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המראהבגלליימעודדת:היתהלמחולכסטודנטית

חשבו ,שחורותועינייםפחוסאףעםכההאשה ,שלי

זרה,אלכמואליהתייחסולאאזקשמירית,שאני

החיפוששבהבתקופהוזאתמי,דאותיקיבלולהפ,ך

כך.כלאופנתיעדייןהיהלאבמזרחהמערביםשל

מאסטריםאצלשלמדההיחידההמערביתהייתי

 ."למחולהודיים

מדינותברוב .ביותרעתיקמחולהואההודיהמחוליי

שברובאלא ,ביותרמשמעותימחולםייקהמזרח

משנישמגיעתיעו,דישבהודותיעוד.איןהמדינות

עין,מלאוזןמפהשעוברתיעודגםשונים:כיוונים

חלקכתוב.רשמיתיעודוגםמחולשלהדרכה

ביותר:פשוטההיארשמיתהלאהתיעודממסורת

המצוייםטבעיים, ,קיימאבריחומריםלוקחאדם

אףבהתוקעאבן,לוקחכלומר ;הקרובהבסביבתו

 .אליללוישוהנהוגפייםפה ,עיניים

אםבין ,רביםשבמקדשים-הואההודיםאצלהיפה

מקדשיםאלהאםוביןברהאמינייםמקדשיםאלה

ריקודשלבתנוחותאליםשלפסליםיש ,לשיווה

האלריקוד.הואכולוהעולםההודיםאצלותנועה.

מתמידבריקודנמצאהוא .הקוסמוסאלהואשיווה

• 

הפרחיםהניחוחות,עם ,הינדימקדששלהיא

סיפורישלהקסוםהעולםעולהובתוכםוהעשן,

 .המהברטה

אתשרההתזמורתהומור,מלאיהריקודים

הרקדנים.שלהתנועתיתהשפהבליוויהטקסט

 ,היווניתלמיתולוגיהבמקצתדומההמהברטה

ןילאעולהשלהוהסוגסטיביהיומיומיהכוחאולם

שערכן ,והאודיסיאההאיליאדהשלזהעלשיעור

 .בעיקרהיסטורי-תרבותיכיום

ארוכיםהמהברטהמןהלקוחיםהמחולמחזות

עלהתמשךהמחזותשאחדזוכרתגולדמןמאוד.

לילותעשרהבמשךוהתקייםשעות 41פני

קשוריםהמחולמחזותשלהתכניםרצופים.

 ,תשוקותהאלים:שלהיומיוםמחייבמעשיות

מןחלקהםאלהכל-ותככיםהנאות ,יריבויות

 .הבימתייםהטקסטים

אהובתועםשיווהיושבהמהברטהמןבקטע

 .הודושבצפוןהגנגסבמקורותסרסווטיפרבטי

אתתשטוףשהיאסכנהישגנגה,האלהכשמגיעה

בקטעמפניה.הארץעלמגןושיווההארץ,כדור

יושבשיווה-מחולסצנתנוצרהשבהשראתואחר

לעשותלומתחשק .לומשעמםוקצתגנגהעם

 .לנהראיתולרדתלהמציעהואגנגה,עםאהבה

כמוהנראהחיזורמחולהשנייםביןמתרחשאז

 .אהבהמעשה

מחולזהאםבין-בלימודיםההשקעהבהודויי

זמןכמעטאיןמאוד.גדולה-מוסיקהזואםובין

לפעמים,בודדהמאודהייתיחברתית.להתרועעות

חייםבהודוהרקדנים .ידידיםלישרכשתיעד

פרקליהיהשלאמאחר .הזמןרובגדולהבבדידות

משימהשהואהמחולאתללמודלהםשהיההזמן

רוחניתדתיתלעבודהדונ/הההודיוהמחול ,לחיים

שהופךעד ,קץאיןולמידההשקעהודורש

 ).ה.ש[גורו],למדריך[חניך]מסניאסהתלמיד

 .והבנה"ידעשלחזקמרכזאצליליצוררציתי

ברורהמטרהעםלהודולנסועמאודייכדאי

הגדולהרגעהביתה.'משהו'להביאכדיומובהקת

במדרס,השהותלאחרהיהבהודושליביותר

שלהלאומיתבאקדמיהלבקרצפונהכשנסעתי

למחולבכירלמורהפניתיהקאטאקלי.הריקוד

 .שלנוהתנ"ךסיפוריעלאיתוודיברתי

 ".התחתוןהעולם

-המחולתורתאתהאנושותלמעןכתבשיווה

כתבהיום.עדמסתמכיםעליה-הבאהרהשאסטרה

התנועהאופנויותשלהמוסכמותוכלהתנועה

התנועהכתבשלהזהבחוקבסנסקריט.מוסברים

הידשאליולמקום" :חופשיבתרגום ,אומרההודי

שבובמקוםכלומר ;"ללכתצריכההעין-יוצאת

מוסיפה:וגולדמןהביטוי.נמצאשםהרעיוןשוכן

היופישלקסמונוצרהביטוינוצרבובמקוםיי

המחולשלהטרמינולוגיה ."להרגישצריךשהצופה

הלאה.וכןלמורהשהופךלתלמידממורהמועברת

חלקאינוההודיהריקוד ,המערבימבריקודבשונה

באלאהעםלצופים.ומנוכרתגבוההשפהמאיזו

רציתי 'השיריםשיר'שלהסיפוראתהרחבתיהסיפוריםאתלראותבאהואקדוש,במשהולצפות

כוחבעלות ,יצריותיצירותישליהדותשגםשיבין ,קיצוניבאופןמשתנהשלא ,חדשבלבושהעתיקים

במחולהמענייניםמן .הזמןבמהלךטיפין,טיפיןאלא

למעןהאליםריקודי-המהברטהריקודיהםההודי

וחלקםבמקדשיםנוצרוהאלוהריקודיםהאלים.

בהםצפייההמסורתית.בצורה ,שםמבוצעיםעדיין

שהתפאורהכיוון ,הצופהשלחושיואתמידמעוררת
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כתביםישונלשגםהרעיוןאתכיבדוהוא ,עצוםותיאוריסיפורי

קדושים.

אתוביצענויהשיריםלישירמחולביחדיצרנומצדומיוחדתבמחווה

 "רב.זמןבמשךכפייםשמחאנלהבקהלמולהיצירה

לפתיחתאוסטרליהממשלתידיעלהוזמנתי ,-1971ב ,בארץכשהייתייי

אתשםשאבצעהחלטתיהמלכה.בנוכחותסידנישלהאופרהבית

כלבמשךאותיהעסיקוהיהודיהעםוגורליהודייםנושאיםיהדיבוק!

 . 12בתילדהכשהייתיבוינהיהדיבוקיאתראיתיחיי.

והאתנוגרפיהאקספרימנטליהמסעלהמשךהביאהבסידניההצלחה

עםביליתישליההולדתיוםאתלדרווין.טסתיאוסטרליה.בצפון

הם ,יהודיזהמהידעולאהםתימני.ריקודבפניהםרקדתי ,הילידים

מידוהתחברוהריקודאתאהבומאודאבל ,בחייהםיהודיראולא

עםמבטאתיותר ,מרחביתאנכיתיותרשהיאשפה ,התנועתיתלשפה

שליטהי!שלנפח,שלמחולמאשר ,איוםתחתלחץ,תחתשחי

לבדנסעתיאלי.יתלווהשמישהוורציתימסויםמחקרלעשותיירציתי

שהתכוון ,רוסיממוצאאמריקאיאתנולוגידי,דשםומצאתילצפון

 ..... ,...."....,,,.... I"'7 ;,............,......,.,,,,....,...- __-יית I\'rח"'ירהממשלהלמשרדיפנינוהאבוריגיינים.עלמחקרלערוך

יכלולאשםהאבוריגיינית.החברהבחקרמעונייניםשאנחנוואמרנו

וציידורפואיותעצותלנוחלקואבלבמשאביםאובכסףלנולעזור

התנאיםחפצנו.למחוזבדייקנותאותנושכיוונו ,במפות-מדינהאותנו

עובדיםכמהשםהיואמנםקשים.היושבצפוןמלווילבאזורששררו

שלהמחפירהעונימולאוניםחסריעמדוהםאךלבנים,סוציאליים

דלעשותיכלולאהםהטוברצונםולמרות ,האבוריגייניתהחברה

-מראשמוכןבהיותוהיההאתנולוגהידידשלהיתרון

הידייםשפתאתלמדהואינים.יהאבוריגעםלמפגש-תרבותית

קשראיתםליצורהצליחהמדוברתבשפהשלטשלאולמרות

שלהם.בכפר ,במבוקבבקתתשנגורהסכימושהםכך

 חilוחד'רו'ישריםהשבטיםברובידיים.בשפתמשתמשיםעמיםהרבה

ושליטתוהאתנולוגידידישלההצטרפותיד.תנועתשלבליווי

היתהשלאחדשה,לקהילהצוהרלנופתחההילידיםשלהידיים

כלל.לי

התיישבןוהםהארץעלהתיישבתיהראשון.המפגשאתזוכרתאני

 .רקדןהילדיםאחר-כךמאוד.ויצרייםפתוחיםאבלחשדניםלידי,

הקולקטיביבזיכרוןקשוריםהילדיםשלשהריקודיםלבשמתי

צה"ןאעצמםזרקואחדיםילדיםופצועה.מאוימתחברהשלזיכרון

להביןזמולילקחמפציץ.אווירוןבתפקידשיחקואחריםוילדים

נישןהםכביכול.התמיםהמשחקמאחורישמסתתרתהאמת

עללבניםשללמתקפות ,במציאותשקרהלמהדרמטיחיקוי

הדגמותדרךאיתםתקשרתיאניאוסטרליה.בצפוןינייםיאבוריג

בתלבןש:תלבושהכשאניתימני,ריקודלהםרקדתימחול.שלפשוטות

 גי!::.לrוחשובליהיהשרקדתי.המחולאתציירוהםכךאחרתימנית.

האדםעםכמזוההלאוגםמאוסטרליהבאהשלאכמישהיעצמיאת

ישו.משבטשאניעניתי-אנישבטמאיזהאותיכששאלוהלבן.

עםמונסונים,קרחורףמשווני,קיץ ,השנהעונותכלאתשםעברתי

פתאומי.גשם

בתוך ,נפלאבחיפושנמצאתאניהרגשתיהזמןבמהלך

לקהילהכךכלקרובהלהיות-ממששלזכותבשבילי

ז.:ן"'ייד.כ~-דבמה'·שנים.שלוששםנשארתיולבסוף ,ספוריםחודשים

ב-בפיגייהגדולבפסטיבלהייתיזאתמלבדלמחול.גדולהמאסטרית ,מאוריתמורהעם ,השקטמהאוקיינוסוריקודים

כלשלפסטיבלובססגוניותו:בצבעוניותודופןיוצאאירועייבפיגמתקייםשניםבכמהפעםבו;והשתתפתי 1972
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בנבל,שניגנהיפהפיהמוסיקההיתהזוששמעתי:השיריםושלל\,ן,'ןח'ה;;"ייי,רזןהה \yה

~ i ~זiIi1~ :"ii/jlj ר'ןרי'"I\ ו'יIn ופריטה,נשיפהכליומעץ,מבמבוקמכינים
אקליפטוס.שלקליפותגבעלציוריםדופן:ויוצאתמיוחדתהיתהשלהםהפלסטית

טבועהלדרוויןוצפונהספרינגסלאליסלאדלהייד,מסידניצפונההנסיעההפנים.תוויואתהאיברים

 ".שנה 30לפניולאמה,זמןלפניהתרחשהכאילובזיכרוני

עםשליהמחולקריירתאתהתחלתישםחיים.מעגלסוגרתאני ,שובלאוסטריהמוזמנתכשאני ,כיוםיי

דומהמשהושהיהחושבתאני .קראוסגרטרודשלתלמידתהרבותשניםהייתיואחר-כךהקלאסיהבלט

שם ,ובאוסטרליהבהודוספקללאמצוישליהמחולחיישלהמרכזאבלשתינו.שלהבימתיתבאישיות

 .האלההמושגיםאתמבינהשאניכפי ,והתרבותהתנועה ,המחולשלבעומקנגעתי
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ארהייב?אןאירןפה

עם ,-70השנותשלהשנייהבמחצית

ההבעהמחוליסודותשלמחדשהתעוררותם

שאלתהפרקעלעלתהבמודע,שלא ,בארץ

הישראלי:המחולעלהאמנותיתההשפעה

לאירופה?אוהבריתלארצותהבכורההאם

ביןהמאבקבהשמובלעמפניחשובה,השאלה

משוםזאתלפורמליזם.מסרוביןלצורהתוכן

עלהתוכןאתבבירורמעדיףהאירופישהמחול

אתמעדיףהאמריקאיהמחולואילוהצורהפני

 3התוכן.פניעלנטו,התנועהדהיינו,הצורה,

כאןשנכתבהבספרותמוצאיםאיננו

מחולנגדאובעדשלזולסוגייההתייחסות

מוצאיםאיןוכןאמריקאי,אואירופי,

המחולביןהשילובסיכוייבסוגייתהתלבטות

שקהילתמפניאולילאירופי;האמריקאי

במחקרדלההיתהשניםבאותןבארץהמחול

ושינוייםהיסטורייםמהלכיםשלובפרשנויות

לאן l1הדילמה ,זאתלעומתהמחול.במגמות

אולאירופה-בישראלהאמנותפונה

אחרים.אמנותייםמדיההעסיקה l1לאמריקה?

אנחנוייהאמנםכתב:למשל,עפרת,גדעון

עבר,כישלונותשלריקבוןתליעלדורכים

אנחנוהאמנםהאירופית?התפיסהנוסח

טכנולוגי-פרגמטינתיבשלעתידאלצועדים

מתוךפהיוצריםאנחנוהאםאמריקאי?

אנחנוהאםמזרחי?אל-זמןשלפאסיביות

יהודיתתרבותיתגנטיקהמתוךיוצרים

בנוסחוגאולהחורבןשלדינמיקההמאחדת

אךיצרנו,לאעודהסינתזהאת .. '.הקבלה'

התרבותיותהאופציותארבעשלהסתירות

עבר-עתי,דושוב:הווייתנו.שלרגעכלמפצלות

גורלהזהוחורבן-גאולה, ,פאסיביות-אקטיביות

הדרכיםבפרשתיהודיתמהגריםחברתשל

ואמריקהאירופהביןלמערב,המזרחשבין

שלגורלזהו ,מזהיותרהגדולות.הדתותובין

להתחברחייבהואברירה:לואיןכאן·אמן

 ,אירופהלאאמריקה,לא ,הזההמורכבלערוץ

 '."ביחדהכוליהדות.לא ,מזרחלא

השל'ש'''ןד 1\ ' ,"הר
ב'רןבב'בןעזבאתדרןל'אתגל 1ב
' N ,ב'לןסןר

d \r חror a סliat ץb " : '1שלזבןבעזב 
\וך" e\וך irdס aח ce . Norni S\ו alrnoח

. oto ו\Gal, p חBe 

אמצעועד-20השנותמתחילת

סגנוןבארץשלט-50השנות

 ,-50הבשנות .ההבעהמחול

שלממושךתרבותיבידודלאחר

העולםמלחמת-שנים-15כ

העצמאותמלחמתהשנייה,

בארץלהופיעהחלו-הצנעותקופת

החשיפהמחו"ל.מחוללהקות

הטכני,לברקהנקייה,לטכניקה

חדשניותשהיו ,ולתאורהלתפאורה

לפתעזעזוע.בארץגרמהבשעתן,

נעלםכמעטההבעהשמחולהוברר

הזרקוריםוכיהעולמי,המחולממפת

המודרניהמחוללכיווןהופנו

מרתהשלזה,בייחודהאמריקאי

גראהם.

ה-שנותאמצעועד-60השנותמתחילת

המודרניהמחולהשפעתהיתה 70

היהודומהדומיננטית,האמריקאי

ההבעהמחולשלהשפעתושנותשארבעים

להשאירבלינעלמובישראלהאירופי

ה-שנותשלהשנייהבמחציתאולםעקבות.

החדשנייםהרעיונותלארץלהגיעהחלו , 70

שנתןהאמריקאי,הפוסט-מודרניהמחולשל

שלאניסיוניותעבודותליצורלהעזלגיטימציה

להיווצרוהחלוהפרינג'נולדהממסד.במסגרת

ניעורועימואשר ,"אחריימחולשלריקודים

שלרובןההבעה.מחוליסודותגםשוב

בסגנוןהיושנוצרוהניסיוניותהעבודות

זיו-איילרותשלעבודתהעלתיאטרון-התנועה.

עלתתחקהייאם :בר-קדמאעמנואלכתב

הישראליהמחולשלההיסטןרייםעקבותיו

גםואולי ...קראוסלגרטרודגםתגיעהמודרני,

ניומולאירופהגם ,תרצואם .גראהםלמרתה

יורק·"!

 ,ההבעהמחולחלחלמידהבאיזו ,היאהשאלה

יוצרישללעבודותיהםבמודע,ושלאבמודע

רלוונטיתהשאלהבישראל?תיאטרון-התנועה

שנוצרוהראשונותלעבודותבאשרבעיקר

שנותשלהשנייהבמחציתהישראלי,בפרינג'

כשתיאטרון-התנועה ,-80השנותותחילת-70ה

הפוסט-המחולבהשפעתכאמור,פרץבארץ

כאשר ,-80השנותלגביהאמריקאי.'מודרני

ליוצריםהשראהמקורהיובאוששלעבודותיה

כי ,רלוונטיתאינהכברהשאלה ,המקומיים

ההבעה.במחולנעוציםבאוששלשורשיה

שלתכונותהאמריקאיתלאמנותמייחסעפרת

 ...ערכיםשטוחת ...מדומהאטרקציהיי

גודששעליהםאדירי-ממדיםמשטחים

ואילו ."זיוף ...שפעחברתשלמוצר ...פלורליזם

שלפרנויה"במתאפיינתהאירופיתהתרבות

עומק ...האנימוצר ...סיוטים ...פנימהמבט

-1964'שראלבארץהאמנות'המחולש'תאר-וסלהחעסלרקוד"הטפרמחברת , 1987-1970 :בשנ'סוגרפ'תאוכור'רקדנ'ת-אשלרותר"ד 'תוןעלשמחולתרמבק ." 1920

1991ב'שראלתנועה- Iת'אטרו"בנושאשל'ש'תוארח'פה.אונ'ברט'טתשלאטקטטהלהקתשלאמנות'תמנהלת ,"הארץ" - אב'ב.-תלבאונ'ברט'טתלאמנו'ותבפקולטה ," 1976





שלהיסטוריהלושקוראיסאסטרטגי

מוסיףהאמוריסלדבריס '. IIתרבות

עלהצומחתאמנות IIלנצט;רמי'גקןהתיאורטי

 ,ואופטימיותחדשנותתעודדאמריקאיתקרקע

בעברמסובכתתהיהגרמניתאמנותואילו

הבינייס,ימישלבמיתוסיס ,באגדותשלה,

זהאין 6 ".היטהרותובניסיונותבאפוקליפסה

אך ,אחראוזהבצדלצדדכאןמענייני

שתיביןהפערעוצמתעלמצביעיסהדבריס

בארץתיאטרון-התנועהלידתכאשרהגישות,

הפוסט-המחולשנתןהלגיטימציהמתוך

התפתחותווהמשךהאמריקאי,מודרני

ותיאטרון-המחולההבעהמחולבהשראת

האסתטיקות.שתיביןגשריצרההגרמני,

השורשים

שהחלו-האמניותמרביתהיו-50הבשנות

במחציתבארץתיאטרון-התנועהבסוגתליצור

ממילאנערות.עודן-ד Oה-שנותשלהשנייה

אז,ששררההמיוחדתהאווירהאתספגוהן

כאשר ,לעצמאותהראשונותהשניסאווירת

חלקהאתלתרוסמחויבתחשההאמנות

משהויש IIאמר;איילאבישי .הצעירהלמדינה

שהיא-50השנותסוףשלישראלשלבאווירה

ישיר.באופןלדעתמבליספגהזיו-אייל][רות

האמנותותכניס.סיפור ,פשרמסר,לאמנותיש

ולשאיפותלאידיאליסביטוילתתבאה

אמנותזו ,צורניתאמנותהיאמחול ...לאומיות

היהודיסאיפהגוייס.שלאמנותזוולכןהגוף

הןהויזואליותהאמנויותכלבחתונות.רקדו?

 .במהותןיהודיותלא

לעשותהלגיטימציה

הגוייסשלהאמנותאת

שלנובקונטקסט

ישאסרקקיימת

שלסוגאיזה

 ,אתיתאפולגטיקה

זה .מסרדהיינו,

 ,ר .
,' j 

;'"~ i} -  ,~, 'י~;
 ;. \~ ,ו , 'ן~ ~ .. ' "': ~""~"',~, " ... ~",:
! • \ A \ 

מורכבעמוק. "" ,~~

לאזה .עיןלמראית

זהובידור.שעשוע

 ,החייססבל;

 ,ההיסטוריה

היהודית,התרבות

 711בארץ.מצבנו

מרביתכילצייןיש

הןהיוצרות

אשכנזי.ממוצא

ה
 Jכ

קראוטוזברוד

PROGRfl, MM 

GERTRUD KRAU, 
 c! , TE1. AVIVאנ~ AR.Cf ~ P."6;, t).'. ! 1 ~' 9אזס

- Dנ 2i .'נ-.ג I13ווב 'UI .נ·בא';

בבתיהןהספריסמדפיעל

צייריסשלאמנותספריהיו

ויההשינהילפנסיפוריוהס ,סיסטניויקספרסא
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מרגליתשלונכדתהאורנשטייןשושנהנסיכיסועלמכשפותעל ,גריסהאחיסאגדות

 .בארץההבעהמחולמחלוצותאורנשטיין,הןברדיו .הבינייסימישלבאירופה ,ונסיכות

שינפלדרנההוהאמניותביןבופויוצאות.,' ___היידו ,מוצרט ,בטהובןשלקונצרטיסשמעו

אצללמדנולאשכן ,ואנוכיג.יוגר

מחולעסהמזוהיסמוריסההוריסשלחו ,הקשההכלכליהמצבלמרות

היתהשינפלדההבעה.מהתפיסהכחלקמחול,ללמודבנותיהןאת

ארבטובהמיהשלתלמידההנערותתרבותי.חינוךלילדיסלהעניקשיש

שלמכןלאחרגלוק,ורינההבניסואילופסנתר,עלונגינהמחוללמדו

ובהמשךגראהסמרתהבכינור.לנגןולמדוהתעמלותלחוגינרשמו

ואילובג'וליאר,דלמדהתיאטרון-שלהמובילותהיוצרותמרבית

אצלבלטלמדההמחברתמוריסאצלתחילהלמדובישראלהתנועה

ובהמש,ךגרוסמן,ארכיפובההיהלאהקלאסיהבלטההבעה.מחולשלימדו

גראהסבסגנוןמודרנימחולתוויתבושדבקהמאחרשניס,באותןפופולרי

רביןלינדהגלוק,רינהאצלנשלחוולכן , IIבורגנית IIו IIמיושנת IIאמנותשל

כהן.ונוריתאתשתאסהחדשהמחולאתללמודהנערות

יוצרותשלהזההדורוהופיעהלמדהזיו-איילרות 8 .הזמןרוח

זנחבארץתיאטרון-תנועהכזכור,שהיתה,אלסקובסקי,נעמישלבמופעיס

שלמדההבעהמחולאתכפרירחלקראוס.גרטרודשלבלהקתהסולנית

אתברובו,ואימץ,בצעירותו ,שחרנחוסאצלשלההמחוללימודיאתהחלה

האמריקאיהמודרניהמחולוקטיה ] Fred Berkנברקפרדשלתלמידס

במחציתרק .גראהסבסגנוןבחיפהשלימד ,] Katya Delakovaנדלקובה

 ,ד Oה-שנותשלהשנייהערביורקלניושברחויהודיס,ומוריסרקדניס

שהעניקהלגיטימציהלאחרהיתהאלקייסאשרה 9 .השנייההעולסמלחמת

הפוסט-מודרניהמחולוהשתתפהקראוסגרטרודשלתלמידתה

להפנותבארץלאמניות ) 1955 (ודלילה"שמשוןיי'באורטוריהכרקדנית

המודרנילמחולעורףלימודיאתהחלהשרוןמירל'הקראוס.שיצרה

חיפשוהןהאמריקאי,מורהשהיתה ,רסלרתהילהאצלשלההמחול

בדיעב,דרקאחר.מחולועלתהבדרזדןההבעהמחוללסגנוןחשובה

באוש,שלביקורהלאחרהיולנדורוניתאורןהדה !.ס-30הבשנותלארץ

כמהעדלהןהסתברבהמשך .קראוסגרטרודשלתלמידותהןגס

ה"אחר"במחולמצוייסניקולאיסאלויןאצל ,יורקבניואורןהשתלמה

מחולשלשורשיושלהןהולסהניהשלתלמידשהיה ,] Alwin Nikolaisנ

ההבעה.ויגמןמרישלהסניףמייסדת ,] Hanya Holmנ

ייכיוסאלקיים:אשרהלנדרוניתואילו .-30הבשנותיורקבניו

שכאשרמבינהאני ] 1990 [שהיה, , New-Danceבסגנוןבאנגליההשתלמה

ללמוד 16בגילנסעתיהפוסט-למחולהאנגליתהמהדורהכאמור,

הייתיכבר ,גראהסאצלכימספרתצוקרמןנאוה .האמריקאימודרני

לאפשרמכ:דימבוגרת .!-עליךהשפיעו-50הבשנותמופעיסשני

קראוסשלהסולוריקוד-הראשון .במיוחד

-והשני ,הבימהבתיאטרון "גינטפרייבהצגה

ייפונדקבהצגהמרוןחנהשלמשחקה

בחרהמדועלהביןניתןזהרקעעל !!."הרוחות

בסמינרהתנועהבמסלולמחולללמודצוקרמן

עסהמזוהיסמוריסעמדושבראשו ,הקיבוציס

למדודרורוליאתבן-גלניר ! 2 .ההבעהמחול

הלהקהשלידלמחולבאולפןבסדנה

שלמדה ,ארנוןיהודיתניהלהאותההקיבוצית,

יוסקורטשלתלמידתו ,דיקשטייןאירנהאצל

כהןירדנהאצלארנוןלמדהבארץ .] Kurt Joosנ

הבולטותמהדמויותשתיהןקראוס,וגרטרוד

שלבתההיא ,אלדוריבגההבעה.מחוללש

ראוס j7כרטרודשלתוכב"המימיו:

Right: A programme for a Gertrud Kraus 

performance 



להיותזכותלישהיתההרגשתיתמיד .אותילחנןקאחרתאןזןלטכניקה

 ,העניקהשהיאהריקןדןשמחתצירתייההחןפשבגללגרטרן,דשלתלמידתה

 !'."לצמןחמצליחיםשדרכםמעטיםמוריםיש .שיטהבשןםיימיםקשלא-' __---~_-_~_--- __-_~_- __ד-

 ,למלאכהקרןבהאנישלי.בהיסטןריהחלחלהבאןהאןזנןשאייזיו-אייל:רות

להיןתהיאשליהתפיסה .ןקלייקנדינסקילציירים ,לארכיטקטןרה

פשןט

 ...ןפןנקציןנלי

עליהשפיע

האקספרסיןניזם

 ,הציןרהגרמני.

 ,העץחיתןכי

מרישלתמןנןת

רישומיםןיגמן.

קטהשל

זאתכלקןלביץ.

בספריםראיתי

אלןבבית.שהין

השפעןת

ןלאעמוקןת

 ...ישירןת

גםעליהשפיען

הסרטים

שלהאילמים

ןגםצ'פליןרלי'צ

שלהסרטים

בהם,דיסניןןלט

ושריםמרקדים

עכברים

 ! 4 ".במטבח

 ,אפןא ,משמע

מקרה,זהשאין

עםשבמפגש

הפןסט-המחןל

האמריקאימןדרני

חשן

הכןריאוגרפיןת

לזרםקרבה

הפןסט-מןדרני

מןנקמרדיתשלמעבןדןתיהןהושפעןשהןמקרהזהאין ! 5המטאפורי.

המחןלשלמהעבןדןתןפחןת ] Kei Takeiנטאקייןקיי ] Meredith Monkנ

בראןןןטרישה ] Yvonne Rainerנריינראיבוןשלהשכלתניהפןסט-מןדרני

התקבלן ] John Cageנ 'קייגןן'ןגקאנינגהםמרסשלהרעיןנןת .] Trisha Brownנ

הישירה,בהשפעתםעבןדןתנןצרןלאבפןעלאבלןבהערכה,בהתלהבןתבארץ

 .קאנינגהםשלבסגנןנןאןהשכלתניהפןסט-מןדרניבסגנוןלהקןתקמןןלא

דןןקאנקלטבאנגליה ,לישראלשבניגןד ,לצייןכדאי ,הרקעבחינתמתןך

הפןסט-מןדרניהמחןלןאילןהשכלתניהפןסט-מןדרניהמחןל

 !'.נדחההמטאפןרי

אלהישראליתיאטרןן-התנןעהשלהקשרעלעמדהבגרמניההביקןרת

אתשיצרהלאחרשנהבישראל.עליןמשעמדןיןתרההבעהמחןל

 ,רמניהגבןריבסעןפמהעםםיילקאשרהאהיעשהןפכ ) 1981 ( "טרמינליי

הפסלתעסאשלרותמאתמחותל'ס""עבפ'ס
דרפלרמורלצ'לוס:מא'ר',דל'ה

Diapered Branches" by Ruth Eshel and the " 

sculptress Dalia Meiri, photo: Morel Drapler 
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גסלרלוטהשלהחזקהההשפעהצוינה

מחולשלידועהאמנית ,] Lotte Goslarנ

וצרתיהשלעבודתהלע ,ההבעה

שטוטגרט"המבקרכתבהישראלית.

נשאריםהשחקניםחמשתיי :"צייטונג

ואינםהיצירהאורךלכלאופטימיים

עבודותשלהפסימייםלתהומותםישוקע

בכוריאוגרפיותכמוגרמניה'תוצרת'

אוהופמן ,באוששלהפסיכולוגיות

אלקייםשלהמבריקההעבודהניק.זקר
לפנישנוצרולעבודותהחזרהאתמזכירה

לוטהידיעלשניםעשרותמספר

 !'."גסלר

ה"אני" Iמאפיי

שלושהאיתרתיההבעהבמחול

 ," ich "ייאני"עיקריים:מאפיינים

מהםאחדכל ."מודרניזם"ו ,"הבעהיי

(ראהמשניים.מאפייניםכמהמכיל

בחרתיהמקוםמקוצרגרפי)מודל

 ,"אני"הבמאפייןזהבמאמרלהתמקד

המחולשללתפיסהבניגודהעומד

ערכיםשהעמיד ,הפוסט-מודרני

סולםבראשמנוכריםשכלתניים

לערכיםבניגוד,שלוהעדיפויות

 ,כאמור ! 8ואישיים.סובייקטיביים

שנותשלהשנייהשבמחציתלמרות

לעברעיניהםהיוצריםנשאו ,-70ה

במחולהניסיונייםהחידושים

בכלהאמריקאי,הפוסט-מודרני

המקומייםהיוצריםבחרוזאת

התפיסהאתלאמץשלא

להקשיבבחרוהםהאמריקאית.

 ,בתת-מודעובכ,ךשלהם "אניייל

שלמרכזימאפייןלאמץבחרוהם

ההבעה.מחול

מחולשלביותרהבולטהמאפיין

העיסוקכאמורהואההבעה

שלעבודותבניתוחב"אני'!

בתיאטרון-המרכזייםהיוצרים

השנייהבמחציתבארץ,תנועה

אנו ,-80הושנות-70השנותשל

תשובותאחרשחיפושרואים

הבינאישייםובקשריםהחייםבמהותהכרוכות

 ,זיו-איילרותאצלבעיקרחוזר,כמוטיבעובר

מחוליוצריכמוצוקרמן.ונאוהאלקייםאשרה

אתוחושפותכואבות ,מתלבטותהןההבעה

בניגודפנימה.מופנותכשהשאלות ,עצמן

שמנסהתיאטרון-תנועהזהאין ,לבאוש

ובאמירה ,מפוארתבהפקההעולםאת ""לכבוש

תיאטרון- .שהעירמוחברתיתפוקליפטיתא

14 

ן'ו-א"לרותמאתמשת ) 1976 ("מסתור'ס"למעלה:
 , 'ורהצ'לוס'ןאב',ודודפלוצק'נטעתפ'ס:

, PI" 1976 by Ruth Zlv-Ayal l' וןעצ
'. Above: "Secret aces 

~ ev ~ avld Ze סperformers: Neta Plozki and 
photo: Vera Etzlonl 

א"לן'ורותמאת ) 1976 ("מסתור'ס" :למטה
 ,ורה 'צ'לוסלדוראוגב'פנ'נ'אב' :משתתפ'ס

, s" 1976 by Ruth Ziv-Aya l ' PI ' " I 1עצ'ו 
Below: Secret ace 

performers: Avi Pnini and Gaby AI.do
r 

photo: Vera Etzlonl 

תיאטרוןהואבישראלהתנועה

כמו-פרטי ,אינטימישמקורו

 ,עפרתגדעוןלדברי .ההבעהמחול

עמוקההתחפרותהיאהמשמעות

התחבטות ,פילוסופיהספריבתוך

הואהגות.בשאלותוהתייסרות

המסורתרוחאתכאןמזהה

אתשהולידההגרמניתהרומנטית

 ! 9 .הגרמניהאקספרסיוניזם

החייםמהותעלהגיגיםשלחוברות

מלוותאלקייםאשרהשכתבה

הקוראשנים.עשריםזהאותה

ולחשובלטעותיכולבהןהמעיין

אלא ,בכוריאוגרפיתמדוברשלא

מנייןלהביןהמתעקשתבפילוסופית,

ואיךהולכת,היאלאן ,באההיא

הלידהשביןהזמןאתלהעביר

לכבושהשאיפהביןלגשראיךלמוות;

סולמותעללטפסחדשים,יעדים

החייםאתלהעביר ,) 1989 "סולמותיי(

 , 1981 "טרמינליי(טרמינלביןבריצה

אחד ) 1984וחצי",בצולטרמולויי

עומדותהאלוהשאלותכללמשנהו.

ולביטחוןלשקטלכמיההבניגוד

עםטווחארוכייחסיםולקשירת

היאבעודלדבריה,אחרים.אנשים

לעבודהזמןשעוןממשיך ,תוהה

תחנותשלשרשרתדרךשעוברייכמאסף

אלדברשלבסיכומוהמובילותחיים

אופיינישהוא ,המוותמוטיבס,."המוות

מאזאלקייםאתרודף ,ההבעהלמחול

במלחמת ,הטייסבעלהשלמותו

סוףיםבמעמקיצללכשמטוסו ,ההתשה

הפתאומימותונודעו.לאועקבותיו

חוסרתחושתאתהגבירוקברוהעדר

שלה.והתלישותהביטחון

שלהמוצאנקודתגם ,אלקייםאצלכמו

ובתיאטרון- ,"אני"ההיאצוקרמונאוה

העולםאתיימחפשתהיאשלההתנועה

חמש"ב '!."ףוגלשפתלהעבירהפנימי

הבעיותהיאהמוצאנקודת ) 1986 (צעקות"

אשהביןהקשריםטיבאותה:המטרידות

החלוםניפוץ ,לאדםאדםבין ,לגבר

אתהמלווהוהכאבהזוגיותשלהרומנטי

 ."יחדיתחברווהמציאותשהנשמהייהשאיפה

ייתצלום-שלהמוקדמותנוספותביצירותגם

 ) 1982 ( "עצמיפורטרט ,אשהאלבום ,משפחתי

בנושאצוקרמןעוסקת- ) 1985 (קפה"ו"תשתו

מסתפקתאיננהצוקרמןגם ,אלקייםכמוזה.

בעבר "חופרתייאלאבהווה,המצבבניתוח

חמש"ב .החייםשלהזמןצירתאציגהמו



ביוופרידותפגישותשלסצנותאלוצעקות"

וישראל.אירופהביוובת,אםביוונשים,גברים

וזיכרונותיההאםאתמעלההיאבאובכמו

כמקהלהשמשמשהמנחה,באירופה.מנעוריה

שלמהקברטיםהלקוחהדמותהואיוונית,

שחורה,בחליפהלבוש :המלחמהערבאירופה

דמות .בוהקבאדוםושפתיובלבוצבועותפניו

עליימנצח"מעיוהדעתעלהמעלהזו,מעונבת

נזכרות"ב"כותרותגםמופיעההחיים,אירועי

היצירהעיתונים.עםעבודהשכולהזיו-איילשל

הגדושיםבעיתוניםהגדולה,בעירעוסקת

לזבלבהמשךוהופכיםלעייפה,אינפורמציה

זאתכלהעיר.אתומלכלךברחובותהמושלך

בניצוחוקרקסמעיוחביבה,אגדהשלבמעטה

אירופההועתקהצעקות",ב"חמשהמנחה.של

לגבריםממתינותוהנשיםלישראלהקודרת

אינווהואומוגף,קטושחלונוחשו,ךבחדר

אללחדורהישראליותהשמשלקרנימניח

ולהציפו.החדר

זיו-איילרותמנסהולאלקיים,לצוקרמובדומה

יצירתה.באמצעותחייה"יינתיבאתלהביו

 .עצמועלשחוזרחלוםכמוזהייהעבודה

החלום.אתאתולפתורלמללדרךהיאהעבודה

שליהקיוםאתמבינהאניהיצירתיהעולםדרך

פעם,שובאותומבינהלאוכשאניאדמות.עלי

מעיוזה .וליצורמחדשלהתחילצריכהאני

משקלשיווישללשלבהמגיעתובנה,שחרור

ואזכלום,איוזולעבודהשמעברלךונדמה

.השאלותלפרפרחדשהשאלהמתחילה

תמידזהעצמו.עלחוזרותדישליבעבודות

 zZ .אנוש"יחסישלצורהבאיזועוסק

 ) 1977 (נזכרות"ייכותרות-מהעבודותבחלק

צעקות"ייחמשזיו-אייל,של ) 1982 ( "וייבלאי

של ) 1988 (וייסולמות"צוקרמושל ) 1986 (

הקשוריםזיכרונותמשתקפים-אלקיים

אםהשנייה,העולםמלחמתשללאירופה

ההתייחסותהחברה.במנהגיואםבלבוש

ייבלאייי,בלב.דמרומזתולפאשיזםלשואה

עלהנוצרותו"הדמויותבפליטיםעוסקתלמשל,

אתתכופותמזכירותהגבדים,באמצעותהבמה,

העושבריחאתהישנה,תל-אביבשלימיה

מאחור,שנותראחר,מעולםהפארמבגדישנודף

המזרחאלשנדדהאירופהמזרחשלריחהואת

 Z3התיכוו·"

דגמוג"שליידיוקוכפרירחלשלביצירתהגם

מוצאיםאנוהמחברת,עבורשיצרה ,) 1977 (

בבחירתמסוימת,תקופהשלאירופיניחוח

שהשפהלמרותוייל,קורטשלהמוסיקה

היאבכךקאנינגהם.ממרסמושפעתהתנועתית

לביוהבובות,שביוהאלימותביוקשריוצרת

אקלייסאשרהמאתייטרמינל"
"Terminal" by Oshra Elkayam 

מלחמתערבבאירופה,האלימות

השנייה.העולם

גםמבטאותההבעה,במחולכמו

לתיאטרוו-הראשווהדורבנותשלעבודותיהו

והמסתורי.הקסוםאלמשיכהבארץתנועה

מתוךהאםאתצוקרןממעלהצעקות",ב"חמש

באםמפחידמשהוישהזיכרונות.חשכת

נפרדתשאיננההשיער,פרועתהמוזנחת,

היאמאוכזבתרפאיםככלתכלולותיה.משמלת

וכנביאתטירה,שלחורבותיהביומסתובבת

ינסהאחדייכל :בתהאתמזהירההיאזעם

 .חולות"שחלותלךיהיו ...שלךהגוףאתלטרוף

הקירותעלהמרצדותוהצלליותהחשוךהחדר

ברוחמסתוריתאווירהליצירתהםגםתורמים

 .האקספרסיוניסטיהקולנוע

שלב"סולמות"נמסךעכשוויתאגדהשלסקם

הברווסיפוריברוחמוזר,סיפוראלקיים;

בההדירהאשתו.אתש"דג"גברעלמינכהאוזן,

רגילה,גמוריםדירתכמונראיתהזוגמתגורר

דירהשזוגמלהיותרמעמיקההתבוננותאבל

בגבהיםרגלייםולכיסאותלשולחויימכושפתי.'

.דמויותמוזרבשיפוענטויהשולחווגםשונים

דרךממנהויוצאותלדירהנכנסותמסהרטים

לאביריםאמריקאיתגירסהמעיןהחלון,

התאורההאירופי.האגדותעולםשלולנסיכים

היאאלאיומיומיאורמסמלתאיננההבהירה

לספריבאיוריםכמופנסטטי.עולםשלתאורה

שלהמיתארקוויאתהאורמדגישילדים,

טמונותכאילושלהם,הצבעוניותואתהחפצים

זיהתהב"טרמולו" .מיוחדותארנגיותבהם

אתשמזכיריםאלמנטיםבגרמניההביקורת

שלפניהגרמניהקרקסשלוהקסםהאופטימיות

מייחסתאלקייםאבלהשנייה,העולםמלחמת

האיטלקיהסרטיםלבמאייותרגדולההשפעה

 SOה-שנותשלבישראלפליני.פרדריקו

עלהמקובלהבידורח,רדר,ור"ו

בעיקר

פליני,של

 וi':"""."חהשתלבה

הדמיווביןחלןקהה

בדמיוןמציאןתהרבה

האחריותמןטלת '/<:''''' .... ''''

 Z4 ".דרגהבאןתהרןאה

האירןפיים.הבינייםימיאגדותשלהזוועות

ןהאלימןתיןרקיןנביןלשלבמצליחההיא

זין-מסבירההאגדה.שלהקסוםלעולםשבה

הרבהשלסףחאזהייאמריקהאייל:

שםןקןנספציה.אינטלקטןאליותאינפורמציה

שליהיצירהמקור .ופתיחוaוכליםקיבלתי

במיתןסים;ןקשןרקהירחבארץשםיאימצוי

אהןבןנסיכה,נסיונקבה,זכרזהאם

למשלכמןבדר,ךיםקמבחלהםוישואהובה,

האלמנהאגדתאו ,) 1976 (בימסתוריםי

הזדןןגהאיתםבריםהאתשאוכלתהשחורה,

כמןהחייםזןריותמאו ,) 1984 (ביחלוויכמו

באיזה .) 1993 (משיכהיויכוח ) 1982 (בימחזורי

הקיןםבשאלתאצ\ליקשורתמידזהמקום

שלןהקשרזהפןלחן?עושהאדםלמההאנושי.

מרגיעהפןלחן ...פחדיםלוישכיאלוהיםעם

צרכיםעלשעוניםפולחניםאלהאותו.

האדםביןדיאלןגזה .האדםשלקיומיים

רןצהואנינןתבאעוסקתאניחייו.ונתיב

 zSתשובות."ליתיתושהיא

 דווו,דו,·,,,,..,הופכיםנזכרות"ב"כותרות

לחומריםהיומיומיים

לינה,קרינובשמלתלנסיכה

בידיו ,ענקנפוליווכובע

העיתוניםמתוךברכיים.

רקדנית/שחקניתמצטרפת

אחר,בקטע

גבדיהםלתוךהעיתונים

מחזירבליצניםהשימוש

גרים,האחיםשלהאגדות

לעולמווגםייטריקים",עתיר

דיסני.וולט

המוצאשנקודותלמרות

שונותהמחרבתושלשינפלד

 וi':יי,,''',ר\ירגםוזיו-אייל,צוקרמו

במגפשדימוייםנולדיםשינפלד

הופכת ) 1980 (ב"פחים"חפצים.

מונחפחשגלילמצרית,לאלה

היאשבומהרגעשניותבתוך
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היאהשכמות,עלאותוומניחהמראשההגליל

 .מקורהרועדת ,הגפרוריםלמוכרתהופכת

II 1980עצמיתלסקילהגלימה) II ( המחברתשל, 

עוסקתאופק,אברהםהפסלעםבשיתוף

 IIמחותלים"ענפיםואילו ,היטהרותבפולחן

הפסלתעםבשיתוף ,) II (1986מיתוס IIו ) 1983 (

ובכךובלידה,בפוריותעוסקות ,מאירידליה

לא-מודעפנימיצורךעלהיצירהעונה

לתתבשאיפה ,ובאלמוותבהזדככות

הלשגרהשמעבר ,משמעותולעשייה

לעבודותיהמקבילותלמצואניתןבכך

ה t11החר Nשלדמוניבעולםהעוסקות ,ויגמן

 26על-אנושיות.ואובססיות

הבדליעלמיליםוכמה

ביןהרגשיתבהבעהההבדלעל

לתלבושותה,התאו

תתבעתממלוםייני IIממולד.למזותיסיכומ

הוהרקדניתהכוריאוגרפית

ושלתלמידתהשהיתה ,הולם

סובירגשהואההבעהבמחול

ההאמריקאיםשלהנטייה ,זאת

הסתכלותתוך,להעירלהתבונן

יר'יח nח, I1הגרמנים ...וניתוחאינטלקטואלית

והשפעתההרגשיתהחוויהעוצמת

 ] beingנלהיות''ביןההבדל

יותראובייקטיביתהתייחסות

 2711מסוימת.

אםהיההמודרניהאמריקאיהמחול

פערהיהאבל ,ההבעהממחולפחות

ר~חוזרי'וח IIרהשאיפהלביןהאקספרסיבי

מחולשלמזופחותהבמידהכיאם

 Iהמחוללפניושהציבהמרדמיעדי

לאמעולםהישראליםהיוצרים ,שראינוכפי

פינהשלביקורהלאחרומסר.הבעהעלויתרו

לחיקוי,למודלהפךשסגנונהולאחרבארץבאוש

הישראליותתיאטרון-התנועהיוצרותקיבלו

מודע.לאבאופןלכןקודםשעשולמהחיזוקים

לימודיראשיתמתקופתההבעהלמחולהקשר

עםחדשים.ממדיםלפתעקיבלשלהןהמחול

והרגשההבעהעלבהתרפקותמדובראיןזאת

דרכן,בתחילתשספגוכפי ,ההבעהמחולבסגנון

המודרניהמחולשלוברגשבהבעהלאוגם

מדובריותר.מאוחרנחשפואליו ,האמריקאי

ריחוקבתוספת ,השנייםשלבשילוב

הפוסט-המחולבהשראת IIביותיקטיוביא IIו
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מרדיתכתבהרגשאןתןלעהמטאפןרי.מןדרני

אמנןתליצןר]מבקשת[אני" :-1983במןנק

שאנןרגשלתארן.מיליםלנןשאיןלרגששפןנה

אמנןתליצןרמבקשתאניזןכרים.בקןשי

בזמןבחברההרגשןתעןלםאתשמחזקת

 28 "הכחדה.בסכנתמצןייםשהרגשןת

מחןלשלראשימאפייןהןאשהמןדרניזםאף

שהמןדרניזםמפניייחן,דבכךאין ,ההבעה

המחןלשלההתפתחןתשלביכלאתאפיין

דגלכנןשאעצמןראהדןרכל 29המןדרני.

כןתבתןיגמןלן.שקדםלדןרביחס ,הקדמה

עלאןבשמיםדבר,היהלא II ZOה-שבשנןת

 30 ."מחןדשתבדיקהעברשלאהאדמה,

היהניתן ,-70ןה-60השנןתשלהבריתבארצןת

ןתיקיםלצדמןרדפןסט-מןדרנימחןללמצןא

לכ,ךבניגןדלמןן.ןחןסהאייליאלןןיןכמן

זהחדש" IIןישן"ייסגנןןהתקיימןלאבישראל

ההבעהמחןלנדחה-50השנןתבסןףזה.בצד

המתבססהיצירהתהליךכןלל ,מרכיביןכלעל

ביןהיצירתיהפעןלהןשיתןףאימפרןביזציןתעל

המחןלשהןמפני ,לרקדניםהכןריאןגרף

 ,בארץהמחןלקהילתןהןהאמריקאיהמןדרני

התייחסן ,"ה"מןדרניזםאתליישםשביקשה

יימיןשן".כאלאלין

בשיתןףעןבדיםרקדניםשבןהיצירתיהתהליך

ההבעה,במחןלמןדרנישנחשבהכןריאןגרף,עם

האמריקאיהמןדרניבמחןלמיןשןנחשב

ןשב ,שלה)ןהקןלגיםגראהםאצל ,(בעיקר

להיןתלהתגלגל)המשיךמןדרניזם" IIה(כשמעגל

הפןסט-מןדרני.במחןל "מןדרנייי

המןשגאתלראןתישאלה,תהפןכןתרקעעל

תיאטרןן-תנןעהליןצריבהקשרןמןדרניזם"יי

 ,אלקייםאשרה ,זין-איילרןתבעבןרבארץ.
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ןתיאטרןן-הפןסט-מןדרניהמחןלמעבןדןת

 ,תמןנעתיאטרןן ,"טרמינלייבהן:תנןעה,

שלןרסיטליםאשה"נקןדהייאשה ,בלאי"יי

התלבןשןתאתתכנןשטרנפלדמשההמחברת.

 ."צעקןתחמשייןל "לייטרמינלןהתפאןרה

המןסיקהאתכתבקדישזןןרפיהמןסיקאי

משיכה".ן"כןחייחלןן" ,"צעקןתחמשיילתמןנע,

לא-מןדעבאןפןחלחלכןאםההבעהמחןל
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החיים.למהןתהקשןרןתלשאלןתתשןבןת
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 ,"מחןל IIיצירתשלההתרגשןתבלהט

שלהגדןלהמרדשלהלגיטימציהבהשראת
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נחשפולווהתרבותיהאמנותיהרקעמהו

תרומתלדעתן,מהי,בילדותן!למחולמורות

ההחלטההתגבשהכיצדלחייהן!המחול

לדעתן,מהם,המחול!בהוראתלעסוק

והתפתחותובנייתועלהמשפיעיםהגורמים

הןכיצדשלהן!הקריירהמסלולשל

הןבוהמקצועיהשלבאלמתייחסות

המשךלגבימחשבותיהןמהןנמצאות!

המחול!בעולםעיסוקן

לבחוןבבואילפני,שעמדוהשאלותהיואלה

בקריירהשוניםהבטיםמקיףבאופןולחקור
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הקריירהבמפת

פנימיים,מגןרמיםמןשפעתהקריירההתפתחןת
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המחןלהןראתשלהנמןך(מעמדהאקסטרינזיים
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שטןחןת','הזדמנןיןת

הזדמנןיןתכלןמר
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העיסןקמהלךאתנצייראם ,)] Woodsנ 1983
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הק'בוצ'ם,סמ'נרמטעםותנועהבמחולהוראהתעודתלו'נסק,'בסמ'נר

~ם~ 18

המןרהמנתבת ,האנכיתהקריירהמפתיצירת

מתפקידיבמעברהתקדמןתהאתלמחןל

במערכתןמתקדמתניהןללתפקידיהןראה

היאשבההארגןניתבהיררכיההסטטןסים

מעברלדןגמה,אחר,לארגןןבמעבראןעןבדת,

אןהמגמה;לריכןזלמחןלבמגמהמהןראה

בית-ספרלניהןלבחןגיםמחןלמהןראתמעבר

שלעירןנילריכןזאן ,הציבןריבסקטןרלמחןל

בחטיבתמחןלמגמתמריכןזמעברמחןל;חןגי

העליןנה,בחטיבהמחןלמגמתלריכןזביניים

בעבןדהמאןפיינתאנכיתקריירההתפתחןת

ןבפיתןחצןןתבפיתןח ,אדמיניסטרטיבית

לימןדים,תןכניןת

הדריראשית

לתחןמינחשפןהמןרןתכיעןלהעימן,משיחה

המשפחהבחיק ,בילדןתןהשןניםהאמנןת

לדעתןןכיסבתא) ,אחים(הןרים,הראשןנית

המחןלעןלםעלשלהןהמידעמקןרהיהזה

 ,בתחןםלעיסןקןהמשמעןתיןהגןרם

מןדעןתכללבדרךקיימתאלהבמשפחןת

מעןדדןתהןהתנןעתי-גןפני,העיסןקלחשיבןת

בחןגיםלהשתתףצעיר,בגילכבר ,הבנןתאת

ןבעיקרכלשהיגןפניתבפעילןתהעןסקים

לעסןקמאןדצעירבגילההכןןנהבמחןל,

 ,האםמצדכללבדרךבאהבריקןד

שאנימאזרןקדים,הןריייהוראה):שנות 10 (

מןסיקהיש ,בביתתנןעהישעצמיאתזןכרת

ששמיםכזההןןיבביתהתפתחןרןקדים,

אתזןכרתאניןמןפיעים,רןקדים ,מןסיקה

היאןרלןןה,פלייהאןתימלמדתשליאמא

היאמסגרןת,מיניבכלעמיםריקןדילימדה

ןזמר,רקדןהיהשליאבאצבאית,להקהבןגרת

 "יצרה,שאמיבריקןדיםרקדןהןא

כי ,המןרןתשלמדבריהןללמןדניתןעןד

דרכןבראשיתשלהןהמקצןעיןתההתנסןיןת

הרגשיתמהבחינההן ,חיןביתבחןןיהמלןןת

שלתחןשהמביעןתהןהפיזית,מהבחינהןהן

ןמעצםבתנןעההעיסןקמעצםגדןלההנאה

תפקידעלמדברןתהןעצמי,לביטןיהאפשרןת

המחןלשמילאביןתרחשןבןחברתירגשי

בגילהמחןל,לעןלםחייהןהקדשתבעןלמן,

עיקרןתיעןל ,ןהתיכןןהיסןדיבית-הספר

 ,ןמןערכןתטןבןתהיןשבןלתחןםהאנרגיןת

שלהןהעצמיהביטחןןביסןסעלמאןדהשפיען

ןהחברתי,העצמידימןייןןעל

קיבלתי ,טןבלרקןדייידעתיותק):שנות 4 (

השפיעןזהתמידעליהסתכלן ,פידבקיםהרבה

בחברה,"מקןמיןעלשליהעצמיהדימןיעל

בחיי,שיאתקןפתהיתהזןייותק):שנות 4 (

הפידבקיםןקבלתעצמיהביטןי ,לבמההעלייה
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 :מקרא

U ה'פולI הארוהראה

nב'ןמפורמל'העו mב
ראלובב'"חן

םרופ"'הוםסל'מ

אהבומאודהורימורים. ,חבריםמההורים,

הישגיאתהעריכושלי.ההבעהדרךאת

עצמי.אתהבעתיעלה.,.שליהעצמיוהביטחון

טוב."ליעשהזהומפלט.לשחרורדרךהיתהזו

הגדולהאהבתןשלמרותבדה,והעבולטת

הפסקהיזמוהןבחייהןמסויםבשלבלמחול,

הריקודלהפסקתהגורמיםזה.ריקודיבמסלול

וכלהכלכליותבסיבותהחל-מגווניםהיו

יותועדיפסדריבצבא,שירות-תובאישי

ןשמקורגופניות,ובעיותהשמנהואףים,נמשת

שימש,ולחהממעולםהזמןפסקיתר.בעומס

ידדחודולרקלחזורתמריץיותר,מאוחרבשלב

לחייהן.שלוהתרומהואתובךרהצותחושתתא

תובעיוהתחיל 16ייבגילותק):שנות 4 (

למשברהביאהחיצוניהמראה .ההשמנ

 "ד.ולרקהפסקתיומבחינתי

לאהצבאוהתיכוןייבתקופתותק):שנות 10 (

מסיבותגםלרקודהפסקתירקדתי.

מבחינהחסרליהיהזהבדיעבד ...כלכליות

 ".אישיתונפשית

תהליךלאחרתהמורותומגיעמקצועןתרלבחי

כאמור, ,ושתחילתהמחול,בעולםציאליזציהוס

ניסיוןצבירתחרולאת,והמוקדמןתובילד

עיווביצ ,הגוףבהפעלתידעןלרשותרב.ריקודי

התעסוקה,סוגעלחלקיומידעיותיו,וומיומנ

אישיותכישורים, ,)תו(שעהעבודהנאיתהכולל

העבודהאופיילדים),עםלעבודלתויכ(למשל

נובעיםהמקצועלבחירתהמניעיםליה.ותגמו

הריקו,דאהבתכמו ,ועצמבמקצועהעיסוקמן

ראייתצעירים,עםבין-אישילמגערצון

אתלהנחילהרצוןוחברתיכייעודההוראה

לאחרים.שרכשווהידעדוהריקאהבת

מידהמחוללימודילמסלולמגיעותהמורות

ולבטאליצורבמטרההצבאי,שירותןלאחר

שאיפתןבעצם,אוהבות.ןשהםובתחןעצמ

מנתבותןהוגרפיות,וריאוכרוליצולרקודהיא

ואהלימודיםבמהלךרקלהוראהןעצמ

ואילוציםהשמנהפיזיות,תמגבלובסיומם.

מהןנעוהמם,ומחסויםומהמשפחתיים,

 .מקצועיןרקדשלהקריירהלמסלוללפנות

אתמביאהרקדניותתהיינהלאכיההכרה

מחול.להוראתפשרה,מתוךרובן,

חייכלשרקדתייימכיווןותק):שנות 10 (

להיותהחלטתי ,אהיהלאאנישמורהוחשבתי

אתכרתוזלאאנירקדנית.אוכוריאוגרפית

כמעטהלכתילסמינראבלההחלטה,

והתנועההיצירתיותעלסמכתיאינטואיטיבית.

פשרה."שלסוגהיתהההוראהשלי.הטבעית

מודעותתנועתית,בפעילותשתומךחייםאורח

עלבהןהוטמעבתנועה,עצמיוביטויגופנית

משפחהאותהאךצעיר,בגילכברההוריםידי
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הבתאתההמעודדתיאוהניכרתשהשפעתה-

תומכתדיתמלא-כתחביבבמחוללעסוק

 .עלמקצוהתחביבבהפיכת

בחירתעלהמשפיעימהגורמימ

עזיבתואוהעבודהמקומ

ממקוסעוברותהמורותכיעולהממחקרנו

קצריסזמןיפרקבתוךלאחראחדעבודה

משפיעיספנימייסגורמיסכינמצא ;יחסית

וגורמיס ,עבודתןמקוסבחירתעלבעיקר

עזיבתעלבעיקרמשפיעיסוחיצונייספנימייס

 ,ישהפורמליתהחינוךלמערכת .עבודתןמקוס

בתנאיסהמתבטאיסיתרונות ,לדעתן

יותרנוחותעבודהשעות ,הסוציאלייס

חלקהמחולמקצועוהיותחיצונייס)(גורמיס

הבית-ספרית,הלימודיסמתוכניתאינטגרלי

למקצועיותררצינייחסעלהמשפיעהעובדה

הוראהשלהעיקרי(היתרוןהתלמידיס.מצד

 ,הכספיתהתמורההינופורמליהלאבחינוך

 ).דבריהןלפי IIיהכספהפיתוי IIאו

ספר;-לבתילהיכנסרציתי"ותק):שנות 10 (

בסטודיורציני.לינראהזהממוסדת,למסגרת

ובבית- ,הכיפיהצדעליותר ,שוניסהדגשיס

יותר."מתודייסהדגשיסספר

בשיקוליהדומיננטייסהפנימייסהגורמיס

יחסיסשלהן:העבודהמקוסבעזיבתהמורות

התאמהאי ,משמעתבעיות ,בינאישייס

אומקצועיחומר ,מסוימיסגילאיסלהוראת

מימושאוסיפוקחוסר ,דיומענייןשאינואנושי

החיצונייסהגורמיסביןאתגר.והעדרעצמי

 :העבודהמקוסבעזיבתהמורותעלהמשפיעיס

הכספייסובמשאביסבתקניסקיצוציס

נוחותואיכלכלייסשיקוליסהחינו,ךבמערכת

העבודה.שעותבפריסת

לדחוףהזמןכלצריך"ותק):שנות 4 (

ולעבוד 'מתוקשריס'פחותסגנונותלתלמידיס

קשותההוראהשעות ...למחולחינוךעליותר

אחראוהלימודיסיוסבתוסאומאו,ד

לייש ...הביתמבחינתקושיויש ,הצהרייס

הצהרייסאחרפחותלעבודרוצהואניילד

 ."בבוקרויותר

בבית-הקטנותהמלחמות IIותק):שנות 12 (

על :במחוללימודיסתוכניתלקיוסחדשספר

מערכתעל ,פיזימקוסאיןכללבדרך-סטודיו

 " ..הגברה

 ,הריון ,פיזיקושיכמו ,אישייסגורמיסגס

שיקוליסמהוויס ,משפחהחייוניהוללידה

שעותשלהעדיפויותבסדרייסמשמעותי

העבודה.
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המחוללהןראחביחסעמדוחשינוי

כמקצוע

הנשנב ,קצועימההנתיבלהתפתחותבמקביל

לתפקידיאובודהעמקומותביןמעבריסתוך

עמדותשינוישלתהליךגסהמורותחוות ,ריכוז

במהלךכמקצוע.המחוללהוראתביחס

שובונותנותנושאותהןהקריירההתפתחות

אתמחדשמעצבות ,עצמןלביןבינן ,ושוב

כלפיהשקפתןאתמשנות ,הזמןועסמטרותיהן

בין ,הנובעת ,אכזבותשלמערכת .זוקריירה

 ,המחולמקצועשלהנמוךממעמדו,היתר

אתמערערת ,קשהומתחרותפיזיותממגבלות

הגורמיסשלושתבחרו.בולמקצועמחויבותן

העמדותשינויבתהליךמרכזייסהסחללו

מןחלקובנשירתמחולבהוראתלעיסוקביחס

שהאחרותבעוד ,ההוראהמןהמורות

תסכולתחושותמתוךבעיסוקןממשיכות

המקצועי.לעתידןבנוגעולבטיס

בתוךכמקצועהמחולמעמד IIותק):שנות 10 (

מקצועהוא .המקצועותמשארנמוךהמערכת

נתוןהואמאליו.מובןואינו ,בלבדרשות

את ...לתקציביס ,הספר-וביתהמנהללצורכי

לאואתהלימודיסשנתאתלסייסיכולה

הבאההלימודיסבשנתיהיהמהיודעת

אתהמנהל.והעדפותתקניס ,שעותמבחינת

כללמערכת.מחוץעצמךאתלמצואיכולה

כמורה.מקומיעללהילחסצריכהאנישנה

שמקוצץהראשוןהמחול-קיצוציסכשיש

כבעיהנתפסתאנילמחולכמורה .במערכת

שלבהיקףשעותלילתתרוציסלאלמערכת.

לילתתמחויבתהמערכתאזכימשרהשליש

 ."בהמשךאלהשעות

למחוללמוריסשישלמרות IIותק):שנות 10 (

 ,במערכתאחרמורהלכלכמוהוראהתעודת

השקעהשעות ,בבית-הספרזההמחויבות

עדיין ,הרגילותההוראהלשעותמעבררבות

מביניסלא .בבית-הספרכקישוטנתפסהמחול

מכיריסולאעצמהבפנידיסציפלינהשזו

 "לילדיס.החשובותבתרומותיה

בבית-הספר.ההוראהזמניהיאנוספתבעיה"

הלימודיס.יוסבתוסניתניסהמחולשיעורי

הביתה.הלכוהמוריסכששארמלמדתאני

בחדרנוכחותלהראותצריכהאניאחדמצד

 ,פדגוגיותבמועצותלהשתתף ,מוריס

להישארצריכהאניישנמצד ...השתלמויות

 ".הביתההולכיסכברשכולסבשעות

II לנהלצריכההייתיאותי.שברההמערכת

פחותאניהיוס .לישמגיעותשעותעלמלחמות

זהמקבלתשאנימהמשקיעה,פחות ,שותפה

 . IIוהולכתמלמדתבאהאני .נותנתשאנימה

ומגמתהמחולמיקוס"ותק):שנות 12 (

הספר-ביתשלדיפויותעהסדריבתוךהמחול

המודעותמרמתמתוסכלתאני ...תיייבעהוא

למשמעתוההוריסהתלמידיסשלהנמוכה

גדולתסכול ...בכלללחייסולתרומתוהמחול

התנאיסומחוסרמקבלתשאניהזעוסמהשכר

 " ...הסוציאלייס

להתקדסשליהיכולתחוסר"ותק):שנות 10 (

 ...מחולמלמדתשאניבגללבית-הספרבתוך

בוהתוכןמעולסנובעיסאינסשליהתסכוליס

לא ,המחולאתאוהבתאניעוסקת.אני

ליסהתסכואבל ,כמקצועבושבחרתימצטערת

 ,סוציאלייסתנאיסחוסרנמו,ךשכרבשל

 ,בעייתיותהוראהשעות ,בליסמוגמשרההקיפי

 .ותסכול"שחיקהשללתחושותגורמיס

שעותקיבלתישניס"ותק):שנות 12 (

היוסליאיןולכןההוריסידיעלשממומנות

 ,שבתוןבשנתהייתילא ,סוציאלייסתנאיס

לאאני ...החומרעייפותמבעייתחלקזאת

ליחסר ...במחולקריירהשעשיתימרגישה

תמידאניההוראה.מבחינתתלמידהלהיות

מהתלמידיס.הסהיחידיסהפידבקיס .לבד

שאניהתחוסזה ...מקצועיתבבדידותחיאתה

אבללעשות,יודעתשאנימהזה ,בוטובה

ולעשותלקוסרוצההייתיכלכליתמבחינה

 ."בכבודמזהחיהלאאני ,אחרמשהו

רביסהסשעיסוקימכיוון IIותק):שנות 12 (

משרהבהיקפי ,שוניסבמקומותומפוזריס

הנסיעותמאו,דעלימקשיסהמעבריס ,קטניס

מגוון ,נושאיסלמגווןהשיעוריסוהכנת

צריכהשליהמגמה .ותחומיסיכולות ,גילאיס

להשתהיהעובדה ,ומקוסבזמןמרכוזלהיות

מחולללמדמתסכלמאוד ...השכרעלהשפעה

פיזיותומגבלותזמןחוסר ...לרקודבלי

 • IIמלרקודבעדיעוצרות

המרואיינןח

וכללהבאקראינבחרההמחקראוכלוסיית

 ,שונהותקבעלות ,למחולמורותעשר

הפורמליתהחינוךבמערכתמחולהמלמדות

בתפקידיעוסקותאףחלקןוהלא-פורמלית.

הנחקרותכלבמחול.ואדמיניסטרציהניהול

במסלולמחוללהוראתפורמליתהכשרהעברו

חלקןאחת;ספציפיתבמכללהומחולתנועה

לימודיאתסיימוחלקן ,הוראהתעודתבעלות

סיימואףוחלקן ,). B.Ed (הראשוןהתואר

תרפיהאואמנויותשילובבחינו,ךשניתואר

 .אחריסבמוסדותבמחול

תוך ,הבחנהנעשתהזהבמחקרכילצייןיש

שלצמדיסבין ,אינטגרטיביתראייה

השלבכלפילעמדתןהנוגעבכל ,המרואיינות

בותןימחוולרמתנתונותהןבוהמקצועי



ותקבעלותמורותשכלל ,ראשוןצמדלמקצוע.

מורותשכלל ,ייערבוצמדהוראהשנות 4של

דבקותגילו ,הוראהשנות 22שלותקבעלות

וסיפוקהנאהבזכות ,שלהןהקריירהבמסלול

הגורמיםאתזיהואלהמורותמהעבודה.

להבליטנטואך ,המחולשבהוראתהמאכזבים

עםלהתמודדלהןשאפשרוואמצעיםדרכים

 .מההוראההסיפוקמירבאתולהפיקהתסכול

שלהןהמקצועיתההתפתחותכיהעידוהן

ישוצמיחה.התלהבותשלבשלבעדייןנמצאת

הוותקשנות 22בעלותהמורותשתיכילציין

לעצמןפיתחואלא ,במחולרקעוסקותאינן

נוספים.עיסוקים

 10שלותקבעלותמורותשכלל ,שניצמד

מורותשכלל ,שלישיוצמדהוראה,שנות

התאפיינו ,הוראהשנות 12שלותקבעלות

היוהמורות .המחולהוראתבשדהבהתלבטות

הכוחאתהמהוויםלמשאביםהיטבותמודע

שורהמנוהן ,זאתעםיחד .להתמדההמניע

קבוצות .לנשירהלדרבןשעשויותאכזבותשל

המקצועיתהתפתחותןכיהעידואלהותק

 .מקצועיתסכולשלבשלבמצויה

המחולמהוראתשנשרוהמורותקבוצת

אתעזבוהןהמאכזבים.ההיבטיםאתהדגישה

שינוי.ליזוםהחלטהבעקבותהמחולהוראת

לעשותעליהןשהשפיעו ,העיקרייםהתסכולים

הכרוכים ,חיצונייםמגורמיםנבעו ,הסבה

במערכתהמחולתחוםשלהנמוךבמעמדו

ארעיות ,סוציאלייםתנאיםהעדרהחינוך:

עצמי.ומיצוינמוךשכר ,קביעותוהעדר

ולקחיםמטקנות

בכלמעשיותהשלכותישהמחקרלממצאי

ולליווילמחולהמורותלהכשרתהנוגע

מכתיבבארץהעבודהשוקשלהן.המקצועי

הקשיים .למחוללמוריםקלהשאינהמציאות

לחלקןגורמיםלמחולהמורותבפניהעומדים

עם .ושחיקהאכזבהשללתחושותהגדול

למעמדקשוריםכללשבדרך ,אלהקשיים

ובשעותבתקניםלמחסור ,בארץהתחום

לקידום,המצומצמותולהזדמנויותהוראה

כיוםלהתמודדלולמחהמורותנאלצות

 .עצמןבכוחות

בבחירתולהכוונהלייעוץזקוקותהמורות

בגיבושלהןלסייעישההוראה.תחום

הוראהבתחוםלבחורשתוכלנהכך ,נטיותיהן

כ,ךלשםהדומיננטיות.נטיותיהןאתהתואם

אתלהוראהעצמןהמכשירותלנשיםלספקיש

 ,המחולהוראתעלהתעסוקתיהמידעמירב

שלהןהעצמיתההכרהאתלטפחובמקביל

שלכזאתמערכתובנטיותיהן.ביכולותיהן

המורותעל ,ספקללא ,תקללקריירהחינוך

המקצועיתדרכןבהמשךההחלטותבקבלת

מהוראתפרישהואףרצוןעותיאי-שבותצמצם

האחריותמוטלותהחינוכיהפיקוחעל .המחול

מקצועשלמעמדואתולקדםלפעולוהחובה

למוריולאפשרבארץהחינוךבמערכתהמחול

עובדלכלהמגיעותמהזכויותליהנותהמקצוע

ישראל.במדינתהוראה

אחריםממוריםבשונה ,למחולהמורות

זוןיאבהעדרמאופיינות,החינוךבמערכת

 ,באותהןאחדמצד .שלהןהסטטוסבמרכיבי

 ,הוריהם ;תרבותיהוןעםמבתים ,שראינוכפי

 ,וכסףזמןוהשקיעובהכשרתןפעולהששיתפו

חברתית-לקבוצהכללבדרךמשתייכים

החברתיבמבנהשני,מצדמבוססת.כלכלית

הן ,בית-הספרבתוךהמוריםשבחדר

נחשביישמקצועןמורותלקבוצתמשתייכות

 .תקןשעותבהעדרמוותריםשעליו ,"פחות

אינוהחינוךבמערכתהמחולשמקצועמאחר

שנהכללהוכיחהמורותצריכות ,חובהמקצוע

הןההנהלהמולותרומתו.חשיבותואתמחדש

ומול ,הוראהשעותהקצאתעלנאבקות

שהרי ,המחוללשיווקלפעולעליהןהתלמידים

כיתה.לפתיחתתנאימהווההתלמידיםמספר

בניגודשמקורו ,הסטטוסקונפליקטחוויית

הכלליהחברתיבמבנהמיקומןשבין

נחשביישמקצועןמורותלקבוצתוהשתייכותן

מאותםלהיפטרהרצוןאתמסבירה ,"פחות

המורה)וזהות(מעמדמנמיכיםאלמנטים

בהוראתלעיסוקביחסעמדותשינויבאמצעות

ולחלקןלנשורלחלקןגורמתזועובדהמחול.

תסכולתחושותתוךבעיסוקןלהמשיך

 .המקצועיעתידןלגביולבטים

שרויבהםלמצביםמודעלהיותהפיקוחעל

המקצועייםחייושלשוניםבזמניםהמורה

שלביואבחוןזיהוילזהותם.מסוגלולהיות

יאפשרוהמוריםשלהמקצועיתההתפתחות

לנועלהםשתסייע ,אישיתהתייחסותפיתוח

מהשלביםלהיחלץוכן ,הרצוייםבכיוונים

כךותסכול.שגרה ,קיבעוןשלהשליליים

מעגלילאותםלהגיעלמחוללמורותיתאפשר

התלהבות ,צמיחהבהםשישמקצועייםחיים

עשויהמורותשלפורוםהקמתואופטימיות.

בפתרוןולעזרהלשיתוף ,לתמיכהלהביא

ומשברים.בעיות

למחולהמורותבאוכלוסייתהתבוננותלסיכום,

בהתאםהוראהלתחוםשפנייתןמלמדת,

רצונןשביעותאתלקדםעשויהלנטיותיהן

עםאליונכנסותכשהןבמיוחד ,זהבשדה

בתרומתוגדולהואמונהשליחותתחושת

כשהן ,זאתעםחדיופו.גולהאדםלנפשהגדולה

י,המחולהתעסוקהשוקשלויבעיותמולניצבות

עצמןלהכשיראובולהמשיךהאםשוקלותהן

המאמץאתלקדםראויולפיכך ,נוספתלקריירה

במערכת.הישארותןלהבטחת

ביבליוגרפ'ה
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 " Theאנדרסןןהילשלהריקןדבכןתרתמההתבןננןתכבר

Featherstonehaughs Draw on the Sketch Books of Egon 

" Schiele , עןמדיםהיצירהבמרכזכיללמןדאפשר , 1998בשנתשנןצר

כןריאןגרפית ,אנדרסןן !.ןציןרריקןדשןנןת:אמנןיןתשתיביןחסיםי

אגןןשלןלציןריםלרישןמיםבריקןדמתייחסת ,זמננןבתבריטית

 ,נןספתיחסיםמערכת .-20ההמאהבראשיתבןינהןעבדשחישילה,

 ] Expressionismנאקספרסיןניזםביןהיא ,הראשןנהמזןהנןבעת

שפעלןתרבןתייםכןחןתשני- ] postmodernismנלפןסטמןדרניזם

מהי :הןכאןהמתעןררןתהשאלןת '.-20ההמאהןבסןףבראשית

 ?האקספרסיןניזם ,זהבמקרה ,העברשלאמנןתלמןדלהחזרהחשיבןת

אףאןליאןחדשה,יהיעששלבהתפתחןתתןמכתהחזרההאם

אןתה?מאתגרת

שחקירתטןען ] Andreas Huyssenנחןסייןאנדריאסהתיאןרטיקן

חדשנןתמאשריןתר ,לפןסטמןדרניזםמהןתינןשאהיאהמסןרת

להיסטןריההפןניםפןסטמןדרניםשאמניםמסבירחןסיין 'דרך.ןפריצת

ןבן ,ההמשכיןתןאתהעברעםהקשראתאחדמצדמדגישיםןלמסןרת

הקשרמתןך-המערביתהתרבןתמצביעהשבןהאןפןאתםיבןחנבזמן

מנתעללעברפנייהשל ,לכאןרה ,סתירהאןתההעתיד.אל-העברעם

אנדרסןן.שללריקןדהבסיסגםהיאהעתי,דעללהצביע

הקשריםאתאנדרסןןמןתחת ,לאקספרסיןניזםהתייחסןתהבעצם

בזמןןבן ,-20ההמאהבראשיתןינהשלהעבראלשלנןןהאסןציאציןת

מעבראלשילהשלאמנןתןשלןהשפעתההתפשטןתהאתממחישה

ביןלבצעצריךשהקןראהכיןןןןשינןיהמעברהעתיד.אללתקןפתן,

בריקןדשילהשלהקריאהלעןמתבזמנן,שילהשלהישירההקריאה

באמנןתהקריאהבאסטרטגיןתשחלןבשינןייםמשתקפים ,אנדרסןןשל

שלהפןסטמןדרניזםןעד-30השנןתשלמהאקספרסיןניזם ,המערב

 ,הכפןלהקןדבעלת ,זאתפןסטמןדרניתגישה .-20הבמאה-90השנןת

הרעיןנןתאתמחדשבןחנת ,ןעכשןןיתהיסטןריתזמניתבןשהיא

מבקר .ןהבעה ] uniquenessנייחןד :האקספרסיןניזםשלהמןבחנים

במאמרןמדגיש ] Hermann Bahrנבהרהרמןהאמנןת

שייחדמהכי , 1916בשנתבמינכןלראשןנהשפןרסם ,אקספרסיןניזם"יי

בדרכיהשינןייםהיןחדשנית,אזשהיתההזאת,האמנןתצןרתאת

ןהעןלםהחיצןניהעןלםביןההבחנה-היןצריםשלההסתכלןת

אןעליןחןשבים ,שלהםהנןשאאתרןאיםאמניםשבההדרך 'הפנימי.

 ,להםייחןדיתבראייהביטןילידיבאה-אליןבקשרתיאןריןתהןגים

מנתעל ,מחדשעצמםאתלגלןתצריכיםאמניםכיהמדגישבאןפן

עןדעסןקאינןהאקספרסיןניסטיהאמן .עצמםאתלבטאשיןכלן

 .החיצןניהעןלםןבתיעןדבשחזןר

סיפןרי-העלכלפיחשדנןתמגלההפןסטמןדרניזם ,זאתלעןמת

ןההבעההייחןדרעיןנןתכמן ,המןדרניסטיים ] metanarrativesנ

אתמסיטהזןסןגה 4האקספרסיןניסטית.התיאןריהבבסיסהעןמדים

 ,אנדרסןןהדברים.שלהקןנטקסטןאליתהחשיבןתלעברההתמקדןת

שללהקשריםמןדעת ,שילהאגןןשלעבןדןתיןעםלעבןדשבחרה

אנן ,היןםשלנןהמבטמנקןדת .-19ההמאהסןףשלבןינההאמנןת

ישנןת.מסןרתיןתבצןרןתמרדהאןסטריהאקספרסיןניזםכייןדעים

הצןפהנהנה ,האקספרסיןניסטיןתהעבןדןתשלנןכח ,גםיןדעיםאנן
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זוכותלהההערכהאםה

נובעתיוםכודותיובע

 ,מאזרשעבהזמןפרקמ

פירושבלשינוישהביא

כללשלו?היצירהאתושלנ

הפירושהאם ,ברורלא

אתתואםאכןשלנו

ואגנרמנפרדשלו.רושיהפ

 ] Manfred Wagnerנ

האמנותו,כ ,וטועןמוסיף

רקלאמשקפתשילהשל

ההתעניינויותתחומיאת

שלוהפרטיים
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 'חברתי.טיעוןולהציג

לא ,כאמור ,שבזמנולמרות

 ,מקובלאמןשילההיה

מזוהההואשכיוםהרי

שלמרכזיתכדמות

 .הווינאיניזם

כחלק ,בותמיוש

בתרבותמהאידיאולוגיה

ואינן ,מודרניתהפוסט

המסורתיתלצורהנתפסות

פרדריק .נוסטלגיהשל

 ] Fredricיימסון'ג

מגדיר Jamesonנ

לרצותכניסיוןנוסטלגיה

להתנסותהתשוקהאת

מןמתותבצורותשוב

 ] Anneזקסאן '.העבר

אתהבוחנת , Sacksנ

האובדן l1עלהקינה

פסטיבל l1ב l1התרבותי

 ] Dance l1המטרייה

 Umbrella Festivalנ
נ. ~ " -. 

 , 1999בשנתהלונדוני

פרויד)ותtנ(בעקהמבחינ

שליליתהתאבלותןבי

מלנכוליה Iבין ,ביתיולח

לביןילית~ש l1יתבותרת

את 8חיובי. l1תרבותיל Dא"

 "התרבותית'מלנכוליהה

בסירובמאפיינתהיא

ואילו ,מהעברשתחררהל

he Featherstonehaughs Draw on התרבותיבל "הזl1 לעומתה
.~ The Sketch Books of Egon Schiele 
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הרצפהעלבקהל,צחקוקיםומעוררים ,עיפרון

בזמןובולבושחלקילהסירמתחיליםהם

דוגמניםהיוכאילוהתנוחות,אתמשנים
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] homas Crow [יישרילהבדויהשםתחת ,ז
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המודרניתההתנסותכילהסכיםלנווגורמים

שהםחיקויים,ידיעלמתווכתהעולםשל
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הסימולאקרוםתפיסתהמיוצג,העולםדימויי
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פוניםשמושביהם ,שמאל)במה(סןףאןפקי

חשוכה,התאורההצןפים.פניאל ,לחזית

על .דרמטי IIמתח 1Iןיוצרתמסתוריומרמזת

 8 :'אקבוצה :רקדניםקבוצותשלושהבמה

(כבעמידתהבמהבמרכזעןמדותרקדניות

קודשבהדרתפונותוהוהקהלאלגבו ,דןם)

עומדיםרקדנים 4 :'בקבוצההטוטם.לכיוןו

גופםכשחזיתימיו)(במההכיסאותלפני

לכיוןושמאלה,מופנותהבוהותפניהםוחזית

 .הבמהמרכז

הכיסאותלפניעןמדיםרקדנים 4 :'גקבוצה

גופםחזית ,'בקבוצהןכמושמאל),במה(סוף

 ,הבמהמרכזאלמןפנותהבוהותפניהםוחזית

 .הצופיםלכיווולפנים,וממנה

פתיח

והידייםח U ,"ר~,'"ח

להיותהכיסאןתעלהרקדנים

ולאחרעןמדות 'אקבןצה

התחתוובחלק ,ידיהוןאת

שןנןו", IIה

משניהרקדניםשלןישיבתם

מעןרריםאלה,בכל ,הכיסאןת

גםוכומתפללאדםשלאציה

אדוניןלפני IIסמוראי IIהכןרע

 ,נפשואתלתתנם-מחויבהןא
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האינטרפרטציהמכאו, .צורךיהיהאם

-היאהדעתעלהעולהאו ,המתבקשת

בהמשך i /אוריינטאלימקדש IIהואשהמקום

אנכיתעומדיםהרקדניםכאשרהמחול,

 ,צלןביםןהיכאילולצדדיםפרושותוידיהם

להסיקאפשר"כנסייה".גםהדעתעלעולה

מנןשאנםבכנסייהואבמקדשהואשהמדובר

 .תהיליםמספר ,כאמור ,השאןבלאל,התחינה

לכיוווההשתחוותשבכריעתלינראה

קיליאויירינותו ,"טוטם IIהאן IIמקדש IIה

 'התפילתישמעה IIלפסוקבתנועהביטוי

 ,'טל( 1Iתחרשאלדמעתיאלהאזינהושוועתי

הכוריאןגרפית,ליצירתוכמוטוומנציחויג')

כךההתחלה.למוכבר

בהמשךגםעולה

כאשרהריקו,ד

עלמתפלליםהרקדנים

למולברכיהם

בסוףןכו ,שטיחים" IIה

נעלמיםכאשרהריקו,ד

ובקבלת(בכניעהכולם

של IIהפעורפיו"בהדיו)

אוהעדוגו- IIטוטם IIה

 .השאול

 ,כואם ,זןמבחינה

מצבאתליחסאפשר

שלהכנןעהכריעה

לפסוקיםהרקדנים

 ,תהיליםמספר

משמעותם ,שבחלקם

מוחלטתכניעהאומרת

 ."ונשמענעשה IIשל-

כניעהאותהזןהי

 ,אדםשלמוחלטת

הואאמונהשמתוך

 ,הכןללעשןתמןכו

אןשהאלבתנאי

עליןירחמןהאלים

עזרה.לןןיןשיטן

 ,זאתמתולעןזמניתבו

עלהיושביםהרקדנים

מעורריםהכיסאןת

שלאסןציאציהכאמור



II שופטיםII שוגונים",או"II העולםאדוניII ,הזה

תפקידים,בעלישלמיוחדמעמדהמייצגים

יותרגבוהמעמדםהחברתיתשבהירארכיה

הסןבל, "עמך IIמיןתרןחזק

הפיננסיןתהזכויןתבעלגםהואזהמעמד

שיכולןתלצייוחשובזה,בהקשר 6ןהשיפןטיןת,

ליושביםנןספותמטאפןריןתפרשנןיותלהיןת

להםאקרא(שמעתההכיסאןתעל

לשמשגםיכולים IIכיסאות IIהא, :) IIכיסאןת IIה

זהכי 7עןלםלבןראהאדםביוכמתווכים

 ;"ןפטים"שהשלהאלגןרימושבםמקןם

 IIמכשולים IIלסמליכולים IIכיסאןת IIהב,

בהמשךקיליאובהםשמשתמשכפיפיזיים,

לאחתמסייעהרקדניםאחדכאשר ,היצירה

וחיםבמרולעבןרלעזרההזקןקההרקדניות

מטאפןרייםאלהמרוןחיםהכיסאות,שביו

שהרקדנית IIהחתחתיםדרך IIלןכו IIתלאןת IIל

הם IIשןפטים IIהכיייתכוג,בחייה,עןברת

עללפסןחישלכומשמע,תרתיהמכשולים,

אםגםבכןריאוגרפיה),שקורה(כפיהכיסאות

דמויןת,עליהםיושבותאםןגםריקיםהם

או(מיןשבים IIהכיסאות IIשלזהבענייו

עליושביםכאשרכילומראפשר ,ריקים)

או IIשןפטים(' ,"ודםבשר IIאנשיםהכיסאןת

פחותמאיימיםהםעליוו",כוחשלליחים"ש

לאכאשרכילי,נראה"ריקים."שהםמבעת

(וגםפסיכולוגיתהאנשים,אתלראותניתו

מאו.דמאייםהריקהכיסאפראדוקסלית)

באנשים,מיושביםכשהכיסאןתדידי,לגבי

א,כאל:גםמטאפוריתאליהםלהתייחסניתו

II ,"כאשרבריקו,דמכןלאחרהעןליםיצרים

II יצוריםII הופכיםאלהII זכריםII ארוטיומגעם

לנומוכריםשהםכפי"שופטים",ב, ;)!אטח(

של IIהטוב IIבמובןהיומיום,מחייגשמי,באופן

שניתןסמכותיתדמותשלייצוגכלומר, ,המושג

ג,מצוקה;בעתאליהולפנותאמוןבהלתת

II "אןמלאכיםII נציגיםII עליון,כוחשל

(וגםלסובללעזןרכדיתמיד)(לאהנשלחים

סובלת"), IIל

יירישלס"יתהיל"טימפוניהמתוךהתמונותכל

צילוס:ההולנדי,המחולתיאטרוןבביצועקיליאן,

גריטטןהאנט

: AII pictures of "Symphony of Psalms" by Jiri Kylian 
heater, photo: Hans Gerritsen זNetherlands Dance 
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מסמלותכאןהנשיםכל ,זובאינטרפרטציה

כאחדהזוגותוכל ,"אחתסובלתאשיי

בלב,דאחדזוגשל "חייםמהלכייי'מבטאים

כלכי ,לצייןעודישחייו.של "שוניםםיבזמפיי

 ~ .c ~ .L!>, ~ c!L..!cL","6..L"""-,_""'-!LL-1. ..,,. ____ ~=~שולייםסממניםבגדר,םאלה

אישית.קיליאןמתמודדעימההעיקרית

יצרשבגינו ,"המוטוייהיאזובעיה ,לדעתי

בלב,ד "תהיליםסימפוניהייאתלאקיליאן

בהמשי.ידוברעליהןאחרות,יצירותגםאלא

מתחילה.המוסיקההריקו:דמהליאלנחזור

 ,"הסובלתיימלבד ,ותיהרקדנכל ,לפתע

מזדקפות ,"הסמוראיייבעמדתרכונהשנשארת

יורצה(בסגנוןהצידהרחבבפיסוקדותעמונ

כאןנקלעשהאדםלומראפשרזומבחינה

העליוןהכוחמפניהפחדביןקטיקונפלןילמע

 "התחתוןייהכוחמפניהפחדלביןמח,דהרוחפי

אתמסמל "טוטם"האח,דמצדכלומ,רהגשמי.

והיאמפניהלהסתתרניתןשלא ,,ותהאלו

שפחדייזומלמעלה;האדםאחרהעוקבת

שהואכלעלהמשפיעים ,רוחנייםהםממנה

כאשרמייחלאתהשלעזרתהזופחיי;ךפיזי

אתהמשכנהביתשאלזומעלה;מביטאתה

שני:ומצד ;קודשויראתתפילהכשכוליהול,ן

דהיינו-החברתי)(בסולם '!הגבהיםאנשייי

ועוקביםכיסאותיהםעליושביםשופטים","ה

אותילשפוטשיכוליםהם Jהזהבעולםאחריי

פוחדאתהמפניהם ;בהווהאותיולהעניש

בשלמאשריותרזה,פחדבשלואולי ,'!ייפיזית

הכוחאלנמלטאתה ,האחרות "תלאות"ה

העליון·

תנועתיותדוגמאותכמה ,כןאם ,נסכם

כה:עדשהועלולפרשנויות

מולאלבכריעןת-השתחןןיות-להגתפ . 1

 ,ה"צלב"בסמלוגם ,"טוט<ם-כנסייה"ה

באמצעןתהריקן,דתויאלבהמשישמובנה

פרןשןתוזרןעןתיואנכית,עומדהגוף

ריקודשלבקטע-ןתלאןתחייםמהלכי . 2

 "נפילןת"והצליעןת""ה ,"הלוכות"ה

שמאלהימיןמבמההנשיםשלהאינסופיות

חייםמהלכייי ,כאמןרהמסמלים,ןבחזחה,

שןנים".חייםבזמני-וניםש

תמיכות""הריקודשלבקטע-עזחה . 3

 ,בנשיםתומכיםהגבריםכאשר(בהמשי)

ימיןמבמה "כ"קאנוןהמבוצעהזונותבריק~ד

מעבר"בנעזרת "סובלת"הכאשרוכן jהשמא

 "תמיכותייבידה.אוחזכשהנבר "יסאות Dהעל

מידיו "עזרההושטתייכאמורמנסמלותאלה

מידיאו ,התפללןאליועליןןכוחאותושל
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 ,כלומר 9 ,"קונטראפוסטו"בנופןכאשרהמצרי)

לכיווןשמאלהמןפניתהאנןחזיתכאשר

החזה ,הראש ,הכתפייםזמנית)(ובן ,הטוטם

מופניםהצידה)ופןנ;;ן(שמסתובבתימיןורנל

 !סנשלחיתהידייםבעת,ובהימיןבמהלכיןון

ניצחון.בתרועתכאילןלמעלה

ייהנפההדעתעלמעלהאל-עלהידייםהפניית

שתניעתלהניח,אפשרלכןחצוצרות".של

כיחהאומרתהנאה,לעמידהבנוסף ,הידיים

והללהודיהשבח,עלמרמזתגם ,וביטחון

בשונה ,זאתתנועהנ."קבתהילים,כנזכרבזמר

הפתיחה,שבמעמד "ההשתחוותמ"כריעת

כתואמתכלומר, ,כ"אפילןנ"לינראית

ק"נ,תהיליםאת ,ורןחניתתוכנית ,תנועתית

 .עולםבוראאתבמלואוהמהלל

בהמשיהמבוצעות ,לאחור"כפיפןת"שבייתכן

שמכאןלרמוז,קיליאןמתכוון ,זןלהנפת-ידיים

שלהביטחוןהתלאות".יימתחילותואילי

כיהבטוחשלזההוא-כאןהעזרה "מבקשיי

תיענה.בקשתן

ייתוכן"עלמצביעה "ש"צורהההנחהמתוי

מדועהשאלהבמיוחדכאןמעניינתולהיפ,ן

חזיתואילו ,המקדשלכיוון "אנן"הרקמופנה

אחר.לכיווןמופנותוהידייםהגוף

יהיהלאלוהיוהמתפללשאדם ,להניחיששהרי

ידיווכמובן,המקדש,לכיווןכולוכלמופנה

בהנחהלאל.ובהודיהבתפילהעלאלתינשאנה

כצורהנוצרלאנשיםשלזהשעמוד

ללאבלבד "צורה"כ ,(כלומר "מנייריסטיתיי

ייתכנים"),או "מסריםייהעברתשלמטרה

עמידתשלזוקונטראפוסטיצירתמכריחה

מדיעולשאיל:לשובהמחולחוקראתהנשים

לכיווןהפונההואהנשיםשלאגן""הדווקא

הריקודבשלבימדועועו,ד ?"הקודשיםקודשיי

אחתאשהרק-תמיד)(כמעטנשארת ,השונים

המקדש!!!לכיווןבתפילהכורעת

כיוון-מחשבהעודעולהכאן

את

הסמוראיהשתחוויית/כריעת

צורהנקבלהבמה,רצפתעל

מאמין(ואניה"אגן".בענייןקיליאןשלומסריו

אגן-אשה"יילמכווןבכוונתכאןשמדובר

 .)"עוברייול

נקבלהללו,ה"נתונים"שניאתנחבראם

אתבתוכוהמקפל ] ideasymbol [ "מסמליירעיון

מנסהלאן-כאןששאלנולשאלההתשובה

ובו ,חשיבתנושלהתובנותאתלהובילקיליאן

שהיצירה-לצופים-לנורומז ,זמנית



II םליתהיסימפוניהII ליאן)קיידי(עלנוצרה

נושא IIהואשבאמצעותובו,לחפורכקרדום

האישיותויבעיותעלייעליוןההכוח IIעם "ונותן

המוסיקהאתשיצרי,מסטרווינסקבשונה ,שלו

תהילים.פסוקיאתלשירכדיזולסימפוניה

תחושההיוצראלמנטיםצירוףכאןיש

ותימוד IIשחזיתו,מקדשמח,דמעניינת.

 "עוברים"ו IIאשהאגן IIמאיד,ן ,"טוטם

שלכתחריטבאחתהנעמדים ,כניעהבעמדת

ידייםשתיהמציגה ,"מצריתלוויהתהלוכתיי

ואף ,מעלהבאלכסוןחצוצרהכתרועתזונקות

 ."אשהאגן IIעלהדגשכאשר ,כחצוצרותנראות

כאשרשאת,וביתר(בשנית)מודגשהאגן

יורדותהידיים ,"החצוצרותלתרועת"כהמשך

לאחור,הגבאתמכופפותמוכו ,למטהפתוחות

ייראוזוהבטן-רחסלעלאטןסוגרותכשהן

II גםכמו "המבקשכןונתII הבקשהכיןוןII 

 ."אשהרחםייאלכנקשרים

מכוון ,זהיחסיתמןקדםבשלבשכברלינראה

 .כןלההיצירהשללמטרתהקיליאןאןתנו

אןתןשהוביל ,כאמור ,"האישימןטויילכלןמר

תהילים.הבספביצירתולעסןק

אתתנןעהתןךיןצרהריקןדהמשךןאכן,

לעומקמןבילותהחצןצרותןהחלל".הלבציוריי

זמניתבן ;לרחם "דרך"האת(לדעתי)ןמסמלות

של "בןאםייעלןמרמזמקדיםמהלךכאןיש

פעםאחרפעםהמפגינים ,השןניםהדןאטים

ארןטיים:תנןעתייםמוטיבים

שנייהבעמידהפעןרהנעמדתהיאכאשרא.

 .גןפהבמרכז "אנך"כעומהוהןא(קלאסית)

שלרגליהביןאלידןאתמכניסהגברכאשר .ב

 ,חזהןעלאןפקיתשכובה ,אןתהןמריםזןגןבת

ןמעלהגןפהןלאןרךרגסיהביןהשלוחה-ידו

כפאלוסנראית-גןפהא "כלהב-אש"וחןצה

הידשכףבעת ;רחמהפתחתדרךשחדר ,זכרי

נראותהרחם,בתןךאילןפ ,פתןחהמןנחתכןלה

של IIורידיםנימי IIאן "סןרגים"כהאצבעות

נפשה./רחמהבתןככילצמוחןשהחלן"עןבר",

ידןכאשר ,זהאחיזהבמצבכי ,לבלשיםישכאן

ןתנןחת ,האשהשלרגליהביןנתןנההגברשל

שנוצררקלא ,האנכיופןלביחסאופקיתגןפה

נשןאןתשאלין ,עליןןכוחעלהמרמז "ייצלב

כאןימתיקאלא ,מתמקדיםהםןשבועיניהם

שלמינואיברשלקומוולמןיזואליתהמחשה

האשה.שלהגןפה-רחבתוךהגבר

אלהריקןדבקטעי Jנתמקשאם ,לינראה

נגיע ,קיליאןשלכןונןתיואתלהביןוננסה

כמן ,לצןפה IIמכתיבים IIשהםלמסקנה

לומרקיליאן,תכןןןשאת ,פרןלוג-חי""ב

הרהיצי ,מרלןכה.כןלהירצהיךמשבלצןפה

 "תה'ל'ס"ס'מפונ'המתוךהתמונותכל

ת'אטרוו[['צועק'ל'או,ייר'של

גר'טסוהאבס :צ'לוםההולנד',המחול

AI I pictures of "Sym phony of Psalms " 

by Jiri Kylian: Netherlands Dance 

heater, photo: Hans Gerritsen ז

31 



II קיליאןיידלעוצרהנ "סיליתהסימפוניה

 ,עולסמבוראהעשוילנהיתחכבקשת ,כתפילה

כאןמדובראיןוכי iאשתושלעקרותהבשל

לשסאלא ,לשמההמתבצעתתימינלותיבפע

 .שבקדושהמטרה ,כשלעצמה ,שהיא ,פוריות

מעמדתובשונהקיליאן,שלבמקרהכן,אס

 ,המוסיקהאתשהלחיןבעתסטרווינסקישל

היצירהטןף

הרקדניתשעוברתהחתחתיסדרךלאחר

 ,) IIהתלאותמלאהחייסמעבר II (לכיסאמכיסא

(הקרובהאחרוןהכיסאאלמגיעהכשהיא

לכתפיהמתחתידיואתהרקדןמניחלקהל),

מעיןכאןנוצרבצלב.כמועדייןנשכבת,והיא

 ,כלומרהפוך.אבל ] Pietaנ IIפייטה IIשלפסל

ביןגסקשרקייסהאס ,לשאולעודמעניין

סימפוניה IIמאזקיליאןשיצרהבאותהיצירות

לבין ) 1991-1978בשניס ,(כלומר "תהיליס

אחריקייס.כזהקשר-לדעתיחייו?

II פוגשיסאנובה ) 1978 ( "תהיליססימפוניה

יצר ,האישיתלבעייתוונייסראשסימניס

מטרהולא ,אמצעירקהוא IIתהיליס IIספר

מטרההיתהלסטרווינסקי .לשמה

שלהעברהכלומר ,"אקספרסיוניסטית"

 ,המלחיןשליסהפנימיוריגושיוחוויותיו

זאת,לעומתהתהיליס.פסוקישלמתוכנס

ששסהמיליסאתקיליאןשלגישתומזכירה

רוצחהמלךבפי , IIהמלט IIבמחזהשקספיר

יגביהומיליס IIלהתפלל:לשוואהמנסה ,אחיו

מחשבותבלימיליס .תכרענההמחשבות-עוף

 ."תגענהלאשמימה-
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בזרועותיהתישא ,האס ,האשה ,שהיאבמקוס

שנשכבתזו IIהיא IIמהצלב,שהורדהבןאת

עלמונח IIראשה IIוהכיסאותלאורךשרועה

המעניק IIהוא IIולחמלהנזקקת IIהיא II .ברכיו

מריהשמעניקהלחמלההרמיזהאותה.לה

מעשית ,מדגישה ,מהצלבשהורדלבנה

הקרבן:היאשהאשההעובדהאת ,ומטאפורית

התמונה,בסיוס ".עקרותהמזבח IIעלצלובה

לקול ,ברכיועללאטאותהמשכיבהוא

כלואז, . IIהללויה IIאמירתשלהמוסיקה

לכיוון ,פנימהלאטסלנועמתחיליסהזוגות

 IIאילמת"זעקהאתקיליאן

סולו,אשתורקדהבה ,) 1986 (

אתהמציגהמוחשיתכדמות

 "משחקעודלא" 12iלבעיההסיבה

החלטהקיליאןמחליטבה ) 1988 (

 IIסאראבנד II iולבעייתבקשר

המיני-דתיהקשראתרואיסאנובה ) 1990 (

 iכאמור) ,"תהיליססימפוניה IIב(שתחילתו

 "קטןמוות IIאתיצרהואדברשלבסופו

קבלתועלמצבועסהשלמהעלהמעיד ,) 1991 (

הדין·

II עלוII ב ,דברשלסיכומו ,הטוטסשלהשחורפתחוברעל-המקדשII סיתהילסימפוניה" 

בינתייס.שנפער



חסרתתוססת,נוכחותהכיסאותמשמשיס

 IIדרכס IIשעברוהאנשיסעולמותשלאנושיות,

האסהשאלה,נשאלתאדמה. jןפניעלבחייהס

II הללויהII היאהמוסיקה)מסתיימתבה(המילה

II הללויהII אוהדין,קבלתשלII הללויהII של

II איננהכאןהיצירהזאת,עס ." ...ויתקדשיתגדל

הגדולהההללשירתאתשכתבדו,דאתמייצגת

שלביצירתוהאהבהריקודילאלוהיו.הזו

על 0ויק ...היוומטיטויעלינו ...שועתיוישמעאליויט" . 2

 " ...ריואשכונורגליסלע
רביסאורי ...לאלהינותהילהחדששיריבפיתוו" . 3

 " .. '.בהויבטחווייראו
שלאהיותבוידיאו,צפייהמתוךנעשהזהחניתו . 4

 ,בוידיאוביצירהסצופיכאשרחי.''הזההבלטאתראיתי

ולאלהראותבוחרשהואאתמראההיוצרכילזכוריש

 ,לכושהיא.כמותהבימתיתהתמונהמכלולאתתמיד

שאלולזכורעלינושבוידיאו,למראותבהתייחסנו

מנתעל ,דעתנואתשניתוהיוצררוצהעליהוה"מהויות"

 .כוונותיואתשנביו

ס.יהאלומשכמקוסועלהשמשעיועלהאפילושהו

 ,"עזרההושטת"שלאושלנשונהראייהזווית . 8

בפתיחתותלראניתו ,"כיסאותהזזת"ותבאמצע

באוש.פינהשללכוריאוגרפיה ,"מילרקפה"היצירה

הגוףודעימורתצ: ] contrapposto [קונטראפוסטו . 9

 ,:הראשיצירותיואתלו'מיכלאנגופיסלציירבה

 ;אחרלכיווווהאגואחדלכיווומופניסוהחזההכתפייס

פסלהיאזוצורהשלמקורהאחת.רגלעלהמשקל

 ,] Miron [מירווהיווניהדיסקוס)(יורה "ה"דיסקובולוס
ס."לפנה 450משנת

שלבספרותמונהמזכירותאלוידייסתנועות . 10

תה'ל'ס""ט'מפוב'המתוךהתמונותכל

ת'אטרוןבב'צועק'ל'אן,ייר'של

גר'טטןהאנטצ'לום:ההולבד',המחול

" ms וpictures of "Symphony of Psa ווA 

ands Dance וian: Nether וby Jiri Ky 

heater, photo: Hans Gerritsen ז
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רותיאלובימיסשמעלהתיאטרון-מחולמופעשלשמוהוא "אושריי

ולאסבמסחרשעוסקלאבבתהיא ,תל-אביבילידת ,) 35 (תמיר

ירשה,שלההבמהתאוותואתלתיאטרוןהנאיביתאהבתהאתאך

התיאטרון- "המטאטאייממקימי ,טימןיעקב ,מסבהדווקאלדבריה,

ורותיגתגליהשלבסטודיורקדהכילדהבארץ.הראשוןהסאטירי

 10להכשמלאובת-שבע).להקתשלהראשוןבמחזור(רקדניותלרמן

(דליהמורותיהלהסייעושסבת-דור,שלהספרבביתללמודהחלה

באופןבמחוללעסוקנועדהכילהכרהלהגיעקול)וסיקיקושט

ביטויכלימצאהבה ,גרהאסלשיטתתמירנחשפהבבת-דור .מקצועי

אישיותהאתהלמהשבשיטההדרמטיותבתנועה.רגשותיהלהבעת

הרגשיבפןתמירשלעיסוקההמשךאתוהכתיבהממילא,הדרמטית

לעולסותשוקהאהבהמלאתהיתהבילדותהעודהמחול.שלוההבעתי

כוריאוגרפיתשתהיהברור,לההיה ,אומרתהיא ,אזוכבר ,הבמה

שב ,למיאמיהוריהעסלעבורתמירנאלצה 14בגילכשתגדל.

 New world school of the artsלאמנויותהספרלביתוהתקבלה

ותמחוללימודיושילבעבורה,שתוכנןבמסלולשנתייסלמדה

אותהששבתה ,הפנטומימהאתתמירגילתההספרבבית

הקולג'לימודיאתמשחק.עסתנועהכישוריהמשלבת

 Floridaב-בתיאטרוןהשלימההראשוןהתוארואת ,מקוס

International University ; כוריאומספריצרהכברשס

 ,שפתהאתלגבשוהחלהפנטומימהלימדהלקבוצות,

hooב-תמירלמדהבהמשךתנועה.בתיאטרון l for 

Mimes ,אולסטון,גרגהמורהאצלשבאוהיו

שיעוריכללוהלימודיסהפנטומימה.בתחוס

פנטושלטכניקהשיעוריוכןוקצבמשחק

להכיצדלמשל-הגוףחלקיביןהפרדה

הזרוע.שלמזהשונהבכיווןהכתףואת

ח(('חח nVJ ,הפנטומימהלאמנותהתשתית

הפנטומימהמןשבשונה ,"ה ?r1,כי"ה

שנוצרתהבעהעלמושסוהדגש ,פניס

עצמאיתיוצרתמהיותהלבד ,כיוס
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 .לרקדניםסדנאןתמעבירהןגם ,לאמנןתספרבבתיהפנטןמימה

 "ניהםישבמהייאבל ,תיאטרןןןישמחןלבארץיש ,תמירשללדבריה

 ,תמיראןמרת ,לסןגיןהמחןלתיאטרןןגםהישראלית.הבמהעלחסר

הטכניקןתאחתהיא "מימה"המןגדרת.טכניקהעללהתבססחייב

 ,"אןשרייביצירתה ,ןאכןןתיאטרןן.מחןלשללשילןבהאפשריןת

אהבתהאתלהסבירכדימחןל.עםפנטןמימהתמירמשלבת

להיןתצריךפנטןמימאיייקרן:דהשלמדבריןמצטטתהיאלפנטןמימה

 .)ןכזקצתמרגישהשהיא(ןכנראה "בנפשןןשחקןבגןפןרקדן

הבעןתבאמצעןתהאשליה:אמנןתהיאמהמיהפנטןשמסבירהתמיר

היצירהבמהלךהתרחשןת.המבצעהאמןמייצרהגןףןתנןעתפנים

מהריאליסטישינןעכךהדמיןן,אתלהפעילמימאיהפנטןחייב

העיקריההבדל ,תמירשללתפיסתהשניןת.בתןךלפעמיםלגרןטסקי,

מןפעליצןראפשרכךיןתר.מןפשטשהמחןלהןאלפנטןמימהמחןלבין

אהבה.עלאןבדידןתעללמשל, ,מסןיםנןשאעלארןכהשעההמתמשך

בנןשאיםעןסקת ,ממנהמןשפעתשתמיר ,קרן-דהשלהפנטןמימהגם

ביקןםהאנןשבןשלמיקןמןןהמןןת,החיים :מהןתיים ,גןרליים

שעןמדתמחשבהבליתנןעהאיןבפנטןמימהאבל ,ןאהבהשסביבן,

הצדקהעןמדתגןף,אןפניםהבעתכלמבט,כלמאחןרימאחןריה.

 ,כללירעיןן ,אןירהמביעיםשבמחןלבעןד ,סיפןרגםןעןמדמחשבתית,

 ,תמירהתמקצעהבה ,ה"מימה"דןןקאסיפןריןת.סצנןתדןןקאןלאן

הבעןתעלןפחןתהגןףתנןעןתעלהןאבהשהדגשתנןעתית,שפההיא

 ,יןתרלמןפשטתהתנןעהבאמצעןתההבעההןפכתןבכך ,הפנים

הפנטןמימהביןנןסףהבדללמחןל.יןתרןקרןבה ,פחןתשכלתנית

התנןעהןהקפאת ,זןרמתהתנןעהשבמחןלשבעןדבכךהןאלמחןל

 ,המשכיתנןעתיממשפטחלקהיאגםהעכשןןי)במחןל(הנפןצה

מתרחשתכןלהןכלדרמטיןת,בעצירןתמלאהלסןגיההפנטןמימה

לתנןעה.עצירהשביןברגעים

מעיןשהיאיצירהייאגרןף",את )' 97(לגןןניםתמיררןתייצרהבעבר

הצגת ,"ןגןניבןביייאתיצרה '-99במאבק.סצנןתשלתמןנתיקןלאז'

תמירהיןם.גםהבמהעלמןעליתןהיאלאהדהשזכתהשגרתית,לאילדים

שבין )'הפרינגאמניכלאתכמעט(המעסיקההמתמשכתבדילמהחצןיה

 ,שלההפנימיתלאמתלחלןטיןנאמנהלהיןתהרצןןלביןלפןפןלריןתהרצןן

במןפעיםשמןרגל ,הקהללטעםתןאמתאיננההפעמיםשברןב

 ,הקןשילמרןת ,המקריםברןבקןנןןנציןנליים.

 .השנייהבאפשרןתתמירבןחרת

אבסןרדית''קןמדיהייאןשר",על

תמיר)של(כהגדרתה

תיאטרןןבהשפעת

שלהאבסןרד

בקטפינטר,

 ,ןיןנסקן

החלה

השיהרג ,שלןשההשלהםיבמחזןתקריאהידכבתןך . 2000ביןנילעבןד

ןרדסהאבמחזהסןגתיןכ ,שלהלמקןרןתיהמסעעןרכתשהיאתמיר

 ,באישיןתה)םג(דרמטיתמאןדהיאמח,ד ;תיתנןהאמשקפתההאתהןלמת

(מיעןטהבמהיעאמצשלרביימןבצמצןםבמינימליזםדןגלתהיאןמאיד,ך

 "אןשר"ש ,מעידהתמירגרנדיןזי).חיזיןןןהעדר ,תפאןרהמיעןטמבצעים,

מתןךגםנןלדהה)בבןאלאשאינןלגברחתןנתהביןםאשה(המתארת

ןמתןך ,יציבהןתיןלזןגאמיתיתלאהבהתשןקתהןמתןךעצמהשלהתהיןת

המקןבלןת.החברתיןתלנןרמןתלהתאיםשלהרצןנה

תמ'ררות'מאת"אושר"

Happiness" by Ruthi Tamir " 
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רזזנמויזנחכאו:"רועזח
אועיזרזח

מנזרגיזראועם:"רועזח

שפיראיאירשללזכרולמחולכנט

יאירשללזכרוהכנסמתקייםבה-Z7ההשנהזו

ובלהקתהקיבוציתהמחולבלהקתרקדןשפירא,

השנההכיפורים,יוםבמלחמתשנפלבת-שבע,

בביתההאירועאתבת-שבעלהקתאירחה

שלזהמעברליווחששותהרבהדלל,שבסוזן

שאן,בביתשבאולפנההקבועממשכנוהכנס,

בת-שבע,שלהחםהאירוחאולםלתל-אביב,

החששותאתהפיגפורטיס,נעמישלבניצוחה

היאהמפגשיםשאיכותהוכיחובת-שבעכליל,

התנאיםולאהכנסשלקרנואתשמעלההגורם

בעייתיים,לעיתיםשהיוהפיזיים,

לתלמידיםהעבירווהאנסמבלהלהקהחברי

 iהלהקהרפרטוארמתוךהאחת,סדנאות;שלוש

 iנהריןאוהדשלהמחוללשפתחשיפההשנייה,

חביבהמוסיקאיעםותנועהתיפוף ,השלישית

בפניוחשפוייחודיותהיוהסדנאותאלל,'גאללה

המקריםוברובחדשתנועתיעולםהתלמידים

שפתואתשהציגהבסדנהנכחתימוכר,לאאף

מהפערוהתרשמתיהתלמידיםבפנינהריןשל

חברישללגוףהתלמידיםשלהקלאסיהגוףשבין

באופןבהומדברהזוהשפהאתשחי ,האנסמבל

עםבאוהתלמידיםמרתק,היההמפגשחופשי,

נכונותעםבאווהמוריםללמודגדולהנכונות

הפערצומצםאיטיבקצבוכךללמ,דגדולה

אלל'גאללהחביבשלהסדנהבדומה,ביניהם,

שלוהקצבהשפהאתהתלמידיםבפניחשפה

ג'אללשלפתיחותולהם,זריםשהיוהדבקה

למחולהתלמידיםאתהתהליךשלבסופוסחפה

שלנכונותם ,הסדנהאתשסייםסוערדבקה

עוררהשלהםמהידעלהעניקבת-שבערקדני

לבנילמחולבית-ספרפותחיםאינםמדוע ,תהייה

 ,הבין-קיבוציתהלהקהשלזהכמוממש ,נוער
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להמשכיותעדותוישמשהאמנותייםרעיונותיואיכותי,למחולהנוערלחינוךרבותשתורם

 ,המחולבתחוםהקיבוציתהיצירהעמלןמפריהאולפנותהציגו ,שנהבכלכמו

אוהדעםבשיחהסיימוהמפגשואתבמחול

לדוריייימדורפרויקטבאולםכולםנאספו ,הסדנאותבתוםנהרין,

הפרסים,חלוקתלטקסדללסוזןשלהראשי

איה ;בפרסיםזכוהשנה ,חבצלתקרןמטעם

בת-שבעלהקתשלהחזרותמנהלת ,ישראלי

הלהקהשלהחזרותמנהלתגמבו,וניצה

רצינותןאתהדגישהשופטיםחבר ,הקיבוצית

מניסיונןללהקותשתרמוהזוכות,שלואיכותן

אוהדשלייוירוס"המחולחתםהטקסאתהרב,

ידיעלשהתקבלבת-שבע,להקתבביצוענהרין

למחיאות ,סוערותכפייםבמחיאותהתלמידים

עלבת-שבעלהקתרקדנירקלאראוייםכפיים

גלעדשאולבהיר,ניצהגםאלא ,והביצועהאירוח

השניםלאורךהטקסאתהמארגנים ,בניואביבה

העת,כלאותולחדשוממשיכים

בארהייבישראלימחולעלהרצאות

טליה ,למחולהישראליתהספרייהמנהלת

הקונסוליהמטעםהוזמנה ,כדוריפרלשטיין

המחולייבנושאלהרצותיורקבניוהישראלית

ספטמבר-אוקטובר,בחודשיםבישראל"

הלבתשומתאתלמקדנועדוההרצאות

מחולשלהעכשוויתהאמנותיתבעשייה

מחולמופעישלהזמנהולקדםבישראל

התקיימוההרצאותלארה"ב,ישראלי

במסגרתהרוואר,דבאוניברסיטת ,בפילדלפיה

בקונסוליה , EVA 2002הבינלאומיהסימפוזיון

ברנארדבאוניברסיטתיורק,בניוהישראלית

מינדיפרופ'שלהקורסבמסגרת-קולומביה

 iתרבותיות"רבסוגיות-המחולתולדותייאלוף

בתכניתכדוריפרלשטייןהתארחהכןכמו

 ,יורקבניוהיהודיתלקהילה "יימוקד

הביז-קיבוציתללהקהחדשמשכז

המחוללהקתחנכה ,בדצמבר-8ב ,חמישיביום

במיוחדשנבנההחזרות,אולםאתהקיבוצית

שלבתכנונוהגדול,החללהאמנותיים,לצרכיה

 ,ביותרמרשיםבאר),רמישל(אביובארמנחם

הלהקהבותשתמשכיצדלראותיהיהמעניין

המרכיביםכללהשלמתהדרךארוכהעוד ,בעתיד

,אבלממששלחזרותלאולםהחללאתשיהפכו

נשאוהפתיחהבטקסמבטיח,בהחלטהמקום

שיזםומיהלהקהמנכ"ל ,רודולףדןדברים

יהודיתטכנית,מבחינההפרויקטאתוקידם

הקמתוחשיבותאתכלבפנישהדגישה ,ארנון

 ,בארורמיבפריפריה,דווקאאמנותימרכזשל

אתשהולידההיאללהקההאמנותיתשתרומתו

אתלהכילדיוגדולשיהיה,חדשבאולםהצורך

הישראליתהספרייהידיעלהמאורגןהפרויקט

 ,צעיריעדקהללבסס ,היתרביןנוע,דלמחול

באוקטוברשונים,מחוללמופעי , 18-13בגילאי

שלהרוסיתהבלטלהקתעםמפגשהתקיים

ובנובמבר ,"קישוטדוןייוהמופעאייפמןבוריס

במופעהישראליהבלטעםמפגשהתקיים

במיוחדמפגשהתקייםכן,כמוייאונייגין",

ובו ,בירושלים "מסךהרמתייאירועלקראת

הארץ,מרחביתלמידים 1480השתתפו

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

ליצירהמרעיוז

מטעםכנסהסופרבביתהתקייםבחנוכה

דברינשאהרוןנוריתהמחול,הוראתעלהפיקוח

ונעהקולבןאמירדברים;נשאוועודפתיחה,

ר"ודאלדורגביליצירה"),(יימרעיוןורטהיים

תל-אביבשלהאקדמיתמהמכללהגרייבסדייויד

 ,)"באמנותאסתטיתוביקורתשיפוטיי(יפו

שלידהתיכוזהטפרבביתלזראלי

ןלמחןללמןטיקההאקדמיה

בירושלים

 ,בלטופרי'הגשלהאמנותיהמנהל ,לזראלי

המחולתלמידיעםמרוכזתלעבודהשבועהקדיש

שבעההשתתפוהאחרוןבקיץהמגמה,של

בניוופרי'גבבלטקיץבקורסהמגמהמתלמידי

יורק,

מיהבתחרותהזוכיםקו,ואילןיוחנןאוריאן

פעםזווהוזמנומלאהבמלגהזכו ,ארבטובה

קולג'בוואסרקיץ,בקורסלהשתתתףהשנייה

יורק,בניו

בינלאומיקונטקטפטטיבל

 7-3בתאריכיםבחנוכההתקייםהפסטיבל

אורגןהפסטיבל ,צרעהבקיבוץ ,בדצמבר

לאירועזוהר,ודרוראלעדאוסישלביוזמתם

 ,פרוסטקארלכמובינלאומיים,אמניםנרתמו

דוני,לה'ואנגזבאטססטיב

פאנןבבלט

הספרביתעםבשיתוףמחולמגמתנפתחה

אשדוד,הקרייה, ,'זהמקיף
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כותרהוא "-20הבמאההמחולייתולדות

 ] Jochenשמידטיוכןהמבקרמאתחדש
עמודים, 448המונההספר, , Schmidtנ

החל ,יוצריםשלדיוקנאות-101ממורכב

 ] Jeromeבלבז'רוםוכלהדאנקןבאיזדורה
המסדר,אתהחותםהצעיר,,הצרפתי Belנ

,הנציגנהריןאוהדגםנמנה-101הבין

בשפההספרהישראלי,המחולשלהיחיד

 , ARז Eבשיתוףבברלין,לאוריצאהגרמנית
הגרמני-צרפתי,התרבותערוץ

הסןף- " White Oak "פרןיקט

ברישניקובמיכאילשהעניקבראיון

השיבשמידט,יוכןהגרמניהמחוללמבקר

שיצרהמסגרתהלבן",האלוןייפרויקט •אתלסייםבכוונתושאכן,הרקדן,

בשניםלהופעותיושימשהואשר

האחרונות,

ליי~בבית,זמןיותרלבלותרוצהפ~וטאני"כן,

מזווךותבין j7רלאלחיותרוצהוה"תיטנים j7ילךים

CI:JEN )(ד, 
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כןריאןגרפיהליצןרר rתאקמאץ

בלטלהקתאתשניהלהשוודיהיוצראק,מאץ

ליצורחזר , 1993בשנתממנהופרשקולברג

 ," Fluke "נקראאקשלהחדשהמחולבעבורה,מהזההאחרונות,ה~ניםבתריסרובמטוסים,

היתהלאהרי 'הלבןהאלוןט j7'פרוי~ע~יתי,

 ,זמניתמסגרת j7ראלאממ~,~למחולת j7לה

ת~מ~הלבן''האלוןה~םנגזר~ממנההחווה

בע j7כך ,ם 11אמנותטים j7לפרויכאכסניהבעתיךגם

מכבר,"לא~נפטרבעל-האחוזה,בצוואתו

כרקדן?שלךהאחרוןהסיורזההאם

 ",ט j7הפרוי~להאחרוןהסיורזהבהכרח,"לא

לכוריאוגרף?להיותתכננתלאהאם

~ע~יתימהכוריאוגרף,ממ~לאאנייכלא,"

ליצורלאיךועים,בלטיםהבימהעלךילהעמהוא

ביצירהצורךח~תילאמעולםחך~ות,עבוךות

מ~לי,"ורית j7מ

גןלבנקיאולבלטתדשאמנןתימנהל

הוותיקה,הלהקהשלחדשאמנותילמנהל

נתמנה ,פורטוגלבירת ,בליסבוןמושבהשמקום

נבחרריביירו ,] Paulo Ribieroנריביירופאולו

מדינות,-24מאנשים,-63מפחותלאמבין

לתפקיד,מועמדותםאתשהציגו

צי"קןבסקי IIח

בלטשלהאמנותיוהמנהלהראשיהכוריאוגרף

Scapino Baנסקאפינו ll et [, בעירשביתו

ערבהנמשךחדש,מחוליצרשבהולנ,דרוטרדאם

פיוטרהרוסיהמלחיןשלחייועלונסבשלם,

ייקובסקי,'צ 'איליץ

המלחיןשלשחייוהראשונההפעםזואין

חיברשהואמשוםגםזאתלבלט,נושאמשמשים

הקלאסייםשבבלטיםלידועיםהמוסיקהאת

האישייםשחייומשוםוגם ,-19ההמאהמסוף

בהבתקופההומוסקסואל,,בהיותוענייןעוררו

בפומבי,בכךלהודותהיהניתןלא

ב"בית- , 2002בנובמברהתקיימההבכורה

שבשטוקהולם, " Dansens Hus "המחול"

 rפלטליהחדשההצלחה
עבודהיצרהקרלסוןקרוליןהכוריאוגרפית

העבודהשםפז,טליההסולניתעבורחדשה

במחולומדובר ,בוקר"ארוחתעל"לחלוםהוא

בפעמיםכמוזמנית,בוומלנכוליפואטימצחיק,

ההקרנהאתהביקורתשיבחה ,קודמות

שלוההבעתיתהטכניתהיכולתואתהבימתית,

פז,

הןלנדשלהכןריאןגרפיהפרס

גלילילאיציק

הביתוכוריאוגרףהאמנותיהמנהל ,גליליאיציק

 ] Groningenנכרונינגןשלהמחוללהקתשל
שלהכוריאורפיהבפרסזכההולנ,דשבצפון

שביןיוקרתי,פרסזהו , 2002-2001לשנתהולנד

מאזמחולק(הפרסשעברובשניםבוהזוכים

קיליאן,יירימאנן,ואןהנסנמנים: ) 1985שנת

המחוליוצרימחשוביכולםדנציג,ואןרודי

 ,בארץ-השפלה

,ויצרמעשוריותרבהולנדעובדגליליאיציק

הלאומיהבלטכגוןללהקותכוריאוגרפיות

לבאלטוכןסקאפינוהמחוללהקתההולנדי,

-1997בנוספות,בינלאומיותוללהקותגולבנקיאן

העירוניתהלהקהשלאמנותילמנהלגלילימונה

 ,בכרונינגן

הציג , 1992בשנתבהולנד,דרכובראשית

אתבכרונינגןהמתקיימתהדו-שנתיתבתחרות

לראשונהשבוצעהפרפר",ייאפקטשלוהמחול

שטענו,היוהשופטיםבחברבתל-אביב,

ייהועתק"זו,מרשימהבעבודהבלבניםשהשימוש

זאתטענה iואנדקיבוסויםשלמעבודתוכביכול

-הקהלאבלבתחרות,לזכותמגלילימנעה

בקלפיהצבעהידיעלמשלופרסלהעניקשרשאי

הטענהלמעשהבוטלהכךבפרס,אותוזיכה-

הואשםבהאמנותית"ייגניבהשלהשחרחסרת

בהצלחהלהקתוהופיעהשנתייםלפניגלילי,

כרמיאל,בפסטיבלרבה

גןלדגלוהפסנתרו IIחעלבלט

החלשבגרמניהנירנברגהעירשלהעירוניהבלט

גול,דיימיסטרהנקראתחדשהביצירהלהופיע

יוצאהפסנתרןחייעלמבוססהמחזהבבקשה!",

שלהמהפנטתבאישיותוועוסקגול,דגלןהדופן

כברהפסנתרנגינתעלשהשפיעמוסיקאי,

הקונצרטיםאולםבימתעלועשהבצעירותו,

עלישובניגןהואהיתר,ביןמוזרים,מעשים

לקלידים,קרוביםואוזנוכשראשונמו,ןכיסא

יצירהכלמחדשהמציא""שנאמרגולדעל

קורץ,דניאלהשלביצירתהשניגן,מוכרת

נעשהנירנברג,בלטשלהאמנותיתהמנהלת

שווה,במידהובמשחקבתנועהשימוש

נירנברגבלט

יליד ,גודהגמלהמבורג,בלטשלהוותיקהרקדן

כמנהלנירנברגלבלטבאחרונההצטרףמצרים,

האמנותית,למנהלתומשנהחזרות

לראמברחדשאמנןתימנהל

המנהלמתפקידברוסכריסטופרמשפרש

 ] Rambertנראמברלהקתשלהאמנותי
אותו,לרשתעתידמיברורהיהלאהלונדונית,

שבמקומוהלהקההנהלתהודיעהמכברלא

 ] Markבולדוויןמרקהכוריאוגרףיתמנה

פיג'י,האיילידהוא , 48בןבולדווין, , Baldwinנ

בבריטניהועובדבניו-זילנדבאוניברסיטהשלמד

בניו-כוריאוגרפיותיצרכןלפנישנים,כעשרזה

הבלטעבוריצרבבריטניהובאוסטרליה,זילנד

בלונדון,המלכותיהבלטעבורוגםהסקוטי

מחוללהקתבולדוויןניהלהאחרונותבשנים

משלו,



שפיראענתבעריכת

מקרא:

דללסוזןמרכז , 1Iמחולוהט 1Iבמסגרתהועלה *

דללסוזןמרכז , 10.8.2002-2.8.2002 ,"אחרמחול 1Iבמסגרתהןעלה **

דללסוזןמרכז , 1Iמסךייהרמתבמסגרתהןעלה ***

ירושליםובתיאטרוןבתל-אביבאמריקהציןניבביתחדר,ריקןדיפסטיבלבמסגרתהןעלה ****

יוצריםלהקההיצירהשם

שינפל,דרנהביצןע:ן 'כןרשינפלדרנהמחןלתיאטרןן *"ברבורים

מאיה :תלבושןתברהמס,מוסיקה:

נמדרהילה,גרוסקרן ,מוראפרת

רקדנים

הבל :מוסיקהנתן,מיכל :'כןר

ברסייעקבתאורה: ,מרכולס

*"Espejo" 
14.8.2002 

גולדברג,אלהבן-שימול,שרית ,בלןאיריסקןמפאסלהקת

סיוןליכטזון,הליתלןגסי,רןניים,יחזין

 ,אלפסיאריק :אורחרקדן ,נתןמיכלרווה,

פייפרבועזשחקן:

יימלמעלה"*

11.8.2002 
פרידלנדסאלי-אןוולף,מיכלשיינפל,דניב  :תאורהפרידלנ,דסאלי-אןכןרי:

הירשפלדיןנתן :חללעיצוב ,שמשקי'ג

פסנתר: ,פינטוענבל :תלבושותעיצוב

זיבצינרמנחם :גיטרות ,זונשטייןאריה

קמחיגילי :וריקוד 'כור **"הימוצ"א

פרידמןשרון : Jכור ** " ...נא"א

הדרישיריןריקןד:כןריןארי/** Iג'יחלןן

הרמןמיכל :וביצןעכןריקןמי/**"קןמי

1I גןדןביץחגיתןריקוד:כןר' **/בחןלקטניםעקבןת

ירןןשלןמיתוריקןד:יכור **/ןרש"ש

אסלשטרןצפירה :וריקןד 'כןרלחתול/**אכפתהיימ

 ,פריעדי ,ברנעשני ,בלהנסלימור ,אשריעל

סממהמיכל ,גוטפרידיונית

1I סממהמיכלי:כור **/שקטה)(מלחמהד-ק-ו-י-ו-ת

רן :מןסיקהורטהיים,נעהכור':ןרטיגולהקת

וידיאו-ארטשמש,גיקיתאורה:בגנו,

טלפזדוריתועיצןב:

ברנשטייןמור ,פרידמןשרון

אןרן ,אטובגילאלוני,ענבלאיבגי,אביב

קורן,-ורטהייםרינהברג,יוסי/טישלר

שמןרקאלכס

1I ברכט"קברט

6.10.2002 

דללסןזןמרכז

בוסמה,מישהגינס,מיטל ,אידלעפרהגןטריימןליאןר : Vj ,קןלבןאמיר :'כור 1Iייקןמבינעלהקת

 :טקסטועוד,ןיילקןרט :מןסיקה

 ,יפהאיילתתלבושןת:עיצןב ,ברכט

יהןדאישי :תאורה

שפירא,זהר ,ברייטנרשני ,יפרחאןולין

קולבןדניאל :זמרתשמיר,ירון ,שנבלאלעד

בית-תמי 26.10.2002

תפאןרהעיצןב ,ריקןדי,כןר "חתןנהיי

שטרן,מיה ,שרעביתןמרןתלבןשןת:

שרגלגליה :מןסיקה

 :בימןיפינטן,ענבלכןרי:פינטןענבללהקת"בןביז"
פןלקאבשלןם 8.11.2002 

הבמהלאמנןיןתהמשכן

גןןיןהרמלין,נגהגדות,רןתםבק,טליה

 ,ולדינגר,נירנןסן,בשמתאמברטןןגייימס

סןסלריןבל ,פישזןןצביקה ,חורשקרן

14.11.2002 

זיןרןנית ,מירןדפנה ,אמןץגילת  :ןבימןיטקסטזין,רןניתי:כןרייבןץ"***

 ,לידרדליהתלבןשןת: ,דברהרביד

שפריריןבלמןסיקה: ,שמשקייג :תאןרה

 ,אשל-צאבלאירנהקןרי,מרטיןלדין,לילייימאיא/***

ביטןןשלומי 14.11 .2002 

תלבושןתעיצןב ,ביטוןשלומיכורי:

אסנתרודה,אלוןרונן,צחי :ןחלל

שמש,גיקיתאורה:לאון,

קריספיסטמיר :מוסיקליתעריכה

 ***ללכת"לנןראוייק

14.11 .2002 
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עמיתתלבןשות:רז,רננה :יכןר

אלןן,דידי :תפאןרה ,אפשטיין

שמשקייג :תאןרה

רזרננהרז,שירהרז,יןסי ,קאנץיערה



צוקרמן,שרון ,ויינברגמאיהבראון,שחר *** IIציפוריספתאוסיי

קולטוןקמה 15 .11 .2002 

אמנותי:ייעוץ ,גודריסמין :'כור

מוסיקה:וביצועהלחנה ,ולי'גאיציק

 ,שטרנשוסענתבמה:פוסטל,קרני

שמשיג'ק :תאורה ,ליאסלולו :תלבושות

 ,בינקיאל,זיודינה ,טנא,ענתשחראיילת

דולביערהגולדנברג,עמית ,פרץימית

II לבןיזמן'*** 

15.11.2002 

 ,לוירמיתפאורה: ,בושותלת ,'כורדאנסדהדהלהקת

גולדנברג,עמית :דיגיטליתעריכה

דולביערה :תאורה

זיו,דינהניב,אליקשחר,איילתטנא,ענת *** /Iריס Vיעי'

עמיתדולב,יערהכהן,זוהרפרץ,ימית

גולדנברג

גולדנברג,ועמיתדולביערה :'כורדאנסדהדהלהקת

 ,פלגדני ,ויאגרטמרקואורחיס: 'כור

בלי /I(הדואטאולריקסוןסאמר

יערהבמה:צוביועתלבושות ,)"חוטיס

דולב,יערהתאורה: ,גולדנברגעמית ,דולב

גולדנברגעמיתמוסיקלית:עריכה

5.11.2002 

I/ תפאורהעיצוב ,דניאליענת :'כור ***"נימלטבואי

שי :תאורה ,כרמלרוניותלבושות:

יהודאי

הדרי,עמית ,יגנדורףבנימין ,גתגליה

פרידמאירונציה,יעל ,מרקאורנית

דניאליענתלהקת

16.11.2002 

I/ בת-דורלהקתאפריקה"שלגווניס

19.11.2002 

בלוסלינור :'כור

מתוךטקסט: ,יונגמןיוסי :'כור

II טקסט ,כוב'צמאת "אחיותשלוש

 ,זקהייסאסתי ,ונגמןייוסי :מקורי

אוליביה ,טובסימןוןלא :תלבושות

במבי, :תאורה ,ספינלי

גתעמנואלפסקול:עריכת

~-=-=-=-=-===~:=~~~=-
תלבושות:עיצוב ,איילשרוןכור':

שמשקי'גתאורה: ,לידרדליה

~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~ ========~==-=-=-=-=-=-=-=~ 
תדמוראילנית :וביצועכוריאוגרפיה

 ,ויסמןנהאתלבושות: ,שטיינברגוענת

 ,יניבניר :מוסיקליתועריכהמוסיקה

 :תאורהאדרת,בןניסיס :תפאורה

יורדחני

זקהייסאסתי,יונגמןיוסי *** /Iקי?יתייאיפה

20.11 .2002 

*** "Static" צחק-ירועי ,גורליצקיעידן ,אוסבורןרייצ'ל

שפיצרגבילנדא,טליההלוי, 21.11.2002

I/ קפהפעמייס"*** 

23.11.2002 

I/ איטאיזאזאיטאיזII *** 'עזימיסהר ,גילתעדי ,זימיעסהרתפאורה:ועיצובכור

אנהאמנותי:וייעוץתלבושותעיצוב 23.11.2002 

צחימוסיקלי:וייעוץעריכה ,ויסמן

ורדיחניתאורה: ,פטיש

========================-=~ 
גבאיציקיארינות,שירההרמן,מיכלהרקדניס)(בשיתוףפרידנמרוד :'כור

בראוןטליה :ותפאורהמסכותעיצוב

 ,ובה'כרושצאנהתלבושות:פרי,ד

 ,ברלאקיז ,סחרוף ,סיפורטמוסיקה:

רדיויחנ :תאורה ,קאופמןניב

---~~~-=~~==~~====== 
מוסיקה: ,חץעמוס :רעיון

(סקוונצות)בריואנוצ'ילו

 *** /Iבנוףחוריי
23.11 .2002 

I/ סקוונצותI/ **** 
27.11.2002 

טדאשי ,חץעמוסשמגר,ענת ,שכטרבטי

גריבהעמנואלאנדו,

טלעינת ,פילמוסשרון ,כנענייעלכנענייעל :'כור II רישומיס"**** 

28.11 .2 00 2 

שכטרבטי :וביצוע 'כור ****"ייסולו

באך :מוסיקה 28.11 .2002 

**** "Resta rt" באך :מוסיקה,ץחעמוסע:וביצו 'כור

29.11.2002 

ברדנה ,אדלמןרובי ,צפריראילתברדנה :'כור **** /Iשלושהיי'

30.11 .2002 

שמגרענתוביצוע: 'כור **** /Iקצריסקטעיס 4 "

ונס'גקלודאן'ז :מוסיקה 30.11.2002 
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אורחים:אמנים ם 'חהפ<,בב ·ל.ג<יישב<ם, "' ,

מרינסקי,תיאטרוןהבולשוי,גרדן,קובנטבלטסולניבהשתתפות

מלאכובולדימירשלהבלטלהקת

 IIהמכשפותליל II ,IIבולרו II"פחיטה","שחרזדה","ג'יזל",בתוכנית:

מלאכובולדימירוישנבה,דיאנהסולנים:

 IIקישוטדון IIאייפמן:בוריסבלט

09.10.02 

מוסיקה:אייפמן,בוריסובימוי:כור'הבמה;לאמנויותהמשכן

מינקוסלודויג

פלמנקוולהקתו:מרקזאנטוניו

21.11.02 

צרפת-גריבהעמנואליפן;-אנדוטדאשיחדר:ריקודיבפסטיבל

טיורים:

אוגוטIב

מסד",שומר IIהקיבוצית:המחוללהקת- 21.08.02-17.08.02

ווימאר-גרמניהפסטיבל

קיוטוטוקיו, ," MinU5 6 "בת-שבע:אנסמבל- 10.08.02-07.08.02

נהרין",אוהדשל"וירוסבת-שבע:להקת- 31.08.02-29.08.02

ברלין

טפIבמבר

סלוניקי ," MinU5 6 "בת-שבע:אנסמבל- 11.09.02

יפן"ברבורים",שינפלד:רנה- 20.09.02-09.09.02

-אתיופיתהעדה"ריקודיאסקסטה:להקת- 18.10.02-09.09.02

ניופרובידנס,יורק,ניומילווקי,(שיקגו,ב IIארהוהווה",עבר

קונטיקט-אוהיו)פילדלפיה,בוסטון,הייבן,

סיאולדאנס","דקהבת-שבע:להקת- 29.09.02-27.09.02

אוקIבובר

ברג),יוסי(מאת"פיקניק"מוזע:להקת- 27.10.02-24.10.02

פורטוגלאלמאדה,פסטיבל

סלובקיה,"אויסטר",פינטו:ענבללהקת- 03.10.02-23.09.02

לונדון

בת-שבע:ואנסמבלבת-שבעלהקת- 27.10.02-26.10.02

סינגפור"אנאפאזה",

נובמבר

אירלנדבלפאסט,אנגז'ה",יונגמן:יוסי- 05.11.02

לובלין,"זרם",אלרז:ודניהיעקובינימה- 12.11.02-08.11.02

פולין

(הצעירה) 2הקיבוציתהמחוללהקת- 14.11.02-27.10.02

"פטרלנוער:ויהודיתישראליתתרבותימי 10במסגרת

גרמניהטורינגן,חבלהחיות",קרנבל IIוהזאב",



למחולבהקצבותוקריטריוניםמדיניות

ייאליטות",שלקטןמקהל

במעורבותצורךונוצר

כמובן ,ופרטיותציבוריותקרנותשלבתמיכתןוכן ,השונותרשויותיהעל ,המדינהשלובתמיכה

ניהוליותמסגרותפיתוחגםחייבההאמנותשלחשיבותהעליית .היצירהחופשעלהגנהתוך

תפקידםעיקראתראוהמנהליםהתפתח.בתרבותהניהולתחוםולאמנות.לתרבותמתאימות

הקהל.לביןהיוצרביןכמתווכים

הארגןניהמבנה-בישראלתרבןתמדיניןת

שמינהלוהספורט,התרבותהמדעמשרדמופקדישראלבמדינתהתרבותמדיניותעיצובעל

ומעודדמסייעיוזמות,מעודד ,ואמנותתרבותבפעולותתומךהמינהל .ממנוחלקהואהתרבות

יחידיםהפעלתמעודד ;מגוונותלאוכלוסיות ,השוניםהארץבאזוריואמנותתרבותפעולות

מורשתן.לשימורתרבותיותקבוצותומעודדואמנותתרבותבפעולותוקבוצות

כמוופרטיות,ציבוריותקרנותעםותמיכותפעולותלתיאוםופועלתרבות,קשרימפתחהמינהל

אחרות.רבותוקרנותהפיס,מפעל

ומגבשתהממונה,לשרהמייעצתולאמנותלתרבותציבוריתמועצהבישראלקיימת 1958מאז

 ,חברים-160מלמעלהשלרחבהמועצהזוהיתהבעברהשונים.התרבותבתחומימדיניות

במסגרת ,באחרונההשונים.האמנותלתחומיחברים)-20כמנהמדור(כלמדורים-9-8כשכללה

חברים) 25 (יותרמצומצמתמועצההוקמה ,והספורטהתרבותהמדעבמשרדארגונייםשינויים

אמנותית.איכותלקביעתמומחיםוועדותמדוריםמוקמיםולידה

במחןלתמיכןת

הנכללת ,למחולהמחלקהשלהפעילויותמדווחותבו- 2000לשנתהתרבותמינהלמדו"ח

ופרויקטים,גופים-75בזובשנהטיפלההמחלקהכיעולה- "התרבותמינהליימחלקותבמסגרת

 4מחול,מרכזי 2למחול,ואולפניםספרבתי 17וקטנות,גדולותמחוללהקות 19כולל:

ייהרמת ,"במחולייגווניםהקבועים:השנתייםהפרויקטיםביןשונים.פרויקטיםוכןפסטיבלים

 ,צעיריםליוצריםבבמות ,בתל-אביבדללסוזןבמרכזהנערכים-בינלאומית"ייחשיפהמסך",

בתל- "תמונעייבינתחומיתלאמנותהמרכזובמסגרת ,בירושלים "הבינתחומיתהזירה-במה"ב

 .ועודליוצרים "בחממה"ואביב

כמו ,למחולובפסטיבליםדללסוזןבמרכזהנערכותהשונותבפעילויותמעורבתלמחולהמחלקה

ועוד. ,מחולוהטהפלמנקו,פסטיבלכרמיאל,פסטיבל

 ,לכוריאוגרפיםסדנאות ,לרקדניםוהשתלמויותלהכשרהרביםבפרויקטיםגםמעורבתהמחלקה

יוזמתהמחלקהבצה"ל.מצטייניםלרקדניםמיוחדמעמדוהקצאתולמבצעים,ליוצריםפרסים

במסגרתוהאתני,העממיהאמנותי,הישראליהמחולובתיעודבשימורתומכתבפריפריה,פעילות

סרטיםבהפקתמסייעת ,"עכשיומחוליילמחולהעתבכתבתומכתלמחול,הישראליתהספרייה

עםמשותפותובהפקותל"בחויוצריםשלבפעילות ,ל"בחוהמופציםמחולשלותקליטורים

 2000בשנתבמחוללתמיכההתרבותמינהלתקציב ,התרבותמינהלח"דופיעלל."מחולהקות

 .ח"ש 24,367,000היה

הגדולות:הלהקותשלושקיבלוהמחולבתחוםביותרהגבוהההתמיכהאת

I שקליםמיליון 5,674עצמאיים:ליוצריםוהבמהאנסמבל +בת-שבעהמחוללהקת

I מ 4,278הקיבוצית:המחוללהקת' 

I מ' 4,196הקלאסי:הבלטידידיאגודת

שקליםמיליון 14,148,200הגדולות:הלהקותקיבלובסה"כ

החינוןבמשרדוהאמנותהתרבותאגףבמנהלביהן-רונןזןז"ר

בישראל. C.O.F.Fראש . 1998-1977בשניסוהתרבות
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I מ 2,123לפעולותיו:דללסוזןמרכז' 

הבאות:הלהקותהיו 2000בשנתתמיכהשקיבלוהקאמריותהלהקותבין

I שןוח 784,000 :) 2001בשנתמפעילותה(חדלהודממהקוללהקת

I 1גלבןונירדרורליאתI חןוש 563,000 :רמון)למצפהעברה(הלהקהןוהלהקה

I ש 490,000 :כרמון)(יונתןישראלימחולעמותתיןועמI1 ח

I ח/ש 447,000(ורטיגו):בירושליםהמחוללעידודהעמותה

I ש 294,000דלל):סוזן(במסגרתפינטוענבללהקתI1 ח

I ח"ש 254,000 :(הלהקה)תדמורעידו

I ח/ש 245,000 :שינפלדרנהמחולתיאטרוןשלידבמחולפרויקטים

I ש 120,000קומבינע:להקתידידיעמותתI1 ח

I ש 100,000אשדוד:פאנובבאלטI1 ח

I 1ש 70,000 :חיפהבלטI ח

I ש 50,000 :אלקייםאשרה-תנועהתיאטרוןI1 ח

I ש"ח 50,000מיאלניק:תמרה-למחולירושלמיתיאטרון

I ח/ש 30,000 :תל-אביבמוזעבלהקתצעיריםיוצריםשלהפקות

ח I1ש 3,205,000כ I1סה

 ).האתניהמרכזבמסגרתהקצבהמקבלתענבל(להקת

מטעםרמתםעלמקצועיאישורשמקבליםנוספים,וגופים ,שנהמדימתרחבתהתמיכותרשימת

לרשימתהנוספיםוהמוסדותהגופיםברשימותנכלליםלתרבות,המועצהשללמחולהמדור

הצעיריםהיוצריםעמותת ,יונגמןיוסילהקת :הבאיםהגופים-2001בנוספוהשארביןהתמיכות.

המחלקה .תמונעתיאטרון ,תנועהלכתבהאגודה ,גודר)יסמין ,דניאליענת ,דרנעהלהקת(עבור

כדיש/ח, OOO,1,200כ-שלסכום 2000בשנתעצמאיםליוצריםהאגודהבאמצעותהקצתהלמחול

הארץ.ברחביומופעיםמקצועייםרקדניםעםהפקות ,מקצועיתפעילותצעיריםליוצריםלאפשר

 .המחולכמול IIבחורבהכהלהצלחהבוזכוישראליםשאמניםבמה,אמנויותשלתחוםעודאין

והסתכםהלהקותשלמהוצאותיהןלמחציתאפילוהגיעלאהציבוריתהתמיכהשיעור

הכנסות ,) 30% (ח 1Iש 'מ-17.19בהסתכמוהעצמיותההכנסות .) 49% (ש"חמיליון-27,75ב

11בהסתכמוומתרומותמקרנות  .) 20% (ח I1שמ'-38.

שתמיכתווהספורט,התרבותהמדעמשרדהתרבות,ממינהלבאהציבוריתהתמיכהעיקר

 80%הלהקות,שלההכנסותמכלל 39% (ח I1שמ'-22.12בהסתכמהבסקרשנסקרובלהקות

 .הציבורית)מהתמיכה

למחוללהקצםתוהחדועיםהיומניםהקריםדיונים

והתרבות)החינוךמשרדאז(שהיההתרבותמינהללתמיכתקריטריוניםגובשו 1992בשנת

11הןוהתשמהתקציביסודותלחוקתיקון IIעלהתבססואלהקריטריונים .תרבותבמוסדות 1985 

עםבהתייעצותיקבע 1Iתקציבתמיכותסעיףעלהממונהכינקבעבו ,'הףיסעתת )א( 3סעיף

תמיכהלצורךתקציבסעיףבאותוהסכוםלחלוקתשוויונייםמבחניםלממשלההמשפטיהיועץ

המשפטיהיועץעםהתייעצותלאחרפורסמו,זהחוקמתיקוןכתוצאה .ציבור/במוסדות

במסגרת 3ואמנות.לתרבותובמפעליםבמוסדותלתמיכותלקריטריוניםמבחנים ,לממשלה

איכותוביניהם:הבמהבאמנויותלתמיכהמרכזייםקריטריונים-14כנקבעוהאלההמבחנים

לאממקורותוהכנסותתמיכותמקורית,יצירה ,מקומי) ,אזורי ,ארצי(לאומי,המוסדאופיורמה,

(t2 

מיקום ,המועסקהאדםכוחהיקף ,ממשלתיים

 ,חדשיםקהליםהכשרת ,ניידותגיאוגרפי,

 ,שוניםמפעליםהמוס,דשלקיומומשך

אלה(קריטריוניםועוד.תרבותלמיזוגתרומה

 ).מדויקיםכמותייםבמדדיםמבוטאיםאינם

נקבעולאמנותלתרבותבמועצההמחולבמדור

להקותשתייכלולבישראלהלהקותהרכבכי

להקהקלאסי,בלטלהקת ,מודרנימחול

 .אתנימחולולהקתרפרטוארית

החדומיםהקריםריונים

להקציבהתרבותמינהלממשיךבינתיים

 ,במקבילאבל ,הנ/להקריטריוניםלפילמחול

 ,חדשיםקריטריוניםמגבשותמיוחדותועדות

עתירותבעקבות ,ץ/הבגדרישתפיעלזאת

פורסמוכהעד .ותיאטרוניםתזמורותשהגישו

ובתחוםהמוסיקהבתחוםקריטריונים

 4 .) 2002(בשנתהתיאטרון

מרכיב ,במוסיקההחדשיםבקריטריונים

25למגיעושיעורוהקובעהואהאיכות %-

האיכותהנתמך.הגוףמדורגפיושעלמהניקוד

 i )-10-1מ(בסולםמומחיםועדתידיעלתיקבע

המקוריתהישראליתוהעשייההיצירהמשקל

אמניםהעסקתמעודדגםהמסמך . 10%הוא

הקבועהאמנותיההרכבשלמשקלו :ישראלים

הגיאוגרפיהמיקוםמשקל , 25%יהיה

זה(קריטריון 10% :הלהקהשלוהניידות

שלהסוציו-אקונומיבסיווגגםמתחשב

 , 40%הוותק:מרכיבשלמשקלו ,היישוב)

 , 20% :ותוכניו!!)קונצרטים(מספרהפעילות

ילדיםבקרבמיוחדתופעילותמוסיקליחינוך

וגיווןתרבותירבדיאלוגעידוד , 2% :ונוער

הפעלתתהליך . 4% :מוסיקלייםסגנונות

בשנההדרגתי.יהיההחדשיםהקריטריונים

מ-ביותרהתמיכהשיעוריפחתלאהראשונה

שלאחרובשנתיים ,הקודמותלשניםביחס 5%

 .-10%בהיותרלכלהתמיכהתפחתמכן

 ,בתיאטרוןהחדשיםהקריטריוניםבמסגרת

פיעלקבוצות,לארבעהתיאטרוניםמוינו

 ,בינוניגדול,תיאטרוןפעילותם:והיקףגודלם

הקריטריון .הפקתייםפרויקטיםוכןוקטן

היקףהוא ) 50%-60% (למימוןביותרהחשוב



גיאוגרפימיקום ,) 15%-20% (איכןתהם:נוספיםקריטריוניםהפעילןת;

עברית):שאינןבשפותבפרויקטים(תמיכהלשןניוייחוד ,) 10%-15% (

תשובהבהםשאיןהיאאלהבקריטריוניםהעיקריתהבעיה .) 5%-10% (

 .המקוריתןליצירהחדשיםלתיאטרןניםמספקת

ועולותהחדשיםהקריטריןניםאתעתהמגבשיםהמחולבתחוםגם

תשובהלתתהקריטריוניםיצטרכועליההבעיותאחת .דומותבעיות

קבעכך .אמנןתיתאיכ~תוביןכמותייםמשתניםביןהקשרמהו-היא

ענייןבכלייאדלנוער):ארציתיאטרון 3792/95(בג"ץבפסיקתובג"ץ

ככלאןבייקטיביתהערכהשיאפשרןמבחניםלקביעתלשאוףצריךןעניין

לכמתדרךלמצןאדהיינןהיא".בשמיםןלאהעניין,מהותפיעלשניתן

 .איכות

בג"ץלוותיקים.חדשיםמוסדותביןהשןואההיאנוספתחשובהסוגייה

מוסדותולתקצבחדשיםמוסדןתשלצמיחהלאפשרדרךלמצואדרש

המוסדותשלתקצןבםאתהמנחיםקריטריוניםאותםפיעלישנים

 .החדשים

לתםיכהנוטפיםםקויות IDוחיפובוימייתתםיכההבםחת

תמיכותיהאתלעגןהמדינהעלאיכןתית,אמנותשלקיןמהלהבטיחכדי

מרכזייםמוסדןתלקבועבחוקים;המקןמיןתהרשויותתמיכותואת

רב-שנתיתקציבלקבועקיומם;אתולהבטיחבאמנןת(לאןמיים)

מקורותלחפשחייביםהמחןלגופיוראשיהמדינהבאמנןת.לתמיכה

כדרושלתמוךהמדינהעודתוכללאהארוךלטווחכינןספים,תקציב

יימפעלכמונוספיםמקורותלחפשישעבודה".ייעתיריאמנותבגופי

קהליםלהכשירישופרטיןת;ציבוריןתקרנותהעסקית,הקהילההפיס",

ןבחו"ל.בארץאלהלקהליםאמנןתבשיווקולסייעחדשים,

תמיכותשעניינןהחלטןתבישראלשמתקבלןתהעובדהלסיכום:

הגבוההיחסיושיעןרןהתמיכותגובהאמנות;במופעיציבוריות

פיתןחשלהתהליךוהפרויקטים;המפעליםהלהקות,בתקציבי

בישראלשקיימתמלמדיםאלהכל-ןלהמלצותלתמיכותקריטריונים

ומנוסחת,מגובשתאחתמדיניותשלבמובןלאאןליתרבות".יימדיניות

התרבותהתפתחןתעלהמשפיעותפעולןתקיוםשלבמובןאלא

ישהאםומהויותיה?תכניהמבחינתברורהזומדיניותהאם sוהאמנות.

הואהעיקריהעיסוקהזהבשלבובכן,הצלחתה?לבדיקתמדדיםלה

מדיניותלשם .לפתחםשישובפרויקטיםבמופעיםבגופים,בתמיכןת

חשוביםכמרכיביםןאמנןתתרבותראייתשלבמובן-מערכתית

ןלקהילןתליחידיםלסיןעשנתיתרבתןכניתלגבשיש-הפנאיבתרבות

עלולשמןרליצורלאמניםלסיועאמנות,עםלחייםזכותםאתלממש

לתושבישתאפשרבמדיניותצורךיש .הןלםשכרלהםולהבטיחמעמדם,

אמנות;ביצירתולהשתתףתרבותמפעולותליהנותשווהזכותישראל

ובאמנות.בתרבותהעןסקותהשונותהמערכותכלביןתיאוםתוךזאת,

פיתוחהבנושאהציבוריהדיןןשלהמשךדורשהללןהמרכיביםמכלול

 .בישראלוהאמנותהתרבותלקידוםאבתוכניתשל



-לשוויץבלגיהביוזמנה

כבישייאו "בךמתבונןלא

-סטוארטשלללהקתה

לפני ,שהיולפניחולפיסהאירועיסביטוי,

החושיס,במערכתשנקלטהלחוויהשהפכו -.--.:..._-----, 
ולשמר,לתפוסשאפשר

הכוריאוגרפיתשלעבןדותיהשמןת

סמנסההכןריאןגרפית

רחי'חור-לח ,שלמההלאבתנןעה

שממהותחלקאךשהם

כביתזכוכיביתומשמשב"אליבי"

~'יח y. Jr1ןדרבודפר,לכלביתזהולמשתתפים,

הקטהפרטיםמכלולהחיים,אירועי

שלכואבתלמציאותשמצטרפים

לרשותואנושיים,ובדידות

מרופטבגדכיסא,עומדים

אנושלבנילהזכיריכולהוא

הניסיונותאדמות,עליקיומו

אוליאו ,התייחסותמעטלבקש

מצדמופגנתבהתעלמותנתקליםגופני,

השומעים,

ביקשה ,האחרונהליצירתההכנהכעבודת

קטעיעבורהלאסוףמחבריםסטוארט

שהסיפוריםלההיהחשובוזיכרונות,סיפורים

שקיבלההסיפוחיםקטעיאמיתיים,יהיו

גוףשלאלימהבפגיעהכולםעסקוובחרה

בגוף,

גוףבשפתהרקדנים,מספרים "ב"אליבי

שהפכוילדותזיכרונותכאב,עדמתומצתת

בחייהםהיוםגםאותםשמלוותלטראומות,

הגיוניהסברלהםשאיואירועיםהבוגרים,

נשארואלא ,בנוילסיפורהפכולאולכו

 ,הרקדניםשל

ללאנעהרקדנים

רחאלימות ,ראשונית

שלנוהאכפתיותלחוסררקלא

בישלנוהאכפתיותלחוסרגסאלא

סטוארט,שלרקדניהטוענים ,לעצמנו

לסכנותגופנואתשמפקיריםהראשונים

החייםבקצבלעמודכדי ,הרסנייםולגירויים

העכשןוי,

המןסיקליתלעבןדהבסיסמשמשזה

ר>'דרו"ח 1\וביצירתבבנייתסטוארט

מעולםהלקןחים ,תנןעתיים

מעולםאוהוידיאואמנות

כרקעמשמשיםהמודרנית,

נדכךלגוף,גוףביוארעיים

הגוףבתוךשגרהשהישות

ארוך,בתהליךבמכוון

 ,וניכור

סטוארטשלבכוונתה

משמעיות,חדמתשובות

אינסוףעדלהמשיךא ,כולוהגוףהכוריאוגרפייםהמבנים

אינסוףעדמרותקיםאותנןגםולהשאיר

נחשפיםוהאינטימיהפרטי ,למתרחש  '"'''לר, Jרלהופכתמבוקרהבלתי

44 
מנהלתבארץ_התיכוניותהמחולמגמותממקימי-לנדרוניתד"ר

שלהמחולואנםמבלברמשיידלאמנויותבאקדמיהלמחולהמגמה

מחול,בנושאמאמריסלפרםסמרבהבגרמניה,רמשיידהעיר

מגשלהכוריאוגרפיתביצירתה

יכולתללאסטוארט

חיינן,שלהפנימייםהמרחבים

 ,שלנירקלהישארשרוציםאלה

ואליםמהירבסחףנקרעים

 ,החןץאלונפלטים

שאיבדהתנןעהמציגהאליבי"יי

הוצאשתוכופריכמו ,עצמהאת

המצומקת,קליפתורקונשארה

המחולחלליאתסטוארטמעצבת

מהוהיםהרקדניםבגדי ,שלה

הבמהעלהרהיטיםומרופטים,

רגלחסרתספה ,ושבוריםפגועים

 ,רקדועליהכשמתיישבמתנדנדת

 ,תנועתויציבותאתןמערערת

חוליוכלבהכולקשורהכול

 ,במהירותמתפשט

החרדותביוהקשרגרםאולי

בעקבותשהתעוררוהקיומיות

שלתכניהלביובספטמבר 11

מבקרישכללכ,ןסטוארט

הכתירובגרמניההחשובים



י-
ב לנדרונית
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ול nממבקךתךונות nהאהשנ'סובשבע"דבך",נו","נלנ'סהעיתשלול nממנקךתלשעבךבךפמן-אוךה

לוי-שךהשלעבודתהעל ,) 1993 (פות" n '"בךגלייסמנטךיהדוקהטךטובמאיתיוצךתפוםט"."ג'ךוםלסשל

תנאי.



הפעסהןקדשה , 2002בסתיןשהתקיימה ] Lyonנבליןןלמחןלהביאנלה

שמדרןסהיבשתיהגןשככ,כשהכוןנהטינית,האמריקהנושא

 ] T erraלטינה''טרההמןנחצ'ילה.קצהועדודרומהממקסיקולארה"ב,
] Latina דןןקאנבחרהלטינית,בשפההללוהמדינותגושאתהמגדיר

הןאהפןליטיתהתקינותומבחינתמסוים,ריחוקמציגשהואמשום

יששלההבידןלשללשןןהלטינית','אמריקהכגוןמהגדרותפחותרגיש

רבים.מתנגדים

שהואזה,לפסטיבלמדינןת,מכתריסרלהקות 34הגיעוהשנה

מנהלןבאירןפה.ןהחשןביסהגדןליםהמחולמפסטיבליאחדבמתכונתו

בקפידהשבוחרהוא ,] Guy Darmet [דארמהגיןמייסדן,האמנותי

מסויס,גרפיגיאןאזןרעלוכזומרמעמיקמבטהמאפשרותמסגרות

'טרהאוההיסטןריתהמשי''דרך ,התיכון'היס'אגן,למשל:כמן

מצב,תמונתלהעמידביכולתוהןאנושאיפסטיבלשליתרןנולטינה'.

מרכיביה.סךעלעולהאחתשלא

מיליון 4.5הוקצבו(השנהעצוסהוא 2002לשנתהביאנלהתקציב

שמתלווההנרחבת,הקהילתיתהפעילותאתהמאפשרוהןאדולר)

המסןרתי,המחולותמצעדאתלקייסהיהניתןלאבלעדיןלפסטיבל;

הדרך-האשארץאלגרנדההריו'מנהרהכותרת:תחתהשנהשהתנהל

כלומהפריפריה.מהעירחןבביסרקדניס 4500חלק

תקציבוכןמקצועיתהדרכהמקבליםבאזור

הקבוצןתביוהמצעד.עבןרכוריאוגרפיתיצירה

שמשבמשקפימאופק,טנגושרקדןזןגותקבוצת

עיןןריסרקדניסשמחציתהלהקהזוכיהתברר

נןספתלתמיכהתנאיגסהיאזןמעין

שבןתרבןתי,לפלןרליזסנןטהדארמה

העכשוןיתהאמנןתיתמהשפההשןאבמחול,

כוללצרןף,פןלקלורימחןלומאיד,ך

הןאבידורית-ראוותנית.אןריינטציה

משיקןליסגסמןבהקת,אליטיסטיתעמדהעסהמזןהותמבחירותנמנע

דארמהבלבד.אניןלקהלפןנהאינןןלכןמקומית,פןליטיקהשל

בנסיעןתמרבההןאכךןלשסטעמיסשלרחבמגןןןלספקמשתדל

בבחירהמשתקףהאישיטעמןכיברןרהנבחר.הנןשאלאזןריתחקיר

מןפעיזאת,לעומתבפסטיבל;חלקלןקחןתבלטשלהקותנדירןלכן

ןבריבןימרהיבןתתלבושןתבחילןפיהמאןפייניסבידןרי,מחןל

האמפיתיאטרןןבמתמעלבעיקרביאנלה,בכלמןצגיס ,משתתפיס

להקןתארבעאלההיןהשנה,צופיס.אלפינשאביסשאלין ,הרןמי

בדרןס-אמריקה:ןהחשןביםהמסןרתייסמהקרנבליםשנייםהמייצגות

אןרןרןוקרנבלשבקולןמביה ] Barranquillaנלהנקיבברהקרנבל

מהמסןרתשאןביסהמקריסבשניהתכניסשבבןליביה. ] Ouroroנ

ןהסההיסטןריןתהתמןרןתלאןרשנןצרההמקןמית,תיתבןהתר

הראשןנהבמחציתאלו.עמיסשלהתרבןתיהמרקםאתמשקפיס

מייצגחתךהסתמןנכחתי,שבההפסטיבל)שלהשבןעןתשלןשת(מתןך

הפולקלןריבקןטבחלקלקחןמח,דהפסטיבל.שלהאמנותיהקןשל

גםכמןןמקןלומביה,שמבןליביההקרנבליסלהקןתלעיל,כאמןר

בעקבןת-1962בהןקמהזןלהקהקובה.שלהלאומיתהפןלקלןרלהקת

שלההשפעהבאזןריבמיןחדשצצןלאןמיןת,פולקלןרלהקותגל

לאןמית.זהןתלבססההיתומטרתסקןמןניסטייס,משטרים

אתששבתהמפרן, Tijeras De Ayacuchoלהקתגסשייכתזהלקוטב

חזןתבעליונמוכיס,מןצקיסגבריםארבעהחלקלקחןבלהקהלבי.

אתרקדןהםהאנדיס.הרישלהגבןהןתמהרמןתשמןצאםרצינית,

נפילתלאחרמיד ,-1565מכברבכתביםהמתןארפרייס",המסיימחול

הקןמבינציןתמשפטי 300כלעלזה,עתיקמחןלהאינקה.ממלכת

שניםבמשךהספןריס,לתלמידיןמרקדןמןעברשלן,הוירטןאוזיןת

רואהאינההקתןליתהכנסייההיןס,עדהרשמית.להסמכתסעדרבות,

התנגדןתאתהמתארהמספרייס",ייריקודמסורתשימןראתיפהבעין

שלהתרבןתיהדיכוילכוחותהילידית-אינדיאניתהאוכלוסייה

מאחרהאינקוויזיציה.שליחיהיו-16הבמאהשנציגיההכנסייה,



תבתרביליםיהפולחניהאירועים

אמריקהבדרוםהעממיות

לפגושהיהאפשרבליון .ובמרכזה

דווקאהאבסור,דלמרבית,בהו

 'איוםבמיסתהממס,דבלב

בקתדרלהלאמניםשהוקדשה

Cathedraהחשובה l St. Jean . 
דרךזובכנסייההמבקרקהל

אותהמצא ,'איוםמדי ,קבע

 ,באורחיםלקירמקירנדושה

כמורהבאנשיבהשתאןתשצפו

מוביליםכשהם ,שונותבדרנות

 ,קרנבלרקדני 150מעלשלשובל

המצעד

Le defi le 



ב~ Mיייייייי' Iljטי~~וחוסרכעשור,לפני
ןעו.דכלכלית

מקסיקןשלהלאןמיתהמחןללהקתהיתהאמירהבעלתנוספתלהקה

Na [ רבמחןלשהעלתה

ממצןקהכתןצאהאיידס

ביניהםשלהם,הייציגבתלבושות

מזמירילשמןעבמקןם ;] Diabaljlנ

'מיסהאתבכנסייהשמעו

 .] Ariel Ramirez [רמירז
היו,פןליטייםבנןשאיםנגיעןת

המחולמלהקןתרבןתשל

שלביצירתובחרהמןןנצןאלה

]' Kindertotenlieder , אתמידשמעלהשם

ברבןתמכברלאעדשהיוהדיקטטוריים,המשטריםתקןפתשל

עלשנחטפןאלפיםאןתם'הנעלמים',האנשיםנושאהאזןר.ממדינןת

גםלביטןיבאבעינןיים,ונרצחולמשפטזכולאהשלטונות,ידי

נןגעתאףמארו .] Maguy Maנח·מארומאגישלהחדשהבעבודתה

דרןםאוכלוסיןתשלברתיןהתרבותיהכלכלי,הניצןלבנושא

שלהאנןשיהעושרלצדאמריקה,

רןאהבאלההיאהאחתחיים;גנןולעסוקבחרןמהלהקןתשתיים

] Bale Rua [ שרירייםמגבריםבתהמוהיפ-הופ,להקת-מברזיל

כפייםבעבןדןתריהעסקידנים,חלשהפכןלפני .אחתןבחורה

לההיאהשנייההרחוב.אתעזןבמזלםשהתמזלעדמזדמנןת,

ןטרנסקסןאלים,ומןסקסןאליםקבוצת- ] Le Cebra [סברה

עםןהיתקלןיןתבזנןתפעילעברבעלי,חלקממקסיקןמיליטנטים

 ,] Jose Rivera [ריןןרהחןזההלהקה,מייסדשןנןת.בנסיבןתהחןק
כשבחרשנים,ששלפניעזמזהירה,קריירהבעלידןערקדוהיה

עברןעללהתוודןתמיהרעיתןנאים.במסיבתזולהקתןאתלהקים

תאןרהאמצעירקדנים .שניםמאה

בדמייך,שניחן ] Raul Parro [פארוראולוהכןריאוגרףומגוונים

ובאמצעיםרב,וענייןהומורעומק,הזאתהאמנותיתלמחווההעניקו

 .הקודמתהמאהתחילתשלרוחהאתששחזרהחןויהיצרן ,זמננןבני

 ] Quasarנקוואסרגטיתהלהקה,זכתהביותררבהלהצלחה
מברזיל,

מרשימות,ונפילותגלגןלים

סחרןרים,קפיצות,תנועןת,

מבןטל.לאחןעל,שומרים

 .הרקדניםשלהחןשניתהזרימהואתהאנרגיותאת

הנושאבניהןלן.האחרןןהפסטיבלאתדארמהיקיים

מסןים,אירופאיבנושאלטפלמבקשדארמהאךפית,

אם ,שלוביןתרהאישיהפסטיבלכנראהיהיהזה,אישית.ראיימזןית

בו.יחזןרלא

שנבעוד
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Notes 
1. Among the companies that arrived during the earLy 1950s: BaLLet 

Tropicana (1952), BaLLets des Champs ELysees, RoLand Petit, 
London FestivaL BaLLet, PearL Primus (1951). 

2. ImanueL Bar-Kadma, "The Man's Visit," Yedioth Ahronoth, 25 

JuLy 1986. Gertrud Kraus was the most prominent dancer and 

choreographer in the Ausdruckstanz styLe in IsraeL. 
3. On the reLation between American Post-modern dance and the 

inception of Fringe dance in IsraeL, see : Ruth EsheL, 
"InstitutionaLization and CentraLization: Dance in IsraeL 1964-
1977," Dancetoday, no . 6., Sept. 2001, pp. 4-14. [Hebrew and 
EngLish]. 

4. Manning and Benson, "An American Perspective on Tanztheater," 

The Drama Review, no. 20, VoL. 2, Summer 1986, pp. 57-59. 
5. Gideon Ofrat, "What do IsraeLi Painters Feed on?" Ha'aretz, 14 

Feb. 1986 [Hebrew] ; ALso printed in: Touching - Israeli Art in 

the Late 1980s (JerusaLem: IsraeLi Art, 1988), p. 60. [Hebrew] 
6. Ruth EsheL, interview with Avishay AyaL, December 1995. 
7. See: Ruth EsheL, "CLassi caL BaLLet - IsraeL Dance's Stepson," 

Dancetody, no. 2, JuLy 2000, pp. 85-93. [Hebrew and EngLish] 

ALso: Ruth EsheL, Dancing with the Dream - The Development oj 

Artistic Dance in Israe11920-1964 (TeL Aviv: PoaLim Library, 1991), 

pp. 49-62. [Hebrew] 
8. Berk danced in Kraus's company in Vienna. On the 
work of Fred Berk and his wife, Katya DeLakova, see: 
Judith Brin Ingber, Victory Dances - The Lije oj Fred 

Berk (TeL Aviv: The Dance Library of IsraeL, 1985) . 

[Hebrew] 
9. See TiLLe RossLer's fiLe at the Dance Library of IsraeL, 

TeL Aviv. 
10. Ruth EsheL, interview with Nava Zukerman , 

August 1996. 

11. The Institute for Movement Education was 
founded by Yehudit Bineter and Lotte KirsteLe. 
Dance studies at the Kibbutz Seminar (as in the 
Kibbutz in generaL) were infLuenced by the 

Ausdruckstanz styLe, and did not refLect generaL 

tendencies i n IsraeL. 
12. In retrospect, after SaLLy Banes' book Terpsichore 

in Sneakers: Post-Modern Dance was pubLished, it 
became apparent that IsraeLi creators were cLoser 

to that sub-current of Post-modern dance than to 
AnaLyticaL Post-modern dance. The Metaphoric Post
modern dance did not disparage feeLings, mixing 

art forms, narrative and theatricaLity. 

13. Gideon Ofrat, Touching - Israeli Art, p. 118. 

14. Shosh Weitz, "ReLations Constructed and de

Constructed," Yedioth Ahronoth, 23 March 1984. [Hebrew] 
15. The demon and ecstasy are mentioned in the titLe of Susan 

Manning's book on Mary Wigman's work: Ecstasy and the Demon: 

Feminism and Nationalism in the Dances oj Mary Wigman 

(BerkeLey: Unive rsity of CaLifornia Press, 1993). 
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It is abundantly clear that Israeli creators have never waived 

expression and message. Following Pina Bausch's visit to Israel, 
her style became a role model and Israeli creators of Movement 
Theater were confirmed in what they had already been doing 
unconsciously. However, Movement Theater productions in Israel 
are much poorer, with fewer participants, they are less violent 
and their movement is richer.The Ausdruckstanz style of these 

creators' early studies was suddenly seen in a new light. 
However, their work does not exhibit the expression and feeling 

of Ausdruckstanz as they had fi rst studied it, nor does it 
demonstrate the expression and dramatic feeling of Modern 
American dance, to which they were exposed later; it is a 
combination of the two, supplemented by distance and 
'objectivity' inspired by Metaphoric Post-modern dance. 

In their eagerness to adopt Modern American dance in the 
early 1960s, and to create 'Other Dance', inspired by the great 

revolt of Post-modern dance, in the late 70s, Israeli creators 
failed to notice how connected they have remained to the 
Ausdruckstanz style. In retrospect, thirty years later, they have 

realized what they hadn't known at the time - Ausdruckstanz 

had permeated them . 

דרפלרמורלצ'לוס: ,ל"זאופק

The Gown of Stones", by Ruth Eshel and " 
, the sculptor Abraham Offek 

photo: Morel Drapler 



dressed in cLothes that often remind us of OLd TeL Aviv, of the 
mustiness emitted by the Luxurious cLothes of another worLd 
that was Left behind, and of the scent of Eastern Europe that 
has wandered into the MiddLe East."14 

ELkayam's Ladders is imbued with the magic of a 
contemporary fairytaLe; it is an odd story, in the spirit of the 
adventures of the Baron of Munchhausen, about a man who 
'fishes' his wife. The apartment in which the pair Lives seems 
ordinary enough, but a second Look reveaLs that it is 'enchanted'. 
The tabLe and chairs have Legs in different heights, and the 
tabLe is aLso oddLy tiLted. Cinematic characters enter and exit 
the apartment through the window, Like an American version 
of the knights and princes of European Legends. 

A Gown oj Stones (1980) created by me in coLLaboration 
with the scuLptor Abraham Offek, revoLves around a purification 
rituaL, and Diapered Branches (1983) and Myth (1986), in 
coLLaboration with the scuLptress DaLia Meiri, deaLs with fertiLity 
and birth. Thus, the works respond to an internaL, unconscious 
need for purification and immortaLity, a wish to endow Life 
and action with meaning beyond daiLy routine. This is 
comparabLe to Mary Wigman's works, deaLing with a demonic 
worLd of super-human ecstasy and obsessions. 15 



and reinstated 
improvisation as a 
dominant element in a 

joint creation process by 
choreographer and 
dancers, along with the 
wish to create a personal 
movement idiom - as was 
the case in Ausdruckstanz. 

Unlike Postmodern 
creators elsewhere, local 
'Other Dance' creators had no 
wish to be liberated from 
message and expression. An 
analysis of works created by 
the first generation of 
Movement Theater creators in 

1srael indicates a common 
motif: a search for answers 
related to the nature of life and 
interpersonal relations - apparent 
especially in the works of Ruth 
Ziv-Ayal, Oshra Elkayam, and Nava 
Zukerman. Like Ausdruckstanz 

creators - whose most outstanding 
characteristic is the preoccupation 
with the self - they are in torment, 

wrestling and exposing themselves, theirquestions directed 
inwards. According to Gideon Ofrat, this implies delving into 
philosophy books, struggling and agonizing in weighty 
contemplation. Ofrat recognizes in such works the spirit of German 
Romanticism that gave birth to German Expressionism.13 

Oshra Elkayam has been carrying for years notebooks filled 
with contemplations on the meaning of life. A reader might 
mistakenly assume that the writer is not a choreographer but 
a philosopher who insists on understanding whence she comes 
from and where she is headed, and how to pass the time 
between birth and death; how to reconcile the wish to conquer 
new goals, to climb ladders (Ladders, 1989), with a life spent 
dashing from one terminal to another (Terminal, 1984). The 
Death motif, typical of the Ausdruckstanz, has been haunting 
Elkayam since the death of her husband, a pilot in the Attrition 
War whose plane plummeted into the sea, never to be recovered. 
His sudden death and the lack of a gravesite reinforced her 
feelings of insecurity and remoteness. 

Some ofthe works - Ziv-Ayal's Remembered Headlines (1977) 

and Tear and Wear (1982), Zukerman's Five Screams (1986), 

and Elkayam's Ladders (1988) - reflect memories related to 
World War 11 in Europe. Reference to the Holocaust and to 
Fascism is only implied. The subject of Wear and Tear, for 
instance, is refugees, and "the characters created on stage are 

---,..-1:;2 

שולבי[וחמדי"בפלדמיתהיקדב'ס:א"ל,'ו Tיותמאת ) 1986 ("החלון"

The Window", 1986, by Ruth Ziv Ayal, performers: Martha Reinfeld " 
and Hemed Schulberg 

, 

Nava Zukerman, 
two performances in the 1950s particularly 
influenced her work. The first was Kraus's solo in Habima's 
theater production of Peer Gynt, and the second was Hana 
Meron's performance in the play The Spirit Inn. 10 This explains 
Zukerman's choice to study dance at the Movement Department 
of the Kibbutz Seminar, headed by teachers identified with the 
Ausdruckstanz style.11 The only exceptions were Rina Schenfeld 
and myself, who had not studied with teachers identified with 
that style. 

1t is therefore no coincidence that when introduced to 
American Post-modern dance, these choreographers felt a 
kinship to its Metaphoric branch.12 They were influenced by 
the works of Meredith Monk and Kei Takei, and less taken with 
Analytical Post-modern dance, such as the works of Yvonne 
Rainer and Trisha Brown. Merce Cunningham and John Cage's 
ideas were enthusiastically and appreciatively received in 1srael, 
but no companies were established in Cunningham's style. 

1sraeli creators adopted the use of everyday movements, 
the dismantling of traditional structures and, partially, the 
'chance' method of creation as well as a joint creation process 
by choreographers and dancers and the use of props and 
electronic music, such as Cunningham's work with Robert 
Rauschenberg and John Cage. 

Postmodern dance re-awakened the dance recitals and small 
companies that had been typical of Ausdruckstanz dance in 
1srael. 1t also re-awakened the opposition to canonical style, 



to side with either, but to indicate the intensity of 
the gap between them. The birth of Movement Theater 
in Israel, legitimized by American Post-modern dance, 
and its continued development, influenced by German 
Ausdruckstanz and Dance Theater, bridged the two 

_----aestb 

The Roots 
In the 1950s, most of the artists who created in the 

Movement Theater genre in the 70s were still young 
girls. They absorbed the special atmosphere that 
prevailed in Israel at the time, the first years of Israel's 
independence, when Art felt compelled to make its 

: contribution to the young State. Avishay Ayal stated 
There is something in the atmosphere of the Late 50s in " 

IsraeL that she [Ruth Ziv-Ayal] absorbed without being 
aware of it. Art has a message, a meaning, a narrative 

. and contents. Art expresses nationaL ideals and goals 
Dance is a formal art, it is the art of the body and ] ... [ 

therefore it is an art form of Gentiles. Where did Jews 
-dance? In weddings. AlL visual arts are essentiaLLy non 

Jewish. The only Legitimacy for creating GentiLe art in our 
context is in some sort of ethicaL apoLogetics - namely, a 
message to the effect that this is profound, obviousLy 

, complex, and not just entertainment; it is suffering - Life 
6 ". history, Jewish cuLture, our situation in IsraeL 

It shouLd be mentioned that most of these creators were 
of Ashkenazi, European origins. The booksheLves in their 
homes featured Expressionist art books, the bedtime stories 
they were toLd were Grimm's taLes of witches and princesses 
in MedievaL Europe, and on the radio they listened to concerts 
by Beethoven, Mozart, Haydn and Grieg. Despite the difficuLt 

, economic times, their parents sent them to dance Lessons 
beLieving that chiLdren should get a cuLtural education. The 
girls danced and studied the piano, and the boys did gymnastics 

. and studied the vioLin 
Most of Israel's leading Movement Theater creators began 

their dance studies with teachers who taught in the 
, Ausdruckstanz style. CLassicaL baLLet was unpopuLar at the time 

since it was Labeled 'old-fashioned' and 'bourgeois' art, and 
thus girLs were sent to study the new dance form, which suited 
the spirit of the time. 7 Ruth Ziv-Ayal studied with Naomi 
ALeskovsky, a soLoist in Gertrud Kraus's company, and performed 
in her dances. Rachel Kafri began her dance studies with Nahum 
Shahar, a student of Fred Berk and Katya DeLakova.8 Oshra 
Elkayam was Gertrud Kraus's student, and participated in her 
1955 oratory 5amson and Delilah. MiraLi Sharon began her dance 
studies with TiLLe RossLer, a prominent teacher of the 
Ausdruckstanz styLe in Dresden who immigrated to IsraeL in 

" n "היימומ'כלצ'לוס:דרור,ול'אתגלבונ'רובב'צועמאתמור'סthe 1930s.9 Ronit Land was aLso Kraus's student, and compLeted 
---Gfll,photo:MicnaIRei"';m;...oan ח@. "Equus Asinus", b'i Liat Dro[ and l\Iir B her studies in England in the New Dance style. According to 

.~~~~----~--L-
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? Europe or USA 
1n the second half of the 

1970s, as some elements of 
Ausdruckstanz were 
unconsciously re-awakening in 
1srael, the question of 1sraeli 
dance's artistic influences was 

-being raised: who came first 
? Europe or the United States 

The question is important 
because it implies a struggle 

, between matter and form 
between contents and 
formalism; European dance 
clearly favors matter over 
form, while American dance 
favors form - namely, pure 

4 . movement - over matter 
There is no 1sraeli literature 

referring to the pros and cons 
of American and European 
dance, or tackling the issue 
of a possible integration 
between the two - possibly 
because the 1sraeli dance 
community at the time was 
poor in research and 
interpretation of historic 
processes and changes in 

, dance tendencies. However 
the question whether 1sraeli 
art was turning to Europe or 

to the USA did preoccupy writers in other artistic fields. Gideon 
Ofrat, for instance, wrote: "Are we treading upon mounds of 
decaying past failures, in the European style? Are we taking 
an American technological-pragmatic route? Are we creating 
out of the Eastern passivity of non-time? Are we creating out 
of Jewish cultural genetics, merging the dynamics of Kabbalistic 

We have not yet created a ב... [ ? destruction and redemption 
synthesis, but the contradictions between these four cultural 

-options split every moment of our existence. Once more: past 
future, passivity-activity, destruction-redemption - this is the 
fate of a Jewish immigrant society at a crossroads between 
East and West, between Europe and America, and between the 
great religions. Moreover, it is the artist's fate here. He has no 
choice but to be associated with this complexity - neither 
America nor Europe, neither East nor Judaism . All of them 
concurrently."5 Ofrat adds that art growing in American soil 
will encourage innovation and optimism, while German art will 
be entangled in its past, in legends, Medieval myths, the 
apocalypse and redemption attempts. My concern here is not 

אתמ "הללי"

קראוטגרטרוד

I choreography 
nd performance by 

Gerturd Kraus 

From the 19205 to the mid-50s, the main dance 
style in 1srael was Ausdruckstanz. 1n the 50s, after 

-approximately fifteen years of cultural isolation 
World War 11, 1srael's War of Independence and the 
economic depression of the 1950s in Israel - foreign 
dance companies from USA and Europe started 

performing in Israel. 1 The sharp 
technique, the technical polish, the sets 

, and lighting were innovative at the time 
. and shocked the audience in Israel 

Suddenly, people realized that 
Ausdruckstanz had practically passed from 
the map of global dance, and that the 
lights were shining upon American 
modern dance - especially that of Martha 

. Graham 
, From the early 1960s to the mid-70s 

the influence of American modern dance 
was dominant in Israel, and it seemed 
that forty years of European 
Ausdruckstanz influence had been erased 
without a trace. However, in the second 
half of the 1970s, the innovative ideas 
of American Post-modern dance made 
their way to 1srael, legitimizing ventures 

. into non-establishment experimentation 
Fringe dance came into being, and 'Other 

-Dance' performances were created, re 
awakening some elements of 
Ausdruckstanz. Imanuel Bar-Kadma wrote 
about the work of Ruth Ziv-Ayal, one of 
the central creators in this genre: "If you 

, follow the historical trail of Israeli Modern dance 
you will reach Gertrud Kraus [The most notable 

and perhaps ... בAusdruckstanz dancer in 1srael 
also Martha Graham. If you will, Europe versus 

2 ". New York 
, To what extent had Ausdruckstanz permeated 

consciously or unconsciously, the works of 
Movement Theater creators in Israel? The 
question refers especially to the main creators 
in the Movement Theater style in the second 

half of the 1970s and in the early 80s, including Ruth Ziv
Ayal, Ruth Eshel, Rachel Kafri, Ronit Land, Rina Schenfeld, 
Oshra Elkayam, and Nava Zukerman. It is particularly relevant 
to the first works created in Israeli Fringe dance, in the late 
70s and early 80s, when Movement Theater erupted in Israel, 
as aforementioned, influenced by American Post-modern dance.3 

The question is not as relevant to the 1980s, when Pina Bausch's 
works began influencing local creators, since Bausch's own 
roots are in :4usdruckstanz. 
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דרפלרמורלצ'לום:

Diapered Branches" by Ruth Eshel and the " 
sculptress Dalia Meiri, photo: Morel Drapler 
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