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הכרריארגראפיבנרף"לכלרכית"מיןתימדהיההקלאסיהנאלט
טמרןהסרד.ארליאין-ספררהסבריםלכךישארץ-ישראל.של

האררנגרדיסטים,מחנהנראשמהפכניםמתידלהירתב~~איפתנר
פרליטירת:בתנרערתהיהזהכך .רהמגליםהראשרניםבין

גםזהכךשינריים.שתבעראלהבראשהתייצברתמידיהרדים
אנחנר .רבתיאטררןבמחרלבצירר,במרסיקה,-האמנרתבשטחי
שמארבחששמרזרה,תרפעהכליפרתבסבר-פניםמקבלים
בהתלהברתנרנסחפיםאנריתרה,בשמרנרתארתנריאשימר

אתבצדרמשאיריםחדשני,בעינינרשנראהניצרץכלענ!:
 .המבררכתהקלאסיקהעםזדהרת ilה

אחדרבים.כרריארגראפייםבכשררנרתהתברךהיהרדיהעם

חלקהיאגםפליסצקיה,מאיהכירם,הקלאסיהבאלטמסמלי
אגדתימבררךהמרבטחת?לארץשהגיערראלהמעמנר.

ראלנטינהארנטרנה,מיהניקרבה,רינהדרךה"אגדתי",
-פאנרבראלריגאליהליפשיץ,אלכסנדררבימינראו-כיפרבה

הגדרלרתהבימרתעלהצלחרתשלשרבלכאשחרירהגיעאחדכל
תרפעהקיימת.רכאןהקלאסי.הבאלטשלרהמפררסמרת

דרכיםחיפשר ,ארצהבהגיעםאלה,מרקדניםכמהמעניינת:
למרזרת,חנריהםכמרהים-תיכרני.בנרףלהשתלבשרנרת

הארץ-ישראליתמהשמשהסתנרררררהמרסיקאים,הציירים
רעזבררהארץ-ישראליהתימניהפרלקלרראחרישבירך;לכר
מי .בארץנשארלא-עזבשלאמיהקלאסי.הבאלטאת
רק.דלאכבר-נשארש

בשלביםמרדרניתמחרלשללהקתבערדארתם.להביןאפשר
לינרליארםרצפתעםבמהדל-אמצעים,חדרהספיקהראשרנים

באלטללהקתחסרה),לאדררקא(רזרהתלהברתהרבהרהרבה
לפי :הרבהדררשלקירמה,הראשרןמהרגעכברקלאסי,
רחדרי-תלברשרתרצפת-עץ,עמרקרת,במרתצריךהמסררת
שאםלכן,פלא,לארכר.'רמארמןגדרלטכניצררתהלבשה,
צירניבלהטחשברקלאסיבאלטרקדניתאררקדןאפילר
האםפניהם.עלהמציארתטפחהבישראל,רלהשתקעלעלרת

ללאלהתקייםיכרליםהראשרנה,מהשררהלאאפילרסרלנים,
בפה-דה-דא?בסרלר?רקלהרפיעת?יב

-20מירתרקצתלפניישראלים,שנידררקא .התחילזהכךאבל
הקלאסי""הבאלטלהקתשלהעריסהלידעמדרשנה,

רברטהמרקמןהלל-בארץהירםעדרהיחידההראשרנה
עבר ,בחיפהארכיפרבהשלבסטרדירלמדהראימפרלסקי.

בלרנדרןבלרנדרן.ראמבר"ל"באלטרמשםארבטרבהלמיה
ררסיה,ירצאתלמשפחהצאצאימפרלסקי,ברטהאתכש Iפ

גםארצה.משפחתהעםשנתייםבגילשעלתהפאריס,ילידת
הבאלטשלבבית-הספררהשתלמהארכיפרבהאצללמדההיא

ב"באלטרקדררברטה,הללשניהם,הלרנדרני.המלכרתי
לישראללחזררהחליטרשניםכמהמקץמרנטה-קארלר".

נרלדשנתייםבתרך . 196Sב-זההיהמשלהם.סטרדיררלהקים
ירתרמארחרשנקראההקלאסי':הבאלט"להקת-חלרם

התלמידרתארבעהלהקהמנתהתחילההישראלי"."הבאלט
רהלל.ברטהכמרבן,סרלנים,רשניבסטרדירבירתרהטרברת

קישרט","דרןמתרךפה-דה-דא-המתבקשרהרפרטראר

המפררסםהפה-דה-קאטרליפאר,סרג'מאתרירליה""ררמיאר
הזאתללהקהנמירחדשנרצרריציררתרכמה 184Sמשנת
שארא.ז'אניןהכרריארגראפיתעל-ידי

בשלביםכברדבהתמיכההיתהר"בת-דרר""נת-שבע"ללהקרת
בדמרתההיההישראליה"דיאגילב"הקמתן.שלהראשרנים

המחרללהקתמאחרריררטשיל.דדהבתש-בעהבררניתשל
היתהכבר"ענבל"הקיברצית.התנרעהבריתעמדההקיברצית
אמריקה-תרברתקרןתמיכה.לגייסהתקשתהאבלמברססת,
בתחילתה,הישראליהקלאסיהבאלטבלהקתתמכהישראל

 .הרביםטיפרחירמילדיאחדרקהיתההיאאך

לפנילהרפיעהלהקהיצאהשלה,המצרמצםהרפרטרארעם
בתי-שלקירמםלמררתתלמידים.רלפניהערבדתההתישברת

הקלאסיהבאלטלאמנרתהמרדערתבאלט,להרראתרביםספר
בתי-הספרשלהרביםהברגריםכנפיים.להפרשהלאעדיין

הצעירההלהקה .כשררנרתיהםלביטרימסגררתחיפשרלבאלט
תשרברת.לכךלתתניסתההחדשה

מכלחדשיםערליםארצהלהגיעהתחילרד Oה-שנרתבתחילת
רהללברטהקלאסי.באלטרקדניגםרביניהםארצרת,מיני
אפשרהיהכבראיש.-12לעדגדלההלהקהמהם.כמהקלטר
הקלאסימהרפרטרארירתררמררכברתגדרלרתיציררתלרקרד

ביתרכרריארגראפירתליצררהתחילהרברטההעכשררי,
הניהרלי.לצדירתרעצמרהקדישהללהתלהברת.

מברית-המרעצרת,המפררסםהרקדניםזרגארצההגיע 19ד-3נ

הזדמנרתהראשרנהבפעםישללהקהפאנרב.רראלריגאלינה
 .מרמשהלאזרארלםבינלארמית.ברמהסרלניםעםלרקדו

 .תחזררערדזרהזדמנרת

חלהישראליהקלאסיהבאלטבתרלדרתהאמיתיהמפנה
אחתשהיתהנירי,פטרישיהשלארצהבראהעם , 19ד Sב-
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שלבאלט"סיטיב"ניר-יררקבירתרהחשרברתהרקדנירת
הכרריארגראפיהאמןאלבירתרהמקררברת,אחתבאלאנשין
שלטיבהעללעמרדרצתהכיארצהבאההיאהמפררסם.

אךקצר,זמןבארץשהתהניריפטרישיה .הישראליתהלהקה
מהלהקההתרשמרתהבעקברת .רהתרשמהבחזררתביקרההיא

הזכרתלהניתנהלהקה?),בחיישניםשמרנההן(מההצעירה
-יציררתשתי"אגרן",מתרךרפה-דה-דה"סרנדה"אתלרקרד
באלאנשין.שלמרפת

להקהלנר"היתה :ארמרתהיאימפרלסקי,ברטהעםבשיחה
באלאנשין.שלעברדרתיראתראשרנהפעםעשינרנהדרת.

כמרטרברתכךכלרקדנירתלנרתהיינהשערדמאמינהלאאני
הזררת,הלהקרת,שמכלבאלאנשיןארמרבררידיארלייש .אז

מבקרבירתר.הטרבהבצררהה'סרנדה'אתמבצעיםאנחנר

'הלרראיאמר:ררקדים,ארתנרשראהבלרנדרן,מארדבכיר
הבאלטכמר'סרנדה'אתררקדהיהבאלט'שה'רריאל

השיראלי.'''

 .ישראלבפסטיבלבהצלחההלהקההרפיעהשנהבארתה

כרריארגראפיםאחרבחיפרשנמצאתרברטהירתר,מארחרשנה

זריםרצריםירעםלאזיניז'רזףעםקשריםרקרשרתחדשים
"המנדריןהבאלטמתרסףהלהקהשללרפרטרארנרספים.

שלרעברדה ,"ראימרנדה"מתרךפה-דה-דאגרנדהמרפלא",
 .'שרסטקרביץשללמרסיקה " 35"ארפרסשפרלי,היינץ

לקירמה.עשררלצירןבארה"ב,סיררהלהקהערכה 19ב-דד
 .-1981בשרבלחזררהרקדניםהרזמנרהסירר,הצלחתבעקברת
 .באלאנשין 'ררג'געםהלהקהחברינפגשרסיררבארתר
שללהרפערתלבראנהגלאהרא"בדרך-כלל :ברטהמספרת
למררת .באלט'סיטיה'ניר-יררקמלהקתר,חרץאחררת,להקרת

ראההגיע,הרארלשמחתנרלהפתעתנר .ארתרהזמנרזאת,
שכל ,אמרשנערכהבקבלת-פניםהתלהב.רמארדארתנר
בררר.יבדעמדבאמתרהרא .כסףבלילקבלנרכלשנרצהעברדה

קטנרתעברדרתכמהרערדבאררקר''קרנצ'רטראתקיבלנרמאז
ממשיכהארהבת,"לאאניבאלאנשיןשלהלהקהאתשלר.
באלאנשיןאתאבלבעיני,'ררלגארישלהם"הסגנרן ,ברטה

אראחתעברדהאבלכמרהר,שאיןחרשבתאני .מעריצהאני
ירתר."אסררמספיק,זה-אחדבערבשלרשתיים

-בדררםגםהלהקההרפיעהמארה"ב,,חרץ 1981שלבסירר
שם, .רצ'ילהארגנטינהרנצראלה,בפרארטר-ריקר,אמריקה,
 ,המחרלמבקרישלהשנתיהפרסלברטההרענקבצ'ילה,

דברז'אק"."ראריאצירתשלההכרריארגראפיהעברר

צעירה,להקההישראלי.""הבאלטאתאהבהבחר"להביקררת
פעםלא .בחרמרהאליהםהתייחסרבארץכרח-יצירה.מלאת

קשרתבהאשמרתברטהיצאהשיחתנרבמשךפעמייםרלא
מפרגנים,שלאטענההיאבישראל.המקצרעיתהביקררתכנגד

הקירם-רבמלחמתבצרכיהלהתחשבמרכניםשלאללהקה,
ה-סדשנרתבסרף .ארתהלהביןיכרלאני .שלההירמירמית

לספרכדיהישראלי""הבאלטשלרהדלהקטןלסטרדירהגעתי
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הקלאסיהבאלטעלהררסיתבשפהישראל""קרללמאזיני
מחיצת-מאחרריימפרלסקיברטהאתראיינתיהישראלי.

אזנזכרתיהיה.לאאחרמקרם .בסטרדירמארלתרתדיקט
זה-בברית-המרעצרתחרבביםלהקרתשל"סטרדירת"בכמה
הלהקהערבדתכאלה,בתנאיםכזה,בסטרדירארתי.המם

מאשימהברטהבישראל,קלאסילבאלטהיחידההמקצרעית
רההמצארת,החידרשאתמערדדתשהיאהעיתרנרת,אתקשרת

 .המברססתהקלאסיקהערמתל

מרפעיםלאחרהלהקהאתהישראליהקהלהעריךלמעשה,
דהכ"קררהלהקההרפיעה-1981באררחים.סרלניםכמהעם

גרדרנרב.ראלכסנדריבדרקימרבהאררההסרלניםעםבאלט"
ניסירן .מלהיבבאמתהיהזהמכליר.יצאשהקהלזרכראני

עלהלאברארןרלסליגלרראןרלדימירעםהמרפעעללחזרר
 ,התבררהישראלית.הלהקהבאשמתלאאךיפה,כךכל

בחרדשיםהיתהבארשיניקרב,שלבת-חסרתרשהסרלנית,
באלט"דהה"קררשלחלקררדררקאלהרירנההראשרנים

כהלכה.ברצע

 .בערלםלסיירהלהקההמשיכהבארץ,לפעילרתהבמקביל
בפסטיבלרהשתתפהרבארה"בבקנדהגדרלסיררערכה-1984ב

אמיליה.ברג'ירבאיטליההירקרתי

הדגישה , Jerusalem Postה-שלהמחרלמבקרתסרארדן,דררה
נקירןאתלחירבציינההיא .הלהקההתפתחרתאתבארזני
שבעמתרך(ארבעברטהשלהיציררתרשלמרתהביצרע

היציררתאחתשלה).הירבסיררשברצערכרריארגראפירת
אלפיםשהצילהשררדיהדיפלרמטראלנברג,לרארלהרקדשה
נכתבההיצירההנאצי.הכיברשבזמןהרנגריהמיהרדי

תקשררתי,כגימיקרהתקבלהמהלרשלהחמישיתלסימפרניה
ראלנברג.שלבשמרהשימרשבשל

ברפרטרארחלק-האריהראככרריארגראפיתברטהשלחלקה
כלמנסהראניכסףערלהלא"אני :ארמרתהיאהלהקה.של

מחפשיםאנחנראבלטרב.פחרתרפעםטרבירתרזה,פעםהזמן
לקבלערמדיםאנחנרכעתאחרים.כרריארגראפיםגםהזמןכל

רב,זמןחיכינרלהןבאלאנשין,שלנרספרתעברדרתשתי
לשלם,הרלכיםכבראנחנראםר'אגרן'.הטמפרמנטים''ארבעת

ניסירנית."במהרלאהבסדלאאנר .מארדטרבלהירתחייבזה

זרים,סרלניםעםללהקהשהיתההחלקיתההצלחהלמררת
"קלמחר"ל.אררחים-סרלניםמלהביארהללברטהנמנעים
אתהררסיםהםבעצםאבלאמנים-אררחים,להביאמארד

אתקרטףרהאמן-האררחאתגריםלהםאיןשלנר.הרקדנים
כתבארתרראייןגרדרנרב,אתכשהבאנרההצלחה.פיררתכל

גדרל,רקדןהרא,איךארתר,רשאלהישראליתמהטלרריזיה
הרגעאתאשכחלאהישראלי'.'הבאלטכמרלהקהעםררקד
לרקרדלרארייםארתנרחשבראללגמרי,הצניערארתנרהזה.
הראשרנה,בחזרהנערךהראירן-נשכחרבלהגדרל.גרדרנרבעם
ארמרת.היאכראב,"זהררק.דארתרשרארלפניערד

הלהקה"כאשרמיפגש:ארתרעלכתבמנררגירראהמבקר



להעמידמסרגלתהיאמספיק,ראמרגניכספיבבסיסזרכה
נחזהשבעתידהנמנע,מןאיפראזהאיןבירתר.נארתיציררת

נארתה.רברמהמלאבביצרעהגדרליםהקלאסייםבבאלטים
נרכחתמהאנישאיןרכשםהקלאסי,הסגנרןאתארהברבקהל

על-שניםמארתבנרתמרכררתמרסיקלירתיציררתשלביצרען
הנצחית:השאלהמןלחדרלהדיןמןכן-מרכררתתזמרררתידי
הקלאסי."הבאלטשלהללררלנימפרתרלנסיכיםלנרמה

לאהמבקר,הגדרתלפירהמלארת,הגדרלרתההפקרתראכן,
שללמרסיקההאגרזים""מפצחהיתההראשרנהלברא.איחרר

ההצלחהימפרלסקי.ברטהשלרכרריארגראפיהצ'ייקרבסקי
שללמרסיקה"סינדרלה"הבאלטבאבעקברתירמלאה.היתה

זהימפרלסקי.ברטהשלבכרריארגראפיההרארגםפררקרפייב
מקרםתפשרמימיקהשלסצינרתקר.ארתרשלהמשכרהיה

מרשימה,אךלא-יקרה,תפאררהסרלר,קטעימארדמעטניכר.
הקהלרהלל.ברטהשלהסטרדירתלמידיילדים,בהשתתפרת

הארלמרת.אתמילא

מפעלגםלנר"היהברטה,ארמרת ",ארתנרארהבהקהל"בכלל,
למפעלמדיקטןמנגנרןאנחנרארתר.הפסקנראבלמנריים,

מרפע,אףמפסידיםלאלנר'שייכים'שהיראנשיםאבלכזה.
רבים."ילדיםגם-רביניהםרגדל,הרלךרמספרם

הלהקהלגרדלהמפררסמיםהבאלטיםאתהתאימהברטה
לכ,ןמרדעכךכללאהרחבהקהל.ארליליכרלתה-רבעיקר

אתהכריחסרלניםהיעדרלב.שמרבהחלטמביני-דבראך
בדירקירדעת"אניחלרפירת.דרכיםלחפשימפרלסקיברטה
כפירקלעשרתלהםנרתנתראנימסרגליםשליהרקדניםלמה

יכרלתם."

רמתאתמעלההיתהלאהרקדניםלפניאתגריםהעמדתהאם
הלהקה?

שלררהאתגריםמנסהאניירתר,חזקרקדןליכשיש"רדאי,
גדרלים."ירתר

לארל"סינדרלה"האגרזים"ל"מפצחטרבשהיהמהאבל
שלהאחררנההגדרלהההפקה-הנרדמת"ל"היפהפיההספיק

לרבים.רמרכרמארדמפררסםמארהירמרניבאלטזההלהקה.
הפילהרמרניתהתזמררתעםכקרפררדרקציהברצעהרא

אפשררתשרםכאןהיתהלא .שלההמנרייםעבררהישראלית,
המרקםכלאתלמלאהכרחהיהבמרסיקה.קיצרריםלעשרת

לאבאלט,בלירריבלתי-מנרסההתזמררת,בתנרעה.המרסיקלי
קטעיםרבהיעדראררכה,יצאהההפקהלביצרע.הרבהתרמה

תררמיםהירכמהבמקצת.משעממת-סרלרשלמבריקים

מבריקים!רפה-דה-דאסרלרקטעיכמהל"יפהפיה"

ב"סינדרלה"הלהקהשלהיכרלתפיסגתאתרראהאניהירםעד
תצארכןברטה,דברילפיהארץ,לבימרתתחזררהיאראכן

בחר"ל.לסירר

"סינדרלה".רעדהמחרל,של"לכלרלכית"מיןקטנה,מלהקה
שלנר,כמרבארץמעט?ארהרבהזהלהקה,בחיישנהעשרים
בררדאימיידירת,רתרצארתמהירהלהתפתחרתצימארןבהשיש
האמנרתייםהגרפיםלפנימעמידיםשאנרסטנדרטיםהרבה.זה

אנוההשקעה.לעומתהוגניםתמידלאשלנוהמבצעים
המפורסמיתהלהקותשלכמובינלארמית,רמהדררשים
כאיןהיאשלנרהממשלתיתשהתמיכהרשרכחיםבחר"ל,
במערב.דרמיםבגרפיםשמרשקעמהלערמתרכאפס

רזהאחר,ארזהאמנרתימפעל"רררחירת"עלשמעתיפעםלא
כסףכמהליידרעברית-המרעצרת,כירצא .מארדרכראבמגרחך
בררדאיתמררה.ללא-פעמים;הרבהשם,בתרברתמרשקע
לפחיתארבירתרכטרביםעצמנראתלרארתררציםשהיינר
-הערהמתבקשתכאןהגדרל.בערלםבאלטללהקרתשררים
הקלאסיהבאלטעםבהשרראהמירבאים,מרפעיםכמהשגם

בררדאימקבליםרהםהעין,אתהלהיברתמידלאהישראלי,
שלנר.מהלהקהגדרלהירתרתמיכה

כרלה,כלאתמשקיעההיאימפרלסקי.ברטהאתלהביןאפשר
רלעידר.דלהבנהרמצפהבלהקהנשמתה,את

האידיאל"מההחלרם:ישנרשנה,עשריםלפניכמרכירם,רגם
אניבירתר.הטרבתמידזהייבשביליברטה,ארמרתשלי?"

טרביםרקדניםעםלהקהלעשרתזהבשביליפרפקצירניסטית.
דברזהחרמריים.תנאיםעלמדברתלאאניטרברת.ררקדנירת
ליחשרבהמארדאבלעליר,להתפשרמרכנההייתישתמיד
מהשלי.הרקדניםעםקשהמארדמארדערבדתאניהרמה.
מאר.ד"טרבהלהקהלנרשתהיהזהררצהשהייתי

ליצררימפרלסקיברטהתמשיךהקשיים,עלהטענרתלמררת
אתכשהקמנרשנה,עשריםשלפניהיא,"האמתרלעברד:
שלאחשבנרלאהרבים,לקשייםמרדעתהייתילאהלהקה,

אחריבריצהתמידשנהיהחרפשה,לקחתזמןרלילהלליהיה
אניבדרך-כללמימרן.רמקרררתרקדניםכרריארגראפים,חיפרש

שנהעשריםלפניאךריאליסטית,אניעצמי,אתמשלהלא
להקהטרבה,להקהשאנחנרחרשבתאנילירתר.שנגיעחשבתי
נהדררם,למרפערםמגרעיםאנרשבהםערביםלנרררשיציבה,
לקררתרלקררת,להמשרךכרחלינרתןזהארתנר.ארהבשהקהל
 •לנר."שהרבטחכפימשלנר,ברתלנרשרהרה
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