איילי  .גס כאן יש רקדן כןשי מהמס  ,הגןנב

בערב ההןקרה כל מה שניתן לרכןש בכסף היה

בקלןת את ההצגה  ,אבל הסיגנןן אינן הכרזתי

על רמה גבןהה .התןכניה  ,האכסניה ,ההפקה

ןבנןי על מבניס סימטרייס ןכפןת ידייס

הין מעןלןת .אבל המגבלה של ה,rכצנ~ט מתגלה

מןשטןת בהתלהבןת כמן אצל איילי.

שעה שמדןבר בכשרןן ןביכןלת אןמנןתית-
יצירתית .כי תכנית המןפע היתה מקרית,

ןהמחןל המסייס,
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שמן  ,למןזיקה

ןשיריס קליס ןבידןרייס  ,הןא הקינןח.

 Jלי!L:

הריקןדיס החדשיס בינןנייס ,ןלמרבה
האירןניה הביצןע הטןב ביןתר של הקטע הטןב

בריקןד זה מןפיעה דמןת  IIאיש זקן " טראגי /

ביןתר

קןמי  ,הרכב המבצעיס משתנה כמן

 IIהממלכה המשןסעת  ",על יד י רקדניס שגדלן

בקליידןסקןפ .

בבת-דןר  ,אבל כ י ןס איש מהס אינן עןד

-

חלק אחד מיצירתן של פןל

בלהקה  ,ןגס אינן רןקד

טיילןר,

בארץ ...

להקה מעןלה  ,אחת הבןדדןת ששרדן מימ י

הפריחה הגדןלה של המחןל החדש האמריקאי
של שנןת

ה ,70-

שאינה מןזיאןן )כמן גרהאס אן

 IIאניגמה II

מאת איןןן פלר-דןקטש היא עןד

משחק ברקדניס התלןייס על חבליס גמישיס ,

איילי(  ,ןאינה מןשפעת מהמןפשט הצןרני של

מבלי שהאמצעי המשןמש הזה יגרןס ליןצר

מרס קאנינגהס .זה היה ערב מהנה של מחןל

להמציא משהן מקןרי אן משמעןתי .ןאילן

 IIהיס התיכןן" "Mal'e nostrum " ,

מרשיס .

 ,מאת

האיטלקי לןצ ' יאנן קניטן לא היה אלא בידןר
איזןרי קליל בטעס הפסטה בןלןנייזה .על גבןל

Iמ א ת

ג

I

l

רא

מ

נ

I

מחווה לברונית

ך

הקיטש  ,עס ילד בלןנדי חמןד כסמל העתיד .

מאז ןמעןלס אני תןהה  ,מדןע אנשיס נכבדיס
ןדמןקרטייס  ,ןדןןקא באר ץ

אמריקאית כמו מק-דונלדס

הכל אל הכל

להקתה של טןןיילה תארפ הןפיעה בחןדש יןני

-

כארצנן,

בה פןניס

אפילן בפןמבי ןבכלי התקשןרת

בשמןת פרטייס ןאפילן בשמןת-חיבה  ,נהניס

עס כל הב י קןרת שיש לי כלפי בת-שבע דה
רןטשיל,ד ןיש לי ביקןרת חמןרה כלפיה  ,מגיע
לה הרבה יןתר ממחןןה סתמית זן .כדרכה  ,לא

צןיינה כל סיבה קן נקר טית לעריכת המןפע

להשתמש בתןארי אצןלה .בסדר  ,הכל נןלדן

החגיגי כעת  .לא יןס הןלדת

שןןיס  ,אבל  ,אליבא דג ' ןרג ' אןרןןל ,יש שןןיס

מהזירה המעשית ןמניהןל להקתה .כנראה

כשמה המןזר במקצת של הכןריאןגרפית

יןתר .שעה שעלתה חנה מרןן להנחןת את ערב-

יעברן עןד שניס  ,עד שאפשר יהיה לספר את כל

האמריקאית מאןד  ,יןצרת אינטלקטן אלית

המחןןה המהןדר  ,שלהקת בת-שןר ערכה לבת-

האמת על פןעלה ןזכןיןתיה הרבןת בתחןמי

שבע דה רןטשילד במשכן האןמנןיןת  ,היא

האןמנןת ןתחןמיס אחריס .עדיין מפריע תןאר

הלקןנית " ,"Tharp

בקיסריה תחת הכןתרת

מאן,ד שברןך השס אינה מכניסה את

הפילןסןפיה שלה לריקןדיה  ,שכןלס תנןעה

חזרה ןדיברה על

 IIהברןנית II

באנגל י ת.(.. .

)אפילן שיבשה את

נמרצת  ,תןססת  ,משעשעת  ,צבעןנית

התןאר

ןאקרןבטית.

יהןדייס ,שגןרמיס לנן להתהדר בנןצןתין של

האס אלה רגשי נחיתןת

 IIעגןל ,II

לא פרישה

האצןלה האנכרןניסטי ,ןהנסיןן להסתיר

חלקיס בביןגרפיה שלה ןשל להקןתיה .

איזה אציל מבני-ברית?
פינה באןש אןהבת לספר ,שגדלה כילדה קטנה
מתחת לדלפק מזיגת הבירה בפןנדק של אביה.
טןןיילה תארפ מספרת )באןטןביןגרפיה שלה(

ודמעות

תנועות

לבת-שבע דה רןטשילד זכןיןת רבןת מאןד.
ביניהן ,ןלא הפחןתה שבהן  ,תמיכתה במרתה

אנסמבל בת-שבע בשתי בכןרןת מעניינןת ,

שלהןריה היה קןלנןע תחת כיפת השמייס  ,מה

גרהאס בשנןת

שמכןנה דרייב-אין .כנערה עבדה שס כסדרנית ,

השת י יס  ,ןבכך איפשרה למעשה את שיתןף

הקנדית לינדה גןדרן ,הןכיח שןב שרקדנין הס

הפעןלה המיןחד שהביא להקמת להקת בת-

מהמצןייניס שברקדני ישראל הצעיריס .

מןכרת פןפקןרן ןגלידה

-

ןבעיקר צפתה באין

ספןר סרטיס  ,פעמיס רבןת בכל אחד  .ןזה ,

ה ,50-

תמיכה שקרבה בין

שבע .

לא מןבן  ,מדןע הןעלה שןב המחןל הסתמי של

לדעתה ,היןןה את ההשפעה החשןבה ביןתר על
סיגנןנה המחןלי.

מאת אנז'לין פרלז'ןקאז ' ןהכןריאןגרפית

הכסף מבןדד את העשיר מיתר בני האדס  ,ןמן

לארה בארסק מלפני שנתייס ,שהצד החיןבי

האמת .המשאביס שעמדן לרשןתה של בת-

שבן הןא בעיקר החסכןן בחשמל .שס עבןדה

שבע דה רןטשילד ,הין הבסיס להכשרת

מבןלבלת זן  IIמזמןר

מחןלןת לקןלנןע שלא הין קישןט לסרט אן

רקדניס ישראליס כגןן משה אפרתי ,רינה

תןספת ,אלא חלק אינטגרלי ןנכבד ממנן  ,כגןן

שיינפלד ןעמיתיהס בדןר מייסדי להקת בת-

"ארכיטקט"  ,אינן ממש מרתק  .יש בעיניי

בשלב מאןחר יחסית בקריירה שלה אף יצרה

עבןדתה עס מילןש פןרמן

ב  IIשיער II

אן

ב " אמדיאןס".

מאז יצירןתיה המןקדמןת ןעד היןס  ,כמעט

לשןןא II

-

הגדרה נכןנה .לצערי גס הסןלן של יןסי ברג,

ןזן באמת

שבע ןהשתלמןתס בארה  IIב  ,למימןן הפקןת ,

)באןזניי( ניגןד לא מןבן בין המןזיקה מאת

ןכגןלת הכןתרת  ,להקמתה של הלהקה ,שגס

שןסטקןביץ ' לתנןעה המתאמצת להיןת מעין

כיןס היא ספינת הדגל של המחןל המןדרני

דה-קןנסטרןקציה לפי צן האןפנה.

בישראל .
אבל עבןדתן של פרלז ' ןקאז'  IIדמעןת

תמיד ניכריס בכןריאןגרפיה יסןדןת ,אן אס

לבנןת II

תרצה ,שרידי איזה ריקןד חברתי .טנגן אן

אבל כסף גדןל זה )שכנראה כבר אינן עןמד

נהדרת .הרקדניס לבןשיס במכנסייס ןחצאיןת

ןאלס ,באןירה של מסבאת דרכיס אמריקאית ,

לרשןתה בהיקף שהיה אז( איפשר לדה

שחןרןת ןכןתנןת לבנןת  ,שרק שרןןל אחד

שימשן אןתה לעיתיס קרןבןת.

רןטשילד להקיס את להקתה השניה  ,את בת-

מצןעצע בתחרה ,מציגיס תחילה את " תןןי-

דןר  ,ןאת בתי הספר שלה .היןתה אדס פרטי

התנןעה II

הבןדדיס ,לפי מןזיקה עתיקה של

ןלא גןף ממשלתי הכפןף  ,לפחןת להלכה

באך ןמלחיניס אחריס .יןתר מדי זמן הכל

מןרכבת מקטעיס שןניס ,המבןצעיס בהרכביס

ןלמראית עין ,לחןקיס ןלמידה של סבירןת

סימטרי ןרןגע  ,עד שלקראת הסןף מתער בביס

משתניס .ןאילן רקדני-תארפ מעןליס יש לה!

ציבןרית  ,גרמן לה להלחס בבתה הבכירה ,

היסןדןת שבאקספןזיציה לקאנןן ןלצירןפיס

מלהקןתיה המןקדמןת כמןבן כבר לא נןתר

לטןבת הצעירה  ,ןהסיבה העמןקה להקמתה

כרןמאטייס של ממש .עבןדה יפה של יןצר

איש על הבימה .אבל גס הצעיריס הללן למדן

של בת-דןר  ,הלא הס יחסיה המיןחדיס עס

גדןל  ,ששפת התנןעה שלן עברה גילגןל חדש .

את הטריקיס של טןןיילה  ,ןלא חסריס להס

ז'נט אןרדמן .

לא עןד תיאטרןן תנןעה בעל גןןן פיןטי-

יצירתה  IIגיבןריס

II

למןזיקה מאת פיליפ גלאס,

דראמטי-אבסןרדי  ,אלא צןרניןת המזכירה את

ברק ןחיןניןת.

ז ' נט הןזכרה באןפן מאןד דיסקרטי  ,ןחנה מרןן

 IIשדןת מתןקיס"  ,לצלילי מןזיקה דתית

כנראה אינה מןדעת לכ,ך שבת-שבע דה

אמריקאית ,כגןן של כת השייקריס  ,מזכיר

רןטשילד אינה חשה חיבה כלשהי כלפי

במקצת את עבןדןתין המצטיינןת של אלןין

הלהקה הנןשאת את שמה.

66

 IIששה מחןלןת גרמנייס

II

מאת קיליאן.

הכןריאןגרפית הקנדית לינדה גןדרן התחילה
את העבןדה שלה  IIמאה

תנןעןת II

בצןרה

מעוררת סקרנות  .כל אחד מהרקדנים הלך

למעשה רק להקת המחול הקיבוצ י ת  ,שביתה

לאופרה המסורתית של פקינג עם תרכות מחול

בתורו למרכז הבימה  ,ובליבה של אלומת אור

מרוחק רק קילומטר י ם מעטים מכרמיאל  ,כך

מודרני אמריקני.

לבנה חשף אבר מאברי גופו  .אבל רעיון מבריק

שהיא כמעט בגדר " להקה מקומית  ",שמרה על

זה נעצר בזרוע  ,בטן  ,כתף  ,ולא ניתן לו להמשיך

המסורת להופ יע מדי שנה בככורה טריה .בת-

לחלקי גוף פחות יי בנאליים  ",וזה חבל .

שבע על פי רוב בחו " ל בעונת קיץ זו  ,והיתר,

אחרי פתיחה זו היה ההמשך בנוי היטב ,

על אודות להקה זו כבר דווח ברבעון למחול

)מס '  (. 5בראשה הכוריאוגרף וילי

טסאו ) Willi

שנשלח בנעוריו על ידי אביו ,איש

בת-דור ,קולדממה והבאלט הישראלי,

(, Tsao

מתחלפות ביניהן בנוכחות.

הכספים האמי,ד ללמוד כלכלה וביזנס בניו-
יורק  ,ושב משם אחרי שסיים את חוק לימודיו

המחול השרה אוירה ועורר עניין .בלי ספק
גודרו היא יוצרת טובה  ,ואני מקווה שעוד

השנה הופיעה שוב )רק( הקיבוצית בעבודה

אצל מרתה גרהאם ושאר גדולי המחול

נראה עבודות נוספות שלה.

חדשה של רמי כאר  ,יצירה הנושאת את השם

המודרני .הלהקה ממוקמת בבנין רב-קומות

יי מסע-סוד " .והבאלט ה י שראלי  ,שאף הוא

השייך למשפחתו  ,והבסיס לתקציבה גם הוא

אמור היה להביא בכורה  ,התחרט כרגע אחרון ,

למעשה כספים של וילי  ,שירש .זוהי להקה

בתוכניה? הפעם זהו דף קרטון  ,שאין בו

וחלקו כשימחה היה איזה ריקוד-חיילים,

מלאת מרץ וחיוניות.

תצלומי הרקדנים  ,כך שנבצר מהמבקר לשבח

המתאים לאופרטה הונגארית של סוף המאה

מדוע מתעקשת הנהלת בת-שבע לחסוך דווקא

שמית ואישית רקדנית זו או רקדן זה.

הקודמת  ,עוד יייצירה" של כרטה ימפ ולסקי,

תכניתה בכרמיאל כללה עבודה  ,לכבוד חגיגות

אנונימיות זו של המבצעים לעומת הבלטת שם

באמצע ערב הפתיחה הססגוני  ,שנראתה כמו

המעבר משלטון קולוניאלי בריטי לזה של

ה י וצר נראית לי בלתי צודקת .רקדני האנסמבל

משהו שהזדמן לכרמיאל במקרה )מקרה לא כל

כייג'ינג ,מאת הלן

של סוף

מוצלח (. ...

ראויים שלא להשאר באלמוניותם  .אני מניח ,

כך

שלאנשי הלהקה נראית זהות המבצעים מובנת

מה שציין את הפסטיבל השנה  ,היה שפע של

מאליה  .זהו פגם שניתן לתקנו על נקלה .

מופעים מכל קצווי תבל  ,רובם מסקרנים

שהזנחה זו נובעת לא מרצון רע ,אלא מכ,ן

ליי ) (, Helen Lai

המאה"Mix ) ,

ייתערובת

 (, Milleniumצבעונית,

הכוללת סרטים מתעופפים כנחשים ושאר
סממני חגיגה סינית .

למעשה גם יצירתו החשובה של המנהל

ומעניינים.

האומנותי ,יי רוח סינית  -אש
כל העולם בא לכרמיאל

לא הייתי בטוח  ,שימים אחדים אחרי שהונג-

לרקוד
בצד הלהקות העממיות והעדתיות הרבות,
נעשה מאמץ להביא לכרמיאל בכורות של

יצירות חדשות של להקות המחול האומנות י .

("Wind - China Fire

סינית " )"China

עוסקת במסורתי מול

קונג שבה לחיק המולדת )הסינית( ,באמת

חדשני בתרבות הבימה והתנועה הבימתית

יגיעו רקדני הCity Contemporary Dance -
 Companyבקיצור  .CCDCאבל הם הגיעו,

הסינית .הרקדנים לבושים תחילה במיני
שמלות  ,שמאוחר יותר התברר לי ,שזהו הלבוש

וכבשו את הצופים בסערת תערובת מעולה של

המשמש את זמרי-רקדני האופרה של בייג'ינג

מסורת תיאטרון סיני

-

כבד תחתון  ,שעליו שמים את שלל התלבושות

התנועה האופיינית
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, CCOC

פסטיכל

כרמיאל , 1997

איור ,שמואל כץ

CITY CONTEMPORARY DANCE COMPANY,
1997 KARMIEL FESTIVAL. ILL: SHMUEL KATZ
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 I1קומפאס , fl

להקת פלמנקו

של מוכל נתו  ,מתוך יימחול לוהט "

הכבדות והמעוטרות ,עס שרווליס ארוכיס
מאוד  ,המשמשיס את התנועה כהדגשה והמשך

כמו בסדרות טלויזיה כגוו יי שלושיס ומשהו ",

ואס תרצו  ,יי הפוך " שלנו .שס

הריקוד " Alone

יולי אוגוסט  ,מתקיימת במרכז שורה של
מופעיס  ,תחת הכותרת-הגג יי מחול לוהט ".

התנועה האנושית .אחרי תמונות מחול

 ",Togetherמשמע "לבד ביחד " וזהאומר

מרתקות וצבעוניות פושטיס הרקדניס את

כמעט הכל.

הגלימות הלבנות .עבודה מצויינת ,שבוצעה

עוד ממרחקיס הגיע הבאלט הלאומי של

ברמה גבוהה של טכניקה והזדהות ריגשית

קוריאה .במזרח הרחוק לוקחיס את הבאלט

כגוו רינה שיינפל,ד ענת דניאלי ,להקת בת-שבע

כאחת.

הקלאסי מאוד ברצינות .שמא יותר מדי ,כי כל

והאנסמבל שלה  ,ורטיגו  ,עמנואל גת ואחריס

הדגש הוא על טכניקה מעולה  ,והיא באמת

הזדמנות נוספת להפגש עס קהל.

רוב המופעיס אינס בגדר בכורות ,ורק מעט

בגדיהס על הבימה וחוזריס ללבוש את

עוד להקה מארץ רחוקה  ,אוסטרליה  ,שכדאי

היה לארגו לה מופעיס אצלנו ,היא

.Expl"essions

להקת מחול צעירה

וקומפאקטית ,שמושבה בעיר בבריסבייו .היא

נוסדה בשנת

1985

על ידי המנהלת האומנותית

שלה ,מאגי סייטסמה )(Maggi Sietsma
ומנהלה המוזיקלי הוא אבל וואלס ) Abel
(. Valls

עבודות באמת לוהטות ורוטטות ברוב מתח

מעולה מאוד .כל אבר  ,אפילו כל ריס בעיני
הרקדניות  ,נמצא בזוית הנכונה .רק רוח

הבאלט

איננה ...

הרקדניס והרקדניות

של מערכה שניה מ"אגס הברבוריס "  ,יישודד
היס " שהפך הפעס ממחול לשנייס למחול לשני

הבנות )ובחור אחד  ,בוד,ד נכלס ונבלע

גבריס ורקדנית .אגב ,הבחוריס היו מבריקיס

בחבורה( חמישה דואטיס ,שנראו לי סתמייס

והקפיצות שלהס מדהימות  .ואפילו הקטעיס

למדי .בתוכניה נכתב  ,שהס פרי עבודתס של

הנדוש.

ששת הרקדניס של יי אקספרשנס " התחילו את
נטלי וייר  ,שביססה את התמונות הקצרות על

ומדרום-אפריקה הופיעה להקה מעורבת של

המופע שלהס מריקוד מאת הכוריאוגרפית

העוסקיס במחול בזמננו,

המלאך  ",שלא נעשו יותר מרתקות או מרגשות

עס הזמו שחלף מאז הבכורות שלהו ,רקדו

זה היה מכני  ,מושל  , 0משעמ . 0

Lois Greenfield

רינה שיינפלד ורקדניותיה  ,מלבד ביצוע
העבודות המוכרות יי חמיה " ו " בלילה בא

הקוריאנייס ביצעו את המבחר הקלאסי הנדוש

מלאי הוירטואוזיקה מ " דוו קיחוטה "

תצלומיה של המעניינת ביותר מביו הצלמיס

פנימי .אבל טוב שמעניקיס ליוצריס מוכריס,

המבצעיס ,בהדרכת רינה שיינפלד  .לא גיליתי
ביצירה משותפת זו כיווו חדש או רעיונות לא

שיינפלדייס כלשהס .כנראה השפעתה של רינה

שחוריס ולבניס.

Pact

היא להקה קאמרית,

חזקה מאוד  ,והאילתור מעלה רק חזרה או

וריאציות על סיגנוו התנועה שלה עצמה.

המנסה להשתמש גס בתרבות מחולות

האמריקנית .אצלה הרקדניס ייעפיס" בתוך

אפריקנית אותנטית ולשלב בה מחול מודרני .

מסגרות מרובעות של הצילומי  ,0מתגליס

ביו היוצריס הצעיריס )בעצס ,כבר לא כל כך
שהחליטו לעשות מעשה ולייסד

אבל בכדורסל ובמחול מוטב שלא לערב את

צעיריס (, ...

במצביס ייבלתי אפשרייס" ,לבושיס או

הגזעיס ,כי רקדניס "לבניס" פשוט נמחקיס על

להקה משלהס ,בולטת ענת דניאלי .היא

מעורטליס .זהו מחול בשחור/לבו  ,עס תאורה

הבימה על ידי שחומי-העור  ,שהתנועה שלהס

השכילה ליצור עבור רקדניה תנועה ,הנושאת

חדשנית  ,בו מחליפיס הרקדניות והרקדניות

נפלאה .חבל שלהקה זו הולכת לכיווו הבידור.

את חותמה האישי .ואיו זה פלא  ,שהיא
מצטיינת ובולטת בביצוע העבודות שלה.

מכנסייס ומקטורניס תוך כדי ריקוד וביו

תמונה לתמונה.

"מחול לוהס" באמצע הקיץ
המחול השני הוא בעל אופי חברתי מובהק.

יי אוקטובר " שלה ,למוזיקה מאת עברי לידר
)שגס חיבר את המוזיקה לעבודה השניה

בתוך דירה המוקפת קירות חצי שקופיס של

ליאיר ורדי ,מנהל יי מרכז סוזו דלל" ,יש כשרוו

תריסיס ונציאנייס  ,המשתניס בעזרת התאורה,

מיוחד להמצאת שמות מסקרניס למופעיס

דינאמיקה על וולטאז' נמו,ך ריקוד מופנס ,יפה

מתנהליס מאבקיס חברתייס ואישייס ,קצת

וסדרות של מופעיס .באמצע הקיץ ,בחודשיס

מאו,ד בנוי היטב .כדרכס של ריקודיס טובי , 0
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בתכנית ,יי פופינס " (  ,הוא מחול של אוירה ,של

הוא קצת ארוך מדי .תלבושת הקרינולינות

יוצא מן הכלל בצורה אחידה .הכפלה כזו של

)עיצוב :גלית בכור( הכאילו אבסורדית תואמת

תנועה מרוקנת את הכוריאוגרפיה מתוכנה.

הורנשטיין וג'פרי קובלסקי( ,הוא שעה של
עניין  ,קורת רוח ומחול

מצויין.

את התנועה  ,את הסי בוביס הרביס והמבנה

העדרם של גברים על הבימה  ,מלבד בתפקידי

המאופק שלו.

משה

מוזיקאים  ,פגמה אף היא במתח הארוטי ,

ייפופינס" ,הבנוי סביב השיר על המטפלת

אפרתי

מנסה לשוב לעבר

ההכרחי של מחול פלמנקו .הלא עצם השם

מקורו במילה ייאש"" ,להבה".

המעופפת ,הוא רביעיה משעשעת ,המתרחשת

flamenco

שבשבת .מאז ראיתי להקה קטנה ,אבל מעולה ,

אגב ,הזמר  ,פרמין גרנדה  ,יודע את

משה אפרתי קורא ליצירתו החדשה יי אנטי-

ליד מין פיגוס  ,שבראשו מסתובבת סירה  ,כמו

עבודתו,

מחיקון"  ,על שם ההמצאה הישראלית המוזרה

ה 70-

)לא שנות

ה ,60-

ככתוב

זו לאחרונה השתבח הביצוע ,שהוא עכשיו

ושירתו הלמה את הסיגנון .אלא שהאיש עלה

ביותר של שנות

ממש מלוטש .ענת עצמה ,גלית נמירובסקי ,

לבימה ענוד שרשרת זהב על זרועו ,טבעות

בתוכניה(  ,שעה שהחלו להביא ארצה מכשירי

טלויזיה צבעונית ,אבל רשות השידור ,שה חלה

קובי תמיר ובייחוד רותם תש"ח  ,שנראה לפני

נוצצות על אצבעותיו  ,דבר שאינו נהוג על

שנה כנער מתחיל והפך בינתייס לרקדן של

הבימה  ,כי הנצנוצים מפריעים לצופה ומושכים

את שידוריה בסוף שנות

ממש.

את תשומת לבו לפרטיס שולייס .

שבעת-הימים  ,עוד התעקשה לשדר בשחו;ן

ה ,60-

אחרי מלחמת

לבן .בימיס ההס ,של שאיפות שוויוניות,

ביקשו השלטונות שלא להעניק יתרון לבעלי

במסגרת ייהמ חול הלוהט" הופיעה גם להקת

זה היה מופע בידורי  ,שלא הגיע לרמה

הפלצמקו של מיכל נתן .זמר ,נגנים וכשמונה

מקצוענית .המחול הספרדי הוא בגדר

רקדניות הופיעו בשורה של מחולות ספרדיים

שמי שנכנס לתוכו מסתכן ,ממש כמו ארבעה

צבעונייס .טכנית אי אפשר היה לשדר סרטים

מסורתיים  ,מעובדים על ידי מיכל.

החז " לים שבאגדה  ,באובדן הדר,ך בקיצוץ

מחו"ל שצולמו בצבע  ,מבלי שהגוונים יגיעו

הנטיעות ואף בתוצאות גרועות מכך.

למקלט הביתי  .מכשיר ייהמחיקון " גרס לכ,ך

פרדס,

האמצעים ,שידם השיגה לייבא מקלטים

שהצבע יימחק כביכול אצלך בבית .מה לא

המחול הספרדי המסורתי מצטיין בכמה
תכונות .קודם כל הוא ביטוי מאוד

חבורת יי ורטיגו " הירושלמית הסימפאטית ,

עושיס הגאונים היהודייס? ממציאים אנטי-

אינדיבידואלי ועז רגש .זהו באמת מחול לוהט ,

שבראשה נועה ורטהיים ועדי שעל  ,חגגה

מחיקון  ,מכשיר אלקטרוני נוסף  ,שאס קנית

ההולם את הסידרה של סוזן דלל .אבל אצל

במסגרת יי מחול לוהט" את יוס הולדתה

אותו וחיברת למקלט,ך שבה הצבעוניות

מיכל נתן לא נותר מכל זה הרבה.

החמישי .אז קודם כל ברכות חמות  .הילד ע ולה

לתמונה.

לכיתה א !' אם כי הוא מזמן עבר את בחינות
קודס כל היא לא למדה  ,ש האוניסונו
תנועה בו-זמנית על ידי כל המבצעים

-

ביצוע

הבגרות.

יצירתו של אפרתי מבקשת לשוב לארכיון )כפי
שהדבר מכונה בתוכניה( של הלהקה

הוא

-

ושל

תבלין שאינו יכול לשמש אלא שיא רגעי או

מ ופע ייבורדומינו" ,שכולו מתרחש במעין בר

עצמו .נעשה שימוש חוזר בפסי-קול מהעבר ,יש

סיום חזק .בכל ריקודיה  ,הבנות נעו כמעט ללא

עם תזמורת חיה קטנה אבל מעולה )סטיב

אפילו מוטיב של תנועת חרשים  ,שהיו פעם
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זהן מןפע ילדים מצןיין ,עשןי בידע  ,עם כל

מרכיב חשןב ןמעןלה בעבןדתן .יןסף מןיאל,

ממש כשם שקרה לסןזנה לינקה שטיפלה לפני

אחרןן הרקדנים הלא-שןמעים בלהקה ,מןפיע

שנה באןתם החןמרים ,אחרי זמן לא רב

הלב ןהרבה ידע בימתי ןמחןלי  .ןיש למשחקי-

בשחןר ,פרח אדןם בידן ,בתפקיד של מעין ליצן

החידה מי כרגע מגלם תפקיד זה אן אחר  ,כבר

מחשב אלה עןד יתרןן :לא רק הילדים נהנים,

אן מנחה עצןב  .זה מקשר אןתנן למרסל מרסן

אינה משמעןתית.

גם ההןרים ןהסבים המלןןים מרןתקים

ןל" IBip

שלן .אן אם תרצה ,לקאזןאן אןנן

הקשיש ,הנע עם פרח

מןיאל ,אחרןן

פיןטי ...

ןצןחקים .

התנןעה עצמה חזקה ,בנןיה היטב .אמיר קןלבן

הצדיקים של תקןפה אחרת ,מבצע את תפקידן

כמדריך יצר לעצמן

מצןיין ,ןדמןתן מקנה מסגרת צןרנית למחןל ,

חשןב ממבנה המיזנסצינה  ,שאצלן תמיד

שנע לאןרך קן הזמן ללא עיקביןת יתרה.

מעניינת.

 IIכלי II

מצןיין .ןזה לא פחןת
מנסה

חיפה

שוב

חיפה אינה עיר משןפעת במחןל בכלל ,ןבמחןל

התנןעה אף היא שייכת לשנןת ה ,70-

ליאןר אקןני משמיע טקסטים  ,ןכל עןד הןא

ןתלבןשןת בגד-הגןף מלייקרה מעידןת על

מדבר עברית ,הןא מגיש אןתם בצןרה רהןטה

לקידןם המחןל המןדרני

מןצאן מהסיגנןן הישן.

ןאמינה .אבל מדןע לדקלם טקסט שנכתב

עבןדןת של יןצרים ,רןבם חיפאים .המןפע

בגרמנית בתרגןם לאנגלית ,בניב צברי? מילא,

עצם יכןלתן של אפרתי לקיים להקה ןבה 16

אילן השמיען את השיקספיר עצמן ,ניחא ,אבל

רקדנים בימי משבר אלה ,ראןיה לכל שבח.

את מילר בלבןש בריטי? זה קצת אבסןרד.

בעצם רק תכנןן התאןרה שלן ממש מןדרני

מןדרני בפרט .ןזה שנתיים מנסה  IIהעמןתה
II

להביא לפני הקהל

השלישי התקיים בתיאטרןן בית-הגפן.
ששה קטעים קצרים ,לא מעןר אח,ד אלא
אןסף כמעט מקרי של ריקןדים ,במגןןן

לא בטןח  ,שהפן החשןב בעבןדה זן  ,שלמרןת

סיגנןנןת  .העבןדה הטןבה ביןתר היתה זן של

הריחןק הריגשי המכןןן שבה מרתקת רןבה

אןרי איבגי ,שעד לפני זמן קצר רקד במסגרת

הנסיןן לעדכן את החןמר על ידי הכנסת

ככןלה  ,הןא המסר שלה .מה לעשןת ןהמציאןת

להקת המחןל קיבןצית ,שהיא טרין לשלןש

-

בממלכתן של ביבי הראשןן מזןןיעה יןתר ממה

בנןת  ,אפרת שק,ד יפעת דןרף ןמיה יציב.

ןיפה מאןד.

סרטןן-ןידאן ןבן דמןתן של יצחק רבין

במסיבת אןמנים נןצצת

-

בין שני חלקי

שרקןב בממלכת

דנמרק ...

היצירה  ,אינן ממש מצליח  ,שכן נןצר נתק

יש ניגןד מןזר ןמעןרר עניין בין שלןש

מןחלט כמעט בין הנעשה על הבימה להקרנה .

הרקדניןת בכאילן-טןטן של באלט ,הנעןת

דני שבוי במקלדת ובצג שלו
כרגיל אצל אפרתי ,יש רגעים מצןיינים

בתנןעה עליזה  IIמןל

II

היצירה האלגית,

"האדג'ין" המןכר כל כך מאת אלבינןני.

בתנןעה  ,הזןרמת על פני הבימה  ,אבל ממש

קיים אצלנן בתחןם המחןל מצב מןזר :הילדים

הכןריאןגרפיה בנןיה בהגיןן ןיש בשעשןע זה חן

כשם שהןא מדבר  ,יש לן עןדף רעיןנןת יפים

מפרנסים את הןריהם  .שןב ןשןב מתברר,

רב  .גם הביצןע היה לזה של קטעים אחרים

כשלעצמם  ,מןגשים בערבןביה עד שקשה

שהמןפעים לקהלים צעירים של הלהקןת

בתכנית .

להבין למה נאמרן.

הממןסדןת )ןעןד יןתר הקטנןת( לא רק

מרחיבים את היריעה ןמכשירים קהל אןהד
ןמנןסה לשנים הבאןת

הנסיך מסרב לשתף פעולה

ןהנתמכת

-

-

ןזן מטרתם המןצהרת

הם גם מקןר פרנסה של ממש.

עם העולם
אמיר קןלבן מתפתח

-

כיןצר

-

ממןפע למןפע

מרשימה בהןפעתה ,ןהסןלן שלה  IIזמן אבןד

II

לצלילי המוזיקה של ארוו פרט ,היה בן כןח
ונוכחות בימתית ,אבל קשה להגדיר במה הןא

גם מנהלי "ןרטיגן" ,נןעה ןרטהיים ןעדי שעל,

של להקתן "קןמבינה" .הפעם הןא בחר בעיבןד

מירי בן-ברןך המןכרת היטב ,היא אשה

 IIגילן II

באמת עוסק.

את הסןד הגלןי הזה ,ןהחליטן לעשןת

מעשה על מנת לחדןר לעןלם של הילדים.

הרחןק מאןד מהמקןר השיקספירי של הסןפר

רבעא מורקוס

בגעתון

-

-

שלמדה באולפנה האיזורית

היא רקדנית מעולה" .אל פאג'ר"

הגרמני שנפטר לא מכבר  ,היינר מילר ןב  IIמכןנת

 IIהפאןןר

המלט  IIשלן ,שנכתב בשנת .1977

ןביים עדי שעל ,את הטקסט כתבה חמןטל בן-

פסיכולוגי .שולחן איפור ,ראי ,שהוא בעצם

זאב ,את הכןריאןגרפיה יצרה נןעה ןרטהיים

שקוף ,משווים לו ריאליזם דמיוני אישי .היא

ןאת המןזיקה סטיב הןרנשטיין.

רקדנית ,שחבל שאינה מוצאת לעצמה להקה

קןלבן מכנה את עבןדתן  ,ש בה תריסר

דאנס II

הןא מןפע חדש שלהם ,שהגה

)השחר( למוזיקה מאת עןמר פארוק ,סןלו

טובה ,שבמסגרתה יכלה להתפתח עןד ועןד.

משתתפים ,תיאטרןן כןריאןגרפי ,כשם שהנס

קרסניק ,שגם הןא ,ממש כמן אמיר שלנן,

אחרי התחלה כבדה במקצת )האקספןזיציה

היא גם המרכיב הערבי ,שכותרת "בית הגפן"

מבקש לצעןק ןלזעזע את החברה בה אנן חיים.

ההכרחית( ,ממריא המןפע על אןדןת ילד שבןי

מעניקה למופע דו-לאומי זה .אם איני טועה,

שעה שקרסניק הןל,ך בדרך כלל  ,אל הזןןעןת

בעןלם המחשב שלן לרצף תמןנןת מחיי פריק

גם אחת משתי רקדניות הפלמנקו )רנדה

ןמנסה להגעיל את הצןפה ,שןמר קןלבן

המקלדת ,דני ,לעןלם של דמיןן בימתי אמיתי.

שןקייר( היא רקדנית פלסטינאית .חבל

בקפדנןת על ערכים אסתטיים של המחןל ןשל

כדןרסל משמש נקןדת מןצא  ,שאליה מתחברים

שהמחול הספרדי הזה ,שהןגש כמעין קינוח

הבימה.

הילדים בנקל ,אבל הכדןר גדל פתאןם

לסיום ,חטא לסיגנונו ,כי היה כולו בנוי על

למימדים ענקיים  ,פגישה עם דמןיןת הפאןןר-

תנועה סימטרית ,אחידה לשתי המבצעות,

רק הפתיחה  ,צעדה מיליטריסטית ,אם תרצה

ריינג'רס ,עןד ריקמת חיבןר לילדים באןלם,

שאין לן מקום בעולם הפלמנקו

פאשיסטית  ,של המשתתפים כןלם  ,מצעד כןחני

מדהימה ,שעה שהדמןיןת המןכרןת יןצאןת

האינדיבידואליסטי.

החןתך את הבימה כמן פגיןן ,שייך לעןלם

לפתע מהצג הענקי של המחשב  .ממש בסיגנןן

הסמלים המןבנים מדי ,הנדןשים.

ה  IIלטרנה מאגיקה

II

הצ'כית.

הסימטריה והאוניסןנו קילקלו גם את

"התפשטות" ,מחול לשתי נערות בשקים של
התלבןשןת )שעיצב אןרי פרייטשדט( שחןרןת

המעבר לעןלם הבאלט ןהמחןל המןדרני קצת

ניקולאיס ,עליו השלום ,שלא היה מרתק או

ןמבריקןת ,עם זהב ,ןכמעט הכל ,גברים כנשים,

מאןלץ ,אבל מתחבר דןןקא עם "לכל ןכית ",

לבןשים במכנסיים קצרצרים ,סקסיים  ,מחןןה

שןב הסרט ההןפך לעינינן למציאןת בימתית

מיוח,ד וכן  IIריקוד לנועה  IIמאת עדה אורני -
המרכזת את העמותה למחול מודרני בחיפה -

לאןפנה של הדןר הצעיר.

תלת-מימדית )הנסיך הקרח ןרק בגרביים

שנראה כמו תרגיל ביצירתיןת ,ןלא הגיע לרמה

לבנןת קצת מפריע ,אבל זה פגם שפיאה נכרית

הנדרשת.

התאןרה ,שעיצב שי יהןדאי ,מהןןה מרכיב

ןנעלי-באלט יכןלים לתקן בנקל(.
עם כל חסרונותין של המןפע  ,שריכז ,וזה

נכבד במןפע  .מרשימה גם התפאןרה  ,מסגרןת

עץ ןעל פניהן שבכה שהרקדנים תלןיים אן

הדמןת המרכזית היא המחשב ,הרןבץ כמין

משמח  ,כמעט

מטפסים עליה .בייחןד יפה השימןש בגלילי

לןןיתן ר,ך כי הןא עשןי פלסטיק מנןפח ,ברקע.

הוא אירוע חיובי.

נייר עיתןן ,הנקרעים בצןרה פיןטית מעל

ןנהניתי מאןד מרגע קריסתן ,כשהןא כאילן

המסגרןת הללן .מלבד דמןת הנסיך הסןבל יש

כןרע ברך ןמזכיר בלןן שיצא ממנן האןןיר.

כמה ןכמה אןפליןת ןמלכןת ןמלכים .אבל,
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