
 חנ{!\סיף

מנורגיוראמאת

לויחייםאיורים:

6 

י
 .עתיקהיהןדיתהמצאההןאהיןבל ..........

לסכסהמנהגכך.עלמדןברבתנ"ךכבר IIIIIIIIי"""

הגיןןבןאיןעגןליסתאריכיסבמסגרתתןפעןת

ןאפילןןמאןת,עשרןתאיןבטבעממש.של

בכך.מתחשבתאינההאנןשיתההיסטןריה

אןמגרהכאילןשהיןבלהןא,היחידיהיתרןן

אתןלמדןדלבדןקלסכס,אןתנןמכריח

שחלן ,ןהאיכןתייסהכמןתייסהשינןייס

מת.ימסןבתקןפה ,דניסבהבתןפעה

רקבאמתתחןל(שאגב,אלפייסשנתקדחת

עןד ) ... 1999בסןףןלא 2001שנתבינןאר

מופרזראשבכובדמתיחסיסהכלוכבר ,לפנינן

ישראל,מדינתשלקיומהשנותלחמישיס

ציונות.שנותומאה

הציןניתהתנןעהבהצלחתפלאימשהויש

בלבדשניסיובלכעבורישראלמדינתןהקמת

מדינה.ייסדששס ,בבאזלהרצלהכריזמאז

שתישסהקיסשבעצסלשער,היהיכולהוא

ואין ...הפלסטינאיתואתהיהןדיתאתמדינןת,

עגוסכיוסישראלשלמצבהאס ,משנהזה

ןעסעובדה,היאישראלכמוהן.מאיןומדכא

להתווכח.שלאמןטבכידוע, ,עובדןת

שלרעיןנותיובהגשמתביותרהגדולהפלא

שהואמשהןדווקא ,בעיני ,הואהרצלתיאודור

השפההחייאתעלין:חשבלאכללעצמו

היתהלאחיהכשפההעבריתללאהעברית.

לאהעבריתתחייתוללאישראל.מדינתקמה

ארץ-ישראליתואומנותתרבותנוצרתהיתה

ממש.של

למידעהמרכזשל 1996לשנתח IIהדןלפי

ביןכיהאחרון,להיות(העלולהתרבןתומחקר

זהמוסדהתרבות,מינהלשלהקיצןציסיתר

להקות 7בישראלפעלו ,) ...להתקצץמןעד

II ממוסדותII דור,-בתבת-שבע,-ןמתןקצבות

הבאלט ,קולדממה ,הקיבוציתהלהקה

רינהשלהמחולתיאטרון ,ענבלהישראלי,

מימסדיתלתמיכההזוכןתמסגרותשיינפל,ד

 ,רושלמיתיה IIהבמה II-קבועהאבל ,חלקית

באלט ,בן-גלונירדרןרליאתשללהקתס

ירושליסמחוללהקת ,התנועתרוןחיפה,

מהוותהןשדווקא ,צעירותעצמאיותולהקות

המחולחיישלוהרענןהתוססהחלקאת

שללהקותיהס-תקוןתןואתשלנוהאומנותי

 ,דניאלי,ענתמיכאלידניאלה,תדמורעידו
ורטהייסנןעהשל IIורטיגו IIולהקתדרנועה

 .שעלועדי

בצדהזכןת.בצדזאתכלמרשיס.בהחלטיבול

הצןפיס.במספר 23%שלירידהנרשמההחובה

זמנית.ירידהרקוזויתכןאבל ,מדאיגזה

נכחוצופיסאלף 300כמעטמקוס,מכל

מזהכשליששעברה.בשנהבמופעי-מחול

להקתבמופעיאלף-70בבת-שבע,במופעי

שלבאלהאלף-75וכהקיבוציתהמחול

 .הישראליהבאלט

חודשיסלפניששודרה ,יזיהטלןבתכנית

שלפלןסשעןתשלןשבמשךשדנה ,אחדיס

כלהמנחהשאל ,שלנןהמחולשלבמצבושידור

 :המכשילההשאלהאתמהמשתתפיסאחד

II הכניסוזה "הישראלי?בריקודישראלימה

-כלשהיהתחייבותישכאילולמגננה,הכלאת
לרבנותהתרבןת?למינהללמוזות?להיסטןריה?



מןדרנימחןלןביהמניהליצןר-הראשית?

לאכזה,דבראיןשבאמתשעהלאןמי, ,ייחןדי

קיליאןייריהאם .אחרןתבארצןתןלאאצלנו

אמריקני?אוגרמניפורסייתביליהולנדי?הוא

אושלן?המחולבסגנוןאנגליברוסכריסטופר

כמובןשוודי?אקמאץצרפתית?מאריןמאגי

שלא.

תרצה,אםאו,איזורישיוךזאתבכלישאבל

אשל,רןתזאתשהיתהדןמנייבשןת.של

אומנותשלגלובאליןתשייכויותעלשהצביעה

במשךשהשתנו ,בארץהאומנןתיהמחול

ה-שנותמאזשלו.יחסיתהקצרהההיסטוריה

מובהקתהשפעהזוהיתה 50ה-שנותועד 20

ששלטהאירופי,המרכזי IIההבעהמחול IIשל

ה-שנןתועדהמאהמחציתמאזואילואצלנן,

מעטהבמידהמושפעיםשלנוהיןצריםהיו , 80

האמריקני,האומנותימהמחןליותררבהאן

ממחולניכרתבצורההושפעאגב,הוא,שגם

אמריקניםשחוקריםאלאהגרמני,ההבעה

בכך.להודןתלהםנוחלארבים

כיווןניכרו Oוה--60השנותשלבאמריקה

פוסט- IIמןצלחתלאדיבצורהשנקראחדש,

אומנותעליוצריושלהשפעתםאבלמודרני".

החזקהההשפעהמזערית.היתהבארץהמחול

המאהשלהאחרןניםהעשוריםבשניביןתר

אולתיאטרון-המחולספקבלינודעת

פינהמסמלתאותוהגרמני,תיאטרון-התנועה

אבלזה,בתחוםיחידהאינהשבהחלטבאוש,

שבו.הדומיננטית

בארצןתהחדישהמחולמופעילשפעגרםמה

-80השנותשעדהולנ,דאובלגיהצרפת,כגון

בלבד?קלאסיבאלטאלאבהןהיהולאכמעט

בניו-יורק,למדהבאוששפינהלמרותלמעשה

שלהסגנוןלאאינוהמדהימהעבודתהבסיס

קאנינגהם.מרסשלולאגרהאם

למחולהכלשלהגישהאתששינהמה

המהפכהלמעשההיאהעכשןויהתיאטרלי

 IIהאבסןרדתיאטרון IIבבקטסמןאלשגרם

שלו.

 , 1953בשנתזהדראמטורגימהפךשלראשיתו
מאת IIלגודומחכים IIשלהבכורההצגתעם

מונח-האבסורדתיאטרוןבפאריז.בקט

מחלקתמנהלאזאסלין,מרטיןשהמציא

אחתבבתהשמיט- , B.B.Cה-שלהדרמה

אתששימשהדראמטורגי,המיבניהבסיסאת

בקטהעתיקה.יווןמאזהמערביהתיאטרון

עלילה,בושאיןמדהים,מחזהכתב

תכונותמשמע ,"אופי"איןשלדמויותיו

 ,למעשיהםמניעיםהמשמשות ,פסיכולוגיות

ההווהאלמהעברהזמןזרימתמהלךבוואין

שלהקביעהאחרות,במיליםהעתיד.ואל

בהכרחבראשיתוישמחזה,שכלאריסטו

הקיימיםהתנאיםהסברמשמעאקספוזיציה,

נעהומשםלשיאהמגיעקונפליקטוהדמויות,

הם ,שנוצרהמתחולהתרתלסיוםהעלילה

 .עודתקפיםשאינםחוקים

קורהשלאהוא IIלגודומחכים IIבהסיפור

שבשםהאבסורדמגיע.אינןלעולםוגןדןכלום,

שעצם ,בקטשלבהכרתונעוץהזההזרם

משמע .אבסורדהואשלנוהבכאבעמקקיומנו

שלנולחייםאחרת)אוונעלהמשמעותשאין

ייםחהבמסגרתאלאהקוסמי,במובן

תכנית-איןבלבד.ואחדאחדכלשלהממשיים

משמעאבסורדי,העולםולכןאלוהית,אב

זאת ,טראנסצנדנטאליתמשמעותמשולל

לעצמה.שמעברמשמעותאומרת

ןחידושיובקטביןמקריתהלאהקירבהומכאן

סרטרשלהאקסיסטנציאליסטית,לפילוסופיה

יכולעצמוהאדםשרקשקבעו,ועמיתיו,

אחריותקבלתידיעללחייומשמעותלהעניק

ללאבחייו,שנקרותקיומיות,בדילמותןעמידה

כלשהי.מטאפיזיתאוקוסמיתלתכליתקשר

הפסיכולוגי,הדמויותאיפיוןוללאעלילהללא

אינוהאבסורדתיאטרוןשעולם ,אומרזהאין

אתנבחןואםלהיפך.מרגש.ןאינןמרתק

תיאטרון-המחולשלהדראמטורגיתהתשתית

שיצירותיה ,נווכחדורה),ובניבאושפינהושל

מקוםאתבקט.שלעקרונותיועלממשבנויות

הדמויותשלהפסיכולוגייםוהדחפיםהעלילה

כגוןאחרים,בימתייםאמצעיםתופסים

פעולותןהפיכתמוטיביםעלהעיקשתהחזרה

זוסימליתןמשמעותלסמליןת.יום-יומיות

אחדשלריאליסטית,בצורהלאמנוסחת

שכלמשמע,אלגבראית.כנוסחהאלאלאח,ד

אתהמופשטתלנוסחהלהכניסיכולאחד

 .ולהשקפותיולוהמתאימים IIמספרים IIה

שלבמצבושדנהטלויזיהבתכנית

אחדכלהמנחהשאלשלנוןהמחול

השאלהאתמהמשתתפים

בריקודישראלייימההמכשילה:

הכלאתהכניסוזההישראלי?"

התחייבותישכאילולמגננהן

 ?למוזותלהיסטוריה?-כלשהי

הראשית?לרבנותהתרבות?למינהל

הקושיאתאחתבבתביטלההאבסורדמהפכת

מאזהמודרניהמחןלשלהעצןםהבסיסי

שלרשותה ,הדרמהלעומתנחיתותוואתהווצרו

מנתעל .רציףובסיפורבטקסטהשימוש

-לגמריפשטוומסימליולו-מסרלהעביר
אלללכתגרהאםשלרהודבנינאלצו

אוהיווניים ,העתיקיםוהאגדןתהמיתוסים

היהלאהחדישתנועהתיאטרוןהתנכיים.

תיאטרוןשיטותבזכות , IIקביים IIלעודזקוק

האבסורד.

עמןסתמהסימליותברחקאנינגהםמרס

אלוממשיכיהדורהובניגרהאםשלהמסרים

ואילומשמעויות.נטולתלכשעצמה,התנועה

שלהיוצריםרובגםכךובעקבןתבאוש,פינה

תיאטרוןלכיווןהלכהאצלנו,הצעירהמחול

תןמןגדראינןשלושהמשמעויותהאבסןר,ד

יצירהבכלשישולמרותריאליסטית,בצורה

מופיעותהןתמידלא ,וסיוםאמצעהתחלה,

 ...זהבסדר

טכנולוגיתרמהבעלתמדינהעודמכיראיני

קיומייםבמשבריםהנתונה ,כישראלותרבותית

שלקיצונייםמצביםכמוה.פוסקיםבלתי

עמוקהומחלוקתחברתיותבעיותכיבוש,

ואנטידתיות-מיסטיותהשקפותביןביותר

מתקדמת,ילןנית,חגישהןלביהומאניסטיות

יןצריאתגםלהביאאמוריםהיוליברלית

ןאירןעיםבהשקפותלעיסוקהחדשהמחול

ישראל.שלהקיומיותובבעיותפוליטיים

כוריאוגרפיותיצירותמעטרק ,יחסית

החברתי-ההיגדלתחוםשייכותמקוריות

שנייםרקלמעשהזהבתחוםהישיר.פוליטי

השעהלבעיותנמשכיםהמרכזייםמהיוצרים

באר.ורמיקולבןאמירהקיומיות:והצרות

להקתמרכזתוובהיעודזאתעשהקולבן

 , IIמתרגליםדה,ות"טוב,ביצירתולמשל ,ר IIתמ

 , IIמילואיםיומן IIבוצעהקיבןציתובלהקה

באינתיפאדה.העוסקותעבודותשתיהן

התיחסותללאעקיף,ביטויאיןהאםאבל

פחדיםתוקפנות,המלאלעולם ,לדראמטורגיה

?לפני-20ההמאהבסוףישראלשלוהיסטריה

התל-אביבי IIהעיר IIבהתפרסמהקצרזמן

חשיבותהושמפאתאלדורגבימאתרשימה

מחול IIשלזהבגליוןגםשניתמובאת

זאת.לנקודההתיחסותבהשיש ,) IIבישראל

בתנועההישראליבמחולמבחינהאלדורגבי

נעולמשהו IIבהשניכרבתנןעה ,תוקפנית

באופןכעסהרבהיש ) ...ואדישכביכולוקשה,

לאאלו ) ...והישראליהרקדןנעשבו

גםאלאהפנים,רק
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ןהנבעטהבןעטהגןף ) ...והשחןרןתהנעליים

 .") ...ושלןהמןחלטהגנדרנןתחןסרןאפילן

 .מאןדןנכןנהממצהאבחנהזןהילדעתי,

העבןדןתאתנבחןאםגםלמעשה,

כגןןהצעיר,מהדןריןצריםשלהמןצלחןת

אן "ייןרטיגןלהקת ,תדמןרעידןשלאלה

אןזןבצןרהמתיחסןתשכןלןנןןכח ,דרנןעה

 .האבסןרדתיאטרןןשלהיסןדלמןשגיאחרת

 ,חלקיתןלן ,עלילהלספרנסיןןבהןאין

ןהשימןשחפציםבעיקרהםרביםןסמלים

ןסצינהסצינהלכלהתיחסןתישבהם.

אתהמזכירהגישה-עצמאיכמרכיב

ןהתיאטרןןברכטברטןלדשלהתיאןריןת

הןא ,כלשהןכללינןשאניכרןאם-שלןהאפי

רןפפת.מסגרתאלאאינן

שעבןדתןנהרין,לאןהדגםאןפייניתזןגישה

בישראל.החדישהמחןלשלבמרכזןניצבת

אחתשכל ,ןמקןריןתמדהימןתסצינןתיששןב

שניתןמבלי ,ןמשמעןתיתמדןבבת ,דןבבתמהן

מןגדהגדאןלנןסחההעבןדהאתלסכםיהיה

פעןלהחןפשניכרנהריןשלבעבןדןתןמסןיים.

 .דעתןעלשעןלהמהעןשההבחןר-מלהיב

כןתבשהןאןהמןזיקההכןריאןגרפיה ,לגבין

לתרגםבעיהלןןאיןןרגשןתין,לכןןנןתיןזהןת

התנןעהלשפתהדימןייםןאתהתחןשןתאת

החפצים.אן

-מגיעהממשלעיתיםנהריןשלהכןריאןגרפיה
פרההאפשרי.גבןלןתאת-עןברת!לאאם

יןנגמןיןסישלהסןלןמחןל ,ממרןםהנןפלת

ןחןזרההןלךהטכסעלין,המטפסהאןגר,עם

שהפך ,"יןדעמידחייאשלגןברתבעןצמה

בת-שבע.להקתשלמסחריסמללמעיןלמעשה

בקבןקיתזמןרתביןמאדהחריפיםהניגןדים

נןסטלגייםןרגעיםאחדמצדהכחןליםהמים

הישןהידניהפטיפןןכמןןאינטימיים,

שייכיםכןלם ,"הטיטאניקב"שקיעת

 .הבקטיהאבסןרדלתיאטרןן

האחרןתבלהקןתןלאבבת-שבעלאלמעשה

 .לכשעצמהבתנןעהממששלענייןלמצןאאין

הסיבה,זןגםןאןליחבל.בעצם,ןזה,

לתחןםמןדרניתגישהשלהעדרהשמןרגש

העיסןקנןשאשהןאאצלנן,הקלאסיהבאלט

היכןלתןבשכלןללשמהבתנןעה

 .בימינןאןזיתהןירטן

הבאלטהיחידה,המקצןעניתהבאלטלהקת

שלןעבןדןתיהבעבר.שקןעה ,הישראלי

הכמעטןהכןריאןגרפיתהאןמנןתיתהמנהלת

מאןד.שיגרתיןת ,ימפןלסקיברטהשלן,יחידה

מןדעתהבלתיאןלי-גישתהמכךחמןרהאבל

ישראליםןליןצריםישראליםלרקדנים-

בית-ספרלבןגרסיכןיכלאיןלמעשהמלבדה.

בלהקתלהשתלבישראליתאקדמיהוא

הישראלי.הבאלט

ןהרקדניותהצעיריםהרקדניםרןב ,למעשה

להםאיןלימודיהם,אתהמסיימיםהצעירות

לאןישבחו"ל.מקןמםאתלחפשאלאברירה

היבשןתבכלמישראלבאלטאןמנימעט

גםמשלנןרקדניםאםאסוןאינוזהכמעט.

הכרחשזהשעהאבלבחו"ל,עובדים

ןיחסתעסןקהלמצואתקןןהאיןכיהמציאות,

מיאש.זהבבית,רציני
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המחולעןלםשלהחיןביותהתןפעןתבין

שרהשלעבןדותיהשלשיחזןרןהןאהישראלי

ידיעללנצחאבןדןתבגדרהיןשכבר-תנאילןי

שיריירב-תחןמי"אתניליימרכזשהפכהענבל,

ידיעלששוחזרו ,רןת"ן"מגילתהשירים"

משותףבמאמץהלהקהןןתיקיכהןאילנה

ובצדק!נלהבןת.לתגןבןתזןכןת

היא ,בעיני ,ביותרנהיהמרנהתןפעהאבל

 ,עצמאייםלהיןתםיצעיריוצריםשלשאיפתם

אירגןנייםמאמציםדורשהדבראםאפילן

כןריאןגרףכיממש.שלסכנהבווישרבים

 ,צנןעהןלן ,משלומסגרתלייסדהמנסהצעיר,

כבד.וכלכליאןמנותיעולעליונןטל

שלאלהכגןןקבןצותשלבשטחהופעתםלפני

דרנןעהורטהיים,ונןעהשעלעדי,תדמןרעידו

למסגרתלהגיענסיןנןתהין ,דניאליענתאן

ןרינהזין-איילרותרקלמעשהאבל .עצמאית

אםאפילן ,"מןסד"כעצמןאתביססןשיינפלד

ספןרדיןתלמעשההיןלהקןתיהןהןפעןת

למדי.

עלהשענןתללאלהצלחההבןלטתהדןגמה

ןנירדרןרליאתשלזןהיאממןסדותלהקןת

מןניטיןיצאשלשתיהןן"ןרטיגן",בן-גל

ממש.שלבינלאומי

משנןתשחליןהשינןיתכן

שלביחסןנןיימןעד-80ה

לאפשרותגרםהמימסד

השאיפהאתלהגשיםזו

לזמןעדלעצמאןת.

כל,היוהאחרון

קרנותשלהתמיכןת
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המחןלועדת/ןאומנןתלתרבןתהמןעצהןשל

ןהתרבןתהחינןךמשרדשלהאןמנןתמינהלאו

 ,למשכןרןתישמשןלאשהכספיםבכ,ךמןתנות

מדיניןתבלבד. ad hocפרןיקטיםלמימוןאלא

חפציםשכירתאןשירותיםמימןןשלזו

מסגרתתקוםשלא ,קבעהבלבדןאןלמות

בישראל.המחולבתחןםעצמאית

למדינתהיובלחגיגותלתכנוןבקשררקלא

הים- ,המזרחיבמחןלהענייןהתעוררישראל

דווקאולאו ,מעטיםלאמחולאןמני .תיכןני

שעד ,זהבתחוםלעסוקהחלומזרחי,ממןצא

חתונות ,בידורשללמיטת-סדןםהןכנסכה

שללתחיהעדיםאנומפוקפקים.ומועדונים

עולםשללגיטימיכמרכיב ,הערביהריקוד

המודרני.המחול

התרבןתתקציבשלהעגןםמצבןלמרןת

הגלגלאתשיסובבומניח,איני ,המקוצץ

 "הראוןהחלוןיימופעיהמשךגםאחורנית.

וכגןןואחריםדללסוזןמרכזשלהשןנים

אישיתיצירהמעודדהירושלמית) "הבמהיי

שמנהלי ,הרןשםליישאבלןעצמאית.

שמרנים ,בניאלערןכגוןהללו,המסגרןת

 ,"משןגעיםיימופעיםמעןדדיםןאינםמטבעם

 .שדרושמהבדיוקהריוזה

המיאשהכלליהמצבשלהעגומהבאפלה

קרןהןבפרטןבמחןלבכללהאומנות ,בישראל

 .מעטכךכללא ,בעצם ,וזהתקווה.שלאןר
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