןתיןצרתשלןהערביםהצלחתתנאי.

ממסדית.בתמיכהשתזכהקבןעהלהקהתןקם

שהם ,ריקןדיןשלהאןפייניםהמרכיבים

 ,ןהביקןרתהקהלבקרבלהצלחתןהסיבןת

לדעתי: ,הם

אנרגטימאן,דאתלטי ,הרקדןגליליאיציק

באןתאלהתכןנןת .מצןינתתיזמןןיכןלתןבעל

לגליליישאך .יןצרשהןאבתנןעהביטןילידי

קפיצןתשלצדכךמאן,דרחבדינאמימנעד

פשןטןתתנןעןתגםישאקרןבטייםםיןגלגןל

דרמטיאפקטליצןרשמצליחןת ,ןמינימליןת

השפעןתשלןבתנןעהמגליםלעיתיםחזק.

בתנןעהקןיןתרדןרשגליליאךנהריניןת,

זהמןגדרת.יןתראצלןןהגןפניןת ,ןבתבנית

להםשיש ,באירןפהלרקדניםמאןדמתאים

רקדנים .קלאסיבבאלטחזקרקעכללבדרך

 ,מענייןאתגרגלילישלבתנןעהמןצאיםרבים

ןמעברתמןרהללאאףאיתןלעבןדןמןכנים

המקןבלןת.לשעןת

רביםלכןריאןגרפיםבניגןד-הכןריאןגרףגלילי

בעלןתעבןדןתלחברמצליחדרכם,בתחילת

מעטאצלןישמןרכבים.תנןעתייםמרקדים

שהןאהקבןצתייםןבריקןדים ,אןניסןנןמאןד

בריקןדכבר .ןייחןדיהכרחירקדןכליןצר

הגינהמסיבתיי-שעשההראשןןהקבןצתי

ןמהניםמןרכביםקטעיםיש-שלי"הקטנה

רבתנןעתיקאנןןכמן ,הקןמפןזיציהמבחינת

קןלי.

לזהןתןניתן ,רבןתעבןדןתכאמןר,יצר,גלילי

שבהןאאךאצלן,ןכןריאןגרפיתנןעתיסגנןן

אמצעיםשלשןניםסןגיםןמנסה ,ןמפתיע

במחןל ,למשלןמןסיקליים.תנןעתיים ,בימתיים

בתנןעה ,נשיםשלישייתמציבהןא "טרקידןסיי

בריקןד ,כמן-יפניבקצב ,ןמינימליסטיתאיטית

במחןל ,זאתלעןמתןסגןר.אינטימי

" TO TOPOORAPHY TOO ", ניכןרהמביע, 

 ,זןגןתארבעהמןפיעים ,ןארןטיקהתןקפנןת

 .ןאלימהמהירהאקרןבטית,בתנןעה

הבנייןלבניהבימתיים:באמצעיםגיןןןגםיש

הרגלכף ,המןסיקהנטןלהפרפר"אפקט"ב

 .ןעןד "קרטןןייבריקןדשהןלבשהמגןמיהענקית

לליןןיבטקסטלהשתמשגםמהססאינןגלילי

אלןהים,אתכשתפגןשייבדןאטכמןהמחןל,

המחןלבתחרןתהןפיעאיתןלן",תגיד

 .-1994בדללסןזןבמרכזהבינלאןמית

שמדגישים ,בתקןפתנןרביםליןצריםבניגןד

הרקדן,שלרגשיתהבעהמעןדדיםןאינםניכןר

תחןשהשןלטתגלילישלהמחןלןתברןב

רגשיתמןטיבציהישלרקדנים .מאןדאנןשית

הןאהמפגשהבמהעלנפגשיםןכשהם ,בתנןעה

שמלןןיםלטקסטים .פןנקציןנאלירקןלאאישי

גןרםאינםהםמשמעןת,ישמהמחןלןתחלק

גלילירבים.כןריאןגרפיםאצלכמןמןפשט

משמעןת,להיןתצריכהשלאמנןתמאמין

אתהמקבלישבבחינתרקלהיןתלהןשאסןר

ייכשתפגןשבדןאטבלבד.הצןפהדרךמשמעןתן

ללכדןניסיןןמסרישלן"תגידאלןהים,את

אך ,נאיןןילהיראןתעשןיזה .טקסטעםתנןעה

שכלהציניתמהרןחשינןי ,הפחןתלכל ,מהןןה

גלילישלהאמירה .זמננןבןלמחןלאןפייניתכך

אמיתי.ממקןםבאההיאכיבנאלית,אינה

ןאישייםגרפייםביןאלמנטיםגםמכניסגלילי

 .למחןלןתיןמאןד

בשמירהטמןןהצלחתןסןדעצמןגלילילדעת

שאינםןמןסדןתאנשיםעםגםתקשןרתעל

פןסקתבלתיבעבןדה ,בהבטחןתיהםעןמדים

י'ם, Vקהתנאיםאםגםעצמייםרחמיםןללא

המשתתפים.כלעםחיןבייםאנןשןביחסי

עללשןבשמחגליליעםשעבדמיכלכמעט

בפירןתלחזןתשנןכללקןןתרקנןתר .החןןיה

בישראל.גם ,יןתרתכןפןתלעיתיםעבןדתן

בפרסגליליזכה-1994ב

ION זcPHIL IP MORRlS SELE היןקרתי

 ,שםשעתידןןדןמה ,בהןלנדהשנהככןריאןגרף

ישראלעםןהקשרשלןהשןרשיםכיאם

איציקעשהלהןלנדכשעברמאןד.עמןקים

איןהיןםשגםרקןחבל-נבןנההחלטהגלילי

 ~מקצןעית.מבחינהכאןלחפשמהלן


