
הרירי""התיאטרוןמ

שעה , 3-195בלראשונהסוקולובאנהאתפגשתימאז
ייקרןובעזרתרובינסג'רוםשלביוזמתולישראלשהגיעה
היום,ועדנורמן")"קרן(אזאמריקה-ישראל"התרבות
ובזכרוניייאנה!".בשםהקוראיםספוראיןקולותשמעתי
שלייענבל",ראשונישלהצעיריםקולותיהםועוליםצפים

שוניםקורסיםבמסגרתאצלהשלמדוומשחקמחולתלמידי
קולותיהםמתערביםובאלהובארה"ב,בישראלובתי-ספר

טטלי,,גלןרובינסג'רוםהמחולואנשיהכוריאוגרפיםשל
מרתהדאדלי,ג'ייןמוריס,נורמןאיילי,אלוויןבאטלר,ג'ון
לוביץפאנירובינא,חנהמסקין,אהרוןהשחקניםשלהיל,

בארה"ב,והתיאטרוןהמחולמעולםאחריםרביםורבים
שהביעוהרגשותלשפעגבולאיןוישראל.הולנדאנגליה,
שעהאנה,שלבנוכחותהושלאבנוכחותהאלהקולות

שבקולותהעיקרייםההבעהמרכיביאדשמה.אתשביטאו
נדיר,ולאדםלאמניתוהערצההערכהאהבה,תמיד,היואלה

המסמלתלדמותוהשפעה,ייחודרבתולכוריאוגרפיתלמורה
התנועה.לאמנותאנושיותביןמעורערתבלתיאחדות

קולותגםהתערבואלהקולותשלהעשירהבהרמוניהנכון,
המחולאמנותבשםששללו,קולותהיוצורמניים.מקומיים
הכוריאו-הנושאיםואתהמחמירההטכניתהגישה,אתכביכול
והיווהשקפתם,מליבםרחוקיםשהיוהרציניים,גרפיים
לאובזכויותיהם.בכבודםמיעטהשאנהלהםהיהשנדמה
לעמודכוחאצרולאהלימודשבמהלןצעירים,גםחסרו
ומחיביםשולליםאדידיה.אףולעתיםלשונהצליפותבפני
עםההדוקוקישרהסולקולובשאנהבכדוהכירולמדוכאחד
ופעילותהערכיהשאישיותה,לקיים,אתגרמהויםישראל

חדשותדרכיםופותחיםהנוףפניאתמשניםהאמנותית

בישראל.המחולאמנותלהתפתחות

רקדנים,לקבוצתכוריאוגרפיהיוצרתסוקולובאנהכאשר
-אחדהםשבשבילהחשובים,דבריםשנילהםמגלההיא

הואבן-ימינוהאדםכוריאוגרפיים.וערכיםאנושייםערכים

שהוא,כפיהאדםשלה:הכוריאוגרפיתהיצירהבמרכזשעומד
דמותואתהמעותיםגינוניםוללאבמהשלושרקכחלללא

בדרןאינןמיתולוגיותאוהיסטוריותדמויותהאמיתית.
 .מענינהכלל

היאבלבדאמתאדסוקולובאצליחדיוכרוכיםויופי,אמת
בהתנה-הכעורגילוילגביה.היופישלמהותואתשקובעת

תגובותיהואתלבהתשומתאתמושכיםאנשיםשלגותם
מןממנו,בהווה.החיהאדםאלבהקשררקהכוריאוגרפיות

רגשית-לתגובהמצפההיאכאחד,הצופהומןהרקדן
אדם.לשםראוישהואהמעידהלהבנהמצפונית,

סיפורתמצאלאהתיאטרון,בתחוםעבודתהאתלהוציא·
הכואבתשירתה,המושלת.היא-השירהאנה.שלביצירתה

 .האושררגעימיעוטאתומזכירההאנשיםשלכאבםאת
שבעתואתה,האנימפגשיאלמאודהבכלעורגתאנהשירת
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ימינוועד
מישירינתןמאת

החיים.תכליתאתאולימשיגיםהשלמההתמזגותם

להגדרותזקוקהזהבכללוכוריאוגרפיהאמנות"יצירתכל
מאפשרותאלהעוסקת.היאבובחומרניגודיםשלברורות

היצירה.ומתפתחתנעהבוהמחיהמרחבשלקיומואת
מוצאיםסוקולובאנהשלביצירותיההבולטיםהניגודיםבין

החדישהולאמנותבפרטלההאפינייםניגודיםסוגיכמה
צפוףגושהכרריאוגרפי" ) CLUSTER (ר tייהקלאס,-בכלל
הבמה;בחללרקדניםשלהמלאהפיזורוניגוודו,רקדנים,של

ייהאוניסרנו",בודדות;לנקודותוהתפרקויותיההישרההשורה
והתפצלויותהרקדנים,כלשל:ו-זמנית Iואחידהתנועה
רב-קולית,מוסיקהכדוגמתעצמאיים,רב-תנועתייםלקרים

ביצירה.המשתתפיםמספרידיעלרקמוגבלהגדולשמספרם
היסודייםלניגודיםאנהנותנתונות, Uזבכוריאוגרפיות

המנו-הקטביםשלהמשיכהכוחרתאתושונו'ת.רבותצררות
תנועותפיתוחלשםרהכרתיתהגיוניתבדרןמנצלתהיאגדים

בינייםצורותגיבושתוןלקוטב,מקוטבונסיגההתקדמות
והנקודות,הקויםוהפיזור,הצפיפותבמצבימזוזוהשרנות

הכוריאו-ייהקלאסטראתאגב,רב-תנועתיות.רההארניסונו
המוסיקלישמקבילובטרםעודאנהצל N :מוצאיםגרפי",

החדישה.במוסיקהחשובגורםבעשההצל'ילי")(ייהקלאסטר

ה-ייהקלאסטרמצוישכיוםלהזכירגםצורדואיןכמעט
בתחוםהןהנוצרותהכוריארגרפיותמןברברתכוריאוגרפי"

הקלאסי.הבאלטבתחום-והוהחדישהמחול

כוריארגרףואיןכיוצרת,סוקולובאנהשלהייחודיתזהותה
בדרכירקלאמתבטאתכזו,זהותבעלשאינולשמודאוי

גםארתהמוצאאתההיצירה.שלהגדוללמבנההתיחסותה
התנרעות,שלהכוללבמבחררקדן,כלשלהבודדתבפעולה
ירצרתאנהבכרריארגרפיה.ושילובההמוסיי~הבבחירת

מעוגליםקויםביןמשמעותייםניגודיםהרקדן'שלבגופו
הניגודיםביןמעבריםמפתחתהיאים.'זויתיארלישרים

ניגודיםאלהאיןמעולםאדבו-זמנית.אותםמציגהואף
שלמטבע,אותרשלהשונותפניואלאסתמיים,ומעברים

הראאנהשלהכוללהתנועותמבחרתנועתי.רעיוןאותו.
בני-האדםלתנרעותיותראוליקררבו'הואלכאורה,פשוט
הגדרהאדהמחול.שללמסורתמאשרהיום-ירם,בחיי

והעוצמההטמפוהמיקצב,שלומטריתברורהאמנותית
עלבהםהנוצריםהמיוחדיםרהגוניםתנועתי,פרטשבכל

הידייםכפותרמצביוהראשהצווארהטיותהמבט,כיווניידי

להחליפהשאיןזהותזהתנרעהלמבחרמקנייםוהאצבעות,
באחרת.

ממיטבבעיקרהלקוחהגדולה,אקספרסיביותבעלתמוסיקה
מןהיתה(היאהג'אז,ומןהחדישההמוסיי~הרפרטואר

ביותראופייניתרציני)למחרלבג'אזשהשח,משרהראשונות



שלקיומהעצםמשוםאךאנה.שלמיצירותיהלרבות
אצלה,ועצמאיתהכרתיתצורנית,כוריאוגרפיתמחשבה

עלחיצוניתלהסתמכותאחרים,רביםכמונזקקת,היאאין
המוסיקליתתחושתההמוסיקליות.שביצירותהצורהדפוסי

קויעםהכוריאוגרפיהקויאתלשזורלהמאפשרתהעמוקה
אחוזיםשנצריהאחת,מקלעתלמעיןהמוסיקליתהיצירה
היאהתנועהאםכביכול,יודעאתהואיןבזה,זההיטב
להיפך.אםהצליל,שלהורתו

שלמרות,הואמכוליותרסךקולובאנהאתהמייחדהדבראך
צורנייםכוריאוגרפייםערכיםבבחינתהםשהוזכרושהדברים

מקורהםולאככאלה,אליהםמתיחסתהיאאיןטהורים,

השראתה.

הבעתית,סיבהישנהביצירתההמתרחשצורניפרטלכל
פנימי.נפשיריגושהואותנועהתנועהכלשלומקורה
מהאתאלאבלב,דעצמהאתכן,עלמייצגת,אינההתנועה
כדיהראיהבחושדילאכךמשוםלהיווצרותה.שהביא

לשתףוהכרחאנה,שלהכוריאוגרפיהמהותאתלתפוס
החושב.הלבאתהיצירהקליטתבתהליך

והאוניסונוהשורהשה"קלאסטר",אישית,לינראהגםלכן
חברתית,והרמוניהשויוןלאחדות,השאיפותאתמסמלים

בכללהפרטשלשבהיטמעותוהאיוםעוצמתאתגםאך
שלהחצויהנפשואת-ניגודיהםואילוחיובי);תמיד(שאינו
האישיייחודושלוהביטויהקיוםזכויותעלהנאבקהפרט,

החברה.בכללההרמוניתהתמזגותועל

שעהעושהשהואמההיטבידעמסתבר,כךרובינס,ג'רום

עושהאתמהייאנה!ואמר: 1953בחורףאנהאלשפנה
תמצאילישראל.אתיבואיאזמאומהךחג-המולדךבחופשת

חבריאתומענינת,מיוחדתמקורית,אנשיםקבוצתשם

והדיסציפלינההאימוןעםלוי-תנאי.שרהואתייענבל"
ישראל".שלהמיצגיםלהיותאלהיוכלולהם;תעניקישאת

עלנמצאהאזשכברזו,לוחמתשאמניתלג'ריברורהיה
לבמותוככוריאוגרפיתסולניתכרקדניתשנהכעשריםהבמה

לייענבל"הרבהלתרוםתוכלובמחזמר,התיאטרוןהמחול,
ובהקמתןבחינוך,נסיונהאתהכירהואבישראל.ולמחול

החדישהמחולבטכניקותבקיאותהאתמחול,להקותשל
מקסיקו,אמנישלהערצתםעלידעוהואהקלאסי,והבאלט

בהקמתלה·שסיעוואחריםשאבזקארלוריברה,דיאגו
הוא .) 1939 (במקסיקוהראשונההמודרניהמחוללהקת
עודשהביאההחברתישמצפונהכנראה,לעצמו,תאר

כורי-וליצורפועליםבמועדונילהופיע-30השנותבראשית
אמריקאית"לויההנוער,פשיעתכגוןנושאיםעלאוגרפיות
החפיםיירצחמותכת),נחושתבזרםשנלכדפועל(עלמוזרה"
יפה"היאייהמלחמהבספרד),האזרחים(מלחמתמפשע"
עלובעוצמהבחיוביגיב ,) 1937 (באיטליה)הפאשיזם(עלית
אמניתשאםבצדק,שיערגםהואבישראל.החדשההחכרה

קמה ,מסורתבלתייהודימביתשמוצאהזו,אמריקאית

 ,) 1939 (ייהגולה"-יהודייםנושאיםעלכוריאוגרפיותויצרה
-ועוד ) 1946 (תנכיות"דמויותיישלוש"ייקדיש",ייהכלב",

הוא,הכרחישראליהודילביןבינהזיקהשתיוצרהואהכרח
יכבה.שלאזיקשידלק

ואנשיאנהשביןהראשונהבפגישהשנידלקהזיקואמנם,
ששבההאמריקאית,והאמניתכבה,לאמעולםייענבל"
קרן(בעזרתבשנהפעמייםולעתיםשנהמידילישראלוחזרה

עולםשלנפרדבלתיחלקהפכהאמריקה-ישראל)חתרבות
ה-עלאנהמספרתנפלאים",היוייהםהישראלי.המחול

מיוח.דומאודביותראמיתימשהובהםייהיהייענבלים".
יודעיםהםשכךחיים,הםשכךכאלה,יהודיםשישידעתילא

אמנות".לעשות

המחולתיאטרוןשלהמילדתלהיותעצמהעלקיבלהאנה
תודעהראשיתהמוכשריםלטירוניםהקנתההיאהצעיר.
פומביתהופעהשלמקצועייםערכיםמחולית,-גופנית
אמנותיתלאומנתלהםהיתההיאאמנותם.במעשיוגאוה

ושליותהדברבכללעזורשטרחהואהובה,אוהבתתקיפה,
אלההצלחהורבתהראשונהדרכםאתתקוהמלאבלב

וארה"ב.אירופהבמות

של(מורשתןהאירופיהחדיש,המחולמטכניקתהתפנית
קראוס,גרטרודאורנשטיין,האחיותבישראלהמחולחלוצות
אלועוד)ברטונוב,רבורהרסלר,טליהמיכאלי,קטיה

ב-להסתמןשהחלההאמריקאי,החדישהמחולטכניקת
רינהשלופעילותןבואןעם-50השנותשלהראשונהמחצית
השניההעשורבמחציתונתייצבהנתחדדהגלוק,ורינהשחם
בעזרתאנה,שערכהולכוריאוגרפיהלמחולהקורסיםידיעל
לרקד-שניתנואלהקורסיםאמריקה-ישראל.התרבותקרן
שלעבודותיהוכןצעירים,לשחקניםשניתנוואחריםנים,
לביא,אריק(קריין:בחייל"יימעשה--1958בשהועלואנה
ג'וקי :שטןאביעזר.ברוריה :נסיכהאברהם.דוד :חייל

והכוריאוגרפיהמחול")ייבמת(בביצועייפואמה"ארקין),
(האופרההחשמונאית"ייאלכסנדרהאבידוםשללאופרה

האמריקאיתהטכניקהאתקבעורקלא ::. ) 1959הישראלית,
הבהירוגםהםבישראל.במחולהחדשהשליטכיסוד

הדיסציפלינהמשמעותאתהחדשהדורברקדניםשלוהחדירו
בןהיומיומיבשעורלקיימהחייבימינובןשרקדןהחמורה

שביןהגדולההבדלואתובמופעים,בחזרותהדקות, 90
 .מחוללקומפוזיצייתאימפרוביזציה

אזשהיתה(מיגוטליביהודיתמספרתכךאנה,זוהיתה
אחתמחולבמתלהקיםלקרןשיעצההתרבות),קרןמנהלת

רקלאהיתהזועצהשלחשיבותהשונים.לכוריאוגרפים,
שללפעילותםלדאוגחייבשהציבורהעובדהבקביעת

נעמיגלוק,רינהשחם,(רינהצעיריםכוריאוגרפים
המסורתשינויבכיווןחשובצעדגםזההיהאלסקובסקי).

ובראשיתבלבד,אחדיוצרשלמחולערכישלהישראלית
בכךאח.דיוצרבאמןהבלעדיתמתלותורקדןשלשיחרורו

מחולתיאטרוןשלהקיוםלאפשרותהראשוןהאותניתן
ישראלי.רפרטוארי

11 



ואשרבישראל,המחולאקליםאתששינואלה,התפתחויות
למדיטבעיבאורחהובילוחשוב,כהחלקבהםנטלהאנה

שהיהמי ,פריאליעזר .קבועהמחוללהקתהקמתשללרעיון
אנהאלפנההתרבותקרןשלהציבוריתההנהלהיו"ראז

נענתהאנה .מחול?"להקתכאןתיצרישלאיימדועואמר:
אותהומסרהפעולהתכניתהכינהובהתלהבות,בחיוב

-דהשבע-בתאתהשארביןשכללהועדה,שללעיונה
ייבת-שבע"המהוללהקתאתיותרמאוחרשיסדהרוטשיל,ד

ו"בת-דורי.'

חשבלאייאישגוטליב,יהודיתמציינתמהפכה!"זוייהיתה
ה-התמיכהבלב.דהיוצריםעלאלאהרקדניםעלאזעד

כברש"ענבל"למרותבכוריאוגרפים.היתחבמחולעיקרית
לאקבועהמחולשלהקתזולהצעהעדהבינוקיים,לאהיה
אנההצעתלרקדניםי.'שכרישולםאםאלאלהתקייםתוכל

מקצועיבמעמדלראשונהזכומבצעיםרקדנים .נתקבלה
 .הלירי""התיאטרוןהוקם 1962בשנתלמאי-24ובעצמאי,

המחולותפירוטלהלןתכניות. 4הציגהלירי"ייהתיאטרון
שבוצעו:

 1962-איתבנית

הלהקהחברי

 ,קמחי,דליהכהןזאבהחרלייפ,דליהחכמי,ליאורהגת,גליה
יצחקבן-דו,דאהודשיינפל,דרינהשחם,רינחרון,יהודית

קיפניס.יוסףצורי,אברהםפז,יגאלסיאני,שמעוןנסים,-בן

בחיילמעשה
רממיפ.ס.מאתליברית
גודלברגלאה :עברית
סטרווינסקיאיגור :מוסיקה

סוקולובאנה :כורואגרפיה

המשתתפים

הקריין:

 :החייל
שטןה

הנסיכה:

קיפניסיוסף

נסים-בןיצחק

סיאנישמעון

שחםוינה

וצראה

פרץי.ל.מאת
מישורינתןהמוסיקה:

צפרירשלמה :התפאורה
סוקולובאנה :כוריאוגרפיה

בן-נסיםיצחק :ייןהקר

קיפניסיוסףלרמש
חרלייפדליהואשת

חלומות

סוקולובאנהמאת
שווארץ-בארטאנדרהמאתהצדיקים"ייאחרוןבהשראת
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 :מוסיקה

ר:ישה

ט.מאסירוווברן,באד,

אביגדור-בןי t:Iיו

 1962-ביוזבנית

הלהקהחברי

 ,פרברמריםכהן,זאבהחרלייפ,דליהחכמי,ליאורהגת,גליה
צורי,פז,אברהםיגאלדבר,שלמהנסים,בןיצוזקבן-דו,דאהוד
 .קיפניסיוסף

חלומות

סוקולן'באנהמאת
ת.מאסירוא.ווברן,באך,י.ס.מוסיקה:

 .בן--אביגדוריוסי :השיר

גיאזפרקיארבעה
סוקולוב:אנהמאת

מאסירותיאו :מוסיקה

וי rוברוד :תופים

 '~כ 2אופוס
חלקיםבשלושה

סוקוליבאנאמאת
מאסירותיאו :מוסיקה

 1963-גיתבנית

 :הלהקהחברי

משהחכמי,ליאורהברבר,מריםלייפ,'חרדליהגת,גליה
לוין.לאהנאמן,ינוןצורי,אברהםרומנו,

םדריח

הו'פקינסקניון :מוסיקה

סוקוליבאי,ה :כוריאוגרפיה

בדידות

חלום
בריחה

הלאה
תשוקה

הלהקהכל
צוריאברהם

גתגליה
צוריאברהם

חרלייפליהד
רומנון!:שה

פרברמרים

נאמן'יינון

חכמי~יאורה 1
צוריאברהם

רומנונו:שה

לויןלאה
ברברנו:רים

חכמיליאורה
T חרל'ליהr פ,

הלהקהכל

 .פניקה
בהקיץחלום

 ?סוףה
בדידות



 5מס'יטהיס
באדסיבסטיןיוהן :יקהמוז

סוקולובאנה :כוריאוגרפיה

 :ופוגהפרליוד
אלמנד

הלהקהכל
סרבגד

גבות

וויזלעוזי :בצ'לומנגן

ליריתסויטה
סוקולובאנהכוראוגרפיה:

כרגאלבן :מוזיקה

 1964-ד'תכנית

 :למנהלת.עוזרסוקולוב,אנהמנהלת-כוריאוגרפית:
 .שחםרינה :אמן-אורחצורי,אברהם

הלהקהחברי
 ,פלדיוהנהאברהמי,גדעוןבן-צבי,עפרה

 .מנצוראברהם ,חכמי-צירליןליאורה
נאמן,ינון

ריתוצ

סרואמתיאומאתמוסיקה:

סוקולובאנהכוריאוגרפיה:

השאלה

ווברןאנטוןמאת :מוסיקה

סוקולובאנה :כוריאוגרפיה

הלהקהכלבהשתתפות

שחםרינהסולנים:
צוריאברהם

ידהא
בוסקוביץא.א.מאתמוסיקה:

סוקולובאנה :כוריאוגרפיה

הלהקהכלבהשתתפות

 1964בספטמבר 18 :בכורההצגת

תל-אביב.הקאמרי,התיאטרוןבחסות

עםהלירי"ייהתיאטרוןוותיקיכמהנפגשו 1978בקיץ
אנהמפישהושמעומהדבריםמקצתהנהמישורי.נתן

לרמן:ורותיחרלייפ,דליהגת,גליהצורי,אברהםסוקולוב,

אנה?עםלעבודהיהזהכיצדנתן:

לזוז.פחדתיקודש!עבודתגליה:

חמורים.כמועבדנוהתלהבנו.נוראחשמל!זרם :צורי

 !החייםהיואלה :גליה

מןשוניםהיוהלירי"ייהתיאטרוןרקדניהאם ,אנהנתן:
בארה"ב?עבדתשאיתםהרקדנים

 ,ייענבל"לאנשיקצתדומיםישראלים.היוהם !כן :אגה
קצתידעוהםמספיק.טכניאימוןלהםהיהלא

הגרמנית-ישראליתהאסכולהמןובאובאלט
פתוחים,היוהםכןמשוםדוקאאדעם.ומריקודי

קשהעבדומאו,זכשרונייםהיוהםקלישאות.ללא
לרקוד.אלאכסףלעשותכדיבאוולא

אנה?אלבאתםבעצםמניין :נתן

מארכיפובה!ישר :רותי

רינהאלבר,אברהמ'להדלקובה,קטיהמארכיפובה,צורי:
אלסקובסקי.נעמיגלוק,רינהשחם,

יהודיתאצל .אפשרשרקמיכלאצללמדנו :וגליהדליה
 ...גלוקרינהקראוס,גרטרודארבטובה,אורנשטיין,

הלירי"?לייתיאטרוןבאודיציהמכםנידרשמה :בתן

משהו.ולקרואלרקודצריכיםהיוהם :אנה

ייעשר"ואתעשרעדמאחדלספורצריכההייתיאני :גליה
הכנסתיכוחי.בכולשצעקתיזוכרתואנילצעוק.

הבמהעללעלותשאיפותיכלאתכלנשמתי,את
ולרקו.ד

לבוא.הוזמנתימאוחריותררקנכשלתי,.אני..צורי:

 ?היומיומיתהעבודההתנהלהכיצדנתן:

הפגישותאחר.במקוםאחדכללקחיומייםשעורים :רות
עצמן.החזרותלשםרקהיוהמשותפות

עבדנושונים.ובמקומותשוניםבזמניםהיוהחזרות :.גליה
 ,ייענבל"שללוי,חסיהמיכאלי,קטיהשלבסטודיות

לוינסקי.סמינרשלההתעמלותבאולם

הבמה?בעיותבכלטיפלמי :נתן

 ...בחשמלטיפלוגליה,שלבעלהואריקאדםדליה:

 .בכולעבדוכולם :גליה

 ...גהצתיאנירותי:

הופעתם?היכן :נתן

להקתאףשכיוםבמקומותרקדנומקוס.בכלרקדנוצורי:
שולחנותעלרקדנולרקוד.תסכיסלאמחול

ערמותעלרצפה,עלבטון,עלבחבליס,קשוריס
בירושליס,בתל-ז:tביב,שרקדנוכמובן ...חציר

עין-הו,זקידרון,במושבגסאדבנתניה,בחיפה,

 ,ויתקיןכפרזרע,ביתאפיקיס,להב,טבעון,
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מעברות,חולדה,העמק,ביתצבי,מעיןגת,קרית
מסילות,רשפים,השחר,איילתדפנה,שובל,
שרי.ד

הגדולות?לעריםמחוץההופעותהתקבלואידנתן:

שמחה.התלהבות,היתה'מצוין'כולם:

במיוחד?לכםהזכורותהמיוחדותהחוויותהיומהנתן:

".חדרים"וביחודהריקודים,בחזרות!העבודהוכולם:רותי
ו"חלומות".

שייכותהרגשתהיתההמשותפים.המלאיםהחיים :דליה
משפחתית.

לאתחרות,הרגשתהיתהלאיח.דעבדובאמתהם :אנה
ממשיתהפרדהפעםאףאיןבעבודתיכוכבים.היו

קבוצה.לביןסולניםשלמעמדבין

העצובים?והרגעים :נתן

בת-שבע",ל"להקתהמבחניםעלכשהודיעוצורי:
במתחהיינוכולנועבד.עודהליריהתיאטרון
מיידענוולאהשניעםאחדדיברנולאושתקנו.

למבחן·ילד

שלהשנתילבואהעדדי.עבדנולא(בהתנצלות).גליה:
והבטיחובאווכאןרועה,בליכצאןהיינואנה

ליהיהבינלאומיים.כוריאוגרפיםהרבהעםעבודה
מכתבלאנהכתבתיבגידה.כמוהיהזהמאו,דקשה
הבינה!היאארוד.

לסיוםהיחידההסיבההיאבת-שבע""להקתהאםנתן:
הלירי"?ייהתיאטרוןפעולת

רקקיבלנומשכורתקשה.היהבכללותוהמצבצורי:
ורקדנולהתפרנסצריכיםהיינושנה.חציבמשד
שלבמחזמרים-בתיאטרוןשאפשר,מקוםבכל

נוספיםכוריאוגרפיםאחרים.שלבלהקותגודיק,
רצוןלנוהיהולאלהביאבאפשרותנוהיהלאמבחוץ
כוריאוגרפיםעםלעבודאנהעםעבודתנואחרי

קשה.בעיההיתההופעותהשגתישראליים.
כברהיהבשנהפעמיםששעדחמשבת"אלרקוד
ציבורויחסיהאירגוניהסבובכלמראש.למעלה

נפסקההתרבותקרןשלהתמיכהקיימים.היולא
התכניתלרקדניבת-שבע.להקתכשקמהכליל

נאלצנוחזרותבכלל.משכורתהיתהלאהרביעית
אבן.רצפתעלה"קאמרי"שלבפואייהלעשות
בשעהאחה"צשישיביוםהיתהעצמההבכורה

 ...חמש

הלירי"?ב"תיאטרוןהעבודהלכםנתנהמהנתן:

אח"כ.שהתרחשמהלכלמידהקנירות:

עומק!ערכים!ודליה:גליה

14 

באו.!והתנועותשאיןרואהכשאניבכאב)(בלהט,צורי:
כשאיןסתמי,כשהמבטהגוף,מפניםהנפש, :tמפנינ

שזהיודעאני ...הידייםתנועותבאותמנייןמבינ"ם

כדירוקדיםהרקדניםמרביתכיום,נוחול.לא
קר.הואהריקוד ...יפהלהראות

עםבעבודתנוגםעומקשלמימדלנוהוסיףזהרות:
אחרים.

תנאיםכיוםישלרקדניםצורי)דבריאת(ממשיכהאנה:
כפיאינההאוירהזאתובכלמבעברטוביםיותר
שלולאתחרותשלאוירהישלהיות.צריכהשהיא
ומשכו-קריירהעלחושביםשאפשר.מהכלנתינו!

יחסדיאיןומשמעותו.המחולעלמאשריותררות
דילאהשונותהמחולללהקותהעבודה.לעצםכבוד

צריורקדןומטרותיהם.קיומםמשמעותברורים

הכוריאו-מסוימת.בלהקהרוקדהואלמהלדעת
אינםהקרובה,סביבתםאלפוניםאינםגרפיב!
זיכרו!שמסביבם.החייםועלהנוףעלמגיבים
מיהיהאנושיות.אודותאנשים,עלרוקדיםאתם
 !אתם-האנושיות?ומהי

עולםושלהרקדניםשלסוקולוב,אנהשלהצפיותכללא
והסיבותהלירי",ב"תיאטרוןנתגשמוהישראליהמחול

הלירי"ייהתיאטרוןחברימדבריבבירורנשמעותלכד
מקצועימבנהבעלמוסדכןעלהיתהלאהתוצאהלשעבר.

שקםחלוצימפעלאלאיעיל,מינהליצוותהכוללמלא,
ההתמדההאמנותית,האמונההחזק,ך;רצוןבזכותועמד

מןכמהושלסוקולובאנהשלהגדוליםהאישייםוהמאמצים
הרקדנים.

מוטלותאינןהלירי"ייהתיאטרוןשלהחשובותזכויותיואד
טכניתורמהידעבעלירקדניםופיתחחינוהואבספק.
מהןכוריאוגרפיות, 11העלההוא .אמנותימצפוןובעלי
החדישהמחולברפרטוארמופתכיצירותהנחשבוןזכמה

מןאחתבכלהופעות-30כהמרובות,ההופעותהבינלאומי.
הרביםהביקורתומאמריהעתונאיותהכ:תבותהתכניות,

את,הגדילוהמחולתודעתאתהעלואלה,בעקבן'תשנכתבו
ליצירהחדשיםמידהוקניערכיםנוצרוהצופים.קהל

תנופהקיבלהבכללותההריקודיתהפעילותהכוריאוגרפית.
ו"ענבל"הלירי"ייהתיאטרוןרקלאפעלו-19,63ובחדשה,
גלוק,רינהשחם,רינהשלבודדותמחולקבוצן'תאףאלא
פעולהשיתפואלהועםשינפל,דורינהאלסקובסקינעמי
אנהשלהלירי"ייהתיאטרוןהלירי".ייהתיאטרוןרקדני

-הבאהמחולטרון-תיאלהקמתהדחףאתרקלאנתןסוקולוב
אתהחדשלמוסדהורישאףאלא ,) 1964 (בת-שבנע""להקת
רקדניו.מיטב

התנועתיולחינוכםהחדישלמחולשתרומתהסוקולוב,לאנה
(פרסמלאיםולהערכהלהכרהבמולדתהזכתהשחקניםשל

למזרחרשמיתתרבותיתשליחה ; 1961מאגאזין"יידאנס
ואוהיוברנדייסמאוניברסיטאותכבודד"רותואריאירופה

כוריאו-ביצועיחשובות,מקרנותומענקיםמילגן'ת ,-1,978ב



בבחינתישראלהיתהועוד),רבות,מחולבלהקותגרפיות
תחושהעלהרחוקבעברשנשענההיהודית,תודעתה .גילוי

מצאהוהתרבות,המסורתהדת,הכרתעלולאבלבדפנימית
אחיזהנקודותשבהוהאמנותהתרבותובאנשיבישראל

אישיותהשלהעמוקיםהשורשיםאחרהמתמידיםלחיפושיה
הרוחניתהאצילותשורשיבפניהנחשפוכדבריה,והוויתה.
האנשים,היהודי.העקשנישבאופיהחיובגילוייהיהודית,

וכמהממנהנפרדבלתיחלקהפכוישראלשלומהותההנוף
השירים",יישירייחלומות",יימדבריות",(כגוןמיצירותיה

היולאגולדברג)לאהלפיפואמות(שתימענה"ללאיישאלה
שישראלספקאיןישראל.עםהמיפגשהשפעתללאנוצרות
ההסבראתאףאלאעשיר,רוחנימזוןרקלאלאנהסיפקה
ב-פוסקתהבלתילמלחמתהשלה,האישיהסבללכוח

במטרותיההמופתיתקותהולדבהמחולעולםשלייפלישתים"
האמנותיות.

למיפגשיהשניםוחמשעשריםמלאושכברלאחרכיום,
היוצרתשפעולתהנראהישראל,עםהקבועיםהשונים

הכוריאוגרפיותלשלוששיאה.אלומגיעההולכתוהחיונית
מס'"לזכר--1973כבת-שבע"מחולל"להקתאנהשמסרה
הכוריאו--1977בנוספוו-ייפואמה",יימדבריות" ," 52346

שלמוסיקההמןייתמונות S 197וב-ייחדרים",גרפיה
התורנימשקלהעלזו,כמותו"חלומות".אייבס"צ'ארלס

בחזסתבת-שבעלהקתאתמעמידותהרציני,והכוריאוגרפי

הלירי".ייהתיאטרוןשלהרוחניתהיורשת

 .אנהשלמיצירותיההשנההביאונוספותמחוללהקותשתי
אתהציגהקושמןפלורהשלהירושלמית"המחולייסדנת

בהנהלתהקיבוצית"המחולו"להקתהלירית",ייהסואיטה
לפיפואמותיישתישלהבכורהאתהעלתהארנוןיהודית
שב-למחולהמחלקהמןתלמידותקבוצת .גולדברג"לאה

ללאייהשאלהאתשעברהבשנהלמדהבירושליםאקדמיה
שלהופעה(במסגרתדומהקבוצההופיעהוהשנהמענה",
קראוס".לגרטרודב"מחוהבת-שבע)להקת

הירושלמית,שבאקדמיהלמחולהמחלקהמנהלתשלביוזמתה
המחולבהוראתתוודלעמודאנהנעשתהלוי,חסיהפרופ'

והיאשבאקדמיה,הקיץבקורסיהכוריאוגרפיהויסודות

זה.במוסדקבועהמחולקבוצתשלבגיבושהלעזורעומדת

להיווצרעשולבישראלסוקולובאנהשלבפעילותהחדששיא
עליווחולמתבוהוגהשאנהרעיוןיוגשםכאשר , 1979בקיץ

המשוררשבע,-מבתרקדניםחיפה,תלאטרוןשנים.זה

מארקהירושלמיוהמלחיןאלירזישראלהליבריתוכותב
שלדמותהבהעלאתסוקולובאנהעםפעולהישתפוקופיטמן

הלירי"ייהתיאטרוןוחזוןישראלסוקולוב,אנהסנש.חנה
 •אחת.מוקדבנקודתאזיתלכדו

בן-דודראהרדררמונמשהגת,גליההרקדנים
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