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 ,קלאסיתבמוסיקהשבחרושנייםםיניצב

לצורךבא,ך .ס.ימאתלו'לצסוויטותשתי

אתיצרלשם,אילוהאח,דשלהם.סולו

 ,ו)יביופמפורסםיהלוםשל(שמוקוהינור"יי

נאה ,"לשמהתנועהיי ,ומלוטשינצורמחול

תלמידהיוי,עדסטמפלראפרתבביצוע,מאוד

לין'!יתלמה"ב

לפילשפוטםא

המתישההיצע,

לדאוגמהאיושרו,ובע

המחולשלדויתעל

שיבישראל,העכשווי

שלחזקההדעתו

םיומבצעצריםוי

ושםפהשיחד_אכ

תודועבומקוריות

ותיחיונמפגינותרבות

אישיתומעורבותרבה

ךןנמאךןיגמאת

בשללורוקדחיהצעירהישראליהמחול

םיימשלושהלמשך .דללסוזןבמרכזגוונים

אינוומי ,מחולשלצבעונילשוקהמרכזהפך

 ,הניחוחותאתלהריח ,בשווקיםלילטיאוהב

המוצעמהשפעליהנותובכללמציאותלמצוא

הםבמחול"ייגווניםמפגשיהרוכלים?ידיעל

אחדהיהשטרםדומניאבלותיק,מוסדכבר

ומבצעיםויוצריםצעיריםבכשרונותעשירכה

השנה.שלזהכמו ,ומוכשרים-מוכריםבלתי

ליאתמרקדנילשעבר ,גתעמנואלהואהשני

בארבעהבחרהואגםבו-גל.ונירדרור

צריובא,ךמאתלצ'לוסוויטהמתוךחלקים

בצורהרוקדעצמושהוא ,בתנועהמונולוג

תנועהביומרתקיםמעבריםבויש .מעולה

קפיצותמול ,וםיהיוממתוךכאילו ,פרטית

םיוצעד ,יפה ,רכהנחיתהבעלותאבלנמוכות

מאו,דמוסיקלייוצרהואגתפורמאליים.

 ,מאודיפהוגוףחזקההופעהבעל

הוכיחוהוא ,והבעהיכולתהמחייב

הללו.המרכיביםכלאתלושיש

איו ,בעושרוהמתיש ,ההיצעלפילשפוטאם

יהעכשווהמחולשללעתידולדאוגמה

וצריםישלחזקהעתודהיש ,בישראל

מקוריותושםפהיש .כאחדומבצעים

רבהחיוניותמפגינותרבותועבודות

חמש .כמובו ,שפירהכללא .אישיתומעורבות

וכהנהכהנהועודהתחרותשבמסגרתתוכניות

עצומההכנהעבודתמצריכיםאחריםמופעים

זוומלאכהפשוטות,ולאמכאיבותוהחלטות

האמנותיתהמנהלת ,גראאלידעבעיקרעשו

 .שלוהמפיקה ,פזונירההאירועשל

דיבצורההחלה "אחרייבראשהתוכנית

איריתמאתמסכותעםבסולוצולעת

יומרניהיהזהגור.שירהבביצוע ,קלוזנר

גםכללהתוכניתאותהאבלי.למדונדוש

 ,קאשישרוומאתומקוריתמשעשעתעבודה

כיםיתכרבמינידמויותחמשבה ,"רנותיסיי

לרגליהםצלילהסנפיריעם ,תחבושותאו

יחסים.מערכתמפתחות

השלמההעבודהלטובה:מההפתעותונתחיל

שלישלזוהיתהלדעתי, ,והמרתקתביותר

 ,"הקיבוציתהמחול"להקת,רקדניתגונו

אף ,רוזנצווייגאריעםיחדרקדהשאותה

זהותנוצרהייהקיבוצית."רקדוהוא

 .נעובהה"סביבה"לביוהשנייםביומצוינת

ניירכפסיהמתגליםמקירות,בנויהזוסביבה

ומאפשריםשקופיםחציהםשלפעמיםלבו

תבוריאיילשלהנפלאההתאורהבעזרת

 ,רוקמופעילעיצובבעיקר(העובד

הזמרתשלהקונצרטיםכגוו

הרקדניםאתלהפוךריטה)

הצלליותאבל .לצלליות

הנקרעהניירדרךפורצות

ליהיתההבימה.אל

קריעתשלתחושה

חשיפהשלהעור,

שםאמיתית.עצמית

 ,"כרוניקהייהיצירה

משכנעתוהיא

-תיאטרוןביותר,
כלבותנועה

הבימהמרכיבי

למכלולמתלכדים

-זועבודהחזק.
-לדעתיבצדק
בפרסזכתה

 ·הראשון

 ,ובביצועהי,רפאלגילענתמאתמוזרסולו

 ....ה'לספונזהללשיראלאאינו ,הצפה"יי
וסמרטוטמאודנאהאשההיאענת

להמשמשהאפורהרצפה

 ,הרצפהלכיבודרקלא

גםלבסוףאלא

 .צנועהראשכמטפחת

זהגדוללאבריקודיש

שעהכגווקסם,רגעי

לניגובשהגומי

 ,האנונימימרצפות,

עלמתגלגל ,השפל

ועושהזרועותיה

מופעלרקדנית

או ,חשפנות

היאכשבסיום

 ".לבמטיי
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ורגליהאדוםפסלסיקבדליראשהתקועה,

לעקרתהללשירהואייהצפה"על.אלומופכת

להפיחיכולתשלוהגפנהעלוזרת,אוהבית

 ,תומשמעופיוסשלרוחיומיומייםכרפסים

לעשות.מסוגלתאמיתיתאמינתשרקיפכ

"גווניס"בלהםמצסלביסרביסעולמות

תמצאגבווניס"ייעולסבתוכניתלמשלהללו.

פרץסנדרהמאתזמו"שלשקופיסייכתמים

המחולהיפני.הבוסובהשפעתעהוובביצ

תחתדמותעםמסקרנת,בצורהמתחיל

גנרמאךאדומה,ושמשייהרחבהיפניתשמלה

 ...הידועהבולרולצליליתרגילסתםןבכ

מאתהסופדי,המחולסבגנוומשהוגםיש

שאינווזמר,ונגניסרקדניסוקבוצתנתומכיל

חדשנים.וריאוגרפיםכלמגפשלעטמי,שיי,ך

כוחואתלראשונהמנסהומשלרבקואילי

וריקודינשמהנרותבעזרתמחול.עיצובכ

מחויהלהיותאמורשלולאה"יידודהמעגל,

הפרסאתחלקהזו(יצירהשמתהלדודה

ישגונן).שלימאתוניקה"רייכעםהראשון

ושאריישיער"שרידיבהשניכריםזו,תבטעה

 , 60ה~משנותיימתקדם"אמריקאיתיאטרין

יותר.לאלבאזו,

המשתתפים,כלשלאחידה,תנועההאוניסונו

מוותסםהסימטריה,כמושהיא,

רקלאמקלקלהמחולית,לארכיטקטורה

נוספיםמחולותגםאלאברק,שלזהניסיין

בתנועההיזהרוכוריאוגרפים,בתחרות.רבים

פנימיתמחנערדתילכןאחידה,שמוכפתל,

שלפנימיתכרומאסיקהסחרתועשממתמ,

אקורד.

תלמידשלסובה,אחרת,בכורהדתכוע

לאתרמהשבכללשבגעתוו,למחולהסדבה

רובישלזוהיאהשנה,לייגוןנים"חיוניותמעס

הכוריאוגרף-בחוריםלשניייאגדו",אדלמן,
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היצירהשם

והיא ,"כרוניקה"

ביוTור_וכשכבעTו

בותבועה-תיאטרון

הביוכהוכרכיביכל

לוככלולוכTולכדים

-זועבודהחזק.
זכTוה-לדעTויבצדק

הראשוןבפרס

ושתימאו,דומכשרצעיר,סמירושיעצמו

כולם-תמירןשלומיתרייזלבנתרקדניןת,

ארנןן.יהודיתשמנהלתהסדנהתלמידי

JJ"D" 'כ ,~הקJ 'עשל, ,יu , צילJ ,דע( 'בדם

GCיNe< HRQtjIGl.E. CHOR., SHEu.v :ץ

הצעיר,הדןרשלואליםלמדיאכזרידיוקןזוה

והיסחיםהסמיםהצבאי,השירותשבין

לעולםנקלעוהבין-מיבייםהבינאישיים

בפראותמקסיםנםאבלמבי,ךמבולבל,

רבביעייהניכרכעדיטת.המעורתב ,שןב

עםמלאההזדהותמזדההשהיאזוצעירה

כמוהקשים,רבנעיםאפילו ,התנועתיהחורמ

בסנובעןרהרקדניותאחתמשתמשתשבוזה

התחרותשופסי ....כבמארפהשישלוף I!Jf1ה

 .לשבחנציוןזועבידהזיכו

היההשנהב"גון(יס"ניןתרהפןפןלריהמלחין

אחראיהיהקולאז'האדןן ...קולאזיאחד

מיןחמישי.שניריקודכלשלהמוסיקלילליוןי

הללוהצלילייםהסלסיםבערבובשתמחמה

 .קלודאלכסהוא

ריקודיארבעהשכללמופעהיהנשי"ייאישי

אקסלרו,דליאורהמאתלא"ג'יניייוגם .סולו

כחלקהרקדניתמופיעהבומחולהוא

וכדמותשקוףחציסמךעלוידיאומהקרתב

בעלרעיוןזה ...ימהנהעלחיהתלת-ממדית

לאאבלמקורי,כךכללאכיאםאפשרויןת

ביןהניגודיםאוהקשריםאתלגלותהצלחתי

מהאקרן.והנשקףהבימהעלהנשעה

רינהשללשעבררקדניתרןזנבלום,אורנית

היו,שביותרתממשךסבולוהןפיעהשיינפדל,

גבנו.רןמאתלמוסיקהסונים,חלקיםבו

מואריםכסיא +מיסהמין-התפאורה

ברסי)יעקבשעיצבסובה(בתאורהבמפנים

 ,בינתיים(שבגרההרקדניתאתםמשמשי

שלה)האינסנסיביותאתאיבדהלאאבל

שהיאסקססיםשונים.חליםמצבילתיאור

הכוריאוגרפית .כרקעמישמעיםחירבה

בספרהארמהכרבהאמפרי,דוריסהגדולה,

הואריקודשכלהמחולות"עשייתאמנותיי

 ...מדיראוךקצת



שלכזהשפע

לאצעיריםכשרוכו(ך

הסככי(ךהרוכה .ראי(ך'

וכהזכבצעיםרביםשל

עודאבל ,זכרשיזכה

אישיותםזככרותרי

זכהצעיריםביםרשל

ביסוילידיהבאה

הביזכהעלבולס

לנירמחווהבמיונפתחוהשנהגוו(יסיייימופעי

אתוביצעוובשהם .דרורוליאתגל-בו

אותםשזיכההמופע ,חדרים"שנייידירת

הקריירהבראשית , 1987בשנתגווניםבפרס

שלהם.

להקותהופיעושבתחרותהמופעיםוליד

התקיימועצמית,ביצירהלמחולהספר-מבתי

צביהמאתסטפסשלמצויניםחוציתמופעל

ולהקתגרוזיניםאקרובטיםלהקתברומר,

 .בראוושמעוושלגיאזה

 .ראיתילאעיריםצשרונותכשלכזהעפש

מהמבצעיםרביםשלהטכניתהרמה

שלאישיותםמכדיותרעוראבל ,רמשימה

עלבולטביטוילידיהבאהמהצעיריסיסבר

הבימה.

כיווובמתפתחאינובארץהצעירהלוחמ

אוהדשלהשפעותניכרותדאאחי,ד ,מסויס

מיני ,הבנותתלבושתעלבייחוד-נהריו

ותחתוניסגופיותומשמינות,קצרותחצאיות

עליו,האהובבמוטיבוכולכל,מצועצעיס

לזרועותקופץמישהוושוב,שובשחוזר

אבל ,אנושיקשראחרבחיפושהזולת

בחבטה.ארצהליפוללונותןהפרטרנ
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ישזאתובכלפורסיית,וביליבאושפינהרעו

ומיוחד,אישימשהוגםמעטותלאביצירות

הישראליהמחולמקורי.תרצוואםמקומי

מהואיוצדק-בנווהורוקדחיהצעיר-תמיד

לשלומו.לדאוג

 J1Jעmכא(וב'צעו,,נוייייקוזיס-"ראבעה
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ייגווניסיימפגשהתקייםרבכפעמיםשנע

הזאתהמרהיבהבתצוגהםמשתתפיוהשנה

מחולזהיוצריס. ZZצעיר,ישראלימחולשל

מיפו ,בעולסתבחוסמהגעשהמנותקשאינו

אביב.-בתלדווקאלאושנעשיתאמנותזאת

והסדנההלהקהשלרישומההיטבגיכר

הפעילותוגםהרחוק,בצפוןשגנעתוו,



בירושליסהמתבצעת

 ,מוזראחריס.ומקומות

מפגשבוטלשעברהשבשנה

מיעוטבשל "במחולייגווניס

שהוצעהראויהחומר

השנהמקוסמכלגניס.רלמא

 ,בכשרונותמחסורהיהלא

זכהמיכךכלמשנהזהואין

רשימהכתיבת(בשעתבפרס

לקנאשאיןהשופטיס,זו

קשההבחירהכיבהס

הסמיהודיעוטרסבאמת,

להגידשנוהגיסכפיהזוכיס).

העיקרהאולימפיאדות,על

המדליהההשתתפות,היא

הכל.חזותאינה

~ 

מרש.לברק :'כזרן, Iכאהדודהיי

דגוןגדוצולום,

"AUNTLEAH" 

CHOR.' BARAK MARSHALL 

 "ייקוהיער

לשםאולןכור',

סטמפלראפרתרקדכות,

קורמוששושצולום,

" KOHINOOR " 

CHOR.' ILAN LESHEM 
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