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I יגתאמl נמראI ר

אמאגטסושלשובו

סאנקאי IIלהקתחוזרת )!(הרביעיתהפעםזו

להופעותאמאגטסו,אושיאושבראשהגיוקו",

ארצהאלהבוטורקדניהגיעוכאשרבארץ.

עםשנהמחמש-עשרהיותרלפנילראשונה

בגדרהיוהם , lIKinkan Shonen "המופע
שהיהפוסטל,פנחסהאמרגןמהממת.תגלית

דופןויוצאת IIמוזרה IIלהקהלהזמיןהעוזלו

בלתיכביכול ,חדשנייפאנימחולשלכ,ךכל

הגבריםשארבעתהאמיןלא ,וזרמובן

יהיואיטית,ותנועתםמולבןשגופםהקרחים,

 .מסחררתלהצלחה

הצגותהוסיפהוהלהקהמלאים,היוהאולמות

אתהכלזכרובייחודהקהל.לחץ,בשללסיור

ארבעתהשתלשלובהםהפומביים,מופעיהם

שלגגותבראשישנתלומחבליםהמופלאים

 .לאדמהמהשמייםריקודגבוהים,בניינים

אחדנהרג ,בישראלהסיורלאחררבלאזמן

ביןתלויהיהשעליושהחבלשעההרקדנים,

סיאטל,בעירהיהזהנקרע.וארץשמיים

לאהאסוןאולם .ארה"בוושינגטון,שבמדינת

אלאוקו"יגסאנקאי IIמופעיאתקטע

מעטים.לחודשים

משוכללמופעעם-80הבשנותארצהשבוהם

הביצים IIמהראשון.יותרעודואסתטי

חוויההיה IIסקרנותמרובחודןעלהעומדות

רגילה.בלתיאסתטית

נוספתביצירהומופיעההלהקהשבהעכשיו

דרכהאתממשיך IIShijimallאמאגטסו.של

ללארוגע,ביתראבלהלהקה,של

ולאהפיוטיותבכיווןמהממת,אקרובאטיקה

 .כסנסציה

כתבליטיםמעוצביםקלעיםהבימה,רקע

דמויותפלסטיותלמעןמהצדמוארים

הללו.בקלעיםהטבועיםעצמםהרקדנים

במשךאלאמא,דיפיםרקאינםאלהקלעים

היוצרדברלצ,דמצדלאיטםנעיםגםהמחול

בוהרגעגם .בחללריחוףשלריאלילארושם

עלאלומתרוממיםנישאיםרקדניםארבעה
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עלבחללתלוייםונשאריםשכיבהשלמתנוחה

רגעהוא ,נראיםבלתיכמעט ,דקיקיםחוטים

 .הרוחוהתרוממותפיוטשל

לפרשתאמת,שללרגעהגיעשאמאגטסודומני,

האופיינייםהאמצעיםאתמיצההואדרכים.

ביצירותיומחדשהואכןאםאלא-לו

המבוצעתהיצירהכיראינו,שלא ,האחרונות

בשנת ,עשורלפנינוצרההשנהבארץידםעל

1988 . 

נשיםשלבשיבחןרקולא

מבוגרות

שיינפלדרינהשלהמופלאותהתכונותאחת

למחול.שותפיםלעצמהלמצואיכולתההיא

הרקדניתוכעתהפיניסארינןטרוזהיהיה

עםהמופיעה ,גיליסמרגי ,הידועההקנדית

"חלום".ושמהבתכניתרינה

במרכזשהתקייםסולו,ריקודישרובובמופע

שלאוירהנשבה ' 97פברוארבחודשדללסוזן

ההבעהעידןשל ,-30השנותשל ,עברוזמנים

שלזותחושההאינדיבידואלית.הריגשית

Deja-Vu , שימורישל ,מאוברוחותשל"
שלהמעולהמהביצועבהנאהפגמה , IIמחול

 .גיליסמרגי

 ,הרגשאחרהנהיהמןישגיליסשלבריקודיה
הסנטימנטאליות.אפילולעיתים

בגדרהיאמהןאחתשכל ,האומניותשתי

גמישה,גיליסמזו.זומאודשונותמאסטרו,

לעיתים,אותהעוטף ,מתנופףהארוךשיערה

במחולוישישרים,גופהקווישיינפל,דואילו

מסוים.לקורעדלעיתיםהמגיעאיפוקשלה

 ,"חלום"בבכורה,שבוצעהחדשהדואט

 ,אוסוולדוןיוגקיאנדרואלאנימאתלמוזיקה

עלמתרחשכספין,יובלשעיצבתלבושותעם

שקוף,פלסטיקפסיתלוייםשמעליהבימה

בהםמשחקתיהודאישישלהטובהשהתאורה

 ,כאמור ,שייכתהתנועהאבל .נאהבצורה

האתמול.לעולם

האומהמצבעלדו"ח

הפסחחגפרוסשערב , 33ערוץעשהיפה

שלמצבולתיאורשלמותשעותשלושהקדיש

נערךשטרםדומניישראל.במדינתהמחול

שלנו.המחולאומנותבתחוםמקיףכהמשדר

מול ,מומחיםצוותעםדיוןשלהמתכוןגם

סרטיושילובבודדיםיוצריםעםראיונות

וזההישןמהרפרטואריצירותעלתעודה

שלהיהשנוצרהכלליהרושם .מוצלחהעכשווי,

 ,צבעוניות ,מצויינתביצוערמתרב,עושר

אמיתית.מחולוחדוותחיוניות

ישראלימחולישהאם :השאלההעמדתאבל

הדיוןאת-דעתילעניות-הסיטהייחודי?

הלאומיהסיגנוןשאלת .חשובהבלתילפינה

שנה,כמאהמזהרלוואנטיתאינהבאומנות

הקדישלאאסתטיקהשלרציניחוקרושום

תשומתהאומנותיבמחול IIלאומנית IIהלבעיה

אין .ובצדק-האחרונותהשניםבעשרותלב

פורחההולנדיאוהבלגישהמחולספק,

ואנדקייבוסשלהיצירותהאםאבלומעולה.

אופלמיותשמאאובלגיות?קיירסמאקראו

קיליאןייריאומאנןואןהאנסהאם ?ואלוניות

לסוזנההמשותףהאםהולנדי?מחוליוצרים

במובנה ,הגרמניותהואבאושופינהלינקה

מאגיהאםהואגנרי?תרצהאםאוהוילהלמיני

יוצריםהםבגואהאוינאדגיוסף ,מארין

צרפתיים?

לאומייםמאפייניםשישנניחשלא.כמובן

שלהתהומיתהרצינותכגון ,בעבודותיהם

מאגישלהאינטלקטואליהתחכוםאובאוש

 ,אישייםסממניםהיותרלכלאלהמארין.

ממשהיוצרים.שלהלאומימהאופיהמושפעים

,עידובאר,רמי,אפרתינהריןשלהתנועהכך

בכללמה(שמשוםזיו-איילרותתדמור,

והמרואיינים)היוצריםברשימתנשכחה

II אתלשיםאפשראיאםגםבעליל, "ישראלית

 .הזאתהישראליותאתמהווהמהעלהאצבע

באב,יטשלבפניםשאמרורדי,יאירצדקלכן

 . per seישראלימחולשאין

במילהולוהזכירלא ,יאסאריההמנחה,

ממשוזוהישראלי".הבאלט IIאתאחת

משנהזה,ואיןזולהקהשלבכבודהפגיעה

שלהאומנותיתהרמהעלדעתךאודעתימה

 ,ימפולסקיברטהשלהכוריאוגרפיה

היחידהיוצרכמעטהיאהצערשלמרבה

עלמאמציםשנעשו ,התברראבל .זובלהקה

מנהלתאתלראיין ) 33(ערוץהמפיקיםידי

הגיעהלאימפולסקיאבלהישראלי,הבאלט

 ,ברגללעצמהיורההיאכרגיל, .לצילומים

לבתשומתהעדרעלמתלוננתכךואחר

ללהקתה.

מקום)מכל(אותיהמלהיבותהתופעותאחת

.עושרממשהצעיריםהיוצריםשפעהיא

שמקייםהמסגרותבכלביטוילידיהבא

כגוןהאומנויות,מנהלבעזרתדללסוזןמרכז

II עידואתוכו.'ראשונה""חשיפהעולה,מסך

את ,דרנועהאתושם,פההזכירותדמור

כוריאוגרפיםושארמיכאלידניאלה

לגמרי.שכחועצמאיים

המנחההיהלואובדיבוריםהמעיטולו

והמרואייניםהצוותלפנימעמידיאסאריה

הבןקושייתאתולא ,אמיתיותשאלות

שלהלאומיותבדברלשאוליודעשאינו

לשמועזוכיםהיינו,אוליהישראליהמחול

מהתירוצים,יותרואישיאמיתימשהו

רב-גווני,מצוייןשלנוהמחולמדוע ,השונים

למיטת-סדוםנכנסאינואבל ,ואישי

 .-19ההמאהנחלתלאומית,

דיכאוניערב

העובדתאמריקניתיוצרת ,מילראמנדה

הכוריאוגרפיםלאחדנחשבתבאירופה,

מראות,עיניוטחוזקנתיאוליחשוביםי.' IIה

כאיטיות,לינראושלהשונותעבודותאבל

אינהשלהוהתנועהומטרה,מבנהחסרות

לכלל-באשמתיאולי-אצלימצטרפת

שהיאגםמהמשמעותי.אוצורנימבנה

יותרעודמקשהשלהוהעלטהחוש,ךאוהבת

 .וההתרשמותהצפייהעל



לצלילי IIצעצןעאןמן IIיצירתהמקןס,מכל

מהכןריאןגרפיהפחןתלאאקלקטי,קןלאז'

בערבהיחידההממשיתהבכןרההיתהעצמה,

II בת-שבע.להקתשל '" 97בכןרןת

נפתחדלל,סןזןבאןלסשהתקייסהמןפע,

ירימאתהדןאטשלמאןדנאהבביצןע

סןניהשביצעןשחר",עדתנןמהלא IIקיליאן,

שןרתעלשנלןיעלז'יסטד'אןרליאנס

חרישישירלצליליהארןכה,הכיסאןת

הטרןפייס.היסמאייןמתמשך

שקט,לשתייס,פיןטכמיןבנןידןאטזהן

היתהלאהשניהשהרקדניתןחבל ,אינטנסיבי

ד'אןרליאנס.סןניהשלהנהדרתהכאריזמהלה

מהבכןרהבהרבהטןבמעןלה,היההביצןע

בפברןאר.האמיתית,

"ישנןת"יצירןתלהביאאןהבאינןנהריןאןהד

אתאןתן.ןלעבדלשןבמבליהבימה,אלשלן

 IIשחןרחלב IIגסלכןלהבין.מסןגלאניזאת

מהנןסחרחןקבלב,דגבריסבביצןעשלן

הקיבןצית.לרקדניןת 1985משנתהראשןני

שהיההזה,המחןלשאןירתחןששני,אבל

חברהשלאןירהבןןהיתהבשעתן,מרגש

מיןחדיס,טכסיסידיעלמדןדיסשחייהסגןרה

בעיבןדיסאבדההיטב,ןמןארלבןכןלןשהיה

המחןל.שעבר

אתלחלןטיןטישטשהאףהחןשךאןפנת

שממנן ,החליבהדלישלהבימתי,ה"קןנץ"

II כזשמואלאיוך:מקמילן, 'כור ,האדמה"עלהשיר

R.: KENNETH MACMJLLAN סF THE EARTH", CH סNG סS " 

JLL.: SHMUEL KATZ 
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פניעלהנמרח ,החןסהבןץאתתחילהדןליס

מןציאיסדליןשמאןתןןאח,דאחדהרןקדיס

הפניס.אתבהסןלטהרלרחןץ ,מיסלבסןף

 ,בת-שבעשלהמסעירהההתלהבןתבמקןס

אןקשרללאמןחש,ךעצןב,מןפעראינן

היהכאילן .המןפעמרכיבישלןשתביןניגןדיןת

זה.לערבמשהןהחביתמתחתיתלגרדצןרך

לאיןצריםלהזמיןמדןעמבין,איניןעדיין

לבת-שבעשיששעהל IIמחןמעניינים

 .ביתתןצרת ,מצןייניסכןריאןגרפים

מוינהשלושה

מאהלרגןסטב ,זאנלהןרנאטןסטראבינסקי

להקתשהביאההתפריטזה-מקמילןןקנת

תפריט .לתל-אביבןינהשלהממלכתיהבאלט

קצתלבסןףיצאההתכניתכיאםמצןיין,

צעיריןצרשלמעןלהמןדרנימחןלצןננת.

לקלאסיקההפכהשכבריצירה(זאנלה),

) II האדמהעלהשירII ניכרשהגיל ,מקמילן)של

 .בה

II פרקיםבשלןשההיסימפןנII סטראבינסקישל

בשלמעטים,לאכןריאןגרפיםכברשימשה

בשלגםןבןדאי ,שבההחיןניןתהאנרגיןת

ישזאנלהאצלהפרקים.שלןשתביןהניגןד

גםאלא ,שלןברקדניסרקלאטןבשימןש

רןחבאיזןמתנןפפיםצדדייםמסכיםבבימה,

התלבןשןתדןלקים.נרןתןלרגליהם ,מיסתןרית

לפיקןדרתלאאבל ,ליליתהאןירה ,שחןרןת

מרשיםהאןפנתית.אי-התאןרהמסןרת

שלקןןארטטשהןאהשני,הפרקהיהבמיןחד

אןירה,עסמחןלאחת.ןרקדניתגבריםשלןשה

מענייןמאן,דאסתטימןגדרת,עלילהללא

ןאישי.

שלמןכריםמאןדלצליליםשןב ,"תנןעןת"גס

לעןלםמקפצהלזאנלהשימש ,סטראבינסקי

ןכריסטיאןנןיהסימןנהמשהן.מיןסר ,קןדר

שתינןכחתי.בןהערבבהרכבבלטןמןסיל

לא .ריגשיתמאןפקןתןנעןת, ,נאןתיצירןת

מבריקים.סןלניםעלבנןיןת

(בכלגדןלהיצירההיא IIהאדמהעלהשיר"

מקמילן,שיצרמאהלר,שלהמןבנים)

באלטעבןרמןבהק,בריטיכןריאןגרף

המשךזהן ,סיגנןנית . 1965בשנתשטןטגארט

ןאשטןן,מאסיןשל IIהסימפןני IIמהסיגנןןישיר

 .-40ןה-30הלשנןתכךכלהאןפייני

מאןפקים),בצבעיםגןף(בגדיהתלבןשןת

"מחסנים",במינימהרקדניםחלקהעמדת

כמןניצביםהיתר ,רןקדיםשהסןלניםשעה

שנזקקיםעדניע,ללאדןסהעןמדיםבמסדר

הפסיכןלןגית-התנןעהגסאבל ,שןבלהם

סיגנןןעיקריאתמבליטים ,המאןפקתרגשית

שגדלזאנלה,תקןפה.אןתהשלהבאלט

ממשהיטב,זןיצירההכיר ,שטןטגארטבבאלט

יצאןהם,שגםממנןהבןגריםעמיתיןכמן

ןפןרסיית.קיליאן ,נןימאייר ,משטןטגארט

~~~ 
 ~lי~



לאןמנןתמשכו"בלקהלחסרשהיהמה

ץישיקפ ,מהמםאןמלהיבמשהןהיה "הבימה

בעגתשנקראמה .הםיממןשבםיהצןפאת

יןלא . showstopperןתצןגןת-האןפנהמהיהב

לאזאנלהשלשמתכנית-סטראבינסקיחבל

לייפןלחושלןהנןסחאתדןןקאארצההביאן

אתההןפך ,מןדרניסטיבאלטשהןא ,"האביב

 .בדיןנידילעתהקמאיהעבר

ב"ענבל"וכהאתוכה

טןישרבתחת "ענבל"ש ,לןמראפשראיממש

י,האןמנןתהמנהלגםכרגעשהןא ,ל"המנכשל

שלןתיהתימנעלשןמרינןא ,שירןחיים

מתיאטרןן-הןסבששמהאחריגםהלהקה,

אינןשאיש ,"רב-תחןמיאתנימרכזיילמחןל

 .תיהממשמשמעןתןמהיןדע

מאת ,עבןדןתשלןשכןללתהחדשההתכנית

שמןןשתיהותימניממןצאשתיהויןצרןת,שתי

מאןדארןכןתשניםעןבדתכהןזאבה .כהן

 "הבכןר"בנפתחדללבסןזןהמןפע .בנין-יןרק

אקילןב(דניאללגברמרשיםקטעשהןא ,שלה

מתית)יהבןהנןכחןתקהיהטכנבעל,ןהמצןיי

אחדזהן ,בתכניהככתןב ,אבלנשים.ןארבע

היצירהאתהמהןןיםמחןלקטעימשלןשה

 ,מתאבןשלתחןשההיתהלכןהשלמה.

היה .אחריןשתבןא ,קריתיהעהמנאתהמבקש

הבאקןרהיבבאןלי .היתראתלראןתחשקלי

 .בארץכהןזאבהשל

בהעדרמטעהשםהןא "למיםיימחןלעבןדתה

חןליישלההקבןצתילמחןלקראהלן .ניקןד

מחןלזהן .דן-משמעיכךכלזההיהלא ,"ןמים

 .רןחמצביכןלןמאן,דמעןדןאימפרסיןניסטי,

חבלןרק ,היטבזאתביצעןהרקדנים

הפרטים ...כךכלחסכןניתהיתהשהתאןרה

יש .לראןתקשההיהןאןתם ,החשןביםהם

 .זןבעבןדהןשלםהרמןנימשהן

 "ייענבלמןתיקןת ,כהןאילנהשלהחדשהמחןל

 ,"רה'סגייהןא ,שלןניתיגנןהסהגחלתןשןמרת

 ,ברשלמהשלהמצןיינתתזמןרתןלצלילי

בר-אןו-היטלשעיצבהןתלבןשןתתפאןרה

כהן.רפימאתןתאןרהפריד

 ,מתאררכןתחןלגבעןתאןדיןנןתמיניגביעל

להםהתקןעיםענפים,מלקטישלשבטנע

 ,כנראה ,מהןןיםןבכללהראשבכיסןי ,םיבבגד

זהן .הזההדמיןניהשבטבחיימרכזיסמל

יןפיןכלשעם-מדי?עשירשמא-עשירמחןל

הרקדניםמלבד .ןקיצןרלתספןרתזקןק

נבחרת "ענבליילהיתהלאןמזמן ,הצעירים

שרההןתיקןתגםהשתתפן ,כזאתמצןיינת

מימדהןסיףזהןגםי,ב'חגןמלכהזארב

 .לביצןע

לןי-שרהשלהסגנןןאתממשיכהכהןלנהיא

שלהראשןנההגברתאתלראןתןשמחתי ,תנאי

שלהיןפיכלעםאבלהבכןרה.באיבין "ייענבל

עבןדהשלשיחזןרבהחסרהחדשה,התכנית

הבסיסיהקאנןןללא .לןי-תנאישרהשלנןספת

אמיתיתקיןםסיבתלמעשהאין ,הזה

מרכזיישלתפקידןמה ,בטןחאיני ."ענבלייל

הזהשהמןסד ,בטןחאבלרב-תחןמי",אתני

שליצירןתיהעםצדקלעשןתחייבבנןןה-צדק

 ,ןיקרקשההשיחזןראםאפילן ,לןי-תנאישרה
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 ,הזאבכונאטר :ר'כזי,נסקווואסטר,בקפר ,"הניפוימסיי

 Yכאכמוש ,וראו

STRAVINSKY, .זSECONO MOVEMEN ~ SIMPHONY' " 

CHOR.: RENATO ZANELLA, ILL.: SHMUEL KATZ 

הבעיןתביניהם ,קשייםעללהתגברישןלמענן

אתלחדששבאלמיעןשההגדןלהשהיןצרת

 ,הןתיקןתעבןדןתיהפני

 ,היהחבלןלכןמכןב.דבכןרהערבהיהזה

כמןהיהנראהבסיןםההשתחןןיהשטכס

כלאתשמזמיניםשעהתיכןן,שלןםיסהצגת

במקןמןשכבןדן-ברשלמה ,לבימההמןרים

אתלהזמיןשכחןהעניין,עלהשתלט-מןנח

שלהראשןןחלקןרקדניןאת ,כהןזאבה

למןסדנאהשאינןבלגןבקיצןר ,המןפע

 ,"ענבל"כ

אמיתי"קירוב"סוףסוף

ומלהיב

שבעלפניהסןבייטיהמשטרשלהעלמןמאז

עלןשןבשןבהןדיען ,)!לןרץהזמו(איךשנים

הרןסיהבאלטשלהאגדןתאחתשלבןאה

ןשאר ", ..סןלנייי ," ...כןכבייי ,בארץלהןפעןת

כלעלממש,שללהקההניבןלאנןייםיכ

אתמלראןתנןאשנןןכברןכמעט ,הימרכיב

ייבןלשןי"אןקירןב"יילהקתשנקראהפלא

 .האמיתית

פןסטלפנחסהאמרגנים(עםישראלפסטיבל

ןבבריכת .סןףסןף ,זהאתעשןיןסף)ןמשה

במההןקמהשםמקןם ,בירןשליםהסןלטו

היראיזןיתןבעליםינןחמןשביםןנבנןנאה

הדרבמלןאפטרבןרגיאיםהסנטהןפיען ,טןבה

המדהימה.יכןלתם

עבןרנןצרהמןכרתבצןרתן "הברבןריםאגםיי

נכתבתמיד .שנהממאהיןתרלפניזןלהקה

 ,הפעםלא ."ןאיןןנןבפטיפהפיעליי ,בתכניה

ידיעלאןמנםשנערך ,המקןריהאגםזהכי

בגדרבהחלטהןאאבלסרגייב,קןנסטנטין

 .עצמןהעניין

רקדןכל ,גבןההכההיתההביצןערמת

ןמדןייקים,מלןטשיםמהןקצעים,כהןרקדנית

לגרסאןתבניגןדאבל ,בהםלקנאממששאפשר

 ,הרחןקמהמזרחהבאלטלהקןתעםהמגיעןת

נעדרת "קהירןבןטייל ,למכאניןתזכרהיהלא

רגש.

האןירהאתיצרןהמצןייןןמנצחההתזמןרת

הריצןאןהמןזיקהאתמשכןלא ,הנכןנה

גםשהין ,הסןלניםשלההברקהלמען ,אןתה

עצמםאתהעמידןלאהסןלנים .הגןבהעלהם

שציןןהכפיאןמנןתם,אתאלא ,במרכז

ןלאשב,ךהאןמנןתאתאהןבייסטאניסלבסקי:

 .באןמנןת"עצמךאת

שהיא ,הנשףשל ,הראשןנההתמןנהאפילן

מןעטממשןהמחןללמדימשעממתכללבדרך

 .מאןדןחיןניתתנןעהמלאתהפעםיצאהבה,

לאלםןמע .למקןרהנאמנןתזכןתאןלי

אתלמחןקנןהגיםבמערבמדןע ,הבינןתי

םיליצנראיתיכבראןמנםהליצן.שלתפקידן

אתשרקד ,מיפטייביןתרמצחיקים "ב"אגם

למשל ,בירןשליםהבכןרהבערבהתפקיד

היההןאגםאבל ,"ריגהבאלטיישלבביצןע

 .מאןדגבןההברמה

אבל ,מעטמאןפקהיהזלנסקי)(איגןרהנסיך

לגלןשמבלימדהימןתהיןשלןהקפיצןת

 /אןדטהכפןלבתפקידלןפאטקינה .לקרקסיןת

 ,בולהכברבןריןתרטןבהלטעמיהיתהאןדיל

 ,רןטבארטהרעהמכשףשלכבתןמאשר ,רייהל

השחןר.כברבןר

מןפתהיההמןפעעניןת,דיקדןקיאלהאבל

 .המלהמןבןבמלאקלאסי ,מסןרתיבאלטשל

שיצרהאחרןנה,בתמןנהלהןןכחהיהמדהים

ןיפןקשלהחדישהמחןלכמהעד ,איןןאנןבלב

ייהברבןרדמןתרקלאזן.מיצירהןצמחינק

כברמצןיןת "הסילפידןתייכלאלא "הגןןע

שלהנהדרתהסיןםבתמןנתראשןניתבצןרה

 ."ייהאגם

הכרטיסיםמחירישאפילן ,מהנה ,נהדרמןפע

לא )!!ח!"שמאןתמשלןש(למעלההמןגזמים

 .לקלקלןיכלן

ם


