אין זו אלא שאלה של זהות
מאת
ג'ואן קם
אין זו אלא שאלה של זהות
)גרטררד שטיין(

מהו המתכון למען להקת~מחול גדולה  -או אף למען להקה
טובה מאוד? בישראל ,המשתבחת בלא פחות מחמש להקות
מחול בעלות רמה מספקת כדי לערוך סיור בחו"ל )תוך כדי
התעלמות מלהקות הפולקלור המרובות שלנו( ,שאלה זו
ראויה למחשבה.

במקום להרבות בתיאוריות והצדקות סבוכות ,עדיפה -
לדעתי  -גישה פרגמאטית ,דהיינו  -דיון במספר להקות
מחול ,הזוכות להכרה בדעת הקהל הרחב בגלל רמתן המעולה,
תוך כדי חשיפה של המשותף  -אם יש כזה  -ביניהן .להלן
רשימה של  18להקות ,שכולן זכו להערכות ביקורתיות-
ענייניות או להישגים קופתיים במאה ה ) 20-במתכוון לא
צורפו לרשימה להקות מישראל(:
 . 1להקת מרתה גראהם.
 . 2להקת מרס קאנינגהם.
 . 3להקת אלווין ניקולאס .
 .4הסיטי באלט הניו-יורקי של ג'ורג' באלנצ'ין .
 . 5להקת ג'ופריי והכוריאוגרף הראשי שלה ,ג'רלד ארפינו.
 . 6באלט שטוטגארט של ג'ון קראנקו .
 . 7הנדרלאנד דאנס תיאטר של יירי קיליאן .
 . 8להקת טווילה תארפ .
 .9להקת חוזה לימון .
 . 10להקת המחול בן זמננו הלונדונית של רוברט כוהן .
 . 11באלט המאה ה  20-של מוריס בז'אר.
 . 12הבאלט הדני המלכותי.
 . 13להקת "בולשוי".
 . 14להקת הבאלט "קירוב" .
 . 15הבאלט המלכותי הבריטי.
 . 16תיאטררן הבאלט האמריקני .
 .17באלט ראמבר.
" .18באלט ררס" של די אגי לב.
מסתבר איפוא כי  11מבין  18להקדת אלה נושאות את תואר-
הלראי " -באלט" בשמותיהן ,אך רק לגבי חמש מביניהן
)המספרים  (16 , 15 , 14 , 13 , 12פירוש הדבר ,שהן מבצעות
יצירות קלאסירת מסורתיות ,ורק שתי הלהקות הרוסיות
מבצעות יצירות קלאסיות באורח בלבדי .עובדה היא ,
שהצרפים במרפעי מחול בימינו מגלים ענין רב בקטעי באלט
של המאה ה , 19-כגרן "ז'יזל" ר"אגם הברבררים" ,רבר בזמן
את
המיחדים
הפסיכרלרגיים
מהחידרשים
גם
נהנים
"קליטמנסטרה" של מרתה גראהם ,או מהחזיונות הארר-
קוליים של אלווין ניקולאיס ,מנסויים בתנועה ומבנה של
טווילה תארפ ומרס קאנינגהם  -בין יתר התצורות.
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על כן ,הקוו המשותף שהצופים )ואנחנו( מחפשים בלהקת
מחול טובה איננו הרפרטואר השיגרתי או הסגנון המיוחד.
הרי להקות אלו נבדלות במידה לא פחותה בגישותיהן אל
הביצוע  .למשל ה"סיטי באלט" הניו-יורקי מבצע "אגון"
)באלאנצ ' ין  -סטראבינסקי( על במה ריקה ומלביש את
הרקדנים בבגדי-מחול הדדקים; ואילו ה"ג'ופרי באלט"
משתמש בתפאורות רתלבושרת בשפע ,כדי לחדש את ביצוע
"פטרושקה"

)פוקין-סטראבינסקי(.

על כן ,אין לחפש את

התשובה במבצעים של הצגה ראוותנית ויקרה.
ומה בנוגע לרקדנים? ייתכן והמפתח ללהקה טובה הם
הווירטואוזים ,כלומר סולנים משכנעים בליווי צוות טוב.
אין ספק ,כי כל הלהקות הללו משופעות ברקדנים מקצוענים
ומאומנים היטב  -וביניהם כוכבי-מחול זוהרים ממש .אולם
אילו בכך היה מתבטא כוח המשיכה העיקרי שלהן ,הרי היינו
צריכים להיות מודעים לשמות הרקדנים הבולטים של מרבית
הלהקות המפורסמרת .בעוד אתם יכרלים לקרוא בשמות של
אחדים מהם ,מוטב שתעיינו שנית ברשימת  18הלהקות,
ואז תווכחו מה מספר הכוכבים "הזוהרים" ,שביניהן ,וכמה

משמותיהם זכרתם  .ואכן ,מספרם אינו רב ביותר! אולם בכל

זאת כל להקה מעלה אל זכרונכם שם מפורסם זה או אחר .
אך על אף העובדה ,שרבים מביניהם היו רקדנים בעבר -
אר הנם כאלה גם עתה  -אין לראות בכך סיבה מובהקת
למוניטין שלהם .אדרבה  -הם נודעו בגלל דרכם בעציוב
הכוריאוגרפי שלהם ,או בגלל מדיניותם האמנותית המכוונת
לעודד אחרים לביצועים ייחודיים .בדרך זאת הם מעצבים
את האופי של להקת המחול שלהם  -והרי בכך יש לרארת את
המפתח לגדולה.

אכן ,זה
מפורסמת

היסוד המשותף ,שאחריו תרנו.

כל להקת מחול

קבוע

יותר

מזוהה

עם

)"כוריאוגרף בית"(.

כוריאוגרף

אחד

או

בה במידה שרקדן יחיד עשוי לעורר

ענין בגלל אופן הצגתו דמות ספציפית ,הנובע מסגולותיו
הגופנרות וביטוי פניו ,רמת יכולתו הטכנית באסכולה מסוימת
ורגישות האינטרפרטציה שלו  -כן עשויה להקה לרכוש
מהימנות בבטאה אישיות ייחודית משלח .ראשיתה של להקת

מחול בהתלכדות של אמנים יחידים ,מוכשרים פחות או יותר;
אט-אט נהפכת הלהקה

לגוף

החורג מסכום

מיכאני

של

חבריה ,כתוצאה מהדרכה כוריאוגרפית נמרצת .להקה טובה

לעולם תשא אופי ייחודי .סגנונה הכללי יעוצב במידה רבה
על יסוד הרפרטואר שלה ,שמצדו משקף את החזון האמנותי
של הכוריאוגרף .

הסגנרן התיאטרלי של "תיאטררן הבאלט האמריקני" ערצב
במשרתף בידי

אנתרני טירדרר ,ג'ררם ררבינס

הכרריארגרפים

ראגנס דה"מיל.

שרם יצירה לא נרצרה ישיררת על"ידי מרי ראמבר אר סרגי
דיאגילב ,ארלם שניהם הטביער את חרתמם על הכרריארגרפים,
שבחרר רטיפחר .הכרריארגרפיה של פרקן איפיינה את ה"באלט
ררס" בשנרתיר הראשרנרת רהמרשימרת בירתר .להקת ראמבר

הרשפעה בהתחלה מגישתר
מזר של קריסטרפר בררס.

של טירדרר ,רבעת האחררנה

כמרבן ,ברגע שלהקרת אלר התמסדר ררכשר בטחרן בזיהרת
האישית שלהן ,יכלר גם להסתעף רלבצע מגררני סגנרנרת.
ברם דא"עקא ,סיכרן רב צפרי למנהל האמנרתי המאמץ
סגנרנרת ,שאינם "טבעיים" ללהקתר.

נקרדת"מבט זאת ברררה ר"שם המפתח" מרזכר בלהקרת מס' 1
עד מס'  . 11אך בארתה המידה נכרן הדבר לגבי יתר הלהקרת
בשלב התפתחרתן המרקדם רהפחרת מהרלל .למעשה ,הקרררת
ארתן אילצר ארתן לקברע מסמררת במשרתף אתכם ,הקרראים
את

הכתרב

במאמרי

זה

עד

כה.

בערקבי

אחר

הצמיחה

רההתפתחרת של הבאלט רהמחרל המערבי בכלל ,הרפתעתי
מדרכיהן של הלהקרת הגדרלרת אל שיא הישגיהן באמצערת
כרריארגרף ראשי ,שהטביע את סגנרנר על הלהקה.

רלבסרף  -מה באשר לישראל? ארצנר כאילר סרבלת מ"מברכת
השפע"  -המרן כשררנרת בלתי"ממרקדים פרעלים בלהקרת
רברת ,שאך בקרשי ניתן להבחין ביניהן .אפילר להקת הבאלט
שרתפה עם הלהקרת המרדרנירת במאגר הכללי של הכשררנרת
המציגים.

ייתכן

איפרא,

שארתר

הרקדן

מרפיע במשך ערנרת

אחדרת במספר להקרת שרנרת .מה שמדאיג ערד ירתר היא
חילרפין בין השיטרת
מעין
לעררך
שניתן
הערבדה,
האמנרתירת ,עד כי כל פריטי הרפרטראר נהפכים לעירברביה
של סגנרנרת ,הידרעים בימינר :סגנרן דראמטי ,מרפשט
רכרריארגרפיה המייצגת טכניקרת מרדרנירת רקלאסירת אר
של ג'אז רפרלקלרר.
"ענבל" הלהקה הישראלית ,שנרסדה ב"  1950עם זיהרת
מרגדרת רמרחלטת כתרצאה מתררמתה הסגנרנית התימנית של
שרה לרי"תנאי ,הלכה רנחלשה ככל שהתרחקה מקרריה
המרכזיים .גם "בת"שבע" החלה "ב)  (1963בקר"ארפי מרצק:
מרץ דרמאטי מרשפע

גראהם .ככל שהרבתה

מהרפרטראר האמרצירנלי של מרתה

לתערת בשבילים

אחרים ,כן רבר

האכזברת מהישגיה .ירעצה האמנרתי החדש ררברט כרהן ארמר

עתה ,שבכררנתר "לעצב שרב את זיהרת להקתר" ,ראין ספק,
כי גישה זאת היא הנכרנה .על אף הערבדה של"בת "דרר",
ללהקה הקיברצית רלבאלט הישראלי  -רלאחרים  -היר לעתים
הרפערת מרצלחרת מאה היר אלה משתפררת מאה אילר היר
נרקטרת הלהקרת מדינירת אמנרתית ברררה בעזרת "כרריארגרף
בית" טרב.

הבאלט הדני המלכרתי החל את דרכר בחצר המלך במאה
ה"  . 16אך רק כעברר  300שנה נהפך לארתה להקה גדרלה כפי
שהיא עתה  -רזאת הרדרת לרפרטראר ,שארגרסט בררנרנררל
יצר עבררר באמצע המאה הי"ט.

הלהקרת הררסירת הגדרלרת  -קיררב רברלשרי  -התקיימר כבר
מעל למאה שנה ,בטרם רכשר מרניטין בערלם ,רשרב במירחד
הרדרת לכרריארגרפיה של מרירס פטיפה החל מ" ) 1860ראילר
ב"ברלשרי" בלט הכרריארגרף גררסקי ,אם"כי אינר ידרע היטב
מחרץ לגברלרת בריה" (.מ
הרפרטראר של פרדריק אשטרן היה אחראי לאןפיר הנרכחי

של הבאלט המלכרתי האנגלי ,נרסף על השפעתה הדראמטית
המשנית של נינט דה"רראלרא ,מנהלת הלהקה.

לסיכרם  -יררשה לי לעררר את תשרמת"לב הקרראים להעררתיר
של ירג'ין אררמנדי שעה שפרש  -אחרי  44שנה  -מהניהרל
המרזיקלי של התזמררת הפילהרמרנית של פילדלפיה רמסרר
למנצח ריקרדר מרטי ,שאמרר היה לחלק את זמנר בין פילדלפיה
רמילרי תפקיד דרמה בלרנדרן רפירנצה " .מנצחי "סילרן אלה",
אמר" ,מקפצים ממקרם למקרם ,רסרפם כי אין להם ילדים

משלהם ,כלרמר ילדים מרסיקליים .כשלעצמי ,הנני שייך
לאסכרלה ,שבה נשראים לתזמררת אחת בלבה ראיתה חי  ,ם
 24שערת ביממה".
במידה שלהקת מחרל מהררה תזמררת של כלים אנרשיים ,עצתי
נתרנה למנהלים של ערלם המחרל בישראל ,כי יתיחסר במלר'-א
o
הרצינרת אל הדברים האלה.

)תרגם מאנגלית אליקי ם ואלאך(
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