




היא , IIכחולשהזאתפירשולפעמים .הלהקהלשאמאת

לעיתיםישאחרותבלהקותגם .אומרת

מינוןבאותולאאבל ,כאלהוביטוייםאיכויות

 .מיקודאותומתוךולא

היוצריםכלהלהקהלקיוםהראשונותבשנים

זו ,הקיבוציתמהתנועהבאועבורהשכתבו

עדלהקמתה.העיקריותהסיבותאחתהיתה

 ,שפיראנועה,ליןחרמונהשםיצרו 1974

תירקדנ ,אלקיים-רונןאשרהוכן ,ארנוןיהודית

םעתיאוגרפיוכורשבע-בתבלהקתלשעבר

עצמהעלמעידהאונוןיהודית

לשכלתניםמשתייכתשאינה

"הייתימואש:דבויםהמתכננים

היומיומיתבעשייהעסוקהכךכל

מדגישה:היאזאתעםהקשה".

יש',מהב'זההסתפקתי"לא

להתפשוהסכמתילאכלומו

אמותיתמידאמנותית.מבחינה

שלבזהכלומויש',כבו'זה

הלאה"דבוך

דרכה.בתחילתיוצרת,אורןוהדה,מוניטין

עםלעבודהעדיפהאלקייםאשרהזמןכעבור

ליצורועברהיותרמקצועיותלהקות

בת-שבע.ובלהקתענבלמחולבתיאטרון

ורואהדה :'כוך , 1977 ,!'בוךשקועלהרהוריי

אגורבועול ,וםווצ ,(גדווזכרואורותמנה ,םנורולד

REFLECTfONS ON A BROKEN LfNE", 1977, CHOR.' HEDDA OREN " 

DANCERS, TfMNA YERfEL & ZfCHRf DAGAN 

PHOTO, JAACOV AGOR 

תוך

איזההיהשמההתחלה ,סיפרההיא .........

מבכירי ,יוסקורטשלעבודותיוחזון. ..........
 IIההבעהמחול IIשלהכוריאוגרפים

) ausdruckstanz (, ממהחלקבעיניהייצגו

שלהנכוןחיפוש IIבגדרהיהוהשארשחיפשה

יכדתוךמתבהריםכשהדברים ,"הדברים

יש ,כיווןיש-יצירהתהליךבכלכמו .הליכה.

ויהודית ,אילוציםיש ,חיפושיםיש ,אמונה

יכתימשתשאינהעצמהעלמעידהארנון

ייתיה II :מראשדבריםהמתכנניםלשכלתנים

עם ."הקשההיומיומיתבעשייהעסוקהכךכל

מהזה'בהסתפקתילא IIמדגישה:היאזאת

מבחינהלהתפשרהסכמתילאכלומריש',

זהכלומר ,'ישכברזה'אמרתיתמיד .אמנותית

 ."הלאהבדרךשלב

של IIייחודיות IIהאתמשקפתהלהקהאםספק

מהאינוהקיבוץגםוהרי ,הקיבוציתהתנועה

שונההקיבוציתהלהקהזאתובכל ,שהיה

שבסיסהבגללרקולא ,עירוניותמלהקות

להגדירמנסהכשאניהרחוק.בצפוןבקיבוץ

מלהקותשונההיאבמהמליםבכמהלעצמי

עידודאנושיות,כמומושגיםצפיםאחרות,

תנועתיתאיכותשלמסר-ומסרהיצירתיות

חייםאנושבולמקוםהקשורמסראו

תמידהיתהשליהודיתלמרות .ולקולקטיביות

בדרךקולקטיבימשהוהיההאחרונההמלה

יתייה"לא .הקיבוציתהלהקהאתניהלהשבה

בניהולרקדניםשיתפתידיקטטורית.מנהלת
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יןתר.מאןחרחזרההיאהקיבןציתללהקה

שגםעדהמשיכןארנןןןיהןדיתאןרןהדה

היאאבלכבתהלאבתןכההאשנשרה.ארנןן

ןשעליהממנהטןביםישזהשבתחןםהבינה

 .הלהקהלניהןלעיתןתיהכלאתלהקדיש

פלןרהתפסןשעזבןהקיבןצינקיןתמקןםאת

ישראליםןרקדניםהיל-סאגאןג'יןקןשמן,

ןהיןצריםקןשמןעםהקשרןמחן"ל.מהארץ

בנסיעתנקשרלישראלמחןץשעבדןהישראלים

מקןבל .-1972בבאירןפהארנןןשלהשתלמןת

כייןרק,לניןלרגללעלןתשניםבאןתןהיה

בחרהארנןןאבל ,בארץאזשלטגראהםסגנןן

אחרי ,ב"מארהחששההיאבאירןפה.דןןקא

אמנית ,קראןסגרטרןדמןרתהאיךשראתה

איבדהההבעה",יימחןלסגנןןשלדגןלהיןצרת

עםמפגשבעקבןתשלההאמנןתיהביטחןןאת

שבפיההאנגליתןגםהאמריקאי,המחןלעןלם

 London Schoolל-נסעההיא .חלשההיתה
of Contemporary Dance , ידיעלאזשנןהל

שלהידןעספרןבית , Mudraןל-דאדלי,ג'ין

עןדהכירהדאדליאתבבלגיה.בז'ארמןריס

בת-להקתשלאמנןתיתמנהלתשהיתהבשנים

אתלראןתהגלילעדלהרחיקןנהגהשבע

המערבי.הגלילןלהקתגעתןןלהקתמןפעי

רןבםישראלים,רקדניםארנןןפגשהבאירןפה

מקצןעיןתבלהקןתשרקדןבת-שבע,יןצאי

-מביניהםקיבןץיןצאישניעםקשרןיצרה
אןתםהזמינההיא .אברהמיןגדעןןןרדייאיר

היהשאפשרהיןצריםיימגןןןללהקה.ליצןר

היןלאכיחשןב,היהןזהבאחת",גדללהזמין

 .יייקרים"יןצריםלהזמנתתקציביםבידיה

שהיתה ,קןשמןפלןרהאתפגשהבלןנדןן

בשםממסדיתחןץקאמריתללהקהאזקשןרה

Extemporary , מצטייניםמרקדניםמןרכבת

להיפגשנהגןלאהםלמדה.שבןביה"סבןגרי

בלהקןתכמקןבלןחזרןת,לשיעןריםיןםיןם

כמןבשבןע,פעמיםשלןשרקאלאמקצןעיןת,

להישגיםהגיעןזאתןבכלהקיבןצית,הלהקה

לכךהןכחההיתהזןארנןןבשבילמרשימים.

שןניםבתנאיםגםלהישגיםלהגיעשאפשר

היהשלההמצבזאת,בכלאןלם, .מהמקןבל

היןפלןרהשלייהרקדנים :מסבירהןהיאשןנה,

איךלחשןבצריכההייתיאני .מקצןעייםכבר

אןתםןלחנךמענייניםאנשיםלקחת

הקיבןצניקיםעלשמעהכשקןשמןמקצןעית'!

יןםמלחמתןאחריהתלהבההיאארנןןשל

ןכןשנתייםבלהקהןלימדהלגעתןןהגיעכיפןר

ייאנשיםארנןן: .עבןדןתכמהעבןרהיצרה

זהלעשןתמנסהשאנישמהליאמרןמחן"ל

לא .בזהחלקלקחתרןציםןהםמיןחד

לבןאהציעההיאפלןרה.אתלהזמיןתיכננתי

 .חדשדברביצירתחלקלהיןתרצתהכיןלעזןר

ידיים'!בשתיההזדמנןתאתתפסתי

פחןתהיתהקןשמןשלהגדןלהתרןמתה

ןיןתרהלהקהעבןרשיצרהבכןריאןגרפיןת

ןבניסיןןבידעןכןבביה"סההןראהבתחןם

מןפעים.ןהעמדתהליטןשבתחןםשצברההרב

מההןראהמתלהביםשהתלמידיםראיתייי

שניםכעבןר .הצידהזזתיקינאתי,לאשלה.

היל-ג'יןאןתם'!שאלמדןביקשןחזרןהם

כןריאןגרףהיההןא .קןשמןאתהשליםסאגאן

ןאמן ,ללהקהמקןריןתעבןדןתשיצרמןכשר

האמנןתאתמהרקדניםלהןציאש"ידע

עמיתיםהצטרפןאלהליןצרים !שבהם'

סאגאויל-הג'יןכור': , 197ן,שקיעה"הייזריח

'SUNR'SE - SUNSET', 1977, CHOR.: GENE HfLL-SAGAN 
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 ,שריריעקב ,אלסקןבסקינעמיכמןישראלים

ליצןרמעןנייניםשהיןקדם,ןמשהפרייגאל

שעןלם ,הזריםביןצריםלהתחרןתצריכיםןהין

 .העדיףהישראליהמחןל

ביןאישיקשרנןצרהשמןניםשנןתבתחילת

 ,מאמציהאתהעריךהןא .קיליאןלייריארנןן

אמניםלארץןשלחבעשייתהחלקלקחתביקש

ין'ןגכריסטינילסאתביניהם ,מלהקתןןמןרים

שנים.מספרבגעתןןששהתה ,סןלאן

הקתדרלהייעםהקיבןציתהלהקהכשהןפיעה

 , 1980בדצמבר ,בלןנדןןקיליאןשל "השןקעת

כתב:המחןל,מבקר ,פרסיבלג'ןן

לאלהברמתםמשתןןיםןהרגשייהאינטנסיביןת

 "בלןנדןןשביקרהההןלנדיתהלהקהשל

) 12.12.80 , " The Times "(. נןצרכךאחר

אק.מאץעםגםאישיקשר

אף ,מצןיןהיהןאקקיליאןעםהקשריםתזמןן

בתחילתאזהיןהםמתןכנן.היהשלא

כדיבאירןפהמןכריםמספיק ,שלהםהקריירה

הלהקהשלקרנהאתיעלןששמןתיהם

ארנןןבארץ.מןכריםלאכמעטאבלהקיבןצית,

לתרבןתיןתרקשןרהשהיאאזכברחשה

 ,כןעליתר .לאמריקאיתמאשרהאירןפית

אתהקדימההיאלכךשהתכןןנהמבלי

המחןלעןלםשלהמחןדשתההתעניינןת

ניטיןהמןעלייתבעקבןתבאירןפה,הישראלי

 ,נןימאיירג'ןן ,פןרסייתןיליאם ,באןשפינהשל

 ·ןאקקיליאן

שיצרןהאמריקאיםהכןריאןגרפיםרןבגם

יןתרקרןביםהיןהקיבןציתהלהקהעבןר

למזרחאןלאירןפההאמנןתיתבתפיסתם

אנההיןכאלה .ב"לארהמאשרהרחןק

שבן " 15 'מסאןריייןצרתטאקיי,קיי ,סןקןלב

קאדלסקיןספיידראבנים,שדהבתןךרןקדים

מעטןתעבןדןתרק .חיןתעלריקןדשיצר

יןתרדמןאלהןגם ,נטןמחןלשלברןחנכתבן

להתעסקןתןלאבאירןפההחדשלמחןל

 .כשלעצמההתנןעהכןתיבאהאמריקאית

בלקיחתהכרןךהאןמץעללדברמרבהארנןן

דיתמחייביםלא"אמנןתיים.סיכןנים

שליהחבריםלדעתבניגןד ,פעםלא .להצליח

עבןדןתגםלהעלןתהתעקשתי ,בלהקה

אזטןבןת.שאינןהסתברהיצירהךישבתהל

לקחתמןתרבאמנןתמזה.מתתילאמה?

בדרך ."תזמןןשלענייןהרבהגםזה ·סיכןן

שלבמקרהכמן ,חןיהצלשלהמןריםיההכלל

אלקייםאשרהשל "היתרןכלשןק ,צלעיי

מחלןצןת ,איילזיןרןתשל "הלבןהמןןת"ן

רןתשלעבןדתהעלבארץ.התנןעהתיאטרןן

דברלשןםדמהלאזהיי :אןמרתהיאאיילזין

שאיהתלןננןהרקדנים .המחןלבלהקןתשעשן

 .מןזרלהםהיהןהכלשפןףבגבללכתאפשר

עבר ,המתלןנניםמראשי ,כהןבןעזכךאחר

הראשןןהריקןדןאתהשןןדיתקןלברגללהקת

בהליכהעשההחדשהבמסגרתהשתתףשבן

םיחיזןקקיבלתיאחריםממקןמןתגם .שפןפה

 ."הנכןנהבדרךשאני

כמןיןצריםלהצמיחהחלןןהסדנההלהקה

רמיןכמןבןאסןליןענת ,בן-גלנירדרןר,ליאת

שלהביתכןריאןגרףהןאבאררמי .באר

ןהיצירןת ,השמןניםשנןתמסןףהלהקה

שבהלחברהקשןרןתהלהקהבמסגרתשהעלה

באלימןתעןסק "מילןאיםיייןמן-חייםאנחנן

 ,הקיבןץבחייי"אמיתייבזמן" ,ןבאינתיפדה

 .השןאהבזכרןן "דבריםןזכרןןיי

הדרךייענייןעלארנןןיהןדיתעםלדןןחזרתי

בשיחןתסןד".ייעלדיברהןהיא ,"הנכןנה

עלןאחריםגדןליםיןצריםעםשקיימתי

 ,"הקןדשיםבקןדשלגעת"כמן ,אחריםמןשגים

אשמעאןליייה:מסבירארנןן "ברןחתגעל"

שבןבעןלםשגםיןדעתאניאבל ,מיןשנת

מיעןטזאתבכליש ,קריהעהםןהשיןןקהכסף

 .בןלעסןקןמןכןהאמנןתסןדאתשמרגיש

ליסיפרןהןאבקבלהשעןסקאישעםברתייד

יןדעיםלאאבלסןדשיששיןדעיםנשיםאשיש

ןהםסןדשישיםעיןדלאבכללאחרים ,מהן

יןדעיםןמעטים ,האמנןתנןשאמכלמרןחקים

 ."בתןכיהסןדאתמרגישהאניהסןד.את

כ,ךעלתיבשכתתאהבשהיאבטןחהאליאנ

הןאשהסןדמסתבר .בעיניןחשןבפהיזהאבל

נןדעתהלאבארץהדרךאתשמןרההאןרעמןד

הןא .האמנןתיהנתיבאתןמאירהיצירהשל

לגבןרשמאפשרהפנימיהכןחשלהמקןרגם

מהסןדמשהןמרגישהכשהיאהדרך.קשייעל

ןהיאקשרביניהםנןצררקדןאןאמןאצלהזה

 .לרשןתןעצמהמעמידה

rr 

יורדייאי ;'ךוכ , 1978 ,"סוכדודיי

·WANDERERS·, 1978, CHOR.: YAIR VARDI 
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