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נורמוראיגמאת

 ,געתןובקיבןץמיןחדכךכלמה ..........
"""11IIIIIIII בתחןמן,הפןעלתהמחןלןבלהקת

מןכניםבעןלםמהגדןליםשכןריאןגרפים

שם,יצירןתיהםאתללמדעצמםאתלהטריח

סןזנהאק,,מאץקיליאוייריכגןושאמנים

,אנהטאקיי,קייברןסכריסטןפרלינקה,

בעןלםרבןתשלהקןתכריסטה,ןנילססןקןלןב

נענןת,תמידןלאיצירןתמהםמבקשןתכןלן

ללהקתהביצןעזכןיןתאתלהעניקמןכנים

בתשלןםאןתמןרהללאהקיבןציתהמחןל

סמלי?כמעט

הריעלהמשקיףהגלילי,בקיבןץישנכןו,

שקטשלאןןירההתיכןו,היםןעלהגליל

 ,מצןייםהקיבןציתשאןלפנילמרןת ,פסטןרלי

לבנןומגבןלגדןללאמרחק ,בעצם

נהריהעלליפןלהעלןלןתןמהקטיןשןת

הנןחהכפרי,האקליםרקלאאבלהסמןכה,

לגעתןואנשיםהמןשכיםהםןהרןגע

באןןירהבעיקרןדיחיימשהןישןלקיבןצית.

ןחניכירקדניםשביוביחסיםשבסטןדין,

ביו ,למחןל ) IIאשרמטה II (האזןריהאןלפו

 ,קיבןצניקיםרןבןןהמינהלי,הטכניהצןןת

 ,הספרןביתהלהקהשלתיתאמנןהוהמנהלת

באר,רמיהבית,ןכןריאןגרףארנןו,יהןדית

 .ןהמןריםהחזרןתמנהלי

שהםןקיבןצניקים ,מלאכיםאינםקיבןצניקים

קיפןחשלתחןשןתרןח,למצבינתןניםאמנים

אגןצנטרייםהם .אמוככלתחרןתשלןרןח

אןפריס ,אביבבתלעמיתיהםכמןממש

מאבקיםלמרןתזאת,ןבכלמןסקבה,

בלהקהמןרגשת ,רגשיןתןהתפרצןיןת

נטייה ,קיבןץלחייאןפייניתאןןירההקיבןצית

הרקמהעללשמןררצןופשרה,לחפש

מישהןישתמיד .הדדיתןעזרההחברתית

לעצמן.רקלאשדןאג ,לןשאיכפת

הדבריםאתהמכןןנתהאישיןתרביםבמקרים

לאכבר ,ענקיןתעינייםעםקטנהאשההיא

מעשריםיןתרכברההגהלידהניצבת ,צעירה

נראית ,דמעןתעדמתרגשתבקלןתהיא .שנה

 ,כאגןזחזקההיאבאמתאבל ,ןרכהפגיעה

 ,כןןנתיחיזרו.מקלכמןגמישהאבלנחןשה

שלהאמנןתיתהמנהלת,ארנןוליהןדית ,כמןבו

 .האזןריןהאןלפוהקיבןציתהלהקה

השןןדיהכןריאןגרףאתשאלתימכברלא

קןלברגבאלטעםהעןבד ,אקמאץהחדשני

איך ,באירןפההמחוללהקןתממיטבעןדןעם

I1 ו?יכואויי' :'כוך ,"השקועההקתדרכה

נבואוריצילוס, ,סדהיוואיגורסולויינ'גרקדנ'ס,

LE CATHEDRALE ENGLOUTIE". CHOR.: JIRI KYLIAN " 

DANCERS: JENNY SDLAN & IGOR VEJSADA. PHOTO: URI NEVO 

כמוממשאגוצנטרייםהם

אופריסאביב,בתלעמיתיהם
למרותזאת,ובכלמוסקבה,

רגשיות,והתפרצויותמאבקים

אווירההקיבוציתבלהקהמורגשת
נטייהקיבוץ,לחייאופיינית

עללשמוררצוןפשרה,לחפש
הווית.ועזרההחברתיתהרקמה

לו,שאיכפתמישהוישתמיו
לעצמורקלאשוואג

-----
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הלהקהעסאחתלאןעבדלגעתןןשהגיעקרה

ןאחריאיטליה,ןרןנה,בעירייעבדתיהקיבןצית.

עסקטנהאשהאליניגשהההןפעןתאחת

עצמהאתהציגההיאגדןלןת.כהןתעינייס

ליןאמרההקיבןציתהמחןללהקתכמנהלת

ןשאלהשלי,העבןדןתאתאןהבתמאןדשהיא

הלהקהעסלעבןדלישראללבןאאןכלאס

בהןמהדרךמאישיןתההתרשסהןאשלה".

הקעקעכתןבתאתזרןעהעלראההןאדיברה.

בנחישןתה,חשןהןאהנאציהריכןזמחנהמימי

אתלבדןקכשהגיעלסרב.היהיכןללאןפשןט

המיןחדתמהאיכןתהתרשסהרקדניס,יכןלת

אתאישיתהיכרןתהכיראקמאץעבןדתס.של

אמןגדןלה;אמהיתדמןתשלהמניעהכןח

קןלברגבאלטאתייסדה ,קןלברגבירגיט ,שלן

שלן.האמנןתיתהמנהלתהיתהארןכןתןשניס

הלהקהעסהיכרןתןשלכלשהןבשלבכאשר

 " Soweto "יצירתןאתאיתההכיןהקיבןצית
שיכנעאפריקה),בדרןסהשחןריסמאבק(על

מיןהגדןלה,האסתפקידאתלמלאארנןןאת

שלן.אמןעבןרשיצרידעןנית,שבטאם

פגשפראג,,ילידקיליאןייריהגדןלכשהיןצר

נכבשהןא ,ארנןןיהןדיתןאתהקיבןציתאת

ןהןאמאןדהתיידדןהסשאיפןתיה.ידיעל

 ,שלןעבןדןתןכמהכמהללהקההעביר

 .השקןעה"דרלהייהקתהיתהבהןשהראשןנה

לחזרןתלהגיעלהתפנןתהיהיכןללאקיליאן

זןגןתשנישאםהןדיעהןא,אבלבגעתןן

הזההעדיןהמחןלאתלבצעשנןעדןהרקדנים

לכךידאגהןאלהןלנ,דלשבןעייםיגיען

המחןלתיאטרןןשלהחזרןתממנהלישמישהן

88 

לממןשהסכיסמינמצאאיתס.יעבןדההןלנדי

שבןעייסןאחריבהאג,הקיבןצניקיסשהןתאת

לצפןתקיליאןהגיעמאןמצתעבןדהשל

 .מספיקההביצןעשרמתחשבהןאבתןצאןת.

הםבהןלנ,דהרקדניםשהייתשלהאחרןןביןס

היצירהאתלבצערשןתןבןרשמימכתבקיבלן

התלבןשןת,את-נכבדהמתנהכךעלןבנןסף

קלטתןאתהמצןירהאחןריהמסךאת

המנוונתהאישיותוביםבמקוים

עםקטנהאשההיאהובויםאת

צעיוה,לאנבוענקיות,עיניים
יותונבוההגהליוהניצבת

בקלותהיאשנה.מעשוים
נואיתומעות,עומתוגשת

היאבאמתאבלוונה,פגיעה
גמישהאבלנחושהנאגוז,חזקה
נמובן,נוונתי,חיזון.מקלנמו

המנהלתאונון,ליהווית
הקיבוציתהלהקהשלהאמנותית

האזוויוהאולפן

עמןקה,ידידןתשלמחןןההיתהזןהמןסיקה.

ב-שנה.עשריסכברשנמשכתלחברןתאןת

ארנןן,ליהןדיתמכתבקיליאןייריכתב 1995

רבןתשניםלפנייינפגשנןהיתר:ביןאמרןבן

תיאטרןןשלהישןהלהקהבביתעןדבמשרדי,

דמןתךאתאזכןרתמידלנדי.ההןהמחןל

שאיפןתיי,ךאתלהגשיםנחישןתךאתהקטנה,

שלשניצל,מישלחלןמןתשהןבהןשניכר

ולושמאןפכורה

FLORA CUSHMAN 

היל-סאגאוג'יוכור':שולועה",ייזריחה

אגורועולבצוכום,

SUNRISE - SUNSET". CHOR.: GENE HILL-SAGAN " 

PHOTO: JAACOV AGOR 



להעביראלאלשרןד,סתםמבקששאינןמישהן

שלמסרהיןם,החייםלאלהמהןתימסר

ןהאמנןתבאמנןיןתהעתיקהמחןל,שלתנןעה,

החןפש".אתשמייצגת

מקןםתןפסים-20הבמאההמחןלבתןלדןת

אבלפיסיתמבחינהקטניםאנשיםנכבד

לאןןיןצר.מפעיללכןחהנןגעבכלענקים

מאיצים,מיניהםבעצמם,כןריאןגרפיםדןןקא

אבלמתפשרבלתירצןןשבכןחקטליזטןרים,

לרקדניםאיפשרןלהישבר,שלאכדידיןגמיש

אתלהגשיםגדןליםןלכןריאןגרפים

רשימתגדןלה.אמנןתליצןרשאיפןתיהם

בדיאגילב,החל ,ארןכהכאלהמפעילןתדמןיןת

לתכנןן(פרטדברבייםאןכתבלאשמעןלם

להיכתברבןתמןפתליצירןתגרםאבלתאןרה)

לינקןלן iהרןסייםהבאלטים-בלהקתן

 iלאמריקהבלנשיןאתשהביא,האישקירסטיין

בןןרשה,רמב"םכמריםשנןלדה ,ראמברמרי

שתיאירנל,דדבליןילידתןאלןאה,דהןנינט

בשנןתבריטיבאלטשלןהמפעילןתהמייסדןת

(בתגאסקלסןניה iהמאהשלהשלןשים

האשה ,בליטא)שגדלהיהןדיתלמשפחה

אחריבהןלנדהבאלטפריחתאתשאיפשרה

המנהלבירני,קארל iהשנייההעןלםמלחמת

המחןלתיאטרןןשלהאדמיניסטרטיבי

היתהלאזןמעןלהלהקהשבעלדיןההןלנדי,

לאשבלעדיהרןטשיל,דדהבת-שבע iקיימת

בת-דןרלהקתבת-שבע,להקתקמההיתה

ןיסטנהןפרארנן iשלההספרןבתי

) Wustenhoffer (, מנכ"להאינטנדנט)-משרה
אמנןתיניהןלגרמניהבתיאטרןניהמאחדת

באןשלפינהשאיפשרהאישני),ארגןןניהןל

מןלןןפרטלבעירלהקתהאתלקיים

שלה,המחןללתיאטרןןהכלליתההתנגדןת

אתהזמיןןלשם ,ברמןלעירעברכךןאחר

היה,ןכךקרסניקהנסןאתהןפמןריינהילד

הסגנןןאתשפיתחהמרכזיהכןחלדעתי,

מחןל.כתיאטרןןהיןםהמןכר

יןצרישלזןריהגןלקטשייכתארנןןיהןדית

הפןעליםיןצרים,אמניםמגדלילהקןת,

תרכןבןתיןןצרןלאשבלעדיהםכמאיצים,

משתתפיםאינםעצמםשהםאףחדשןת

מאחןריהפןעליםהכןחןתאלהבתהליך.

שמגדליםהפדגןגים-גדןליםכןריאןגרפים

הןא,ארנןןיהןדיתשלכןחהחשןבים.רקדנים

להבחיןןיכןלתנחישןתשלבצירןףלדעתי,

צעירים,ןמבצעיםביןצריםהגלןםבפןטנציאל

,שאחריםכישרןןבניצנילהשקיעשלהבנכןנןת

שהיאהמעשיןבעידןדבהם,הבחינןטרם

בגישתהןגםמבטיחלהשנראהלמימעניקה

 ,אינדיבידןאליסטיםמאןתםהיאלחיים.

מבטמאבדיםלאאךמטרןתיהםעלהנעןלים

להתרכזגליםהמסןאנשים ,חברתיןתבעיןתעל

מהסביבה,להתעלםבליהעיקריתבמטרה

בןלטפלשישכמשהןאישיןתבעיןתןרןאים

כאלהתכןנןתהלהקה.-הכלללטןבתגם

חיישחימילכלכלשהן,במינןןנדרשןת,בעצם

מסגרתןבתןךהדןקהבחברהחיים-קיבןץ

אבללמסגרתהתנגדןתמתןךלאדרישןתיה,

בתןכה.ןהמיןחדהאישיעלשמירהתןך

 ,נעןריהןעלעברהעללדבראןהבתאינהארנןן

לאשניםלינדרשןהריכןז.מחנהתקןפתעל

פעןלהןשיתןףקרןבההיכרןתשלמעטןת

מחןלכמבקרתפקידיעקבאיתה,מקצןעי

ליןלספרלהתראייןשהסכימהעדןעיתןנאי,

קושמאופלורה :'כור ,"הנהריי

"RIVER", CHOR.: FLORA CUSHMAN 

המחיצהאתלעבווללהקהשעזווהנוויאוגופיםהמוויםשני
שהעדיפוגולים,אמויקאיםיותוננוןאואמויקאים,היולמקצוענות

היל-סאגאןוג'יןקושמןפלווה-באיוופהולעבודלחיות

ישבהלבסןף .השןאהבימיחןןיןתיהעל

נערה ,עשריםבתכשהיתהאיךליןסיפרה

מחנהישןמרעליהציןןלרקן,דתמידשחלמה

סירבההיאבמחןל.אןתםלשעשעהריכןז

היהעליהשהןשתןהעןנש ,שןביהבפנילהןפיע

לילהבאןתן .בשלגיחפהשלםלילהלעמןד

תישארשאםההחלטהבליבהגמלהנןרא

יאחר .למחןלחייהאתתקדישהיאבחיים

ןבמסגרת ,לבןדפשטשבההיאהמלחמה

 ,גדןליםמפגניםביימההצעיר"ייהשןמר

שהין ,ןמןסיקהמחןלשלהמןניןת "מסכתןתיי

כןריאןגרפיה.מעןלםשלמדהמבלי ,אזבאןפנה

במקןםלפסןק:ביטןיאזהיתההריהחלןציןת

ב"פרקישנכתב(כפיאישהיה ,איששאין

 .)"אבןת

שיצרהןהמחןלןתשביימהההמןנייםהמןפעים

ארצהבעלהעםןמשהגיעה ,לחהצלהזכן

 ,ניסתה ,געתןןבקיבןץלחבריהןהצטרפה

ראשיתשלהקשיםצייםהחלןבתנאיםאפילן

 ,המחןלאמנןתאתלזנןחלא ,ישראלמדינת

כשחדרבערבים, ,עבןדהיןםיאחראפילן

מאמרה '(רמאןלתרסטןדיןלהמשמשהאןכל

 .) 77 'עמאשל,רןתשל
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בארורמוארנוןוהודות

EHUDIT ARNDN AND RAMI BE'ER, PHOTO: HUANG HAO LIANG ץ

יוצריעלשליהמחשבותאתאהבהלאארנוו

שבשניםלמרותכוריאוגרפים,שאינםמחול

עדייוהיאמחולות,מעטאךיצרההאחרונות

אחתהיטבזוכראניככוריאוגרפית,חשה

גברים,לשלושהמחול ,האחרונותמעבודותיה

II השלושהII , טכניאילוץבשלשנוצר-
הותירבלהקהעתבאותהשעבדהכוריאוגרף

וארנוו, , IIמובטלים IIכביכולרקדניםשלושה

תפקידהאתהיודעתאמנותיתשכמנהלת

להתפרע,נוטיםפנאיעןדףעםשרקדניםיודעת

והמצןינתהקטנההיצירהאתעבןרםאירגנה

דיןקו-בתנןעהמעיורקדמהםאחדכלשבה

אותםשהכירההיא,שרקמהסוגעצמו,של

 .ליצןריכלההיטב,

ויוצריםלמןריםלדאוגידעהתמידארנוו
הפרטיתהמשפחהחשבוועלפעםלאאורחים,

נפששיחותאיתהלנהלאןהביםאנשים ,שלה

עללדברמרבהאינהעצמההיאאמיתיות,

ובעיותיה,עצמה

שלשבתנאים ,ברורהיההדרךבראשיתכבר

אןיןםרקבסטןדיןעןבדיםכשהרקרניםאז,

בענפיםעסןקיםהםזמנםןיתרבשבןעיומיים

הטכניתהרמהשלהם,בקיבוציםהשונים

 ,המקצןענןתרףאתתעבןרלאןהביצועית

אםהכרח,היהעניתמקצןלרמהןלהגיע

להיותביקשהןהסימפטיתהצעירההלהקה

הכוריאוגרפיםהמוריםשני .מקוריןזיותר

למקצןענןתהמחיצהאתלעבורללהקהשעזרן

אמריקאיםיןתרנכןואו ,אמריקאיםהיו

-באירןפהולעבןדלחיותשהעדיפוגולים,
 ,היל-סאגאווג'יוקושמופלןרה

 The Placeב-בעיקרלימדהקושמופלורה
מוריסשל Mudraהספרבביתןגםבלונדוו

הקיבוציתעםפגישתהואתבבריסל,בז'אר

שלהקיץבקורסלימדתי IIכ:ךמתארתהיא

אחדיםבירושלים,רוביוש IIעהאקדמיה

שלהמיןחדתבאיכןתבלטומהסטןדנטים

 .למדו"ןאיפההםמניואןתםשאלתי ,תנןעתם

אליהםלבששמהאלהשכלהתבררלתדהמתה

שיהודיתאשר,מטההאזוריהאןלפוחניכיהיו

כךכלהיהמהשאלתי ,בגעתווניהלהארנןו

מחוברתהיתהשלהםהנפש IIבהם,מיןחד

אתעשהשלדעתהמהןזהענתה,היא , IIלגוף

הטכניקהאםאפילומרתקתשלהםהתנועה

פגישןתאחרי ,מהיןדעמיהיתהלאשלהם

התחילהקןשמו ,בגעתוושיעןריםומתואחדות

קשה,היתההעבודהלגעתןו,שייכתלחןש

הגיעההלהקהשלבמןפעיםשצפתהואחרי

הצעיריםאתלהפוךהזמושהגיעלמסקנה

אותםלימדההיאלרקדנים,הללוהסימפטיים

שלמדרשהמביתהאמריקאיתהטכניקהאת

מספרהלהקהעבןרןיצרהגראהםמרתה

 ,יצירות

היההיל-סאגאוג'יוקןשמו,פלןרהכמוממש

רקדהואבאירופה,מרצוובגלותאמריקאי

אז ,בגרמניהבעיקר ,באלטלהקותוכמהבכמה

 ,שנה 12ונשארןלעבו,דללמדארצההוזמו

להקותכלשלברפרטוארמצויותיצירותיו

עבדהןא-שניםאןתושלהישראליןתהמחןל

אבל,הישראלי,ןבבאלטבבת-דןרכבת-שבע,

באולפןהתחניבנעתון,נולדהלהקה,שלהמרנזיהיוצרבאר,רמי
מצטיין,רקדןהיהלאהואללהקה.ישרהצבאימשירותווחזרהאזורי
לעצבמסונלנםוהואבמוסיקליותרניל,בלתייוצרבנשרוןניחןאבל

בינלאומיים,מוניטיןעםנוריאונרףהואהיום'ותלבושות.בימה
משלוידנתבלנסחשהצליח

הואאליוהמקןםפעם,לאלישאמרכפי

ןהסטודיןהקיבןציתהלהקהזה ""שייךמרגיש

 ,בגעתוו

שאינם ,קפדניםמוריםהיווהיל-סאגאוקןשמו

שניהם ,מתייאשיםואינםלתלמידיםמוותרים

ילביטואמצעיבתנועההרואיםמאלההיו

עםלהזדהןתמהרקדניםומצפים ,רגשןת

נטןהיל-סאגאושלהיצירותהמחולי,החןמר

 ,תשוקהשלבאשבןערות ,אפלותלהיןת

ןפסימיזם,לקדרותנטןקןשמושלןיצירןתיה

שלהצעיריםהרקדניםמצאןזאתלמרןת

 ,התנועתיהחומרעםלהזדהןתדרךהקיבןצית

הקיבוציהחינוךחניכילנכןנותביטויזהאולי

אןלי ,שלםבלבהחברהמרותאתלקבל

הלהקהשלהמןריםלשנישהיתהלכריזמה

 ,השנייםשללצירוףואולי

ההזדהותמידתאתגרפיתיאורלתארמנתעל

סיפורהנה ,כיהםיחנעםהללוהמוריםשל

ויפההצעירוהרקדוהיל-סאגאושליחסיהם

יאירבתיכוו)לימודיוסיוםטרם(אזהתואר

עליוהיוה ,טכניקההיתהלאלשפיראשפירא,

יכןלתולפיתןחרבןמרץזמולהקדיש

בקפידהאיתןעבדהיל-סאגאוהבימתית,

בנערמאוהבשהואלכלברןרוהיהןבמסירות

ללאבשיעוריםאןתו "שיפשף"שאףהיפה

לשמועמןכוהיהןלאהרבהממנןדרש ,רחמים

יאיר-מרשימההיתההתןצאה ,תירוצים

לרקודל IIלצהגיוסןלפניעןדהוזמושפירא

הלהקהספקללאאזשהיתה ,בת-שבעבלהקת

 ,בארץהמןבילה

הכיפוריםיןםמלחמתשלהראשןניםמיםיב

שבןרהיהוהיל-סאגאו ,החרמוועלנהרגהוא

הןאעבןדהאצלוהזמינהכשבת-דורממותו,

יצירתהיאשבעינימהאתידיותחתהןציא

ללוחםרקןןיאם ," .. ,ככלותוהיה II ,שלוהמופת

שללזכרואותהןהקדיש ,בקרבשנפלצעיר

שפירא,יאיר

אחרימעטןתשנים ,-1991בנפטרהיל-סאגאו

אחרימהזמו ,בפילדלפיהןעבדלאמריקהששב

דברעלהודעהארנוויהןדיתקיבלהמןתן

קשהלאמאמריקה,עבורהשהגיעגדולדואר

החבילהאתכשפתחהתדהמתהאתלתאר

ןמסומנתאפרמלאהפחקופסתבהוגילתה

היוםמותן,ותאריךהיל-סאגאויו'גשלבשמו

מןלגדולחרסבכדאפרועםהקופסהמונחת

הלהקה,שללסטןדיןהכניסה
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ככלחי.לאורגניזםמשולהמחוללהקת

לדםזקוקההיאומתבגרת,מתפתחתשהלהקה

ארנוןבגוף.התאיםכמוממשלריענון,צעיר

הואמנהלתשהיאהאזוריהספרשביתידעה

אףהלהקה,רקדנישלהבאיםלדורותהמקור

אזורייםאולפניםבוגריגםכמובןשהגיעו

היאבמקבילשונות.סטודיותותלמידיאחרים

כשרונותאחריחיפושיםהשניםכלניהלה

צורךכשהתעורר ,פעםל. IIובחובארץצעירים

אתלהסוותהכרחהיהזרים,רקדניםבייבוא

אוהשתלמויותכמוכותרותתחתהדבר

הקיבוציםרובהתנגדותבשל ,התנדבות

העסקתהאחרונותבשנים .שכירה"עבודה IIל

אינהכברהקיבוציתבתנועהבשכרחבריםלא

הקיבוציתבלהקהגםולכן ,לבעיהנחשבת

שרקדומאלהרביםכאלה.חוץ"עובדי IIכשליש

 ,לארצותיהםחזרובלהקהשלוששנתיים

שומריםמהםרביםמוצלחת.קריירהולרובם

חברתלביא,אסתיועםארנוןעםקשריםעל

קשרומשרדביתאםכמיןשמשמתגעתון

בלהקה.המתארחיםהזריםלאמנים

הספרלביתהוזמנוהמשךלדורדאגתהבשל

מהארץהמוריםמיטבגעתוןשלהאזורי

סיגהילטסולן,,ג'יןמאירלורןביניהםל, IIומחו

אחדיםרקלצייןאם ,קראמראיוואןפאהל,

ידועים.מהיותר

היאצעיריםרקדניםשלביותרהחשובהמקור

זו .האזוריהאולפןשלידשנתיתהדוהסדנה

כיתותלתלמידיהמאפשרת ,ייחודיתמסגרת

למחול,עיתותיהםכלאתלהקדישב IIויא IIי

לבחינותשלהםההכנותאתלעזובמבלי

אתלהמשיךצה"לוליוצאיהבגרות,

שלזוחבורהבחרו.בהבאמנותהשתלמותם

מאגרמשמשתוצעיריםצעירותכעשרים

אחדים ,כמובן .ללהקהפוטנציאלייםכשרונות

זואחרות.ללהקותומצטרפיםעוזביםמהם

אינהאםגםאיתהלהשליםשישעובדה

אחרות.למסגרות IIבורחים IIשכשרונות ,נעימה

אתלעזובשהתפתתההראשונההרקדנית

הרץמריםהיתהאביבתללטובתהקיבוצית

 .לבת-דורלהצטרףשהוזמנה ,מעין-שמר
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ניסיתי .נבגדתממשחשהארנוןההואבמקרה

ואפילוטובסימןבעצם,שזה,לה,להסביראז

אתממנהלקחתכביכולשמנסיםמחמאה,

ספרוביתלהקהבכלהחייםושאלהחניכיה,

 .כאלהלמעבריםהתרגלוהכלהשניםעם .טוב

למקצוענותריקודמלימודישהמעברכשם

אלאהפרטבחיירקלאמכריע,הואבתחום

פועל,הואשבוהאמנותיהגוףבהתפתחותגם

הבימתיתהקריירהסיוםשלהאופיגםכך

ועלבלהקההנקוטההמדיניותעלהרבהאומר

עםמחפשים,שרקדניהןלהקות .הנהלתהידי

במסגרתןלהישארדרך ,מהופעותפרישתם

להופיעמצריכיםשאינםחשוביםבתפקידים

מסורתליצורשהשכילולהקותהןהבימהעל

ההמשכיותהבטחת .נעימהואווירהמיוחדת

לעצמיותשאיפהישללהקהאםהכרחית

כלכמעטהקיבוציתבלהקהאמנותי.וייחוד

בימה,מנהלי ,חזרותמנהלישלהמשרות

אמנותיאופיבעליתפקידיםושארמורים

ידיעלמבוצעיםהבימהעללהופעהשמחוץ

והבעיותהתחרותיותכלעםלשעבר.רקדנים

ליחסיםהדאגהאמן,בחייהכרוכותהנפשיות

ו"קיבוציות"סובלנותשלואקליםחברתיים

יהודית .שבגעתוןבסטודיוניכרתאמיתית

תמידהפתוחהמשרדהבדלתרואהארנון

כלל)בדרךפתוחההפרטיתדירתהדלת(אפילו

באזהאםואפילומעבודתה,אינטגרליחלק

ונכדיה.בנותיהבעלה,חשבוןעליתים.לע

המלחמותהמכאיבות,אבלהקטנותהטרגדיות

והתיסכוליםהעלבונותכלום,לאעלהעזות

אינואמנותיומנהלאמנותי,גוףכלנחלתהם

שניסחכפיהיא,הבעיהבהם.מטיפולפטור

נודעאנגליתיאטרון,מבקרבראוןאייבורזאת

קולקטיביתהכיהאמנותהואתיאטרון IIש

אנוכיים'!הכיהאנשיםידיעלשמבוצעת

החדישיםהתחבורהאמצעיהפכומאז

לכפרהעולםאתהאלקטרוניתוהתקשורת

ביתיסגנוןליצוראפשרותכמעטאיןגלובלי,

הגדרתומעצםכי ,מדינהאפילואולהקהשל

עלהכלאתיודעיםהכלשבומקוםהואכפר

בתחוםנכוןהדברבמיוחדכולם.

יוצריםשלניידותםבשלכי ,הכוריאוגרפיה

כמעטאיןענפה,פסטיבליםרשתשלוקיומה

קצוותבארבעביקרהשלאלשמהראויהלהקה

מסימניהיאשהאקלקטיותגםמהתבל,

אולי,הן,זהמכלליוצאים .הפוסט-מודרניזם

היפני.הבוטוומחולבאוש,פינהבזכותגרמניה,

בדרךלחלוטיןכמעטתלוילהקהשלביתסגנון

קללאשלה.הראשיהכוריאוגרףשלעבודתו

ביןמודרנימחוללהקתשלברפרטוארלאזן

 .בינלאומייםיוצריםשללעבודותהביתתוצרת

בתהיאהקיבוציתהמחוללהקתזהבמובן

והיאמוכשרביתכוריאוגרףלהישמזל,

 .אחרותמארצותמענייניםיוצריםמושכת

נולדהלהקה,שלהמרכזיהיוצרבאר,רמי

משירותווחזרהאזוריבאולפןהתחנךבגעתון,

רקדןהיהלאהוא .ללהקהישרהצבאי

רגילבלתייוצרבכשרוןניחןאבלמצטיין,

בימהלעצבמסוגלגםוהואובמוסיקליות



מוניטיןעםכוריאוגרףהואהיוםותלבושות.

משלו.ידכתבלנסחשהצליחבינלאומיים,

מלא,באורךהעבודותבייחודעבודותיו,

פילוסופיים-חברתייםרעיונותעלמבוססות

בעבודתוופלקט.לתעמולהלגלושמבלי

יייומןהאינתיפדה,בנושאמאודהמרשימה

מוקראיםבשיריםהשתמשמילואים",

יכולתהגבלתכמותנועתייםובאמצעים

באמצעותחותכת,ואירוניההרקדןשלהתנועה

מולבאךמאתנשגבהמוסיקהשלהעמדה

אמיתי"ייזמןביצירהמסוגננת.אבניםזריקת

שובהקיבוציובחינוךבילדותובאררמיעוסק

עלמיוצגהקיבוץ,הכלל,עקיפה.חזיתיתבדרך

ניידיםקולנועכיסאותשלשורותידי

גםכךחזית.אוכחומותהפרטאתהמקיפים

ובזיכרוןהתוקפניתהמודרניתבעירעסק

ארנון).יהודית(ושלהוריושלהשואה

מרכזינושאפחותניכרהטריותביצירותיו

פיוטי-סוריאליסטי.לכיווןמתפתחוהואמוגדר

יוצר,בארשרמיהנפלאיםהדואטיםמלבד

תנועהדווקאאינםשלוהאמצעיםעיקר

למבנהמיוחדתגישהאלאאישית,ייחודית,

יוצרהואאותה.המאכלסולמחולהבימה

ממיניםהגבהותפודיומים,פיגומים,לעצמו

 .ממדיתלתלכנותושאפשרמחולובונהשונים

לומעניקיםהבימהשעלהממשייםהמבנים

ועומקומטה,מעלהכלפיתנועהשלאפשרויות

אסתטיתפקידממלאאינוכללשבדרךהבימה,

למרכזי.הופךאצלובמחול,מרכזי

יודעתמחול,להקתככלהקיבוצית,הלהקה

היסודאיכשהואבלמעטים,לאמשברים

חיבורכינתהקושמןשפלורההנפש,משובב

במופעימורגש,ועדייןנשמרהגוף,אלהנפש

יותרהמחולמןההנאהיסודהלהקה

הבולטתמתפשרת,הבלתימהתחרותיות

 .רבותבלהקות

שניםמאהרבעתאבד.הלהקהאתהמייחדת

ליצורהצוות,,בשיתוףארנוןיהודיתהשכילה

הייחודעלולשמורוכוריאוגרפיםרקדניםעם

העולםבקצהחובביםמלהקתהזה.הקיבוצי

מוכראמנותילגוףהקיבוציתהלהקההיתה

ובעולם.בארץומכובד

תהליךשלבעיצומומצויההקיבוציתהתנועה

קיומהעללפחותקיומה,עצםעלהמאיים

שלהמשברלמטרותיו.מודעותעםכקולקטיב

נובע,אינוקיומושנותמאהלקראתהקיבוץ

כלכליות,מבעיותאוהשיטהמכשלוןלדעתי,

תוצאההואאלאחסרות,אינןכאלהכיאם

יותר,צודקיםלחייםבשאיפהאמוןמאובדן

אנושיתמבחינהיותרועשיריםיותריפים

אתזהמשברנותןבלהקהוגםואישית,

אותותיו.

~ 

אתלהחליףהטבעיהמועמדהואבאררמי

יהיהלאמבחנואמנותי.כמנהלארנוןיהודית

אלהכי ,כוריאוגרפיבכשרוןאואישיבטעם

הלהקהאתלראותביכולתואלאהוכחו,כבר

מישלגםאלאיוצר,שלראותמנקודתרקלא

שלה,האנושיולהרכבהכללילכיווןשאחראי

ליצירהשותפיםלמצואביכולתמזהיותרועוד

לה.ומחוצהבארץ

היאכיאיתןבמצבהקיבוציתכלכליתמבחינה

זאתבכלוממשלתית.ציבוריתלתמיכהזוכה

לפניהכנסותיה.להגדלתצעדהלהקהנקטה

אביב,בתלצעירהלהקהיסדההיאכשנה

בשעותהמבצעתשכירים,מרקדניםמורכבת

העבודותאתוכדומה,ספרבבתיהיום

צעירים.לקהליםבאררמישלהמשעשעות

חבריהרקדניםביןהאיזוןיישמרלאאםאבל,

רבעיםשלושתשל(ביחסלשכיריםהקיבוץ

שהאווירהסכנהקיימתבהתאמה),ורבע

באררמו :'כור ,עורומה"ייעור

"NAKED TOWN", CHOR.: RAMJ BE'ER 
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