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לדמותוהיהתדמורעידוצמחקצרזמןבתוך

הישראליתהכוריאוגרפיהבתחוםמרכזית

ביותרנכבדמקוםשתפסכשםממשהצעירה,

הנושאלהקתו,שלהשניהמופעהרקדנים.בין

דימוייםעתירמחולהוא ,"תא"השםאת

 .לטעמימדיעמוסלעיתים-סמליםועמוס

תינוקותשלמיטותצחורות,יוניםברזל,כלובי

אמצעיםשפעכליאה),לתאיהןגם(ההופכות

עלבעצםהבנויהנמרצת,ותנועהבימתיים

יוצריםתדמור,שלהמדהימההטכניתיכולתו

ביותרהחזקההתמונהעשיר.בימתימרקם

בתוךתלוייםהמבצעים-הפתיחהרגעהיא

הםשאליהםהברזללכלובימעלשקים

מוסעתכדוריכלןבבתןךןיןנהמשתלשלים,

ומהותי.צורניבניגןדהבימהלרןחב

לאהשמחהןלמרבהפלסטיתהתאורה

התלבושןת,ברסי),יעקב(עיצוב:מדיאפלןלית

הןכבת-שבע,להקןתשלהמדרשמבית

ןידיסלבסקיאןרישלהמוסיקהאןפנתיןת,

במיוחדןבולטיםבמקצביה,בעיקרמרשימה

הרקדניםכלרמתהמגןןנים.ההקשהכלי

משכמוכמבצעמתגלהעידואבלמצןינת,

(במובןלהטןטיםלעצמןמרשהןהןאןמעלה,

וירטואןזייםזה)ערכידןמןנחשלהחיןבי

מבריקים.

דןקטןראבין,לינתןהבכןרהתחילתלפני

עלעטופריפרשנןתמאמר ,תדמןרישעיהן

כמןפילןסןפיםבןמצןטטים .הבןעבודת

מהאךוהאקסיסטנציאליסטים,קירקגןר

הפילןסןפיתהיןמרהאינהרןשםעלישעשה

ממששלתימןכיןלהישתמידשלא ,האב)(של

היןצרשאביהעןבדהאלא ,הבןשלבתנןעה

עבודתעלמלומדתפרשנותלכתובלנחוץמצא

הלב.אתמחמםזהבנו.

אפשראישבלעדין-מזלתדמורלעידןיש

ממשיתתשתיתלושנמצאה-הבימהבעולם

מנהלתושמצאדלל,סןזןמרכזשלבהפקה

ספק,אין .בהטאיילתבדמןתמסורהלהקה

חדשה.להקההישראלילמחולנולדה
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אנושחבלי

הבימהאמנןיןתבהיכלהתקיימהאפרילבסןף

מופע ,בת-שבעשלהחדשהתוכניתהבכורת

ויםמאתביותרמסקרנתעבודההכולל

עםבת-שבעשלהופעהוכןואנדקייבוס,

II של ) 1986 (הןןתיקהיצירתןראסה",טאבולה

נהרין.אוהד

לעבודהחדשעיבודעשההאורחי.הבלגהיוצר

עיצןבהישראלית.הלהקהעבורשלוותיקה

ממסכימורכבוהואשלוהואגםהבימה

אלהבימה.מפתחפניעלמתןחוחבלחבלים

המופעבתחילתרקדניתקשורההמתוחהחבל

-מצתיםבאשמועלההואהסיוםולקראת
כנרותחבלשלערסליםבמיניהתלויותדמויות

כאחד.משיחוחבלילידהחבליבקיצור,נשמה.

החל ,הכללמחולמכניסואנדקייבוס

עוליםבאורותוכלהואפקטיםבטקסטים

בימתפניאתמשנההתאורהבכללויןרדים.

חזקה,התנועהממש.מאגיתבצורההחבלים

ללאהבימהפניעלזורמתוהיא ,מסןכנת

עלומהםשחלק ,בת-שבעורקדני ,מעצורים

עצמםאתמוסרים , IIאנסמבל IIמהכיתה

לעיתים.המסוכנתלתנועהההקרבהבמלןא

עבריטקסטלהשמיעכדיבלגייוצרהיהנחוץ

כללבדרךשלנו(הכוריאןגרפיםבימותינועל

כללא .) ...דןןקאאנגליבמללבוחרים

ארנוןדווקאהקול.עםמסתדריםהמבצעים

אתהופךוזמר,מוסיקאישהואזלוטניק,

ומעייף,ברורבלתילמללאחרוןהלפניהקטע

עדבקולולהגיעמצליחפטישצחיןאיול

ברורה.בדיקציה ,באולםהאחרונותהשורות

סוניהזומוכשרתבחבורהבולטתכרגיל,

ד'אורליאנס-ג'סט.

 ' 96שראליפסטיבל ,ונדקיבוסס'ו

משנהאינהישנה)(אםהפילוסופיתהיומרה

 ,מאודואישיחדשנימרגש,מופעזהדבר.

מהכלאתלגלותמפעםיותרלראותושכדאי

בו.שיש

סימניכלמופיעיםנהריןשלהמוכרבמחול

כשהיההשמונים,בשנותעבודתושלההיכר

בולטזהבעיקרקיליאן.מיירימאודמושפע

הוא IIראסהטאבולה"שכן ,הפתיחהבקטע

קצביתפתיחתו-שגרתיבלתימבנהבעלמחול

במוסיקהשמכניםמהלגווע,הולךוסיומו

morendo . היטב,ובנויאסתטימחולזה

וברגש.באיפוקשמבוצע

התוכנייהעלגםלשבחראויהבת-שבעלהקת

ירוק,גביעלסגולמשהולאסוףסוף-החדשה

בתוכנייהישמזה,וחשובקריא,דפוסאלא

לצידםושמותיהםהרקדניםפנישלתצלומים

שמגיעכבודזה .מימיהולזהותשאפשרכך

הואאצלנואבלשגרהכדרךהמבצעיםלאמנים

 .קרובותלעיתיםנרמס

בוכאיאוקסובר

בנוףהבולטותהיוצרותאחתהיאדניאליענת

הרוחלהלךובהתאםהישראלי,המחול

השעהשהגיעההחליטההיאגםהעכשווי,

אחתלאשזכתהאחרימשלה.להקהלייסד

היאשונותבמסגרותופרסיםבשבחים

היאשבו ,משעהיותרשלמופעהעמידה

 .נוספיםמבצעיםשישהעםמופיעה

משוםאולי"אוקטובר"?היצירהשםמדוע

לפיבמקצת,אלגיתבנימהמתחילהשהיא

לכךמודעיםשלאמשורריםשלתכתיבם

חידושאתדווקאמבשרבארץשהסתיו

חשוביםמקום,מכלהשדות.והורקתהצמיחה

העיצובוטיבהתנועהאיכותמהכותרתיותר

בכוריאוגרפיהיופיהרבהוישהכולל,הבימתי

האחווהשולטיםקרובותלעיתים .דניאלישל

מכליותרמזכירוזההנעים,בצמדיםוהעדינות

ומגענועםתמידבושישהמגע",אילתור IIאת

גםזולגישהאבל .לזולתורגישותחםאנושי

השיאיםאתלשטחנטייה-אימננטיחיסרון

גורםוזה ,והתנגשויותמעימותיםולהימנע

החושים.אתשמרדימהאידיליהשללתחושה

הקרינולינות(בייחודמאודהיפותהתלבושות

קרןשעיצבההפתוחות

הרגישהוהתאורהמנוסי)

ואחרוןממש,פיוטיתעד

בעצםשהוא-חביבאחרון

הביצוע-דווקאראשון

-המשתתפיםשלהמצוין
שללתחושהגורמים

לאאבלנעימהאסתטיות

 .מסעירה

הרבהכמושלא

ענת ,צעיריםכוריאוגרפים

רקעסןקהאינהדניאלי

אלאהבימהעלבצעדים

גםהיטבמשתמשת

אותןוביציאות,בכניסות

דווקאמעבירההיא

כניסההבימה.לאחורי

אוהכניסהלעומת ,הדרגתיתהיאמהרקע

שהיאלפרוסצניוםסמוךהבימהלצדהיציאה

מעניקזהאמצעיוגםוחזקה,דרמטית

ונועם.רוגעלאוקטובר

בריאסרווקבוצבר

האופרהשלהוכחול
ברליןשלהקווכיבר

נושאברליןשלבמזרחההשוכןהאופרהבית

 . Komische Operבמקצתהמוזרהשםאת
 , opera buffaשמכונהלמהאינההכוונה



אלאןקלילים,משעשעיםמןפעיםמשמע

בימתימןפעשמתארהעתיקהיןןנילמןשג

בעןנההזמיוזהמכןבדמןסדטרגדיה.שאינן

לפניהם,הןלךששמםהןלנדיםשניהנןכחית

שלהביתכןריאןגרףלהיןתלינקנסיאואת

שניםשעמדמייןנקרס,מרקןאתהקבןצה

ההןלנדיהמחןלפסטיבלבראשארןכןת

התיאטרןושלהאמנןתיהמנהללהיןתהשנתי,

החדש.מחןל

הפסטיבלבמסגרתהלהקההגיעהאלינן

יצירןת:שתיעםןהןפיעהשאובביתהשנתי

קןקטןז'אומאתאןרטןריההמלך",ייאדיפןס

שלןגרסה ,הלחיו,שגםסטרןןינסקיןאיגןר

ייפטרןשקה". ,פןקיושלהנפלאלבאלטלינקנס

המרכיבהיאהמןסיקההמלך"ב"אדיפןס

שגה,הכןריאןגרף,לינקנס,כיביןתר,הטןב

ביולהבדילקשההדרך.אןרךלכללדעתי,

הקריירהמשיאמתחילאינןאדיפןסהדמןיןת,

רקזזיםןהרקדניםהייאןשתהןםאלןנןפל

אתמשמיעיםקלטים)(המןכשהזמרים

בשןרןתהקבןצהניצבתהזמורןבהתפקיד.

בפןזהענייו,כלהממיתהבסימטריהישרןת,

טירןניםבבסיססמלרבשכלמתןחדןםשל

קןרצמו)(סןזנהליןקסטהרקממנה.נהנההיה

התיאטרןומאבנינפילה-מרשימהכניסהיש

ממשהיאןרקהחיילים,לזרןעןתהנהדרהרןמי

במקןםןלבסןף,קפןאןת.בפןזןתלארןקדת,

גבןעליןרדדםפסעינין,אתינקרשאדיפןס

עןףכמןהקפןאההיןןניתןהטרגדיה

אןרןשםלהןתירמבלימסתיימתבסןפרמרקט

הצןפה.בלבריגןש

לינקנסשלהגרסה-התןכניתשלהשניהחלק

בתלבןשתמחןלשןבהןאלייפטרןשקה"

מנןכרשימןששעןשהמדים,ממשאחידה,

מצליחהאינההתנןעהסימטרית.בתנןעה

שלהצבעןניןתאתהשןק,אןןירתאתליצןר

נלחמןתהבןבןתשבןהבןבןת,תיאטרןו

אינןפטרןשקהןדם.בשרהיןכאילןןמקנאןת

ןאינהרןקדתאינההבאלרינהללב,נןגע

לאכןשי,לא(שהןאהכןשיעםמפלרטטת

אדםשלתחןשהלתתכדיגבןהדיןלאאלים,

לאהבןבןתשלהטרגדיהןמכלןייצרי),מסןכו

זהסתמית.הבןבנאידמןתגםכי-דברנןתר

הקבןצהכיבייחןדמאכזב,ערבהיה

 ,מסקרנתהבטחההיתההחדשההברלינאית

קןימה.לאןההבטחה

וכוורונה Oהנאהבי

הבאלסבביצוע

וכבלגיההוואלוני

הןאשקספירשלןיןליה"יירןמיאןהמחזה

ז'אקןהכןריאןגרףנעןרים,שלטרגדיה

זה.בענייולמקןרנאמונשארדןמברןבסקי

ןרקזמננן,בניןנערןתנעריםעלבאלטיצרהןא

פעםמדילנןמזכיריםלפידיםןכמההחרבןת

לאבאמתהריכי .הרנסאנסבימישמדןבר

נדרסיםאןהביםצעיריםעדייו-דברהשתנה

דתןתעדןת,עמים,משפחןת,ביואיבהידיעל

ןמעמדןת.

ראןיןת(ןביניהוצעיריםחבןרת-הפתיחה

מצןינןת)רקדניןתשפעמיןחדלציןו

היאהאחןרישבחלקההבימה,עלהמשתןללים

נינן,לעיןמתבקעתהמתרןממתגבעהמו

משפחתביוהנפערתהתהןםאתמסמלת

התלבןשןתמןנטגין.ןמשפחתקפיןלט

(שמסןגלתהגמישהןהתפאןרההמצןינןת

יצירתםכנסיה),שללןןיטראז'רגעבולהפןך

מאפשרןת ,סןןרטסןמישלמןזפטריסיהשל

כדבעי,להשתןללהצעיריםלרקדנים

ןמרתקת.אקרןבטיתנמרצת,ןהכןריאןגרפיה

להפסקה.עד

אחרישמתחיללמדי,המןרכבהעלילהסיפןר

שלהנישןאיו,הצעתבסתרנישןאיו-ההפסקה

זן),בגרסהלאיבןדהלכה(שקצתפריסהנסיך

ןיןליהרןמיאןביוהיחידהאהביםלילןבייחןד

עםלמיטהנכנסרןמיאןברישןל.משןרטט ,שלן

בימהעלנעליים,ןנעןלבמכנסייםלבןשכלתן

השחרשסיפןרכך ,ןמןארתפתןחהענקית,

ןגםלאיבןד.הןלךהעפרןניציןץלקןלהמפציע

עםלרקןדמאןדקשהשכודל,קצתהסיןם

התמןנןתכיחבל,ןזהמתה,אןמעןלפת,נערה

מצןינים.ןהרקדניםמעןלןתההמןניןת

גם(שכללזהבערבהיחידהכןריאןגרףהןא

דר),ןנןעההררידפנהפיה,בןנימאתעבןדןת

השכפןללכןריאןגרפייתנכנעשאינן

שממיתאןניסןנןידיעלהנשלטת ,הסימטרית

באןתהנעהשרעביאצלהבימהצןרני.מתחכל

כןריאןגרפיההמציינתבמינהמיןחדתתערןבת

מאליה,כביכןלמןבניתטבעיןתשלממש,של

המןפעעבןדןתיתרבכלמפתיעה.ןייחןדיןת

אתלרגעןלןנתנןלאהרקדניםשראיתי

במחןלאפילןהספןנטנית.היצירהתחןשת

ידיעלןפשיטתםבגדיםלבישתשכןלןהראשןו,

ןאקטהעתק,כעןדנראההכלרקדניןת,קבןצת

לאשניתןלבישתםחבלעלהבגדיםתליית

מספיק.נןצל

האנרכיזםעליתגברשרעבישבןעזהזמוהגיע

 ,הנצחיהנערשלמהפןזה,ייצאשלןהבסיסי
ממש.שלמקצןעניתבמסגרתלעבןדןיתחיל

שיתבזבז.כשרןנןעלחבל

נשגב"ש.לאיחודייאובדנו ,וזאו.לטימה.להקת

 ' 96ישרא.לפסטיב.ל

 ,מןכרתבלתילהקהזןהתחתןנהבשןרה

אפשרעןדמהטןב.ןביצןעמענייוכןריאןגרף

לבקש?.

-"וכוזע"
n שלוכחולןויאסר

 " oי nהעי"בי:כורי

רקדניםקבןצתבכינןייןמרנימשהןיש

 ,העיתים"ייביכןרימרכזבןגרי ,צעירים

(מנהליםהלהקהאביב.תלמחןלתיאטרןו

הןפיעההררי)ןדפנהפיהבןני-אמנןתיים

העבןדןתאחתשרקבתןכניתדללסןזובמרכז

תןמרשלעבןדתןבזיכרןני,נחרתהבהשנכללן

 .שרעבי

לבןשרקדניןביומסתןבבעצמןשרעביתןמר

ןזקנן ,לצמהאסןףשיערן,לבוהןדימעילמיו

למעיואןתןעןשיםשלןהתנןעהאיכןתןכל

התנןעהאתמנהלהןאהקבןצה.ןמנהיגגןרן

למקשהמאחדתןדמןתןןאןתןריטה,במעשיןת

אךהנמרצןתהתנןעןתןאתהרקדניםאתאחת

המתהפךמכיסאנפילןת(ביניהוהנינןחןת

מסןכנת).בצןרהלאחןר

וכרגשלאאבלוכעולה

ןאנדקייבןס,ןיםשללהקתןלמןפעיהגעתי

Ultima Vez בפסטיבלהאחרןנה),(הדרך

אתשראיתיאחריציפיןת,מלאישראל,

בת-שבע.עםןאנדקייבןסשלהעבןדה

הלהקההןפיעהשאיתוהיצירןתלשתי

שלייאןבדנן-פסימיןתכןתרןתבפסטיבל

לפיענןחזןכר'!לאשהגןףן"מהנשגב"איחןד

ער,ךאיוהללןהשמןתשלפילןסןפיאןסמנטי

במןבובתכניםעןסקאינןןאנדקייבןסןיםכי

היכןלתזהאןתןשמענייומההספרןתי,

ןפרןע,פןרהןדמיןורקדניןשלהתנןעתית

(מאןדמקןלנןע-הכלהמחןללבימתהמכניס

ןעדהים)שפתעלסצינןתשלבעיקרפיןטי,

מחןליתמבחינהבעברית!אפילןטקסטים,

שלהאבריםשלמןתאתלסכואןהבהןא

מהלןליינןתהנהניםהמסןרים,רקדנין

הזאת.הקרקסית

התנןעה-מןזרהבתןפעהחשתיהמןפעיםבשני

ןהביצןעיםאמפתיהמעןררתאמנםהמעןלה

לאבצןפהיןצריםאינםהםאךמדהימים,הם

במינןונעןצההבעיהאןליענייו.ןלאמעןרבןת

התרןממןתשלתחןשהישחדשקטעבכל-
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אחרת,אוכזובימתיתהמצאהבשלהרוח

בדואטיס),(בייחודמחולשלמצויןרגעבגלל

זרא.עדעצמועלהחדשהמוטיבחוזראזאבל

עצמיאתמצאתיאנילי,נגעשהדברככל

מדהיסמשהותחתיוויבואכברשייגמרמייחל

חדש.

דווקאזוכר"לאשהגוףיימהפתיחתאת ,למשל

מהס(אחדבחוריסשנילשכוח.אפשראי

מוזריסכזחליסומתכווציסמתגלגליסהיוצר)

מתופףשלפקודותלפי,כביכולפרפרשל

המוסיקאיסתריסרהשניבמופעגסמדהיס.

יוצריסבעצסהמחולאתכביכולהמלוויס

ברקעענקימעלותגרסעלישוביסהס .אותו

הענייניס.במרכזממש ,הבימה

ועשןפיצוציסשלהפירוטכניקה-ועודזאת

בקטעהרקדניס.שלבפירוטכניקהמתחרה

לבניםכולסעלמשליכיסכולסמסויס

עד ,אינתיפאדהממש,בנייןשלבלוקיסו

הבלוקיסאבניס.שברימכוסההבימהשבסוף

גשרמיוליצורכדיגסלרקדניסמשמשיםהללו

 .עליוהליכהכדיתוךסולליםהסשאותוניי,ד

איציקאצלראינולושדומהמצויןאמצעיזה

בגניבהגליליאתהאשימו(אפילוגלילי

לאעודשהואאף ,מואנדקייבוסכוריאוגרפית

והשתמשהבלגיתהלהקהאתמעולםאזראה

אחריםובמשמעויותבאופןאמצעיבאותו

 .לגמרי)

רגישיםפניס(בעלעיווררקדןראש,בליענק

חזותיותהלצותושפעהסרט)בהקרנתמאוד

אתהופכיסאוהביסביןמריסוקרבות

הרגשיהקורלמרותחשובה,לחוויההמופעיס

כנראהשלהס.הזניחוהמסרמהםהמנשב

התנועתייס,יסהחידוששבהלתקופההגענו

אינוואישהכל,הסוהחזותייםהבימתיים

לעולסלחדוראומסרלנולהביאמבקש

שלנו.הרגשות

 *אתיופיתהפתעה

בלידתונוכחלהיותלךמזדמןרחוקותלעיתים

התלהבותשלכזאתתחושהמופלא.משהושל

במופעצפייהבעתחשתיאסתטיתהנאהושל

שלהאתיופיםהסטודנטיסלהקתשל

בחוריםשישהבלהקהחיפה.אוניברסיטת

לאאךלתיאטרוןמהחוגרובם ,בחורותוחמש

ומכלכמעט,אגבכבדרךנוצרהוהיאכולס,

בשיעורימראש,מוצהרותכוונותללאמקוס

 .אשלרותשלוהכוריאוגרפיההתנועה

 ,המיוחדתהתנועהאיכותהלהיבהאשלאת

שלהנשמהומלאתכךכלהאלגנטית

 .שלהםהאילתוריכולתובייחוד ,הסטודנטים

המחולתיאטרוןשלהראשונההתוכנית

ייאסקסטה",חיפה,אוניברסיטתשלהאתיופי

יהודייםאתיופייםחומריםעלנבנתה

 ,ובתנועהבמקצביסבמוסיקה, ,מסורתייס

שם .ובמקוריותוביופיומדהיםלמופעוהיתה

האופייניכתפייםמחולשלכשמוהואהקבוצה

בכתףשמרוכזמחולשלשלסעולס-לעדה

 .ובגב

בנושאיסהרקדניסעסקועבודהכדיתוך

טוהרהפולחןובנואשלרותלהםשהציעה

בנהר),רחצהשליומיאתיופי(טקסשלם
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ומשחקימשעשעיסילדיסמשחקישלתמונה

תיירותילמוצרעצמסלהפוךבלימקלות,

ומלאכותי.ממותק

לגבשהצורךהתעוררלהתגבשהחלכשהמופע

כלשללמזלסוהתלבושות.המוסיקהאתגס

שהוזמנושהמלחיניס,אחריבמלאכה,העושיס

המוסיקלי,הליוויאתולשכלללכתובלחזרות

לאיעצוהסהמקורייס,האילתוריסאתשמעו

המנהלובביצוע.בעיצובמלחיניסלערב

אחדלבסוףהיההקבוצהשלהמוסיקלי

 ,שמנגןמוכשר,אישאדחנניזנה-הרקדנים
ושר.רוקד

ראשונייםמרעיונותצמחוהתלבושותגם

ושמלותלבניסבהירותפיז'מותמיני-פשוטים

טליהמעצבתלבנות.שקופותחצילבנות

שלזהלפןמומחיותהאתשתרמההיאיצחקי

המופע.

שלמושרקטעהואהמופעשלהכותרתגולת

רקהיוםהידועה ,הגעזבשפתעתיקותתפילות

הרוחנייס(המנהיגיםהקייסיםהעדה,לזקני

לדחוקמנסהשהרבנותהאתיופיתהעדהשל

אשלסמכותם).אתולקעקערגליהםאת

זמרתו(שאתהקייסיםאחדאתהזמינה

שלה)מדעיתעבודהלצורךתיעדהומחולו

והקבוצההלחנים,אתהצעיריםאתללמד

מרגשביצועלהסוהעניקהאותסעיבדה

 .ופיוטי

האסתטיתהייחודיותהראשוניות,תחושת

בראשיתענבלאתלימזכירותוהאותנטיות

שללעלייתםסמוךהחמישיס,בשנות ,דרכה

המוצלחההיסטוריהמפגשארצה.תימןיהודי

העוליםלביןלוי-תנאישרההכוריאוגרפיתבין

מחולתיאטרוןאזהצמיחמתימןהצעיריס

דומהמקרהבינלאומית.ברמהמקוריישראלי

היתהאשללרותהאתיופיס.עסהיוסמתרחש

החומריםשלביופייסלהבחיןהרגישות

ליטולהנדירהוהצניעותתלמידיה,להשסיפקו

האתיופיתטרפסיכורהשלהזאת,המתנהאת

מודרנימחולבעיצובשלההרבהידעובעזרת

כך.כלומרגשדופןיוצאמופעלביים

להופיעהכברהספיקהקסטה"ייאסלהקת

כרמיאלבפסטיבלהאוניברסיטה,במסגרת

עלהוזמנוורקדניהבארץ,אחריסובמקומות

בפריס.להופיעוינט'הגארגוןידי

האתיופיססיורביןקולמתוחמפתהמאוד

הבאלטמופעיביןצרפת,בבירתהמיועד

ערבשם,ניקובהרינהשלהתימניכי"התנ

 "הניצחוןיימסעוביןהשנייה,העולסמלחמת

אתהואגםשכללבעולם,ענבלשלהראשון

בפרסלוי-תנאיזכתהששסמשוספריס,

 .עבודתהעלהבינלאומיתהתחרות

צעדיהםאתעושיםאשלרותשלרקדניה

להתנבאאפשרואיהמחולבימתעלהראשונים

מסקרנת ,מלבבתההתחלהאךיגיעו,לאן

ישראליתדרךשלהתחלהמסמנתהיאואולי

לעיצובעתיקהאתניתאמנותבחיבורייחודית

 .מודרניתמחוליתויצירה

שללעריכהשותפתיהיאאשלרות-אישיתהערה *

ביחסאובייקטיבילהיותמתיימרואינילמחול"ה"רבעון

להתלהבלאסבירהסיבהרואהאיני ,זאתעםלעבודתה.

עבודתהאתלשבחולאשהפיקהבמינוהמיוחדמהמופע

לאקולגיתהיותהייאסקסטה".שלהאמנותיתכמנהלת

באלם.ואותיבהתעלמותאותהלהענישמחייב

זכתכתקירזכולזכחול

הזדמנותהיהישראלשפסטיבלזמניסהיו

ממש,חדשנייסמופעיםלראותיחידה

המלהאתלירושליםהביאוויוצריםכשלהקות

שלזויומרההעולס.באמנותהאחרונה

קיימתאינהמכברלעתידראווהוחלוןחדשנות

ומביאהבטוח"עלייהולכתהפסטיבלהנהלת-

ואםהישישה,פליסצקיהמיהואתבז'אראת

הלהקהכמובארץ,נראהשטרםמשהוכבריש

שניםלפסטיבלמגיע,הואואנדקייבוסויםשל

למעשההפסטיבל .עולמיפירסוםשרכשאחרי

לויאפשרוכןעםאלאתפקידואתסיים

והמשרדירושליסעיריית-הממונים

במחירהנכונההדרךאללשובלאמנויות,

להרוויחשרוצהמיאפשריים.כספייםהפסדים

שלפסטיבללקייםלאחריםלהניחלומוטב

הבימה.אמנויות

הנהלתהחליטההשנהלעיל,האמוראףעל

רקלאבתוכניותיהלכלולישראלפסטיבל

גםוהזמינהומכובדיםיימוכריס"מופעיס

היחידה(הרפובליקהמסלובניהקטנהקבוצה

ידיעלנפגעהשלא ,לשעברמיוגוסלביה

מןחלפהסוף,סוףשאולי,האזרחים,מלחמת

שמה,בטון)(מחול Betontancהעולם),

והיפההעתיקהבעירשניםכחמששפועלת

לובליאנה.

(שאנשיזהב"שווהמלהייכלשראיתי,המופע

מתרחש ,) ...נכוןלאתירגמוכדרכסהפסטיבל

אלאדווקאבטוןשללאקירגביועללפנימול,

הצעיריםוהמבצעיםהיוצריסמתכת.של

לטפסשאפשרכמשהורקלאבומשתמשיס

בולנגןגםאלאממנווליפולעליוולהילחס

מקלות.אוהידכףבעזרת

מופעיםראושהסניכרשלהםהתנועהבסגנון

פורסיית,ביליועדנהריןמאוהדעכשוויים,

בנפילה,שנגמריסהחיבוקיםכלומכאן

והתערובתהבנותשלהקצרצרותהשמלות

קרבהרגעיעסואכזריותכוחשלהאופיינית

 .כתבליןהתנועהפניעלהמפוזריםואנושיות,

כנותבוישאבלמהמם,אוגדולמופעאינוזה

הרבהבאירופהיש .משכנעיספנימיתואמת

מעזשאמרגןעדאבלכאלה,זעירותקבוצות

דרךלמצואישרב.זמןעובראותןלהזמין

שלרקולאקטנותלהקותשלהופעותלממן

ועשיריס.גדוליםבאלטים

התקופהברוחיצירה

חיבהליייישההוא:בשלאגרשנאמרכמו

לךאיןאביב".בתלקונספטואליתלאמנות

שלראשונייסבניסיונותמצפייהמרתקדבר

שלהאנסמבלרקדניתוכניתצעיריס.אנשים

מופערקשראיתייוצריס",-ייאנסמבל ,בת-שבע

גבוהה,ביצועברמתהצטייןמתוכו,אחד

 .מחירבכלמוזרותשלותחושהכמצופה,



שפעניכרהקבןצתיןתןביצירןתהסןלןבקטעי

 ,להניחהיהשאפשרכפי ,ןגםיצירתיןתשל

שהןאכפיהמןדרניזםשלההיכרסימני

ןאנדקייבןסןיםנהריו,אןהדאצלמתבטא

האם.הלהקהעםשעןבדיםאחריםןיןצרים

הרבההיהצעיריםכןריאןגרפיםאצלכרגיל

 ,לשלישייהסןלןשלושכפולאוניסןנןמדיר.יות

פתרונותלצדרעננותתנןעתיותהמצאותוכו

תחכוםעודףשראיתיבעבודותניכרשגרתיים.

שלמוחלטביטוליש .מדייותרלומרורצוו

בנטלשוויוניות ,ןנשיםגבריםביומחיצות
 .ובתלבושת

 ,משעשעברגיוסישל l1אנדלוסייםממתקים 4 "

קוגוהללשלרוסית"סנטימנטליתנוסטלגיה"

קרואצלמחובריםלאקצוותהרבהוישצפויה

שלזומלבבתבחבורהדבר,שלבסיכומולוי.

כןריאןגרפיבכשרןוהבחנתילאתשחורתבני

מנהלישלשגישתםברןראבלממש,משכנע

חיובית,נהריו)ואוהדפרלוב(נעמיהאנסמבל

האנסמבלגישתםבזכותיצירתיןת.ומעודדת

ללהקהחממהאו"מחסו"סתםאינן

 ,הנעוריםלבנימופעיםהמספקוגוףהראשונה,

יוצריםכשרונותמתפתחיםשבומקוםאלא

שלחשיבותםוזומוכשרים,מבצעיםרקולא

 .האלההמופעים

מלכו:זריביקור

עםנמנההבריטיהמלכןתיהבאלטאבל ,מוזר

שעדבעולם,המעטותהחשובותהלהקות

העוולתוקוהשנהבארץ.הופיעולאהשנה

 l1הברבוריםאגם l1עםמרשימהבצורה

אביב.בתלאשטוושעיקרהותוכניתבקיסריה

הואהמלכותיהבריטיהבאלטכאילונדמה

ארוכתומסורתמפוארהיסטוריעברעםמוסד

אבל ,הדניאוהצרפתיהבאלטכמוימים

לאהמאהשלהשלושיםשנותעדלמעשה

והלהקהממש,שלבאלטלהקתלאנגליההיתה

 l1מלכותי l1לתוארזכתהואלואדהנינטשיסדה

 . 1954בשנתרק

,היהאשטוופרדריקשכונהכפיפר,דסיר

(ומריואלואהדהשלהצעיריםמהרקדנים

בריטיבאלטיצירתנזקפתשלזכותהראמבר,

הואואלואה).דהלזכןתמאשרפחןתלאטןב,

שישברורוהיהדרכןבראשיתכברליצורהחל

סגנוואתעיצבהואככוריאוגרף.לומרמהלו

כוריאוגרףמכליותרהחדשהבריטיהבאלט

ומהפכומרדוהיהלאכיאףאחר,יחיד
חלום l1לגרסתו , l1החלום l1שלוהמחול .להכעיס

ומשרטטלמסורתנאמוהשקספירי,קיץ"ליל

מדיליותרלהיכנסמבליהסבוכההעלילהאת

מכירשלושהקהלבצדקהניחאשטוופרטים.

ןהסכסןכיםהמבןלבליםהאןהביםסיפוראת

טיטניהומלכתוהלילהמלךאוברווביו

אשטווהרי .וילדור)שרהשלהמעולה(בגילומה

להסבירדרךכלאיושבבאלטשאמרהוא

שלבגרסהגםשלי.החותנתהיאזושאשה

 ,בורואנתוניידיעלמגולם ,פוקהשדוואשטוו
קומהוקטוזריזהואבןרו .ההצגהאתגנב

 .כדבעישלןמהטריקיםןנהנה

כלפילישישהיחידההסגנןניתהטענה

l1 החלוםl1 ,מדימזכירההפיותשתנועתהיא

שורותשורותנעותהן .צבאייםסדרתרגילי

הרגלכףנעיצתמיוהןאשלהוהעיקריוהצעד

לאהזאתוהעןקציתהחדההתנןעה .ברצפה

חןפשיןתרןחןתהכלככלותשהופיות,הולמת

מסדרשללסדלהכנסהניתנןתןבלתיוליריות

בןקר.

שללמןפעמשהןמןסיפהתמידחיהמוסיקה

ומנצחהרעננהתזמןרתשלהביצועאבלמחול,

ממש.אנמיהיה l1החלום l1של

רפסודיה", l1אשטןושליצירתןאתהכרתילא

הבימהתמונתרחמנינוף.מאתלמןסיקה

שנותשלהמופשטלסגנןוכולהשייכת

יהןצבעהגיאןמטריותבצורותיה ,השלושים

שןבןהןאןאפרןריןת,נימנןםשלשניםיחרא

באירופה.הגדולותהבאלטמלהקותאחת

דברכלעםאהבה

דרןר,וליאתבן-גלנירשלהחדשהמופע

l1 שלנוספתמהדורה ,אהובי"לקןםלשבת

ןיפהמאןדייצרימאו,דעשירתיאטרלימחול

מאחדיםקטלניותלביקורותזכה,ביותר

 ,חוששנימדוע.להביומתקשהןאני ,מעמיתי

הבנהמהעדרנובעתהשליליתשהדעה

בעבודתםביותרחשוברכיבשהיאלאירוניה,

ןבו-גל.דרורשלהחדשה

חליפות-ובתלבןשןתיה ,הניגודיים ,החזקים

שלעיצובפריאחדבצבעןשמלןתמסוגננות

גם .מאודמרשימהוהיאקולפיל,דפטריק

היצירההמשךכמוהיאהקוויםנקייתהתנועה

הבאלטיםשלאןהעשריםמשנות'ינסקיניזשל

הקןנעדרי ,המופשטים(משמעייםונימפהס

אחןתאן ,שניםמאןתומאסיושלהעלילתי)

משנןתאשטןושל l1הבאלטתמונות l1לצעירה

זושעבןדהלגלןתהופתעתילכוהארבעים.

מרשימהיצירהזו .-1980בלראשןנהבוצעה

ראןיאך ,כולההלהקהידיעלשבוצעהומהנה

טטסןיההיפניהרקדוהסולו,מיןחדלציןו

נשימה.עוצרתביכןלתשהדהיםקןמאקאןןה,

ייו'גנכחתי,שבןבערבלסןלנותשלןהשותפה

עליוןגדןלהממנןןורתיחהיתה,בראוו

שניים.אואחדבמספרגובהה)(מבחינת

הבאלטשלהביתמיוצריאחדפייג',אשלי

לפיןנמרץזוויתיאפל,מחןליצרהמלכותי

ציטןט-שכןתרתואדמס,ג'ןומאתמןסיקה

הנמרעלבלייקויליאםשלמשירוידוע

פרןןתו,של l1הנןראההסימטריה l1י,תנימהא

המחןל.שלכתערהחדההאווירהאתהולמת

הא-התפאןרהאתלנצלהשכיללאפייג'

אנתונישלשחורההאפורה ,סימטרית

מקדןנלד.

הכןכב ,מןחמדובאירקהיתההגדןלההאכזבה

כנהגנראהרקלאהואהלהקה.שלהרוסי

זאתןבכלכ,ןרןקדגםהןאכבדהמשאית

התאוששהבריטיהמלכותישהבאלטנראה

 "אהובי Dקו 7שבת 7 " , 7-גבורכיודרוריאת 7

ב 7דו , Dו 7צן

בדמצופיםשקירותיובחדרמתרחשתהעלילה

חדר,ספקהדרלומקניםמשוקעיםןכפתורים

מרופדבידודתאספקצמרתיצאניתשלשינה

בעלאנשיםמאכיליםשם .משוגעיםביתשל

אפילוהרקדניןתןאחתאןתם,ורוחציםכןרחם

הרקדניםאחדשלמכנסיןאתמפשילה

מרכזייםאירןעים-בחגןרהבאחוריוןמצליפה

היצירתיהצמדשלוהתנועההבימהבשפת

אליו,ונזרקיםהקירעלמטפסיםכוכמןהזה.

אבלפיוטןחסרותנןרמליותכאילופעילןיןת

אירןניה, ,משמעותנמלאהכלזןבכוריאןגרפיה

רב.בימתיןכןחניכור

לעשןתאןהבשהואלמהמתמכרעצמןבו-גל

אםברורלאוהפעםשמלה,ללבוש-הבימהעל

ןמזמרמדברהוא .בגלימתוכומראואשההוא

במתכווו,צפצפניסופרנןבקולאהבהעללו

יןתרמצלצלזהביידישאסבאנגלית,ןלמה

לרומנטיקהכהתמסרותזאתשפירשמיטוב?

זההרי .בשמיעתולוקהכנראהכאלה)(ןהיו

רכרןכיות.ןלאלסנטימנטיםלעג

בהיריםזןרמיםהמסרים ,מלוכדתהלהקה
משמעותי.מסרנןשאתתנןעהכלןברןריס.

הכלאלה,מחןנניסיןצריסאצלכרגילאבל,

חןזריסןשןבשובמדי.גדןשןתבמנןתניתו

נמשךןהמןפעהסצינןתנשנותהמןטיביס,

שאת ,חוששתנילנחוץ.מעלדקןתכעשרבערך

ילמדו.לאכברןבו-גלדרורהקיצןרתורת
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נהריןאוהד

לביYכההדררכלצוחק

ככה?אותנולבלבלהזה,הפרחחמעז,הואאיך

הןנהריןאוהדשלשעבודותשהורגלנואחרי

עםרועשת,במוסיקהמלוותממדים,גדולות

הווירטואוזיתלתנועהמתחתמפעפעתאלימות

מחוליצרהואמכוערות-אופנתיות,ותלבושות

מלווהבלבד),משתתפים(שישהקאמרי

ישהחדשבמופעשקטה-רוגעת.במוסיקה

והרבהנונסנסשלמשעשעיםטקסטים

שהורגלנולמהקוטביניגודממשאירוניה.

יני.הנהרכסגנוןלראות

נהריןאוהדנשארמוזרותכותרותבענייןרק

בת-שבעשלהחדשהלעבודה-לעצמונאמן

אלאאינויצירהשלשמהאבליייאג".קוראים

שלאכשםממשהמשתמשים;לנוחיותידית

לאאנאפאזה,נקראהייאנאפאזה"למהידעתי

בעלהזה(אולייאגזומיאוזהמהליאיכפת

מהאגדות?)הרוסיתהמכשפההבאבאיאגה,של

כברקיליאןשייריב"תרגיל"מתחילהמופע

חדרידרךלאולםנכנסיםהצופיםבו.השתמש

הבימהאתעובריםהרקדנים,שלהאיפור

התכווןנהריןאםמהרמפה.לאולםויורדים

ללאלצופים,המבצעיםביןאישימפגשליצור

לעצבעליוהיההמופע,תחילתלפנימחיצות,

שעצםנכון,האיפור.בחדריהפגישהאתיותר

נעיםמהקהלעמיתיואתרואהשצופההעובדה

תחושהאצלויוצרתהרקדנים,לצדהבימהעל

עומדשהואליצירהשותףאיכשהושהוא

לראות.

הפתיחהאחרישבאמהשלהתנועהאיכות

חושלאוהדישאלימה.ובלתיאינטימיתרכה,

מולאחדוניגודאחידותלהעמדתרגילבלתי

האינדיווידואלימהאישי,שלוובמעבריםהשני,

ישהקבוצה,שלונוניסלאולסביבה,והמנוגד

ממש.שלתנועתיפיוט

רקדןכללאכיבעייתי,בטקסטיםהשימוש

-שנמצאהפתרוןטקסט.להשמיעמסוגל
ואפילואירונייםהטקסטיםמוקלט.פסקול

שמושמעתהכרזהלמשלביניהםישלעגניים.

ואחאים,צאצאיםעלמשעשעחוזרכפזמון

הנוכחים,המבצעיםכשמותששמותיהם

לאלרקוד.אהבוזהשמהממשפחותשכולם

ילדהשלהמגוחךהמונולוגמשעשעפחות

המופעסוףלקראתבכלל,חמוצים.שאוהבת

יופיוהמלאבלבד)כשעה(משכוהקומפקטי

אפילוהמשעשע.המרכיבגוברכךכלצורני

שלהמשקפייםכמומחולילאכךכלאביזר

מהמופע,לחלקהופכיםלזרוביחזקאל

מתחתהמופע,בסוףעירום,מונחכשלזרוב

הרקדניותואחתשלו?)(הקברגדולדיקטללוח

 .מעליויושבת

עלכעסהביעוהביקורתכותביעמיתירוב

שהואממוסכמותכךכללהתרחקמעזשנהרין

אחרישגםנפלאחשתידווקאאנייצר.עצמו

להפתיע,מסוגלהואשלוהיצירהשנותכל

ככתבהיהנראהשכברמהאתולרענןלחדש

קאמריתיצירההיאיייאג"לדעתי, .קבועיד

שלבתפריטחדשפןומבדרת,מהנהמעולה,

שרויהרביםשבקטעיםרקחבלבת-שבע.

רציתימאודהאופנתית.באפלוליתהבימה

פניואתתנועהשלפרטיםיותרלראות
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בלעהחושךאבלגופם,חלקיויתרהרקדנים

מאלה.רבים

שלהבינלאוYכיהפו

כרYכיאל

המחולותפסטיבלהנהלתטורחתשנהמדי

להקותהיפההגליליתלעירלהביאבכרמיאל

המוצעהמופעיםמבחראתשיעשירומחו"ל,

אתזההיצעכללהשנההריקודים.לאוהבי

הואשמנהלהגרמניה,בראונשווייג,העירבאלט

רקדניה .) Pierre WySS (ויספיירהכוריאוגרף

ממש.מעוליםזועירוניתלהקהשל

יצירהסגנונות:שלשלםמבחרכללההתוכנית

ההולנדירויטרדהפיטרשלמעניינתלאממש

-" Glasstuck ", וכאילורעשניתעבודה
מצוין,מחולגומזאנטוניומאתאופנתית

וורלוקריצ'רדהאנגלימאתמבריקבביצוע

) Richard Wherlock ( -הלבבות"יישוברי

שעשהלמהשבדומהויס,שלוהרביעייהשמו,

הטרגדיהלעלילתלימוןחוסהבשעתו

ייכרמן"אתהכניסייאותלו",השקספירית

תמצותגברים.ושנירקדניותלשתילמחול

בצורהנרקדמוכרסיפורשלזהמוצלח

שלהבאלטאמניידישלממשמבריקה

ברואנשווייג.

שלבוראנה"לייכרמינהבאטלרג'וןשלמאוד

עדייןמסוגלזקסשעופרהיתהההפתעהאורף.

כמעטבבגדושאפילומרשימה,בצורהלרקוד

אבלוצעיר,נאהנראההואקייםבלתי

מיושנת.נראתהבאטלרשלהכוריאוגרפיה

ענתיקהממשלא- 1959בשנתנוצרזהנוסח

משומש.בהחלטאבל

השYכשונרביושענר

באררYכישל

 25הולדתיוםחגגההקיבוציתהמחוללהקת

שיחזורחצות.אחרבאחתשהחלליליבמופע

הוכיח,הישנותמתוכניותיהקטעיםמספר

הכיסאות"יימשחקמסוגשעבודותמאודשחבל

מאץמאתבצפון""למטהאוקיליאןיירימאת

שלהפעילמהרפרטוארחלקאינןכבראק

כהןבועזה"וותיקים"הרקדניםגםהלהקה.

כהן-ועינבפסטמןאריגמבו,ניצהפרנקל,וזיו

תרמוהללו,הקטעיםאתלחדששהתגייסולוי,

ייהגרעיןהדואטהנעימים.הזכרונותלתחושת

ידיעלבוצעארנוןיהודיתמאתוהקליפה"

נעורים.תמימותשלחןבווהיהוגמבופסטמן

שאימופעהאמיתית,הפומביתהחגיגהאך

הדרישהבשלכרטיסעבורולהשיגהיהאפשר

רמישלהטרייהעבודתובכורתהיתההרבה,

הלילה".שלאוהיוםשלהשעותייבאחתבאר

כברכרמיאלשלשבאמפיתיאטרוןהענקבימת

כינודעולאמצוינותלהקותפעםלאבלעה

הספרדיהבאלטתיאטרוןוגםקרבה,אלבאו

משקפתדרךכאילונראהאגילררפאלשל

עלילותתקצירראינוזהבמופעגםהפוכה.

והפרטיםהייצריהמתחבליאבלכרמן,

בראונשווייג,רקדנישלהדובבים

האמנותיהמנהלמאתשגרתיתובכוריאוגרפיה

המפורסםהבולרוהספרדי.הבאלטשל

מרשיםפחותהיהבז'ארשלהמהמםמהנוסח

לא,איךהסתיים,הערבאגילר.שלבעיצוב

פלמנקו".ב"סוויטת

מודרני,באלטלהקתהגיעההרחוקהמקראקס

ואשתוזקסעופרהידועהצברהםשמנהליה

המוכרהנוסחאתביצעוהםבאריוס.מריה

הואהלילה"שלאוהיוםשלהשעותייבאחת

סוריאליסטית,תנועהשלשעהשלמופע

 ) Magritte (מגריטשלציוריהםאתהמזכירה
סולומחולכמושיארגעיעם ,) Dali (ודאלי

שלברזליהביןהכלואגרוליץ',גינטרשל

מדרגותבגרםטיפוסמסוכנת,יימיטת-סוכנות"

חלונותתמונתמקום,לשוםמוליךשאינו

מציאותיולאענקיחדרבמיןודלתותזעירים

חוויהבקיצור,וממשי,מוצקזאתובכל

מאוד.חזקהמחולית

הקבועיםבמלחיניוהפעםגםהשתמשבאר

ומטחנתהצליליםמערבלבעלקלו,דאלכס

מדהיםקולאז'.מרועמיתולתווים,הבשר

יצירהלבחורמצליחלאכךכלמוסיקלישיוצר

הדרושיםהאלמנטיםאתאליהולהכניסשלמה



הזדיזש-גר:נבזק:נטבמםל,אהישריםנקדהר
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