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יייי
ככןלסרןבסעצמאייס,מחןליןצרישלהיאמאת

הקמיסהרפרטןאריןת,בלהקןתעבררקדני

אלאאח,דמןפעלמטרתלא ,להקהןמקימיס

המעןנייניסרקדניסשלמגןבשתכקבןצה

מחןיבןתעסקבןעהבמסגרתיחדלעבןד

היאהכןריאןגרפיסשלהשאיפהמןחלטת,

מהכלעסלהקהשלמחייבתמסגרתלבנןת

מכך,שמשתמע

שטינכןגיש

שלפריחהלצד ,האחרןנןתהשניסבשלןש

,חלהקיןמןשנןתבששדללסןזןמרכז

כסףסכןמיהמחןל,בענףגדןלההתעןררןת

המפןארהמשכןשלבבנייתןהןשקעןאדיריס

הרפרטןאריןתהמחןללהקןתהבמה,לאמנןיןת

מןפעי ,פעילןתןהיקף'אתמאןדמרחיבןת

בעןלסהראשןנהמהשןרהןכןריאןגרפיסמחןל

ברגלייסמצביעהמחןלןקהלארצה,מגיעיס

ההתעןררןתעיקרכינדמהאןלסבהתאס,ןגדל

זןשאיפההגשמתלקראתהראשןניסהצעדיס

ןהןןיצירתיתאמנןתיתמבחינההן , 0קשי
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עןמדיסעצןמיסקשייסכלכלית,מבחינה

מןצלחמחןלערבלהפןךכןריאןגרףשלבדרכן

מבחינהרןןחיתןאףןקבןעהבטןחהלמסגרת

,ענתתדמןרעידןהכןריאןגרפיסכלכלית,

אתעןשיסאיךעצמסשןאליסדרןנעהדניאלי

המכשןליסאינספןרעלמתגבריסאיךזה,

ממןסדת,מחןללהקתשללהקמהבדרך

שןניסבשלביסנמצאןתשלהסהלהקןת

בלבאךהרכבן,ןקביעןתקיןמןמשךמבחינת

להקיסההחלטהגמלההמקימיסשלןשת

מה,ןיהימחןללהקת

הכןריאןגרפיסשלןשתשלהתפתחןתסמסלןל

מסןדרתבצןרהמחןללמדןכןלסדןמה,

באחתיחסיתקצרהקריירהןמאחןריהס

להשתלמןתיציאההרפרטןאריןת,הלהקןת

שלשהןתבחן"ל,למחןלחשןביסספרבבתי

לצןרךהבריתןארצןתבאירןפהשניסכמה

מחןלשלאחריססגנןנןתעסקרןבההיכרןת

מןפעיןהעלאת ,חשןביסכןריאןגרפיסןעס

אןשןנןתלימןדיןתבמסגרןתקצריסמחןל

בפסטיבליס,

חמששלקריירה ) 32 (תדמןרעידןמאחןרי

עןד ,שבעבתלהקתשלכסןלןרןבהשניס,

עסןהןפיעלןבןביץ'לאראצלכסןלןרקדהןא

בארה"בשהןתןבמהלךהעןלס,ברחבילהקתן

תהליךןאחריהןפעהכדיתןךקשהנפצעהןא

 ,משלןלהקהלהקיסהחליטארןךשיקןס

אסףמכןןלאחרמחןלבהןראתעבדבתחילה

ןהחלשלן,תלמידיס 0חלקרקדניס,שבעה

עסשהתגבשהמחןליצירתעלאיתסעןבד

סימה",שלייהסיראתהניבההעבןדההזמן,

ןהמןערכיסהמצליחיסהמחןלממןפעיאחד

עסלעבןדלהמשיךהחליטןתדמןר ,' 95בשנת

החדשהמןפעייתא",עלהקבןצהאןתה

אלה,בימיסהתקיימהשבכןרתן

מרסשלבלהקתןרקדה ) 32 (דניאליענת

עבןדןתיהןשלןש Co-Dance-Coקנינגהס

כשחזרה , Dance Theatreב-הןעלןהראשןנןת

נהריןןאןהדמצןיניספידבקיסקיבלהארצה

שבע,בתלהקתעבןרעבןדןתשתיממנההזמין

ג'ןרדן",אתן"לעצןרשנןתר"יימהשתיהן,

היאגסתדמןרעידןכמןעז,רןשסהןתירן

קבןצתעסעצמאיתכיןצרתלעבןדהחלה

 '.-93במהארץ,העדרןתאחרירקדניס
מחןיבןיןתמידלקחתרציתילאייכשחזרתי

ןשס,פהעבןדןתלעשןתליהתאיסגדןלןת,

מסך.'ן'להרמתלאנסמבלשבע,לבתיצרתי

גיישפסיצילום, ,דרנעהמחולקבוצת ,ייזנאנא"

ZANANA ', CHOR, : NOA DAR, PHOTO: PESSI GERSH ' 
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לעשריםעשרביו-קצרןתהיןהעבןדןתכל

שהגיעהרגשתיקצרהתקןפהאחריאבלדקןת.

אתבעצמיליצןררציתי ,פןרמטלעבןרהזמו

שאניהרקדניםעםלעבןדלבחןר,המסגרת,

שלםלערבמחןלליצןרצןרךהרגשתי .רןצה

העלתהעבןדה,שלכשנהאחרי ,'-94ב . IIמשלי

 .להצלחהןזכתה IIנשיקןת IIאתדניאלי

להקיםשפנתהלפנימחןלןתיצרהדרנעהגם

כמהןבמסגרתבפריס-משלהלהקה

 EUl"O-פןנטו,פסטיבל-אירןפיםפסטיבלים

Dance מחןלהתיאטרןוןפסטיבלבצרפת

Dance Club שנתייםאחרי .באמסטרדם

עבןריצרהןמאזארצהחזרההיאבאירןפה

מחןלעבןדןתןהעלתהשבעבתאנסמבל

 ,לארץשחזרתיאחרי IIמסך/.הרמת IIבמסגרת

איתם.לעבןדשרציתירקדניםכאואספתי

חןמריםעללעבןדאןתיעינייוןיןתריןתר

באןרךראשןומןפעיצרההיא '-93ב . IIשלי

יןתרמאןחרןשנהשמן,היה IIשביר II ,מלא

בעשב/.ראשים IIשלם,לערבנןספתעבןדה

"זנאנא/.אתהעלתההיאהחןלפתבשנה

להקהגיבןשעלעןבדיםןדרדניאליתדמןר,

לאטלאטמשלהם.מחןלןתליצירתבמקביל

רקדניםשלקבןצהסביבםמקבציםהם

עבןדןתיהםבהתנדבןת.לגמריאיתםשעןבדים

הןפכןתשהועדלאטןגידיםעןרקןרמןת

עםלמפגשהחןצהןפןרצןתמחןלליצירןת

קהל.

עליצירה-מחןלעשייתשלשניםכמהאחרי

ןיצירןתהבכירןתהלהקןתשלהזמנןתפי

מןצאיםמגןבש,רקדניםצןןתעםאישיןת

מןלהלהקןתןמנהליהכןריאןגרפיםעצמם

לחזרנאלציםהםהפקהכשלקראת-הממסד

הםהממשלתייםהמממניםהמממנים.לפתחי

המדעלמשרדשכפןףהתרבןת,מינהל

ןלצידם ,ןאמנןתלתרבןתןהמןעצהןהאמנןיןת,

תרבןתבמפעלישתןמכןתקרנןתכמהפןעלןת

ןקרורבינןביץ'יהןשעקרוא, IIתקרו-

מימןולהשגתהדרךאךאמריקה-ישראל.

היאהמרכזיתןהבעיהןמייגעתארןכה

המחןלללהקןתחייביםלאשפןרמלית

 .ציבןריתעמןתהאינםהםכיכלןם,החדשןת

שנןתמראשיתהקריטריןניםחןקלפי

לקבלשיןכלמנתעלתרבןתי,גןףכלהתשעים,

עמןתהלהיןתחייבממשלתית,תמיכה

להפןךיכןלןגןף ,כחןקרשןמהציבןרית

שלניסיןותקןפתאחרירקציבןריתלעמןתה

 :שןניםבתחןמיםנבחוהןאבמהלכו ,שנתיים

הכנסןתהעןבדים,מספר ,הפעילןתהיקף

המבחניםבכלעמדאםןעןד.מאזניםעצמיןת,

אךשנתי.למענקןלמןעמדלעמןתההגןףהןפך

צריכיםעמןתה,הלהקןתהיןתעד

כלעבןרלמענקיםלהתחנוהכןריאןגרפים

משנילקבלשיןכלןןהסכןמיםמחדש,הפקה

 .זעןמיםהשןנןתןהקרנןתהתןמכיםהמןסדןת

חמישיםלכיסןימספיקיםהםטןביםבמקרים

הרבההרעבמקרהההפקה.ממחיראחןז

ממינהלדרנעהקיבלה IIזנאנא IIעבןרפחןת.

במןשגיםמגןחךסכןם-שקלאלף 20התרבןת

-חדשסיפןרהיאהןפעהכל IIשלם.מןפעשל
ןאינסןףפגישןתטןפסיאדה,אמנןתיןת,ןעדןת

זןלתמןך.שיכןליםהגןרמיםלכלטלפןנים

להקהגיבןשעלעןבדיםןדרדניאליתדמןר,

הםלאסלאסמשלהם.מחןלןתליצירתבמקביל

שעןבדיםרקדניםשלקבןצהסביבםמקבצים

עןרקןרמןתעבןדןתיהםבהתנדבןת.לגמריאיתם

מחןלליצירןתהןפכןתשהןעדלאסןגידים

קהלעםלמפגשהחןצהןפןרצןת

הרןחכלאתלהןציאבקלןתשיכןלההשקעה

 .דראןמרת ,"מהמפרשים

שאלןתשןאלתמחןללענייניהרפרטןאר

האמנןתיטיבןמאשרמבחינתןיןתררלןןנטיןת

מהכמן .הפרקעלעןמדשמימןנןהפרויקטשל

מהזמו,לאןרךלתפקדהלהקהשליכןלתה

שלהרפרטןארכןללמהפעילןתה,היקף

קהל?למשןךסיכןייהמהכה,עדהיןצרים

משיגיםאןמכיסםהיןצריםמשלמיםבינתיים

כאמצעיתרןמןתכספיאןמסחריןתןתןיחס

תאןשראםיןתר,מאןחרבשלבפרטיים.מימןו

בכמההמאןשרהיןצריזכה ,התמיכהבקשת

התקציבמעןגתשהשתיירממהפירןרים

הכןלל.

בכלםיןצריעלמאדמקשההקריטריןניםחןק

לעבןדשמתחיליםןכןריאןגרפים ,התחןמים

 ,למשל ,משלהםראשןנהיצירהעלברצינןת

םיןנאלצןהמןסדןתהרשןיןתמןללבדעןמדים

למגייסילהקןתמנהליהיןתםלצדלהפןך

ברברה .חשבןנןתןמנהלימשןןקיםכספים,

אמרהאמריקאיתקןנספטןאליתאמנית ,קרןגר

אתשןמעתכשאני IIשלה:המיצגיםבאחד

פנקסאתשןלפתמידאניאמנןתהמלה

סןחפתלאששנינןתהנראהאןלם ,"הצ'קים

למשרדיםהכפןפים ,התרבןתקןמיסריאת

מפניאןלי ,האןצרןלתקציבממשלתיים

אינההאמניםשלהיצירהחדןןתשבשבילם

תמיכה.בקשתןעליןניירפיסתאלא

בתחןםילשינןלבשמןהתרבןתקןמיסרי

התעןררןתאכו IIהאחרןנה.בתקןפההמחןל

פליאהמלאיאנ" ,פרןסטיןסיאןמר , IIגדןלה

בשניםהצליחבארץהמחןל .ןהערכה

התקציבלדאבןננן,עצמן.אתלממשהאחרןנןת

הבעיהבקצב.לעמןדיכןליםןאיננןראןיאיננן

דןמהבמחןלהצעיריםהיןצריםשלהתקציבית

יפעלפןעלפרןסטיןסיהתרבןתמינהלראש

ןעדתןאחידים.הגיןנייםקרים,שיקןלים
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דגווגד'צ'כוס: ,תדמורע'דו :'כור ,"תאיי
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גדולענייןלנוישהשולייס.תיאטרוןלבעיית

במאבקואנוצעירותמחוללהקותלעודד

נכתבהבו(בשבוע IIלמחולכסףיותרלהקצאת

כנסכינוסעלהתרבותמינהלהודיעהכתבה

בתקציבהחדיסהקיצוציסעקבחרוס

עולהלאהמחולתקציב .השנה)האמנויות

כמעטהנומינליתהתמיכהלהיפ,ךלשנה,משנה

 .גדלהואינה

 ,הגדולותהמחוללהקותכמו ,עמותותגס

גסוהן ,שנהמדיתקציבלתוספותמשוועות

בשנהעשוהןמהעלוחשבוןדיןלתתצריכות

אךמהצ'קיס,אחדכליצאולאןהחולפת

שלבמעמדזכושטרסהלהקותשלחסרונן

להןשאיןהוא ,העמותותלעומת ,עמותה

לכלמימון ,הטובבמקרהאלא,שנתיתקציב

עצוס.באיחורתמידשמגיעלחו,דפרויקט

גסזקוקותרבזמןיחדהעובדותקבוצות

עלבהרבהשעולהיומיומילקיוםלתקציב

 .המתקצביםהגופיםבידיתיקצובן

לציוד ,חזרותלחדריזקוקיםהכוריאוגרפים

בסיסיותולמשכורותלתלבושותהפקה,

סיוםלקראתרקלא ,השנהכללרקדנים

 .לדברמיעםכמעטאיןאלהכלועל ,פרויקט

דרנעהניסתה IIזנאנא IIשלההכנהבתקופת

אי(משכורתכיסדמילפחותלרקדניםלשלם

שבהםהזעומיםלסכומיםלקרואהיהאפשר

אפילו ,הצליחהלאזהאתואפילומדובר),היה
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בכליןצריםעלמאדמקשההקריטריןניםחןק

לעבןדשמתחיליםןכןריאןגרפיםהתחןמים,

למשל,משלהם,ראשןנהיצירהעלברצינןת

ןנאלציםןהמןסדןתהרשןיןתמןללבדעןמדים

כספים,למגייסילהקןתמנהליהיןתםלצדלהפןד

חשבןנןתןמנהלימשןןקים

אותםכלכיםיצרהיוהם"ונסיעות.לאוכללא

בשלושיםלהשתתףכדי-כפולהאנרגיהימים

עם ,המופעלקראתשבועיותחזרותשלשעות

וכדי ,תמורהכלוללאמצידםמלאההתחייבות

שלאשעהכלאותםניצלתי .לפרנסתםלעבוד

 ."לעבודצריכיםהיו

ענתשלהלהקהלמנהלמונהדחבשאלון

היהלאאזעד ."נשיקות"המופעאחרידניאלי

להקיםכשכוונותיהרק .כזהתפקידבלהקתה

הבינהםיימעשלשלביםעויהגקבועהרכב

הפןאתמעצמהלהורידמוכרחהשהיאדניאלי

ניסהדחבש ,""נשיקותהצלחתאחרי .הניהולי

 .קדימהצעדדניאלישללהקתהאתלקדם

לחיותלהמשיךצורךשוםראולאהםאזכבר

באולםתשואותשסוחטמוכרובלתיקטןכגוף

לשיווקעברהוא .בחודשפעםדללסוזן

ופנהמימוןבהשגתמאמציםהשקיע ,אגרסיבי

רקדניעבורומחייבתמובהקתמסגרתלמיסוד

הלהקה.

גורמיםעםנפגשהוא ,מימוןלהשיגבניסיון

התחלתי" .ופרטייםציבוריים ,ממשלתיים

כל .מכירלאשאניבתחומיםלהתעסק

תמיכהעלהאחראיםהממשלתייםהמוסדות

קצתלקבלכדימפלצתית.מערכתהןוהקרנות

להקהכמומהתחלהלהתנהגניסיתיביטחון

מכלזכיתישלוההפוךהיחסלמרותממוסדת

החדשלמופע ."במגעאיתםשבאתיהגורמים

 ,החודששעולה ,"אוקטובר" ,דניאליענתשל

עד .שקליםאלף-160לזקוקההלהקההיתה

 15התרבות,ממינהלאלף-30כהשיגוהםכה

שקליםאלפים-10וכרבינוביץ',מקרןאלף

עשרותכמהעוד ,השאראת .אביבתלמעיריית

להשיגייאלצו ,המופעתחילתעדשקליםאלפי

חברותמבנקים,-מסחרייםחסותמנותני

הקשר II .ענקויצרניותביטוחחברות ,אשראי

אומרהמסחריים",החסותנותניעםשנוצר

לאהעסקיםאישאתותן.קחקשרהוא II ,אלון

שמעלאגםהוא ,המחולמופעבמיוחדמעניין

של "קיר"אתראההוא(אולידניאליענתעל

שמענייןמה .בספק)מוטלזהוגםשבע,בת

החשיפהמידתמה-לושווהזהאםזהאותו

הנכוןהקהלזההאם ,שלולמוצרשתהיה

 ."למופעיגיעואנשיםכמה ,למוצר

 .תורמיםאלאלוןפונההחסותנותנילצד

II פנאי,והרבהכסףהרבהעםאנשיםאלה



שלנן".בגןדלמחןללהקתלהחזיקשמסןגלים

לפעילןתבעיקרהיאתןרמיםשלחשיבןתם

עםהעסקיםהלהקה.של ,היןמיןמיתהשןטפת,

שהמןפעלאחרנגמריםהמסחריהחסןתנןתן

הןארציניתןרםשלתפקידןזאתלעןמתיןר,ד

גםאלאבכסףרקןלאהלהקה,במיסןדלעזןר

מאןדחשןבההציבןריתההכרהבקשרים.

סןזןשלהקבןעהמחןלקהל"ןדחבש.לדניאלי

מזהיןתרהרבהצריךאבל ,אןתנןיראהדלל

האנשיםאללהגיעצריךכלהקה.להתקייםכדי

השיןןק.ןכןחהמימןןיכןלתעםההשפעה,עם

אישיקשרמתןךתמיכהלהיןתצריכהזן

תרבןתיתשמבחינהאנשיםמצדןאיכפתיןת,

 ."משןתףןהמצעקרןבאיתםהדיאלןג

עםןמתןמשאןדניאלידחבשמנהליםכרגע

ןחברתגדןלהאשראיחברתעםאיגן,דבנק

להשיגכדילפירסןם)לאעדיין(השמןתביטןח

דצמברעדאפרילמאמצע .המימןןהמשךאת

שלרןבןהןפעןת, 28דניאלישלהלהקהתעלה

II אןקטןברII בנןסף ."נשיקןת"שלןחלקןהחדש

מדבריםןלתרןמןתלשיןןקחסןת,לנןתני

 ,כמןבן IIעצמיןת.הכנסןתעלגםןדניאלידחבש
בנןיתמכן ,הקהלמבחינתיצליחהמןפעאם

מבחינתםהצלחהאןלםבהמש,ךגןפיםיןתר

 ."צןפיםאלף llל-המןפעיםבכללהגיעהיא

 IIתא IIןדניאליענתשל IIאןקטןבר IIיעלןהחןדש

פעמיםכמהעןלה IIזנאנא IIתדמןר.עידןשל

שלהחדשלמןפעןהחזרןת ,דללבסןזןבחןדש

 .צןמןיבע ,"הטרקטןרנקמת IIשללמןסיקה ,דר

בעצםמהאזלשאןלאפשרמסןימתמבחינה

שלבסןפןאזרןציםמאןדאםהרי-הבעיה

 .כךתמידלאשזהמסתבראבלמצליחים.דבר

 ,דרמספרת ,"יחסיתןתיקהככןריאןגרפית"

II מחזיקיםהיןצריםשרןבלהעידיכןלהאני

אנשיםלהכירלייןצאזמן.מאןדמעטמעמד

ןלאחרבמחןל''גןןניםכמןבמסגרןתשיןצרים

מישהןאםיןתר.עליהםשןמעתלאאנימכן

אתעןשהשהןאלדעתצריךהןאליצןררןצה

לכלןם.לצפןתמהלןןשאיןלגמרילבדזה

מאןדארןכהנשימהלןקחים ,מאפסמתחילים

 ."לשרןדןמנסים

~ 

אשהןלדעתצרידהןאליצןררןצהמישהן'"אם

לצפןתמהלןןשאיןלגמרילבדזהאתעןשה

הכארןנשימהלןקחיםמאפס('מתחיליםלכלןם.
לשרןד('('ןמנסיםמאןד

II דגזו 'דג :וסכצו ,דרהנע :'כור ,"שבעבםושא'ר

"HEADS IN THE GRASS', CHOR.: NOA DAR 
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