
יי
אשלרותמאת

מרקמווהללימפולסקיכשברטה

 ,השישיםשנותבסוף ,להקהייסדו

"להקתלהוקראו

הקלאסיהבאלט

הכריזוהםהישראלי"

עלהשםבאמצעות

להקהעלהכוונות:

בישראלשתפעל

רקדניםושתטפח

 ,ישראליםוכוריאוגרפים

עבודותיכלולשלהושהרפטואר

הבאלטשלברזלצאונכסשהו

שםשונההשמוניםבשנותהקלאסי.

המלהממנווהושמטההלהקה

כךעללהצביעכדיייקלאסי"

שקייםמהלכלפתוחשהרפרטואר

לאהםבמקרהלאהבאלט.בסגנוו

הבאלטלהקת"ללהקתםקראו

רבים(אמניםימפולסקי-מרקמו"

עלשהקימוללהקותקוראיםבעולם

וימפולסקימרקמושלחלומם .שמם)

איכותיתלאומיתלהקהלייסדהיה

עונהבמיטבו,הבאלטאתשמראה

מפרהבארץ,הקלאסיהבאלטלצורכי

ממנו.ומוזנתאותו

אמיתי.צורךהיהבארץקלאסיבאלטבלהקת

משנותכברכאומושרשהיההמודרניהמחול

בוהיהעדייוהקלאסיהבאלטואילוהעשרים

להקיםקודמיםניסיונותהשישים.בשנותחורג

רינה ,ארבטובהמיה(שלבאלטלהקות

עלולאואחרים)וב'גרפצאלכסנדר ,ניקובה

היחידהמקוםהיתההישראליתוהאופרהיפה,

בשנותלרקודהיהיכולקלאסירקדושבו

החמישים.

במהלךהלהקההתפתחותאתמתארזהמאמר

התפתחותרקעעלקיומה,שנותושמונהעשרים

אלוהשאלהשלבדיקהתוךבארץ,המחול

לא.ואלוהוגשמןמקימיהמיעדי

 1975-1967הךאשונות.השניס

מרקמוןהלללסקיימפוברטההרקדניםזןג

רקדוהםל."בחוהחמישיםשנןתאתבילה

ריסובאלטפוקיובאלטכמןידןעותבלהקות

להקתלהקיםןהחלןם ,קארלןמןנטהדה

 .העתכלאותםליווהבישראלקאלסיבאלט

ולהכןתהביתהלחזורהזמושהגיעכשהחליטו

האופרהלבאלטטבעיבאןפופנן ,שורש

כסןלניםשנתייםרקדןהםשםהישראלית.

הזהלביתשלאלהםהתבררמאודמהראבל

שכרקיבלולאייהרקדניםימפןלסקי:ייחלו.

הייתיחזרות.משמעתהיתהןלאבקביעןת

ןשלהבאלט(שלההפקןתבכללהופיעצריכה

מחליפהליהיתהלאוכשנפצעתיהאןפרןת)

פצןעה.כשאנילהופיעלהמשיךצריכהןהייתי

בתיםלנקןתאצטרךאםגםלעזובהחלטתי

האןפרהאתלעזןבהחליטן-1967בלמחיה".

להקהןלהקיםפיליפדהאדיסשלהישראלית

משלהם. 12 
היוליבתפקידסקילימפוברטה

8ERTA YAMPOLSKY AS JULIET 

שנןתבתחילתכברשנוסדענבל,מחולתיאטרןו

הלהקותרובאךכולם,אתהקדיםהחמישים,

הקימושבובעשורהוקמובארץהממוסדות

באותהממשלהקתם.אתומרקמולסקיימפו

הצעירההאחןתדור,בתלהקתהןקמהשנה

 ,)-1964ב(שהןקמהשבעבתהבוגרתללהקה
למחולנןספתבתלהיןןלדעמדהגעתווובקיבוץ

 .) 1969 (הקיבוציתהלהקה-המןדרני

אביבתללידמקןםחיפשןןמרקמוימפולסקי

הבאלט"להקתאתןייסדןאןתםשיאמץ

עןבריםהיןיןםמדיחולוו'!שלהקלאסי

יןדאיקןןרבקהזיורותאתןאוספיםבמכןנית

לעשןתןנןסעיםהאופרה)אתאיתם(שעזבן

ידביתשלקטנהעץבמתעלןחזרהשיעןר

גדולהלבמהעברוחןדשיםמספרכעבןרלבנים.

האולםמנהלקןגל).(שדרןתרינהבקולנועיותר

מדלתנכנסיםייןהיינןתשלןם,מהםגבהלא

כדיאחתנןרהמדליקיםחשן,ךלאןלםאחורית,

פןתחיםלהןצאןת,האןלםבעלאתלהכניסלא

אתמחבריםןאןןיר,אןרקצתשייכנסדלת

ממנןשפעובדיחןתשיעןר.נתוןהללהטייפ

אחרילסקי.ימפומספרתהרבה",ןצחקנן

שניעשןמתלבשןת,היןכשהבנןתהחזרןת,

כלהסיעוכךאחרבחטף·חזרןתהלהקהמקימי

הביתה.רקדנית

ימפןלסקיללמד.חייביםהיולהתפרנסכדי

בתישנישלההתעמלןתבאולמיחןגיםפתחה

הלימןדים,שעןתלאחרגו,ברמתעממייםספר

לימדהשהיאמבוקשיםכךכלהיןןהם

בכלשעןתששבשבןעפעמיםארבע

הספרלבתיכתמורהפעם.

חדראתלרשןתהשהעמידו

הכינההיאההתעמלות

התלמידיםעם

השנהסןףמןפעאת

להעמידצריכה(ייהייתי

 ,'חבכיתהנןערעםריקןדים

היהןזהלרקןד,רןצהלאשבעצם

דיהיינוהכלבסךאבלקשה,

לנןהיהשלאלמרןתמרוצים,

 .משלנן")מקום

 "חןלןובאלט"להקתשלהבכןרה

לאבאןלםהקר 1967בינןארהתקיימה

ייפה-דה-קאטר"אתכללהרפרטןארמןסק.

בשםמרקמושלכוריאוגרפיה ,דוליושל

גןל,דאנטןושללמןסיקה ,"ייאינטרפליי

קישןט"ן"דןוןיןליה"יירןמיאןמתןךןדןאטים

היןהםבעצמם.רקדןשהםליפאר 'סרגשל

מןפעןהכינןכספיתלתמיכהנןאשןתזקןקים

ישראלאמריקהתרבןתהקרולראשמיוחד

לאהםאךחןלןו.עירייתןלראשסמןלאס,דאז,

בהוצאהןתאורהאןלםשכרנןיי :לבכןרההגיען

כלהבמה,עלחיכינןשעןתעבןרנן.גדןלהכספית

צילצלנן .הגיעלאאיש .מחדשהתחממנןפעם

למרלקרןארצתהלאןהמזכירהלקרו

משרדידרךעברנןהביתהחזרהבדרךסמןאלס.

לןאמרתיאיתן.לדברןהתעקשתיהקרו

היהןלפחןתלהןצאןתנכנסןשעןת,לןשחיכינן

שהיהמהכללהגיע.בכןןנתןשאיולהןדיעיכןל

להיכנסלאלךאמרתי :היהלילאןמרלן

ןבכיתי'!למטהירדתילהןצאןת.



הקלאסיהבאלטלהקתאתלשןןקקשההיה

אתסילןקחהיןהשבןעבסןפיחןלןן.של

חמןש ,מרקמן .אןלמןתןמחפשיסהמכןנית

בתקןןהתרבןתרכזיעסנפגשהיהבביקןרןת,

 ,להןפיעסןףסןףכשהתחילןהזמנה.לקבל

גדןלהלחשיפהזכןןהסיפהאןתסקיבלהקהל

 .בעיתןנןתןאןהדת

ץפרןלערבנקבעהתיביאבהתלהבכןרה

כברהגבריסיל.יהחבבית ,מיסיהששתמלחמת

ןיאןאזללהאתיסןישיגפחדנן l/ןמגןיסיסהין

החזרןתאחריהביתהחזרנןיןסכל .הןפעה

לשמחתס . l/שלןהגיןסצןהגיעאסלראןת

סיבנשכיאס ,זאתבכלמלאהיההאןלס

שלןסיהגצןחיכההביתהכשחזרןןרקבלב,ד

הגיעהאביביתהתללבכןרההדלת.עלמרקמן

המןדרניהמחןלשל(הגןרןקראןסגרטרןד

 .)ץבארןהארבעיסהשלןשיסשנןתשלהאירןפי

להאשלא ,סיאחרכמןןשלא ,אןתסעןדדההיא

שי I/ץ.לארחןזרמצליחזןגפתאןסמהאןתס

ךשילהמןעליכסטןביסאתס ,אמיתיןיגרעכאן

[המחןלהמןדרניהמחןללצעריהלאה.

לאישאנןןןיבכהןלךהגראהמי]האמריקאי

באלטמעדיפהאניממנן.חלקלהיןתרןצה

 . l/המןדרניהמחןלפניעלממןצעקלאסי

סמןיהאמנןתיתליןעצתהפכההיאלבקשתה,

שבדרך.הלהקהשל

היהיםקלופמיומוקמזשלחלומם

תיותינאתילאומלהקהםךייל

ונהעטנו,ינמטלהנאאתשמואה

נאוז,יהקלאםטלהנאילצוונ

ממנוומוזנתאותומפוה
ןתידנקרצירפן ,מחדשהתארגנןהמלחמהאחרי

ןרןאתלקחן ,רייס)ןנןריתקןשט(דליהנןספןת

הצטןפפנןכןלנן I/מכספס.אןלמןתןשכרן

תאןסידרהמזןןדןתאתהןרידהלל ,במכןנית

 , l/השמלןתאתןגיהצתיתפרתיןאניהבמה

ג(מפולסק(רטהבכור',ל(דר",ייגורה
קנ(נגהםוקוו(ןקוגלאורנהרקדנ(ם,

 ,"בההזרשעםערהעהגיי

סק(ובאלסקעמ(נור',כ

וראגב(עקם,וצ(ל

, " THE GIRL WITH THE GOLDEN HAIR ' 

CHOR.: NAOMI ALESKOVSKI 

דגוןגד(צ(לום,

GURRELIEDER' ,CHOR.: BERTA YAMPOLSKY ' 

DANCERS: ORNA KUGEL, KEVIN CUNNINGHAM 



נתנהלאחןלןןעירייתאךימפןלסקי.מספרת

ארןכןתהיןןהנסיעןתהמיןחלתהתמיכהאת

קןמהשכרן ,אביבלתלעברןהםת.ןןמתיש

 ,עץרצפתןבנןשטריקרברחןבפרטיבבית

ןהשכניםרעדההרצפהקפצןכשהרקדניםאבל

לעזןב.נאלצןהםהתלןננן.

רןיהבהלמקןםממקןםהתכןפיםהמעברים

ימפןלסקימשלהם.ביתשלהחשיבןתאתלהם

מרתףלרכןשלהםשיעזןרמאביהביקשה

העירבצפןןרחןקמקןםאזהמדינה,בכיכר

עץרצפתהתקינןשןב .להתפתחהחלשרק

פתחנן . 1970ב-היהזהיילעבןד:התחילןןשןב

 .הארץמכלהגיעןתלמידיםןמאןתבי"ס

תמיכהקיבלנן .רקדניםחמישהמנתההלהקה

הספיקןשבקןשילשנה,לירןת 2000שלסמלית

עןדדהההכרהעצםאבל ,אחתצנןעהלהפקה

 ."אןתנן

עצמםהם .הרפרטןאראתלהרחיבהזמןהגיע

ליןצריםלפנןתחייביםןהיןיןצריםהיןלא

היןןלאכמעטישראליםכןריאןגרפיםכי ,מחן"ל

לאןבןןדאימןדרניבמחןללא ,שניםבאןתם

התמשךבארץהיצירתיןבשיהקלאסי.בבאלט

המחןלןעןלם ,ןהשבעיםהשישיםבשנןת

הטכניהכליבבנייתהתרכזכןלןהישראלי

מרתה(בטכניקתהרקדןשלןהןןירטןאןזי

האירןפילמחןלריאקציההיתהזןגראהם).

עלדגשהןשםשבן ,-1964-1920בבארץששלט

לריאקציהאךהןזנחה,הטכניקהאבלהיצירה

יכןלתלגבינחיתןתשלתחןשההתלןןתה

ןהלהקןתמקןמיים,יןצריםשלהיצירה

מיביניהןהתחרןשבע,ןבתדןרבתהמןבילןת,

ל."מחןמפןרסמיםכןריאןגרפיםיןתרתביא

לכןריאןגרפיתפנןמרקמןןהללימפןלסקיברטה

שיצירתהשאראאנין'גהצרפתית

" LES LIENS " ,הרשימההקשרים)(הכבלים

למימןןמלגהקיבלןהםבבריסל.קןדםאןתם

חדרלהשכרןןמכספםשלההטיסהכרטיס

שלןשהבתןך .בן-יהןדהברחןבזןלבמלןן

ןעבןרהדןאטאתהעמידההיאשבןעןת

 ."יישאקןנהאתיצרההקבןצה

רקדניםלשבעההלהקההתרחבהבהדרגה

 "(ה:ו(((ר(מ(א("ב(מפ(:וסק((ברטהמרקמוה:ו:ו

AND HILLEL MARKMAN ץLSK סAMP ץBERTA 

" AND JULIET סME סIN "R 

צוויהיהנאוץיקלאםנאלםנלהקת

מושושהיהיהמודונהמחול .יתיאמ

ואילוםיהעשומשנותננונאז

חווגנזהיהעדייזיהקלאםהנאלם

קודמיםונותיםינהשישים.נשנות

פה,יעלולאנאלםלהקותםילהק

המקוםהיתהשואליתיהוהפווהא

היהנוליקלאםיוקדזשנודיחיה

שיםיהחמנשנותלוקוד

אתלמלאבקןשימייסדיהנתקלןשאזאלא

החלןהןןתיקיםמהרקדניםחלק .השןרןת

ןלאנןסדרקשלהםס"ביה ,לפרןשבינתיים

שלבביה"סןגםרקדניםלהםלספקיכןלהיה

 ,יןתרמןקדםשניםשלןששנןסד ,דןרבתאןלפן

בלבדמןעטיםמתקדמיםתלמידיםהין ,-1967ב

 ,דןרןבתשבעבבתלרקןדשאפןןרןבם

שבעבתהברןניתידיעלבנדיבןתהמסןבסדןת

המןריםמיטבבהןןשלימדןרןטשילדדה

לבסןףשנמצאהפתרןןבעןלם.ןהכןריאןגרפים

ןקנדה,ב"מארהיהןדיםרקדניםיבןאהיה

הסןכנןתבזכןתהתאפשרןהןא

דמיאתששילמה ,היהןדית

ןאתהדירהשכר ,הטיסה

הרקדניםשלמשכןרןתיהם

הראשןנים.בחןדשים

לצןרךב"בארהשהןתםבזמן

הגיען ,יהןדיםרקדניםאיתןר

יןרקהניןשלהןפעהןראןספרינגלסרטןגה

בלנשיןשלקיץ"לילייחלןםעםבאלטסיטי

ייהצגנןפרל.ןסןזאןןיללהאדןארדבביצןע

ןקיבלנןהישראליהבאלטכמנהליעצמנן

אחריבאןלם.טןביםהכיבמקןמןתכרטיסים

הקלעיםמאחןריאלללכתהתביישנןהמןפע

תןדהמכתבכתבנןרקאז ,בלנשיןאתלברך

סיפרהשניםכעבןרימפןלסקי.מספרת ,נלהב"

כךןאחרבלהקהסןלניתאז-ניריפטלהם

אתשלימדה ,בעןלםבלנשיןשלשגרירהמעין

-רןצהשהיהכפישיבןצעןןהשגיחהריקןדין
זכהןמאזבלנשין,שלללבןנגעשהמכתב

ביןןקיבלמצדן,מיןחדליחסהישראליהבאלט

 .בחינםמשלןיצירןתהיתר

שבעהעםב"מארהחזרןןמרקמןימפלןסקי

פמלההיתהבהםשהבןלטתעןלים,רקדנים

תשעההלהקהמנתהאיתם,יחדןכ,ךאןסרמן,

פניה.הלהקהשינתהקסםכבמטהרקדנים.

אבלדרגןת,בכמהעלתההטכניתהרמה

בשפההתנהלןכברןהחזרןתהשיעןרים

הןזמןהעןליםהרקדניםבעצתהאנגלית.

ןהןאבןלינגרטןדהאמריקאיהכןריאןגרף

 . " STILL POINT "היצירהאתהעמיד

אחרייימידמרקמן:הלל

הבאלטאתשהעמיד

יןםמלחמתפרצה

ןחששנןכיפןר

שהרקדנים

יקןמןמחן"ל

אבלןיברחן,

נשארן".כןלם

הרפרטןאר

להתרחבהמשיך

עבןדןתהזמינןןהם

הכןשימהכןריאןגרף

סאגאן,הילג'ין



'מפולסק'ברטה ,'כור'מפוכ'ות",סואר'אצ'ותייג
אוסרמופמלה ,שוגרמו'צ'רדרכ'ס,רקד

וראגב'עקצ'לוס, ' C-בהמפוניסייי

לכש'ובג'ורג'ור',כ

• IN C ץMPHON ץS " 
ז CHOR.: GEORGE BALANCHINE 

," MPHONIC VARIATIONS ץS " 

 CHOR.: BERTAץ AMPOLSKץ

DANCERS: PAMELA OSSERMAN AND RICHARD SUGERMAN 

מקובלמאודוהיהבישראלשניסמספרשבילה

שילובעלהתבססושלוהעבודותבארץ.

קאתריןבסגנוןאז'וגקלאסיבאלטטכניקת

עבודותשתיהישראלילבאלטיצרהוא .דאנהס

כמה ,)"החיוורהלוטוסו"פרחהמתוק"(ייהכאב

ועבודהשבעולבתהקיבוציתללהקהעבודות

ככלות",ייוהיה ,ביותרהטובהעבודתואחת,

עסוגסכיפור.יוסמלחמתבעקבותדורלבת

 .בקשרהישראליהבאלטנשארשאראנין'ג

שלהכספייסלקשייסקשובההיתההיא

 .נוספתעבודהלהותרמההלהקה

" REPETITION DE PHAEDERE " ,שהעמידה

ברטה .ווילסמהסדלרסאיטוןאןהרקדנית

הראשונהעבודתהאתיצרהימפולסקי

סזרשללמוסיקהסימפוניות",ייואריאציות

להקלשביקשמרקמן,הללשלבעידודופרנק,

היהייזה :לסקיימפו .זריסביוצריסהתלותאת

המרכזייסהרקדניסואחדמתחילההייתי .קשה

אתוהמרידחיבל ,ביהאמיןלאבקבוצה

כשסיימתי .לנהוגאיךידעתילא .נגדיהרקדניס

מאז .שליהאחרונההעבודהתהיהשזוחשבתי

בנאמנותהכוריאוגרףתלויכמהעדהבנתי

תהליךאבלטובותהיוהביקורות ."הרקדניס

בוטוודהביעהאניניתהתללננווה

ושלאאותם,עודדההיאקואוס.

פתאוםמהשאלהלאאחוים,נמו

נאזישיילאוז.חוזומצליחזוב

ועלינםםיטונאתםאמיתי,בועיז

הלאהיילהמשיך

ימפולסקיוברטהטראומטיהיההיצירה

כלקודסעצמהלראותלהמשיךהעדיפה

 .ראשיתורקדניתאמנותיתכמנהלת

מקוסהיההראשונההתקופהבסוף

תמיכהללאשהוקמההלהקה, ;לאופטימיות



 ,שנ"המערכה !!!ו:!ז(!כיי

 !פךו (פו:! :!כור

 ,זוסמןמרשה,דרורארזרקדנים,

מןאנרותום, 7צ'

"GISELLE" 

CHOR.: PERROT 

DANCERS: MARCIA ZUSMAN 

AND EREZ DROR 

שרדהרקלאממסדית,

היה ,התפתחהגסאלא

לחזרותמשלהביתלה

זהבשלבפורח.ס IIובי

אמנסהתבססההיא

רקדניסעללחלוטיןכמעט

זואבלל, IIמחוויוצריס

ההתחלה.רקהיתה

להגיעהחלובינתייס

למופעיס,הזמנות

אוהדתהיתההביקורת

אולמות.מילאוהקהל

 1985-1975בגרות,

הוזמנההלהקהכאשרהחלחדששלב

ההזמנה .-1975בישראלבפסטיבללהשתתף

יותרשחשובמהאבלביכולתה,הכרהסימלה

לחשוב IIהאומץאתלמייסדיהנתנההיא

ימפולסקי:בלנשין.אללפנותולהעז IIבגדול

II ,והללשכזאתלחגיגהלהביאאפשרמהחשבנו

הייתי'סרנדה'.אתמבלנשיןשנבקשהציע

אבל ,לנולענותאפילויטרחלאשהואבטוחה

חיובית".עקרוניתתשובההגיעהשבועייסתוך

שפטבכךהעבודהמתןאתהתנהרקבלנשין

הוזמנההלהקהנאשוהחלחוששלב

 .-1975בישואלבפסטיבללהשתתף
אבלבינולתה,הנוהםימלהההזמנה

למייסויהנתנהיאהותוישחשובמה

ולהעזבנוול""לחשובהאומץאת

בלנשיזאללפנות

ראויההיאאסותחליטהלהקהאתתראהנירי

עוררנירישלבואהעבודותיו.אתלרקוד

שנקבעבתאריךותקווה.חששהתרגשות,

מטעס ,שלההראשוןהמופעאתנתנההלהקה

(ייחששנובלודאורליבקולנוע ,לעסאמנות

וניריבאלט"),לראותרגילשלאעויןמקהל

הקהלאתוהחזיקהבאיחורלמופעהגיעה

ייכשנחלצהמרקמן:מתוחה.בהמתנהוהרקדניס

לחצתילבמה,רצתי ,התעופהמשדהמהפקקיס

נירישלהדיווח .התחיל"והמופעהטייפ,על

הדגישה"היא(ימפולסקי:אוהדהיהלבלנשין

המיוחדוהסגנוןהבהונותעבודתאתלטובה

והיא ) IIהלהקהשהקרינה

מיצירתוהתרשמהכךכל

הכאב II (סאגאןשל

אותהשהזמינה ) IIהמתוק

(באלטלהקתהעבור

ציריך)·

/ ) , 

.~ . 

 IIסרנדה IIאתלבצעכדי

אתלהרחיבצריךהיה

נפתרההבעיההלהקה.

מרקמן:מספרבפשטות,

II פאמלהאתשלחנו

והיאב IIלארהאוסרמן

הצורך .רקדניס"הביאה

עדל IIמחורקדניסלייבא

נבעהשבעיסשנות

בבאלטשדבקמהדימוי

להקהשל-הישראלי

בתנאיסהפועלת

למחצהמקצועייס

בארץלשרוד.והנאבקת

רקדניסשלדורצמחכבר

אולפןחניכירובסטוביס,

מודרניבמחולדורבת

אה ,קלאסיובאלט

 "הרמוניוסיי

סקי 7ימפוברטהבור',

ורזיניברונו ,קינג 7ונדירקדנים,

" HARMONIUM " 

CHOR.: BERTA YAMPOLSKY 

DANCERS: WENDY LUCKING 

BRUNO VERZINO 



לקלןטיכלהלאכברדןרבתשלהקתלמרןת

הבאלטרקדניןת),(שלהרבההיצעאת

 .מןשכתאלטרנטיבהעדייןנחשבלאהישראלי

אחדמצדכן,אםהפ,ךל IIמחןרקדניםייבןא

לפגןםהחלהןאשנימצדאבלןזןליעיללפתרןן

משןםבעיקרישראלית,כלהקההלהקהבדימןי

בארץ·נשארהעןליםמהרקדניםקטןחלקשרק

חזרןבלהקה,ןידעניסיןןשצברןאחרירןבם,

מרכזייםתפקידיםןמילאןהמןצאלארץ

שם.בלהקןת

דהןפה IIסרנדה IIאתןהעמידהלארץחזרהנירי

קרןבמימןןימים,בשלןשהאגןן""מתןך

מהנכןנןתשהתרשמהישראל,אמריקהתרבןת

ישראלית.ללהקהמשלןעבןדהלתתבלנשיןשל

הגדןללחשבןןחיכןהישראליהבאלטמנהלי

הגיעלאמעןלםזהאךעבןדןתין,עבןרמבלנשין

נןספןתעבןדןתעלאחריםחשבןנןתלאןגם

השנים.במרןצתממנןשהתקבלן

ישראלפסטיבללקראתשנייהבכןרה

הכןריאןגרףהישראלילבאלטהעניק

 ,באך"אלקטרן IIעםבלאסקהפליקס

הןנינגןמטההרקדניתשהעמידה

בתפקידביצירהןהןפיעהמדנמרק

הפתיעאלהבכןרןתבשתימצןידמרכזי.

ןהקהלהביקןרתאתהישראליהבאלט

הבאלטהחלה.חדשהתקןפהלטןבה.

אפילןןהיןמקצןעית,כלהקההןכרהישראלי

להקתקמהשבישראלהןאשנסשהתבטאן

בפסטיבלההצלחהקלאסי.באלט

דימןיאתהעלןהביקןרתןתשבחןת

הרקדניםבעיניגםהלהקה

פאמלהלצדןכ,ךהישראלים

הסןלניםזןסמן,ןמרסיהאןסמרן

בתןכניןתמןפיעיםהחלןל, IIמחן

שלשמןתגםהישראליהבאלט

מרכזיים,בתפקידיםישראלים

דרןר,ארזפז,נירהביניהם

ידלין,ןנעמהגילאיריס
השמןניםשנןתןבתחילת

ןןנדיקןגל,ארנההצטרפן

הזמןשעםלאקינג-שפירא,

 .לסןלניןתנעשן

הבאלטשלהרפרטןאר

במהירןת,התרחבהישראלי

עלכןלןהתבססשעדייןאף

לאזינייןסף .זריםיןצרים

המנדרין IIאתללהקההעניק

הבת IIן ) II (1976המןפלא

הגיעהןא .) II (1977הסןררת

קשריבעקבןתלארץ

צרפתישראלתרבןת

אבלשבע,בתללהקת

,ו,כוה"יירומיאו

ימפו:וסקיברטהכור',

(יו:ויה)יד:ויןנעמהרקדנים,

יעקוביוגור'ורג'ג

" AND JULIET סME סR " 

R,: BERTA YAMPOLSKY סCH 

DANCERS: NA'AMA YADLIN 

BY סRGINA JAC סGE 

היכתמללאשהוקמההלהקה,

נםאלאשודהוקלאת,יממסד

לחזוותמשלהניתלההיההתפתחה,

התנססהיאהזהנשלנפווח,וניייס

וקדניםעללחלוטיזנמעטאמנם

וקתהיהזואנלמחוייל,וצויםיו

להניעהחלונינתייםההתחלה,

היתהקוותיהנלמופעים,הזמנות

ולמותאילאמוהקהלוהדתא

לבאלטהןעברןהןאלההתאיםלאסגנןנן

עןדהכירן(שאןתןטרנצ'רןרןברטןהישראלי.

אתהעלהפיליפ)דהשלהאןפרהמתקןפת

II אלבהברנרדהביתII , אתיצרשפרלינגהיינץ

II 11אןפןס שןסטקןביץ,שללמןסיקה ) 1977 ( 35

באלט)י II (1978הפרפר IIאתהעלהלמבןראל

"זןמרקמן:איילי.אלןןיןללהקתנןצרשבמקןר

מןסיקהעםפראית,נית,צבעןעבןדההיתה

מכתביםקיבלנןןבעקבןתיהאלקטרןנית

להקהאנןאםשנחליטהמינןיים,מקהלנזעמים

 .יפהעבןדההיתהחבל,מןדרנית.אןקלאסית

היהזהמשחזריםהיינןאםהיןםאןלי

 . IIמתקבל

חלהשמןניםןתחילתהשבעיםשנןתבסןףרק

מקןמייםיןצריםכלפיבגישהכללישינןי

להןפיעהחלןישראליםיןצריםשלןעבןדןת

שלבזהכמןהישראלי,הבאלטברפרטןאר

בארץהמחןלחןגי .אחרןתישראליןתלהקןת

שרקהאמןנהןעלהביטחןןחןסרעלהתגברן

בתבלהקתמקצןעיים.כןריאןגרפיםשיל IIבחן

שלמהפךעברמקןמייםליןצריםהיחסשבע

זרים,מנהליםלהעסיקהפסיקההלהקהממש.

עליהןלהעמיסקצרהלתקןפהלבןאשנהגן

לטפחענייןכללהםהיהןשלאמשלהם,עבןדןת

השבעיםשנןתבסןףליצןר.שמבקשיםרקדנים

מאשרהללהקהיצירןתהזמיןלןטמןקאי

ןישראליםןרדייאירירןשלמי,רינהאלקיים,

רןמנןכשמשההשמןנים,שנןתןבתחילתאחרים,

זהתהליךשבע,בתשלהאמנןתילמנהלהתמנה

נכבדחלקכהןנתןבתקןפתלשיא.הגיע

הלהקהרקדניידיעלנןצרמהרפטןאר

גדןלןתהפתעןתהיןלא II(רןמנן:

היןלאהעבןדןתאבללטןבה.

מאלהרעןתאןטןבןתיןתר

מחן"ל").הכןריאןגרפיםשל

הקיבןציתהלהקהגם

עליןתרלהסתמךהחלה

מקןמיים.יןצרים



ןלכןריאןגרפיההישראלילבאלטןאשר

אתיצררייטר,סןפרדןמי-ישראלית

הכןריאןגרפית .) 1976 ( "יירןמנסןת

שלהבןלטןתמהדמןיןתאלסקןבסקי,נעמי

בשנןתבארץהאירןפיהמןדרניהמחןל

אחרילארץחזרהןהחמישיס,הארבעיס

להקתשלבביה"סשניסששןיצרהשלימדה

לבאלטיצרהןהיאהפלמי,המלכןתיהבאלט

 "חדשיסצליליסייאת-עבןדןתשלןשהישראלי

יפתח"ייבתןאת ) 1979 ( "ייניגןדיסאת ,) 1978 (

הבאלטאיפשרזןבתקןפה ,כןכמן .) 1981 (

לעשןתמהלהקהרקדניסלמספרלראשןנה

דינהספר.לבתילתןכניןתכןריאןגרפיןת

 ,) 1980 (ןהזאב"ייפטראתיצרהלאסקה
ליזי"אתסןבןלרןזאליןמיסטרסהבאלט

קןפסתייאתדרןרןארז ) 1980 (בןרדן"

בתמלהקתרקדניסשניגס .) 1983 (החלןמןת"

-הישראליהבאלטעבןרעבןדןתיצרןשבע
 .) 1976 (רןבינס"לג'רןסיימחןןהאתשריריעקב

חןל"ייזכרןנןתאתיצרקןלבןאמיר-1985ב

לעשןתןביקשבלהקהרקדקןלבןיי(

לרקןדשימשיךבתנאיהסכמנןכןריאןגרפיה.

אןתנןעזבהבכןרהאחריהסכיס.ןהןאבלהקה

ברטה .)"העבןדהאתהןרדנןבןגד.חיילכומ

שלההשנייההכןריאןגרפיהאתיצרהימפןלסקי

החלהןבהמשך ,) 1978 ( "שןפןשלייןאלסיס

בקביעןת.ליצןר

שהמנהליס ,הממןסדןתבלהקןת

יצירהבעידןדראןשלהןהאמנןתייס

בתבחשיבןתן,ראשןןיעדמקןמית

בשניסצמחןהקיבןצית,ןהלהקהשבע

המחןלבסגנןןיןצריסשלדןרןתאלה

החלןהיןסשלהיןצריס(רןבהמןדרני

אןלסאלה),להקןתבשתידרכס

הזההתהליךהישראליבבאלט

לעןדדיירצינןמרקמן:נקטע.

ישראליסכןריאןגרפיס

היןאלהאבליפןתהיןןהעבןדןת

מיצינן .מןדרניסכןריאןגרפיס

פירןשהלאה"ןהלכנןאןתס

להתחילהיה "הלאהה"ללכת

שלהברזלצאןנכסיעסלהתמןדד

יצירןתלהזמיןלהמשיךהקלאסי,הרפרטןאר

אתןלטפחמבלנשין,בעיקרמחן"ל,

שלהביתככןריאןגרפיתימפןלסקי

הלהקה.

I1 ודרגורה';", 

כסןליימפוברטה ,'כור

גרשמןנינה ,סירןלדנ

ןלנינגהסןיוןלוו

וןגדגדי ,ציכוס

"GURRELIEDER" 

CHOR.: BERTA YAMPOLSKY 

DANCERS, NINA GERSHMAN 

AND KEVIN CUNNINGHAM 

הבאלטהחלה,חדשהתקופה

מקצועית,כלהקההוכויואלישה

הואשנסשהתבטאולופיאויוה

קלאסי,באלםלהקתקםהשואלישב

ותשבחותבליבפסםחהלההצ

נםהלהקהימויואתהעלוקוותיהב

םישואליהםיהוקוניניעב

מחןלןתיאטרןןדןרבתלהקתשבע,בתלהקת

שנןתמראשיתבעןלססיןריסערכןכברענבל

הבאלטשלתןרןהגיע-1977ןבהשבעיס

עסהןפיעההלהקההראשןןבסיןרהישראלי.

ןלאזינישפרלינגהיינץ ,סאגאןשלעבןדןת

ב."מארהאןרחיסרקדניסהיןןהכןכביס

 ,מנןסיסןלאמפןחדיסכךכלהיינןיימרקמן:

התןפרתןאתסאגאןאתב"לארהשלקחנן

התלבןשןת.אחתתיקרעןחלילהשחסלמקרה

אתהרשיסלאסאגאןשלהג'אזסגנןן

אתשינההןאחזרהכלןלפניהאמריקאיס

פרתןהתןאתאןתןשמנןמסןיסבשלבקןד.יהר

 ,למשלתקלןת.עןדהיןלארץ.חזרהמטןסעל

אתבסיןרשרקדסימיןנןב,הןןתיקהרקדן

לקח ,'הסןררתהנערה'בהזקןהטןחןתפקיד

את .לבהתקףןקיבלממריציסכדןריסבטעןת

סןבןלרןזאליןמיסטרסהבאלטמילאהמקןמן

להכשהןדענןשבץןקיבלהכמעטהיאןגס

 ,אמנסנמשךהסיןר ".זאתלעשןתחייבתשהיא

אתלהקיסצריכיסהיןלארץכשחזרןאך

זהסיןריי(מרצןנסעזבןחלקמחדש.הלהקה

בסיןריי(פןטרןחלק ,נפילה")ישכךןאחרשיא

מעט ,רקדן")כלשלהאמיתיהאןפימתגלה

נשארן.

הצלחה.היה ) 1981 (השניהסיןר ,זאתלעןמת

יןרק·בניןהןלבקרנגילמןפעהגיעבלנשין

למןסיקהיפיהטעללירעדןהידייסיימרקמן:

חששתיכיגמןריתייההמןפעאחרי .יסרנדהישל

מסןגלהייתילאהביצןע.אתאהבלאשאןלי

אבל ."למלןןןהלכתיהפניסלקבלתללכת

שבחיסחלקבלנשיןהמןפעשאחריבמסיבה

יקבלבעתידשגסןהבטיחללהקה

שלןעבןדןתישראליהבאלט

מלאןהפעסהביקןרןתבמתנה.

הלבלתשןמת ,לרעננןתשבחיס

האנסמבללעבןדת ,לפרטיס

 "סרנדהייביצןעןלסגנןן.הטןבה

יצירןתיהןכןרביסלשבחיסזכה

הלהקה,חןלשת .ימפןלסקישל

ברקחןסרהיההביקןרת,לדברי

כןכביס.שלןירטןאןזי

סיןרשלשבןעןתשישהאחרי

לדרןסהמשיכןבארה"ב

התקייסבצ'יליאמריקה.

ןבפרסבינלאןמיפסטיבל

הטןבההזרההכןריאןגרפיה

שלעבןדתהזכתהביןתר

אציןתיייןארימפןלסקיברטה

שןדרהבאלטדבןז'אק".

היהזהיימרקמן:לחןף.מחןף

רקדניס 25נהדר.סיןר

תשעהשלסיןרהשלימן

מבלישבןעןת

הןפעהשהחמצנן

ערכה-1984באחת."

גדןלסיןרהלהקה

ב"ןבארהבקנדה

והשתתפה

היןקרתיבפסטיבל

ין'ברג ,באיטליה

אמיליה.

שלבעיצןמן

חהיהצמתהליך

חהכנןשןבהזה



-1979ב-משלהביתשלבחשיבותהלהקה
המדינה.בכיכרהסטודיואתלעזובנאלצו

שנירכשהביטוח"חברתימפולסקי:

שאנומכתביסלהגיעהחלוופתאוספנטהאוזיס

הלהקהמהמקוס.אותנוזרקורועשיס.

נסענויוסומדימסחריתפז'ובמכוניתהצטופפה

ס"ביסירני.נצרשבקיבוץהחדשלתיאטרון

חשךעולמנועבר.לכלנפוצווהתלמידיסנסגר

הועמדלעירייהחוזרותפניותבעקבותעלינו".

אנטיגונוס.ברחובהתעמלותאולסלרשותס

וגסס IIביהקימושובעץ,רצפתהתקינושוב

נפשותינועלהתחננו II (להתפנותלהסהורומשס

לאהתפרק.ביה"סלדבר.מיעסהיהולא

כךכללמקוס.מתקרבתלאאנימאזהאמנתי.

הבאלטנדדוכך .) IIזאתלשאתהיהקשה

והשאירלשניאחדהתעמלותמאולסהישראלי

עתקהוןעלתהשהרכבתןעץ,רצפותבעקבותיו

אילמות.כמצבותללהקה,

 ,השנייההתקופהבסיוס ,הקשייסלמרות

 ,ובעולסבארץלהכרהזכההישראליהבאלט

הכר.לבלילוטשוהטכניתורמתווסגנונו

מיובאיסברקדניסבעיקראוישהעדייןהלהקה

לצדוכלל,מגווןהיהשלההרפרטואראך

שליצירותזריס,פיסאוגרכורישלעבודות

כוריאוגרפיסכמהשלימפולסקי,ברטה

א,ך .הלהקהרקדנישלואחדותישראליס

יוצריסעידודתהליךהישראליבבאלטכאמור,

נקטע.מקומייס

וכשלונותהצלחות

ההישרדותותושייתהמסירותשבכוחנראה

ימפולסקיוברטהמרקמןהללמימשושלהס

לעצמסשהציבומהמטרותמבוטללאחלק

השלושיסההולדתיוסלפנישנתייסוללהקתס.

סולניהטוביס.רקדניס-35כמונההיאללהקה

הסואיל,ךהשמוניסשנותמאמצעהבולטיס,

נינהקוגל,ארנהידלין,נעמהלאקינג,וונדי

 .ורזינווברונוסבליפטרקנינגהס,קוויןגרשמן,

ב IIמארההעוליסהרקדניסשלמקומסאת

בעיקרחיזקווהסהעמיס,מחברהעוליסתפסו

בלהקה.הרקדניסשלהגבריתהמצבתאת

לאמנויותבמשכןהיוסמופיעהישראליהבאלט

להיותיוזמןשהואמייסדיותקוותאךהיוקרתי,

שוכריסוהסנכזבההמשכןשלהביתלהקת

נמכריסהמופעיסכל .מלאבמחירהמקוסאת

בוקרבמופעימבוקשתמאודוהלהקההיטב

שמחייבותתובעניותענקהפקות-ספרלבתי

 IIהאגוזיסמפצח IIכמומלא,בהרכבהופעה

הלהקהסיוריבעקבותבביקורות . IIסינדרלה IIו

עסלהתמודדיכולתהלשבחמצויניסל IIבחו

והאסתטיקההרומנטיקהבלנשין,שלהיצירות

הישראלי.הבאלטוסולניימפולסקיברטהשל

בתחומיסכשלונות,ישההצלחותלצדאבל

שרקדניסלביתהלהקההפיכתכמוחשוביס

בפעילותהשתתפותבו,לרקודישאפוישראליס

הלהקהלמסגרתשמחוץהקלאסיהבאלט

שנותמאמצע .ישראליםיוצריםוטיפוח

מורכבהלהקהשלהרפרטוארעיקרהשמונים

זריסיוצריסלצדימפולסקי,שלמכוריאוגרפיות

 .בלנשיןובראשסבודדים

רציניתדרךכברתעשתהלסקיימפוברטה

מוכשרתככוריאוגרפיתוהתגלתהכיוצרת

 HfLLEL MARKMAN AS ROMEOרומואודובתפקוממרקהלל

דורלבתסטודיות,שלושההקיבוציתללהקה

לבאלטואילושנייסשבעולבתארבעה

עומדלאהואוגסבלבדאחדהישראלי

בומתחלקתהיאכיערבעדמבוקרלרשותה

להתחילנאלצתבשבועפעמיסושלושס IIביעס

איךכשרואיסהצהרייס.בשעותהשיעוריסאת

עלובבבנייןהתעמלותבאולסעובדתהלהקה

ישלהוציא IIהפתגסאתמביניסס IIביהבחצר

לדברמהאיןלחזרותמקוסדיכשאין . IIמאין

תלויהשעתודתהכךהלהקה,שלס IIביעל

לבאלט.במוריס

עלמתדפקיסאינסעדייןהמוכשריסהתלמידיס

לאזוכבעברשלאאךהישראלי,הבאלטשערי

המחוללהקותעסתחרותשלתוצאה

ומרקמןימפולסקיסנוביזס.אוהמודרניות

החטא II (המוריסבקנאתהאשמהאתתוליס

 ,) IIלאוהסלהקהלעשותשהצלחתישלי

לסיומישלהסהתלמידיסאתלשמורשרוציס

בלהקותרוקדיסשהסלהתפארכךואחרהשנה

להתפארמוריסאותסעליקשהלדעתי,ל. IIבחו

עדכי,הישראליבבאלטרוקדיסשתלמידיהס

שנותןהבאלטשלפרסוסאיןלי,שידועכמה

מגיעלאלמוריס"ימפולסקי: .קרדיטלהס

בקושיאומקולקליסמגיעיסהצעיריסקרדיט.

אצלנו".למדוהכל .משהויודעיס

הטלוויזיה ,הסילוןבעידןהיוס,הרקדניס

כ,ךכלונגישקרובנראהכשהעולסוהפאקס,

בעולס.למתרחשמבעבריותרפתוחיס

ל"לחוויוצאיסמעזיסשבהסהמוכשריס

לרקודהזדמנויותיותרימצאוששסבתקווה

אויוצריס,שליותררחבמגווןשלביצירות

לרכושבינלאומי,יוצרשלללהקהלהשתייך

גסלזכורישלארץ.לחזורכךאחרורקניסיון

הרקדןתלותאחתבאלטלהקתרקשכשיש

 ,אולסלהרתיע.כדיבזהוישבמיוחדגדולהבה

הסשאוזלהזמןותחושתצעיררקדןשלהדחף

מורהשלביכולתספקמטילהשאניחזקיסכה

להקהלעברלשעוטמוכשרמתלמידלמנוע

 .הנכוןמקומושהיאמאמיןשהוא

מיהבתחרותמשתתףאינוהישראליהבאלט

החשובההפעילותלמעשהשהיאארבטובה,

בבאלטצעיריסכשרונותגילויבתחוסביותר

לבאלטבסטודיותהעשייהוחשיפתקלאסי

חינסשנאתעלמדברתלסקיימפוברטהבארץ.

הסבירמרקמןהללאבלהתחרותמארגנישל

הרבהולוקחעסוקיסמאודאנו IIאחרת:זאת

ראשהתזכה,אסלתחרות.רקדניתלהכיןזןמ

ייצאהישראליהבאלטתעזוב.והיאיסתחרר

נעשיסאינסהישראליהבאלטמנהלי ."מופסד

ההמש,ךדוראתלגדלחייביסוהסיותרצעיריס

תחדלהלהקההיוסשבבואסכנהישאחרת

מחוללתאטרוןלאחרונהשקרהכפילהתקייס

 .ענבל

דווקאזהמאמרלכתובבחרתיבמקרהלא

ליסודהשלושיסחגיגותלפנישנתייסעכשיו,

אמיצותלהחלטותלהגיעזמןישעדייןהלהקה,

מקומייסיוצריסלגילוייצירה.סדנאותולבצען

מהאתלעשותהצליחושלאלאלהכבודויותר

בעבודתיכולתסכמיטבעושיסאבלעשו,שהס

הבאלטאתיוציאוהבא,הדוראתלגדלנמליס

החדשהשהרוחמאמינהאנימבידודו.הישראלי

הממסדשליותרואוהדחדשלבגסתצמיח

הלהקה.לצורכי 19ם

ובעלותהיטבבנויותיצירותלהעמידהמסוגלת

לקהלפונהשלההאמנותיהטעסויופי.זרימה

שלהעזהבוואיןהבאלטאוהבישלהרחב

 ,סיפוקלהנותנתהיצירהאוואנגארדיסט.יוצר

ריכוזיותאתומגבירההכספיהנטלאתמקלה

כיוצרתשלהההספקמרקמן.ושלשלההניהול

ברנרדה"ביתחלקית:רשימהלהלןעצוס,

 IIשסללא II ,) 1980 ("כרמן" ,) II (1978אלבה

 ,) 1981 (אק"'דבוז"ואריאציות ,) 1981 (
II 1983 ( " 1אופוס" ,) 1982 (רטו"'קונצמנדלסון (, 
II האגוזיסמפצחII ,(1985) II 1986סינדרלה) II (, 

II הנמה"היפהפייה ,) 1986 ( "שיריסלפילרקודII 

) 1987 (, II וכולס"שנייסשנייס) שנייס" ,) 1989

 IIהרמוניס II ,(1989) IIלחודאחדוכלושנייס

) 1989 (, II ויוליה"רומיאו) ולאחרונה ,) 1992

II לידר"גורה. 

שלטיפוחיותראיןלמההשאלהנשאלתושוב

איןמי?לי("תגידיאחריסישראליסיוצריס

יכולבהונותעלבעצמושרקדמירק ...אחריס

לסקי).ימפודבריבאלט",לרקדניליצור

כברמקומייוצרשלעבודההעלתהלאהלהקה

לאאחדשאףטוענתימפולסקימעשור.יותר

אנו IIמסביר:ומרקמןליצור,בבקשהאליהפהנ

 .כךגסשורדיסבקושיקיומנו,עצסעלנלחמיס

התוצאהאורחיס?".עללחשוביכוליסאנואיך

בניגודבבאלט,היצירהבתחוסמדברהיא

יותר II (מודרניבמחולהיצירתיתלפריחהקיצוני

 , IIקלאסימאשרמודרניכוריאוגרףלהיותקל

שהפיקהצבעונית,תוכנייהימפולסקי).אומרת

ההערכהחוסראתמבטאתבאנגלית,הלהקה

הישראליסליוצריסהישראליהבאלטשל

רשימתבהמופיעהעבורו.שיצרוהמעטיס

ימפולסקישלהעבודותכלשמותעסרפרטואר

ובליללהקהשתרמוהזריסהכוריאוגרפיסושל

הלהקהורקדניאליסהישרהיוצריסשמות

היולאשלהסהעבודות II (למענהעבודותשיצרו

תמונותגםבתוכנייהמנהליה).אומריםטובות",

הרקדניסשמותציוןללאמחולקטעישליפות

מנהליעסזהראיון(בעקבותבהןהמופיעיס

בתוכנייהמופיעיסהרקדניסשמותהלהקה,

 .) IIהאגוזיסמפצח IIללאחרונהשהופקההחדשה

והואמשלוביתאיןעדייןהישראלילבאלט

לשני.אחדהתעמלותמאולסלנדודממשיך


