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וישראלהולנךביוהקשרים
למחולהנוגעבכל

ומעולםמאזהיוהאומנותי
מקריםבמספראמיצים,

בארץהמחולבתולךות
מכריעיםאפילוהשפלה,

(אמסטרדם)שחייקואואווהמאת

המחולייתיאטרון- N.D.T .-ההאם

המובילותהלהקותאחתכיוםהנדרלאנדי",
להתקייםמצליחהיהבאירופה,והחיוניות

ללא , 1960-61שלזוהשניה,עונתוסיוםאחרי
שהתקייםהולנ,דלגבולותמחוץהראשוןסיורו

בישראל?

הבאלטמלהקתשפרשההמייסדים,קבוצת
רגל,לפשיטתהגיעהבאמסטרדם,אזשפעלה

החליטמס-ההכנסהשלהשומהפקידאבל

לתשלום,לחכותוהסכים ,ייבן-אדם"להיות
אמורותהיושהכנסותיולישראל,הסיורבשל

שלבהתערבותהוכ,ןהמאזן.מצבאתלהציל
 ,ואנגציליהרקדניתשלהאמרגניתרוזנברג,גב'

גרטרודשלמרקדניותיה ,בנעוריהשהיתה
אתלראותזכורביםישראליםבוינה,קראוס

מאנןואןהאנסשלהמוקדמותעבודותיהם עצמםשההולנדיםלפנידאנציג,ואןורודי 40
 . \.בהןלחזותהספיקו __

... 

אמנותיתהפריהשלהתהליךהחלאזכבר
הולנדייםיוצריםהוזמנותדירבקצב .הדדית

השניםובמשךישראליות,להקותעםלעבוד
עבדוישראליםרקדניםשלניכרמספר

הולנד.שלהלהקותבמסגרת

הולנדייםיוצריםהוזמנותדירבקצב
ובמשךישראליות,להקותעםלעבוד
רקדניםשלניכרמספרהשנים

הלהקותבמסגרתעבדוישראלים
הולנדשל

לעולםקפיצהלקרשהולנדנחשבתכיום

המחוללהקותשלוש .הבינלאומיהמחול
והבאלטסקאפינובלט , N.D.T .-ההראשיות,

ומצדנכבד.תפקידזהבענייןממלאותהלאומי
לבריכת-שחיהולהקותיהישראלהפכהשני

תנועהההולנדים.הכוריאוגראפיםשלמועדפת
לרקעהודותגםהתחזקהזודו-סיטרית

הלהקותממנהליאחדיםשלהיהודי
שלהמייסדתהרי .הולנדשלהמרכזיות
יהודיההיתהגאסקל,סוניהבהולנ,דהבאלט
שתיביןהבאלטיותמהארצותשהגרה

אתלהזכירישזהובהקשרהעולם,מלחמות
רקדןוורמברג,ראובןואתפונסקארל

והוא ,-60הבשנותלהולנדשהגיעישראלי,
הלאומיה"באלטשלממנהליואחדכיום

ההולנדי."

ייהדורשמכונהלמההשייכיםהכוריאוגראפים

גליליאיציקכוריאוגראפיה: ;ייפרוריס"
Perurim" ; Choreography: Itzik Galili " 

l~~ 

מאנן,(ואןייהמייסדים",אחרישבאזההשני",

אתמצאוהםגםשחייק),,ואןדאנציגואן

טרלינגס,האנסביניהםלתל-אביב.דרכם

וובה.ואדלינקנסיאןכריסטי,נילס

 ,ישראליותלהקותשלמופעיםסיוריומלבד
מאירוינר,אריהכגוןרקדניםבהולנדעבדו

נהרין,אוהדביניהםוכוריאוגראפים,גרמנוביץ'

גלילי.ואיציקרייטר-סופרדומי

שלמבית-מדרשההמחולנקלטבהןהדרכים
שונותהיוובישראלבהולנדגראהםמרתה

כךכלהתרשמולאהולנדאנשי .מזוזומאוד
וממהגראהםשלהבימתיתהקדושהמאווירת

שלייהטרורלכנותנהגושהם
המיתולוגי"ייהקישקושהפסיכואנאליזה",
ן Oוה--60הבשנותיונג.שלו"הארכיטיפים"

ביןנישואין :אפשריהבלתיבהולנדנעשה
פטי,ורולאןלימוןחוסהובאלנשין,גראהם

צ'יילדסלוסינדהבאוש,ופינהקאנינגהאם
פשוטשההולנדיםכנראה .קרסניקוהאנס

הם .השדכותפקידאתלמלאאוהבים
פורסייתביליאתאפילולערבבמסוגלים

 .יירוסאס"ולהקתהקרסמאקרבדה

עלהם,אלהנישואי-תערובתשלצאצאיהם
לכלפתוחיםבינלאומי,אופיבעליכן,

 .אידיאולוגיותשלגבולותוללאהאסכולות,
לחברהאופייניתמסורותשלהדדיתהטמעה

שנולדובהולנדהילדיםלרובבכלל;ההולנדית
נציגיםשלהםהיוחסיםבאילןיש 1945אחרי
פרוטסטאנטיותקתוליות,מסורותשל



התפוררותשלתוצאהזוהיכאחד.ויהודיות
היושעליהםהמסורתיים,החברתייםהמבנים
אחריבעבר.מושתתיםבהולנדהחיים

במלחמתההולנדיתהחברהשעברההזעזועים
אחרהחיפוששלתורוהגיעהשניה,העולם
נחרצתליבראליותביןשהתנהלחיפושזהות,
אישיותהחלטות .הפונדמנטאליזםבפניוהגנה

שינאת-הזרים,שלהסקאלהאתמציינותהאל
 .האיידסשלמזהאפילומסוכןוירוסלדעתי

אונהריןכגוןיוצריםשל,עבודתםזומבחינה
לדילמהרצויכביטויבהולנדנתפסתגלילי

הבא.הדורשלהגדולה

בנימיןהיה N.D.T .ה-שלדרכובראשית

יהודי,ממוצאאמריקניאףגראו(כוריהרקרבי

ארד"ייג'וליהספרביתלשממנהליוכיום
לעבודלהולנדשהוזמנומאלה,דאחבניו-יורק)

הואהיוםעדדמותה.אתולעצבהלהקהעם
רצונכםייאםבניו-יורק:לתלמידיומייעץ

להולנד.סעולהראות,צריךלומחאיךלהווכח
לאעבודה,שםלהשיגמסוגליםאינכםואם

שם."נעשהמהשתראוהעיקרחשוב,

אלאמנוסטאלגיה,נובעתאינהזועצה

בהולנדלמחולשאירעממהכנהמהתפעלות
אכן, . 1968בשנתהארץאתהרקרביעזבמאז

מזרחביןמפגשלמקוםהפכהבאמתלנדוה
התכווןלכךלאאבללצפון.דרוםביןלמערב,
 .שאמרמהבאומרוהרקרבי

ישבן-זמננוההולנדיהמחולאת
שלזהרקעעללראות

הםזותנועהראשיאנטי-ספרותיות.
ייריבהולנ,דהחדשהמחולקברניטי
מאנןואןוהאבסקיליאן

בקצרה:זאתלנסחלהיות?המחולאמורמה

עללהצביעגמורה,כנותעללהתבססעליו
תהייהספקנות,ולבטאממוסכמותשחרור
זוקביעההתנועה.שלמיסתוריןהבעצםועניין
זוטרתא.מילתאבדיוקלאהיאגםעצמה,

להאבקהמחולעל :חריפותביתרזאתלנסח
ותהיאסיגנונויהיהמחול,כלעל .במילים

להתרכזיהיו,אשרמשתמשהואבההטכניקה
ניתןהבלתיאתלבטאמיליםשלבאי-יכולתן

שלזהענייןעלנכתבהרבה .מילולילביטוי
לנסחאפשרשאידברים,
 .במילים

ההולנדיהמחולאת
רקעעללראותישבן-זמננו

אנטי-ספרותיות.שלזה
קברניטיהםזותנועהראשי

ייריבהולנ,דהחדשהמחול
כלמאנן.ואןוהאנסקיליאן
בעונהיצרמהםאחד

נהדרת,עבודהשחלפה
בכיווןאמונתםאתשביטאה

אפילובובמחול,זה
במשורריםהגדולים

משתתקים.

ידוע"ייבלתיאתיצרקיליאן
WHEREABOUTS "( 

)" UNKNOWN , אותומחול

עבודתועםיחדהציג

-יותרהותיקה
" STEPPING STONES ". 

הואהללוהמחולותבשני
מקורותאחרימתחקה

ומסעואדמותעליהמחול
ובזמן,בחללהאדםשל

המאמץאתאתוחוקר

סמליםבעזרתההיסטוריהאתלהביןהאנושי
מנסהמוסיקאלי,קולאז'רקעעלומסמנים.

למחולקידהולהחוותלהתמודדקיליאן
הכשרתואתקיבלבסיסושעלהאקדמי,

בואבלבנעוריו.פראגשלבקונסרבאטוריון

ואתהריקהחללאתחוקרגםהואבזמן

אומנותו.אתהמקיפיםההמשכיות,

הרוחניהתחוםבאותוצועדמאנןואןואילו

לפסנתר,יצירותלשלושייפנטאסיה",בעבודתו
זוביצירהבוסוני.שלבעיבודובאךמאת

כלקודםמתיחסהוארקדניםזוגותלשלושה

שנותוחמששלושיםבמשךשניסחשלו,לסגנונו
מהמחולרביםציטוטיםזובעבודהישעבודתו.

פטישים"לפסנתרייאדג'יושלו
)" HAMMERKLA VIER ADAGIO "(, אבל

והנסיונותתוקפנית,יותרהרבההאוירה

אלהלשלוטוהגבריםהנשיםשלההדדייים
הדדיתתוקפנותאולםיותר.אכזריים-באלה

מוכנסת-לפגיעותביטויגםבעצםשהיא-זו

חצרונייםנימוסיםשלהמגבילהלמסגרת
קבלתותהליךאתמראהמאנןואן .ספרדיים

ואתנמנעהבלתיעםהשלמתוההזדקנות,את
כיוצר.הטכניתביכולתובטחונו

שלהמרכזיהנושאגםהואבמוותהעיסוק
האומנותימנהלואיגלינג,וייןשלעבודתו

ההולנדי",הלאומיייהבאלטשלהחדש
זודאנציג.ואןרודיאתשנהלפנישהחליף

ואיגלינג .נורייבשלמותועלאבלשלמחווה
-הדורגדולישלהנאמןכתלמידםכאןמופיע

כ,ךכדיעד-ובז'ארמקמילןדאנציג,ואן

אומנותית.בגניבהאותולהאשיםשאפשר

הפועלותהמחוללהקותהיוומעולםמאז
נותול..כשרקפיצהקרשובהאגבאמסטרדם

פולהםבהםהבולטיםהשנה .חדשיםיוצרים
 N.D.T .-הרקדןאנגליה,ילידלייטפוט,
גלילי.איציקוהישראלי

ספקבלי , N.D.T .-הרקדניעלנמנהבהיותו
מצליחהואאבלמקיליאן.מושפעלייטפוט

להשתחררוכךאישי,משהולצעדיולהעניק
השימושכובלת.יימשפחתית"ממסורת

לשיגרה,היהכברהמודרניבמחולבכסאות

להםמתעופפיםהכסאותלייטפוטאצלאבל

לגמרי.אחרסיפורכברוזהבאויר,לפתע
 , N.D.T .ה-שלהאחרוניםהסדנאבמופעי
עדיןבדואטהבלאתלייטפוטהפתיע

ליאון.סולולרקדןלעצמוומבריק,

בעתבדיוקלהולנדשהגיעגלילי,איציק
בפרסמשזכהלציבורנגלההמפרץ,מלחמת

חרונינגן,בעירשהתקיימהבינלאומיתבתחרות
הוזמןהוא .הפרפר"ייאפקטשלוהטריובזכות

 .סקאפינו"ייבאלטועם N.D.T .-העםלעבוד

היוו"פירורים"עיוורת"ייממלכהעבודותיו
הוכיחוהואחזקמחולשלעזההתפרצות

ודימוייםסמליםלעצביכולתואתבעליל
בתאורהמשכנעתבצורהולהשתמשאלגוריים

תנועתית.ובדינאמיקה

אדעםעבודתוברמתמשתווהגליליאיציק

החדשהאומנותימנהלו ,) ED WUBBE (וובה

זהותלעצבהמנסהסקאפינו",ייבאלטשל

בימיםזו.ותיקהללהקהחדשהאומנותית

מנסה ,וקיצוניותאינדיווידואליזםשלאלה

מבליבינלאומית,אחידותללהקתולשוותןובה
עליונמאסה .אידיווידואליותעללותר

אומנותייםמוסדותשלהמלאכותיתהאחידות
 .בימינורבים

עלשכונתה ," KATHLEEN "החדשה,בעבודתו

שנותשלהפרבריםייסיפןרהמבקריםידי

אותוחדש,לקהללהגיעמנסהוובה ,התשעים"
שנותשלהמרדנייםהסטודנטיםשביןדור
שלתורםהגיע .-80השנותשלוהיאפיס-60ה

החברה,כלפיעמדתםמהילההחליטאלה

שלהאינטרסיםעלהפרטאתהמעדיפה
הכלל.

ברמתמשתווהגליליאיציק
 ) EDוובהאדעםעבודתו

) WUBBE , האומנותימנהלו
סקאפינו",באלט IIשלהחדש
אומנותיתזהותלעצבהמנסה
זוותיקהללהקהחדשה

שבחייםהתסכולאתמראהשוובהכשםממש

המאבקעלהצביעגליליאפור,בטוןקירותבין
אשהאוגברכלבתוךהמתנהלפוסק,הבלתי

עלהמועדפיםהצבעיםהמינית.זהותםעל

שלוצהובמאובקאפוראדמדם,חוםהםגלילי
 .חולות

מרעהשלבצפיפותמאוכלסשטחאותוהולנ,ד
להקותבשפעשנהמדימוצףחקלאיות,וחוות

למצביםאטוראינדיקה .העולםמכלאורחות

ייפסטיבל :שנייםבעיקרהםבעולםהמחול
המחולו"פסטיבלהולנד"

הפסטיבליםשני .הולנד"של
מרקידיעלמנוהלים
לחשוב,ואפשריונקרס,
לומקנהזהתפקידיםשכפל

בשנישליטתואולם .מונופול
גםלומקנההאירועים
אתלווסתאפשרות
אלה.מולאלההמופעים

מתענייןיונקרסספק,בלי
שלההיסטוריתבהתפתחות

אירגןיוניבחודש .המחול
שלמרתקתרטרוספקטיבה

דהתרזהאנהשלעבודותיה

 ANNEקיירסמאקר
TERESA DE 

KEERSMAEKER , החל
משנתהראשונהבעבודתה

דרכהאתהחלההיא . 1981

בהולנדגראפיתאוככורי

לצלילי ," FASE "במחול
ריי,ךסטיבמאתמוסיקה

המופעתוךהגיעשאחריו

שלההמעייף
" ROSAS DANS ROSAS ", 

בהכרהאותהשזיכתהעבודה
וובהאדכןריאוגראפיה: ;ב"קאת'ליו"רוטרדם-סקאפינו"ייבאלט

" Ballet Scapino", Rotterdam, in Ed Wubbe's "Kathlene _41 



תריסרבישראל.גםבשעתוובוצעהכללית,
כניעתהאתהציגההיאיותרמאוחרשנים

עלשהתבססהבעבודהלמוסיקההסופית
באד.שלצליליו

שהתקייםהולנד",שלהמחולייפסטיבלתכנית
זויותר.הרבהמקיפה , 1993באוקטובר

היא .ומהפכהחידוששיחזור,עלמבוססת
נשכחת"לארץליישיבהמחודשבביצוענפתחה

נהרין,אוהדמאתו"פרפטואום"קיליאןמאת
שלהותיקים""להקתבביצועועבודות

 ,) N.D.T.-3)tהנדרלאנדי"המחולייתיאטרון
מאנן.ואןשלחדשהבכורהובהן

היוצריםשלעבודותידיעלמיוצגהיההעבר
בשניםהחדשניהמחולשלהמרכזיים

ז'קליןדילן,ואןביאנקהביניהם . 1975-1985
טוןסימונס,טוןשאטל,דהקריסטינהקנופס,

עדייןאלהיוצרים .טרלינגסוהאנסלוטכרינג
המתענייןהנסיוני,ההולנדיבמחולמרכזיים
ואקספרסיוניסטי.מינימאליסטיצורני,במחול

היותרלכלאונשכחו,הראשונותעבודותיהם

היתהזודהויים.וידיאוטייפיםגביעלנשמרו
שוב.מבוצעותלראותןהזדמנות

ידיעלמיוצגהיוםשלוהמרדניהצעירהדור
 PIETER DEההולנדיםהכוריאוגראפים

RUITER -וHARIJONO ROEBANA , שניהם

שניולידםלעבודתם.לבלשיםשישיוצרים
שלבנםהראשון,זועמים,אמריקניםצעירים
וחיבגרמניהשנולדמטורקיהמהגרים

מפחדשאינוהאיידס,נגיףנושאבלוס-אנגילס,
כללקבלדורשהואונוראותיהם.מהחייםעוד

היסוס.ללאסיכון

האסתטיקהאתמתקיףאויקונוררנסגם

 ,וזריזהמרתקתברוטאלית,בצורההמסורתית

האמריקניםשניציטוטים.שלשפעבעזרת

II סקאפינובאלטII גליליאיציקשלביצירתוII פרוריםII 

" Scapino Ballet" dancers in "Perurim " 

קני-המידהאובדןאתבעלילמראיםהללו
 .האנושיתהתרבותשלהבסיסיים

ואן(קיליאן,המבוגרהדורכימוכיח,זהכל
והדורבמותניו,כוחועדייןשאטל)דהמאנן,
כברגלילי)רויטר,דה ,לייטפוט(וובה,הצעיר

מסתכנתאני .מרשימיםכיורשיםמופיעים

שלשקביעתוסבורהאניאבלבשוביניזם,

לאהולנדהקודמותבמאותנכונה.הרקרבי
מאזאבלמשלה,מחוליתמסורתפיתחה

שלמסורתיצרהבהחלטהיא 1945
חיונית.כוריאוגראפיה

rf-

ישואל,שלהגזולההמחולחגיגת

המוהיביםהגלילנופיוקעעל

כומיאל.מהעיוהנשקפים
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