
לרעיונותפתיחות
טבועהחדשים

האמו.שלבנפשו
חדשרעיוניעולם
לאפשריכול

שלשלמהצמיחה
אמנותיתעשייה

סיכויבוויש

היכולתלרענון
כו,אםהאמנותית.

אתלנעולמדוע
צעירילפניהדלת
בפניהמחול
חדשיםרעיונות

מחול?של
מרגוליןירוןמאת

בפניכזודלתנועליםכיצד
הצעירים!

מהםלמנועהיאהשיטותאחת

החדששהרעיון ,באמנותלצפות
השתמשהבהשיטה .בבסיסה

כלפיגראהםמרתהלמשל,בשעתה,
סוקולב,אנהזוהיתהתלמידיה.
יצאהההנחיהאתלהמרותשהעזה

פוקיןמיכאלשלהקסמיםעולםאל
 .בכשרונוונשבתההרוסי

דירעיונית,תחרותלנטרלעל-מנת
המכשירויחידאחדמרכזביצירת

שנים.לאורךמורים

ת, Iונ Iרעת Iתשתבהעדר

נו Iר Iצעובצדק,הושפעו,

שלהקךהמהאופנה
התקשורתאמצען

המחולאלם, Iקנ Iהאמר
ו Iמאלכמובןעו Iהגהחזותן
שלשה Iמהדרוכחלק
והמשך-הכללןון Iהרע

ונות Iלרעחות Iהפתטול Iב
ם Iחדש

מאפשרתאינהבחשיבה,דיוןמניעת

 .הרעיוןשלניתעינייוביקורתבירור
התלמידלבתשומתהפניית
הכללי,במרחבמשנייםלפרטים

ושומרתמהותידיוןמאפשרתאינה

הקונפורמיסטיתהמסגרתעל
בשם .פונטציאלייםממורדים

המודרני",המחול IIכ,ןכלהמפתה
שלעבודתהדרךהכלבסךשהיה

סנטורותשוןטדשלאחתתלמידה

מיהקראוס,גרטרודאתהזזנודני,

-השולייםאלכהןוירדנהארטובה
הותרנושלהן.היצירהחייבעצם
כדירקלמעשה, .דואבותאותן

כיצדעיניהן,במולראותשיוכלו
התחפושתבעלהמכניהעולם

הקלאסיותהפיגורותשלהחזותית
- IIהזרכובש IIהאתהצידהמסלק

שנה, 20כעבורגראהם,מרתהאת

 .-70הבשנות

זה.מגורלניצלהתנאילוישרהרק

האמנותיהממסדבעינישנחשבהמשוםשמא

אמנותי!למחולולאלפולקלורהשייךלמשהו

כפילה,בסתירהאורוח,ללאגוףעבודות
לאנגרולנדהגדולהאנגליהפסיכולוגשמזהיר

) II שלתהליךיוצרותאינןהחצוי"),האני

אשליהאלאהאדם,שלהפרטיהעולםצמיחת
בלבד.

הציבורעבוראלמוניםנותרו IIהאמנות"פקידי

אתהמשלמיםהאמנים,עבורוגםהישראלי
רקדןולונולדלאבינינוהחלטותיהם.מחיר
מהלךמשנלקחכיניז'ינסקי.שלבדמותואחד

תלמידימצעירינו,הרעיוניוהבירורהחשיבה
 ,מבוססתלאתקווהעםנותרוהםהמחול
עליהםשיבואהחזק,הזר",כובש IIבתלויים
שוטים,במבוגריםאואותם,גםויכניעמבחוץ

הרעיוןשאתמאחרטכני,עולםלהםשהבטיחו
בארץהמחולאמנותבראשיתשצמחהייחודי,

-ההכללהרעיוןלמעןמהזירהסילקושלנו,
שלהשיכליתהתפתחותו .החזותיהרעיוןקרי

להתמזגשאיפהלמעיןהצטמצמההצעיר
ידיעלשהוכתבהתנועתית,לתבניתולהדמות
המכאניים.האומנים

דן Iשראתגםלקה Iסקה Iהמכאנ
ופן Iלהה Iהכמ

אתגםסילקהוהמכאניקהשניםעשרעברולא
אפילוכאןנולדלאליופי.הכמיההשרידי
שהגיעולאחרגםכיאחד.גדולקלאסירקדן
לאעצמו,ברישניקובאתשלימדומוריםלכאן
שנגוז,המיוחדותרעיוןאתלהשיבהיהניתן

 .לתחיה

יצירהמעשהשהכתיבזעם,יצרהתיסכול
הכללי.במישור IIהזעםאמני IIשלזרם .בהתאם
 .האדםשלהתינוקיתההתפתחותראשית

קריעתחירבונים,השתנות,נפילות,חיבוקים,
לקיחתרבייה,אבריחשיפתהריסה,דברים,

בתחוםמינימליתמיומנותוטיפוח.לפהחפצים
אלו ...הברותהשמעתהקשה,ריצה, :מצומצם

הזעם'!אמני IIשלהחזותייםהאמצעיםהם

ת Iמשמעותתרומהשראל Iל
גשן Iהרהכשרוןשלתוחו Iבפ

ת, Iמהותנון Iשבנקודתלהתהפך
דמותלעצבתן Iנלאה Iשבלעד
מחולןבזמןת Iמחול

איןשלם,מהלךליצירתהנחוץידע,ללא
עלהתקבלההחזותיתהתבנית .ליצוריכולת

בהוהשאלהבהתלהבות.המימסדאנשיידי
למהובכאב:בלחשמהדהדתעודנהפתחנו

לאלמהחדשים!לרעיונותדלתותלנעול
מעולמםלחברתנולתרוםלצעיריםלאפשר
מחינוךהנובעבתסכולםלראותלמהשלהם!

אמנותי!ביטוישגוי

חשובחלקנשללם Iר Iמהצע
ת Iונ Iהחמהסקרנות

האומןשללהתפתחותו

ובצדק,הושפעו,רעיונית,תשתיתבהעדר

התקשורתאמצעישלהקלהמהאופנהצעירינו
כמובןהגיעוהחזותיהמחולאלהאמריקנים.

-הכלליהרעיוןשלמהדרישהוכחלקמאליו
כל .חדשיםלרעיונותהפתיחותביטולוהמשך
שהאהבהלשאיפה,בטבעיותהובילואלה

האומןמנסהשאליהםהחפצים,ביןתמצא

מרגוליוירוו :רוקד;ברוואלדדצלם:;דוד"בריתבנייימחולות
Yaron Margolin in his solo "Davidsbundlertanze" ; Photo: Eldad Baron 



השראהשואבשבמיטבומחול,זהולהדמות.
הפשטה)-(אבסטרקטהכלליותמרעיון

כאותומתאר,הרקדןהפסיכולוגי.ומהוידוי
אתלבטאיכולתוחוסראתהרופא,בפניחולה
הואטיבעו.אתהתואםמהדברוליצורעצמו

תרוציםשלמקובלתסידרהכותבארימתאר
שיטהלואיןלדיאלוג,פרטנרלואין :כגון

תקציב,לואיןמתאים,לבושלואיןטכנית,
מכוערשהואגמיש,שאינומגלההואולפעמים

שאינןנעליםנועללעיתיםוכו',שמן-
נעלייםעבודה,נעליכגון:לרקו,דלומאפשרות
סיבתאתמתארהואקריםהמבברוצבאיות.

כעסבדידות,כיאוש,לפעוליכולתוחוסר
אישיותהעדרעצמית,סקותהתרואבדן-דר,ן

להתמודדיכולתוחוסראופירחוסבימתית,
הצלחה.אויופיעם

מאמיןואניחשתי,יל,דבעודידרכי,בתחילת
אמנותהואשהריקודצעיר,כלחששכך

גבולעםלהתמודדהאדםשלכושרושבבסיסה
והןהגופניכושרומבחינתהן .האנושיתהיכולת
זאת,להגשיםכדיהרגשי.כושרומבחינת
ליצורלישיאפשרסו,דוכלדרךכלחפשתי
 .עצמאימחולורעיונותירגשותיממהלכי
האמצעיםכלאתלמצותהיתהשליהשאיפה

אהיהשלאמנתעלהגופניים-טכניים
אתלבטאבאמצעיםמוגבל

מחשבותי.והלךרגשותי

הגדוליםמהצייריםלמדתי
-התחנכתיברכיהםשעל
אתלמצואללמודשיש

מהלך,שיאפשרהרעיון
רגשות.שלטבעיתזרימה
איךלדעתכדילמשל,

שמבטאמהלךרוקדים
המשתנהשמחה

ושובכעסלעגמומיות,
לזהותוישגדולה,לשמחה
כפי-אנושירעיוןבדמות

 .איובבמיתוסלמשל,שמצטייר,
יותרעסוקיםשהצייריםברור

המהותיהשינוישיא.רגעיבהקפאת

יצחק,עקדתשלזהכגוןביותר,הגדול
גילויברגעהאחרונההסעודההגר,גרוש

לפנירגעסיניבהרמשהאוהבוג,דהתלמיד
להתנפץעומדיםהנשגביםשלוחות-הברית

כהןכירדנהגדולהרקדניתלמחול.שייך

תנועתאתמהרעיוןלדלותרקדניהאתמלמדת
 :בזמןהרגשהתקדמותתהליךאתהרגשות,

והופכתמולדתהמעירהפורשתלוט,אשת
 ...יקיריהגורלאתמגלהכשהיאמלח,לנציב
וגילויהתפוח,אכילתלפניאדםשללבותום

 ...גורלואתהמשנההרגעלאחריצריו

בספרוומדגישמוסיףעירונינפתליהאסתטיקן
הרעיוןאתלזהותישכיתלוי",הבלתיייהמחול
עלכימוסיקאלי.ורעיוןתנועתיכרעיון

בזמןבותואםלהיותבמחולהנפשיהתהליך
פיהשעלשבמוסיקה,והרגשותהגוףלתנועות

התנועהועלהמוסיקהעלבמחול,נרקד.הוא
המרכזיהרעיוןעםבתאוםלהמצאהגופנית

הרגשית;ההתפתחותמשלבישלבבכלשלו
 .ולקראתוהגדולהמהותיהשינוימשיא

שארביןמכילהלריקו,דהמתאימהומוסיקה
מהותיים,נפשייםמיפניםגםתכונותיה

 .זאתשמאפשרים

חשתי,יל,דבעודידרכי,בתחילת
שבבסיסהאמנותהואשהריקוד

גבולעםלהתמודדהאדםשלכושרו
כושרומבחינתהןהאנושית.היכולת
הרגשי.כושרומבחינתוהןהגופני

הופעהעללשמורכיצדגםשלמדורקדנים,היו
סדרבמיוחדאותישהרשיםזוכר,ואנינאה.

תזונהעלששמרניז'ינסקי,שלהקפדנייומו
שלאוהקפידההשכלה,טיפוחעלנכונה,

היתה,שעלולהספורטיביתבפעילותלהשתתף
סקרנותו .בעתידגופובכושרלחבללדעתו,
זמרלשליאפין,בעיקר-גדוליםלאמנים
ולמדיל,דכמונצמדשאליוהגדול,האופרה

והמישחק.האיפוראמנותאתממנו

הואחדשים.לרעיונותפתוחהיהניז'ינסקי
חדשהמחוליתתופעהכלובחנוהכירוופוקין

בעצם,וזו,האומנות.בתחוםחדשרעיוןוכל
הפוזות,חמשתולאהאמיתית,הרוסיתהשיטה

גםראיתםומזוית-נוטיםקטניםשאנשיםכפי

 .לחשובבצדק,

מהצעיריםכיחש,אניזאת?כלכותבאנימדוע
החיוניתמהסקרנותחשובחלקנשלל

שהמוריםלי,ברורהאומו.שללהתפתחותו
לפרנסתם.אמוניםלשמורחייביםהותיקים

לריקודמוריםהרבההכשירוושהמוסדות
מסוימתמידהבזאתישהמדינה.אתשהציפו

ללמודניתוהאםדבר:שלבסופואךחגיגה,של
עלללמודשישאוחולים?מאנשיםרקרפואה

גםהרפואה

מהבריאים

לריפוי?ומהמומחים
הריקודמוריכללא

לאבאמנות,עסקו
אפילוהיתהלכולם
בצילולחיותהזכות

לכןאמיתי,אמושל
התבוננותמזויתהרעיוואתלראותהוכשרולא

הקפאתאלאאינההמוסכמהושונה.חדשה

עלמסוים,ארועעלמסתכליםשממנההזוית,
מהםנדרשתלאגםלכורעיוו.עלאויצירה,

לבעיותהבנהלאוגםמוסכמותפריצת
היוצר.אתשמטרידות

אמנים .הצעיריםאלהואזהדברי
את .אמניםאצלאמנותלומדים

ויסייעשיבואבכ,ןתכירהאמו

שלאכךלהתפתח,בידך

ההצלחה,שללהעתקתהפך
בטרםקיימתשהיתה

נולדת.

בטהובו,אתלימדסליירי
כל .ליסטואתשוברטאת
מלומ,דגםיצאמהםאחד

ומומחהידעוגםרגיש,גם

גדולואישלמוסיקה,גדול
מכךפחותעלומיוחד.
 .להתפשרלצעיראסור
שלהמורההיהפוקיו

הנערוניז'ינסקיניז'ינסקי,

שיצרהראשוו,במחולרקד
ביה"סתלמידיעבורפוקיו

פטרבורג.בסנטלבאלט
שלהתקדמותועל-פי

רקלאהיהשפוקיונראהניז'ינסקי,
מורה,גםאלאגאוני,וכוריאוגראףגדולרקדו
 .לתלמידוהשראהלתתכוחבושהיה

לנויש .דרכיםפרשתעלהיוםנמצאהמחול

אתבעזרתםלפרוץחדשיםרעיונותהיום
המבנה.שלאוהצעדיםשלהקפואההמסגרת

ידעשוהכלכי ,לדווהיוםקשהכךעלאך
חדשים!מרעיונותהצעיריםאתלהרחיקאחת:
התאריםבעליעלשנפלהפרנסהפחדזהאולי

חוסרזהאוליעצמה.האמנותוחסריבאמנות
התקשורתלחסדיהנתוןהדורשלמזלו

מפתעלשהשתלטוהמאה,ובעליהחזותית
בעיותיהשורשיה,אתלהביומבליהאומנות,

היובהמהעת,להבדילהאמיתי.תחומהואת

בעליאצילים,בידינתוניםאמנותתהליכי
פלאפלמוכרימעיוהםימינושלהממון

בוניםשמם,אתלפארוכדישהתעשרו,
בהתאםתנאים,ומכתיביםתיאטראות

לחינוכם.

דרכים.פרשתעלהיוםנמצאהמחול
לפרוץחדשיםרעיונותהיוםלנויש

שלהקפואההמסגרתאתבעזרתם
המבנהשלאוהצעדים

המערבי,בעולםהמחוליתבמפהלכשנעייו
לאמנותגםחדרהרגשישהמרחבנגלה,

בראשיתהרוסייםהאמניםשלהמחולות

בפיתוחומשמעותיתתרומהלישראלהמאה.
שינויבנקודתלהתהפךהריגשיהכשרוושל

דמותלעצבניתולאשבלעדיהמהותית,
הדמויותעיצוברעיוומחולי.בזמומחולית

יירוחיצירתעםהרוסיבמחולהחלהייחודיות
ייפטרושקה".במחולוהמשכופוקיושלהורד"

התנועהאתשפישטהכללי,הרעיוןלדעתי,
היצירה,שלהמחוליהמבנהאתויצרבמחול
והמשכוויזנטלהאחיותבמחולותבוינה,מקורו

שלתרומתהאתלראותבליאבלבארה"ב.
אתלהביןנוכללאאשכול,נועהע"יישראל
הייחודיהמרחבביושהתרחשהמיזוג

יצירתשלמהותיתשינויבנקודתהמשתנה,
התנועתי.התחביריהמשפט

מנקודתהרגשיהרעיוןאתלראותהיכולת
באמצעיםולהגישוושונה,לגמריחדשהמבט

מהותי,באופוהמשתניםיסודייםתנועתיים

בביתשראשיתההישראלית,התרומההיא
 .כהוירדנהשלהאולפנה
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