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אביושלשכספו ,) Kirstein (קירסטיין

עזרו l1מלכותיהדר l1לנדליתהבלתיותשוקתו

האמריקאי.הבלטאתליצור

אנהאתבנעוריוראה ,בוסטוןילידקירסטיין,

עזהכל-כךהיתההחוויה .רוקדתפאבלובה

הרווארדבהקיםהוא-חייוכלעלשהשפיעה

הבסיסאתשהיוותה l1לאמנותהחברה l1את

ערךמודרנית,לאמנותהמוזיאוןלהקמת

סיירובעיקרהשפעהרבילאמנותמגזינים

הואלמחול.רעבונואתלהשקיטכדיבאירופה

עשה.וכךאמריקאי,בלטלהקתלהקיםביקש

 .ב"לארהוהביאובלנשיןאתפגשבסיוריו

תהפוכותמגלםהניירעלהזההקצרהמשפט

ותרבויותיבשותהמפגישות ,מרתקותחיים

לחלוטין.שונות

העבודותרובאתשיצרהאיש ,בלנשיןג'ורג'

נקרא ,עבודות!) 170 (הלהקהשברפרטואר

 .) Balanchivadze (בלנשיבדזהגיאורגיבלידתו
וזמרתשםבעלמוסיקאישלבנםהיההוא

כאשרבמקרהנקלעהמחולללימודיידועה.

מרינסקישללבלטהספרלביתנבחנהאחותו

פסנתרן ,מוסיקאיהיהבעצםפטרבורג.בסט.

ליצורשהחלעדלרקו,דאהבשלאומלחין

כנערשהשתתפותונראהבעצמו.ריקודים

 l1הנרדמתהיפהפיה"שבבלט l1הוורדיםואלס l1ב

מכוננתחוויהאותההיה ) Petipa (פטיפהשל

חייובמהלךושובשובלחזורניסהשאליה

 ,צעירבגילממשפחתונפרדהואהאמנותיים.

הספרלביתהתקבלמאזראהלאאמוואת

אחריהמתחקיםרבים . 13בןוהואלמחול

קל ,תואריפהאישאותו,בלנשיןשלחייו

מאמינים ,בעלילרגשניולאזורם ,ורציני

ההשראה ,להשגהניתנתהבלתיהאשהשדמות

היאביצירותיו,ושובשובהחוזרתהחמקנית,

עלבאלאשלעולםלגעגועביטויבעצם

לאמו.הגעגוע ,סיפוקו

קטנהמחוללהקתכחבררוסיהאתיצאהוא

אחרי .) Geva (גבעתמרה ,הצעירהאשתועם

בתיאטראותמחולהופעות ,רבותהרפתקאות

למאלףחשפניתביןלילהובמועדוניקטנים

האמרגן ,דייאגלבאלוגבעהואהוזמנונחשים,

שםלעבודהחלובלנשיןהמפורסם,

לינקולןאתהכירגםכךככוריאוגרף.

 l1אמריקאיבלט l1להקיםשחלםקירסטיין

השניים .לרעיוןבלנשיןאתלרתוםוהצליח

וכך ,בית-ספרלהקיםישכלשקודםהאמינו

הספרביתשערינפתחו-1934בהיה.גם

קירסטייןכאשריורק,בניואבניובמדיסון

פרישתועדמילאשאותותפקיד ,כנשיאמשמש

במסגרתקמההראשונההלהקה .-1989ב

שלושאחרינסגרהאךאופרההמטרופוליטן

אלחזרובלנשין ,ונפלוקמולהקותשנים.

קרלומונטהדהרוסהבלט

) Ballet Russe de Monte Carlo ( .ככוריאוגרף

ואחרי ,להתקייםהמשיךהספרביתרק

 l1לבלטהחברה l1אתשיסדואחרי ,המלחמה

הוועדהר l1יושלתמיכתואתקיבלו ,והופיעו

זכווסוף-סוףסנטרסיטישלהפיננסית

להקתאתהפכוהםחלומם:אתלהגשים

הבלטשבלהקותלחשובה "בלטסנטר"סיטי

ב. l1בארה

אנדרסןואיבוואטהיטר :רקדניסמרטין,פטרמאתסטרוינסקישללפסנתרלקונצרטבלט

. Stravinsky Piano Ballet" by Peter Martins, Dancers : Heather Watts and Ib Andersen " 
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ביסודותאמונתואתלאבדמבלי ,פלאיבחוש

שלאינטואיטיביתתפיסהומתוךהרוסיהבלט

הצליחחמקמקה, 11אמריקאיות 11אותהמהי

על-אף-אמריקאיבלטליצורבלנשין

נושאיועלילתיים,אינםבמובהקשריקודיו

תוצרהואככללוהבלט 11אמריקאיים 11אינם

 ,במהותוהיררכימלכות,חצרשלמובהק

 ,הקלסיבבלטכמויום.היוםמןמנותקאצילי,

-הנשיתהדמותשלאידיאליזציהיוצרבלנשין

כבובהגםאך ,נערצתלהיותכדיקיימתהיא

 ."ה"גברעל-ידיהמופעלתלמניפולציה,הניתנת

אינה ,גמישה ,חזקה ,מהירההיאזאתעםיחד

לגבריםשווהודם,בשרוהיאמעוטרת

אותה.המקיפים

ז ime and the Dancingבספרהגו'ביטדבורה

Image הזו,המרתקתהתופעהעלמתעכבת

לבוארוצהשהואשאמר ,שבלנשיןוטוענת

ר'ינג'גההוליוודיתהרקדניתבגללב 11לארה

ממשיךבעצםהוא ,) Ginger Rogersרוגרס(

שלהרוסיהכוריאוגרף ,פטיפהמריוסשלדרכו

קישוטיםהבלטמןשהסירקירוב,בלט

אתוהרחיבבידורוקטעימימיקהמיותרים,

שהבלטיםמציינתהיאשלו.התנועתיהמילון

בעצםהם ,לחלקיםאוכשלם ,בלנשיןשל

עלמאמרים

 .פטיפה

"ב"אגון"

הגבר ,למשל

בתאתמכופף

למצביםזוגו

קיצוניים

מאלהבהרבה

המניפולציותשלהקצבעליהם.חלםשפטיפה

שלגבולותיהשלמהורהרתבחינהמציעשלו

נפתליםבקשריםבהאוחזוהואהרקדנית

שהיואינטימיותבתפיסותמעשית,ובארשת

אך ,-19ההמאהבסוףהקהלאתמזעזעות

 "ו'יאדאג"למתייחסהריקודזהלמרות

כ,ךאםזהו,תקופה.אותהשלהאופייני

פטיפהזעירים,לחלקיםמפורקמזורז,פטיפה

למילוןהתייחסותשלמשמץיותרעם

הספורט,מגרשיעל 11מעודדות 11שלהאמריקאי

שאותואז'גסטפס/ /בלט 11שללתירגול

 ."המחולבאולפניהילדותלומדות

 ,בלנשיןעלהשפיעהאכן 11האמריקאיות 11

מבקרתבאוזניטעןב 11בארהשנהשאחרי

אתישבאמריקה 11קסידי:קלאודיההמחול

חשובכל-כךחלקשהיאהגודלאהבתאותה

נרחבים,שדות ,השחקיםגורדיהבלט.של

מחזהיוצריםאלהכלענקיות,מכונות

אתלוהזכיראוליהמידהקנה ."מרהיב

זהאתתירגםהואאךג'וביט,כותבת ,רוסיה

בהרבהגדולותולמחוותעמוספחותלחלל

הבחיןהוארוסיה.במותעלשנראהממה

אותןלנווהחזירהערים,ובמורכבותבקצב

הכניסהואבריקודיוובדחיסות.במהירות

פטיפהמאשררץ"למטר 11צעדיםיותר

מרקדניו,אחד .ביותרהמהיריםבריקודיו

ריקודיואתלרקודכדי 11שטען,במקורוצרפתי

מניוחלקלהיותללמודעליךבלנשיןשל

משהוהאמריקאיתברוחראהבלנשין ."יורק

התמכרותתיעבהוא ."כאורקשה ,מוארקר,"

בריקודוריכוזדיוקודרש ,הבמהעלרגשית

ה-בשנותעבדגםפרנסהלמטרותובמוסיקה.

והאמיןובברודוויבהוליוודככוריאוגרף 30

הרקדןהוא ) Fred Astair (אסטיירשפרד

בעולם.המושלם

שלהעיקריההשפעהמקורהיתהמוסיקה

המקביליםמחולתפקידייצרהואבלנשין.

 ,מוסיקליתביצירההשוניםהכליםלתפקידי

כמו ,חברתית"לאהיררכיה"למיןהגיעולכן

כלשבומוסיקלילסדראלאהקלאסי,בבלט

שלוהיכולת .לשלםמתייחסיםהחלקים

ודינמיקההרמוניה ,מוסיקלימבנהלקרוא

בתוךומסתורייםמוזריםלדימוייםהביאו

עםיחדבלטיםשלושהיצרהואריקודיו.

 ,מוצרטשלליצירותעבודותויצרסטרווינסקי

 "כלי"היההרקדןובאך.הינדמיתאייבס,ברל

בעיניהיתההמשמעותמוסיקלי.כליכמו

המתבונן·

הוא-לנשיםהמיוחדביחסוידועהיהבלנשין

כיהאמיןהוא ,המחולבמרכזאותןשם

גםאךהבלט,שלהאמיתינושאוהיאהאישה

אך ,המפעילהואהרקדןהמוזה. ,ההשראה

 .ההשראההיא ,מושלםכליבהיותההרקדנית,

בעיקרון-הפיזיתדמותןאתיצראפילוהוא

מבנהעםגפייםארוכותדקות,נשיםהעדיף

איתןיצרהוא ,אותןיצרהואקטן.גולגולת

גבעתמר-לאשהמהןארבענשאוגםועבורן,

שהיההרוסישמהשלאמריקאי(קיצור

נשאשאותה ,הראשונהאשתוהיתהיבה)גיגבר

מסיבותבעיקרפטסבורגבסט.עודלאישה

נותרההיארוסיה.אתיצאווביחד ,מעשיות

עליוכותבתוהיאחייוכללמשךידידתו

שלחיבורהיהגיאורג"ובפיכחון:באהבה

כמהעד 11ומציינתאומרת,היא 11וגנרלמשורר

היאשעבודתוחשכמהועד,מאמיןאישהיה

כלללאמילאשאותהעליו",שהוטלהשליחות
הלהקהןרקדכ'ןתבלכש'ן

Balanchine and dancers 





טעןאלא Itיייןצרלהיקראסירבהןאספקןת.

הכלאתנמצא,ייהכל-"חיבןר"היאשעבןדתן

חיבןריםלעשןתאלאנןתרלאןליהאל,יצר

רגשייםבדימןייםהשנךמשלאמעןלםחדשים".

האניביטןיאתראהאלאןדרמטיים,

בריקן,דהרקדןשלהמןחלטבריכןז"בצעדים",

עליןמעידיםהקרהביםידידיןבעצמן.ןלא

עםשלן,המחןלמבנישלהרציןנליןתכלשעם

אתלמחןלשנןתןככזההביצןעעלהקפדתןכל

דתימיסטיקן,היהמשמעןתן,ןאתתןכנן

גבעןכןתבתאלןהים".ייעןבדנשמתן,במעמקי

מןתן,ערשעלמלמללהאמין,להאמין,"צריך

קטן"·איקןניןידיןביומחזיק

 ,) Zorina (צןרינהןרההיןהאחרןתנשןתין

קלרקלהןטאנקיל ) Talchilef (טלייצ'ףמריה

) LeClercq (, בלהקה.ראשיןתרקדניהתכןלו

נישןאיושנןתכמהאחרילקתההאחרןנה

משןתקת.ונותרההפוליובמחלתומחול

כמהאחריאךלמענה,המחולאתעזבבלנשיו

בקיץשנערכהבתערוכהלעבודתו.חזרשנים

במנהטו,להיסטוריה"החברה lIבבניורווחהא

בלט,סיטייורקלניוהש 50במלאותיורק,ניו

ידי-עלשנעשוחביםצילומיםלראותאפשר

עללבו,-בשחורלצלמת.שהפכההזוהרקדנית

פואירוינגשלתצלומיםד.לירבים,קירותפני

ושןבשןבבעולם,הצלמיםמגדוליוכמה

מיו-הזוהקבוצהעלששרתההרוחנחשפת

מומאודשונהאווירהקרירות,אלגנטיות,

חלקימגובב,חזרותחדרשלהמוכרהדימוי

גופותמטולאים,עבודהובגדיתלבושות

שקייםמהגםהואבעיקרשעוברמהמזיעים.

,בהירות,ניקיוו-.בלנשיושלריקודיובכל

רוביהלום.שלקשיותוכהה,בהירשלניגודים

רציניים,לעצמם,מודעיםמבוימים,הצילומים

היחסיםאזגםיותר,דעתקליהםכאשרןגם

שלכתפהאתהמחבקתהידמקריים,אינם

'!גודלידיעתשלהרגשהוישמוארת,רקדנית

ההיסטןריה.מוחלקהנצחתהשעה",

בצורותביניהםמקושריםהרקדניםגופי

בזהזהאחוזיםונשיםגבריםביותר,הנפתלות

התומ,ךומיעו,הנשמילדעתאיוכאשר

לפיענוחניתוהכלאךארוטיים,התכנים

שלמבנה,שלאסתטיקה,שלבמונחים

ביוהנשמעהאוהביםשיחכמו-מוסיקה

ביותרהמפורסםבiזןאטוהצ'לוהוןיולהצלילי

והריחוק,הקירבההברבורים",אגם lIשל

התצלומיםמאותביווהגעגןע.המלודיות

שלהארוכהדרכהאתהמתאריםוהפוסטרים

המפוארלמשכועדהזמנימביתםהלהקה,

תצלומיםשלהיעדרםבולטסנטר,בלינקןלו

הפגנהתצלומילהוציא-אקראייםהנראים

הפקעתנגדיורקניןברחובותשנעשתהסוערת

לטובתהישנההשכןנהוהריסתהבתים

שםסנטר!',ה'!לינקולושלהחדשהקומפלקס

נחרציםאנשיםוזעם:תנןפהישפתאןם

ןנסערת.חיהרחובותמונתןשלטיםןכןעסים

מופיעאינוהלהקה,שעניינןכזה,תצלוםשום

היההלהקהשלהיומיוםגםכאילןבתערןכה,

אתתיעבבלנשיו .אןפובאיזהאצילימןקפ,ד

אירחהקומןניזם,ואתהסןבייטיתרןסיה

הגןלההמשורראתגלויהבהסתייגןת

 , IIשלו IIבתיאטרןושירה,שהקריאיבטןשנקו

הריבנערןתו,מעןניסבלעצמןשהואןעל-אף

כלןלההיתהלאןדאי IIחברתיתיימעןרבןת

שלו.העדיפויןתבסדר

lI סרנדהl1 , קלאסיבלטמיתרים,לתזמורת

הןאייקובסקי Jצאיליץ'מאתפרקיםבארבעה

זמובארה"ב,יצרשבלנשיוהראשןנההיצירה

הספרביתבמסגרתלאמריקה,הגיעןאחרקצר

קירסטיולינקןלועםיחדהקיםשאןתולבלט

נןצרבלנשיו,כןתבהריקו,דוורבןרג.ואדוארד

ההבדלעלמןשגלתלמידיםלתתרצוומתןך

לימדהבמה,עלמחןלוביובכיתהמחולביו

בכיתהביצעןשלאחדשיםחיבןריםאותם

לכלשהגיעוהתלמידיםמספרעלנבנהוהןא

ואףתלמידןת 17היוהראשוובשיעןרשיעןר.

נערןת.תשעהגיעובשניאח,דגברתלמידלא

אח,דיןםבקיים.והשתלבולהגיעהחלןנערים

הבמה,מולצאתמיהרוהנערותכלכאשר

עלבןכיהןנןתרההרקדניותאחתנפלה

להמשיךהפסנתרניתמוביקשבלנשיוהרצפה.

במחןל.הזההאקראיהקטעאתןהותירןלנגן,

איחרהאחתרקדניתכאשרגםקרהכך

האיחוראתהנציחבלנשיו-לבמהלהיכנס

בושישהמחולאתבתארוגםבעבודתן.

נערשלליבועלתחרןתןנערה,נערשלמפגשים

כפי , Mr. Bרגשןת,שלשוניםוגןוניםאחר

-עלילהבמחולשישלהודותמסרבשכונה,

II לצליליבתנןעהרקדניםהכלבסךאלה

שלסיפןרההןאהיחידיהסיפוריפה.מוסיקה

לאורתרצן,אםמחןל,סרנדה,המןסיקה,

נעיםכחול,רקעעלתכלתבבגדי . ltהלבנה

הקהלאתהמןתירבאופווהרקדניןתהרקדנים

הכמעטהתיאוררןח.בהתרוממותנשימה,חסר

אתלהקטיו,אולבטא,מצליחאינוילדותי

פוסקתבלתיתנועהשכולןהמחןל,שליןפיו

אתזה,לתןךזההנמוגיםמתמשכים,גליםכמו

אתתנןעתיים,בפרטיםהדמיןומלאהשימוש

לתנועותהמקביליםהארוכים,ההמשכים

המןרכבים.המחןלמשפטישל ,המןסיקה

גןףבבגדיבדרן-כלל ,בלנשיןשלרקדניו

ותמירים.מגןלפיםנראיםלבנות,טיןחולצןת

אדקלאסית,אןמנםהיאהבסיסיתהטכניקה

הןא-הידועההתבניתמותמידחורגבלנשיו

פנים,כלפיוהירדהרגלשלברןטציהמשתמש

אחתרגלכףשלבכיפןף , lIבלטי l1מהבהיפןד

סימטריה,בחוסרמתוחה,שנייהכףלעןמת

אפילןהסימטרי.אתלהבליטבאהשכמן

ישרנלקחהכאילן,שנראיתנ" ewels "ביצירה

שלוהתפארתההדרכלעםהמלכות,מחצר

הזןהרןת,ןהנברשןתתלבןשותיועלהמחול

מלאןהואהאמיתי,הברקהואהתנועתיהשפע

הנןבעיםחדשים,רעננים,פרטיםשלהפתעןת

 .ןהיסוסמאמץללא

בלנשיו"אתזוכראני IIבשםכרסעבבספר

רןדנןתועלהאיש,עלרביםסיפוריםמופיעים

הערותועלשנתושיעןריםעלעדינותו,ועל

לצחןק,לןלגרןםידידיןשלהרצוועלשהעיר,

דעתקלןתביוהחיבןרעלהדתית,אמונתועל

היההאםולקפדנןת.להתעקשותוזרימה,

II טכנאיIt אוופןרמליןת,דיוקעלשהתעקש

"שליח"?מיסטיקאי,חולם

כןריאןגרףגםהיה ) Robins (רןבינסג'רום

מונה-1983בבלנשיושלמותוולאחרהבית

 ,מרטינספטרעםיחדהלהקהלמנהל

) Martins ( שלמותואחרימנהללהיותשנותר

באןפןעןלןתרןבינסשלעבודותיןרובינס.

גםכמןבלט,סיטייורקהניובימתעלקבוע

בלנשיושלעבודןתיואךמרטינס,שלעבודןתין

-פליאהוגםקנאהמעןררתבקביעותעולות

הבלטיםשלו,הריקודיםמועליםןשובשוב

כמןעןלמילנכסשהפכוהיצירותהגדןלים,

 . " The Four Temperamentsllו-ייאגוו"
מןפיעה,יורקר"נין ltהשלהאחרןנהבחןברת

רשימתיימחןל"הכותרתתחתתמי,דכמו

הניןבימתעל 2000בינןארשיועלוהעבןדןת

 , ltמוצרטיאנה Itובהו-בלטסיטייןרק

הקונצ'רטן IJ ,lIאפיזןדןת l1 ,ltבארןקו"קןנצ'רטן

"צ'ייקןבסקיצ'ייקובסקי",של 2מס'לפסנתר

כלביןהרשימה.מוחלקרקוזה I1דודהפה

שלחדשמחולגםמציץהידןעיםהשמות

עכשוויתיוצרת ,) Tharp (תארפטווילה

 When Pushl 'אתבעברשיצרהומרתקת,
Comes to Shove " עבןרביקובברישעם

ללאעדייוהיאהחדשההעבודההלהקה.

החייםשבןמקוםןיןרקבניןכןתרת.

דןחף l1החדש l1שבוהרף,ללאמתחדשים





רוטנברגהניה

והבעההפשטהביו
באררמישלעטדיתיימבחרניתיח

ההפשטהבאמצעישהשימישמלמד,

להתרחקילציפהלכיריאיגרףמאפשר

אירגישלעיתיםשהיאהריקיד,מנישא

מבליבילדיוכדיבמחליקת,שניי

לרגשניתלגליש

וכ
המחוללהקתשלהאמנותיומנהלההביתכוריאוגרףהואבארמי

עלשלההתפיסהאתביססההלהקה .-1971בשנוסדההקיבוצית

שנותיה 25במהלךשטופחאירופי,המרכזהאקספרסיוניזםמודל

למדהארנוןארנון.יהודיתשלה,הראשונההאמנותיתהמנהלתעל-ידיהראשונות

קורטשלתלמידתם,שהיתהדיקשטייןאירינההאקספרסיוניסטיתהאמניתעם

עדבגרמניהורקדהשלמדה ,ומורהכוריאוגרפיתרקדנית,-קראוסוגרטרוד ,יוס

היאארנוןהשתלמהשאצלהאחרתאמניתלישראל.היגרהשבההשנה , 1935

המחוללהקת .בווינה-20הבשנותשלמדה ,חיפהילידתומורהרקדניתכהן,ירדנה

מאמריקהאמניםהגירתעם ,האמריקאיהמודרניהמחולמןגםהושפעההקיבוצית

זהזרםשלמנציגותיואחת .השנייההעולםמלחמתבסוףלישראלומאירופה

סוקולוב.אנההיתהבמחול

רמישלבעבודתוגםניכרתואמריקאיגרמנימודרנימחולשלהשילובהשפעת

אמצעיםשנישביןהמתחבאמצעותיצירותיושלבנושאיםמטפלבארבאר.

נעשהההפשטהתהליך .) expressionכוהבעה ) abstractionכהפשטהאמנותיים,

תהליךואילובריקוד,יסודצורותוהדגשתאישייםמאפייניםהפחתתעל-ידי

האמן.שלוהאישיתהיצירתיתהביטויביכולתעוסקההבעה

הנושאותארוכות,עבודותבעיקרבאריוצרהאחרונותהשניםשמונהבמהלך

ונוצרותיחד),חלקיםכמהשל(צירוףכהחברעשויותאלהעבודותאישי.חותם

גםהןהרי ,ברורסיפרבארשללכוריאוגרפיותשאיןאף-על-פימרכזי.נושאסביב

בתנועהבארעוסק ) 1991 (אמיתי"ייזמןבריקודלגמרי.מופשטותיצירותאינן

בבדידותמטפלהוא ) 1993 (עירומה"ר"עיב Jדרכיםפרשתעלהעומדתהקיבוצית,

ב"זיכרוןנדונההשואהניצולישלהשניהדורבניבעיית .הגדולהבעירהפרט

הבמהלעיצובלצליל,לתאורה,לתנועה,אלה,יצירותבמבחר .) 1994 (דברים"

המסר.בהעברתחשיבותישולתלבושות

יומיומיות,מפעילויותהלקוחיםלצעדיםהתנועהאתבארמצמצםאלהבריקודים

 ,מורכביםלאצבעיםלכמהמצומצמתהתאורה ,חשוכההבמהוריצות.הליכותכמו

צירוףשהואלקולאז',מופחתהצלילמלמעלה.הרקדניםאתמאירהובדרך-כלל

לכוריאוגרףמאפשרזההנושא.אתלשרתכדי ,יחדשוניםומוסיקהצלילקטעישל

שלמות.מוסיקליותיצירותעםלהתמודדלא

הריקודים,בנושאילביטויבאהשהיאכפיבארשלההבעהמיכולתלהתרשםיותרקל

חי.הואשבהבחברההקשורותוסוציו-פוליטיותפוליטיותלבעיותהמתייחסים

12 -Oו=:~"--



בבואוריצילום:(מבו,ביצהרקדנית:באר,רמימאתחלום","(בפי

Wings Dream" by Rami Be'er, dancer: Niza Gambo, photography: Uri Nevo " 
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ההפשטהתהלידמורכב IIדבריםזיכרון IIהריקוד

תנועהבמרחבומשימושיומיומיותמתנועות

מצומצמתבמרחבהקבוצהשתנועתבזמןמוגבל.

ואנכייםישריםבקוויםולנסיגהלהתקדמות

במסלוליהסולניםמשתמשים ,לקהלביחס

מעוצבתבריקודהתאורהמפותלים.תנועה

אתתוחמותהיא ,וריבועיםפסיםשלבתבניות

הבמהאלה.לאזוריםהרקדניםתנועתמרחב

בחלקההניצביםשטוחים,לוחותעםמעוצבת

והם ,ביניהםקבועיםמרווחיםעם ,המרוחק

שימושעושיםהרקדניםרכבת.קרונותמזכירים

רוקדים ,עליהםמטפסיםאלה:בלוחותמגוון

ככליבהםמשתמשיםאולידם

מקישיםהםשעליומוסיקלי

התלבושותגםשונים.מקצבים

בקוויםמעוצבותבריקוד

 ,ארוכיםמכנסיים :פשוטים

לבנותגופיות ,קצריםאולבנים

כתפיותנטולתושמלהלרקדניות

לסולנית.

 ,הצליל ,שהתנועהאף-על-פי

והתלבושותהבמהעיצוב

יסודותיהם IIלמצומצמים

הכלליתהאווירה ,"המופשטים

מלאת ,חלקיוכלעל ,בריקוד

ישהקטעיםמןאחדלכלהבעה.

כ,ןלו.ייחודייםמאפיינים

הריקו,דשלהשניבחלקולמשל,

באנגליתקרייניתמקריאה

(פרקקהלתספרמתודפסוקים

רקדניותשלושזמןובאותו ,)'ג

כשמבטןמצומצםבמרחבנעות

עלבכבדותנופלות ,לרצפהמורכן

ושוב.שוב ,ומתרוממותהרצפה

אותהעלחזרותשלהצירוף

בכבדות,נפילהשלתנועה,תבנית

ועתזמןלכל IIהמיליםעםיחד

מגביר " ...השמיםתחתחפץלכל

שלוהייאושהניכורתחושתאת

מולאוניםחסרהעומדהפרט

נעהשלאחריובקטעעולם.סדרי

מנגינהלצליליהקבוצה

 ,עצמהעלהחוזרתמינימליסטית

אתמניעיםכשהרקדנים

עברלכלורגליהםזרועותיהם

רצועותבמרחבהתקדמותתוד

קדמתלעבר ,האנכיותהאור

סולנית ,אחרבקטעהבמה.

ובאותו ,הקהלאלכשגבהרוקדת

 ,ניעללאהקבוצהכלעומדתזמן

במרכזנעההרקדניתדוממת.
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 ,ברקעשוטהצלפותלצלילי ,בבדידותהבמה

לכיווניםהנע ,גופהתנועתאיכותעלהפועלים

במרחב.שונים

להתייחסכדיההבעהבאמצעימשתמשבאר

היסטורי.אירועמתודפרטיםולשקףלדמות

לכדיששלמה,יצירהלכדייחדמורכביםכשאלה

הראשוןבקטעהמתבונן.עלמאודחזקההשפעה

הרקדניםתנועותמתואמות ,"דבריםזיכרון IIשל

שקשוקקולותעל-ידיהמרומזתרכבתתנועתעם

 ,ישריםבמסלוליםנעיםהרקדניםברקע.גלגלים

אתודוחפיםמסובביםהבמה,ובמורדבמעלה

וגםהסיבוביותהתנועותגםורגליהם.זרועותיהם

ומזכיריםמרמזיםהישריםהתנועהמסלולי

רכבותאלאותנונושאזהוזיכרון ,רכבותתנועת

ההשמדה.למחנותהיהודיםהובלושבהםהמשא

קושר ,החיקוי ,אחראמנותיבאמצעיהשימוש

אפשרלכדדוגמהמסוים.לאירועהריקודאת

רוקדתשבובקטע IIדבריםזיכרון IIבלראות

היא . IIקלאס IIמשחקתהיאכאילוהסולנית

הרקדניםשורתמתודהבמהממעלהמגיחה

כשזרועותיההבמהלקדמתונעה ,העומדת

מבצעתהיאהבמהבמרכזחזה.סביבשלובות

כמעטנעה ,הוואלסריקודמתודהלקוחיםצעדים

ועובריםחוציםותנועותיהכשצעדיה ,המקוםעל

לכיווניםונעיםגופהמרכזאת

בתנועות ,מכןלאחרמנוגדים.

רגלעלמנתרתהיאאיטיות,

שלא ,אבל . IIקלאס IIבכמו ,אחת

הואפה ,האמיתיבמשחקכמו

ובאיטיותקטועבאופןעמבוצ

השונההזמןתבניתמרובה.

אחר, ,שונהעולםעלמרמזת

יותרמאוחראשליה.שלעולם

אותהמופיעההריקודבמהלד

מילוןבאותוומשתמשת ,דמות

באיטיותנעההיאתנועות.

 ,חזהעלשלובותכשזרועותיה

תנועהתבניותאותןעלחוזרת

עליושביםהרקדניםכששאר

מחוותמבצעיםהלוחות,

מקהלההיוכאילומקוטעות

החוזרהשימושיוונית.בטרגדיה

אתמחזקאלהתנועהבתבניות

הבדידותבדברהתחושה

הצעירה,הילדהשלוהניתוק

עליה.חרבשעולמה

בבואוריצילום:באר,רמימאתהלילה",שלהשעות"באחת

When Most I Wink" by Rami Be'er, photography: Uri Nevo " 

מתאפיינת ,"אמיתיזמן IIבריקוד

תנועתבכיווןהגוףמחוות

 ,חוץכלפיהגוףממרכזהגפיים

מציאותהמשחזרותכשהתנועות

 .ריתמייםאלמנטיםמכילות

דימוייםבמגווןמלווההריקוד

רקדנית ,למשלכ,ןהבעה.מלאי

נעהאפרסקבצבעבשמלה

הלקוחהלמוסיקהואלסבצעדי

דיסניוולטשלמסרטו

שלעולםעלהמרמזת ,"פנטסיה"

הרוסיתבשפההשימושאשליה.

אחרקטעהמלווהבמוסיקה

הסוציאליזםעםמתקשר

הבסיסאתשהיווההסובייטי

הקיבוץשלהאידיאולוגי

הפתאומיותלותיהנפ .בראשיתו



הקיבוציתהלהקהשלאמנותימנהלבאר,רמי

Rami Be'er, Artistic Director of KCDC 

גופהרעידות ,האפרסקבשמלתהרקדניתשל

רומזיםהריקו,דבאמצעהברכייםעלוההליכה

סדקיםאלהאידיאלי.עולםבאותוסדקיםעל

הפרטצרכיבהקרבתהרואהבתפיסההפוגמים

עליון·ערךהכלללמען

שנעשהכפי ,בחללמרחפיםבחלונותהשימוש

אומרחבשללמימדיםמתייחס ,"אמיתיזמן 11ב

בחלקההמתנועעותהדמויותאחרים.זמן

נדמות ,עירומותלעיתים ,הבמהשלהאחורי

זוגעומד,אחרבקטעבחלל.משייטותהןכאילו

עלומסתכלבחללהצףחלוןלידדומםרקדנים

שלהאינטימילמרחבחודר ,הבמהעלהנעשה

עםקשריוצרתשלהםההתבוננותרקדנים.זוג

במרחביםבמתרחשמתבונןהואשגם ,הקהל

 ,מציצנים""זוגבאותווגםהבמהשלהשונים

הסתכלות.שלאינסופימעגליוצרובכך

לשניהריקודאתבארמחלק 11עירומהעיר 11ב

ומתייחס ,מופשטהאחד ,עיקרייםחלקים

ללאעיר 11שלהמרחביותולתצורותלאנרגיה

המורכבהבעתייותראופיבעלוהשני ,"הפסקה

בחלק .העיראתהמאכלסותדמויותמאוסף

מפחיתדקות)-23כ(שאורכוהריקודשלהראשון

על-מבוצעוהואהאישיים,הגורמיםאתבאר

התנועהקטנות.רקדניםקבוצותאוסול;ךניתידי

והרקדנים ,הפסקהללא ,במהירותמבוצעת

נבואוריצילום:באר,רמימאת"חצות"

Minuit" by Rami Be'er, photography: Uri Nevo " 

הבמה.עלתנועתםבמסלוליגדולשטחמכסים

באיכותהםזהקטעהמלוויםוהצלילהמוסיקה

הקבוצהשלהריקודבקטעימינימליסטית.

 ,יוניסקסבגדי ,ונשיםגברים ,הרקדניםלובשים

כשלרקדניותמחשוף,עםקצרהשחורהשמלה

מתחת.שחורהחזיהנוספת

(שאורכוהבעתיהיותרהריקו,דשלהשניחלקו

שתנועותיהןמדמויותמורכב ,דקות)-51כ

היותםעלומעידהמגוונתמאודשלהןוהדינמיקה

הצליל ,המוסיקה ,התנועה-דופן.יוצאי

לפעמים ,השוניםבקטעיםמובלטיםוהאביזרים

 .הייחודיאופייםבזכותולפעמיםניגודעל-ידי

 ,הצבעוניותהדמויותאתרבבדמיוןמתארבאר

 .שלוהעיראתהמאכלסות ,טרגיותלפעמיםשהן

שלהשניהחלקבמחציתהקטעיםמןבאחד

הנעותרקדניותבשלושלהבחיןאפשרהריקוד

בזמןמונק.מרדיתשלומוסיקהפסנתרלצלילי

בצעדיםהמנגינהי-פעלנעותהרקדניותששתי

הרקדניתמתייחסתעצמם,עלהחוזרים

 11מתרגמת 11ומונקשלהשירלמילותהשלישית

אתמנערת ,מתכופפתהיאתנועה.לשפתאותן

כשרקהרצפהעלומתגלגלתמסתובבתרגליה,

בחופשיות.נעותשהגפייםבזמןבה,נוגעהאגן

ארוךשחורמעילהלובשנוו,דנראהאחרבקטע

כיווניםהחלפתתוךצועדכשהוא ,מכופתרלא

משקלו.שיוויעללשמורומנסה ,פוסקתבלתי

לביןלרצפההנמשךהרקדןביןמתחנוצר

גבועלנופלשהואעד ,להרףלהזדקףניסיונותיו

החיים 11אכזריות 11על-ידימוכנעהקטע,בסוף

הגדולה.בעיר

לראותניתן ,בארשלעבודותיומבחרניתוחמתוך

לכוריאוגרףמאפשרההפשטהבאמצעישהשימוש

לעיתיםשהואהריקו,דמנושאלהתרחקולצופה

לגלושמבליבולדוןכדי ,במחלוקתשנויאורגיש

היאבריקודהאישייםהיסודותהפחתתלרגשנות.

הריקודניתוקאתהמאפשרהכרחיאמצעי

בעלתאמנותעבודתליצורכדי ,החיקויממרכיבי

הריקודנושא ,זאתבכלמשלה.וכלליםחוקים

שלההבעתיהפירושבשלביטוי,כאמצעימשמש

שלבאמצעיםנתמךאחדכשכל ,השוניםחלקיו

ניתוחותלבושות.במהעיצוב ,תאורה ,צליל ,תנועה

להבחיןמאפשר ,בארשלסלקטיביותעבודות

וחשיבותמשקלכבעליבריקודיםההבעהבגורמי

מאפייניהפחתתעל-ידישנתמכים ,גדולים

 •••• ••הבמה.ועיצובהצלילהתאורההתנועה,
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הטובהאמצעיהיאהאמנות!ורקייהאמנות

אפשרי,לדברהחייםאתלעשותביותר

שלהגדולהתמריץלחיות,הגדולהפיתוי

החיים".

יבחייםבחיניךהמחיל
ניטשה).(פרידרך

II אמר- "שהלכולפנירקדוהאדםשבנייתכן

גםייקו.מבטיסטה'ג ,-18ההמאהבןהפילוסוף

קדומותחברותעלשנעשוממחקרים

האלההחברותעלשונותומעדויותפרימיטיביות

מחקריםהאדם.כימיהמחולשלשימיועולה

מגווןבכלמקוםתפסשהמחולמלמדיםאלה

מחולות,מוות:ועדמלידההאדםשלהפעילויות

החייםמןנפרדבלתיחלקהיווחגיגותהצגות

בריקודיהשבטזקנילמשל,כ,ךהתחומים.בכל

 ,עבודתםבעתהרוקדיםהקוצרים ,המלחמה

בכלמהם.חלקהואשהריקודהריפויוטקסי

 ,הגוףוהרעדתהחיקוי ,הפנטומימהשימשואלה

נפרדבלתיכחלק ,ספונטניתמפעילותחלקשהיו

מראהמעיןאפואמהווההמחולעצמם.החייםמן

 .שונותחברותשלבהתהוותןולתרבותלמציאות

נוספתהתפתחותחלהוהדורותהתקופותלאורך

יומיומיתמפעילותהפכוהאמנויותושארוהמחול

של IIלהתבוננותמושא IIלהחייםמןנפרדתבלתי

אבלרבה.ליוקרהאחדותבתקופותוזכו ,האדם

בולטוהדבריוקרתםלשחיקתעדיםאנובימינו,

בעולםהחינוךמערכותשלבהתייחסותןבמיוחד

בפרט.ולמחולבכלללאמנויותהמערביהמודרני

המחולנחשב ,בעולםרביםבמקומותכמו ,בארץ

המקצועמותרות.בגדרשהוא ,"מדף"למקצוע

הרואה ,הממסדמצדולתמיכהלהכרהזוכהאינו

היותרלכלהמשמש ,שולייםתחוםשניםמזהבו

-חברתיתחוויהאו ,המרץ"להוצאת IIדרך

לתהליכיתרומהבושישתחוםלאובוודאי

ומוטוריים.רגשייםקוגניטיביים,למידה

הוליסטית,תפיסהבעליחינוךוכאנשיכמורים

ערכיםבעלכתחוםהמחולאתרואיםאנו

לכ,ךנוסףותרבותיים.חינוכיים ,חברתיים

מחייב ,בארץובמיוחד ,בעולםהתרבותיהאקלים

רבקהללחשוףשיאפשרודרכיםלמצואאותנו

לדעתנוישולפיכ,ךהאמניות.לתחוםשניתןככל

הכרההמחולללימודילהעניקהצדקה

הלימודיםשלאינטגרליכחלקולגיטימציה

הפורמלית.החינוךבמערכת

כך:היעדאתהגדירברונסוןטריפהמחולחוקר

שלומהותיתרחבהבהבנהגדולצורךיםיק"

תאלהביןצורךישבחברתנו.המחולתפקיד

ב. 8

(רונקין)רוןנורית

הנחלתבשאלתהעיטקיתהייעדיתעסיתעלדיייח

שהנחיההנחיתביןהגיליס.מכללתלמידיסהמחיל

המחילבטיטי;אנישיצירךהיאהמחילהייעדית:את

החברתייסיהמטריסהערכיסאתהמשקףראיהיא

היאלתילדיתיהן.יהתרסתהחברהשליהתרסתייס

ערכיסבאמצעיתילהקניתשניתןחיייתי,כלי

הימנייס

 ,תרבויותחוצהאמנותיביטוישהוא ,המחול

להביאשיכולההבעתיתכאנרגיהאותולהבין

להיותשחייבאמנותיתחוםהואהמחוללשינוי.

 ."אדםלכלנגיש

כמטרהלושםבישראלהמחולעלהפיקוח

שלוהיעדיםבמטרותהמחולאתלשלבמרכזית

שללדמותהקווים"במסמךהחינוך.מערכת

אחדוכלביחדכולם-אחרתחינוךמערכת

ועדתח IIובדו ,) 1995א"תשנ ,(ירושלים IIלחוד

חשיבותישכיהשאר,ביןנקבע,ועולם,עםשנהר

מעמיקבאופןלעסוקהתלמידלעידודמרכזית

בחירתו).פי-(עלשלוהאמיתייםהענייןבתחומי

חשיבהיכולתבפיתוחהצורךאתמדגישח IIהדו

ובהגברתהתלמידאצלוביקורתיתרפלקטיבית

תוך ,יהודיתוליצירהלתרבותלחינוךהמודעות

מושגיה ,היהודיתהתרבותביןמתמידשיחקיום

הכללית.התרבותלבין ,שלהוהאסוציאציות

 ,עולהבארץומניסיוננובעולםרביםממחקרים

רבותמטרותמשרתמחולבאמצעותהחינוךכי

חלקלוקחיםוהתנועההצלילהצע,דומגוונות.

ביצירתוהןבטקסיםהןיומיומיות,בפעילויות

 ,המחולוחיצוניים.פנימייםיםיאישדימויים

על-פילחינוךייחודיתכדרךלשמשיכוללפיכ,ך

 .ידמהתלשלחופשיתבחירה

ועדות 12נפגשוס IIהתשהלימודיםשנתבמהלך

אנשי ,מורים)-60(כהמחולתחוםשלמשנה

מחולהמעשיים:המחולבתחומיומינהלאקדמיה

 ,אתנימחול ,עממימחול ,מודרנימחולקלאסי,

ואימפרוביזציהקומפוזיציה ,תנועהוכתבתנועה

שלהיסטוריה ,התיאורטייםהמחולתחומיוכן

יצירות.ניתוחאו ,המחול

בביתהר,ךבגילהחינוךבתחומיגםעסקוהוועדות

הממלכתי-בחינוך ,הערביבמגזר ,היסודיהספר

במחול.רפואייםהיבטיםנידונוכןדתי.

המחולשילובמערכתית:בראייהנבנתההתוכנית

החלמחוללימוד ,העליונהלחטיבהועדהגןמגיל

להתמקצעות.ועדהבסיסיתהרמהמן

עלאצביע ,התוכניותעקרונותאתשאציגלפני

החינוךלנושאאינהרנטייםשהםקשייםכמה

מעצםהאמנותהוועדות:בעבודתשעלולאמנות,

וממצהקולעתאחתלהגדרהניתנתאינהמהותה

והרעיונותההגיגיםמתחוםשעברנווככל

שאלותעלו ,העשייהלתחוםהתיאורטיים

ואיךבמההעוסקותשאלותרבות.עקרוניות

להערכה.והקריטריוניםהמדדיםבנושאיללמ,ד

ללארחבהתוכניתהצגנוהתהלי,ךשלבסופו

בתחום.ההוראהלגבידהיואחגורפתתפיסה



פלורליסטית ,באופייהמודולריתהיאהתוכנית

וחופשית.

הבאים:לנושאיםמתייחסיםהתוכניתעקרונות

ידעלמקורותחשיפההחינוכי:ההיבט . 1

ניתוחיכולתהמחול.לעולםהקשוריםבנושאים

הכשרתשונים.בקונטקסטיםאלהנושאיםשל

עניניים.ולשיפוטלביקורתהתלמידים

האינדיווידואליתהחוויההחברתי:ההיבט . 2

היחידשללמקומוהתייחסותתוך ,הבסיסית

 .לשונילבשימתותוךוהרחוקההקרובהבסביבה

שונות.ומסורותתרבויותבין

העשייהשלמעמיקלימודהתרבותי:ההיבט . 3

אותהשלמחולייםביטוידרכיהאמנותית,

ובעולם.בארץתרבות

היכולתפיתוחמקצועי:-האמנותיההיבט . 4

גבוההלרמההתלמידיםאתלהביאכדיהגופנית

הפקותולבצעליזוםלהםשתאפשרמיומנות,של

אמנותיות.

התיכניתשלהעלמטרית

התוכניתשלהרעיונית.התפיסהא

למפגשהתלמידיםאתלהכשירמכוונתזותוכנית

בעזרתהמחול.אמנותעםומעמיקמשמעותי

על ,המחולשפתאתהתלמידיםיכירוהתוכנית

מתפתחת ,חיהכשפה ,שלהההבעהמרכיבישלל

לסביבההמגיבהכשפהאותהיכירוהםודינמית.

כשפה ,והפוליטיתהחברתית ,התרבותית

 ,לחברהמחברה ,לתקופהמתקופההמשתנה

לאמן.ומאמןלתרבותמתרבות

בלתיכחלקיילמדהיבטיוכלעלבישראלהמחול

אתייצרוהמוריםהשונים.הלימודמנושאינפרד

אמנותלביןזמננו-בתהמחולאמנותביןהאיזון

בעולםהמחולבין ,יותרמוקדמותתקופותשל

נבחרהישירהחוויתיהבסיסשבישראל.זהלבין

ללימוד.מוצאכנקודת

יסודהנחותב.

בסיסי.אנושיצורךהואהמחול . 1

הערכיםאתהמשקףראיהואהמחול . 2

החברהשלוהתרבותייםהחברתייםוהמסרים

שניתן ,חוויתיכליהואלתולדותיהן.והתרבות

חוויתדרך .הומנייםערכיםבאמצעותולהקנות

ואלעצמואלהיחידמתוודעהמשותפתהעשייה

מדינה, ,עדהכיתה,שונות:בסביבות-האחר

עולם.

 ,והאמןהאדםלנפשראיהיותובצדהמחול, : 3

אירועיםעללביקורתאועמדהלהבעתגםמשמש

הואהמחולם.יפוליטיאוחברתיים ,תרבותיים

 .לובמקובםבקייולמרדדרךלפריצתביטויגם

"מג'דו"למחולאולפנה :ולמטהמשמאל

Left and bottom: Megido regional 
school of dance 

אמנותייםומסריםאיכויותלחוותהיכולת . 4

להתבטאוהיכולתשונותהעמקהברמות

באופןומבשילותמתפתחות-המחולבאמצעות

באמצעותאותןלטפחניתןאך ,וטבעיהדרגתי

והתנסות.צפייה,דיון,עיון ,הכוונה

שפהויזואלית.תנועתיתשפההואהמחול . 5

עצמואתומכירלומדאדםכלשבה ,ראשונה

לאדםהנחוצהבסיסיתשפהזוהיהסביבה.ואת

אתכוללהוא ,כשפהואמנותית.פונקציונלית

תצוגהדרכי ,הביצועדרכי ,הכללים ,הסמלים

האדם ,התנועתיתהשפהבעזרתוטקסטים.

ויצירה.חשיבה ,תירגשכולתימטפח

תחומיםפוחיטעל-ידיהמילוליתהשפההרחבת

החשיבהאתתשכללוחזותייםתנועתיים

יוצרת.חשיבהותאפשר

ותיתרבועםהיכרותליצורמאפשרהמחול . 6

שלהן.מחולייםהתנועתייםהביטוייםדרךשונות

המחול-המקומיתהתרבותעםהיכרות

שונותקבוצותשלהאתניהמחול ,הישראלי

הכפרי.המחול ,ינהעירוהמחולבישראל,

 ,מודרני ,קלאסי-במחולסגנונותעםהיכרות

 ,היומיוםלמחולהבמהמחולביןפגשמ .יעכשוו

ביניהם.זוןיאיצירתתוך

התוכניתתרומטג.

שפתשלהיסודמושגיאתילמדוהתלמידים . 1

 .השוניםהיביטויעלחולמה

שלמימושיםמגווןלהכירילמדוהתלמידים . 2

 .םיוחברתיבותייםרתהקשריםבהמחולתפש

הקשריםאתולהעריךןילהבילמדוהתלמידים . 3

שראלי.יוההיהודילמחוליולמעהחולמהבין

ולבקרלפרש ,לדוןיכולתיגבשוםידמיהתל . 4

מחול.רותיצי

וטעםאסתטיתמודעותיפתחוהתלמידים . 5

אישי.
. . . 
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אלהשללזכרס
לעןלמםשהלפן

 ')'וקאדלשעבר'ורק ו'(ע'ר"תראשעטרוטש'לדדהשבעבת

Batsheva de Rothschild with former mayor of New York Ed Koch 

20 

יד Iרוםועדחועבעבת

1914-1999 

בתנולדההידועה,הבנקאיםלמשפחתנצר

הראשונה.העולםמלחמתערבבלונדון,שבע

למדההיאבפאריס.עליהעברונעוריה

אלנמשךלבהאבלבאוניברסיטה,ביולוגיה

כבשושהנאציםלפניבכלל.והאמנויותהמחול

לארהייבלהימלטהצליחההיאצרפת,את

שלהספרבביתהמנייןמןלתלמידהוהיתה

בשנותנהגהגראהםיורק.בניוגראהםמרתה

שבועייםשנהבכללהקתהעםלהופיע-40ה

שבשנההתבררכאשריורק.בניורצופים

ללהקתהלשכורמספיקהכסףאיןמסוימת

היתהכראוי,משלהעונהולהפיקתיאטרון

הסכוםאתשתרמהשבע,בתהתלמידהזאת

רוטשילדדהשבעבתבין .החסר

ידידותיחסינוצרוהגדולהלכוריאוגרפית

נןצרית-למשפחהנצרלגראהם, .עמוקים

דוןקאאולי-היהשורשית,פרוטסטנטית

ןלעםבתנייךהקשןרלכלחםיחס-כךמשןם

בתעםלידידןתהתרםזהגםןאןלי .היהןדי

שבע.

החליטה ,לישראלבת-שבעהגיעה-50הבשנות

בזכותההאמנויות.למעןןלפעןל ,בהלהשתקע

 ,גלןקרנהשיינפל,דרנהכגןויוצריםקיבלן

להםשאיפשרןמלגות,ואחרים,אפרתימשה

משלהםמופעיםלהפיקאובארהייבלהשתלם

שבע,בתהחליטה-60השנותבראשיתבארץ.

מודרניתמחןללהקתלייסדהעתשהגיע

ושנתקפדנימיוואחריבישראל.מקצןענית

עלהקרויההלהקההחלהנמרצת,הכנות

נצחונותקצרהומיידלהופיע. ,בת-שבעשמה,

רקדניהשלהצבריייחןדםבשלהואמנותיים,

מאתמחולותשלהמעולההביצועבשלוכן

ןעמיתיה.גראהם

הרקדניםמןחלקעםדעותחילוקיבשל

אורדמוזינטשללתפקידיהבנוגעהוותיקים,

מדרום-אפריקה,חדשהעולהאזבלהקה,

נוספתלהקהלייסדשבעבתהחליטה

 . 1967ב-שנוסדהבת-דור,היאהלא ,במימונה

עודיכולהשאינהשבע,בתהחליטה 1974ב-

בת-שבעהפכהומאז .להקותשתילפרנס

המועצהעל-ידיהנתמכתציבורית,ללהקה

ואמנות.לתרבות

אתאהבהלאמעולםרוטשילדדהשבעבת

אחריאבל ."ניתייבארןשלה,האצןלהתואר

היאשיסדה,הלהקהמןפרידתהעלהמאבק



בתבידיוהותירהאמיתית,באצילותנהגה

לביצועהיוצריםזכויותאתהציו,דאתשבע

שנתייםעודלהמשיךהרשותואתהיצירות

בתלההשכלהשבשדרותבסטודיובשימוש

שבעבתהתרכזהמאזתמורה.ללאאביב,

האמנותיתכשהמנהלתדור,בתלהקתבניהול

לפניקצרזמןעד ·אורדמןז'נטהיתהשלה

מעורבתרוטשילדדהשבעבתהיתהמותה

הספרבתיובשניבלהקההנעשהבכל

בבארוהשני ,אביבבתלהאחדשלה,החשובים

מופענערך , 1998בקיץמותה,לפניכשנהשבע.

חולהאזהיתהשבעבתלכבודה.מחווהשל

התשוש.במצבהלראותההיהועצובמאו,ד

 . 1999באפריל-24בנפטרההיא

רקולאבישראל,ולמדעלאמניותתרומתה

יעלהמה .ביותרנכבדההיתההמחול,בתחום

אחריאורדמןז'נטעםהמשותףמפעלהבגורל

עםייעשהמהברור,לאלדעת.קשהמותה,

רוטשילד.משפחתעל-ידיהנשלטעזבונה,

בתקוותה,מאוחדתבישראלהמחולמשפחת

מותה.עםייתמולאשבעבתשלשמפעליה

מנןרגיןרא

שןכרםליאה

שוברטליהוהכוריאוגרפיתהרקדניתהמורה,

ריאותמחלתלאחרבשוודיהינוארבסוףמתה

נולדהשוברטבמותה.היתה 73בתקשה.

שם ,בפאריסקלאסיבלטולמדהבווינה

לשוודיהעברה-1954בכרקדנית.הופיעה

ואתבשטוקהולםהמחולתיאטרוןאתוייסדה

שלהתווךלעמודישהיו ,לבלטהאקדמיה

 .זובמדינההמחול

עלתההימים,ששתמלחמתבעקבות ,-1968ב

בלטכוכבלוטמן,קייהרקדןעםלישראל

 ,מכןלאחרשנההשוודי.המלכותיהאופרה

אתבחיפהרוטשילדבביתהשנייםייסדו

ולהקהבית-ספרובוהמחול,לאמנותהמכון

השתתפושבה-הרקדניםבימת-מודרנית

ל. 11מחואורחיםורקדניםחיפאיםרקדנים

האמניםשנישלבחיפההשתקעותם

למקוםרוטשילדביתאתהפכההבינלאומיים

שבאוידועיםומוריםרקדניםשללרגלעלייה

לימים ,הודסלינדה :ביניהםצתם,במחילעבוד

גייןהכוריאוגרף ;גרהםמרתהלהקתמנהלת

המקצועיותהמחולללהקותשיצר ,סאגאןהיל

רקדןשהיה ,גוספסוןקנט ;בישראלהמובילות

הספרביתמנהלתרבין,לינדהקולברג,בבלט

 ,גלוקורינהבמונטריאולמוריםלהכשרת

ולתנועהלמחולהפקולטהדיקאןלימים

קיבלההלהקהבירושלים.למוסיקהבאקדמיה

להקתלהקמתבמקבילוכ,ן ,טובותביקורות

 ,דורבתולהקותבגעתון,הקיבוציתהמחול

קמה ,אביבבתלוקולדממההקלאסיהבלט

 .החיפאיתהרקדניםבימת

שלדורהספרבביתשצמחלאחר ,-1973ב

 ,הקלאסיהבלטבסגנוןצעיריםרקדנים

זה,בסגנוןלהתמקדולוטמןשוברטהחליטו

העלתההלהקהחיפה.פיקולובלטאתוייסדו

 ,) 1974 ( 11סינדרלה 11ובהן ,הפקותכמה

 .) 1976 ( 11הדוכיפתאגדת 11ו ) 1975 ( 11קופליה 11

מוריםשלדורותלימדוולוטמןשוברט

המחוללמוריהתשתיתאתשיצרוורקדנים

בקל,חווה ,בקרשרית :ובהןובסביבתהבחיפה

בן-שושרוטנברג,הניה ,הבראביבהדיין,נירה

דבורהאקסלרו,דליאורה ,גילאיריס ,דב

 ,פסטרנקאדם ,זהביורדה ,מלין-שלמיהר

אשל.ורותנובקשירליבירינבוים,איריס

עלההוצאותהספר,ביתפריחתלמרותאבל

והסיועכלכלייםקשייםיצרוהלהקההחזקת

להיעצר.ההחלוצההתאלבוא.בוששיהכספ

האמנותימנהלהלהיותלוטמןהוזמן ,-1976ב

והרקדניםהמוריםומספרבת-שבעלהקתשל

בחובותשוברטשקעהלבסוףפחת.האורחים

הציירבעלהעםיחדהארץאתעזבה-1980וב

לכלהתלבושותאתשתיכנןברגן,דרואןתום

והקימהבשוודיההשתקעהשוברטהמופעים.

 ,ממשלתיתבתמיכהלמחול,נוספתאקדמיה

 ,לאחורבמבטמותה.יוםעדניהלהואותה

אחתהיתהשלההמחולמיוזמותההתעלמות

חיפה.שלהגדולותהתרבותיותההחמצות

אשלרןת

. . -- . 

- - -

בת'פהשוברטל'אה

Lia Schubert in Haifa 
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רגזזכרי

עולמיםלמנוחתהובא 1999בדצמבר-13ב

 , 54בו ,דגוזכריחיים-מאוחדבגבעתבקיבוצו

המחוללהקתרקדנימראשונישהיהמי

ההצגותמנהלהאחרונותובשניםהקיבוצית

מובדרכודרכיםבתאונתנספהזכרישלה.

לביתו.הלהקהשלהסטודיו

היהוהואמרשימהבימתיתהופעהלוהיתה

הרגועהאופיבזכותבמיוחדמאוד,אהוד

נכנסאורגזלאמעולם .שלווהחביב

שלהצירוףאתלהגשיםניסההואלהיסטריה.

מקצועני.מבצעמחולואמוקיבוץחברחיי

אחרי , 24בגילרקכרקדודרכואתהחלהוא

הכניסהבחינת ,למעשהכקציו.בצבאששירת

 ,כדבריו ,היתה-1969בהקיבוציתללהקתשלו

 .מודרניבמחולשלוהראשווהשיעורגם

מענףעצמואתניתקלאשרק,דהשניםבמהלך

ביוזמנואתוחילק ,חייםגבעתשלהמטעים

 , 40לגילשהגיעלפנילמשפחתו.הלהקה

הקריירהאתלהפסיקהמועדשהגיעהחליט

ושב ,בביתושההשנתייםבמשךכרקדו.שלו

 ,ההצגותמנהלאחר;תפקידכבעלללהקה

מותוומופע.מופעלכלשאחראיהאיש

המחולעולםאתהותירוהטרגיהפתאומי

בתדהמה.בישראל

מנורגיורא

 Zichri Daganדנוזכר'

טאודודורהשרוו,מ'רל'האורדמו,ז'נטלשמאל:מ'מ'ו

טאורזרורה

מבקרתסאודיודורההיתהשנה 25במשך

היאלרביםפוסט".ה"ג'רוסלםשלהמחול

שהיתההמרהיב,הטורבועםכגברתמוכרת

מופעלכלציבוריתבתחבורהמירושליםמגיעה

בארץ·

אמהעםהיגרה ,לטובניהילידת ,סאודודורה

יהודיהתלמידההיתההיאאפריקה.לדרום

 .בלימודיההצטיינהשםקתולי,במנזריחידה

אתסיימה ,בפסנתרנגינהלמדהמילדותה

באוניברסיטתאנגליתבספרותלימודיה

לויסבאוניברסיטה,למרצהונישאהברגיוהנס

שלתואמנומבקריכתביםהיוהשנייםסאודו.

ובאגליה.אפריקה-בדרוםעיתונים

רינהעםהתיידדהודורהלישראלעלו ,-1966ב

הירושלמיהבלטלהקתמנהלת-ל IIזניקובה

כולפנישניםכמהשערכהולפולקלור,לתנ"ד

-1978ב .) 1960 (בדרום-אפריקההופעותסיור

פוסט"ייג'רוסלםשלהמחולמבקרתנהיתה

היושלההביקורותהופעה.אףהחמיצהולא

שלההעמוקהידעקונסטרוקטיביות,תמיד

האמנויותושארהמוסיקההמחול,בתחום

היתההיא .העולםברחביהתפרסםבישראל

יורקי.הניומגזיו"דאנס IIשלכתבתגם

האקדמיהבשםחגגתיהולדתהיוםאת

שבובמופעבירושליםולמחוללמוסיקה

ועדחמשמגילהחל ,מחולתלמידיהופיעו

עםבשיתוףנעשההאירוע .האקדמיהלבוגרי

פוסט'!ג'רוסלם IIה

אילוןואבידהלוי-אגרוןחסיה



רובינטגירומ

כוריאוגרףמורה,רקדן,היהרובינסג'רום

לצידובלטסיטייורקניושלאמנותיומנהל

בין . 1959-1949השניםביןבלנשין 'ג'ורגשל

אחרמנוחתיי ,"הכלובייהידועות,עבודותיו

התפרסםהואתנועות'!"ןפאןן"שלהצהרים

ןאני"ייהמלךלסרטיםשיצרבריקןדים

-עללארץהוזמן-1951בהפרברים".ו"סיפור

לבחורכדיבישראללמןסדןתאמריקהקרןידי

ענייןלעןררשתןכלישראליתמחןללהקת

מחןלתיאטרןןעלנפלההבחירהבארה"ב.

ללהקתהפכההמלצתן,שבעקבןתענבל,

בעקבןתבקביעות.הנתמכתהראשונההמחןל

כדיסןקןלןבאנהלארץהגיעהגםהמלצתן

לסיור-1958בשיצאהענבל,להקתאתלאמן

הלהקה .) 1958 (ןבארה"בבאירןפההןפעות

אתהעלה 1968ב-גדןלה.הצלחהקצרה

בת-שבע.להקתעםייתנןעות"

 , 79בגיל ,רןבינסג'רןםשלמותןעלהידיעה

עמוק.צערביןהןתירהבתדהמהאןתיהיכתה

הכןריאןגרפיםמןאחדהיהרובינסג'רןם

לנושהיתההקלאסי,הבלטבעןלםהראשןנים

ללימודבנןסףאז,עד .איתןלעבודהזכןת

עםעבדנן ,גרהאםמרתהשליצירןתולביצוע

 Jerome Robbinsרובינסב'רוט

שאומנןאןשלהתלמידיםשהיןכןריאןגרפים

מק-דןנלד :כמן ,המןדרניהריקןדבמסןרת

נורמןלנג,פרל ,טטליגלןכהן,רוברטקייל,

למון.וחוזהמוריס

ועוסקבדומייההמתבצעריקודהוא'תנועןת'

ובין ,ןנשיםגבריםאנשים,שביןביחסים

כלאתלמדןהרקדניםכל .לקבוצההיחיד

מאזרובינסשלדרכןהיתהזן-התפקידים

ירקודמילנונמסריןתרמאוחררקןמתמיד.

בארצןתבמקןרבןצעהריקןדתפקיד.איזה

לאבת-שבעלרקדניאבלהבהונות,עלהברית

הרשהורןבינסלכךהמתאימההכשרההיתה

נלהביםהיינןרגילות.ריקודבנעלילרקודלנו

הזכןתבשלנבחריםןהרגשנוהגדןלהאתגרמן

במהלךביותרתובעניהיהרובינס .איתולעבוד

שמעבידכוריאןגרףשלשםלןןיצאהחזרןת

היצירהעםהןפענורחם.ללארקדניואת

בניןברנסקלייבכתב-1970בובחו"ל.בארץ

הכלל.מןיוצאןתייהתןצאותטיימס:יןרק

כמועבודותרוקדיםןהםנןצרהנהדרתלהקה

שלתנועות''וגראהםשלמלאכים''שעשועי

מיןחדבסגנןןדופן,יןצאתבמיומנותרובינס

ישנותיצירןתמיטבם.אתשממצהןבאןפן

 ".זולהקהעל-ידיברעננותמתחדשות

אשלרות

 I rene Getryטרייגרנהיא

גיםריאירנה

היתההיא ,-1921בבקרקובנולדהגטריאירנה

קיבלןשניםשבאותןהבודדותהרקדניותבין

היאההבעה"וב"מחולקלאסיבבלטהכשרה

עםאירופה.ברחבילמחןלברסיטליםהופיע

עצמהמצאה ,השנייההעןלםמלחמתפרוץ

וגיטריבשואההושמדהמשפחתהרוב .בהולנד

ידי-עלשנתפסהמעפיליםבאונייתלארץעלתה

לקפריסין.גורשוונוסעיההבריטים

אביבבתלופתחהברסיטליםהופיעהבארץ

 1960-1975השניםביןלמחול.סטודין

הבימה"יי ,"ה"זירטרוןשלבהפקותהשתתפה

אתייהמןזמנת".-סרטביימהןגם ,ן"אהל"

גיטרי .-1976בקיימההאחרוןהרסיטל

וספר "מהןהריקןדייבשםספרןןהוציאה

שדה,עליזה ,הרביםתלמידיהביןשירים.

רןמנו.ומשהרייטרסןפר-דןמי ,מאיראברהם

אשלרות
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נכרנ IIועםועי

הזההטבעעממשהןלעשןת

קלטותשלרבותבעשרותעמוסהאצטבהיששיינפלדרנהשלבסלון

עם ,בתהעםמחולות ,סולומחולותעבודותיה,שלפרטיתיעוד ,וידיאו

וה--60המשנותמחוליצירותשלמפילםהעברותוהרבהלהקתהחברי

בת-שבע.בלהקתוכוריאוגרפיתמובילהרקדניתהיתהשבהןשנים 15 . 70

שלוששיינפלדהכינהלפעםמפעםמעבירהשהיאהרצאותערבילצורך

בת-שבעיצירות ,הראשונהבקלטתכשצופיםשונות.מתקופותקלטות

הראשוניתהאיכותניכרת-70,השנותלאמצעועד-60השנותמאמצע

-מיסטיתנטורליסטית,חושנית,אווירההיצירותעלשעוטההפילםשל

הווידיאושלמשהוהאגרסיביתהמחודדת,הפלסטיותמןהגמורההפך

שלדאנס-הווידיאוסרטיאתהמאפיינת ,התזזיתיתהמהירה,והעריכה

 .-90השנות

מצולםלמחולממחולהמעבר ,מסוימתבנאיביותמבוימיםהסרטים

אונמוכותזוויותמצלמה,תנועותללאבלב,דסטטיותמזוויות

שלאוגן-עדןשלורסיותכמעיןכולןנראותהתפאורותאלכסוניות.

שאותוהתפקידשלההזיה-בתוךשקועיםהרקדניםהשאול.תחתיות

דוד-בןאהודעםדואטרוקדת ,הליליתבתפקידשיינפלדמגלמים.הם

 ,-1963ביותר,מוקדם .-1965מגרהאםמרתהשל IIמלחמהאחוזהגן IIב

הכוריאוגרף,כהן,בובעם IIהמעבר IIברוקדתדרכה,בראשיתשיינפלד

שיצרכית IIתנמסכתיער",עמי-יםעמי IIבהספינקס.האשההיאשםגם

מןכמהשלחרםעקבעלתהולאשכמעטיצירה ,-1971בקרנקוון'ג

אהודעםשובשיינפלדהכוריאוגרף,שלהשמרניתגישתובגללהרקדנים

בתאורההמוארתהירקון,פארקשלהסתוויתבשלכתהפעםבן-דו,ד

ברשתנלכדשהגברהמפתההאשההיאהזהבמחולגםאקספרסיבית.

ממנו.להימלטניתןשלאקוריםשלסבךלו,טווהשהיא

 ,התחלהשלנרטיביתרציפותבהתגלמותו.המודרניזםהםהמחולות

המינים,ביןמאבקיםופמיניסטיים,פרוידיאנייםנושאיםוסוף.אמצע

רליגיוזיותבשאלותבגורל,עיסוקלרע,טובביןהנצחיהמוסריהמאבק

 ,בכבדותמאופריםהסולניםאפיסטמולוגיה.המונחתחתשנכנסמהובכל

יוטהבדיאויווניותבטרגדיותכמודרמטיותמסכותעוטיםאףלעיתים

כיים. IIהתנלתפקידיםמינימליסטיותושמלות

ובסנטימנטלי.בנאיביובנצחי,באגדי ,ובמיתיבטרגיעסקוהיצירות

II מלאכיםשעשועיII וII אגדיים"ציידים, II והמבוך"לתוךII ומסכה"פנים, 

קצרהשבע-בתהתקופה.באותההמחולשלהרוחוהלוךהיצירותשמות

כמורגע.מכלנהנתהושיינפלדהאלההיצירותעםהעולםבכלהצלחה

רוחנית.אםבהוראתהגרהאםמרתהאתהעריצההיא ,הלהקהחבריכל
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מלאכית, ,פיהלילית,שהייתימרובאבליי

להיותזמןליהיהלאיוקסטהאוקליטמנסטרה

הייתיתמידבנשיותבעיסוקגסלכךמעבררנה.

הרגשתיאזוכברבאדוס.האשה ,החזקההמפתה,

בוגרתיותר,רכהאשה ,אחרתאשהלהיותצורך

עבודות 66מחול,שנות 40 .אגן"עסאשהיותר,

כוריאוגרפיה.יצרהובכחצייןרקדהשבהןמחול,

וביןהמדינהשנותביןהקבלהיוצרתשיינפלד

אבלנכון,לגמרילאשזההאמתשלה.הקריירה

אצלרקדה-1958בשכברבכךבהתחשבכמעט,

עסרקדה-60השנותובראשיתארבטובהמיה

היתהזו .סוקולובאנהשלהליריהתיאטרון

בנחמני,בבכורהששיאה ,שלההקריירהראשית

עדיין ,אז ."ולהקהשיינפלדיירנהשלבבכורה

דה-הברוניתמןטלפוןשיינפלדקיבלה ,נערה

ציבוריתהיסטוריהכברהוא ,השאררוטשילד.

פרטית.רקולא

שיינפלדהיוסיפתח.-בתאונצחיתליליתאז

סיפורייותר,הרבהמופשט ,אחרמחולעושה

הולכתברצינותשעסוקמחולפחות.הרבה

בתכניסגסהמטפלהכתובה,במילהוגוברת

שבושיריסספרהוציאה-1998ביותר.קשיס

כואבת.ברצינותבמוותעסקה

איתיבואמוותיי

ברחובותנטייל

זרעוניסנפזר

לאפרוחיס

בידידנאחז

נפחדלא

נרעדלא

תרקודאתה

אמעדאני

אטאיטיבוא

 "בצדתשבאל

 ) 1998-תמוזהוצאתאמע,דאניתרקודאתה(מתוך

התחילזהבשבילה.חידושהיאהכתובההמילה

התבגרות ,האחרונותבשניסהיקףרבתבקריאה

לאהזמן.חלוףעסהגוףשלבמגבלותוהיכרות

אניתרקו,דאתהיילספרקראההיאלשווא

ספק ,כלשהולוויהבןלהיותעשויהאתה ."אמעד

שלההתבגרותהצעיר.ותהמבן-דספק ,רקדן



ברהסמרתהמאתמלאניס"ב"שעשועישיינפלדרנה

of AngJes" by Martha Graham, dancer: Rina Schenfeld 
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האגדתייםהנעןריםמןפרידהגםהיאשיינפלד

ןנצחיקסןםמעןלםבת-שבע,שלןהמלאכןתיים

 ,שמשים, ,ןהיןמיןמיהפשןט ,הטבעיאללקירבה

אןתהעל-פיןעשייה ,בחןץהתבןננןתאדמה.רןח,

(חסר).חןלההןאאםגם ,ירחלמשלההתבןננןת.

אלהכל .שמיתמרעשןאפל,לילהחיןןר,אןר

שלה,השיריםמתןךשעןליםשמןתאןדימןיים

מאןתןחלקהןא ,ןהמןןת IIטבעי IIבמןצפיםכןלם

במחןלןתןגםבשיריםגםהמןןת . IIטבעי IIבעיסןק

לשירמןפשט.לגמריאינןגםאבלקןנקרטיאינן

מחןללערבבחןשך",אבןלפן IIקןראתהיאאחד

 . IIהמלאךבא"בלילהקראה-1997מ

אצלרןקדתשיינפלדאחןרה,שנה-40מיןתר

שאצלה ,שלההראשןנההמןרהארבטןבה,מיה

לאהןריבמקרה.עליהנפלתי IIהצבא.עדלמדה

כשראןמזהאןתילהרחיקןניסןשארקןדרצן

בידייםשליאבאאתלקחתימתעניינת.שאני

לסטןדין".איתילהגיעמןכרחאתהלן,ןאמרתי

היןארבטןבהאצלןהלימןדיםןיתרןההןרים

להפןךהחליטהשבהןמשמעןתיןתשנים

נהדרתמןרההיתה"מיהמקצןעית.לרקדנית

ןרקאךלימדההיאמלגה.לינתנהתכףןהיא

עלהתלמידיםעםחזקןעבדהרןסיקלאסיבלט

תמידהיתההמןסיקהגם .הספרלפיהטכניקןת

כמןנראתהגםהיאבטהןבן.שלאןשןפןשל

ןלכהלאחןרמשןךשיערזקןפה,בלרינה,פרימה

היאחזקה.משמעתאצלההיתההציפןרניים.על

מרןבהרצפהעלברגליהרןקעתיןרקת,היתה

 . IIבקןללשירמתחילהפתאןםאןעצבים

ןלאחרארבטןבהאצלשיינפלדלמדההצבאעד

אןתהראתהגרהאםמרתהלארה"ב.נסעהמכן

ללמןדהעדיפההיאאבלאצלה,שתלמדןרצתה

מןדרנימחןללמדהשחזרה,לאחרב"ג'ןליארד".

גת,גליהעםבנחמניערבןעשתהגלןקרנהאצל

זמןבאןתןלמדההיאכהן.ןנןריתרןמנןמשה

 IIהליריהתיאטרןן IIןכןריאןגרפיה.תנןעהכתב

היתהסןקןלןבאנהמעניין.ניסיןןבשבילההיה

מארבטןבה.ההפך

מחןל.הרבהתמידןלאדיבןריםהרבהאצלההין"

היתהןלאפילןסןפיןתעםהפליגהסןקןלןב

זמןתןךנגמרההפעילןתבמיןחד.פרןדןקטיבית

בת-שלביןזמתהטיןדןראנתןניהגיעןאזקצר

כאן.ילךלאקלאסישבלטהביןהןאשבע.

התפקידיםבעצםהיתהבת-שבעשלההתחלה

גרהאםשליצירןתיהעל-פיללמןדשהתחלנן

בארה"ב".

שישהיצרהבבת-שבעהארןכההקריירהבמהלך

עןד"קלעים" ,"-יפתח"בתביניהםמחןלןת.

 .-70הבשנןת IIאלגיןת IIןפינןת"ן ,-60הבשנןת

II בןאהןדשלאפרתי,משהשלשלי,האפשרןת

ללהקהכןריאןגרפיןתליצןראלקייםןאשרהדןד

_~i8 

כיןצרים,גםבמהירןתהבשלנןהמןן.לנןתרמה

בטןחיםלהרגישלחלקנן-70הבשנןתשגרםמה

הלהקהעלשעברןהמשבריםגםתרמןלכךלעזןב.

בלהקההמשבריםתקןפת ."המנהליםןחילןפי

רבים .ממעמדהנסןגהןהלהקהמתארכתהחלה

שלחסןתהעםלינןחהיהבהתחלה IIפרשן.

באןתההייתילעזןב,מצפוןליהיהלאהלהקה.

הרגשתילןחמנית,אידאליסטית,קצתתקןפה

הכל".למרןתבאןנייהלהישארצןרך

תחןשתה .-1978בלעזיבההביאןגןרמיםשני

היארפרטןאריןת.בלהקןתאמיתיתתמיכהשאין

פןסטלןפנחסגלןקרנהעםשנשאהבנאןםנזכרת

תחןשתהלכךמעבר .תרבןתןעדתשלפןרןםמןל

לכיןןניםללכתכדימשלהלהקהחייבתשהיא

להתענייןהתחילההיאאןתה.שמשכןאחרים

מןלהתרחקןרצתהיןתר,חדישהמחןלבשפת

משךקניגהאםמרסגרהאם.שלהדןמיננטיןת

מן"התעייפתיבראןן.טרישהןגםאןתה

מן ,המןסרניןתמןהגדןלה,הדרמטיןת

המןגזמותהתלבןשןתמןהשכל,המןסר

דבריםחיפשתיהנןעזים.ןמהקןנטרקשןנים

אנשים.לצדבחןץספןנטנילרקןדלמשלאחרים,

 ,קניגהאםשלהצ'אנסשיטתמאןדאןתיהלהיבה

ליצןרןלאהמחןלאתלילהכתיבלמקריןתלתת

השכל.שלאפריןריתדןמיננטהבעקבןתתמיד

קייג'ןן IIגשלהאןןנגרדייםהניסיןנןתגם

 • IIמאןדאןתיהלהיבןבמןסיקה

בגילרקעצמהאתשמצאהמרגישהשיינפלד

שכןלןהראשונןת,עבןדןתיהאתיצרהאז , 40

בגילרק IIמןפשטת.מרחביתבתפיסההתאפיינן

בריקןד.החייםשלהפילןסןפיהאתמצאתי 40

שלהגילןיעצםעלמאןדשמחהשאניגיליתי

 ,ןמןפשטתיןתרגיאןמטריתתנןעהאחר.משהן

בעלילהחןסר ,אחרתבמןסיקה ,בחפציםשימןש

השתמשתיהתןכן.עלהצןרההעדפתבנןשא.אן

לפתןראיךחשבתיב,דמקל,חןטים,בחפצים:

עםהבמהלקצהלהגיעאיךפשןטןת:סןגיןת

ןביןביניהתגןבהאתלברןרמשקל,מהןמקל,

מיסטי.במקןםפיזילהיןתהפךהכל . IIהמקל

הגיאןמטריהמןפשטמתקןפתבציןרההתעניינןת

האקספרסיןניזםאן(מןנדריאן)-50השנןתשל

 ,רןתקןדה-קןנינג, ,(פןלוקהאבסטרקטי

 , IIסןלןשלחןטים IIאתליצןרלהעזרןמאז'רןןל)

II ןשיער"פחים, II אחריםןחןפיםימיםII ןII פיסןל

בחןץ,להקתהעםשערכהמןפעהקיר",על

אביב.תלמןזיאןןברחבת

התקןפה IIמגדירההיאשאןתהבתקןפה,

שיינפלדהלכה ,-80השנןתמאמצעהחל ,השנייה"

הארצ-הטבעאלהחןף,אל ,המיםאלהטבע.אל

 , 1985מ- IIגלים IIבשהחלהתקןפהזןהיישראלי.

ןנין-אייג'חדשגלמןסיקתלשלבהחלהגםאז

אןלאן,ןבנג'מיןבראוןסטיבן ,טןקסידןמןןשל

 .פרןנסןירג'ין

II רציתילא .המןסיקליבתחןםחןפשלעצמינתתי

עלמבזבזיםהיינןשעןתהזמן.כלספירןתשיהין

הפריעההמןסיקהחשןבים.ממשלאשהיןדברים

אןתילימדהריקןדשנים.מאןדהרבהלמחןל

ששןקעירחעל ,יןפישלטבע,שלשלםעולםעל

מאחןריעמדהקסםהמילהמחזןריןת.ןעלןעןלה

הנשיבנןשאלהתעסקליחשןבןהיהזהכל

בלילילית,בליןאישיןת,פתןחןתבאסןציאציןת

אלאאשה,שלמיתןסשןםןבליןןנדר-ןןמן

נטן".שליבנשיןת

היא ,-80השנןתבסןףשהחלהשלישי,בשלב

חלןם IIןצל.אןרשלבאלמנטיםלעסןקהחלה

הזן,המגמהאתהתחיל-1990מ IIיעקב

מ- IIאןר IIן ,-1991מ IIןתכלתצל IIבשהתחזקה

שיינפלדשלהמחןלתימןתאתלהביןקל . 1993

מחקרמעיןהיהוהצלהאןר IIהיצירה.שםלפי

המנןרה,תנןעתמה,אתמניעמהשלבדיקהקטן.

דמןתשאניהאשליה ,הדמןתאתהמניעהצל

החלה-1994מהחל . IIןלהפךקטנה-גדןלה

המדןברת.השפהןעםןידיאןעםלעבןדשיינפלד

 , IIבמחןלאשה IIשנקראסןלןערביצרה-1994ב

מאןחרןשנהשןניםסולןמערבימקבץשהכיל

 12 ,"-מים"שםעםעכןבפסטיבלהןפיעהיןתר

ןבעולםבמיסטיקהדןןקאשעןסקןתתמןנןת

ןידיאןבעבןדתנעזרתכשהיאהקדןם,כי IIהתנ

שןןרץ.בןקישל

מ- IIמלאךבאבלילה IIעםנמשכההזןהמגמה

ןכןשלהשיריםששילבמחןלערב , 1997

II אןדימןניהII 1998מ-. II אתמשלבתאניעכשין

מןסיקהשירה,קריאתבטקסטים,שימןשהכל.

תרקןד'אתהקראתילספרגםהבמה,עלחיה

צןרןתעןדלישחסרןתלכךןהתכןןנתי ,'אמעדאני

הריקןדאתחןןיתישניםהרבהכל-כך .ביטןי

אניעכשיןבימתי.הסןפרהדרמטיהמתןכנן,

עליןשבתאניהרבה.לתכנןצריךשלאמרגישה

ןאדםשטהסירה ,עפהציפןרןרןאההיםשפת

ןזהןמאוד.יפהמתמזגןהכלאןפניים,עלרןכב

הטבעעםמשהןלעשןתהיכןלתבעיני,הריקןד

מסתכלתכשאניעדיין,אבל IIבן.לשלןטהזה,

מגלהאניזאתבכל ,שליהעבןדןתבכלעכשין

תמידאצליישבתןכי.מחדשגרהאםמרתהאת

סיפןר,שלסןגאיזשהןןהפנימי,המסעאת

 ,שליהריקןדןפןלחניןת.רגשןתשלאסןציאציןת

ריקןדןלאקןדששלריקןדהןאמרתה,שלכמן

 .:~זןרם".בדמידמהעדייןחןל.של
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urn Out אתלבחוןועלינוהבלטתמציתהואז

 ,האנטומיההיבטמןהאסתטית(!).משמעותו

עלכמורהז urn Outהמושגאתלהגדירניתן

באזורשריריםקבוצתשלמשולבתפעולה

רוטציההמחוללת ,התחתונותוהגפייםהאגן

המפרק.במכתשהירךעצםראששלחוץכלפי

בנתונים ,השארבין ,תלויההרוטציהמידת

לרבות ,והרצועותהשלדמבנהשלמולדים

והקרסול,הברךפרקישלמסוימתגמישות

סיבוב.שלנוספותמעלות-20-30כהמאפשרים

אינההרוטציהשלמשמעותהזאת,עם

בהיותוכילהניחסבירבלבד.פיסיולוגית

אמנותשלכל-כךוחיוניתובעני ,מחמירהיבט

קיומיתסיבהז urn Outה-מגלם ,המחול

מעברהחורגתהקלאסי,לבלטאינהרנטית

t 
בלט'טלפ'מעלות 1800שלרגלייםכפותפת'חת

1800 turnout as required by Blasis 

שלההיסטורי/אסתטיט

 l1טבעיות l1ביןההבחנהדוגמה,

מנוגדיםקטביםכשני , l1מלאכותיות l1ל

יונקותהריקודבתחוםהאמנות.בתולדות

עולםתפיסתשלהאתוסמןאלהגישות

לעומתחופשית) ,חיונית(אקסטטית,דיוניסית

 ,רציונלית(מאורגנת,אפולוניתעולםתפיסת

 ,האמנותשלהתפתחותהתהליךמבוקרת).

אותהניתב ,מקצועילעיסוקעממימעיסוק

מעשהשכןהמלאכותי,הקוטבאלבהכרח
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מלאכותיהינוהאמנות

 Art + Facere (כורחובעל

= Artificia I (. אףנבצרוכך

מלאכה,כבעלהרקדו,מו

לייטבע".נאמולהישאר

היינריךטועו ,כועליתר

ייעלבחיבורוקלייסטפוו

כיהמריונטות",תיאטרוו

טבעיחולשחזרניסיווכל

צפוי ,מודעבאופו

חרוץ·לכישלוומלכתחילה

שלביכולתהישאם

נאמנהלהישארהאמנות

ברירהלהשאיוהריבלב,דלחוקיהאולעצמה

כבסיסאסתטיתתיאוריהעללהסתמךאלא

ולהערכה.לשיפוט

-17ההמאותשלהקלסיציסטיתהאסתטיקה

ברוחהתקופהאמנותאתעיצבה-18וה

נאמנותהמחייבתאריסטו,שלעקרונותיו

אחתכלבקפדנותשמגדירהחוקיםלמערכת

מוסכמותסמךעלהקאנוניותהאמנויותמו

בקונטקסטייטבעיות"המושגקבועות.גנריות

דהיינו ,"לחוקייצייתנותלצייואפוא,בא,זה

מאוזנתהרמונית, ,אחדותיתבמתכונתדבקות

ופרופורציונלית.

למרותהיפות,האמנויותביונכלללאהריקוד

הנאורההאליתהמצדונשניםחוזריםנסיונות

האמנותשלבמושגיםבולדוומקצועבעלישל

בתחילתנוצרלכךאיהעתיקה.הקלאסית

הבלטחוקיאתלהגדירכורח-17ההמאה

תביעתםאתלבססכדי ,הקלאסיציזםברוח

רצינית.אסתטיתלהתייחסותהמחולאמנישל

המלכותיתהאקדמיהבפאריסשנוסדהלאחר

בושאמפ-הראשוומנהלהניסח ) 1661 (למחול

) Beauchamps ( עדהמהווהכלליםמערכת

30 

מעורערבלתיבסיסהיום

וביסודה ,הבלטלאמנות

שלהפוזיציותחמש

 .הרגליים

חמשהוהפוזיציותחמש

לחלוקתשונותצורות

שתיביוהגוףמשקל

ווכשהעיקרהרגליים

 ,בהוהמיוצגהמשותף

הפתיחה.עיקרווהוא

;;;; ;;;i ~ i אקיםהרוסיהאסתטיקו

 ) Vol i nsky (וולינסקי

חמשאתמדמה

 ,הבלטשל ) Embryos ( "עובריםיילהפוזיציות

האמנותשלהגנטיהקודמגולםשבתוכוכיווו

שלחוץכלפיהאוריינטציהזהובכללכולה,

והצעדיםהתנועותשכלמשמעהרגליים.

תולדותאלאאינםהקלאסיבלקסיקוו

חמששלהקאנוניזציההאלה.היסודפוזיציות

רקלאעצומהחשיבותבעלתהיתההפוזיציות

המחולאתלסווגהיהניתושבזכותהמשום

ריקודייוולטיר:דבריברוח ,"דעתיישלכסוג

 ,) 2 ( "לחוקיםכפוףשהואמשוםאמנותהוא

שלשיטתימארגשיצרהמשוםבעיקראלא

ומחוותצעדיםכיוונים,

רציונלהעמידהובכך

בעלאינטגרטיבי,גיאומטרי,

חשיבותבעלותהשלכות

המחוללהתפתחותעליונה

במערב.הבימתי

באמצעותהתנועותטווחעללהשפעתובנוסף

 Turnה-הקלהיר,ךפרקשלהתנועהחופש

Out לצדומצדלאחורהמשקלהעברתעלגם, 

שהיאיותר,וזריזהנוחהתזוזהאפשרובכך

 . De Coteו- En Arriere "התקדמותיילהכרחית

אתספקללא Turn Outה-קידםזהבמובו

 , Terre a Terreצעדישלהמורכבתהטכניקה

אובגבוטביטויהאתמוצאתשהיאכפי

 .-18ההמאהשלבמינואט

לאמנותהמחולשלהפיכתועםבבדבד

קידוםתוך ,) Performing Art (בימתית

שלהמקצועיומעמדםהטכניתמיומנותם

האקדמיהריקודהתפתח ,בתחוםהעוסקים

באווירלחגיגות(שנועדצורניממפגובהדרגה

אולמותשלהגלריותמולצפייהאוהפתוח

בחללשמקומהמסוגננתלאמנותמוו),האר

תיאטראותהאופרה.במתחללומוגדר:סגור

שלהראייהשדהאתתוחמיםהחדשההעת

שלוהצפייהזוויתאתומגביליםהקהל

הפרספקטיבה.לחוקיבהתאם ,מלכתחילה

כלעללחלל,גוףביוהיחסזוכהאלהבתנאים

נוסף,למימד ) Croise, Efface, Ecarte (כיווניו

יהיואשריהיושכו,הפתיחהמוישירותהנובע

 ,שהפתיחהלהניחסביר

חמשגםזהובכלל

לא ,הרגלייםשלהפוזיציות

שלבזמנולחידושנחשבה

פתוחותרגלייםייבושאמפ.

 ,הנראהככל ,היו "היטב

מקובלתחברתיתנורמה

ה-המאה(בתחילתהגבוהיםהמעמדותבקרב

מו ,הגבריםאתבעיקרהפתיחהחייבה 17

גלויותהיולאהגברותשרגליהפשוטהטעם

להגדלתתמריץשימשוהפוזיציותחמשלעיו).

שלהתנועהטווחולהרחבתהפתיחהזווית

לייחסניתומכךכתוצאההתחתונות.הגפיים

הבלטשלהמתוחכמתהטכניקההתפתחותאת

 Turn Outה-להתפתחותרבהבמידההקלאסי

שלהדרישותמוההדרגתיבמעברולחלקו

הרנסנסשלהחצרוריקודיהעםריקודי

הקרקעבתוואיבעיקרשהתמקדוהמוקדם,

Floor) (Pattern , שלוכללמשומורכבלקאנוו

ג'סטות.

שהרקדופירושו T u rn Outהריקו,דנפתולי

הצופה.לעינימגופוניכרחלקהזמוכלחושף

עיקרוומקדם ,קירסטייולינקולוטועוכ,ך

של ) Legibility (הקריאהבהירותאתהפתיחה

 .) 3 (הקלאסיהבלט

הבלטשלוהאסתטיקההטכניקההתפתחות

מזווית Turn Outה-שלהגדלהבהתמדהעודדה

למימושעדבושאמפ,שלבימיו , 45של

 , 180כלומר ,שלוהמירביהאנטומיהפוטנציאל

הפתיחהזוויתהגדלת .-18ההמאהבשלהי

ההתרוממותתהליךשלקטליזטורגםהיוותה

תויפתחוה,אלמלאשכוהמחול.בתולדות



לממשהיהניתולא Turn Outה-שלהמןחלטת

הןןרטיקליןתעיקרןושלהכןתרתגןלתאת

הבהןנןת.עלהעלייה ,בבלט

נזקקיםאנןהזןהקביעהאתלהביוכדי

אלרגילהמעמידההמעברמכני.ביןלהסבר

שןןישלמסןיםאיזןודןרשהאצבעןתקצןת

 ,למשלמקבילןת,ברגלייםמעמידההמשקל.

העברת Pointעלהתרןממןתלכלנדרשת

צירביוןאחןרה,קדימהניכרתמשקל

איןר).(ראההגןףשלהאנכילצירהגרןןיטציה

היעילןתחןסר ,) 4 (סמןאלגרמושמסבירכפי

בזכןתרקנמנעלמשנהןאחדמצירהמעברשל

הצירים.שניאתהמלכד , Turn Outה-עיקרןן

דיןק ,מהירןתהפתיחהמעניקהזןמסיבה

ההתרןממןת:צןרןתשארלכלגםןברק

אלבציה"ייןה- ) Ballon ( "באלןו"ה

) Elevation (. שלשלםמכלןל ,כועליתר

יכןללא ," Batterie "רגלייםבהצלבתקפיצןת

 . Turn Outללאכלללהתקייםהיה

 Turn-שהנראהאיקןנןגרפיןת,עדןיןתעל-פי

Out 18ה-המאהבמהלךרבהבמידהשןכלל , 

 ,נןדדיםןאקרןבטיםרקדניםלהקןתבאמצעןת

אירןפהברחביןפעלן ,"גרןטסקיייבשםשנןדען

למראהבניגןדאבלהממסדי.התיאטרןובשןלי

לכף Turn Outה-שמקנההארצי-גרןטסקי

(מראהןהלהטןטנןתהליצנןתבתחןמיהרגל

שטןחןתגדןלןתנעליםעל-ידילעיתיםהמןקצן

ה-בנעליהפתיחהמשןןהבמיןחד),ןרחבות

Point המתאפייודימןיהקלאסיתלבלרינה

ןאלגנטיןת.אןןריריןתבקלילןת,

מןשגיםבראשןנההמירן-18ההמאהבשלהי

הדרישןתאתן"גאןנןת"ייטעם"כגןו

נשמעהבמקןמו iהנןקשןתהפןרמליסטיןת

האמושלהאישיהביטןילחןפשהקריאהעתה

מוחריגהאפשרןאלהמרכיביםהיןצר.

בשיפןטהמקןבלןתהקלאסיציסטיןתהנןרמות

כאשרמנטית.הרןהתנןעהברןח ,האמנןתי

ביקןרתגםעמדה ,בבלטאלהעקרןנןתנטמעו

שעיקרהמןחלטת,רןןיזיהבפניהמחול

צעדישלהאקספרסיבילהיבטמחןיבןת

 Turnביוהשילןבהעשירזןבנקןדההריקוד.

Out הקלאסיהבלטאתהאצבעןתלעבןדת

ייספירלהשלניאן-גוטיתבאשלייה

להשגה.ניתוהבלתיאלהשןאפת "ןרטיקאלית

אמצעיהאמנןתילריקודזהשילןבהעניקבכך

כלפיהמתמדתהשאיפהעםלהתמןדדןתיחודי

עליתרהבלט.תןלדןתאתשמאפיינת ,מעלה

הבלטלרשןתהעמידההחדשההטכניקה ,כו

רעיןנןתלמימושכמןהןמאיומתאיםיכל

של ) strum und drang ( "ןהפרץהסעריי

התקןפה.

ןמבקריםאמניםהדגישן-19ההמאהבמשך

סממנישלמוחלטבהיעדרהצןרךאתרבים

להשיגכדיהאמנןת.מעשהשלבתןצרמאמץ

אמינהלהיןתהאמנןתיצירתעלהיהשלמןת,

 ,קיןמהתאבהמחייבכורחלשכנע ,בטבעיןתה

יצירההטבע.סדריאתהמחייבלכןרחבדןמה

הקןשיעקבןתאתלטשטשבידהעלהשלא

התביעהלנחןתה.נחשבה ,במימושההכרןך

להסתרת ,(דהיינן "טבעיןתיילהחד-משמעית

שלבעןלמהנלהבתלתמיכהזכתההמאמץ)

שרקדניןת ,אפןאיפלאלא .טרפסיכורה

אתבהןפעתושגילמו ,טליןניכמריהמהןללןת

 ,להערצהמןשאהפכןהקלילןת,אשליית

הרןוחת.לאסתטיקהבהתאם

ןלקלילןתלקלןתהדרישהסללהמהרהעדאבל

בתרןמתןלשמה.הןןירטןאןזיןתשלדרכהאת

 ,מהירהמשקללהעברת ,התנןעהטןןחלהגדלת

ןליכןלתהאצבעןתלעבןדתהרגליים,לזריזות

 Turnה-קידם ,צןרןתיהכלעלההתרןממןת

Out הבלט.שלהןןירטןאןזיההיבטאתגם

גןברתשאיפהסימנה ,מצדה ,הןןירטןאוזיןת

נלאיתבלתילהשקעהכלןמרלשלמןת,ןהןלכת

כ,ךהעיו.מוהמאמץאתלהסןןתכדימאמץשל

ביתרהבלטנטה ,הןןירטןאןזיןתשלבעטייה

עבראללכאןרה, "טבעי"במדבקןתןשאת

להשןןתלןינסןולאנדרהשהתירדבר iמכני""ה

מכןנהיילבמיטבןהקלאסיהבלטרקדואת

אןתהגרמה ,אירןניבאןרח .) 4 ( "יןפילייצןר

התןרהלהתמןטטןתמןקצנתןירטןאןזיןת

ערכישלמחןדשתןלבחינההאסתטיציסטית(סס 00 (

כלעל En Dehorsהפתיחהןבכללםהמחול,
 oהוורט'קל' Oהצ'ר'שב' 1ב'ה'חט

he relationship between the two vertical axes אחתאףןיתרהלא ,זאתעםיחדמשמעןיןתיה.ז
 20ה-במאההמערביהבימתיהמחןלמצןרןת

) .4 A 

~~ 
 .X Cכ Cכ

פתוחות Oרגל"כפותשלהתמ'כהמרכז

he center of the two feet support base ז

) turned-out ( 

מקב'לות Oרגל"כפותשלהתמ'כהמרכז

he center of the two feet support base in ז

parallelstance 

הפתיחה.יתרןנןתעל
וו

וווו
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2. Volt, [1751 in Beaumont, C., (1954)] ed . A 

Miscellany for Dancers, London: C.W. Beaumont 
" 3. Kirstein, L., (1976) "Classic Ballet: Aria ofthe Aerial 

in Copeland, R., and Cohen, M., (1983) ed. What is 
238-. Dance, New York: Oxford University Press, p 

243 
" 4. Levinson, A., (1925) "The Spirit of the Classic Dance 

: heaterArt זin Cohen, S., J., (1977) ed. Danceasa 
Source Readings in Dance History From 1581 to the 

113-117 . Present, London: Dance Books Ltd. p 
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הפורמליבחינוךמחול

המרץבמלואנמשכתלמחולהחינוךפעילות

שלהפרידהעקבניהוליותהכבדותאףעל

למשרד(שעברהספורטמרשותהמחול

העליונההמקצועועדת .והמדע)התרבות

ליושב-מחודשת.בהיערכותלדוןכדיהתכנסה

במקוםפל,דציונהר I1דמונתההוועדהראש

השניםבחמשהתפקידאתשמילא ,רונןדןר I1ד

האחרונות.

הוראתעלהארציתהמפקחת ,רוןנורית

ואתחופשלשנתיצאה ,הספרבבתיהמחול

עםיחדעבדהרוןגלעד.שאולממלאמקומה

למחולהיסודותאתשהניח ,ל I1זחרמוןשלום

אתמילאהפטירתועםהפורמלי.בחינוך

עלארציתלמפקחתמונתה-1995וממקומו

הספר.בבתיהמחולהוראת

שלנבחרותעבודותערבהתקייםבמארס-20ב

במרכזהמחולבמגמותהעליונותהחטיבות

הערבשריד.יוסיהחינו,ךשרבמעמדסוזן-דלל

 I1בולרו I1הבאות:העבודותאתכללגייהחג

גבעתיים)ילין/,תלמה"(תיכוןפרייגאלמאת

I1 מורגנהפטהI1 תיכוןמרקישאירנהמאת)

I1 בליךI1 גן)רמתI1 מאת "בתוכה?נשארעודמה

 ,א'עמל(תיכוןאוסמוומורןאמסלםתהילה

מפצח I1מתוךהפרחים"ואלס"תקווה)-פתח

פטיפהעל-פירייטפטרמאת I1האגוזים

ולמחוללמוסיקההאקדמיה(תיכוןואיוונוב

בתנועהשלווה"ירושלים),רוביןעל-שם

לאמנויותספר(ביתקרםרונימאת I1מתמדת

מאתיער"כחייתו"חיפה),ו I1ויצולעיצוב

בשיתוף "אופק"חינוך(ביתףיכלאילנה

רונימאת I1תביעט I1געתון)למחולהאולפן

למדעים(תיכוןטאובהושירהיסעור

רמת-השרון) ,אלוןיגאלשםעלולאמנויות

עירוני(תיכוןכרמייורםמאת "פרוזאק"

אוהדמאת "ה'צ"זאצ'חלון) ,/קרית_שרת"

תל-אביב). ,'אעירוני(תיכוןנהרין
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במגמותהמעשיותהבגרותבחינותהושלמו

בטכניקהנבחנוהבוגרים .הספרבבתיהמחול

בנוסףובקומפוזיציה.מודרנית)ו/או(קלאסית

בתולדותפנימיותבחינותמתקיימותלכך

הבחינהובאנטומיה.במוסיקה ,המחול

התקיימהבמחולהגמרעבודותשלהמעשית

 . 15.3.2000 ,וינגייטבמכון

חדשההנהלה-כרמיאלפסטיבל

ביןהשנהיתקייםבכרמיאלהמחולפסטיבל

13- שלהאמנותיוהמנהלמייסדוביולי. 11

אחרימתפקידופרשכרמון,יונתןהפסטיבל,

 .הפסטיבלעםמזוהההיהשבהן ,רבותשנים

הואהפסטיבלשלהחדשהאמנותימנהלו

להקותשלומנוסהותיקמדריך ,ממןשלמה

ל I1מנכ ,סולומוןאהרוןלדברישונות.מחול-עם

שלהבסיסיתהתבניתייסודו,מאזהפסטיבל

יהיהאבל ,רדיקלישנויתעבורלאהפסטיבל

יעמדוההרקדותצעיר,קהלהשתתפותעלדגש

מולטימדיה.מופעיויתוספוהאירועיםבמרכז

להיותאמורהשנהשיופיעוהזרותהלהקותבין

הלהקהן.'ימבייגסיןשלהלאומיהבלט

בוטלוכהעדאבל ,פעמיםכמהכברהוזמנה

השלטונותעל-ידיהאחרוןברגעהופעותיה

 I mageה-שלמופעיםיהיוכןהסיניים.

Theatre , השחורהתיאטרוןמלהקותאחת

זקסומריאנהעפרשללהקתםוכןמפראג,

בכרמיאלהופיעהשכבר(ונצואלה),מקרקס

אחדות.פעמים

חדשהבתוכניתיוצאתכרמוולהקת

פסטיבלמניהולהתפטרכרמוןשיונתןלאחר

 ,להקתועםלעבודההתפנההוא ,כרמיאל

בתוכניתהלהקהתצאובמאי ,כרמוןלהקת

שאוביםשיבוצעוהמחולותמןרבים .חדשה

התלבושותאתהעבר.מןהיצירותמרפרטואר

אתהמלווהוהמוסיקהכרושצ'בהאנהעיצבה

מוכריםשיריםשלפסיפסהיאהתוכנית

כרמוןיצראחדותשניםלפניפעם.שלונעימות

מחוליום-ירושלים.לכבוד I1דויד I1המחולאת

בתוכניתעודהבכורה.לכבודעכשיוחודשזה

 ,/כנעןלילות" ,רחלשירילפימחולותמחרוזת

זהמחולהתיכון.היםריקודיבסגנוןומחול

שלהחלוצותאחת ,קדמןלגוריתמחווההוא

יצירותיוגםבתוכניתהישראלי.העםמחול

לפי I1הקטנההרועה I1כרמון,שלהמוכרות



ו/ריקודןאדמוןוילנסקימאתמ_מנסיק

בסוףגרציאני.יצחקמאתלמוסיקההדייגים"

מופעיםלסיןרכרמון""להקתתצאהקיץ

באירופה.

ב-~יץ iלקורסמלגה

American Academy of Ballet 

הראשונההשנהזוהעניקוב 1Iבאהההספרייה

חברה , Mignon furmanשלמיסודהמלגה

ה-שלהאמנותיתומנהלתהידידיםבאגודת

American Academy of Ballet . המלגה

ברמת 14-20בגילאימחוללתלמידימיועדת

Intermediate\Advanced אתכוללתוהיא

הטיסהעלויותוכלכלה.,לינההקורסעלות

באחריותהקורסלמקוםעהוהתחבןרה

שמונתבפברואר.נערכומיוובחינןתהמשתתף.

כדילארה"בשנשלחבווידיאוצולמןהנבחרים

בזוכה.תבחרהאקדמיהשהנהלת

 2000בשנתלמחולחלונות

בעומרבלייגיתקייםשבההשלישיתהשנהזו

הישראליתספרייה 1Iבארציכינוס ) 23.5.2000 (

במחול.ענייוובליחוקריםלמורים,למחול"

עלהפיקוח-החינוךמשרדמטעםנערךהכנס

למחול.והספרייה DACIמתא"ו,המחול,

בשנתלמחולחלונות I 'הכינוס:נושאהשנה

עמיתיםלשתףהכינוסמטרת ." 2000

למחול.החינוךבתחוםויוזמותבפרויקטים

ישלחובכינוס,להציגהמעונייניםקוראים

אלהצגתוודרךרעיוואתהמפרטותהצעות

אריאלה.בביתלמחולהספרייה

צעיר"!!מחולבנס

יימחולשלכנסשמתקייםהשישיתהשנהזה

לחינוךהמנהלהחינו,ןמשרדידי-עלצעיר"

מחול 1Iבמפעלהנוער.ועלייתהתיישבותי

-יסודייםעלבתי-ספר-120כמאוגדיםצעיר"

בדרום.ליוטבתהועדבצפוווסאסאקצריןלמו

רבומספרהקיבוצייםהספרבתיהנוער,כפרי

זו.במסגרתנכלליםאזורייםבתי-ספרשל

פלורליזםדגלועלחרתצעיר"יימחולמפעל

דירוגאותחרות(איואנטי-iוייטינגסגנוני,

מענהומתוחברתיתהטרןגניותעבודות)

המנהלתהיתהאלדורגביהפריפריה.לצורכי

והיום ) 1995-96 (הראשונההאמנותית

בהיר,ניצההאמנןתיהניהולעלמופקדת

בריתשלהמח2במדורמרכזתגםשהיא

הקיבוצית.התנועה

השופטעיןובקיבוץנחוםבכפרנערךהכנס

 OOO,1כ-השתתפו .) 2000במארס, 15-14 (

אולפניםחינו,ןמוסדות-50מצעיריםרקךנים

לחלקםהארץ.ברחבימחולומרכזיאזוריים

המחול,עולםעםהיכרותראשיתזוהי

שרכשגוניסיוולימודלשעותהמשך-ולאחרים

ההומורבנושאהכנסהתמקדהשנההבמה.על

שיינפל,דניבהאורחים:המוריםביובמחןל.

לדניאלוני,מיריולאסוב,אנהבוקר,יורם

שבויורםווסטוו,דענתמנצורה,אורןסלע,

להקתשלמופעחתםהכנסאתקול.וסיקי

ורטיגו.

גםדומהפעילותמקייםלהתיישבותהמנהל

הקולנועהתיאטרןן,המוסיקה,בתחום

היאהאירועיםמנהלתהפלסטית.והאמנות

לחינוךבמנהלהאמנויותמרכזתרז,מיכל

הנוער.ועלייתהתיישבותי

-19המהמאהחברהריקודינשף

מןחברהריקודיערבישנינערכומארסבסוף

ה"קוטיליוו"נלמדשבהם-19ההמאה

היאב 1Iמארההמורהטטו.קרולבהנחיית

-15ההמאהמוחברהריקודיומשחזרתיוצרת

שחזרהמחקריהבמהלך .-20הלמאהועד

מכהנתהיאחברה.ריקודי-100מיותרויצרה

רפאל,בסוקולג'בדומיניקולמחולהחוגכראש

הספרייהעל-ידינערךהאירועקליפורניה.

סביוו-ו/ויצו"ייעזרה"וארגוניבישראללמחול

יהודה.גני

אשרמטהמתנ!!ס-למחולאזוריאולפו

צ'קשירובוריסאתהזמינהארנוויהודית

מעצבצ'קשירו,לסדנה.חדשהעבודהליצור

הואמיגוסלביהובמאיכוריאוגרףתלבושות,

 Cristalהיגוסלביהפרסחתורב-תחומי,אמן

Prism חתווכן , 1995לשנתתלבושותלתכנוו

לשניםרב-תחומיתלאמנות Ulupudsהפרס

יוצרהואצ'קשירו 1996מאז . 1996 , 1994

ומגיעאשךמטהלמחולהאולפושלאורח

בשנהבו.עבודהלחודשייםשנהמדיבקביעות

וצבעתנועהשלפרויקטלסדנהיצרשעברה

שהועלתה ,"וותייאלמאתיצרהשנהואילן

עשירכשעה,שלמופעזהוכברי.קיבוץבאולם

הרמהאתשהפגיוובדימוייםברעיונות

הסדנה.תלמידיהגיעושאליההגבוהההטכנית
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בינלאומיתהצלחה

פזטליההישראליתלרקדנית

בבלטשרןקדת ,פזטליההישראליתהרקדנית

ןקרתייםיההפרסיםבאחדזכתה ,קןלברג

פיליפשלהבלטפרס-בעןלםבמחןלביןתר

מןענקזהשפרסהשביעיתהשנהזןמןריס.

תרםייהשןפטיםשלהחלטתלרקדןבשןןדיה

בראשןנה ."המחןללאמנןתמשמעןתיבאןפן

קןלברגמבלטלרקדניתהפרסמןענק

שןןדית.אזרחיתשאיננהןלרקדנית

ריקןדלמדה .-1968ביןרקבניןנןלדהפזטליה

בהאג.המלכןתיןבקןנסרבטןריןןבישראל

בלהקתחברההייתהשניםשלןשבמשך

 .סקאפינןבבלטןבהמשךבת-שבע

 .קןלברגלבלטטליההצטרפה-1992ב

הופעהעםזמטיתיכררקדניתהיאפזטליה'

בביצןעביטןילידישבאההבמהעלמגנטית

היא .ןדרמטייםטייםמוריסהןתפקידים

 ."במיטבההתנןעהשלהדינמיקהאתמפרשת

השראשןיןשבלמחןלהמןזיאןןמנהל

מסר ) Erik Naslund (נסלןנדאריק

-'רn ,1ו1רורמעשירהפזטליה"שכ.עיתןנןת

רןהיאקןלברגבלטהתפתחןת

 ."ביןתרהגבןההג!ןלמית

קרלסןןןיקרןלהכוריאןגרפיתפז.עלןעןד

השתקפןת-אישהייבשםסןלןריקןדלהיצרה

עןסקהמחןל ."ומעיינותנחכיםהאןקיאנוס,

 .ולמסתוריןלמיםבהקשרובדימוייםבאישה

מצןינות.ביקורותקיבלהפזשלהןפעתה
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 Talia Pazפזטל'ה

יורקניושלהבינלאומיתהבלטתחרות

התחרותתתקייםהשנהביוני-Z5-5ב

לחבריןרק.בניןלבלטהשישיתהבינלאןמית

הבאים:המחןלאמניהשנההתמנןהשופטים

חברר"ין ,) Cynth ia Gregory (גרגוריסינתיה

מיןם NYCBה-עםשרקדההבלרינה ,השופטים

היןוסדן.

ארגנטינה,ילידרקדן ,) Julio Bocca (בוקהחןלין

הבלטתיאטרןןשלהראשיהרקדןעכשיו

האמריקאי.

שלהכוריאוגרף ,) Boris Eifman (אייפמןבוריס

 .פטרבורגבסנטשמןשבה ,להקתו

המנהלת ,) Carla Fracci (י'פראצקארלה

 ,סקאלהלהשלהבלטלהקתשלהאמנןתית

מילנן.

הרקדניתשהיתה ,) Ka ri n Ka i n (קייןקארן

קנדה.שלהלאןמיהבלטשלהראשית

 ) Jean-Christopheמאיןז'אן-כריסטןף
) Maillot , האמבןרג,בלטשלראשירקדןלשעבר

קארלן.מונטהדהבלטשלהאמנותיומנהלן

האמנןתימנהלן ,) Zhao Ruheng (רואנגאאן'ז

בייג'ינג.סין,שלהלאומיהבלטשל

כוריאוגרף ,) Rudi van Dantzig (דנציגןאןרןדי

הבלטשלהאמנןתימנהלןלשעבר ,נודעהןלנדי

הולנד.שלהלאומי



לשעבר ,) Konstanz Vernon (ורנוןקונסטאנץ

שלהלאומיהבלטשלאמנותיתומנהלתרקדנית

מינכן.בוואריה,

N.Y International Ballet Competition 

10107 W 57 ST, Suite 1023, New York. NY 

212/956-1520 : phone 

8406 -212/586 : fax 

E-mail: nyibc2000@nyibc.org 

בגרמניהמחוליריד

נוספתפעםיתקיים ,ביוני 8-10ב- ,הקרובבקיץ

/I מחוליריד/l זהו .-וסטפאלןנורדרייןאזורשל

סוכנויותשלדוכניםלהקות,שלרגילבלתימפגש

שללאורהוצאותמחול,בגדיויצרניאמרגנות

אביזריםושארוידיאוקלטותמחול,ספרי

יתקייםהירידלתחום.השייכיםומוצרים

שהיהכפיפחם,מכרהפעםששימשובמבנים

כוריאוגרפימרכזנפתחזובשנהשנתיים.לפני

לשעבר,המכרהשלהמקלחותבבנייןחדש

המרכזמשמרת.בכלהכוריםמאותאתששימש

מנהלתלינקה,סוזנהעל-ידימנוהלהחדש

הירידהסמוכה.העירברמן,שלהמחולתיאטרון

נורדריין-אזורשלהמחולמפסטיבלחלקיהווה

,שמנהלוביוני-1-8ב,שיתקייםוסטפאלן

היאשלולית l/והמנכיונקרס,מרקהואהאמנותי

מקוםלשכורלמעונייניםנוימן-שולטהייס.אננה

לכתובת:להתקשרניתןביריד

, International Dance Fair- NRW 

Landesburo Tanz 

Im Mediapark 7 - D - 50670 Koln 

52/50 57 221-226 ) 0 ( 49 ++ : Tel 

51 57 221-226 ) 0 ( ++49 : Fax 

 2000מחול

יתקיים 2000בשנתהמחולמחקרבנושאקונגרס

בקונגרסבוואשינגטון. 2000ביולי 19-23בין

ובהם:ב l/בארההחשוביםהארגוניםמשתתפים

המחול,למחקרהחברה ,המחולמבקריאיגוד

בנש,תנועהכתבומדע,רפואהלמחולאגוד

המחולשללהיסטוריההחברהבמחול,תרפיה

לפרטים:למחול.הלאומיוהארגון

, Dr. Rima Faber 

C/o National Dance Education Association 

207 4948 ST. Elmo Avenue, Suite 

20814 Bethesda, MD 

301-557-2880 : Tel 

301-657-2882 : Fax 

E-mail: ndeo@erols.com 

אינטרנט:אתר

www.artsnet.org/dance2000 

מקוםמשנה DANCE MAGAZINEהירחון

המערכתמשרדי,עברו 2000שנתמראשיתהחל

 Danceבעולם,למחולהעתשבכתביהגדולשל

Magazine , זוהחלטהלקליפורניה.יורקמניו

ג'אניסחדשה,ראשיתעורכתשלממינויהנבעה

ברמןאוקלנד.תושבת ,) Janice Berman (ברמן

במשרדישישארפיליפ,ריצ'ארדאתהחליפה

 .מוגדרבלתיניהוליבתפקידיורק,בניוהעיתון

הרגיל.מןשונהאינה 2000ינוארגליוןמתכונת

שלההחלפהתגרוםלמהלקבוע,שמוקדםכך

משרדוהמערכת.כתובתושלהראשייםהעורכים

כמוהשם,ידועיהכותביםוגםהעת,כתבשל

יורק.מניולעבודימשיכובארנס,קלייב

הבריטיהמלכותילבלטחדשיםאולמות

הבריטיתהמלכותיתהאופרהשאולםאחרי

אתששימש ,) Covent Garden (בקוונט-גארדן

יותרבמשךסגורהיההבלט,להקתואתהאופרה

הוא-יסודייםשיפוציםביצועלשםמשנתיים

הכניסה .שעברבדצמברלקהלמחדשנפתח

שוקפעםהיהשבולמקוםהועברההראשית

חדשיםחלליםנוספוהבלטוללהקתהפרחים,

אבלהוגדלה,לאהראשיתהבימהלחזרות.

לפנישהיהכמועתהזוהרוהואשופץהאולם

להקתשלהאמיתיתהבעיהאבלרבות.שנים

החזרותושטחהמיקוםאינההמלכותיהבלט

האמנותי,מנהלהיהיהמיאלאלרשותו,העומד

 .תתקדםהואכיווןולאיזה

נורייברודישלהארכיון

ביותרהעשיריםאחדנורייב,שלהפרטיהאוסף

ובפילם,בווידיאומחולסרטיבתחוםבעולם

האגדי,הכוכבשלהאמנותיתדרכוכלאתהמתעד

שללמחוללספרייהעזבונומנהליעל-ידינתרם

האחרונותבשנתייםיורק.בניולינקולןמרכז

והאוספיםיסודיים,שיפוציםהספרייהעברה

 .זובשנהלקהלשובייפתחו

קולברגבירגיטלעולמההלכה

המודרניבמחולמובילהדמותהיתהקולברג

 Cu 11 bergשלהקתהמשוםרקלאהשוודי

Baletten מובילהלהקההזההיוםעצםעדהיא

מעיןשהעמידהמשוםגםאלאבסקנדינוויה,

רקדןהואאקניקלסהבכורבניה,שושלת:

הואאק,מץוהצעירבינלאומיתברמהמצטיין

בדורנו.הגדוליםמןכוריאוגרף

מחוללמדההיא .-1908בנולדהקולברגבירגיט

תחילהגראהם.מרתהאצליורקובניובשוודיה

אבלהמלכותי,השוודיהבלטללהקתהצטרפה

השוודיהכוריאוגרףעםיחדיסדה,-1946ב

להקה ,) Ivo Cramer (קראמראיווהוותיק

העלמה I/היאביותרהידועהיצירתהמשלה.

 ,סטרינדנברגאוגוסטמאתקצרמחזהלפי , l/ג'ולי

בעלתביןאפשריתבלתיאהבה I/מתרחשתשבו

אחוזתה.מפועליאחדלביןלז'אן,ג'ולי,אחוזה,

ותשוקותיצריםמלא ,בהירצפוניקיץלילזהו

המחולבימתעלהאחרונההופעתהאסורות.

מחולאק,בנהשל " Soweto "ביצירההיתה

שבו ,בדרום-אפריקההשחוריםבדיכוישעסק

שלדמותמאודמאוחרבגילקולברגרקדה

על-בארץבוצעזאתיצירהאפריקאית.קשישה

דמותכשאת ,הקיבוציתהמחוללהקתידי

ארנון.יהודיתגילמההקשישה

 Birgit Cullbergקולברגב'רג'ט

ההולנדי-אמריקאיהרקדן-הובינגלוקאס

לעולמוהלך

בכרוניניגןנולד ) Lucas Hoving (הובינגלוקאס

שלבלהקתוכרקדןדרכואתהחלהוא .-1912ב

שלבלהקתהרקדשם ,ב l/לארהועבר,יוסקורט

שללקבוצתוהצטרףאחר-כךגראהם.מרתה

ברביעייהיאגוהמנוולדמותאתויצר ,למוןחוסה

הצליחשבה ," The Moore Pavane "המחולשל

המחזהשלמדויקתבבועהלמוןליצור

רבותשניםלימדהובינג . l/אותלו I/השקספירי,

האחרונותבשנותיו .כרקדןדרכואתשסייםאחרי

השנה.בראשיתמתשםהולנ,ד ,למולדתוחזר

האקדמיהלמנהלהתמנהוירסטןסמואל

רןטרדםשללמחול

בשוויץ.נולד ) Samuel Wursten (וירסטןסמואל

בניורבותבלהקותורקדב l/לארהנדדצעירבגיל

וללמדליצורהחללאירופה,שחזראחרייורק.

עיקראבל ,וישראלצ'כיהביניהןרבות,בארצות

למנהלהתמנה-1994בבהולנד.היתהפעילותו
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בהאג,ההולנדי",המחולפסטיבל IIשלהאמנותי

הוא 2000מקיץהיום.גםממשיךהואשבותפקיד

ברוטרדם.האקדמיהשלהאמנותיהמנהליהיה

 Jacob's Pillowב-למחולקיץוקורספסטיבל

 Jacob's Pillow Danceהיוקרתיהמחולפסטיבל

Festival במסגרתבארה"ב.הקיץבחודשיייערך

קורסים,שיכלולקיץספרביתיתקייםהפסטיבל

 4.6- (מרקסויקטוריהעל-ידיכוריאוגרפיהכמו,

 12.6- (מרקסברוס-ידיעלקלאסיבלט ,) 11.6

על-ידיוברזילאיותאפריקאיותתרבויות ) 25.6

מילטוידיעלמודרנימחול ,) 9.7- 26.6 (ליטהג'יליו

על-ידיברודוויבסגנוןג'אז ,) 30.7-31.7 (מאייר

20.8-31 (וולקרצ'ר ידיעלוקהילהומחול ) 7.

לפרטים: .) 2.9 21.8 (מילרסלסטר

637-1322 ) 413 ( + : tel 

www.jacobspillow.org 

בדנמרקקיץקורס

המלכותיהבלטבמסגרתיתקייםלבלטקיץקורס

לעולםמסברבמחולמופער
נכרנ aרזהניהעזרכת:

אנגליה
בלונדוןהשנהיערך Spring Loadedפסטיבל

6-1התאריכיםבין  ,שיציגוהלהקותבין . 4 .. 3.

ושתי , Yolanda Snaith 'סנייתיולנדהלהקת

הצ'ומליסאנדרסוןליאהשלהלהקות

) Cholmandeleys ( נשיםלהקתשהיא, 

שהיא ) Featherstonehaugh (ופדרסטונהוף

שלזבנגלהקתתופיעכןכמוגברים.להקת

קרולשללהקתההישראלית,ורדימוןיסמין

אירועים.מגווןעודויתקייםבראון

חדשהעבודהעםתופיע dv8להקת

אוסטרליה,בסידניבאוגוסט, " Funnyland "צעיריםלרקדניםמיועדוהוא 22.7-3.7ביןהדני

תחתבספטמברבלונדוןתועלהעבודהואותהבלטושיעורימגוריםכוללהקיץקורס . 16-18בני

 ." Wasted "השםלפרטים:הלהקה.מוריעל-ידי

The Royal Danish Ballet של"מאנון"אתיעלההמלכותיהבלט

Tordenskjoldsgade 8, 1055, Coppenhagen K ,מקמילןII החדשהעולםII הארטמתיושל

תועלהבמאי-9וב-6בפטיפה.של IIקופליה IIו

כוריאוגרפיהתחרות

תתקייםלכוריאוגרפיהבינלאומיתתחרות

במאי. 20-21התאריכיםביןשבגרמניהבהנובר

לפרטים:

Ballett Gesellschaft Hannover e.V 

Ferdinand-Walbrechtstr. 13, D-30163 

Hannover 

511 +49 : Tel: +49511 3943110 fax 

39434115 

לג/אזקונגרס

שבניובופאלובאוניברסיטתיתקייםהקונגרס

וכןמופעיםיתקיימו . 6.8-2.8בתאריכיםיורק

המורים:ביןג'אז.בסגנוןשוערים

Gus Giordano, Frank Hatchett, Pasty 

, 5wayze, Joe Trmanine, Randy Duncan 

Nan Giordano, Joe Lanteri, Pattie Obey and 

Judith 5cott . 

לפרטים:

, Jazz World Congress 

614 Davis ST. Evanston, IL 60201 USA 

847-866-9442 : phone 

847-866-99228 : fax 

ij6 ;םננ

היצירואת,שתכלולדיאגילב"אגדת IIהתוכנית

" IILes Biches ניז'ינסקה,שלII משחקיםII 

ציפור"וניז'יסקישל "פאוןשלצהריםאחר IIו

פוקין.של IIהאש

במארסיופיעאנגליהשלהלאומיהבלט

של IIהפלאותבארץאליסה IIעםבמנצ'סטר

דין·דרק

 ) Adventures in Motion Pictures) AMPלהקת

שהתפרסם ,ביורןמתיוהכוריאוגרףשל

הברבורים",אגם IIלבלטשלוהגבריתבגרסה

 IIהמכוניותאיש IIבשםחדשהתוכניתמכין

במאי.צפויההבכורהביזה.שלכרמןלמוסיקה

צרפת

במארסיעלהפאריסשלהאופרהבלט

פטי,רולןשללעבודותשתוקדשתוכנית

הנערה II"כרמן",אתהשארביןשתכלול

מארסבחודשים ." Les Forains "-ו IIוהמוות

 ,נוראייבשל IIסינדרלה IIיועלוואפריל

שלבתוכנית ·קרלסוןקרוליןשל " 5ignes "-ו

אקמץשלחדשהעבודהתועלהויונימאי

יפיקיוליוביוני ,נהריןאוהדשל IIפרפטואום IIו

ריימונדה'! IIו IIג'יזל IIאתהאופרהבית

ציפור IIאתיעלההאופרהשלהספרבית

של IIיוונייםריקודיםשבעה II ,פוקיןשל IIהאש

 .) Barth (בארתשלחדשהועבודהבז'ארמוריס

רגמניה
אתבמארסיעלהבאושפינהשלהמחולתיאטרון

עםיסיירובאפרילבוופרטל, " Dido 0 "היצירה

הלהקהתופיעבמאיבסיאול. " Nelken "הריקוד

וביוניובבודפשט,בוופרטל " Neues 5tueck "עם

 " Masurca Fogo "היצירותעםתופיעהיא
 " Dido 0 "ו-בהמבורג " Nelken " ,באיסטנבול

בפאריס.

ארהייב

 ) ABT (האמריקאיהבלטתיאטרוןיעלהבמארס

וטוויילהטיודוראנטונישלעבודותבוואשינגטון

עםיופיעהואמארס-אפרילבחודשיםת'ארפ.

ובמאיובדטרויט,בוואשינגטון IIהברבוריםאגם

גםיועלהשםיורק.בניוהיצירהתועלהיוליעד

וביניהןהקלאסיהרפרטוארמןעבודותמבחר

II ביידר"לה, II קורסייר"לה, II קישוט"דון, 

II יועלהכןכמוו"הסילפידה". ,"ויוליהרומיאו

קצרות.עבודותמבחר



מסורת-יחפהברגל(עורכת).נעמי,בהט-רצון

אעלהייהוצאתבישראל.במחולתימןיהודי

 . 1999 ,"ענבליימחולותיאטרון "בתמר

שיינפלד.רנהרון.ולוקר,יורםקניוק,

 . 1999די-נור,דניאלהאביב:תל

Amighi, Janet Kestenberg, et al. The 

Meaning of Movement: Developmental 

and Clinical Perspectives of the 

Kestenberg Movement Profile. 

Amsterdam: Gordon and Breach, 1999. 

Belova, E., et al. The Great History of 

V '~,","":נ: New York 

Cordova, Sara 

Textual Choreography 

Hanna, Judith Lynne. Partnering Dance 

igent Moves for ןןand Education: Inte 

Changing Times. Champaign, IL: Human 

. 1999 , Ki netics Press 

Limon, Jose. An Unfinished Memoir. 

Edited by Lynn Garafola. New 

Hamsphire: Wesleyan University Press, 

1999. 

Lowry, Ed with Charlie Foy. Joes Frisco: 

Comic, Jazz Dancer, and Railbird. 

Carbondale, IL: Southern Illinoi 

University Press, 1 

Imagework with Children : 

Magic Mountain. London and 

Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 

1999. 

Martin, Randy. Critical Moves - Dance 

Studies in Theoryand Politics. Duke 

University Press, 1999. 

usion: Memoir of a ןןZimroth, Evans. Co 

et Master. New ןןYoung Girl and Her Ba 

. 999 1 , York: Harper Flamingo 

 .רצוןנעמ'-בהטבער'כתב'שראל,במחילת'מו'היד'מסירת-'חפהברגלהטפר:מתוך"הכד"בר'קודנדברחל
Jug Dance" by Rachel Nadav " 
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מנברמרתה

לרקידלאנשיםתני
ירקדןןהם

בהט-רצון,נעמי

גלברהטפרעורכת

יהודימטורת-יחפה

במחולתימן

מאמניהבישראל,

האתנישהמחול

ימשיךהתימני

הרבהעודלהתקיים

לדבריה,זמן.

הישראלית,התרסת

והבימתית,העממית

אתבחוםמאמצת

האלההחומרים

שהםמכיוון

להרלוונטיים
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-יחפהברגלהספרלאוריצאבאחרונה
בהוצאהבישראלבמחולתימןיהודימסורת

וללהקת I1בתמראעלה I1לעמותתמשותפת

I1 ענבלI1 . קשהבכריכהמהודר,ספרזהו

מחולשלצבעוניותתמונותומשובץומבריקה

בנושאמאמריםאסופתכוללהספרתימני.

לבמה.תימניומחולמסורתיתימנימחול

שלמקומובחינתהואהמאמריםלכלהמשותף

בישראלובמחולבתרבותתימןיוצאימחול

מאמריםבספרהשניים.ביןהגומליןוקשרי

תימןיהודימחולמסקירת ,מגווניםבנושאים

תולדותדרךהישראלית,בתרבותושיבוצו

-לוישרהשללזכרונותועד , I1ענבל I1להקת

המחולאתבוחניםנוספיםמאמריםתנאי.

שלהפנימילעולמןביטויכאמצעיוהשירה

מחולשלוההשפעותבתימןהיהודיותהנשים

על ,הישראלייםהעםריקודיעלתימןיהודי

את .לבמההמחולועלתימןיוצאיאמנים

ממיטבבווכתבובהט-רצוןנעמיערכההספר

שרהביניהם:בתחום,והחוקריםהעוסקים

צביאשל,רותאברהם,לאהלוי-תנאי,

תנאי.ושלומיתמנורגיורארונן,דןפרידהבר,

עללספריכולהאתהאםבהט-רצון,נעמי

בחרת.האםהמאמריםבחירתתהליך

חדשים,חומריםהזמנתאוקיימיםמאמרים

מסוימת.תפיסהלפי

והםזהלספרבמיוחדנכתבוהמאמריםרוב

מאמריםשלהואהנותרהחלק ,חדשים

אותיעניינהמורחבים.ולעיתיםמעודכנים

בתרבותתימןיהודימסורתשלמקומה

ממחול-המחולשלהרבדיםבכלהישראלית

דרךוהמשפחההקהילהבמסגרתאתני

התחלתילבמה.למחולועדוחברהעםמחולות

להיותשיכוליםהאנשיםמיהםלחשוב

הנושאיםאתניסחתיהזה.לענייןשותפים

רחלשלהסיפורניצבבמרכזכאשרהעיקריים,

לאעודשעליה ,לבמהלמחולותרומתהנדב

אואחדממאמרחוץ ,מחקריתעבודהנכתבה

אשלשרותידעתי .פרדהברצבישלשניים

למחולאתנימחולביןהקשרבנושאעוסקת

האתניהחלקאתעצמיעללקחתי .במה

שיצאמאמראברהםלאהעםיחדועדכנתי

כן.לפנישניםכמה

השפיעהתימניהמחוללדעתךאופןבאיזה

הזההתהליךוהאםהישראליהמחולעל

היום?גםונמשךדינמי

התרבותכלדינמי:מקרהבכלהואהתהליך

במסגרתהמתרחשתזואפילוהאנושית,

דינמיתהיא ,ביותרהמסורתיתשהיא ,האתנית

עלמבוססהתימניהריקודמשתנה.ותמיד

הואאבלמסוימותומסורותמסוימיםדגמים

הצעדהאת ,לדוגמה ,ניקחאםומשפיע.מושפע

לצעדהשלמותוריאציותישנןהיוםהתימנית,

היאנתון,כברהיאהתימניתהצעדההזאת.

החברהעל-ידיואומצהישראליתכבר

דווקאלאו ,שימושיםבהונעשים ,הישראלית

בקשר .התימניולמחולתימןליהודיבקשר

לחניםלהםהותאמולפעמים ,לטקסטים

אנחנולוי-תנאי.עשתהלמשל,כ,ך ,חדשים

פיוטיםשבהמעניינתמאודהתפתחותרואים

מאוחרהפכובביתאוהכנסתבביתשמושרים

לחלקואחר-כךהישראליהזמרמןלחלקיותר

חושבתאני .תנאי-לוישלהמחולמן

צורות.מיניבכללהתגלגלממשיכהשההשפעה

ובמחולבזמרמוכשריםמאודהיותימןיוצאי

מפותחמאודהיהשלהםהלשוניוהחוש

הישראלים.שלהעבריתעלוהשפיע

כאןגםהעכשווי,הישראלילמחולבנוגע

כמוהתימני,המחולשלהשפעהישנה

למשל.מרשלברקשלבעבודות

הצעירהדורלחלוטין.שונהאחר,פרקזה

לאוזהתימןיהודיבמסורתמאודמעטבקיא

 .אחרתתרבותשלתוצרכברהוא .אותומטריד

שחדרהאמהותמורשתלוישזאתבכלאבל

שבוושלישישנידורלנויששלו.המסננותדרך

השיריםאתשרותעדייןוהסבתותהאמהות

מיניבכלמופיעהזהשהחומרכךהאלה,

מהביןשוניישנוכמובןורבדים.גלגולים

אבלהיום,שקייםמהלביןבתימןשהיה

רקדותמידלמשל,נשארו.מסוימיםדברים

גםכך ;זאתעושיםבישראלהיוםוגםבחתונה

מענייניםצירופיםישנםחינות.טקסימקיימים

ישנוחדש.ישראליחלקעםמסורתיחלקשל

I1 פופ-תימניI1 ישראלייםחברהריקודיאו

תבואיתימני.דגםצעדיעלהמבוססים

אחדתימנישםשישמספיקהיום:לחתונה

התימניםמזרחי.ובקצבזוגיבמשקלומוסיקה

שלהבסיסיהתימניהצעדאתיבצעובחתונה



יצטרפווכולםהידוע,התימניהצעדאוהדעסה

והואבתימוקייםהיהולאכזהדבראליהם.

המוני.בריקודהצורךזהלארץ·ייחודי

חברתי-ממרכיבהפךהמחולבישראל,

בתימן,שהיהכפיבקהילה,מרכזיתרבותי

לבמה.ייצוגילמחול

 ,בארץמקומותעדייוישכיאם ,נכוו

והו ,בצמידותגרותמורחבותשמשפחות

המסורתיים,הערכיםעללשמורממשיכות

ה-שנותבראשיתוהזמר.המחולשלאלהכולל

להיעלםהולכתהזושהמסורתחששנו 70

אחדמצדאותה.ולתעדלמהרחייביםואנחנו

ולאאזקיימיםשהיודבריםישכי ,צדקנו

עדשיערנולאשני,מצדאבל,היום.קיימים

הקהילהלהתקיים:ימשיכוהדבריםכמה

לאורחונצמדתיחסיתסגורההיאהתימנית

ובזמרבמחולנשמרוהדבריםדתי.חיים

מאודבצורההשנהובמעגלהחייםבמעגל

לאעדייואבלהזמוכלמשתניםהםברורה.

לשמחתנו.לגמרי,נכחדו

בישראלהתימנישהמחולהיאהתחושהאבל

המחולמןמסוגנןויותרספונטניפחות

בתימן·

משפחתית-במסגרתמחולביולהפרידצריך

לבמה.מחוללביואתני,שהואקהילתית,

צודקת.את-לבמההמחולשלבמקרה

עדייוהקהילתי-משפחתיהמחולשלבמקרה

עדוהמסורתהספונטניותמידתבונשמרה

ישנםבזמן,קיצצושינויים:ישכיאםהיום.

פחותישבמסורת,שבקיאיםאנשיםפחות

בתחוםפחותה.האימפרוביזציהמידתסולנים,

קבוצותרבדים:שניביולהבחיןניתוהבמה

תיעודשימור,לשםמחולשמשחזרותאתניות

להקת .הקבוצתית-דתיתהצוותאוחיזוק

תיאטרוןזהואחר,מסוגתופעההיאייענבל",

אתניים.חומריםשמשלבזמננו-בומחול

רקהיוהלהקהשלובפסגתהבראשיתה

פתוח.הכלוהיוםתימןיהודישלחומרים

הרבדים.ביוהדדיתהשפעהשישנהכמובו

הקיימתהמחולית-מושגיתשהשפהנדמה

שפהלךישהאםמצומצמת.היאבתחום

עליולקייםכדימספיקעשירהמושגית

ומעמיק!מקיףאקדמימחקר

שישמהכלאתלחקורהזמולישהיההלוואי

במחקרהמגבלההזמו.כלליושמתגלהלפני

צריךמושגית.ולאבעיקרהתקציביתהיאכזה

עללדבראי-אפשרכיבפרטיםהכלאתלתעד

לעשותצריךאחר-כךאותו.לראותבלימחול

המחול.אתלרשום ,התוויםשלטרנסקריפציה

הרבהאשכול-וכמו.בכתבהמחולאתרשמנו

סטודנטים.עםהזהבנושאנעשועבודות

היאהבעיהעבודות.כמהוהסרטנובדקנו

הכליםאתליצורצריךלתעד.איךבעצם

ידועהבעיהזוהזה.למחקרהמתאימים

האתני.המחולשלבמחקר

ואי,ךלעשותמהלהחליטצריךלאלא.

לרקודלאנשיםתנומעצמם.ייעשוהדברים

ימשיךאתנישמחולמאמינהאניירקדו.והם

משפחתית-במסגרתזמוהרבהעודלהתקיים

מסורתשלהיסודודגמיעםריקודיקהילתית.

התרבותבישראל.העםבריקודייתמזגותימן

בחוםמאמצתוהבימתית,העממיתהישראלית,

רלוונטייםשהםמכיווןהאלההחומריםאת

יוצריםאנשיםלמשל.מרשל,ברקאתראילה.

אותהיקחוליבםאלמדברתהזושהתרבות

היאהישראליתשבתרבותמאמינהאנילבמה.

 . . •••.הרבדיםבכללהתמזגתמשיך

המחולאתלשמרשכדישסבורים,כאלהיש

ולנגישלעממיאותולהפוךצריךהתימני

אתהאםהכלל.לנחלתשיהיה,כדייותר

זו!דעהעםמסכימה

בפאר'סהס'ורלקראתהת'מנ'ותוהרקדנ'ותנ'קובה

Rina Nikova and the Yemenite dancers preparing for their tour in Europe 
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ארבטיבהמיהתחרית

אמרתייעל

השנהחןגגתארבטןבהמיהשסעלהתחרןת

התאריךאתלצייןהחליטןןמארגניהעשןר

נפתחהבראשןנההשןרןת.בהרחבתהעגןל

התיכןןהיסממדינןתלרקדניסהתחרןת

לששתבנןסףחלק,בהיטלןןהשנה

שנייסמיןןן,רקדניסשלןשההישראלים,

תיערךהתחרןתממקדןניה.ןאחדמתורכיה

תמידןכמןבמאי-13ן-12השלהשבןעבסןף

במשךהמשמשדללסןזןמרכזאןתהיארח

 ,פזנירהמייסדיה, .העמןתהשלכמעןנההשנה

לסקליחזיהמחןלןמבקרןהמשןררןרדייאיר

אתלעןדדכדישניםלפניהרעיןןאתיזמןז"ל,

אןתן.ןלקדםלטפח ,בישראלהקלאסיהבלט

לאהמכןנהארבטןבה,מיההנןדעתהמןרה

שלדןרשהעמידהבישראל,הבלטחלןצתפעם

לזכןתהטבעיתמןעמדתהיתהטןבים,רקדנים

סברןאחרים,רביםכמןהמארגנים,בהןקרה.

לרקדןחינןךכדרךהחשןב ,הקלאסישהבלט

לא ,ןאיכןתירצינימןדרנימחןלאיןשבלעדיה

קבןעיםלשגריריסןזקןקהראןילמעמדזןכה

שלהשןטפתפעילןתהלטןבתן.שיפעלן

אחתבשנהבהתנדבןת.נעשיתהעמןתה

בעלירקדניםמציגיםחגיגי,גאלהערבעןרכים

ןמגייסיםדרךכברתשעשןכאלהאןפןטנציאל

מלגןתהמממנתהתחרןתלקרןכספים

ןקןרסיסדנאןתהפעלתאןלימןדים

אתמקיימיםשלאחריהןבשנה ,השתלמןת

היןםעדבתןר.הבאיםלרקדניםהתחרןת

ארציןתבלטתחרןיןתשבעהעמןתהיזמה

לחלקפרסים.-30כלזןכיםהןענקןשבסיןמן

קפיצהקרשהתחרןתהיתההזןכיםמן

למשל,לב,ליאןרהעןלם.ברחביבלטללהקןת

בבלטסילברמןמיכאלשטןטגרט,בבלטרןקד

בקןמישפרידמןמיכאלקנדה,שלהלאןמי

ןיסשלבלהקתןחברןרןניברליןשלאןפרה

בבלגיה.קייבןסדהןאן

בהשתתפןתהתחרןתמתקיימתכאמןר, ,השנה

o 

 17מתןך(שנבחרןאןרחיםשישהרקדנים; 12

ן-שישהמןעמדןתם)אתשהגישןפןנים

עללהשתתף)·שביקשן 30(מתןךישראלים

 ,מברגפרןראןבןנמניםהשןפטיםחבר

מבכיריבה,בטןארשלתלמידיהמראשןני

מןלזרעןמשהבהןלנ,דהלאןמיהבלט

בחן"ל.קריירהשפיתחןהראשןניםהרקדנים

האןפרהביתשלבבלטןיצררקדהןא

הןליןןדייםסרטיסבשמןנההןפיע ,בליסבןן

 ,שטהראדהבאירןפה.טלןןיזיןניןתןבהפקןת

בשןןייצריהשחידןר,בתבלהקתרקדןלשעבר

מןרה ,ניקןלאידיסנדיהבקהיר,כעתןמלמד

מטעםלבלטמןסמכתמקפריסין,לבלט

אתיסדה ,) R.A.D (המלכןתיתהאקדמיה

מנהלת 1990ןמאזבלימסןללמחןלהאקדמיה

הלאןמיתבאקדמיהלמחןלהמחלקהאת

שליבשןפטים,ןעןדקפריסין.שללמןסיקה

בת-להקתמסןלניןתבעברשהיתהמןרהשיר,

שבע.

(עדצעיריםקטגןריןת;בשתיתתקייםהתחרןת

יןענקןמהןאחנ:בכלןלזןכיםןבןגרים ) 18גיל

עןמדהפרסיםארבעתסךןשני.ראשןןפרס

ןלשארלזןכיםדןלר. 12,000עלהשנה

במרכזשיתקבץלקהלןכמןבןהמשתתפים

טליהאטרקטיבית.אמנןתיתתןכניתמןצעת

יהיןסיבקאיתןןעמיתהקןלברגמבלטפז

שהיתהבן-גיאתןרדירקדןןכןהתחרןתאןרחי

עידןהתחרןת.שחשפההבןלטןתהרקדניןתמן

בבכןרה, ,ןיעלה ,האירןעאתשינחה ,תדמןר

 .משלןחדשסןלן

אחרימידשתחלשןטפתפעילןתשנתלקראת

בשנההעמיתהמפעילןתמשהןהנההתחרןת

קלאסילבלטלבתי-ספרגאלהערבהחןלפת;

בסגנןןקלאסילבלטקןרס ,הארץמרחבי

סןזןבמרכזשהתקייםפארלסןזןעםבלאנשין

ביןלקבןצןתבלטתחרןתןבשיתןפן,דלל

שבסיןמההחינןךבמערכתהמחןלמגמןת

בתי-ספרלארבעהפרסיםהעמןתההעניקה

עלפרןמברג.ראןבןעםבלטןסדנתמצטיינים

הבא.בגיליןן-2000בהעמןתהתןכניןת

בפסטיבלמחיל

 2000ישראל
כרממןאןרה

התרחבהישראלפסטיבלשלהזמןמסגרת

עליתמשךהןאשבןעןתשלןשהןבמקןםהשנה

ימצאןןמבקרים , 2S.Sמ-החל ,שלםחןדשפני

בתחןמיםמקןדמיןןמגןןןעשירפסטיבלהשנה

כיאם ,מעטהתרחבההמחןלמסגרתרבים.

המתארחןתהזרןתהלהקןתלכלבכך.דילא

בישראל.ראשןןביקןרזהיהיהבפסטיבל

יצירתהעםמגיעהספר,דילידת ,ליבלנקה

להקתהבביצןע "מינןטאןרשלייחלןמן

הסרטיםבמאיעםבעברעבדהליהצרפתית.

דאנססטריטהברדאלמןדןבר.פרדןהספרדי

יחסיתצעירהרפרטןאריתלהקההיאשיקגן

סצינתשלהתןןךמעמןדילאחדהיןםהנחשבת

מגןןןתציגהלהקהבשיקגן.הפעילההמחןל

עבןדןתגםנמנןתשעליןהלהקהמרפרטןאר

קיליאןיירי ,עזרלןדנית'ארפ,טןןילהשל

דןאטן.ןנאצ'ן

מיכהשלהנןכחיתבקדנציהשהחל ,הפסטיבל

עםמינןריבדיאלןג ,האמנןתימנהלן ,לןינסןן

שיתןףאתהשנהמרחיב ,דללסןזןמרכז

סצינתיישיקראערבבאמצעןתרקלאהפעןלה

המחןלתמןנתאתלייצגשבא ,"המחןל





בראשונהשנבדקהבמתכונתבארץהעכשווי

במסגרתוהפסטיבליקייםהשנהשנתיים.לפני

המחולממסגרותאחד ,"אירופהדאנסייאת

דלל.סוזןמרכזשלמנהלוורדי,יאירשיצר

ולעבותלהרחיבהשנהאיפשרהפעולהשיתוף

יופיעוזומרשימהמטרייהותחתהמסגרתאת

שלעבודות(עםמפורטוגליאן"לבנקגוייבלט

קנתשללהקתופורטוגזיים).יוצריםשלושה

היוצר(שלמיווןאדפוס(פינלנד),קואנסטרום

אתשלו.יימדיאה"עםפאפאיאנודימיטריס

בראשונהלוינסוןראההזוהמופתיצירת

נסיונותמספרכשלוומאז 98ליוןבפסטיבל

לישראל).ההפקהאתלהביא

וכןמבלגיהולהקתהנוארהמישלישתתפוכן

ויוצרשחיגרקו,אמיוהאיטלקיהרקדן

ורטיגולהקתאתהזמיןהפסטיבלבהולנד.

שהציגה ,"החוטיםשייאיאתולהעלותלחזור

ענייןעוררהזויצירהדלל,בסוזןמכברלא

ולהקתורטיגושלמשותפתכהפקהונעשתה

מהונגריה.ארטוס

תעלהבישראלהמחולתמונתשלרוחבחתך

כמעטישתקפוובה "המחולסצינתייבאמצעות

מאלינההחל ,המקומיהמחולגווניכל

עםבשיתוףהאוריינטליוהמחולרסקי'פיצ

שלההיפ-הופדרך ,שיזףנטעהפלמנקואמנית

 ,פינטוענבלדניאלי,ענתישתתפוכן .שקטתק

 ,דרנעה,ןיונגמ,יוסינתןמיכלגת,עמנואל

ונירדרורליאת ,מרשלברק ,תדמורדועי

היוצריםשלמעבודותיהםקטעיםגל.בן

קליידוסקופית.כחוויהברצףיעלוהאלה

ש'קאגואנסדסטר'טהבארד

Habard Street Dance Chicago 



T ברםרלאה

T ברווהT 
רןטמןיןנת

 ) Mattewביורןמתיושלהסנסציוניתהפקתו
) Bourne לII הברבוריםאגםII הועלתה

ללהיטלילהביןוהפכה , 1997-בבראשונה

תיאטרוןבהצגותבהצלחהשהתחרהבימתי,

הלונדוניאנדבווסטהוצגהמחולזמר.ומחזות

גםבשבוע.פעמיםשמונהשנה,כחציבמשך

הואשםרבה,להצלחההמחולזכהבברודווי

בחודשמקינטוש.קמרוןהמפיקעל-ידיהועלה

להופעותביורןשל IIהברבוריםאגם IIיגיעיוני

אביב.בתלהבמהלאמנויותבמשכן

כוריאוגרפיםמספרהחלו-20ההמאהבשלהי

שלהבלטיצירותעםמענייןדיאלוגלנהל

 ) Mats Ek (אקמאטסהרומנטית.התקופה

ואתנפשלחוליחוליםלבית IIג'יזל IIאתהכניס

הפך IIהברבוריםאגם IIבהארמוןאנשי

 ) Johnנוימאיירג'וןהכוריאוגרף .לברווזים

) Neumeier למלךהנסיךאתהפךבהמבורג

המניעיםאתוהדגישוריהמבאוהשנילודוויג

עיבודיהגםהדמות.בעיצובההומוסקסואליים

 IIסינדרלה IIל ) Maguy Marin (מאריןמאגישל

ורעננה.שונהבפרשנותהצטיינו IIקופליה IIול

 IIהברבוריםאגם IIלהחדשבעיבודוביורןמתיו

הכוריאוגרףהואביורןזו.מסורתממשיך

היוםהצעיריםהיוצריםמביןהבולט

וכישרוןמפתיעהומורחושלוישבבריטניה.

לפאתוס.מצחוקמדהימהבצורהלעבור

הקסומההגרמניתהממלכהאתלוקחביורן

 .-50השנותשלבריטילארמוןאותהומעביר

מנוכרארמוןמציגהואהאירונימבטודרך

נסיךשמגדלתשתלטניתאםבידיהמנוהל

ביותרהבולטהשינויאךישע.וחסרמבולבל

ללהקההברבוריםשלהפיכתםהואזובגירסה

בחברתםחזה.חשופיגבריםשלמרשימה

הברבוריםלתסכוליו.ומזורנחמההנסיךמוצא

הנשיברבור IIהמיתוסאתמנפציםהגבריים

שללמערבולתהמחולאתוסוחפים ,"הצחור

ותשוקה.יצר

האגדתיהנסיךשלמפליאדמיוןלראותניתן

משרתיםשעדתצ'ארלסהנסיךשללדמותו

בחלקיקטנהפינהכלולהבריקלשייףמקפידה

אתמזכירהנסיךשעוברהבוקרמסדרגופו.

המלכההבריטי.המשמרותהחלפתמסדר

קרירטיפוסהיא IIהברבוריםאגם IIבהאם

והקפדנותהנימוסיםחמוץ.פניםסברובעלת

טובהחלקהכלעלמשתלטיםהבריטית

לסיוטבוהחייםאתוהופכיםבארמון

באשהומתאהבלברוחמבקשהנסיךמתמשך.

לפרגי,מפלאדמיון(שדומהנכונההלא

מדייותרשותההואמיורק),הדוכסית

הימיםבאחדמפוקפקים.במקומותומסתובב

שםושיכוריםזונותמלאאפללפאבמגיעהוא

הארמון·שומרלטובתחברתואתמאבדהוא

ושם,נידחלפארקמגיעהואופגועשבור

ברבוריםלהקתאטאטעולהחלום,כמתוך

חייו.אתלשנותשעתידיםגבריים,

כולםהםביורן?שלבברבוריםמיוחדמה

וחשופייחפיםלבמההנכנסיםסקסיים,גברים

מכנסעוטיםהםגופםשלהתחתוןלחלקחזה.

שלמראהלהםהמעניקלבנות,נוצותעטור

לדמותשדומהמשהואדם.חציתישחצי

הםהסוחףבריקודםהמיתולוגית.הסטיר

חופשכוח,שלתחושהלנסיךנותנים

מתקייםושםלארמוןחוזרהנסיךוארוטיקה.

לבוששחור,ברבורמגיחשלתוכוזוהר,נשף

נשותכלאתומפתהשחוריםוז'קטעורמכנסי

האם.המלכהאתכוללזו,אחרבזוהארמון

(שמזכיריםצ'יקובסקישלהאקזוטייםלצליליו

אתהמיוסרהנסיךמזההפלמנקו),ריקודפה

אלהעלילהחוזרתומכאן ,ויורההרשעהברבור

לבןמשוגעיםביתכמושנראההנסי,ןשלחדרו

להקתעםלשמיםהנסיךעולהבסיום,וצונן.

ואתהצופיםאתומשאירהלבנים,הברבורים

-1995ב .הארמוןשלהנוראבשיממוןהמלכה

ללהיט.והפכהלטלוויזיהזוגירסהעובדה

ב'ורןמת'ושלהברבור'ס"ב"אגסברבור'סגבר'ס

Male swans in "Swan Lake" by Matthew Bourne 
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כברנחשברםיהמסכתיתהעםררקידר

יאילםזמנה.שעברלאמנית'שנרםעשרית

באיש,פגרהשלהמחילתראטריופררצת

מראהההבעהייביימחילשמקיריתרי

רקלאהמסכתשלהאמניתרתשהתפרסה

זמנהאתהקדרמהאףאלאמרישנת,שאגרה

העתיקההישראליתההיסטוריהשלהחגיםאתחוגגיםיך ~
המחולאנשימיטבאתהעסיקהזושאלההמתחדשת?בישראל

 .-40וה-30הבשנותבארץוהעממיהאמנותי

מחולותושלומושרמדוקלםעבריטקסטשלשילוב-המסכתנולדהכך

האמנותיהמחולרקדנישביןהקשרהשמים.כיפתתחתהמועלים ,חג

והמורהקןהתיאורטי ,לאבאןפוןברודולףמקורוהחג,מסכתותליצירת

פרחזהמודרנימחול .) Ausdruckstanz (ההבעה"יימחולשלהגדול

מרביתהעולם.מלחמותשתישביןבשניםאירופהמרכזבארצות

 ,בגרמניהלמדואומגרמניהעלובארץ-40וה-30הבשנותהרקדניות

כרבים ,חשבלאבאןפון .האוואנגרדיהמודרניהמחולשלהק~השהיתה

ושהמחולחדשעידןבפניעומדתשהאנושות ,המאהבתחילתדורומבני

מרכזיתכדמותשקיעה.סףעלהםהמסורתייםהעממייםוהחגיםהעממי

הואהמודרניהמחולמתפקידישאחד ,סברהוא "ההבעהמחוליישל

מחולותבהששזורים ,המוניתפרולטרית,אמנותיצירתהחברה.אתלשרת

החדש.המחולמיעדיכאחדלונראתהחדשים,עם
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התהלוכותאתלאבאןפוןאירגן ,-30השנותובתחילת-20השנותבסוף

מקהלותהקיםהואבווינה.המקצועייםהאיגודיםשלהענקיותהשנתיות

סוציאליסטיים.רעיונותלהביעהיהשתפקידןמדברות,ומקהלותתנועה

חזותיאפקטבעלימחולותבנייתעלמושתתהיהזהחדשעממימחול

חומריםעלוהמתבסtנחלקבוהנוטליםההמוניםבזכותמרשים

בהנהגתו ,אלהמופעיםלבצעם.מסוגלאחדשכל ,פשוטיםתנועתיים

הרקדנית ,האירועיםמןבחלקשלווהאסיסטנטיתהדגולהמורהשל

בשניםבארץהמודרניהמחולשללגורושהפכה(מיקראוסגרטרוד

וגםהלגיטימציהאת "ההבעהמחוליילרקדנינתנוהמדינה)קוםשלפני

ומסכתות.עםריקודיליצירתהכליםאת

שלחזונוהתגשםלאמושרש,העממיהמחולהיהדווקאששם ,באירופה

היתהישראלפורייה.קרקעלומצאהואבארץ-ישראלאבללאבאן.פון

 ,מסורתלאהיולאכאןאלה.מהפכנייםרעיונותליישוםאידיאלימקום

מעליודחההחלוציםיידורגורן:יורםעממי.מחולולאתחילה,לנפץשיש



אטנלרןת

מדרביתעלים Tמעב
השיפטעין

'וחנןרמתק'בוץארכ'ון-ברגשט"ןלאהשל"העומר"מטכת

Ha'Omer" by Lea Bergstein. Kibbutz Ramat -Yohanan archives " 

לאהיהןדייםהחגיםלגביאפילן .אבאביתשלריחעימןהנןשאדברכל

הןאליחסםאןפיינילהתעלם?אןלקיים,-להתנהגכיצדבדיןק,ידען

מןלבהיתןל.אליןלהתייחסאבל-החגאתלקייםשמצאן:הפתרןן

הפסנתר,עלגןבר(ייהפעמןןהיןמיןםחייבאןהנןקשההאידיאןלןגיה

תרבןת.למעטצימאןןעימםהביאןןאלההאמנןת").עלגןברתהעבןדה

הפתחנןצרןכ,ךנןצרה;טרםמקןריתתרבןתןאילןדחן;המסןרתיתאת

בא,ךשלמיצירןתיהםןשריםמנגניםהבינלאןמית.התרבןתשללכניסתה

(הןרה,אירןפהמעמישנלמדןריקןדי-עםןרןקדיםןאחרים,הנדלבטהןבן,

ןאחרים")!.קרקןביאקצ'רקסיה,

עממילמחןלהכמההןמבןדדת,קטנהארץשלנדירצירןףכאןהיה

תהליךאתשיבטאןהעתיקיםהחקלאייםהחגיםןלהחייאתמקןרי

שהגיעןההבעה"יימחןלאמניןשלישראל,בארץהחלןציתההתחדשןת

ישראלהפכהכךזאת,לעשןתבכןחםןשהיהאירןפה,במרכזלמדןאן

בעןלם.ןרעאחלההיהשלאניסיןניתלמעבדה-40ןה-30הבשנןת

המסכת.נןלדההישראלית,למציאןתשעןבדןלאבאן,פןןשלמרעיןנןתין

שלהמבןיםבמןפעלהירקדנןעדןהחגבמסכתןתהשזןריםהריקןדים

שהןתאמןאמנןתיים-טקסייםריקןדיםבהםראןןיןצריהםהמסכת

פןפןלריכזהריקןדנעשהלפעמיםעם.לריקןדיןלאחןבביםלמבצעים

ןהפךןהבימההמסכתמןהעםעל-ידיהןפקעהןא-.הקןןיםאתןחצה

 .אמיתיעםלריקןד

אןטבעי,באןפןלצמןחנןעדןעממייםחגיםהאםהןןיכןחהתעןרראז

אמניאןהקיבןציםאנשיןהאםצמיחתם?תהליךאתלזרזאפשראןלי

חלןציאתהעסיקןאלהשאלןתאןתם?ליצןרשאמןריםהםהמחןל

שריקןדיןצרים,לאעםריקןדכישטענן,היןבארץ-ישראל.העממיהמחןל

האמנןתתיןןצרהיכןבשאלןתלהתלבטןיןתהדיםמאלין.נןצרעם

שהםהבאןתבשןרןתלמצןאניתןזאתיעשהןמיהמקןריתהישראלית

ברגשטיין:לאהןהרקדניתהכןריאןגרפיתשלרעיןנןתיהסיכןם

מןניכרבמרחקןרקאךלצמןחיכןלהישראליתמקןריתתרבןתא,

הגדןלןת.הערים

חברהמתןךהעןלהכדבראןרגניבאןפןלצמןחחייבתזןתרבןתב.

השפעןת.מכלןמנןתקתסגןרה

טעמים:שלשןרהבשלהקיבןץ,הןאלכךביןתרהמתאיםהמקןםג.

הןאהאדמהעםןהקשרהאדמה,עםאמיץקשרמקייםהקיבןץ

לכן,הזמנים.ןבכלהעמיםבכלהחגיםבבסיסשעןמדהנצחיהקשר

הקיבןץ,זה;קשרעלישירןתמתבססכשהןאיצמחבקיבןץהחג
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ק'בוץ .וט'טרה""ייעלמטכתמתוךהמקוננותמחול

 .פ'רטט'ול'אןצ'לוס: .העמק'סשער

:' Mourning Dance from "Yael and Sisra 
: Kibbutz Shaar HaAmakim. Photography 

Julian First 

פ'רטט'ול'אןצ'לוס:העמק'ס,שערק'בוץכהן,'רדנהמאתוס'טרה""ייעלמטכת

Yae l and Sisra" by Yardena Cohen, Kibbutz Shaar HaAmakim. Photography: Julian First " 

מהשפעותולהתרחקמקוריותואתלפתחיוכליחסית,סגורכתא

הטהורה,התרבותיתהפעילותלצמוחיכולהבקיבוץ iחיצוניות

עממיתתרבות iקופתיתוהצלחהכסףשלחשבונותמכלהרחוקה

אנשיםרקמקצועיים,אמניםעל-ידילקוםיכולהאינהושורשית

אמנותיים,'לכליםאותהלהתיךאיךיידעו ,לעבודהיומיוםהיוצאים

שלמדה ,שטורמןרבקההעםריקודישלהכוריאוגרפיתזאת,לעומת

רסלרתהילהקראוס,גרטרודאצלובארץקלאמפט,יוטהאצלבברלין

ביצירתאמניםלשיתוףחשיבותשייחסואלהביןהיתהפדאני,ופאולה

היולאהמקצועיותהרקדניותשרובמעיניהנעלםלאאמנםעם,מחול

קרובהחיהציבוראתחשובהכרחולאעירוניותהיושרובן ,צבריות

בשיתוף-הצורךאבל-משתנותתנועותשלשפעלחברנטוושהןלאדמה

האלה,המגבלותמןחזקהיהפעולה

רמתקיבוץחברתולימיםאלפאביתקיבוץחברת ,ברגשטייןללאה

רקדה ,לארץעלייתהלפניהחג,מסכתליצירתראשוניםזכותיוחנן,

גרטרודשלבקבוצתהאביבבתלוגםסקורונלורהשלבלהקתהבגרמניה

הראשון IIהגזחג IIאתשלםמתתיהוהמלחיןעםיצרה-1931בקראוס,

היו ,הצאןרועיחבורתעל-ידישנוצר ,זהלחגאלפא,ביתבקיבוץ ,בארץ

ובהם: ,לחיקוילמודלשהפכומאפייניםכמה
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המתרחשעםקשוראלאשרירותי,בתאריךמתקייםאינוהחגמועדא,

הגז,סיוםעםכלומרבעדר,

הרועים,מביןבעיקרבאיםוהמבצעיםהמחבריםב,

 IIורועהרועה IIהעםריקודיהדיר,'ליד ,בחלקולפחות ,היההחגמקוםג,

ברגשטייןשלסולוריקודיבמקורםהיו IIנאשמחושישושישו IIו

זו,למסכת

לקיבוץשלם,מתתיהוביניהםהחברים,מקצתעםעברהברגשטייןלאה

חגיגות ,בשבטו IIטחגיגותהעומר,חגיגותאתיצרהושםיוחנן,רמת

ואחרות,הכלולות

הבאים,העקרונותעל-פיהטקסאתשלםבנההעומרקצירחגבמסכת

המסכתות:יוצרימרביתאתהנחושבהמשך

(כלומרהקדוםהטקססדריבמסורתלהתנהלצריךביסודוהטקסא,

לתנ"ך),והפנייהההיסטוריהמחקרהואראשוןשלב

להשתמשרצויהקדום,הטקסמילותבידינומצויותשבהםבמקומותב,

בהן,

הקדוםהטקסאיןשעליהםהמקומותאתולהרחיבלהוסיףצריךג,

וברכה),תודההאביב,השדה,אלהיציאה(בעיקר,מדבר

שבהםהשיריםועלהריקודיםעללנומספרתאינההקדומההמסורתד,

עללהוסיףלנוומותראפשרשבוהמקוםכן,אםזהו,השתמשו,

 'הישן,



ברגשטייןפנתה ,הגןלמייםהתנןעתייםלחןמריםמקןרןתאחרבחיפןש

הןשפעה "ההבעהחןליימןכרקדניתעתיקןת,תרבןיןתשלמחןלןתאל

שקיימהבראיןןלאבאן.פןןןרןדןלףדאנקןאיזדןרהשלהתנןעהמסגנןן

 "הגשםפנהיישהריקןדסיפרה ,מןתהלפניספןריםחןדשים ,-1989באיתי

בנןייםהעןמרריקןדיןשכל ,דאנקןבהשפעתבפרןפילהליכהעלמתבסס

התנןעןתכל ,נכןןבביצןעלאבאן.פןןבהשפעתהשמיניןתתנןפתבסיסעל

מןצרהיןןהידייםהרגלייםןתנןעןתהגןף,במרכזשמקןרהמאנרגיהנבען

בטןרסן.שמקןרןלמהלןןאי

הרקדניתחיברההמאןרעןלרגל ,נעןבקיבןץבקידןחמיםנמצאן ,-1937ב

יהןדההמלחיןעםןיגמן)מרישלבלהקתהרקדנית(לשעברדןבלןןאלזה

דןבלןןלריקןד-עם. "מיםמיםייהפךלימיםמים".מיםייהריקןדאתשרת

בצעדמתחילייהריקןדהריקןד:ןמבנההתנןעתייםהחןמריםעלסיפרה

החלקמים.שלגליםמבטאשהןאשהרגשתישמאל,לצדחןלף''שיכןל

 ...הקרקעמןפריצתםאןהמיםשאיבתאתלבטאאמןרהיההשני

רקדנים,היןלאהמשתתפיםכי ,פשןטיםצעדיםלצרףצריכההייתי

בתןךמעגלמים"יימיםאתרקדןהןרה.רקשירקדןרציתילאאבל

 . sהשני"בתןךהאחדמעגלים,שלןשה-ארבעהמעגל,

היאהחגמסכתןתביצירתביןתרהבןלטתהיןצרת

ירדנההחיפאיתןהכןריאןגרפיתהמןרההרקדנית,

אתללמןדנסעהבארץ,שישילדןרבתכהן,כהן.

פאלןקהןגרטרסלרתהילהאצלההבעה"מחןליי

ןעיצבהסןלןבערביהןפיעהלארץ,כשחזרה ·בדרזדן

ןבעמקאפריםבהריליישןביםחגים-40הבשנןת

מקןרןהיןהארץבכלהתפרסמןאלהחגיגןתיזרעאל.

ןלחיקןי.להשראה

ברגשט'[לאהמאתמר"ו"העמטכת

HaOmer" by Lea Bergstein " 

ןזמרתעןזי"כ ,ןשלםברגשטייןשיצרןהמסכתןתמתןךריקןדיםמעטלא

 "ירןנןן"הן ) 1945 ( "בשדהשיבןלתיי ,) 1942 (עןז""לבשן ,) 1942 (יה"

הדברהארצישראלי.העממיהמחןלשלברזלצאןלנכסיהפכן ) 1948 (

המסכתשלנפרדבלתיחלקהיןהםבעיניהברגשטיין.שללרןחההיהלא

ןמקיימיםחןזריםיןבל,חציכמעטבמשך ,הזההיןםעצםעדשלה.

חגיגתןאתהעןמרחגיגתאתיןחנןרמתבקיבןץ

לתעדברגשטייןהספיקה ,מןתהלפניהביכןרים.

מןמתןסכלתכשהיא ,יצירתהמכלןלאתבסרט

זרןת.מחןלתרבןיןתאחרהצעירהדןרשלהרדיפה

המסכתאתןשלםברגשטייןשיצרןלאחרשנה

יהןדיתאביביתהתלהכןריאןגרפיתנטלה ,נההראשן

בחיפהשנערךהטנאחגבאירןעחלקאןרנשטיין

תיאטרןןשלהאמנןתימנהלן ,הלןימשהשלבבימןין

צפןאיש-4,000מיןתר . 1932היתההשנהאהל.

ןבההרצל,ברחןבשהתנהלההענקיתבתהלןכה

שלתלמידןתיהלפידים.נןשאילצדאןפנןעיםרןכבי

 ,הפןעלאנשישלכבןדבמשמרמלןןת ,אןרנשטיין

דקלים.ענפיןבידיהןהביכןריםהבאתעםרקדן

ה-בשנןתגםמסכתןתלהעמידהמשיכהאןרנשטיין

בגבעת ,במעברןתהשארבין ,-50השנןתןבתחילת 40

ןבדפנה.ברנרבגבעתשילר,בקבןצת ,ןתבעינ ,חיים

 .ןהןןהעברבןשימןזגןעממי,חגליצןרביקשהכהן

כןליחייתיעיני.לנגדחייםכהעמדןהתנ"ךייסיפןרי

שראשיתליהיהברןר ) ... ( ...קדםמימיחגבאןןירת

משחרעםבכלהטבןעיםיסןדןתלחדשעלינן

השירהצליל,המחןל,מקןרןתןהםהתהןןתן,

היאהתנןעתייםלחןמריםהמקןרןתעל 6ןהלבןש".

ייחגבנןשאהרצאהלקראתהשלהבמאמרכתבה

בעםלהסתכללנןיידיתאריך):(ללאןמחןל"עממי

להאזיןבשנים.מאןתזהארצנןממקןרןתהיןנקהשכן

הןאשלםכיןנןכחנן-במחןלןתיןלראןתלצלילין,

מקןרעלמעידששמן ,המזרחבעדןתלהסתכללנןדיהארץ.נןףעם

לשאןבנלמדאךנחקה,לאלנן.אףדרךמןרהבריקןדיהןןראינןיניקתן,

 ."מהארץהמקןר,מאןתן

לביןהמןפיעיםהחבריםביןהמחיצהאתלבטלביקשהכהןירדנה

לדןרןתיהם.הקיבןץחבריכלהרןקדיםאלהצטרפןהחגיגהבשיא-הקהל

ה"עומר."ממטכתהקוצר'סתהלוכתברגשט"[.לאה

" Harvesters' parade " 
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תןךבמשק,המצןייםהשןניםהמרכיביםאתכללטןטלי,היההאירןע

החגהמקןם.שלההיסטןרייםןבהקשריםבטןפןגרפיהמירבישימןש

השדה II (בשדהנערכהעצמההחגןסעןדתהבןקר,אןרעדפעםלאנמשך

 '.) IIאדמתםעלכאיכריםהחבריםהסבןשסביבןלשןלחןהיה

השןפט.עיןשלהביכןריםחגהיהכהןירדנהשעיצבההראשןןהחג

מנסההיהקיבןץ"כלהשןפט:מעיןזיןאהרןןמספר . 1943היתההשנה

שיקפיץשחשבמיהישראלי.החגתחרןתגםהיתהאזמשנהן.עללעלןת

ירדנה,החליטההראשןנההפגישהאחרימרה.טעןתטעהןגמרנן,קפןץי

אחריןהכתפיים.הירכייםאגןלשחרןרהזמןאתתקדיששמעכשין

הירכייםאגןמעצמה;ןזזהממקןמהלהלצאתהתחילההכתףשבןעיים

 811השןפטעיןמדרכןתעלמעכזעצמיתפסתיכפרפטןאן-מןבילה.הסתןבב

שראתהמכיןןןבאב.ן IIבטשחלהכרם,חגאתעיצבה ,-1944בשנה,כעבןר

המסכתהתבססהבנןף,ההשתלבןתמןכחלקהעברסיפןריהחייאתאת

ןבניבכרמיםלחןללשיצאןשילה,בנןתעלהמקראיהסיפןרעלשיצרה

אתששרהמקהלהבאןהלהןשיבהכהןאןתן·ןחטפןבהןשצפןבנימין

הגדירהשאןתהלמסכת,המןסיקהאתהאירןע.אתהמתארהפרק

שערקיבןץשלהעשןרבחגירןן.יזהרהלחיןריקןדית,כפנטןמימה

חבראשתיעל,קדןמיםבימיםנפגשןשבןבמקןםהיןשב-העמקים

עלשיצרההמסכתהתבססה-ןסיסראברקהנביאה,דבןרההקיני,

המקראי.הסיפןר

המןסיקה(אתגניגרבקיבןץהמיםחגאתכהןירדנהיצרה-1947ב

הקשןריםהתנ"ךמסיפןריהשראהשאבההפעם,פרנקל).מ.הלחין

באמצעהציבהבמציאתם,הכרןכההשמחהאתלבטאכדימים.לחיפןש

פרץהמים,ברכתלאחרבירק.מקןשטתגדןלה,קידןחמכןנתהשדה

בריקןדים.אןתההקיפןןהחבריםעז,מיםסילןןמתןכה

להקתמייסדתלןי-תנאי,שרההיאמסכתןתשלחשןבהנןספתיןצרת

גדןלה.מחןלאמניתהיאאבלאמנןתי,מחןללמדהלאשאמנםענבל,

אתמכןלאחרןשנה ,) II (1943האביבחג IIאתיצרההכןבשרמתבקיבןץ

תימניבנןסחעםכריקןדיאןמצןשמתןכהמסכתהשירים","שיר

מגילת IIנןלדןבעקבןתיה . IIדןדךפנהאנה IIן IIהאגןזגינתאל IIהמחןלןת

השרןן.במשמר IIבראשית IIןהמסכת IIרןת

 ,הראשןןדליהכנסקדמן,גןריתשלןבניצןחהביןזמתההתקיים,-1944ב

פתחהכנסאתאז.שלהארצישראלייםהעםריקןדירפרטןארהןצגשבן

ןהלקןחהמקדשלביתמקשבטנאביכןריםהבאתהמתאר"הלל",מחןל

השןפט.עיןלקיבןץכהןירדנהלכןקןדםשנהשעיצבההביכןרים,מחג

למןסיקה"דןןקא",המחןלאתדליהלפסטיבליצרהקראןסגרטרןד

בשניהןפיעהבכנסאןתן.רקדןפגיןנןתאןחזיגבריםשישייתמשלה.

ןשלדמאריסעדיההשחקןשלבהדרכתםתימניתלהקהגםריקןדים

ניקןבה.רנהשלבלהקתהסןלניתשהיתהמינדב,רחל

לןיןדניהאצלבילדןתהשלמדהנטע,-צימבלטןבההיאנןספתדמןת

יצרההשאר,ביןקראןס.גרטרןדשלהעממיתהאןפרהבלהקתןרקדה

בקיבןץהאסיףחגיגת ,) 1943 (מעניתבקיבןץ IIהמיםגילןי IIחגטקסאת

25היןבלחג ,) 1945 (נהלללמןשבהכ"היןבל ,) 1944 (שמרעין של-

ישןבישלהיןבלמחציתבעצרת IIיפתח-בת IIמסכת ,) 1946 (גבעקיבןץ

הלןי.משהאהלתיאטרןןבמאישלבבימןין ,) 1951 (הקישןןגןש
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-ןה-40הבשנןתשןנןתמסכתןתשהעמידן ,האמנןתיהמחןלאנשיבין

שלתלמידהכלב,אריהנגבה),(בקיבןץאןרנשייןשןשנהגםהין , 50

השניםביןשפיה,הנןער(בכפרקראןסשלבלהקתהןרקדןרסלרתהילה

במןסדחגיםשיצרה ,ןיגמןמרישלתלמידתה-סלןסגרטה ,) 1943-50

אתשיצרהשרןן,מירליהןהרקדניתהכןריאןגרפיתהדסים,החינןכי

(בבית IIחללבמןתיךעלצבי IIן ) 1955חנן(בית "בחגיךןשמחת IIהמסכת

 .) 1957אלפא

החלןמקןבלת,ןנעשתההלכהעםלריקןדילחןגיםשהצטרפןתבעןד

הסגןלימשקלם II .-60השנןתבחברתנאיביןתלהיראןתהחגמסכתןת

עםיןרדהישראליתבחברההחקלאיתההתיישבןתןשלהקיבןץשל

הבןרגניהקהלאלבפנייה ) ... (הקןלקטיבייםהערכיםשלהיחלשןתם

מקןמיתגירסההיןצרדימןיים,למערךןהפרסןמתהתעמןלהמתגבשןת

מקצביםבעלתןסןאנתתןססתעיר ,אביבתל ) ... (האמריקאיהחלןםשל

מתפתחתדינמיתלתרבןתסמלנעשיתאןפייני,עירןניןמירקםמשתנים

 II.9במרכזההפרטאתןמעמידהזן

הקשרבארץ.שהיןהיפןתמןתית-חברתיתאמנןתןפעהדעכהזהרקעעל

בסןףכברןניתקהלךןהמסכתןתהעםריקןדיןביןהאמנןתיהמחןלבין

המןדרניהמחןלהשפעתאתשספג ,הצעיריםהרקדניםדןר .-50השנןת

בריקןדענייןגילהןלא IIההבעהמחןל IIאתאחתכמיקשהדחההאמי,הגר

כרמןןיןנתןןניהלשייסדכרמיאלפסטיבלחגים.ביצירתפחןתןעןדעם

המחןלאתאחתגגקןרתתחתשןבןלקבץלגשרהשאר,ביןנןע,ד

ןהעממי.האמנןתי

ירדן ,-70ןה-60הבשנןתסגדנןשלהםבמחןל,שנפיליםלאחר ,היןם

המחןלשלןהשקיעההעלייהןלאחרהם,גםןנפלןקמןןאחריםמגדןלתם

שמקןרןתיןבאןש,פינהשלהתנןעהתיאטרןןןפריצתהפןסט-מןדרני,

II תנןעה,בתןכןהמשלבטןטלילתיאטרןןןהלגיטימציהההבעה",במחןל

לבמה,קהלביןהמחיצהןשבירתסרטיםשירה, ,טקסטמחןל,פנטןמימה,

הציבןרייםהגנים ,הבתיםגגןתאלהאןלמןתמןהןצאןשמןפעיםןבשעה

שאינהרקלאהמסכתשלהאמנןתיתשהתפיסהנראה-ןהאנגרים

זמנה.אתהקדימהאףאלאמיןשנת,

ברצןני ,המסכתשליצירתהאתשליןןתהןלהתלהבןתלרגשנןתןאשר

הרגשנןת,לגביבימינןההסתייגןת IIשלם:מתתיהןשכתבבדבריםלסיים

הגשמתהעןבדןת.אתלהכחישבכןחהאיןןאןלםהיא.המפןרסמןתמן

העשייהבדרךןרןמנטיקהנעןריםחןםאליהשיתלןןהההכרחמןאידיאןת

אלהקןשימןהבןרחתההזיה,אלהמפליגה ,לשמהרןמנטיקהלא ,) ... (

צמןדהכשהיאברכתהרבהאךהאשליה,אללהימלטהרןצההדמיןן,

מדילעןרריןדעתהישראליתהחלןציןתןאידיאית.היסטןריתלמשימה

זיקהבלעדיאשר ,הרבןתמשימןתיהבהגשמתחדשהרןמנטיקהפעם

 .:.: jס. IIןהתעןררןתריגןשללאהיןזאת

 . 32ע' . 1983 ,וחכןירמתקיבוץמחול,לבשושדותגורן,יורס . 1

 . 49ע'שס . 2

 . 58ע'שס . 3

 . 63ע'שס . 4

 . 1987כובמבראשל,רותסעבראיון . 5

 . 47ע' , 1964פועל'ס,טפריתובמחול,בתוףכהן,ירדכה . 6

 . 58ע'שס . 7

 . 109ע'שס . 8

 . 187ע' . 1989 ,דבירהחלום,עסלחיות ,דוכרבתיה . 9

 ."ריעבהרועה"הזמיר,דויד . 10



קאו:פטטיבל
פירטייתי

ברממואןרהמזייף

נ
בריביירהרבותקיטשעיירותבשעה

חורף,לתרדמתנכנסותהצרפתית

מחול,פסטיבלקאןעירייתמקיימת

 IIתעשיית IIלשהפכופסטיבליםמשרשרתאחד

לכלכלתמעטלאשתורמתמשגשגתתרבות

מתקייםהפסטיבלהשנה.עונותבכלהמקום

נערךוהאחרוןלשנתיים,אחתשבוע,במשך

כימסרלוקוסיורגוסמנהלו .' 99בדצמבר

 14שלהופעות 17בוהתקיימוהשבועבמשך

אולמותבארבעתצפוובמהלכואורחותלהקות

שהתבטאהישגאיש, OOO,20-מיותרהפסטיבל

 .-90%מיותרשלבתפוסה

 White Oakברישניקובמיכאלשללהקתו

Dance Project ואילוהפסטיבלאתפתחה

אוהדשל IIאנאפאזה IIעםשבע-בתלהקת

עלההכרזהאירוני,באורחאותו.סיימהנהרין

הריצהברשניקובשללהקתושלהשתתפותה

אזלוהכרטיסיםוכללקופותהצופיםאת

המופעשהותירההדאךמוקדמתברכישה

בת-שלבמקרהואילויחסית.דלהיהעצמו

המוקדמתהמכירההפוך:היההמצבשבע

היהודיהקהלבדלותה.המארגניםאתהפתיעה

אנשיהסתמכושעליובריביירה,המתגורר

רעמיאתאךלקופותמיהרלאהשיווק,

שורקשואג,קהלשלהממושכותהתשואות

 .במהרהשםישכחולאברגליוורוקע

 ,בפסטיבלחלקשלקחוהנוספותהלהקותבין

להקתהפורסיית',וויליאםשלפרנקפורטבלט

מרסיי,בלט ,)ב II(ארהבראוןטרישהשל

פיליפ ,פייטרגלהמרי-קלודשלבניהולה

הלאומיתהלהקה ,טריטוןעם(צרפת)דקופלה

להקתדואטו,נאצ'ושלבניהולוספרדשל
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בנושאיםודיוניםסמינריםתערוכות,נערכוכן

שללדמותההוקדשמהםאחדהמחול.מעולם

רקדנית ,) Rosella Hightower (הייטאווררוזלה

דהרוסבבלטשרקדהב,"ארהילידת ,ומורה

החדשרוסבבלטמאסיןשל,בלהקתוקרלומונטה

למחולהמרכזאתיסדהאיהקרלו.מונטהשל

מחולפעילותסביבהוריכזה ) 1962 (בקאןקלאסי

ניהלהכןכמוהאיזור.עלשהשפיעהענפה

וננסי.במרסיילהקותהייטאוור
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ועוד.(יוון)פאפאיאנודימיטריסשלאדפוס

 .יותרקטנותהמשתתפותהלהקותמןכמחצית

סףעלמדשדשותחלקן ,בעלילניסיוניותחלקן

 .יותררחבההכרה

לבתשומתהרבהמשכההיווניתהלהקה

 ,לכןקודםשנהשהתקיים ,ליוןבפסטיבל

פאפאיאנו.של "מדיאהייאתכשהעלתה

אתלהביאמאמציםנעשוההופעה,בעקבות

עלושבינתיםניסיונות ,לישראלהלהקה

הלהקההציגהקאןפסטיבלבמסגרתבתוהו.

 ".האנושיהצמאיי-החדשהעבודתהאת

הקשוריםמשנהפרקישישהכוללתהיצירה

הנוצרית.הבשורהלנושאאחרתאוזובמידה

החלקיםשארהראשון,הפרקלמעט

היותרברבדיםהמרכזיתלתימהמתקשרים

ברכיעלגדלשלאמיוגםשלהמופשטים

עםוחמלה.הומורבהםימצאהחדשההברית

 ,"מדיאה"מפחותמרשימהזועבודתו ,זאת

כאב.עדויפהסגנוניתמגובשתשהיתה

האמנותמתחוםלמחולבאפאפאיאנו

וניכרפאבר)יאןובהםאחרים(כמוהפלסטית

אלמנטיםלתמצותמפותחחושבעבודותיו

ניצולתוךדרמטייםמעמדיםלהפיקויכולת

 ,במחולקינטיים-פיסולייםאלמנטים

אנרגיההכולאתמופנמתתנועהבאמצעות

 .בקפידההמשוחררתעצורה

ספרד,-הלאומיתהמחוללהקתעםהערב

הזדמנותסיפק ,דואטוו'נאצשלבניהולו

 ,דואטוזו.מצוינתלהקהאתלראותנוספת

לצדקיליאןוייריאקממץמעטלאשספג

נודע ,הספרדיתוהשירההמחולמסורות

שלושקוףזורםבתחביר ,הליריבמגעבמיוחד

עבודותשלושהעלההואכאןעבודותיו.

בשניםשלוהעשייהמןרחבטווחשמכסות

שאינהעבודה " Self "אתכולל ,האחרונות

השפעהבהוניכרתהשגורהלשפתואופיינית

פורסיית.'של

בואב'ןדומ'נ'קמאתבוקה""לה

La Bocca" by Dominique Boivin " 



תוכניתהעלתה 'פורסייתוויליאםשללהקתו

 IIעבודהבתוךעבודה IIעבודות:שלושובה

)" Workwithinwork "(, "קוורטט"ו " 1קוורטט

אםוספקפעמייםהועלתהזותוכנית , 112

האניגמהעננתאדיש,אחדצופההשאירה

רבלהיסוסשגרמההיאהערבעלהמרחפת

במחיאותהבהירותאיאתשביטאבקהל

נמשכוהעיתונאיםבקרבלמדי,רפותכפיים

ארוחתעדהערבמארוחת ,העריםהוויכוחים

הראשונהשהעבודהשחשבואלהבין ,הבוקר

אלהלביןלמדיטובההשלישיתואילוגרועה

קוורטט"-השנייההעבודה ,ההפךאתשסברו

לאאיששכן ,בוויכוחלהיכללזכתהלא 111

בה,צידד

מסיבתנערכההבכורה,ערבלמחרת

ארמוןשלבגלריהפורסיית'עםהעיתונאים

שהתגובותנראהלאקאן,במרכזהקונגרסים

שהיצירההכריזהוא ,אותומדאיגותהצוננות

אמנותיזיוףמעשההיא " 1קוורטט"השנייה

מאבקיחושףסיפורותקדים,ללאהיתה

הפסטיבלים,מנהליבקרבופוליטיקהיוקרה

לציבור,נחשפתרחוקותלעיתיםשרקמזווית

בלטלהקתהופיעהלכןקודםששבועמתברר

ומנהל(איטליה)פלרמובפסטיבלפרנקפורט

 ,מסויםבשלב 'לפורסיית,הבהירשםהפסטיבל

יהיוהעבודותכלשלושבפסטיבלמצפהשהוא

עבודותשתירקהיו 'לפורסייתבכורה,הצגות

מכיווןליותרמחויבהרגישלאוהואחדשות

מנהלאתלרצותכדיאבלחוזית,התחייבשלא

איזו ,"סקיצה"יצרהוא ,שהתעקשהפסטיבל,

הוא ,"זהאתזייפנו"מחופפת,אימפרוביזציה

רציתיכי ,שובזהאתהעליתי ,אמש IIאמר:

אותהזורקשאנילפנישובהעבודהאתלראות

רקהלהקההעלתההשני,בערב ,אכן , IIלפח

 ,לקוותיש ,נגנז " 1קוורטט"ועבודותשתי

לתמיד,

הדה-הזרםכמבשרמוניטיןלפורסיית'

ממאפייניושאחדבמחול,קונסטרוקטיביסטי

הטכניתהעבודההרב-מוקדית,התרחשותהוא

תובעניתהיאהרקדניםמןהנדרשת

העבודותבשתיבמיוחד,ואגרסיבית

מןלהתעלם(אםהערבשל IIלגיטימיות IIה

 IIלפרק IIהרקדניםנדרשיםמזר)הממוהקוורטט

לאנרגיהלצייתנקראאיברכשכלהגוף,את

למומנטום,המנוגדאחרלכיווןאותוהמושכת

כוחותעל-ידימונעכאילו ,הגוףאברישארשל

אותוומעוותיםמושכים ,המותחיםחיצוניים

ראתהלאשהעיןלמקומותאותוומובילים

הגוף,לאגם ,לכןקודם

הפשוטהעצמאיים,יוצריםשלהלהקותמבין

להקתספקללאהיתהביותרוהמתוחכמת

בויאבין(צרפת),בויאביןדומיניקשלהיחיד

והיסטוריוןפנטומימאי ,קומיקאי ,רקדןהוא

בויאבין'דאליבאשההיסטוריהאלא ,מחולשל

דקיקבספרוןכולהמכווצתכשהיאלהדי

לקהלפונההואאיורים,שרובוי,דכףבגודל

זריםאינםהוויזואלייםוהסמליםהדרךשציוני

פשוטיםאביזריםעשרותבעזרתלב,דלו,

המרכזיותהתחנותאתממחישהואבתכלית,

לפוסט-ועדהקדמוןהאדםמימיבמחול,

וקומיקאימרתקפיזישחקןהואמודרניזם,

מרתהאתבאובמעלה ,קופאהוארגעבחס.ד

 ,הרומנטיהבלטנימפתאת-ובמשנהו ,גראהם

בתולדותהחשובותהתחנותכל ,טאליונימרי

מחדש,ופריסהגריסהאצלועוברותהמחול

המסכותהנחות,אין ,קדושותפרותאין

נעדרתבאהבהנעשהזהכלאך ,נקרעות

 •••••••רשעות, • 1 • •
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 ) Jean Paulמונטאנאריפולז'אן ~

) Montanari להגדירנדירכישרוןיש

נושאיסליצורוכך ,תרבותמצביולנסח

צסעכאשר ,המחולפסטיבלמתרכזשסביבס

היבטיסשלמחדשהנבחימאפשרתההגדרה

העשייה.בתוךבדרך-כללהנבלעיס

הניסיוןוהמחול. '"אימאג"ההנושאהיההפעס

-יפהעולהאינולעברית 'אימאגלתרגס

II דימויII מדי;מופשטהואII דמותII -אינו

שקוףדימוילאותוהיאכךאסהכוונהמדויק.

להיותיכוליסאלה .וידיאואומסךעלהמוקרן

העבודהמןכחלקוקולנועוידיאוקטעי

קשרשאיןסרטיסאפילואו ,תיהכוריאוגרפ

דייעל-נבחרוהסאךהיצירהלביןבינס

אפשריקשרעלתמיההומאפשריסוצריסיה

אוגרףיכורשלוהעדפותיוהרוחניעולמובין

עליו.האהובהקולנועלביןמסויס

מופיע ) Wim Vandekybus (וינדקייבוסויס

אולסמונפליה.שלהישןהאופרהבאולס

מדרגותגרסעס ,-19ההמאהמןמפואר

צדההאלהודיאנהמוזהביסמלאכיס ,מלכותי

 ,המעוגלתבכפההקהליראשמעלאיל

חורקיסהאדומיסהקטיפהכיסאות .המצוירת

אלגנטיותשלאשליהכלמסירהמחניקוהחוס

עלשמתרחשמההממשי.העולסמןוריחוק

קיוסשלההרגשהאתיותרעודמחזקהבמה

על .אגדהשלאלמנטיסבושישעל-אף ,עכשווי

ומחכה.שמנמןאישיושבקהיהרהבמה

בועטיסוהריקההגדולההבמהבשולירקדניס

לאלימותביטוישזהעלרגנדמהברגליהס.

לא,אך ,לבאותמתכוננת ,מתכווצתוהבטן

-והסוסיסוצניפותסוסיסבעיטותאלה

ממשיכיססוסיתעצבנותומיןברגישותאנשיס

מופעשלההתחלהזולדהור.ולפעמיסלבעוט

מערבליותרלשמששיכולומיוח,דארוך

 .אחדמחול

שלאלמנטיש

נעצמפורנוגרפיה

נגוףהעיסוק

ניתוקוהאומלל,

אותו.שמאכלסממי

יהיה,הנאהדנר

הרדוקציהנתוקף

ההקשרימושנירת

תלויי-התרנות,

לנמהמתימשיניאו

למרות II (מענהלהשאיןתשוקהעלסיפורזהו

עלגבריסעשרהשל ) IIהמשאלות ,הרצונות

ואחר-בועטיססוסיסהסקודסחשופה.במה

איש .מרביציס ,צועקיס ,בוכייסילדיסהסכך

 .כריתעסהבמהעלעולהלמחצהעירוס

והגבר ,מתעופפותוהנוצותמתפוצצתהכרית

לב,דנותרהואלבסוףנחס.ללאוצורחבוכה

חוזריסהרקדניסתינוק.כמוהרצפהעלמצונף

להלבישמצליחמהסואחד ,ארוכותבחצאיות

ארץעלאגדהכמו ,סרטמוקרן . IIתינוק IIהאת

המיליסאתשמוכראישיששבהרחוקה

אתאוצעקתואת ,אחדכלשלהאחרונות

אתמבצעהאחרונותהמיליסואיש ,שלוהבכי

ההחמצה.תמציתאת ,הזוהאחרונההבקשה

הואהמלךשבוסרטשלהקרנהגסבמחוליש

בעצסשהס ,עבדיסדמויותשלגרוטסקישליט

עלהמבוסס ,הסרטהבמה.שעלהרקדניס

 ) Julio Cortazar (קורטאזארשלקצרסיפור

מין ,גויהאת ,ביניימייסימידימוייסמזכיר

עללדברקשהעות.יופגאכזריותשלחיבור

II ריקודII שלהנקיבמובןריקודיסלאאלהכי

מלוטשתלאהתרחשותמיןזואלא ,המלה

ופחד.כאבהחושפתגבריסקבוצת ,בכוונה

ילדיסכמו ,הבמהעלנרדמיסהסבסוף

המשחק.באמצעמותשיס

בעבודותשראינוהפיזיתההסתכנותבמקוס

לבניס-בוסיידהקנואשלהקודמות

עוצרתקרובטיקהאבסירקדנ ,מתעופפות

סיהסרטרגשית.הסתכנותתהעיש ,מהינש

ומאפשריס ,האגדהיסודאתמעביס

היאבסרט(התפאורהלחללנוספתהתייחסות

בניןקומותדרך "צונחת"והמצלמה ,דמיונית

חלוס.דמויי ,מוזריסנפחיסבתוךומתעכבת

המחולגבולותכשחקניס.מתבטאיסהרקדניס

 .נפרציס)

עס ) Philippe Decoufle (קופלהדהפיליפ

II בתפיסתאליסכבןמשתעשע "טריטון

אסאשליה,שלסוגשהיאבתנועההמציאות,

 ,קרקסשללעולסקרובאופטית.ואםאמיתית

האנושיתהחמלהאתמאבדאינולעולםהוא

אתלעבורההרואייםהאכזבניסיונותלמראה

אתמאפשרותומראותמכונותהגוף.גבולות

שמעברלמקומותההמראהאת ,הזוהנצחיות

בהקרנותלהשתמשמרבההוא .ולמקוםלזמן

מבחינתהפוךהבמה.עלהנעשהשלהפוכות

הדמות,היפוך ,כמשמעופשוטואוהזמןחץ

דרךשמביטכמי ,הרקדן .וחילוקההכפלתה

ב"חולצת'ות"בל('רוסלהקת

" Jerome Bel Dance Company in "Shirtologie 

שגודלוכמי ,מנציחהאומגדילהעדשה

רקטבעינותר ,יחסיהואשגם ,"טבעי IIה

ולסליחה.להומור ,האנושיתלרוחביחסו

 ) Jose Montalbo (מונטלבווזה'גגםעושהכך

אתהמכפילותשלויזותעלהותנההקרעס
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אופטיתהטעיהומאפשרותהבמהמראה

מגבלותעלעין,למראיתלפחותוהתגברות,

 ,באווירמרחפותדמויותיוהאדמה,משיכת

היאשגם ,הבמהשלהמוכרתוהמסגרת

שניהאשליה,שלהתענוגאתמעצימה ,מוקרנת

בארץ,ביקרוגםהאחרוניםהכוריאוגרפים

 l/במה l/בהיאגםביקרה ) La Ribot (ריבולה

לקהלמוכרותאינןעבודותיהאך ,בירושלים

 ,בלונדוןהחיהספרדיממוצא ,ריבו,לההרחב

יוצרתריבו,מריההואהזהותבתעודתששמה

מתייחדיםהם- l/מיוחדיםקטעים I/ 1993מאז

אמנותחפץכמו ,לקנייהניתניםשהםבכך

פרטייםאנשיםלקונים,כביכולושייכיםאחר,

שםלידמופיעהבעליםשםתיאטראות,או

שלמקוריוידיאוסרטניתןולקונההיצירה,

העוסקתיוצרתהיאריבולה , l/שלו I/הקטע

להלבישולעטרו,שאפשרכחפץבגוף

והיאאחריםחפציםאליולחבר ,ולהפשיטו

 ,עליההטובההדמיוןכידזאתעושה

 ,לדתההיווכביוםעירומהובביטחון,במקוריות

לוהט:אדוםצבועיםשלההערווהושערשערה

 ,בפולרויד l/עירום l/האתלעצמהמצלמתהיא

עלהצבעונייםהצילומיםאתומדביקה

נבון ,מעולהמיצגזהוהתואמים,המקומות

ועל l/גוף l/העללמחשבהומעורר ,הומורומלא

החד-פעמי,הגוף-המשוכפלתבתרבותייצוגו

-עלשלווהמניפולציהמשמעות,חסרשעירומו

בתוךמתקפלתהיא !וכושיכפולו, ,צילומוידי

תלויהששמלהקולבלובשת ,מתקפלכיסא

עלכותרותוכותבת ,גופהאתצובעת ,עליו

 ,ומשוחחתשרההיא ,צווארהעלהתלויבלוק

מןאחריםלמופעיםובניגודמצחיקה,היא

להישארמצליחההיאמביכה,אינה ,הזההסוג

המוזריםהדבריםמןומשועשעתמנוכרת

מתוךמאכלסתהיאשאותו-לגופההקורים

ולבדוקלנסותכדיחירותדיועםהדיןקבלת

הזה I/חפץ l/שהוהחיבוריםהשינוייםמהותאת

מאפשר,

שלהחדשהנביאהוא ) Jerome Bel (בלרום'ג

/I הגוף/l , בסטודיוהופעותיוהצרפתים,אהוב

מכורותהיומונפליהשל l/המחולמרכז I/של

עלמקוםלמצואהיהאפשרבקושי ,מראש

עםרקדןשלעשירהקריירהאחריהמדרגות,

החליטהוא ,הצרפתיםהכוריאוגרפיםגדולי

וחוקר l/הספרותשלאפסמנקודה I/להתחיל

בדבריכחפץ,לאאפילו ,כחומרהגוףאת

-בלאומרהמופעאתהמלוויםההסבר

/I האירוטיהגוף-דבריםמשנילהימנערציתי

סקס ,כלוחםהגוף ,המושלםיהשרירוהגוף

54 

מסמליםבמחול,רקלאשלנו,בתרבותוכוח:

ואניהגוף,שלהשולטיםהייצוגיםשניאת

 ,המחולשלהעיקריהכלי ,הגוףאתבוחן

 !'הרגיליםהסימוניםאתהמאיינתבצורה

עירומיםאנשיםארבעהעוליםהבמהעל

נאיםלארקדנים,לא-רגילגוףהואשגופם

קצתרק-במיוחדגרוטסקייםלאגםבמיוח,ד

הםשונים,בגילים ,קצרותרגלייםאוכרס

הקירעלמיליםוכותביםחפציםנושאים

ארבעתאתמצייניםאלהראשיהם,שמעל

נורה)עם(אישהאור-בללפיהמחולמרכיבי

-לכתובתהנענית(אישהמוסיקה

האלההדמויותארבעוחלל,גוףסטרווינסקי)

בעליל,ריקודיתלאבצורהזואתזובוחנות

לקרואמותראםורקדנית,רקדןאחדבקטע

אותומעוותיםבעור,לעצמםמושכיםכ,ךלהם

 ,הבשראתמותחיםגבולותיו,אתובודקים

כתובותוהבטןהגב ,הרגלייםעלמציירים

שונות,

עבורמרעישה,תגליתזוהצרפתיםבשביל

זה ,ג'אדסוןמהפכתאתשעברו ,האמריקאים

וזף'גאת ,ישןסיפורכמומפתיעבאופןמתחבר

מעניינת,רדוקציהזובעינימצחיק,זהבויס

ל,והמחוףוהגתומשמעשלמחדשבחינה

ו/אופורנוגרפיים,שימושיםנגדוהתרסה

והמודליםהיופיתעשייתכלכמו ,פופולריים

שלאלמנטישאךגופניות,שלהשולטים

האומלל,בגוףהעיסוקבעצםפורנוגרפיה

יהיה,הבאהדבראותו,שמאכלסממיניתוקו

תלוייההקשריםושבירתהרדוקציהבתוקף

המוותריקודלבמה,מתיםשיביאו ,התרבות

האנושית,המשמעותסילוק ,עכשוויבנוסח

הגוףפתוחה;הפאשיזםאלוהדרךרהיט,חפץ,

ללאישו ,המעונההגוףגםלאלמה ,המת

בפאנל ,ומפתהגדולהחירותזו ,הנצרות

ואומניםופסיכיאטרפילוסופיםבהשתתפות

לפנותהממשי:וזההמדומהףבגודניםשונים,

שביםויהעתיקותהווילותאחתבחצרערב

שיחהושומעיםגןספסליעלאנשיםעשרות

שאנומהכל- l/הווירטואליהגוף I/עלמרשימה

משמעותעלאלקטרוני,באופןרואים

והלא-פגיע, l/המושלם I/והגוףהפורנוגרפיה

היאוהגוףהסמיוטיקהעםאחרתהתעסקות

 ,בלרום'גשלאחרתמשעשעתעבודהבצורת

נוערבנישלקבוצה- l/כתונתלוגיה I/ושמה

חולצותלובשיםכולםהקהל:מולניצבת

הלובשביןוהיחס ,שונותכתובותעםטריקו

יוצרתלשנייהאחתכתובתוביןלכתובת

איןכאןגםומעניינים,מצחיקיםמצבים

/I ריקוד/l , מיושנתלהיראותהמתחילהמילה

המופעאך ,האלההמתוחכמיםבהקשרים

לגוף,המילהביןהקשרעלמחשבהמעורר

מופעהיההפסטיבל,שלביותרהמרגשהמופע

קירסמאכרדהתרזאנהשלבכורה

) eresa de Keersmaeker (עלמחקרעוד ,ז

 ,טקסטאיזהאךותנועה,טקסטשביןהקשר

פטרשל l/אניאמרתיאני I/תנועה!ואיזו

משלוש(יותרארוכהרשימההואהנדקה

עלואיסורים,הישגים ,משימותשלשעות)

ערמותצעירים,רקדניםשלקבוצההבמה

 ,יומיומייםחפציםשלמסודרותגדולות

 ,יי'ודי,גסקסופוןנגן ,קאמריתתזמורת

מצדבמהירותמועבריםהיומיומייםהחפצים

הנבניםמחסומים,מבנים,יוצריםלצד,

נקראיםכךכדיותוךבמהירות,ומתפרקים

שלהפרותאיסורים, ,מחשבותשלאינוונטרים

להגיעיכולתחוסר ,סדרוהפרותאיסורים

עללגשרהיחידההדרךהיאוהתנועה,לסדר

אי-ולאסדרלאשהיאחדשהשפהבמיןזה,

חסריופישלבהיגיוןלשם,מחוץאלאסדר

הרגע,שנוצריםכאלהאלאמסודריםחוקים

קירקסמייקרשלהרקדניםמחדש,הזמןכל

נניםומחורקדניםשחקניםהםהבמה,עלחיים

שונים,לאומיםבניעצמם;הםהזמןכלוהם

דרךהזורמים ,נפלאהיכולתבעלירקדנים

לאיבודעדוהשליטההתרבותשלהכאוס

ציפוריםלהקתכמוחדשה,לחירותעד ,שליטה

במהירותחוציםהם ,מעופפיםחרקיםאו

מצטרפים ,השנישלאחדמסלוליםובדייקנות

רק ,רביעייה ,שלישייהויוצריםזוגלבןלרגע

אחר,קיוםוליצורשובאותהלפרקכדי

שלביטויבעצםהיאהכעס,כלעםהעבודה,

מרגשיאותנוגואלתהאנושי,למצבסליחה

 ,מספיקמנגנים(לאסוחביםשכולנוהאשמה

לאמספיק,עובדיםלא ,מספיקמתעמליםלא

סבלנותחסריזה,ולאזהלא ,מספיקאוהבים

היתהעצומהמחילהאיזו ,ולאחרים)לעצמנו

המיואשיםהצעיריםובאנשיםהזהבטקסט

וזריקתעצמיתהאשמהכמההבמה,עלהאלה

(לאהיומיומיותההפרותכלומניןהאשמה

מימיןלעקוףולאהדשאעללדרוךולאלצפור

להיותהקושיגדולוכמהולא)ולאלעשןולא

אחרי ,בסוףאשם,ולאתרבותובןאנושי

הקהלעלוצועקתמתפרעתהסיניתשהצעירה

עוליםמתרוקנת,והבמהנזרקיםהחפציםוכל

ולא,בראהמסשלהשלישייהצליליהחושךמן

 ,הזוהמופלאההנחמהלצליללבכותאלאנותר

אפשרי,החסד ,הכלשלמרותהאומרת

. . 
• . . 



סורגלוסהרמן :צ'לוסק'רסמאכר,תרזהאןמאתאב'"אומרת"אב'רוזס,להקת

eresa De Keersmaker, Photo: Herman Sorgeloos זRosas Dance Company, "1 Said 1" by Anne 
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מנורגיורא

פילןסןפיהבלימןנפלייה:
 99מןנפלייהפסטיבל

המקסימהבעירמתאספיסשנהדי 2Jע
יןני-בחןדשיסצרפתשבדרןסמןנפלייה

עכשןןי.מחןלחןבבימאןתיןלי

מאז ,שנה 20כמעטמתקייסזהשנתימפגש

 ) Dominqueבגןאהדןמיניקידי-עלנןסד

) Baguet מןנטנריפןלאן'זעל-ידיןנןהל. 

-1999בבןשהןפיעןהלהקןתרשימתהשןןאת

לישראלשייןבאהמחןלמןפעירשימתעס

כלכמעטממש:שלחפיפהמגלהשעברהבשנה

בארץ,הןפיעןבמןנפלייההמיןצגןתהלהקןת

 ,מןנטאלבןז'ןסה ,דקןפלהפיליפשלאלהכגןן

לפניבישראלשרקדןןכאלהןאנדקיבןסןיס

דהשל /Iרןזס /Iביניהןאחדןת,שניס

לןאיסמרישללהקתןאןקיירסמאכר

) Murray Louis ( שבפרןבנסלפסטיבלשהביא

ןרקדנין.ניקןלאיסאלןיןשליצירןתיןאת

ןהמןסיקהשלןהשקןפיןתהקרנןת

בןצעןבעצמןלחברנהגשהןאהאלקטרןנית

 .-80ןה-70הבשנןתאחדןתפעמיסבישראל

שלמןפעיסשלשפעבמןנפלייההיהןכמןבן

שמשךמהעדיין.ידןעיסןבלתיצעיריסיןצריס

ןבראשןנהבראשהיןלמןנפלייהלנסןעאןתי

אפשרכיניקןלאיס,שלהןןתיקןתהיצירןת

בנאמנןת,אןתןשישחזרלןאיסעללסמןך

להקתןשלהתןןךעמןדהיהעצמןהןאשהרי

ההן.בשניסניקןלאיסשל

המחןלאתהקדיסניקןלאיסהתאכזבתי.לא

עשההןאשנה.-30ב-90השנןתסןףשל

היןס,גסלעכשןןישנחשבמהאת-70הבשנןת
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למשל.הרקדניס,גןףעלתמןנןתהקרנת

ספרןתי, /Iתןכן /Iלהתייחסןתללאהצןרניןת

הרביס.נחלתהיןסהיאבה,דגלשהןאגישה

מחברשהיה ,האלקטרןניתהמןסיקה

לחזרהחזרהשביןבלילהבסינטיסייזר

היןסנשמעת-ככפפההתנןעהאתןשתןאמת

ליצלן.רחמנאשמרנית,כמעט

היהניקןלאיסשלעבןדתןאתהכירשלאמי

כפגןששלןהמחןלןתאתפגשתיאני .נדהס

עבןדןתין,לעןמתןאהןביס.ןתיקיסמכריס

מעניינןתלאלןאיסמרישלהיצירןתנראן

 " Four Brubeck Pieces "מלבד ,ברןבן

נאה.ןמקצבאןןירהבהןשהין ,-1984מ

צעירצרפתייןצרגס ,ניקןלאיסאצלכמן

 ) Giles Jobin (ג'ןבהיל'געדייןמןכרןבלתי

נשיסשתישלהעירןסגןפסעלסרטיסהקרין

שלן,המןפעעצמן).(הכןריאןגרףןגבר

" A+B=X ", שבדרך-כללגןף,לחלקימחןלהיה

רגליס,כפןתישבניס,התמןנה:במרכזאינס

מעיןלעיתיססקסי, ,מרתקהיהזהגבןת.

גןףחלקבאיזהלפענחהצןפהמןהדןרשחידןן

כישרןןספקללאהןאןבין'גבכלל.מדןבר

רבןת.עליןנשמעשעןדןמבטיחצעיר

אתבירןשליסהציגדקןפלהפיליפ

"! Shazzam ". משעשעהיהזהבמןנפלייהגס

ןידיאןבהקרנתהשימןשבלטןשןבןמרשיס.

אתהביאגסהןא .ןיזןאלייספטנטיסןשאר

יצירהזןהי . /Iטריטןן /I ,יןתרהןןתיקהיצירתן

חיה.ןמןסיקהקסמיס ,לןליינןתעסקרקסית

כאישדרכןאתהחלשדקןפלהפלאזהאין

ןנחמ,דפרחחימשהןישבעבןדתןקרקס.

קלילןתשלזןןתכןנהאקרןבטיקה.עסליצנןת

מןנטלבןז'ןסהאתגסמציינתמבריקה

שהגיעלפניכשבןעייסאביבבתלשהןפיע

בעזרתהנןצרתליצנןתישכאןגסלמןנטפלייה.

מןנטלבןשלן.המהממןתןההקרנןתהןןידיאן

-הכןריאןגרפיסכלכהשעדבמההצליח

היפ- /Iןב /Iדנסברייק /Iבשימןשלעשןתשניסן

שלהבנןייםכאלה,רחןבריקןדינכשלן.- /Iהןפ

עלעןמדשהרקדןשעהמסחררים,סיבןבים

שאי-אפשרכמעטדןמים,תעלןליםןמיניראשן

מןפעשאינןמחןלמןפעשללמסגרתלהכניס

קיצןני,אינדיןןידןאליזםבהםישסןלן.

כןריאןגרפי. /Iביןת /Iלניתןאינןשכמעט

למרכיבאןתםלהפןךהצליחמןנטלבן

שלן.הכןריאןגרפיהשלאינטגרלי

לןןהבעןלם,היןםהשןלטתהאןפנהלפי

ןןידיאן-שלרביםבמןפעיםמןנפלייהפסטיבל

אינןהןןידיאןסרטאבלסןגין.כלעלדאנס

החיהממשיהמחןלשלהחןרגאחיןאלא

 IIIןהתלת-ממדי.
III 



מנורגיורא

שהוצגהמחול

בתחרות

הבנילאומית

לכיריאורגפים

בכרונניגוצעירים

ממש:שלמחילהיה

 ,וריקויתניעה
ממתתריםשאנים

מיממאותתחת

הולנדשבצפוןבכרונינגןנערכתשנתייםמדי

המחולבתחוםצעיריםיוצריםשלתחרות

29בהתחרותנערכההשנה .המודרני -30וב-

 14הוזמנוהמסיימיםלסיבובים . 2000בינואר

וידיאובקלטותצפייהבעזרתשנבחרויצירות,

למחול.מומחיםידי-על

הדורפנייהיומהולנחשלנסותאפשרהאם

פהאיןזה?מבחרלפיהעכשווילובמחהצעיר

לפילקרותהעומדוניבויהעתידמניחושיותר

חייםבעלישלהקרבייםובדיקתהציפוריםמעוף

אצלנהוגשהיהכפיכקורבנות,שנשחטו

המתחריםמןאחדאףמקום,מכלהרומאים.

מאירופה,שבאוכשרוניים,והפחותהמוכשרים

כמבשרתגלהלאומישראלמאלג'יריהב, IIמארה

צפתההממיינתהוועדהומהפכני.חדשעידן

במופעצפייהללאאבלעבודות.-170מביותר

המעניינותהעבודותדווקאלאושנבחרויתכןחי,

לטובלהטעות,עלולטבעומעצםהווידיאוביותר.

ולרע.

שהוצג.במבחרטובמבשריאותותישזאת,ובכל

הפילוסופית-מושגית,היומרהנעלמהכלקודם

זהואולי-האחרונותבשניםבמחולששלטה

הקלטותאתשניפתההבוחרת,הוועדהבזכות

היותרהיצירותאתוהעדיפהלידיה,שהגיעו

וריקודיות.תנועתיות

יוסישלסולוישראלים.יוצריםגםבתחרותהיו

 ," Huaquito "בשם ,לשעברבת-שבערקדן ,יונגמן



היתההיאשאףפאם,הרקדניתעל-ידיממשמהממתבצורהשבוצע

מזרח-אסיאתיתחזותלהושיש , 1993-97בשנים ,בבת-שבעחברה

,ועבודתוליונגמוהועילולאהמבריקוהביצועעצמההיצירהמרשימה.

הסופית.בנבחרתנכללהלא

בהולנ,דמהזמוכברהיושב ,לשעברהקיבוציתהלהקהרקדואיבגי,אורי

עבודהזושרוו.מיכלעםרקדשאותו ," Longing "הדואטאתהגיש

רוטהנינושלהמוסיקהלצליליפעילהתפאורהעם ,קרקסיתמשעשעת,

הבלטיתה"טיטי"חצאיתשלקריקטוריתגירסהשהוותלבושות

שלעצובההקצתהנימהמומשהואיבגישלבעבודתוישהמסורתית.

מרוקאי.אלווודימיןהואבעינייהודי.הומור

ביוזאתעבודהאתגםלכלוללאהשופטיםהחליטומדועיודעאינני

 ,הצופים"ייפרסשלבקטגוריה ,מקרהבכלהגמר.לסיבובשהגיעוהשש

לסיום.ונכנסאיבגיזכההמופע,מוצאתועםבקלפיעליהמצביעשהקהל

ש"חאלף-100כלעומתש"ח OOO,5כ--גבוהאינוהקהל""פרסכיאם

השופטים.שגרמוהדיועיוותאתמהבמידתתיקוהוא-הראשוןלזוכה

שלהמקרהמוללמודניתוהקהללפרסלהיותשיכולההחשיבותעל

עבודתוזכתה ,-90השנותבראשית ,אחדותשניםלפניגלילי.איציק

דלתותלפניופתחוזהכרונינגו,בתחרותהקהלבפרסהפרפר""אפקט

להקתושלהאמנותימנהלהרקלאהואגליליהיוםבהולנד.רבות

" Galili Dance " המנהלגםאלאכרונינגו,שלהעירוניתהלהקהשהיא

התחרות.שלהאמנותי

 Darren (ג'ונסוןדארובשםצעירבריטיכוריאוגרףזכההראשוןבפרס

Johnson ( יצירתועל" Electasticelasticity ". אתחיברגםג'ונסון

פסיםהקרנתעלשהתבססההתאורה,אתועיצבזהלדואטהמוסיקה

החשוכהבתאורההלוקה ,מעניינתעבודהזוהימשתנים.צבעוניים

הספרביתבוגרהואג'ונסוןמדי.סתמיתלבושותובעיצובהאופנתית

Laban Centre ,בפרסהזוכיםגםהשנה.סייםהואשאותושבלונדון

מקנהבהחלטוזהמוסד.אותושלטרייםבוגריםהםבתחרותהשני

Laban Centre .יוקרה

" Duel " סילבסטרינילוקהמאת) Luca Silverstrini ( והרקדניתהאיטלקי

משעשע,דואטהוא ) Bettina Strickler (סטריקלרבטינההשוויצרית

מצויןמבוצע ,היטבבנויהואעצמית.ואירוניההומורעםריאליסטי

בפרסזכוהיוצרים-המבצעיםשנילב.שובהשבוהיומרנותאיודווקא

בזכותהראשון,הפרסאתלהםמעניקהייתיאניש"ח. OOO,10כ-בסד

ביניהם.והיחסיםלאישה,הגברביוהמצויןוהתיאוםהאנושיתהנימה

לטיפולשזכהנדוש,כביכולנושאהמינים,ביודו-קרבעלדואטזהו

מאוד.ויפהאישי

בהשישיצירהלתחרותהביאההאיטלקיה ) Laura Moro (מורולאורה

קשרהיהלאהמסדעלשהוקרןלמהכיאם-בווידיאומעניושימוש

ושארחברתייםמשחקים ,ידעבודותתיעדהמורושנרקד.למהממשי

" occa Moro זA Chi " בן-ואן-דו'ן'לוס:צמורולורהמאת

occa Moro" by Lora Moro, photography: Ben van Duin זA Chi " 
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 ,מרתקאנתרופולוגימחקרזהו .נידחאיטלקיבכפריומיוםשלמחוות

מחול.ממששאינו

הרקדן ,למשלכ,ךובהקרנות.בטלוויזיההשתמשואחריםיוצריםגם

שניסה ,בגרמניההרוקד ) Samir Akikaכאקיקהסמיר ,יר'אלגיליד

לאאקיקההגדולה.בעיראלימותשלריאליסטיתתמונהמעיןליצור

המסיימת.בשישייהלהיכללזכהולאאישיאומיוחדמשהויצר

במופעהציג ) Jan Louis Barningכבארניגלואיג'אן ,צעירהולנדייוצר

צלליותבעזרתשלושה.בעצםשהם ,יםילשנמחול " Trium Virat "שלו

באמצעים ,מסתוריקצתמופעיצרהואוקטנותהגדלותדמויותשל

האמצעיאבל ,נאהעבודהפילובולוס.שלמסוימותמעבודותשמוכרים

לבנייתנוצללא ,צלליותהיוצרים ,שקופיםחצימסכיםשלהמצוין

מרתק.מחול

טכנאיהיולשבח,לציוןלפחותאומיוחדלפרסראוייםהיושבאמתמי

בו-במקוםהקרינוגםאלא ,כולההתחרותאתתיעדורקשלא ,הווידיאו

צילומישלתערובתשכלל ,וידיאושלאילתורבמעין ,צילמושהםמהאת

מעבריםיצרוהם .'פוטומונטזכמין ,זהגביעלוזהשונותמזוויות ,תקריב

בביצוענצפושלאפניםנחשפוושבהם ,ויפיםמענייניםפעמיםהרבהשהיו

שתועדו.העבודותמןמרתקיםיותרהרבהלעיתיםושהיועצמו,הבימתי

אכןבעברשזוכיםבכ,ךערכןאתלהוכיחאמורותבינלאומיותתחרויות

שלהם.האמנותיתהקריירהאתקידמוזכושבהםשהפרסיםמוכיחים

 ,בוריסובהגאלינהשלמופעהתקייםהשנהכרונינגןלתחרותבמקביל

הביאההיא .-1998בהראשוןבפרסשזכתה ,מבולגריהכוריאוגרפית

איתםועבדה ,מסופיהורקדניותרקדניםשמונהשלקבוצהלכרונינגן

יצירהזו ." Ataraxia "יצירתהעלהעירשלהגדולבתיאטרוןכשבועיים

לעיתיםשהםתנועהמבניויוצריםנינוחהבחופשיותהרקדניםנעיםשבה

שאר-רוח.קצתהיומיומיותלפעולותמוסיפיםותמיד ,ריאליסטיים

נראותשהתלבושותחבלבצדק.הראשוןבפרסזכתהשבוריסובהכנראה

 .:.: .-80השנותשללאופנהשייכות ,מיושנותקצת

יהימלטנפשיתשש

משמעיתמחפשית

בחררם

הלהקהשלהאמנותיכמנהלמשמשגליליאיציק

ראיתיהאחרונותבשניםכרונינגן.שלהעירונית

הצטיינהאחתשכלשלו,אחדותעבודות

מקוריתוכוריאוגרפיתבימתיתבמחשבה

ומרתקת.

נפתח " Beautiful You "שלוהטריהמחול

הצופיםלפניניצביםבחוריםשישהשבהבתמונה

הופכותשהדמויותעדבגדים,ביניהםומחליפים

מאודגברבדמותויצמן,גיארק .למטושטשות

שהוא.כפינותריייהודי",

דלתות,שלוששבהדירהשלהיאהתפאורה

שלהאחרבקצהומולה,אחדבקירגדולהמראה

 .וכיורמקררשבומטבחהדירה,

שלוהתוקפנותהמרץבזרמימהממתהתנועה

התנועהתיאטרוןאתומזכירההבחורים,ששת

והשליטההכוחלמשחקי ." DV8 "ניוסוןלוידשל

זעירייצורשלנוספת,דמותמתגנבתהשישהשל

שלדמותזוהיסמרטוטים.כולועטוףוכפוף,

כמישהוהגבריםביןהנעהמכורבלתהומלסית

 'לחלוטין.זר

ובייחודנאבקיםונופלים,עפיםהחבר'ה

כנראה,הוא,'שמהם,אחדעלמתלבשים

וברגעבלבד,בתחתוניםנותרהואהומוסקסואל.

המכורבלת,ההומלסיתאתהיתרתופסיםמסוים

 ,המטבחכיוראלרחמיםללאאותהודוחפים

לביוב.

איןאמיתי. coupe de theatreמפתיע,רגעזהו

אתולקלקלסודותלגלותלמבקרנאהזה

תיאורללאאבללצופים,היוצרשהכיןההפתעה

המחול.אתלתאראי-אפשרזאת,התרחשות

שלאחדותבשניותיותר:עודמפתיעוההמשך

לעינינווהופךכולו,המטבחמתהפךבימתי,חושך

דקלעץועליו ,שמשמוארטרופיבאייםלשפת

נחת,איןזהחלומיטרופיבגן-עדןגםאבלגדול.

שאינםוההומו,הקבצניתהםשםשנמצאמיכי

חושני.אושרלשוםלהגיעיכולים

רקדניםלולברוריודעשהואהוכיחשובגלילי

 .ונפלאפרועדמיוןלוושישמצוינים

זןאנןלדקארל:צ'לןס:גל'ל',א':צ'קמאת'פה""את(ה)

Beautiful You" by Itzik Galili, photography: Karel Zwaneveld " 





רוםגכרגהגיה
כריניט:שלחייכי

הזמואחרבחיפיש

Chronosmile 
קומבינעלהקתבביצוע

קולבןאמירכוריאוגרפיה:

יפהאילתתלבושות:

יהודאישיתאורה:

אתספרנוהשלישילמילניוםהראשוןביום

 ,קומבינעלהקתעםיחדהחולפותהדקות

שלכוריאוגרפיהעל-פי Chronosmileבריקוד

שלהראשונההבכורהייקולבן.אמיר

שלהתוכנייהדףבראשהכותרת ,"המילניום

חדשלעתידהבטחהבחובהנושאתהריקו,ד

תשומתאתלהטותבוחרקולבןאבלושונה,

עםהמזוההלכרונוס,הרחוק,לעברשלנוהלב

היוונית,המיתולוגיהשלהזהבבתורהזמן

קולבן,מסבירחיוכו,ומחייך.בעולםהמשוטט

יצוריאותם ,האדםבבנימהתבוננותונובע

להכניעואיתו,להתמודדהמנסיםאנוש

הזמןמבנהעלמרמזלכרונוסההקשרולהשיגו.

בחברההזמןלתפיסתהקשור ,ביצירה

ליניארימבנהבעלזמןהמערבית,ובתרבות

ראשיתעםמתחילשלוההתקדמותכשכיוון

העולם.בריאתאוהיקום

פעורשבמרכזואחורימסךמעלהתלויהשעון

עיסוקפהואיןאמיתיזמןלנומראה ,פתח

יכוליםבריקודרגעבכלזמן.שלבאשליה

קופץהזמןמחוגאתלראותוהרקדניםהצופים

בשעוןהמדויקהזמןואתלדקהמדקה

קטעישלמצירוףבנויהיצירהנושאהדיגיטלי.

חלקכלהזמן.מרכזי,נושאסביבשוניםריקוד

יוצריםיחדוכולםאחר,היבטבוחןבריקוד

אנושי.זמןשלבהיראחדסיפרבהתאמה

חשיבותישולאביזריםלתלבושות ,לתנועה

תנועהמשלבהריקודהמסר.בהעברת

משלבקולבןמסוגננת.תנועהעםיומיומית

כופרקולבןאמיר

הזמןבתפיסת

שבאהכפיהאלוהית,

בקהלת.לביטוי

הואהאדםביצירתו,

אתומכתיבשיוצר

הזמןתבנית



רגלייםעבודתעםיחדוריצותהליכות

המבוססותוהארכותהנפותהכוללת ,מורכבת

בודתעלצד .הקלאסיהבלטטכניקתעל

חלקו ,בבלטכמושלא ,המורכבתהרגליים

ובחופשיותבגמישותמתנועעהגוףשלהעליון

ישזקוף.נישאואינו ,במרחבשוניםלכיוונים

במיוחד(קונטקט)מגעבטכניקתגםשימוש

באביזריםרבשימושעושהקולבןבדואטים.

 ,גמישיםמקלותעלבלוניםכמובריקו,דשונים

מכניצעצועכינור,מטרונום, ,ספסל ,בובה

ומצלמת IIהולדתיום IIנעימתאתשמנגן

ותיאטרליותססגוניותהתלבושותוידיאו.

 ,שונותיצירותשל 'מקולאזבנויהוהמוסיקה

בקטעיםהתנועהלאיכותבהתאמההמבוצעות

השונים.

מתנועעתרקדניםקבוצתכשמולפותחהריקוד

עומדיםהרקדניםשבעתסולנית.רקדנית

שלהקדמית-שמאליתלפינהכשגבםבמבנה,

כל .שלההימנית-אחוריתלפינהופניהםהבמה

ישרהבזוויתזרועואתמריםבקבוצהאחד

אישיבזמןהכתףמפרקאתמסובב ,לגוף

התנועהעםיחדהגוף.לצדאותהומוריד

מחוגיתנועתכמו ,מכניתתנועההמחקה

קולותומשמיעיםהרקדניםנאנחים ,השעון

שידעואנשיםשללשון,צקצוקיאו IIאוי IIכמו

בקולותהשימושבחייהם.רבותתלאותכבר

יוצרים ,היהודיתלמסורתשמתקשרים ,אלה

זאת.לתרבותנוסףהקשרמתחילהכבר

הקבוצהמולהפסקהללאהנעההרקדנית

מסיימת ,רבהבאנרגיהשימושתון ,במהירות

ומצטרפתהבלוניםאתאוספת ,חלקהאת

לקבוצה.

שימושועושהבמקוםהקבוצהעומדתכאשר

קצת ,הממתיניםאנשיםהמחקותגוףבמחוות

אנוהמאחר,לאוטובוסאולרכבתמשועממים,

מואציםאינםהרקדניםאחר.לזמןמתוודעים

תפיסה .עימומשתהיםאלאהזמןעל-ידי

ליריבדואטביטוילידיבאהזמןשלאחרת

כמווזורמתמתמשכתהזוגשלהתנועהשבו

בטכניקתשימושכאןעושהקולבןחול.בשעון

הרקדנים.ביןפיסימגעעלדגשיששבההמגע

משקלהעברתתוןהשניעלאחדנשעניםהם

הדדיאמוןהדורשמעשההזוג,לבוגופם

אקרובטייםתרגיליםמבצעיםכשהםוביטחון.

לבתשומתגםמהםנדרשת ,מורכבים

יותרשקטההמוסיקהזהבקטעודייקנות.

התנועהאיכותביןההתאמהאתומדגישה

הלירית.האיכותלבין

נכנסים ,בובותהיוכאילונעיםהרקדנים

יפה.אילתשיצרה ,ססגוניותבתלבושותלבמה

וחובשת ,םיבמחוכםניהרקדאתמלבישהאיה

מבצבצותשמהםםיחורעםובעיםכלראשם

נוצרתהמוגבלתתנועתםשיער.קווצות

 , IIנעולים IIוקרסולייםאגן ,ברכייםממפרקי

לכלשלהם.התנועהיכולתאתהמגבילאמצעי

יניםימאפעםהליכהבובות/הרקדניםמןאחד

 ,נוקשהשלהםשהתנועהאף-על-פי .אישיים

לרצפהוקורסיםמתמוטטיםהםלפעםמפעם

אתהמחבריםהחוטיםאתגזרמישהוכאילו

נשאריםהקבוצהמכלגופם.בתודהמפרקים

 ,תנועהתבניתבאותההממשיכיםרקדניםזוג

בןהרצפה.עלפרקדןנופלתשהרקדניתעד

מנסה ,ללב ,לדופקשלה,לנשימהמקשיבזוגה

נכנסת ,תגובהכלכשאיןאבל ,להפעילה

המעביר ," Heaven "השירלצליליהלהקה

כשיוצאים .אחרבעולםזמןשללהקשראותנו

אנוהבמהבירכתיהפתחמןהרקדניםכל

כמו ,בגבהחוטעםתלויהרקדניתרואים

גופהכשכל ,תפקידהאתשסיימהמריונטה

סיבוביותבתנועותנע ,רפה ,מטהכלפישמוט



סופהעלמרמזתזאתתמונהברצפה.נוגעולא

מוות.עלאףואולי ,אשליהשל

בזמןהעוסקבקטעשזורהמוותנושא

שלאוטוביוגרפייםסממניםבעל ,פסיכולוגי

הווהלזמןמסתנניםהעבראירועיהכוריאוגרף.

בכינורמנגןלבמה,נכנסהילדקולבןכאשר

הנגינה ." Happy birthday "השיראת

 ,מתחילתלמידכשלמשובשתהיתהשבתחילה

הבמהבמרכזהכינוראתמניחהואמשתפרת.

שנפטר.אביועלמספiררוקד ,לפניוורוקד

המילהבפירושדו-משמעישימושעושהקולבן

ומצדאחדמצדיימוות",עלהמורהיינפטר",

 ,החולהמגופוהאבהסתלקותעלמורה ,שני

השתחררותומחלתו,מיסוריהיחלצותו

הקלעיםמביןכשמגיחמבנו.ופרידתומכאביו

יוםייירהשנעימתאתשובהמנגןמכניצעצוע

אחריונע ,הילדקולבןקודםשניגן "הולדת

ויוצאבכיסאותושם ,מדודיםבצעדיםקולבן

מהבמה.

עללבדהרקדניתמתנועעתמעודןליריבקטע

בווידיאו,אותהמצלםאחרכשרקדןהבמה

המסךעלמשתקפתהמוכפלתודמותה

ללאהריקוד,ואיכותהתנועתיהחומרהאחורי.

מצבמבטאים ,אביזריםאותלבושותסיוע

ואשליה.מציאותמתערבביםשבו ,וירטואלי

לביןהרקדניתביןלהבחיןיותראי-אפשר

בקטענעשהבאביזרשימושהשתקפויותיה.

ריקוד ,ספסלעםרקדניותשלושרוקדותשבו

כשאחתרב.תנועתידיוקהדורשומסוכןמהיר

אתהאחרותמזיזות ,סימןנותנתהרקדניות

הןאחדמצדבמהירות.נעותשהןתוך ,הספסל

גםהןבזמןבואבלבזמןלהילחםמנסות

 ,עליורוקדות ,הספסלעלעולותהן .עבדיו

אחתשרקדניתעדממנוומתרחקותמתקרבות

לבדהונשארתהחוצההשתייםאתדוחפת

מניחיםהםלבמה.שנכנס ,קולבןעםלרקוד

מוטעלנשעןהאחדכשקצהוהספסלאת

מוטההשניוקצהוהבמה,שבירכתיבפתח

הםמגלשה.היהכאילוהקהל,לעברבשיפוע

מסיריםהםכךכדיותוךומחליקיםמטפסים

שהדףפעםבכל ,אבלתלוי.שנהמלוחדף

כמו . 1.1התאריךומתגלהחוזרשובנתלש

לזמןהתייחסותכאןיש ,טראומטיבאירוע

לגעת ,בעצם ,ואי-אפשר ,שאחריולזמןשלפני

הזמן.שלמסויםברגע

קצבאתרקדניםלקבוצתמכתיבאחדרקדן

שאת ,המטרונוםתקתוקבאמצעותתנועתם

זמןבאותולפעם.מפעםמשנההואמהירותו
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קהלתבספרג'מפרקשורותקרייןמשמיע

ו(אין)זמן,לכלן)"(איומדגיש:משנהוקולבן

כופר.קולבן " ...השמייםתחתחפץלכלעת

לביטוישבאהכפיהאלוהיתהזמןבתפיסת

ומכתיבשיוצרהואהאדם ,ביצירתובקהלת.

הספרהואקהלתספרהזמן.תבניתאת

ולאמחזוריתזמןתפיסתהמציגבתנ"ךהיחידי

בתיאורבראשיתשבספרזוכמוליניארית,

תכלית.גםישלזמןשם ,העולםבריאת

הזמןשלהמסורתילפירושמתכחשהריקוד

לידיכשבאכפי ,תכליתלושאיןהמחזורי

אחרישראליכוריאוגרףקהלת.בספרביטוי

כיאםקהלת,מספראלהבפסוקיםשהשתמש

רוןייזיכבריקודבאררמיהואהאנגלית,בשפה

עלהחזרותצירוףבאראצל .) 1994 ( "דברים

יחדהתנועהוכבדותהנפילות ,התנועהתבנית

תחתחפץלכלועתזמן"לכלהמליםעם

שלהאוניםוחוסרייאושמבטאים " ...השמיים

קולבןעושה ,לעומתועולם.סדרימולהפרט

לתיאורביטויכאמצעיאלהבפסוקיםשימוש

האדםשבוליניאריזמןזמן,שלנוסףהיבט

עולם.סדרימשנה

בשםכברהנרמזתקולבן,שלהזמןתודעת

בתרבותשונותזמןלתפיסותמוגבלת ,הריקוד

ממנה.מושפעותגםאך ,המערביתובחברה

וזמןאישיזמןהיסטורי,זמןמשלבקולבן

תבניותמגווןעםיחד ,מסוימתלקהילהייחודי

-הווירטואליהמכניהפסיכולוגי,הזמן:

עלהנרקדהמחולשלהסיפראתיחדהיוצרים

יכולתמשלביםהרקדנים .-21ההמאהסף

יחדהמשתלביםהבעה,כושרעםגבוההטכנית

אלאחירות,מעניקשאינוזמןלהציגכדי

שיותרכמהלדחוסהמנסההפרטאתמשעבד

לאבוחרקולבןחיים.לפרקוהתנסויותחוויות

מזושונותבתרבויותזמןמבניעםלהתמודד

המושפעהזמןמושגעםומתמודד ,המערבשל

מוגבלתבצורההטכנולוגיתהמהפכהמן

במצלמתהשימושעל-ידירקהמודגמת

שהיה-הזמןחיתוךיושפעהאםהוידיאו.

לשעות,יותרמאוחרלאשמורות,ך"בתנמחולק

הטכנולוגיותההתפתחויותעל-ידי-ולדקות

השלישי?המילניוםסףעללהןעדיםשאנו

שלנוהזמןאיכותעללהשפעהיביאזההאם

איתו?נתמודדאנושבההדרךעלאו

בעמירה:חגיגה

בשמחהחיטאים

מנורגיורא

תדמורעידומאת"עמורה"

הלהקה-תדמורעידוביצוע:

פטישצחי-קולפס

ברסייעקבתאורה:עיצוב

אבידןאלוןתדמור,עידותלבושות:עיצוב

סדוםשלתאומתההמקראית,עמורההעיר

עליזכמקוםבעיניהצטיירהלאמעולםהחוטאת,

-בצדקלאאולי-סבורהייתימהמשוםוצבעוני.

גמורים,רשעים ,חמורי-סבראנשיםהםשחוטאיה

עידוכלל.מאושריםאינםרובעל-פיוכאלה

המוביליםהמחולמאנשיאחדספקללאתדמור,

ללהקתו,ויצרהקשיים,כלעלהתגברבארץ,

מופעורקדניות,רקדנים 16זהבמופעהמונה

חיים.שמחתמלאמאוד,צבעונידימויים,עתיר

בימתיותהפתעותיש ,נמרצתרובעל-פיהתנועה

הפעםאיןאבלנפלא,רוקדעצמוועידושונות

שלקודמיםבמופעיםשהיהכפילרקדניובינופער

חגיגייםוכיסאותנעים,שולחנותלהקתו.

ו"מקלחת"מים,לבריכותההופכיםופודיומים

כברשהיא(מקלחתהרקדניםאתמרטיבהממעל

ליצירתיחדחוברים-תדמור)אצלמסורתכמעט

בעמורה.שמח ,כאמור .ומרהיבצבעונינעשטיח

את ,פטישצחיעיצבהמלווההקולפסאת

אלוןעםויחדעצמו,הכוריאוגרףהתפאורה

הסמרטוטיםשהןהתלבושות,אתגםאבידן

רקדניםהמבצעים,ביןתקופתנו.שלהאופנתיים

אריקריסטל,נעמהכמו ,ומנוסיםמוכרים

ושמות .אורבךרד'אוריצאבידןאלוןפסטמן,

נאוה ,גיסיןענתגולדשטיין,כהדרמוכרים,פחות

 ,ריטוברותם ,פדהאלרעותמרק,אורניתיעקובי,

יוני ,טישלראורןשפירא,ענת ,רוביןאביגיל

בהחלטהואתדמורעידורואימי.ושלומיסוטחי

בכךבחבורה.בודדכוכבולאשווים",ביןייראשון

הןשגםהקודמות,מעבודותיולקחהפניםהוא

מעולה.כרקדן ,סביבונעואבלמבריקות,היו

כייחידה,מפעםיותרלראותושמבקשמופע,זה

משתנות,צורותיפים,בפרטיםעשירהוא

עשירתנועתימרקםובכללשנייה,שלהפתעות

מרק).אבקותעללכתובנוהגיםשהמפרסמים(כפי



אטנלרות

העיןמוהממיייםהדברים

 itת;~ .j1 ~ת~'·יישא"בת-שבע.בלהקתרית

קראיייכשהתרנרגליספרס;גיין

הככיכרמעלהתעיפפהיקה

דהטארףמיסיקה:מרשל,ק

תאירהביל,לירן , Yבררגביאן
 .. · .. ···,·,.·., .. _ ..תל._עיציבבמבי,עמדית:
מרכזלידר.דליהעמדית:

משרל, j71במאתהכפר"כיכרמעלהתעןפפההירקוההלכהבקלוקאר
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האמריקאיהכוריאוגרףשיצרהקבוצתיהמחול

ריקודיםשלעדינהלמחרוזתדומהג'ספרסג'ון

אותנועתיתמשימהסביבבנוימהםאחדשכל

אלמנטיםכמהבעבודהישחפץ.סביב

הפוסט-מודרניהמחולאתשמזכירים

יצירתכמוגרהם,במרתהשמרדהאמריקאי

גםחפץ.אומגבלההיאהמוצאשנקודתמחול

הצופהעיןאתלהובילג'ספרסשלההחלטה

שהופכת 11השארית 11אלבגוף,נידחיםלאזורים

כלללאכביכול-הגוף,ובדיקתלעיקראצלו

המחולאתמאפיינים-רגשיתמעורבות

הפוסט-מודרני.

רצפתעלהרקדניםמפוזריםהפתיחה,בקטע

ביןהחיבורנקודתזוהשינהישנים.הבמה,

עשייהמתרחשתשבומקוםללא-מודע,מודע

רואים.לאהצופיםשאנובדמיוןעשירה

הספוגיםהגוףאברישלהכבדההתנועה

לנושאהופכתתכנון,כלללאהנעיםבשינה,

הבמהבקדמתרקדןניצבבניגו,דהמחול.

 .ובהקפדהבדייקנותהמזרוניםאתומסדר

המזרוניםעללישוןלאהרקדניםשלבבחירה

מרדשלאמירהישהגוףתנועתאתהתוחמים

וכאמור, .לחופשושאיפהמוסכמותנגד

אתהרקדןמניחשבהןוההקפדההדייקנות

מעצימיםזהמעלזההמלבנייםהמזרונים

זו.אמירה

ערמתעלבטנםעלהרקדניםשוכביםבהמשך

מופניםהרגלייםוכפותהאגניםכאשרמזרונים

לפיאנטי-אסתטיתתנוחהזוהקהל.כלפי

המחולשלוגםהקלאסיהבלטשלהמושגים

אלא .האקספרסיביהאמריקאיהמודרני

הלבתשומתאתלמקדמאפשרתזושתנוחה

כףשלהסמויהחלקואלהמפשעהאזוראל

לראותממעטיםאךדורכיםאנושעליוהרגל

שלהמרכיבחוזרזה,בקטעגםושוב,אותו.

המסודריםהמזרוניםאי-סדר.מולסדר

ובקוויםשוויםבמרחקיםזהות,בערמות

והרגלייםהאגןלתנועתבניגודישרים,

בתוךכמוהנעיםהרקדניםשלהחופשית

חלום.

בנותלשתימהירדואטהואאחרריקוד

כאשרקדימהידיהןאתשפושטותבמרחב,

שביןבאזורבעיקרתחוםביניהןהמגענקודות

פתרונותיוצרתזומגבלהלכתפיים.המרפקים

 ..אתשממקדותמקוריותתנועתיותואיכויות

אתשמענייניםהשולייםאלהלבתשומת

מעתיקאחריםקטעיםבשניג'ספרס,

מייעודםחפציםשלמקומםאתהכוריאוגרף

"And When the Rooster Crowed 
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שבומחולחשיבותם.אתומעציםהיומיומי

כדיתוךרחצהבחלוקאוחזיםגבריםשלושה

זרועותששלהשחילושובשובמנסיםשהם

מדוברכאילו ,חלוקשלשרווליםשנילתוך

הידהחדרתשלהפעילותחשובה.במשימה

ההתעניינות.למרכזהופכתהשרווללתוך

כמואשר,כתפוזעםרוקדיםאחרבקטע

מרקדןהפריאתהקבוצהמגלגלת ,להטוטנים

 IIהחושני IIהתפוז .הידייםסיועללאלרקדן

החזה,הצוואר,על-הרקדניםגוףעלהמטייל

שממקדהתקדמותמסלוליוצר-השכמותבין

בשוליהמצוייםגוףלחלקיהלבתשומתאת

 ,לסיוםאבל ,נוספיםקטעיםויש .ההתעניינות

עםאחדכל ,ההרכביםכלעוליםבקרקס,כמו

למחולשלו,התנועתיתוהמשימההחפץ

 .נטותנועהעלהואכשהדגשסוריאליסטי

הסוריאליסטיהשםעםמרשלשליצירתו

הירוקההכלהבקולקראוכשהתרנגול IIהמוזר,

-23מבנויה ,הכפר"כיכרמעלהתעופפה

כמוהמחוברות,קצרותסוריאליסטיותסצינות

 Cutשלחדיםחיתוכיםעל-ידי ,באקראי
מןלחלקאךברורלאהעבודהנושאקולנועי.

מגדר.שלהקשריםליחסניתןהקטעים

לעבודהומקנהלינאריתאיננהההתפתחות

תיאטרלימחולזהועכשווי. 'קולאזשלמראה

הטכניהליטושכשלצדניגודיםשל

ישיר ,מחוספסמשהוביצירהיששלהרקדנים

היאהיצירהיחד.גםואליםחושנימאו,ד

נגיעותשל ,אקלקטיתכמעט ,מחרוזת

שלהםכשהצירוף ,שוניםובסגנונותבדימויים

יצירתיתומקוריותרעננותבו-זמניתיוצר

אי-שלתחושהגםאך ,כשרוןעלהמצביע

 ,במקריותנבנתהשכמויצירהלמראהנוחות

ומכוונת.בטוחהמקצועיתידללא

היושבותרקדניותבקבוצתפותחהמחול

שמלותולובשותהבמהבקדמתבשורה

ספקנראותהןלגוף.צמודותשחורותארוכות

היאשלהןוהתנועהמקוננותאומרכלות

סגנוןאתומזכירהמוגזמתמקוטעת,זוויתית,

שפרחהאקספרסיוניסטיוהקולנועהמחול

פתאוםהעולם.מלחמותשתיביןבאירופה

שרוכסנהשמלהעםרקדניתהבמהאתחוצה

חבורתרצהובעקבותיהפתוחהאחורי

שחורותבחליפותהלבושיםגנגסטרים

ואישהגברשלמהירדואטובהמש,ךמחויטות.

במהירותמתקדמיםוהםביניהםמגעכלשאין

קפיצותריצות,תוךבחללמעוגליםבמסלולים

גםכמו ,זהבקטעהרצפה.עלוגלגולים
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שלהמיוחדסגנונהשלהשפעהניכרת ,באחרים

קירסמאכר.דהתרזהתיהבלגהכוריאוגרפית

יש ,חתונהכנראה,המתאר ,קבוצתיבקטע

כפולצילוםמעיןהקבוצה,עבודתשלשיכפול

הבמה.שלהצדדיםבשניסצינהאותהשל

פשוטותבשמלות ,גבוהותבנעלייםהרקדניות

מין ,כאמורבחליפות.והגברים ,-40השנותשל

דהשל IIרוזס IIקבוצתשלמוזרערבוב

מתוסףזאתולכלבאושפינהעם ,קירסמאכר

שלואקספרסיביותחדותותנועותרומניניחוח

במרחבבמהירותרוקדיםהםחסידי.מחול

כפותומגע ,וגבהיםכיווניםמשנים ,אישי

תחתבוערתהאדמהכאילושלהםהרגליים

 .רגליהם

עלהתנועתיהחומרמתבססהיצירהלאורך

בעיקרמשפטים,שלמצומצםמספר

ואנרגטיות.מהירותיומיומיותקפיצות

משפטיםאותםחשיפתעל-ידינעשההגיוון

ומעלהמטהשללהדגשיםלסינקופות,

) down and up beat (, בחלל.מבניםולשינויי

התנועתיים,בחומריםמחוספסמשהויש

ובמבניםבחללהקבוצותניידותבפשטות

עם.ריקודימזכיריםשלעיתיםהכוריאוגרפיים

התנועהלקסיקון ,עםלריקודשבניגודאלא

דיוקמצריכיםהאוניסונווקטעיוירטואוזיהוא

מעולה.בת-שבעלהקתרקדנישלהביצוע .מרבי

אמואתמשלבשמרשלהראשונההפעםזואין

עובדנהניתבשואוכוכבתכמובעבודותיו.

 ,הקהלאתלזעזעאפילוואולילהפתיע

ובחופשיותהאדרנליןבהתפרצות ,בישירות

הואשהאיפוקדומני,הבמה.עלשלהההופעה

קולותמפיקההיאלעיתיםוהלאה.ממנה

 ,חיותקרקורקוסמת, ,אינדיאניתשמזכירים

שבהםהקטעיםמרבית .לאומה ,יונים ,עיזים

פעמיםכמהראיתיזו,ביצירההופיעה

שומעיםאנוושובשובאחרות.במסגרות

מלאפירוטומקבלים ,יונהכמושרהשאמה

בבטןהיתהודקותשעות ,ימים ,חודשיםכמה

מןאמההפיקהחלבשלטונותוכמה ,אמהשל

שאת ,מסבירההיאממזריתובקריצההשדיים,

עלשחוזר ,בדרןכמו .הבעלסיפקזאתכל

עלעובדחוזרת ,פעםאחרפעםהדרןאותו

בימתיתנוכחותשלעובדספקאיןאלה.קטעים

משלה?סולובערבתופיעשלאומדועחזקה,

חתול IIהסרטאתהזכירובמחולרבותסצינות

קוסטריצה,אמירהבמאישל IIשחורחתול ,לבן

גםאירופה.במזרחהצועניםחייאתהמתאר

עומס, ,חספוסשלמרתקשילובאותויששם



שמקבליםכבדןבןשםזיעה ,אכזריןת ,ישירןת

סלבייםמןטיביםעםהמןסיקהעכשןןי.טיפןל

אתהמלןןה ,ביץברגןשלפןלקלןריסטיים

אתמעצימה ,הסרטןאתמרשלשליצירתן

שכמןדמןיןת,מרשלאצללמצןאניתןהדמיןן.

גמדהנערהאןתהכמן ,הסרטמתןךנשלפן

שמזכירהבחביתהמןטמנת ,כבןלןתשרגליה

כמןבאר.לתןךשמןשלכתבסרטהנערהאת

גנגסטרים,חבןרתישמרשלאצלגםכך ,בסרט

מנןןנןתגרןטסקיןתןדמןיןתזקנהאישה

ביןהתפרעלהמצןימעןלםהלקןחןת

לסןריאליסטי.היןמיןמי

בחןרהןאמרתק.במסעמצןישמרשלנראה

הרןןארדאןניברסיטתבןגר ,מןכשר ,צעיר

עצמןשמןצא ,החברהןבמדעיבפילןסןפיה

לןחסר .בינלאןמייםפרסיםשצןברכןריאןגרף

קשןבהןאאךניכר.ןהדברבמחןלרחברקע

ילדכמןןקןטף.עברלכלידמןשיטלעצמן,

אחרשעןקבמיאבלמןבל.הןאלאןתמההןא

להבחיןיכןל ,האחרןנןתבשניםעבןדןתין

עםןרענןמקןריאישיסגנןןיצירתשלבתהליך

ןעכשןןי.מקןמיניחןח
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בכירית
עמיתייאורהכעריכת

מסךהרמתבמסגרת*הועלהתאורה :'תתלבושות,תל':תפאורה,תפ':מוסיקה, :'מכוריאוגרפיה, :'כביאוריס:

רקדנ"ם"וצר"םה"צ"רהשםלהקה

בנדובסקי,מיהדביר,מוריהתמיר,נירפינטוענבל :'כאויסטרפינטוענבל

אורןרוןפרץ,טליגנור,שירהפינטוענבלותל':תפ' ) 18.11.99 (

סוסלר,יובלמיטלמן,פינישחקניס:(ליון)טיבולייוהן :'ת

רוזנבאוסרינהשטרק,שרון

ורטהייס,רינהשעל,עדיורטהייסנועה :'כהחוטיסאיש *ורטיגולהקת

אמוץ,גילתפרות,שימנצורה,שמעוןגודהגאבורבימוי: ) 22.11.99 (

בקטליאלוני,ענבלצאראטריסטיאןמחזה:

אביבדיןדיןשיינפל,דרנהשיינפלדרנה :'כ ) 23.11.99 (בת *שיינפלדרנה

באבידיןדין :'מ

אביבדיןדיןושירה:תיפוף

לוירקפתתל':

ברסייעקב :'ת

חממיגליתגת,עמנואלגתעמנואל :'כקשא *גתעמנואל

גתעמנואל :'מ ) 19.11.99 (

גתיפעתתל':

ברסייעקב :'ת

סטפנוניברונושמגר,ענתשמגרענת :'כמחיהמרחב *שמגרענת

גולדסטייןמלקולס :'מ ) 19.11.99 (

ג'וסטד'אורלאנססוניהד'אורלאנססוניה :'מ,'לת,'כ Torticolliלאנסד'אורסוניה

ג'וסט ) 19.11.99 ( *ג'וסט

רוספליס :'ת

הרמן,מיכלויסבורט,ליאתיונגמןיוסי :'כשנדו *יונגמןיוסי

יונגמן,יוסיויסמןאנהדקלסיגלתל': ) 19.11.99 (

רוספליס :'ת

קליננ,שלישץ,אסףמועלס,מיכלדרנועה :'כאכילסניד *דרנועה

ארקינדמיכלהררי,סערדובדבני,מיכלמנחסבןעתליהותפ':תל' ) 20.11.99 (

ברנרעמיר :'ת
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בוררתמר ,לאוי'גוצ ,זומראינגבורג בוררתמר :'כ מההממא  *בוררתמר

בילוכהןאלה :'תל ) 19.11.99 ( 

רוטמןחנה,בוררתמר :'תפ

יהודאישי :'ת

לויעפרה :כ' ,אברמוביץטרייסיבינשטוק,,אשרברקוביץלופו סיפורו/רה ...של  *לויעפרה

יאיר,דנימושיוב,ארז ,שמשצביקה מנדלמןרוןסטודיו :'תל ) 19.11.99 ( 

לויעפרהפוגל,,אינגרידלייןווןכריסטין רוזנברגנועםאביזרים:

חכמהקרן :'כ ,שץאסף ,שימזקימאמי ,פרץימית פלטינותפלגים  *חכמהקרן

קראוסשירי קנטוררוןטקסט: ) 19.11.99 ( 

ליפשיץגיורא  :'תפ

בררוניתל':

יהודאישי :'ת

לםתמרגודר,יסמין גודריסמין :'כ שלוםיפהתגידי  *גודריסמין

דרומרארי :מ' ) 23.11.99 ( 

 ,טקוורוניתספקטורנועה :'תל

רוספליס :'ת

רותם ,יגנדורףבנימיןונציה,יעל ,הרריעמית דניאליענת :'כ יופייופי  *דניאליענת

פרידמאירמרק,רוניתתש"ח, בילשלוקטעגבאירמי :מ' ) 19.11.99 ( 

קרונוס,רביעייתבביצועאוואנס

לוירקפת :'תל

סהראיתמרנמירובסקי,ענבר ,צוקנעה שינפלדניב :'כ בשרשאר  *בת-שבעאנסמבל

אוברירנה :'מ

ברנהייםרמי'גבוסר,דקרולין,וייזרמיה זיורונית :'כ רעיגמרזה

וסרמןגיל :'מ

נחשוןבןלילי :'תל

ברגיוסי :'כ ,זיידס,ארקדיטרוןבועז,ששוןבןאלדד גוליית

ברנהייםרמי'ג

וייזרמיה,סהראיתמר מרשל,ברק :'כ Zion 
באךסבסטיאןיוהן :'מ ) 21.11.99 ( 

שמשקי'גלמופע: 'ת

רקדנים יוצרים היצירהשם להקה

אפרתימשה :'כ ,גרובפטריק ,מויאליוסף ,ליבנתאורנה על-פיהריקוד מחוללהקת

טביב,יובל ,גורן-חכמירמה ,וולףמיכל דורוןעדי,אפרתי :ווידיאו טאנצמןמר קולדממה

נדלראסתיטקסט: ,ברקקרן ,פנחסיסמין ,בשןעדי ,ורטנוביעקב ) 10.12.99 ( 

סכפיסמהאודי אסוליןואיציקאפרתי :'ת

קונוגה פרידנמרוד :'כ חולמתחיהאישה דקחבלעל

יופהאלון ,אביבדיןדין :'מ ) 24.12.99 ( 
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היצירהשםלהקה

עמורהתדמור-הלהקהעידו

) 29.12.99 ( 

מחולתיאטרון

ירושלים

צעדים

אורחת:להקה

אייפמןבוריסמאתהאדומה!!!!ג'יזל

I • 

להקה

קומבינעלהקת

גורןאיריס

היצירהשם

כרונוסשלחיוכו

) 11.1.00 ( 

לביתסוויטה

בהשאלה

םיוצרי

תדמורעידו :'כ

אבידן,אלוןתדמורעידו :'תל

תדמורעידו :תפ'

ברסייעקב :'ת

מיאלניקתמרה :'כ

פסקובסטיב :'מ

מיאלניקדב :'ת

יוצרים

קולבןאמיר :כ'

יפהאילתתל'

יהודאישי :'ת

גורןאיריס :'כ

טובלמור :'תל

 Terri Lee 8: Oliver Stale :כ' Take a Deep Breathבומרהמחוללהקת
Emma בומרנדין :'כ

ברסייעקבלמופע: 'ת ) 7.1.00 (

מחולתיאטרון

שיינפלדרנה

מחולתיאטרון

אשדודפאנוב

דקחבלעל

7 0 

40ציר / 20 

) 13.1.00 ( 

יהודייםנושאים

בלטסיפורי

שיינפלדרנה :'כ

 ,פוסטלקרניחיה: 'מ

 ,חגיבימלכהיעקובינורי

 ,באבידין-דין

לוירקפת :תל'

ברסייעקב :'ת

פאנובואלרי :'כ

פרוקופייב :'מ

פאנובואלרי :'כ

קידרקרני :'כוהצערהשמחה ,ילדיו

ורדיחני :'תםיכרוכלעולםירדו

בזהזה

(27.1.00) 

םינרקד

 ,גיסיןענת,גולדשטייןרהד,תדמורעידו

 ,קריסטלנעמה ,פדהאלרעותיעקובי,נאוה

שפירא,ענת ,רוביןאביגיל ,ריטוברותם

 ,טישלראורןאורב,ןריצ'ארדאבידן,אלון

רואימישלומי ,פסטמןארי ,סוטחייוניכהן,שחר

מיאלניקתמרה

רקדנים

טנא,ענת ,ורוןריקייפרח,אוולין ,גינסמיטל

 ,קורימרטיןקאנץ,יערה ,גושןמיכל

קולבו.אמירשמור,ירון

רווהעינתהריפל,דנעמה

פנחס,ענברמילר,ויויאןשינפל,דרנה

 ,בי'חגמלכהיעקובי,נורי ,פוסטלקרני

וסט,'גד'אורליאנססוניהאביב,דיןדין

קייזראבי

אורנשטייןמיריתסגל,חמוטל



רקדניםיוצריםהרציהישםלהקה

קראוכשהתרנגולבת-שבעלהקת

הירוקההכלהבקול

מעלהתעופפה

הכפרכיכר

בת-שבעלהקתרקדנימרשלברק :כ'

עובדמרגליתאורחת:רקדנית

שארית

) 13.2.00 ( 

ספרס'גג'ון :'כ

במבילמופע:ת'

לידרדליהלמופע:תל'

המחולסדנת

אשרמטה

 :אורחתלהקה

הספרדי.הלאומיהבלט

אל-מותהלמות

) 19.2.00 ( 

קשיראן'צבוריס :'תל ,כ'

רקדניםיוצריםהיצירהשםלהקה

מרבענת ,לוילירוןגז,רעות ,גוטהולץסיוןקוגןהלל :'כהאפונהאהבתמוזע

העגבניותלרוטב

 ,שחרענבל ,ליפסקרמיהברסקלארה :'כיום

זורן,:ג'ון'מ

ליפסקר,מיהלוי,לירוןגז,רעות ,גוטהולץסיווןזיורונית :'כאדוםפרג

שחרענבל

 ,ליפסקרמיהוינברג,מאיה ,בר-נוףהילהלויקרן :'כק(צ)רה

מרבענבברסייעקב :למופע 'ת 9.3.00
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symbol of this developing 

dynamic culture and places 

the individual at its 

center" .9 

Against this background, 

this artistic-social 

phenomenon lost its shine. 

The relationship between 

artistic dance and folk 

dances and pageants 

was broken by the end of 

the 1950s. The generation 

of young dancers, who 

absorbed the influence of 

Martha Graham modern 

dance, rejected 

Ausdruckstanz com pletely 

Lea Bergstein in Ha'Omer 
"העומר"במטכתברגשט"ןלאה

and showed no interest in folk dance, even less in creating 

festivals. 

Today, after the dance world giants whom we worshipped in the 

1960s and 1970s fell and others have risen and fallen, after the 

rise and setting of post-modern dance, and the breakthrough of 

Pina Bausch's Tanztheater, the sources of which lie in 

Ausdruckstanz; after the legitimation oftotal theater, integrating 

movement, pantomime, dance, text, poetry, film, and the breaking 

of the wall between audience and stage; and at a time when 

performances are taken out of the halls to the roofs of houses, 

public gardens, and airplane hangars, it seems that the artistic 

concept of the pageant is not obsolete, but was even ahead of 

its time. 

The Karmiel Dance Festival, which Yonatan Karmon founded and 

directed (1988 - 1999), was among others a bridge for the return 

:.:. of artistic and folk dance under one roof. 

Notes : 

1. Yoram Goren, Fields Dressed in Dance, Kibbutz Ramat Yochanan, 1983, p.32. 
2. Ibid., p.58. 
3. Ibid., p.58. 
4. Ibid., p.63. 
5. Interview with Else Dublon, November 1987. 

. 47 . 6. Yardena Cohen, With Drum and Dance, Sifriyat Hapoalim, 1964, p 
. 58 . 7. Ibid., p 
. 109 . 8. Ibid., p 

. 87 . o Live with the Dream, Dvir, 1989, p 9 ,ז. Batya Dooner 
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of Kibbutz Shaar-Haamakim, situated on the location where in 

ancient times Yael, wife of a member of the Kinite tribe, the 

prophetess Devora, Barak her general, and Sisera the enemy of 

Israel all met on the battlefield, she based her pageant for the 

occasion on the biblical story. 

In 1947, Yardena Cohen created the water festival at Kibbutz 

Ganigar. This time, she drew inspiration from all the books ofthe 

Bible that related to the search for water. In order to express the 

joy involved with finding water, she positioned in the middle of 

the field a real large drilling machine, decorated with greenery. 

Following the water blessing, a strong jet of water burst forth 

from it, and the kibbutz members encircled it in dance. 

Another important creator of pageants was Sara Levi-Tanai, 

founder of the Inbal dance troupe. She created "The Spring 

Festival" (1943) on Kibbutz Ramat Hakovesh, and a year later 

"Song ofSongs" a pageant from which the Yemenite-style dances 

"EI Ginat Egoz" ("Into the Garden of Nuts") and "Anah Pana 

Dodech" were adopted as folk dances. Following these festivals, 

two others, "Megillath Ruth" ("The Book of Ruth") and the pageant 

"Bereshit" ("In the Beginning"), were born at Mishmar Hasharon. 

In 1944, the first Dalia gathering took place at the initiative and 

under the direction of Gurit Kadman, at which the complete 

repertoire of Eretz Israeli folk dances ofthe time were presented. 

The dance "Hallel" opened the large dance festival, a composition 

describing the bearing of the first fruits to the Holy Temple in a 

straw basket. It was taken from the first-fruits festival that 

Yardena Cohen had designed only a year earlier for Kibbutz Ein 

Hashofet. Gertrud Kraus created "Davka" for the Dalia festival, 

set to her own music. It was danced by a male sextet holding 

daggers. Appearing in two of the dances was a Yemenite dance 

troupe under the direction ofthe actor Saadia Damari and Rachel 

Nadav, who later became a soloist with Rina Nikova's troupe. 

Among other artistic dance personages that the various pageants 

of the 1940s and 1950s produced were Shoshana Ornstein (at 

Kibbutz Negba); Arye Calev (at the Shefeya Youth Village, from 

1943-50); and Grete Salos, a pupil of Mary Wigman, who created 

festivals at the Hadassim educational institute and Tova Zimbel . 

While joining folk dancing classes and circles grew in popularity, 

festival pageants began to appear naive to the 1960s society. 

"The exclusive weight of the kibbutz and of agricultural settlement 

in Israeli society drops with the weakening of collective va lues .. . 

In addressing the bourgeois crowd, propaganda and advertising 

crystallize into an array of images that creates a local version of 

the American dream ... Tel Aviv, an effervescent, noisy city with 

changing rhythms and a characteristic urban texture, becomes a 



When she returned to Palestine, she made solo appearances 

and in the 1940s designed festivals for settlements in the region 

ofthe Ephraim mountains and Jezreel Valley. These celebrations 

became well known throughout the country and a source of 

inspiration and imitation. 

Cohen wanted to create a folk holiday that would merge past 

and present. "The stories of the Bible stood so alive in front of 

my eyes," she was to write. "1 lived entirely in the holiday 

atmosphere of ancient days .. . lt was clear to me that first we had 

to renew foundations that are inherent in every people from the 

dawn of their formation and that are sources for dance, music, 

poetry, and clothing".6 

Yardena Cohen wanted to cancel the 

boundary between performers and 

audience-at the height of the 

festival, all members of the kibbutz, 

all age groups, joined in with the 

dancers. The event was total: it 

included the various elements found 

on the kibbutz, making utmost use 

of the topography and the historical 

contexts of the location. The festival 

often lasted until morning, and the 

festival meal itself took place in the 

field. "The field was the table, around 

which the members arranged 

themselves as farmers on their land".7 

event conducted in Haifa was staged by Moshe Halevi, the artistic 

director of the Ohel Theater. The year was 1932, and more than 

4,000 people watched the huge procession, which included 

motorcyclists alongside torchbearers, conducting itself along Herzl 

Street, the city's main thoroughfare . Ornstein's pupils, 

accompanied by an honor guard of the Ha'Poel sports 

organization, danced the bearing of the first fruits while holding 

onto giant palm fronds. Throughout the 1940s and the early 

1950s, Orenstein continued to put on pageants in various 

locations, in new-immigrant camps, in Givat Hayim, Ayanot, 

Kvutzat Schiller, Givat Brenner, and Dafna. 

In 1937, water was found on Kibbutz Na'an, and in honor of this 

The first festival that Yardena Cohen 

created was the festival of "Biku rim" 

at Kibbutz Ein Hashofet in 1943. 

Aharon Ziv of that kibbutz relates: 

"Every kibbutz would try to outdo the 

others. Then there was the Israeli holiday competition. After 

the first meeting, Yardena decided that from now on she would 

devote her time to releasing the pelvis and shoulders. After two 

weeks, our shoulders started to come out of their sockets, they 

seemed to move on their own; our hips swirled like a mobile".8 

"Yael and Sisra" by Yardena Cohen. Kibbutz Mishmar HaAmakim. Photography: Julina First 

About a year later, in 1944, she designed the vineyard festival, 

which fell on the 15th of the Hebrew month of Av. As someone 

who viewed the rejuvenation of the stories of the past as part of 

the integration with the landscape, she based the pageant she 

created on the biblical story of the daughters of Shilo, who went 

dancing in the vineyards and were seen by the sons of the tribe 

of Benjamin, who proceeded to abduct them. Cohen placed a 

chorus in a tent to sing the chapter describing the event. Yizhar 

Yaron composed the music for the pageant, which Cohen defined 

as a dance pantomime. On the tenth anniversary ofthe founding 

פ'רסט'ול'אןצ'לוס:העמק'ס.שערקבו')כהן.'רדנהמאתוס'סרה""ייעלמסכת

event Else Dublon, who had been a dancer with Mary Wigman's 

troupe, composed the "Water, Water" dance with the composer 

" Yehuda Sharet for a water pageant. In time, "Water, Water 

became a very wel l-known folk dance. Dublon "כMayim, Mayim "( 

explained about movement materials and the structure of the 

dance: "The dance begins with a 'passing cross-over' step to the 

left, which 1 felt expresses waves of water. The second part was 

... to express the drawing of water or its eruption from the ground 

, 1 had to add simple steps, since the participants were not dancers 

' but 1 did not want them to dance only the Hora. 'Water, Water 

5 ". was danced within circles, three-four circles within one another 

The most prominent creative artist for holiday pageants was 

the Haifa dancer, teacher, and choreographer Yardena Cohen. 

A sixth-generation Holy Land native, she had traveled to Dresden 

to study modern dance with Tille Rossler and Gert Palucca. 
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possible and permissible to add to the old material.4 

In searching for sources for the basic movement materials, 

Bergstein turned to the dances of ancient cultures and, as a dancer 

of Ausdruckstanz, was influenced by the movement style of 

Isadora Duncan and Rudolf von Laban. Quite a few dances from 

the pageants that Bergstein and Shelem created, such as "God Is 

My Might and My Praise" (1942), "They Took on Strength" (1942), 

"A Stalk of Grain in the Field" (1945), and "They Shall Rejoice" 

(1948), became permanent features of Eretz Israel folk dance. 

This was not, however, to Bergstein's liking. She considered them 

an inseparable part of her pageant. A half century later, the 

"Bikurim" (first fruits) celebration is still put on at Kibbutz Ramat 

Yochanan. Before her death, Bergstein managed to document in 

film the whole body of her creative work. 

A year after Bergstein and Shelem created their first pageant, 

the Tel Aviv choreographer Judith Ornstein took part in a "Bikurim" 

Beit Alpha people, among them Matityahu Shelem, to Kibbutz 

Ramat Yochanan. There she created the "Omer" celebrations, "Tu 

Be'Shvat" festivals (The tree pl anting festival), marriage 

ceremonies, and others. 

In the pageant of the "Omer" harvest festival, Matityahu Shelem 

constructed a ceremony on the basis of the following principles, 

which in due course guided most pageant creators: 

A. The ceremony fundamentally needs to be conducted in the 

tradition of ancient ceremonial arrangements (in other words, 

the first step is historical research and reference to the Bible) . 

B. In locations where the text of the ancient ceremony is 

applicable, it is desirable to use it. 

C. There is need to add to and expand those issues about which 

the ancient ceremony does not speak (in particular, going out 

to the field, the spring season, thanksgiving , and blessing) 

D. The ancient tradition does not tell us about dances and about 

songs that were used; therefore, that is the place where it is 

Ha'Omer" by Lea Bergstein " 
ברנשטייולאהמאת"העומר"מטכת



and this connection with the 

land is the eternal connection 

that lies at the base of the 

holidays of all peoples at all 

times. Therefore, the holiday 

will sprout up in the kibbutz 

when it is based directly on 

this connection. The kibbutz, 

as a relatively closed cell, can 

develop its originality and 

distance itself from external 

influences. Pure cultural 

activity can grow on the 

kibbutz, activity that has 

nothing to do with from any 

accounting of money and 

box-office receipts. Well

rooted popularculture cannot 

be established by professional 

artists; only people who go to 

work every day know how to 

fuse this into artistic tools. 2 

In contrast, the folk dance 

choreographer Rivka Sturman, who studied in Berlin with Jutta 

Klampt and in Israel with Gertrud Kraus, was among those who 

ascribed importance to cooperating with artists in creating folk 

dances. She was not unaware of the fact that most professional 

dancers were not Sabras-native Israelis-and that most were urban 

residents and did not necessarily sense the public as living close 

to the ground - but the need for cooperation was stronger than 

these limitations. 

Leah Bergstein, a member of Kibbutz Beit Alpha and later Ramat 

Yochanan, has the honor of having created the first holiday 

pageant. Prior to emigrating to Palestine, she had danced in 

Germany with Skoronel's troupe and also in Tel Aviv with Gertrud 

Kraus' group. In 1931, she created with the composer Matityahu 

Shelem the first "sheep-sheering celebration" in the modern land 

of Israel. This celebration, which was created on Kibbutz Beit 

Alpha for a party of sheepherders, had some characteristics that 

became paradigms: 

A. The time ofthe celebration is not arbitrarily determined but is 

related to what occurs with the flock; that is, the conclusion 

of the sheep sheering. 

B. The composers and the performers are principally sheepherders. 

C. The celebration, at least in part, takes place alongside the 

sheep pen.3 The folk dances "Shepherd and Shepherdess" and 

"Rejoice, Rejoice, and Be Happy" were originally 50105 

performed by Bergstein for this pageant. 

With the split in the kibbutz, Bergstein went with some of the 

Ha'Omer" by Lea Bergstein " 
ברגשטיולאהמאת"העןמר"מסכת

in the Land of Israel and of Ausdruckstanz artists who had arrived 

from or studied in central Europe and who had the power to do 

50. So it was that the land of Israel in the 19305 and 19405 

became an experimentallaboratory. It was from von Laban's ideas, 

processed to fit the new reality, that the pageant was born. The 

dances interwoven in holiday pageants were intended to be 

danced as a staged performance, and their creators saw them as 

ceremonial-artistic dances adapted to amateur performers not 

as folk dances. At times, such a dance became popular and crossed 

the line-it was, as it were, requisitioned by the people from the 

pageant and the stage, and it became an authentic folk dance. 

Debate soon flourished as to whether folk holidays were meant 

to evolve naturally or whether the process of their evolvement 

could be accelerated. Were kibbutz residents or dance artists 

the ones who were to create these new holidays? Such questions 

pre-occupied the pioneers offolk dance in pre-State Israel. There 

were those who argued that folk dances are not created, that 

they spring up spontaneously. Echoes of the debate as to where 

original Israeli art will be created and who will do 50 may be 

found in the following lines summarizing the thoughts of 

choreographer and dancer Leah Bergstein: 

A. Original Israeli culture can evolve only at a considerable 

distance from the large cities. 

B. This culture must grow organically as something that rises 

from a closed society and is dissociated from any influence. 

C. The most appropriate place for this is the kibbutz, for a variety 

of reasons: the kibbutz maintains strong contact with the land, 
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Ruth Eshel 

Hips Swirl 
Like a Mobile 
in Kibbutz Ein Hashofet 

HaOmer" by Lea Bergstein. Kibbutz Ramat - Yohanan archive " 
'וחבןרמתקבוץארכ'וןברגשט"ן-לאהשל"העומר"מטכת

The pioneer generation rejected out of hand anything that 

smacked of their parents' home. Even when it came to Jewish 

holidays, they didn't know how to act-to maintain them or to 

avoid them. A typical solution was to conduct the holiday, but to 

relate to it with humor. Opposing the rigid ideology, however, 

was everyday life, which brought with it a thirst for some culture. 

Traditional culture was rejected, whereas an original culture had 

yet to be created. Thus an opening was paved for the entry of 

international culture: the music and songs of Bach, Beethoven, 

Handle, and others; folk dances learned from the peoples of Europe 

(Hora, Krakoviak, and others).' 

Here, then, was a rare combination: a small, isolated country, 

the longing for original folk dance, and the rejuvenation of ancient 

agricultural festivals that would express the process of pioneering 
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everyone was capable of performing. These performances, 

under the direction of the great teacher, gave the dancers of 

Ausdruckstanz the legitimacy as well as the tools to create 

folk dances and pageants. His assistant for some of these 

events was the dancer Gertrud Kraus, who was to become 

the guru of modern dance in Israel in the years leading up to 

its fou ndi ng. 

Von Laban's vision did not take root in Europe, where folk dance 

was deeply rooted. Rather, it was in Israel where it found fertile 

ground. Pre-state Israel was an ideal place for implementing these 

revolutionary ideas. Here there was no tradition that had to be 

broken with and no folk dance that expressed the people's way 

of life, which was then new. 



Today, after the dance 
giants whom we 
worshipped in the 1960s 
and 1970s fell and others 
have risen and fallen, it 
seems that the artistic 
concept of the pageant is 
not obsolete, but was even 
ahead of its time. 

ow are the holidays of ancient Israeli history celebrated 

in modern Israel? This question pre-occupied the best H of artistic and popular dance professionals in pre-state 

Israel of the 1930s and 1940s. Thus was born the pageant-a 

combination of Hebrew text declaimed and sung and of holiday 

dances performed under the open sky. 

The relationship between artistic dancers and the creation of 

holiday pageants originated with Rudolf von Laban, the 

theoretician and great teacher of "dance of expression" or 

Ausdruckstanz. This modern dance flowered in central Europe in 

the years between the two world wars. Most of the dancers in 

Israel in the 1930s and 1940s had immigrated from Germany or 

had learned in that country, which saw the explosion of avant

garde modern dance. Von Laban, like many of his generation at 
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the turn of the century, thought that humanity stood at the 

threshold of a new era and that folk dance and traditional popular 

holidays were in eclipse. As a central figure of Ausdruckstanz, he 

was of the opinion that one of the functions of modern dance 

was to serve society. The creation of proletariat mass art, 

interwoven with new folk dances, seemed to him one of the 

objectives of the new dance. 

Toward the end of the 1920s and at the beginning of the 1930s, 

von Laban organized the giant annual processions of the trade 

unions in Vienna. He set up movement choruses and speaking 

choruses, whose function was to express socialist ideas. This new 

popular dance was grounded on constructing dances with 

impressive visual effects precisely owing to the masses who took 

part in them and was based on simple motion materials that 



BATSHEVA DE ROTHSCHILD 1914 - 1999 

stage presence and panache of the Israeli 

dancers, who excelled in the Graham works 

as well as in other choreographers' 

creations. 

atsheva de Rothschild, scion of 

the famous Jewish banking B family, was born in London in 

1914. She grew up in Paris and studied 

biology at the So rbonne, but was always 

passionately interested in the arts - Four years later, owing to the refusal by 

especially dance. some of the chief dancers of the Batsheva 

Dance company to accept the founder's 

wish to appoint a newly arrived bal let 

dancer from South Africa, Jeannette 

Ordman, as artistic director, Batsheva de 

Rothschild decided to found another 

modern dance company, specifica lly for 

Ordman as director and a featured dancer. 

The Bat-Dor company began performing in 

1967. 

In the early 1970s, de Rothsch il d 

announced her decision to merge her two 

companies. This would have meant the end 

of the Batsheva company's existence, but 

publ ic reaction both in Israel and abroad 

Batsheva de Rothschild managed to escape 

to New York prior to the Nazi occupation 

of France. In the mid 1940s she enrolled 

as a dance student in the Martha Graham 

school. At that time, Graham used to 

present her company at a special annual 

season in New York. One year, when there 

were insufficient funds to finance Graham's 

season, de Rothschild simply donated the 

necessary sum. 

Graham and de Rothschild became close 

friends. In 1956, when the State 

Department sent Graham's dance company 

on a world tour, which ended in Israel, de led to the Batsheva company's becom ing 

Rothschild joined her troupe. During the a publicly supported dance company. 

1950s, she visited Israel several times and 

then finally decided to settle in Tel-Aviv. Throughout th is period, Baroness de 

Rothschild - who hated being addressed 

by her aristocratic title - was active as a 

"producer" ofthe Bat-Dorcompany. In the 

summer of 1998, Bat-Dor held a gala 

performance in her honor. She also 

continued to support science education as 

well as folklore arts through her 

foundation. In 1989, de Rothschild 

received the prestigeous Israel Prize for her 

contribution to culture in Israel. :.: 

~ 8 

Batsheva de Rothschild founded her 

Foundation for the Arts and Science and 

financed both productions and the studies 

abroad of many of the young dancers and 

choreographers in Israel, among them Rina 

Schenfeld and Moshe Efrati . In 1963, she 

decided it was the right time for a 

professional dance company to be 

established. With the active help ofGraham 

(and several of her dancers), the Batsheva 

Dance Company began to prepare its 

premiere, which took place late in 1964.lt 

was an instan t success because ofthe lively 

Giora Manor 

Baroness Batsheva de Rothschild 
רוטש'לדדהבת-שבעהברוב'ת



he ז. years of activity at the helm of her independent company 

celebration started with ten minutes of pure beauty as she bounced 

and twirled a large translucent cube on which her past was projected 

and her present body became a poetic photomontage of her present 

and past self. Unfortunately, the duet she danced with Din-Din Aviv 

who also composed the music for the piece) in "Curtain Up" was ( 

unconvincing. What a pity that such a great artist as Shenfeld, whom 

. we remember from great past achievements, is not more self-critical 

It is not easy to decide when the time has arrived to stop. Great artists 

like Rina Schenfeld owe such painful decisions to both themselves 

. and their art 

Young Israeli dance is flourishing. Many foreign critics and dance 

journalistsas well as directors ofinternational festivals came to $usanne 

Dellal to watch the work of the new generation of Israeli 

:.: . choreographers. And for the most part, they were not disappointed 

Even gifted choreographers who have proved themselves can 

aniel i's 1כsometimes produce disappointing work. I remember Anat 

. choreography as atmospheric, tender, full of changing moods 

Her new work, "Yoffi, Yoffi" ("Splendid"), is disappointing. I fail to 

understand why she chose to make her young girls "ugly" by 

. cial padding וfguring their bodies with grotesque, arti וfdis 

Emanuel Gat is a very musical and handsome dancer, as is his partner 

in his new duet. He choreographed, composed the music, and dances 

this duet with Galit Hamami, an excellent dancer. lnstead ofcreating 

. a real dance for two, he simply photocopied the movement 

Duplication per se is no real choreographic structure and better left 

his duet is called "Kasha", the Yiddish for buckwheat ז. to machines 

. grouts. Another disappointment 

here is no need to point out the great talent and historical role of ז

20 Rina Schenfeld. She recently celebrated 40 years as a dancer and 

, The Gas Heart" by Gabor Goda and Noa Wertheim, Vertigo Dance Company " 
photography: Gabor Dusa 

דוטהנאבור :צ'לוסורט'נו,להקתורטה"ס,ונועהנודהנבורחוט'ם"מאת"א'ש
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head protruding from a table that is trundled all over the stage 

for no purpose whatsoever. The work challenges nothing, debunks 

nothing; it is simply boring. Perhaps "Vertigo" and their Hungarian 

friends just didn't do their homework and are using the name 

. Dada" in vain " 

The Batsheva Ensemble excelled in a new work by one of their 

." dancers, Yossi Berg, entitled for some obscure reason "Goliath 

Four boys in white plastic aprons bring plastic boxes 

on stage; the boxes are, as we see in the end, full of 

ripe, red tomatoes. This vegetable-market quartet 

moves briskly, does not take itself too seriously, is 

entertaining, and leaves the stage covered in nice red 

." tomatoes - somewhat like Pina Bausch's "Carnations 

; The dancers move swiftly, the vegetables perform well 

. an altogether very good and enjoyable dance 

Another dance by the Batsheva Ensemble was Barak 

Marshall's "Zion", a duet plus several "invisible" helpers clad 

" in black, in the Japanese theatrical tradition. The "invisibles 

help the two dancers do "impossible" moves. Barak 

Marshall's movement vocabulary, though, is very limited 

indeed. In his work, everything becomes symmetrical and 

is done in unison, everyone copying each other. Even when 

he oorrows the famous Nijinsky trick of jumping out of the 

French window and seemingly never landing (as in the 

it looks ridiculous. To ,כ" conclusion of "Spectre de la rose 

name this trifle "Zion" and to use J.S. Bach's music as 

. accompaniment constitutes pure insolence 

Noa Dar has become a very good and very professional 

choreographer and has outgrown the term "young 

; talent".ln her new work, she leaves surrealism behind 

there .are no more suitcases being carried about and 

no one eats lettuce any more. Her "Achilles Tendon" is 

based on steadily flowing movement in the manner of 

contact improvisation". But not as is usually performed " 

by couples; now it's a trio. Usually contact improvisation is 

. tender, loving, and rather sensual. Noa Dar adds a violent element 

The term "Achilles tendon" normally points to a weak spot, but 

. this dance is vigorous, well constructed, and well executed 

Achilles Tendon" by Noa Dar, photography: Gadi Dagon " 
דנוןנד' :'לוסצהלהקה,-דרנועהמאתס" 7אכ'"גד'
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Giora Manor 

Curtain Up and Down 

Fortunately, Pinto is free of the fashionable foible of attaching 

quasi-philosophical "meanings" to her lively,Ventertaining and 

dancy pieces. Fat ladies and gentlemen with bigVmustaches add 

a French flavor to her "Oyster". This isn't surprising, since she 

choreographed it in collaboration withVthe Lyon Choreographic 

. Centre in France 

" Anat Shamgar's "Merchav Michya", meaning "space to live in 

,) Lebensraum in German, a term spoiled by its Nazi association ( 

benefited by incorporating the Swiss dancer Bruno Stepanoni 

and the American violinist Malcolm Goldstein in her work. Not 

only are the paths traced by the two dancers and the amazing 

violinist beautiful to watch, even the forms carved by their 

movement in space are fascinating. The strange scratches and 

screeches that the violin produces, in spite of being "ugly" in the 

. conventional sense of the word, are tender and even Iyrical 

Shamgar and her two partners do not follow prescriptions, but 

go their own ways, which isvcommendable. The lighting by Shai 

Yehudai (who also designed the lighting for other dances 

presented in the series) was free of the general low-key lighting 

. fad and served the dancersvwell 

, International cooperation, however, isn't a guarantee for success 

Iearly ~ as Vertigo's new work, "Ish Chuttim" ("The Gas Heart"), 

shows. Noa Wertheim and Adi Sha'al, who run "Vertigo", have 

again collaborated with a Hungarian dance group. They set out 

to create a "Dada" piece, taking a long (very long ... ) nonsense 

. poem by Tristan Tzara as their pretext 

920s was invented by a group of ךThe Dada movement of the 

artists who wished to shatter the complacency of the art world 

by using provocative nonsense and meaningless sounds. There is 

hardly any real Dada anarchy in the present production. The poem 

is spoken in a deadly serious schoolgirl manner, with the dancer's 

he showcase series "Curtain Up" takes place at the 

Suzanne Dellal Center annually to enable budding 

999, the series ךchoreographers to present their work.ln T 
consisted of seven "Curtains", each named after a different hue. 

Among the works presented were excellent dances, such as Inbal 

Pinto's "Oyster" and Yossi Berg's "Goliath"; but there were also 

some very inferior works. 

Such a mixture is to be expected in an artistic supermarket of 

this kind. It is unrealistic to expect any common denominator in 

such a medley. Nearly all the works presented began in a 

fashionably murky darkness, which did not enable the spectator 

even to know how many dancers were participating, let alone 

whether they were male or female. After a while, the lights 

become a little brighter, but this did not always happen. For 

example, Sonia de Orleans-Juste, who is a strikingly beautiful 

dancer, remained in dark shadows for the duration of her solo, 

owing to the whim of her light designer. What a pity! 

One had to use a magnifying glass to read the program, so tiny 

were the letters of the text. What happened to the old-fashioned 

notion of supplying the audience with simple information in black 

on white? 

Since Inbal Pinto's early work, "Dio-kan", an "action-painting" 

dance in the manner of Jackson Pollock, was presented a few 

years ago, it has been clear that she is a talented, funny, original 

dance creator. Her recent work, "Wrapped", has been successfully 

performed in several versions at home and all over Europe. In her 

new "Oyster", nobody swallows tasty mollusks, but it is a feast 

nevertheless. Like several contemporary choreographers, she uses 

devices borrowed from the world of the circus, such as garlands 

of colored light bulbs, acrobatics, stilts, and props that enlarge 

or diminish the height of the dancers. 

 8ב.
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4 Curtain Up and Down ("Haramat Masach" showcase series at the Suzanne Dellal Center) 

Giora Manor 

6 Equal and Royal - 50 years of the New York City Ballet Gabi Aldor 

12 Between Abstraction and Expression - The choreography of Rami Be'er Henia Rottenberg 

18 Dance in Life and in Education - A new dance curriculum Nurith Ron (Ronkin) 

20 In Memoriam-Batsheva de Rothschild, Lia Schubert, Zichri Dagan, Jerome Robbins, Irene Getry, Dora Sowden 

24 To Do Something with Nature - Rina Schenfeld celebrates 40 years of dancing 

and the 20th year of her dance company Shai Steinberg 

29 WhyIJTurnout"? - A theoretical investigation concerning the nature and meaning 

Liora Bing-Heidecker 

Books 
37 New publications 

38 Let People Dance and They Will - Naomi Bahat talks with Martha Inbar about Barefooted

A new book on Jewish-Yemenite traditions in Israel dance 

Previews 
40 Mia Arbatova Ballet Competition Yael Effrati 

40 Israel Festival 2000 Ora Brafman 

43 It's Not a Swan,lt's Just a Duck - Matthiew Bourne's all-male "Swan Lake" 

about to tour Israel Yonat Rotman 

44 Hips Swirllike a Mobile in Kibbutz Ein Hashofet -
Celebrating pageants in the valley and in the mountains Ruth Eshel 

Festivals AII Over 
49 Cannes: Forsythe Off Key Ora Brafman 

52 Montpellier:The Transparent, the Real, and the Virtual Gabi Aldor 

56 Montpellier: The End of Philosophy Giora Manor 

57 Groningen: Dutch festival and choreographers competition Giora Manor 

Critics/Opinions 
62 "Chronosmile" - Amir Kolben seeks time Henia Rottenberg 

64 Having a Good Time in Gomorrah - Ido Tadmor and his company Giora Manor 

65 '/The Rest" and IIAnd When the Rooster Crowed the Green Bride Floated Through the Village Square" 

- John Jasperse and Barak Marshal create for Batsehva Ruth Eshel 

68 Premiers - November 1999 - March 2000 

Articles in English 

77 Hips Swirl Like a Mobile in Kibbutz Ein Hashofet - Celebrating pageants in the valley 

and on the mountains Ruth Eshel 

78 Batsheva de Rothschild Giora Manor 

81 Curtain Up and Down Giora Manor 
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