
התקיים 1994שנתקיץ

בינלאומימחולפסטיבל •
היתהזו .בייגיינגסין,בבירת

מחולשלימיםשמונהלחוותנהדרתהזדמנות

השתתפובאירוערגיל.בלתיוגיווןבשפעאחר,

סינימחולחוקריוכןסין,רחבימכללהקות

הרחוק.במזרחשכניםעמיםשלמחולוחוקרי

מאיטליה,-התארחומהמערבלהקותגם

וחוקריםמבקרים-20ו ,וצרפתאנגליה

ואני.מנורגיוראבהםהרצו,מערביים

מהפכתמשנותמתאוששתבסיןהמחולתרבות

כוריאוגרפים ,רקדניםהוגלושבהן ,התרבות

למחולספרובתינידחיםלמקומותומורים

מחול,פעילותבמדינהרוחשתכיוםנסגרו.

ומהקמותוחדשותנופלותותיקותלהקות

דומההתהליךומודחק.נדחהערךהיהשאתמול

בעיקר ,-50הבשנותישראלעלשעברלמה

חוץ.לתוצרתהרעבמבחינת

~~ 
~ 

~י

* 
אבל ,כזהגדולאירועבארגוןמנוסיםאינם

היהוהרושםכנותשלאווירהיצרהדבר

 .אותנולפגושמאושריםבאמתשהמארגנים

קשיישלבמקריםהרבהעזרההחיוכיםשפת

מהמארחיםבודדיםרקכימילולית,תקשורת

אנגלית.יודעים

אולפנים 12ובוענקבנייןהקמפוסבמרכז

עלומשקיפיםגדוליםוחלונותיהםמרווחים,

סטודיואולמותרואיםרחוקותלעיתיםהעיר.

מחולאולפנילרובקבוריםשםבמערב,כאלה

חזקיםמזגניםשגםזיעהריחמדיפיבמרתפים

באקדמיההתיאטרוןבאולםלהפיג.יכוליםלא

לנכבדים,הרגילהקהלביןהפרדהנהוגה

ענקכורסאותעלהראשונהבשורההיושבים

הםגםאבללפניהם.משקאותושולחנותמעור

ממוזגאיננוהאולםכי-המעיקמהחוםסובלים

המניפותורחש-בסיןמאודחםהיהוהקיץ

 .הריקודיםאתליווההמתמיד

תולדותעלבמערבכהעדהתפרסםמעט

 .מעטהבנושאהספרותבסיןוגםהסיניהמחול

מחברוששםבספרמצויביותרהעתיקהמסמך

 3,000לפניהסיניהמחולתיאורובו ,שאוציאנג

מקצועשלקצראפיוןהשארביןבויששנה.

מעשיעושישללעיסוקםכקרובהמוצגהרקדן

ואלים.אנשיםלשעשעומטרתוכשפים,

באמנותבסיןהמחולשולבהעשיריתבמאה

אתבכךואיבד-במוסיקהכמו-האופרה

מצאהדברעצמאית.להתפתחותהאפשרות

עלשהצטברהידע :בספרותגםביטויואת

לוקטהאחרונותהשניםבאלףבסיןהמחיל

 .פעםמדיבספרותהמופיעותאקראימהערות

לעסוקתמריץלכותביםהיהלאהסתם .מן

נערותעלולכתובמאוד,ירדשמעמדובתחום

אתלבדרכדיבאופרהשרוקדותהעםמפשוטי

לאיותרהמשכילמהמעמדהנשיםהמנדרינים.

מחותלותהיורגליהןכפותכילרקודיכלו

יכלושלארקלאתינוק.שלכמוזעירותונשארו

 .ללכתיכלובקושיאםכילרקו,ד

הקמתלאחרהזאת,המאהשל-50הבשנות

המחולמורשתחקירתהחלההעממית,סין

על"לשבתזאתמכנים(בסיןהעתיקהסיני

מחולותתיעודמבצעונפתחהענקים"),כתפי

הענקית.במדינההפזוריםהשוניםהלאומים

ב-וחודשהתרבותמהפכתבימינקטעהמבצע

רפורמהשלמדיניותעלההכרזהעם , 1980

ופתיחות.
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דר,ןפריצתהיהבבייגיינגהבינלאומיהפסטיבל

שניםנאבקובסיןהמחולשאמניחלוםהגשמת

בפסטיבלהמרכזיותהדמויותאחתלממשו.

ושמו ,ספרים 11פירסםשכברדינמי,צעירהוא

עלמאמרן(ראה AU-JIAN-PINGגיאן-פינג

כל .) 70בעמודבסיןהמודרניהמחולהתפתחות

בסינית,בספר,רוכזובכינוסשנישאוההרצאות

ייהכוכבים"האורחיםשכלדאגווהמארחים

שאתאמ רות

iראחרוובע~ור

עלמ~ברעבר

iרבאלטאמנוJר

iררעבבםיו.

ולחלמגדולiר

מודרני,

~iרממ~לiר

וiרJרקיפiרדחJרiר

~ניזב,ע~רוJר

ריאקציiריצר

~נאiר~ל

קלאםילבאלט

iרםיניזבבכלל.

אJרפJרחו

iרלבבוJר

JרJרלiרבובiר

~לל~יטפוו

יודרנמולחמ

כריכתו.עלשמותיהםאתיחתמומחו"ל

שלבאקדמיההתקיימווהכינוסהפסטיבל

שמיועדתשלמהאוניברסיטהמיןשהיאבייגיינג,

הקיפוהפתיחהבטקסהמחול.למקצועות

 ,ורקדוהלכוהקמפוס,אתהאקדמיהתלמידי
בלוניםומאות ,ואקרובטיםתזמורותבליווי

ושיעראחידבלבוש-קטנותוילדותהופרחו,

פרחיםהגישו-שחורותקטנותבצמותמתוח

שהסיניםהעובדהבלטההכינוסבכל .לקהל

בנים 15שנהמדימתקבליםלמחוללאקדמיהל

דרישותסין.רחבימכלעשר,בניבנות-15ו

מתמלאת.אינההמכסהולרובגבוהות,הקבלה

שלהספרבביתלימודשנותששאחרי

בןלמסלולהתלמידיםעובריםהאקדמיה

 .בימתיניסיוןלרכישתבעיקרהמיועדשנתיים

כאמנים 18בגילהלימודיםאתגומריםםה

הןהאקדמיהורשויותלהופיעבשלים

ישובצו.להקהבאיזוהמחליטות

המחולשלהקצרהההיסטוריהביןדמיוןיש

בישראל.המודרניהמחולשללזובסיןהמודרני

שהכירוהראשוןהמודרניהמחולאצלנו,כוכ

ושמוגרמנימחולהואבסין

AUSDRUCKSTANZ אצלנוהבעה).(מחול

בשנותאירופה,ממרכזהעוליםזהמחולהביאו

בערךמיפן,הגיעהואלסיןואילו ,-30וה-20ה

בןבנק,שיאויצא-30הבשנותתקופה.באותה

ביפן,כלליתהשכלהלרכושאמידה,למשפחה

היוהמבצעים .גרמנימחולבמופעשםונכח

מריאצלבאירופה,שלמדהיפניתמורהתלמידי

אחרוהפךעמוקות,התרשםהסיניהאורחויגמן.

המודרני.המחולשלהראשוןהסינילגברכך

ויפןסיןביןהמלחמהבימי ,-40הבשנות

שיאוהקיםבעקבותיה,האזרחיםומלחמת

פטריוטייםריקודיםשרקדהקבוצהבנק

אתוהציגההאקספרסיביהגרמניבסגנון

הפיאודליהמשטרמולהמהפכניםגבורת

המושחת.

האמריקניל iהמחכבש-50השנותבאמצע
לאלסיןאךףעולם,אתגראהםמרתהולהקת

 /הסיניםקוריאה,מלח,\נiשנותאלההיונכנס.

תעמולהאמצעיהאמריקניבמחולגםראו

נאלצה ,אהםגרמרתה'להקתאימפריאליסטי.
במזרח,שלההגדולבמסעהמדינה,עללפסוח

/. 

גםמהפכה.כאןוגרםראל fבישהסתייםמסע

המודרניהמחולבהתפתחןתהשניהגל

ה-שנותשלהפוסט-מודרניהמחול-האמריקני



בעןלםהמחןלעלהשפיע--70הןתחילת 60

 ,הסיניתהחןמהאתלחדןרהצליחלאאךכןלן

שלהאמריקניהמחןלעםהמפגשבישראל,

אתמןןתמכתשהיכההןאגראהםמרתה

הבאלטמצדהמכהבאהבסין ,הגרמניהמחןל

האחייעםהידידןתבשנןת ,הרןסיהקלאסי

ןהתקבלסיןאתהרןסיהבאלטשטף "הגדןל

ספרבתיהקימןרןסייםמןמחים ,בהתלהבןת

למחןלןבניגןדןבסגנןנםבשיטתםןלהקןת,

היהבסיןשלטןנןשבתקןפת-הגרמניהמןדרני

הרןסיהקלאסיהבאלט-בןדדיםנחלת

זהשסגנןןכנראהרחבים,בחןגיםהשתרש

אלפינתןנהשהיתהלאןכלןסיהיןתרהתאים

במשטרכךןאחרפיאןדליבמשטרשנים

דיןק ,חיקןישלסגןלןתןהפנימהקןמןניסטי

 ,ןמשמעת

הבאלטאמנןתעלמשברעברהאחרןןבעשןר

שהממשלה ,מןדרנילמחןלהגדןלהרעבבסין,

ריאקציהיצרשנים,עשרןתןהתקיפהדחתה

פתחןהסינים ,בכללקלאסילבאלטשנאהשל

מחןלשללשיטפןןבהתלהבןתהלבבןתאת

הבלטשלמבןקרתהלאהדחייה-ןכיןם ,מןדרני

הלאהדחייהאתמזכירהאחת,כמקשה ,הרןסי

שנןתשלבישראלהגרמניהמחןלשלמבןקרת

 ,-50ה

היהלאהקלאסיהבאלטןבפסטיבלבכינןס

לאשהןעלןהמןפעיםןמעשרןת ,כללקיים

כ,ךאחר .זהמסןגאחדמןפעאפילןהיה

במקרההגעתיבאקדמיה,בביקןר

באלטשיעןרהתקייםשבהלכיתה

מאן,דגבןההברמהקלאסי,

שהסגנןןברןרהיהכלליתאבל

 " .הצידהןנדחקמןצנעהקלאסי
\כגשמעתיבסיןהמחןלמאנשי

 \'נטייהכיןםשרןןחת
 >, ,)את,להפקיד

שלהכןריאןגרפיה

חדשןתיצירןת

הקלאסיבסגנןן

 ,עםריקןדייןצריבידי

מהמןרשתלהינתקידכ

הרןסית,

להקןתרןבכיהסיניםלמארחיכשסיפרתי

 iברכיעלמתאמנןתבמערבהמןדרניןתהמחןל

הדרךפריצןתאתןהדגשתיהקלאסיהבאלט

הבאלטשלןבטכניקהבכןריאןגרפיהשנעשןת

אמנםנראההרןסיהבאלט(שלידןבמערב

כללאשהםפניהםמהבעתהתרשמתי ,מיןשן)

לי.מאמיניםכך

תלמידיםשלרביםמןפעיםבפסטיבלהין

שרןקדים,צעיריםמןדרניבמחןלמתקדמים

מצןינת.טכניתיכןלתןמפגיניםבלהט

במידהדרמטיןתברןבןהכןריאןגרפיןת

לפניןבמערבבארץשהןעלןעבןדןתשמזכירה

ויפ ,פזמיאנאיקלהקת ,"ואשרוחיי

WI IND AND FIER", KANA I:FUMIE DANCE " 

COMPANY, JAPANI 

המןפשטהמןדרנישהמחןלייתכןשנה,כשלןשים

מןרשתעםמתיישבאינןקנינגהאםשלמהסןג

תןכןהיהיטןבהשלאמנןתהדןרשת ,קןנפןציןס

ןמסר,

להקתהיא ,מהמקןםתלןשהכמן ,דןפןןצאתי

שניםשבעלפני .מגןאנגדןנגהמןדרניהמחןל

באןהבריתבארצןתבןלטיםןמןרים ,נןסדה

היאפעילהכלהקה .שלההספרבביתללמד

מגןאנגדןנגהרקדנים .שנתייםזהמןפיעה

אתמפגיניםןכאילןבתזזיתמחןללים

הטכניתרמתםסין,שלהאדירהפןטנציאל

האקרןבטיקהמסןרתברןח ,ןירטןאןזית

 .מעןדכנתהכןריאןגרפיתןהתפישה ,הסינית

אתהגבריםהפשילןפןלחניריקןדבסיןם

כשישבניהםעןרפיתבשןרהןהלכןהחצאיןת

אישןרלקבליכןלהיהלאכזהמחןלחשןפים,

עלמצביעההעלתיןעצםאחדןתשניםלפניעד

השינןי.עןצמת

בתייהיהבפסטיבלהמןזריםהמןפעיםאחד

האקדמיהשליקרהפרןדןקציה ,הקטנה"הים

אתןבתלבןשןתבתפאןרהלעיתיםשהזכירה

הןאזהבאלטר.'ברזפןלישלהראןןהמןפעי

הגדןליםהסינייםהבאלטיםמשבעתאחד

רןסיקלאסיבאלטביןמבדילים(הסינים

ממש),סיניבאלטלביןסינים,אותןשרןקדים

הסיניןתבאןפרןתששימשומהבאלטיםנלקח

יצןרהיאהתןצאההקלאסי.הבאלטעםןזןןג

רןסיקלאסיבאלטשלדייםיןגוף :יםיכלא

מחןלשלרכןתסאטןנעליבתןךןרגליים

 .סיניאופרה

למערבןהפתיחןתהחדשההכלכליתהמדיניות

שלאמנןתייםאנסמבליםבמאןתקשןתפגעה

שניםעשרןתבמשךשהןקמועממי,ומחולשירה

כעברפונקואלהלהקותהשלטונות.ידיעל

ואינהרוצהאינהכיוםשהממשלהבכספים

וישבפסטיבלהופיעומהןרבות .לספקיכולה

שלנהדריםמחולותהמציגותנפלאות,בהן

אבל .גבוההביצועברמתהשוניםהלאומים

הגיעזהמסוגבלהקותהציבורשלעניינו

הופעותיהןאתלצמצםהדורשיםויש ,לרוויה

שהןההוצאותאתלהפחיתכדיהאפשרככל

נלחמותהממשלתיותהלהקותכיוםגורמות.

 ,גימיקיםמשלבותמהןוכמההישרדותr.ילחמת

מוגזמתותנועהפופתאורתכוכ

קהל.למשןךכדילשמה,ןןירטןאןזית

מןאנג'צ" ,הקוריאניתהלהקה

קיםמחןללתשבה ,"דאנס

שלהגןרןמאהגה

 ,הקןריאניהמחןל

מבןססשלהוהחומר

שלעת'קיםריקודיםעל

זהמחול .קןריאניםנזירים

שקטיםמים IIבבחינתהוא

קטנות,תנועןתוכולועמוק",חודרים

רכהבזרימהמתאפייןהןאומהפנטןת,איטיות

לכוחןמתמסרתשמתרחקתאנרגיה,שלמאוד

זורמת,תנועהשלושפלגאותמעין ,המשיכה

שבה,בעידןןמרתקת

 ,מיפן IIפןמיקאנאי"היתהנוספתבולטתלהקה

בנןשאיםמןצלחעכשוויטיפולהמדגימה

 .מסורתיים

תןשביםלראןתהלכנןמסיןפרידתנןבבןקר

אמנותהציבןריים,בגנים'יצטאימתרגלים

בגןאבלהמערב,אתשכבשהעתיקהתנועה

טנגו ,ואלסצלילילהפתעתנואותנוקידמו

 ,בזוגותרוקדיםנראוסיניםוהמוניופסדובלה

צ'יבטאיאחדיםהתאמנוהגןבפאתירק

 .במקלותלחימהפעיטיתשנילימדקשישומורה

 ,הרחוקבמזרחאחרותממדינותיוצריםשאלתי

 67ה"נוסחה",מהיהחיקויממכתנרפאושכבר



במחול.ומזרחמערבשלמוצלחלשילובשלהם

חיקוישלשניםשאחריהיתההרווחתהתשובה

מהמערבלאמץרוציםשהםשמההבינוaו

בשיטההיצירה,בתהליךרקקשור

מערבאמנישלהסגנונותהאימפרוביזטורית.

רקרואיםהםאותם,מענייניםלאידועים

נקודתשלהםהמסורתיהתנועהבלקסיקון
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כרכללו

בכנסנזכרתיארצהחזרההארוכהבטיסה

בניו-סנטרבלינקולןכשנה,לפניהייתיבומחול

המחולאתשפוקדהמשברעלשםדובריורק·

עלשזקן,הגדוליםהאמניםדורעלבארה"ב,

מקורייםכוריאוגרפיםשאיןמצויניםרקדנים

עלדוברשמצטמק.הקהלועלאותםשיובילו

שמשקיעיםהכספיםעלהאתניים,המחולות

ישועהתצמחשממנובתקווהזהבמחולכיום

האמנותי.למחול

שבועותבשלושתמהלהקותבחלקשראיתימה

המופלאהשילובהיההרחוקבמזרחהביקור
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ו?ורואהמו",צ/אגג/!כך/ולתי,מסורתרוולוד

ה/מאהגולוסרולדנות;

ANCE COMPANY, KOREA סIONAL DANCE, GHANG MU זTRADI 

ויפפומו","ולאנא(כהולתג

ANCE COMPANY · JAPAN סKANAI FUMIE 

DANCER : KIM MAE-JA, PHOTO: JACK MITCHELL ז


