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בעתכמעטלראות,אפשריורקבניורק
ישראליםרקדנים/יותחמישהאחת,ובעונה

פולבמאכר,נטעאתשונים:מופעיםבחמישה

ומסקרנת.חדשהבתכניתהבשו,להבותיוצאת

רשפים,,יוצאתרוביו-בארימרגליתאת

קראוס,גרטרודשלתלמידהבת-דור,חניכת

שלהאמנותילחיפושפרטימודעותבמסע

מרגליתאת ,)ר l1תמעם(שעבדהסטונרג'אנט

שיינפל,דרינהוחניכתמזרעיוצאתבנאיו

 ,קדריואבואת .ומעניניםקטניםבנסיונות

בעבודותלהשתלבהמפליא ,יצחקמבית

יוצר,פנחסי,ועמוספצ'י,פיטרשלהנפלאות

 .ומרקדמלמד

שלושהבחרתיזוגדושהבעונההמופעיםמכל

מודרנימחולשנותמאהשלבמסעדרךציוני

חלוצישלביכוריםביצירותהחל .באמריקה

האניגמהדרךהמאה,בתחילתהמודרניזם

הגיעהאשרקאנינגהם,מרסשלהממוחשבת

אדיר,בארישניקוב,שלהמפתיעבמופעלשיאה

 .צפויובלתיערנו

משחזרותבחיתוליו,המודרניהמחולאת

ורותשווכטדושמותלהקות,מספרלאחרונה

האמפרידוריס ,דנקואיזדורהסנט-דני,

 .לאוזוזריםפחותכברויידמו,וצ'ארלס

אוצרותהחושפתשלהם,היצירותהחיאת

המתועדחומרלשימורגםמסייעתעלומים,

דרךונן Iצשלושהבחרתן

מחולשנותמאהשלבמסע

חלהקה, Iבאמרמודרנן

חלוצןשלם I(ור Iברות Iצ Iב

המאה,לת Iבתחזם Iהמודרנ

שלהממוחשבתגמה Iהאנדרך

עה Iשהגנגהם, Iקאנמרס

שלע Iהמפתבמופעאה Iלש

רענור, Iאדקוב, Iשנ Iבאר

צפוןובלתן



אבלבחלקו,אמנםכלשהוא,בכתב

גםהיאעתיק,בחומרהמוגברתההתעניינות

אוליהמבשרתשורשים,וחיפושלמקורותחזרה

בתחומייותר,המוכרהפוךהתחדשותתהליך

 .אחריםאמנות

שהמחושובקאנינגהם,נמצאהנגדיבקוטב

אינושיהיה,ככלמנטאלימונושלו,הקיברנטי

האזנהשנסיוןכמו .ישןבנוסחעידוןמבטל

 .ומוצרטמבאךהנאהסותראינוברגלאלבן
רקדןבארישניקוב,מגלםזודו-קוטביות

להתערותשרצהקלאסי

מצליחהואבמודרניזם.

בנוסח ,חדשמימדלתרום

 .חדישלמחולישן,

אחורהלחזורכמוהיהראשוניםצעדיםהמופע

המודרני,המחולשלהילדיםחדר.ללהציץ :בזמן

 .הראשוניםבצעדיוהנול,דהרךמדדהשם

כנסייההמקום:סנט-דני.ורותשוןטד :ההורים

כןכמוהמשמשתוילאגי,הגריניץיבמזרחריקה

שאנחנונדמה,היהבאמתלרגע ...הזמןתרבות.

באקופלאשהראשונה,העולםמלחמתבשלהי

 ,מחוללסדנתבאחתאיתנומעבירמבויים

 :השנה .בקליפורניההמהפכניהצמדשקיים

החימוםבתרגיליהמשתתפיםובין , 1916

 .האמפריודוריסגראהםמרתההחדשניים,

להקת,ועכשיוכאןהמתקייםבמופעאבל
DENISSHAWN שנישלעבודותמשחזרתרק

 ,אילםסרטשלקסומהבאווירה .הראשונים

כפיכמעט.המודרניהמחולביכורימוצגים

בלהקהשנה,שבעיםלפניאותםשרקדו

 .וסנט-דנישוןשלתיהמקור

גבורישלישןתצלוםמוקרןקטעכללפני

ההם.לזמניםאופייניתבתנוחה ,העלילה

פעם,שלחדשותיומןבנוסחרקע,קריינות

שלקפואהבתנועה ,לחייםלרגעאותםמשיבה

קורמים,האחדכשעולה.המקוריעוהביצ

 .מחוטביםוגידיםעורהעתיקההיצירהביכורי

טוניקות :מהמקורמדוייקהעתקהתלבושות,

בנוסחאקזוטילבושאוםיקומביניזונדמויות

פניעלנאיביחיוךהאילם,הסרטבימיהוליבוד

הגברים.שלמרציןומבעהעלמות

 , 87ה-בתשרמןייןיגבעזרתנעשההשחזור
עםהממשיכההמקוריתבלהקהשרקדה

שהסתמכה ,הערניתהישישה .וויידמןהאמפרי

 ,המופלגזכרונהעלובעיקרהיוצריםרשימותעל

חיים,בשמחתהזמןרוחעללשמורהקפידה
הביצועשלהבתוליובתוםקדמן)תיגורנא-לה

במיסטיקהרווייםהריקודים.המקורי

 ,סנט-דניאתשאפפהמזרחית,ובאקזוטיקה

אמנותבתחומיגםתקופהבאותהונזכרה

 .אחרים

 ,סאטישלהמכושפתהמוסיקהכמו

לגברשוןטדשלמחולשליוותה ,ייגנוסיאן"

 ,מצריותידייםבתנועותהמאופיין,יחיד

לרפרטוארשהכניס ,שון .לצדדיםפשוטות

עלהדרוויש,מחולאתגםתרםגברים,ריקודי

החניתמחולואת ,האינסופייםסיבוביו

שלהסולובקטעיהיפנית.

ואלסייבלטוסנט-דני

אהבה"וחלום

 .השחורהסאויי ,בראהמסילפ
שלבאנאלימטקספיתחה'אותו ,המוזהב"

 ."מיאוורהחצרונהמחול"ובסאריהתעטפות

 ,הקשישהשרמןייןיגעםבטלפוןשוחחתי

 , 17בגיל .התקופהתולדותעלספרשכתבה
דניסשוןללהקת,התקבלהבתיכוןבהיותה

זההיהלא , ZOה-בשנותאםשאלתיהמקורית.

 .בבאלטבמקוםמודרניבמחוללעסוקחריג

כהחלטהנתקבלזההאמנותית,במשפחה ,לא

 ,ושוןסנט-דנישלס"ביה .ענתההיא ,נאותה

ניהלוהעלמותמכובד.השכלהמקוםהיה

צנועלבושעלשמרו ,פוריטנייםיחאורח

שוןשטדמצאה,איה .ועישוןמשתיהונמנעו

 .מדוייקותכוריאוגראפיותרשימותכתב

שיחזרהולכןמאו,דמעטרשמהסנט-דני

חשובלההיה .מזיכרונהמעטלאשרמן

שכל ,חייםושמחתתמימותבשיחזורלכלול

 .היוםחסריםךכ

 ,-30הבשנותלהופיעהמשיכההלהקה
בצעיריםשורותיהאתמרענןשוןכשטד

עצמהשרמן .יםיבקולגשגייס ,אתלטיים

במסגרתוהופיעה ,הוודביללבימת'עברה

 ,להפתעתי .וויידמןהאמפרישלהלהקה

עלאשרהישראליבמחולהתענינותגילתה

בת-בלהקתבמיוחד ,שמעההגבוההרמתו

 .שבע

מחו(מר

להכירבליהמודרניהמחולאתלהעריךקשה

גםאבל ..קאנינגהםמרסשלעבודתובחשיבות

שאיןכשם .אותהלאהובמוכרחיםלא

מכתיבהלהנותכדי ,תיכנותללמודמוכרחים

 .במחשב
ושסרמתוקלה
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שלינימליסטיהמקוויהלקס ,לכאורה

בשפתכמורגש,חסרמחולמציגקנינגהאם

לגורמיהתנועהאתמפרקממשהוא .מחשב

נראיתהגוףשפת ,שלוהמיוחדובמילוןיסדו,

 7רובוטיות,כמעטהריקודותנועותמכאנית



 • p ".י., aifזכ

שלאזניים-אלקטרוניתמחשבמוסיקתבליווי

שהורקלאיצירותיורעש.פשוטהיארבות

למעןכותישות.להיותעלולותהומסובכות,

שלמעבודותיוחלק :ההיסטוריותהאמת

נוצרואכוהאחרונות,בשניםקאנינגהם

 .פורמט""לייבתוכנתבאמצעות

החומריםאתלהגדירטעותזאתתהיהאבל

כמסהאולוגייםכאטיודיםקאנינגהםשל

ב"ציפוריהבמה,עלהתוצאה .יבשהלימודית

בישראל)גםרקדניוידיעל(שבוצעלמשל,חוף"

המוסיקה .פיוטיבמינו,יחידיופייוצרת

האמנותיוהחיקוילהפליא,מתמזגיםוהתנועה

דווקאנדיר.חזותיאפקטיוצרהחי,עולםשל

הגדולבאךישניקוב

אניהגברי,הבאלטאלילהאגדי,ניז'ינסקיאת

עליומנורייבהסתייגתי .ראיתילא ,מודה

לחייםייבדל ,מבארישניקובוגם ,השלום

מדי,הנקיותותנועותיוהנבובחיוכוארוכים.

אדישאותיהשאירו ,ובקולנועבטלויזיה

המודרניבמחוללהשתלבהעזרצונו .לכשרונו

רוסי,ועודקלאסירקדו.לינראולא ,האמריקני

כמותם.זאתלעשותוכלילאלעולםבנשמה,

בשביל .טכניקהלהחליףמספיקלאכדלשם

עצמה.הנשמהאתלהחליףצרידזה

 .שעברלחודשעדנמשכהזוהסתייגותי
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הואעבודה,ככליהאנושילגוףגישתובגלל

אד .מדהימותתוצאותממנולהפיקמצליח

באופו,המתקבלהאסתטיבמכלולהואהעיקר

בכלכמו ,הסתגלותתהלידאחרירקחיובי

אתלהתאיםנתבעהצופה .המופשטתחומי

ב"למהלדרושבלילהיפ,ךולאלשפהעצמו

המשורר."התכוון

פסליםכגונראיתקאנינגהםשלהבמהלעתים

קפואהמתנועהבאיטיותהנעלחיים,המתעורר

בקליידוסקופ.כמוצורותומחליףלשנייהאחת

במשמעת ,עצמםבתודמרוכזיםהרקדנים/יות

מדודהתנועהוכלעליהם,כופהשהמורההברזל

מתוחכמתתאורהבתוספתומתוכנתת.

 .ממעניויותרהמופענאות,ותלבושות

8 
רוקדלאכבר ,-75הבוהישיש ,השנהלראשונה

רמעשירקהרבה,מחדשלאהואאולי .בעצמו

נוסף.בנדבןהשפהאת

בארישניקוב,שלהופעתו

 WHIז E OAKה-עם

אחד,היתה PROJECז

בכלבמחול,העונהמשיאי

שקשהחוויה, .מחול

להואיובמליםלתארה

הרקדן .וחלקחדהסבר

הצליחרקלאהנודע

סודותעללהשתלט

יצרהואהמודרני,המחול

מבלי .בביצועחדשתקן

אתאועורואתלהחליף

הייחודיתההבעהדךר

הניו-לקהלהוכיחלשו,

מהי ,המפונקיורקי

מעודועדייושלמות.

הואכמוהו,מאיוומסוגנו

המודרנילמחולמקנה

עוצמהורבזדמשהו

גראהםכמו ,כאדח

פעם.שלורובינס

שלוהסולו .בדורויחידממשגדול,רקדו

טוויילהשלאפיהאוגרלכוריב"פרגוליזי"

היההביצועפעמי.וחדגאוניהישגהיהת'ארפ,

שהתנועהאף ,ברוחניותהגובלקסםאפוף

חדשה.יצירהזואיוכביכול. ,ופשטניתשקופה

בארישניקוב ,לצמדחוברההיאבמקורה

משלו,ובעיבודבגפו ,עכשיועצמה.רפ'אות

ביצועמציגבארישניקובככפפה,אותוההולם

פנינה ,ליצירהשהיקנה ,דןפוןצאיןיןירטןאןז

 .שלמןתשלנדירהרמה ,כשלעצמהקטנה

ובדייקנןתשלן,המןפלאהטכניבצדמתחילזה

בריקןדחבןיה,דקןתכלפרשבההמןפתית

מלאההזדהןתדרדעבןרבפרטים.ןגדןלמןרכב

חינניתבקלילןתהביצןע.עדהיצירה,רןחעם

ןטכנאימנןסהרקדושרק ,לבשןבהןבהןמןר

שכזן.ביטןיצחןתלהלתתיכןלבחס,ד

העןלם,בכלהצגןתשלשניםארבעאחרי

החליט ,מגןבשתלהקהןעםבתכנית

בנין-יןרק.להןפיעסןףסןףבארישניקןב

כולםשאיתו,רקדניםשלהקטנההקבןצה

משןבחתרמהמפגיניםעילית,להקןתיןצאי

לצקתממש .צןןתןעבןדתאישיתעבןדהשל

 .רגליהםעלמים

הצליחרקלאהנודעהרקדן

המחולסודותעללהשתלט

בביצוע.חדשתקןיצרהואהמודרני,

דרןאתאועורואתלהחליףמבלי

לקהלהוניחשלו,הייחודיתההבעה

שלמותמהיהמפונק,הניו-יורקי

עבןדותשןנןת,תכניןתבשתינכללןזהבסיבןב

היןצרןמחןבר",(ייפסיפסמןריסמרקשל

במיןחד),מערידשבארישניקןביחסית,הצעיר

(ייסוויטה",רובינס(ייסינגנאלים"),קאנינגהם

פינה(יוצאשלמריואכיםהולם,הניהבאד),לפי

חבר(עכשיואו'דייוקוויומוריס)ומרקבאוש

פורסייתת'ארפ,אצלכוולפניבלהקה

~ 
 .וג'ופרי)

בארישניקובמיכאיל
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