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המרינסקיתיאטרוןכמושמותעםהחלוציםאצלהתקשרשהבלטמכאןמוצאה.את

ועלקלאסי,בבלטהרפורמותעלהצארי.המשטרשלהטיפוחבני-הבולשויאו

דבר.ידעולא ] Diaghilevנדיאגילבשלריסבבלטשהועלוהנועזותהעבודות

דורלגדלוהקושיקלאסילבלטומוריםרקדנים-20הבשנותבארץהיולאוכך

בלטרקדןשלהלימודיםמודרנים.רקדניםשלמזהקשההיהבלטרקדנישלצעיר

רמתשלברוריםבקריטריוניםלעמודנדרשיםהרקדניםשנים.אורכיםקלאסי

המאהבתחילתהמודרניהמחולואילוקשה.רפרטוארעםולהתמודדהביצוע

הביצועויכולתהקהל,אתולרגשעצמםאתלהביעהמסוגליםברקדניםהסתפק

ללאמקצועיים,כוחותללאההבעה.יכולתלעומתשוליתנחשבהשלהםהטכנית

בארץ.זואמנותלהתפתחותסיכוישאיןהיהנראה-קהלוללאמסורת

 ,] Ausdruckstanzנההבעהמחולאתהחלוציםאימצולבלט,ההתנגדותלעומת
אוונגרדי,צעיר,מחולזההיה .העולםמלחמותשתיביןאירופהבמרכזשפרח

שביןבגרמניהובעיקרבאירופה,חברתית.מעורבותושלחופששלרעיונותשייצג

שהתגוררוועמידים,משכיליםיהודיםשלגדולהשכבההיתההמלחמות,שתי

הבעהמחולאוריתמיקהללמודבנותיהןאתשלחומהםורביםהגדולות,בערים

רקדניותשלהחברתישהדימויבעודטובה.ממשפחהנערהשלמהשכלתהכחלק

היההמודרניתלרקדניתמוסרית,מבחינהירודהיההאופרהבבתיהקלאסיהבלט

בלהקותרקדואירופהבמרכזרבותיהודיותנערותולוחמת.משכילהאשהשלדימוי

 .] Wigmanנויגמןמרישלהיוקרתיתבלהקהכמומקצועיות,
מעלהאגדתיברוךוהכוריאוגרףהרקדן . 1920השנההחלוצית.לישראלנחזור

עלהמצביעההעזהמשוםבכךהיתהנווה-צדק.שבשכונתעדןבראינוערסיטל

העותומניתמהאימפריהחלקבעברמוזנחת,בפרובינציההמתגורראמןשלרצונו

העולםשלהאוונגרדיתבעשייהלהשתלבהבריטית,האימפריהשלכךואחר

ויגמןמריהופיעהכןלפנישנהרקהתפעלות.מעוררהעיתויאירופה.דהיינוהתרבותי,

פתחהבנווה-צדק,אגדתיהופיעשבהובשנהבגרמניה,שלההראשוןהמחולברסיטל

לגרמניה ] von Labanנלאבאןפוןרודולףחזרשנהבאותהבדרזדן·ספרהביתאתויגמן

בנירנברגלעבודוהתחילהראשונההעולםמלחמתבתקופתבציריךשהותלאחר

 .לרקודללמודשביקש ,] Joossניוסקורטאליוהגיעלשםובשטוטגארט.

ההכשרהכימודרני,מחולבסגנוןרסיטללהעלותדווקאבחרשאגדתימפליא

הראשונההעולםמלחמתבזמןהקלאסי.הבלטבסגנוןהיתהלושהיתההמעטה

עם .שניםשלוששההשםהאופרה,לבלטוהתקבלבאודסהלשהותאגדתינאלץ

לטובתהקלאסיהבלטאתלנטושומיהרלארץחזרהראשונההעולםמלחמתסיום

שאיןגבוהה,ומיומנותרקעדורשהקלאסיהבלטכישחשייתכן .ההבעהמחול

חלםנלהב,שכציונייותרסביראבלמאוחר,לרקודללמודשהחלמישלבידיו

המתחדשת.ישראלבארץחדשהמחולאמנותליצור

מסנט- ] Nikovaנניקובהרינהלארץעלתהאגדתי,שלהרסיטללאחרשניםארבע

בסנט-להתגוררמיוחדהיתרשקיבלהעשירה,למשפחהבתניקובה,פטרסבורג.

אתהחלההמשפחה,התנגדותבגלללמחול.בקונסרבטוריוןלמדהפטרסבורג,

בריקודיהצטיינההיאאבללה,היתהלאטובהטכניקה . 16בגילרקלימודיה

עלייתהשנת ,-1922בהבלטים.בתוךוהשתלבושניםבאותןפופולרייםשהיואופי,

האופרהאת ] Golinkinנגולינקיןמרדכיהידועהרוסיהמנצחייסדלארץ,

באופרהלהופעותיהבמקבילבלרינה.לפרימההתמנתהוניקובההארצישראלית,

בתל-אביב.לבלטסטודיוניקובהייסדה

הקטנההבמהעלאופרות 49להעלותחוצפהמעטלאוגםחזוןהרבהצריךהיה

נערותמכמהמורכבהיהבלטדההקורעדן.ראינועשלהאחוריהמעברללא

 ,] Braininנברייניןדוידנובלהדאנסרהיהבלרינההפרימהשלזוגהובןחובבניות,
התקבלהאופרהייסודבעוינות,נתקלשכאמורלבלט,בניגודדבר.ידועלאשעליו

נסעהוניקובהתקציבמחוסרהאופרהנסגרה-1929בחשוב.חלוציציוניכמפעל

לארץכשחזרה .הקלאסיהבלטעםשלההחלוציהפרקהסתייםבכך .לארה"ב

 ,עצמובפנימופלאסיפורשהואהתימני,הבלטאתייסדה-30השנותבתחילת

כאן.לעניינוקשראינואבל
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בארץ.הופעותלסיורירביםאמניםהגיעוהעולם,מלחמותשתיבין ,-30הבשנות

 ] Sorell [סורלרותקראוס,גרטרוד ,] Koner [קונרפאוליןהרקדניות-האמניםבין
רקדניותהיוכולןשנקר,אתלהוציא .] Shankar [שנקראודאיההודיוהרקדן

ארבטובהמיהשלהיהקלאסיבלטבסגנוןהיחידהסיור .ההבעהמחולבסגנון

ואיןשנתייםבמשךהופיעוהם .-1934ב ] Ziglovsky [זיגלובסקיולנטיןבעלהושל

לרקודהוזמןולנטיןלעזוב.החליטושנתייםכעבורזו.מתקופהעדויותכללנו

רוחותכשהגיעואבל ,] Massine [מאסיןליאונידשלבלהקהקרלומונטהבבלט

 .] Mordkin [מורדקיןמיכאילאצלורקדולניו-יורקלנסועהשנייםהחליטוהמלחמה

-30הובשנותאירופה,ממרכזהעלייהזרםאתהאיצהלשלטוןהנאציםעליית

אמנותי,מחולשלתחרותהתקיימה-1937בישראל.בארץהמחולקהילתגדלה

 ,-1941בהעממיתהאופרהמשנוסדההקלאסי.לבלטנציגותשוםבההיתהשלא

ההבעהמחולשלהגורוקראוס,גרטרודאת ] Lavry [לברימרקהמלחיןהזמין

ולאמודרנימחוללהקתלראשונה,האופרה.ביתכלהקתלהקתהעםלשמשבארץ,

אופרה.לביתקשורהקלאסיבלטלהקת

צנועסטודיובתל-אביב-1933בנפתחהמודרני,במחולהגדולהההתפתחותלצד

גרטרודשלשתלמידותמספרים .בסנט-פטרסבורגשלמדהטריינין,עדהשללבלט

העוינותאלה,בשניםטריינין.אצלבלטשיעורילקחתבחשאילבואנהגוקראוס

לארץארבטובהחזרה-1938בבשיאה.היתההמודרנילמחולהקלאסיהבלטבין

היאעשיר.בימתיניסיוןארבטובהאתההביאהטרייניין,כמושלאזוגה.בןללא

שלהוהמוריםיהדותה),אתמסתירה(כשהיאריגהשלבאופרהשניםששרקדה

-1941ב .] Fokina [פוקינהואלכנסדרה ] Preobrajenska [פרוברגנסקיהאולגההיו

קלאסילבלטספרבביתשלמדהאסטוניה,ילידתגרוסמן,ארכיפובהלארץהגיע

והםגרוסמן,ארתורהיהודילאמרגןנישאהנוצריה,שהיתהארכיפובה,בלנינגרד.

מאחרהשנייה.העולםמלחמתפרצהכאשרבמזרח-התיכוןהופעותבמסעהיו

והתיישבולארץ-ישראללעלותוהחליטולרומניהלשובחששויהודי,היהשגרוסמן

הדורוביצירתבהוראהבעיקרוהתמקדהלבלטסטודיופתחהארכיפובהבחיפה.

ימפולסקי,ברטהמרקמן,הללפרי,רינה-תלמידיהביןבחיפה.לבלטמורותשלהראשון

 1947בגן","אביבגרוטמן,ארכיפובהסטודיו

1947 ," Archipova Grossman Dance Studio, "Spring in the Garden 

אשל.ורותהיידקר-בינגליאורהבן-ארי,אבגאיל

אלכסנדרארצההגיע-40השנותבאמצעצלחו.שלאלהקה,להקיםחלומותהיו

בלט.ערבהבימהבביתוהעלהרוסי,ממוצאוכוריאוגרףרקדן ,] [Graftsoffגראפצוב

והקבוצהנמוגתמיכהלקבלהסיכויהלהקה,רקדניהתגייסוהשחרורמלחמתפרוץעם

ארבטובהכאשר ,-1949בנעשהנוסףניסיוןהארץ.אתעזבהמאוכזבגראפצובהתפרקה.

מיה ,] Getry [גיטריאירנה-אירופהממרכזשהגיעונוספותבלטומורותרקדניותעם

המתקדמים.התלמידיםרקדושבוהעממי,הבלטאתהקימו-מונהואלישבעפיק

שופן.שללהולדתוהיובללשנתאחתתוכניתוהעלתהאחתשנהשרדההלהקה

בםקלולאד Iבלא

עוליםהמדרגה.לשפלבישראלהבלטהגיעהמדינהקוםשלאחרהגדולההעלייהעם

כמהלקחובילדותםשםשאינזכרופרנסה,מקורותוחיפשולארץשהגיעוחדשים

נהגותלמידיםלמשוךכדילבלט'!סטודיו IIהדירהבסלוןופתחוריקודשיעורי

באופנה.אזשהיוהפלאילדותכמוטוטו,שמלותללבושבשיעוריםהתלמידות

 IIגשר IIוה IIשפגאט IIוההראשונה,בשנהכברהבהונותעלהילדיםאתהעלו IIמורות IIה

כשהתלמידותמפוארים,מופעיםהבמהעלהועלושנהמדיהבלט.לטכניקתסמלהפכו

יכולתן.מכפילמעלההרבהשהיותרגילים,לבצעמנסות

הקשההכלכליוהמצבהגיעולאל IIמחולהקות .כללקיימתהיתהלאבלטעלספרות

שנהגוהבוהן,נעליעלבאספמיה.חלוםבלט?נעלילייבאלחו"ל.יציאהאיפשרלא

החזקות,-האלההנוראותהמחולנעליאתייראיתיארכיפובה:מעידהבהן,להשתמש

לצדהנמוכה,הרמה l .ממש"עץבוליאלאלמחולנעלייםלאהכבדות.המסורבלות,

בעיתוןשהתפרסםהבלט,נגדשטנהמאמרלכתיבתהביאוהאידיאולוגית,העוינות

II "סגנוןזהוהיהודי.לאמןזרמשהוהיאהלאהקלאסיהבלטיימסורת :-1949בהארץ

חומהלשמשהיוםעדנשתמרוכשאלו ,הרוקוקומתקופתהמלכיםבחצרותהגינונים

"טילפיד",ארבטובה,מיהטטודיולמעלה:מימין

אריאלצילום:לזרה,ומשהגיל-ברזהרהרקדנים:

בישראללמחולהטפרייהבאדיבות

Right above: "Les Sylphids" arranged by Mia 
Arbatova, dancers: Zohara Gil-Bar and Moshe 

Lazare, photograph: Ariel, Courtesy of the Dance 
Library of Israel 

פיקמיהלמטה:מימין

בישראללמחולהספרייהבאדיבות

Right below: Mia Pick, Courtesy of the Dance 
Library of Israel 
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הנוהים,ילדינולהרגלתמספקתסיבהאין ] ...בהחדשהזמןהדימפניומגן

יושןכולןשאומרותלצורות ,מחונניםגםבהםושיש ,ותנועהריתמוסאחר
שבשיטהלהסביר,ושובלהסבירומכופלתכפולהחובהעלינומוטלת ] ...ב ~---ר-

אמת".משוםאיןזוובדרךזו

בלטלהקותלסיומן,הגיעוהצנעשנות .-50השנותבאמצעחלמועטשיפור

 ] Dolin [דוליןאנטוןעםלונדוןבלטפסטיבלוביניהןלארץ,הגיעומאירופה
באבילהאן'גהנפלאהרקדןהגיעומצרפת ,] Markova [מרקובהואליסה

] Babilee [ פטירולנדשלהמופתעבודתעםוהופיעמשלולהקהעם] Petit [ 
 11הופמןסיפורי 11ו 11אדומותנעליים 11בלרינה","הסרטיםוהמוות".'ייהצעיר

אלהאנגליהמלכותיהבלטכוכביאתוהביאובארץהמסכיםעלהוקרנו

שלמצבוירודכמהעדהמחישואלהוסרטיםלהקותהישראלי.הקהל

בישראל.הבלט

שלצעירדורשלגידוללביתארבטובהשלהסטודיוהפך-50הבשנות

בין .בארץשהותןבזמןלהתאמןהלהקותהגיעושאליוומקוםרקדנים

ראובן ,ברדיצ'בסקייגאל ,גיל-סימקינסזהרההיוהצעיריםהרקדנים

סופר-דומיפז,נירהמאיהאברהם ,אביעזרברוריהלזרה,משהפורמברג,

שופטתלהיותארבטובההוזמנה .19SIjב-אחרים.ורביםשייפלדרנה ,רייטר

השופטיםחברראש .בווינהאופיוריקודיקלאסילבלטבינלאומיתרותחבת

רודולףזכוהראשוןבפרס .מהבולשוי ] Zakharov [זאכארוברוסטיסלאבהיה

זכתהאופילריקודיהכףובמדליית ] Plisetskaya [פליסצקאיהומיהנורייב

ארבטובה.שלתלמידה , .lljבתתימניממוצאנערהלוי,יונה

זהלראשונה .] Neuman [נוימןהנריקהרקדןמפוליןלארץהניע-1957ב

הוא .גבוההכהמקצועיתברמהרקדןבארץלהשתקעהניערבותשנים

ביןהמלחמהאז.מוכרותהיןשלאןאיכויות,רמהשלרענןרוחמשבהכניס

קראוסוגרטרוד ,סיוםסףעלעמדההמודרניוהמחולהקלאסיהבלט

רנילשהיהנוימן, . 1961j.-1957השניםביןשלהבסטודיוללמדלןאיפשרה

הבנות I1 :בארץהבלטעםפנישתועלמספר ,לבלטמקצןעייםספרלבתי

הצןואראתשהסתירגןלףצוןארוןארוכים,שרווליםעםחןלצותלבושותהיי

היההריח ,חםבארץגופן.אתיראהלאהמורהושלוםשחס ,עביםוגרביים

שהןליאמרהגרטרוד .בהןלנעתליהיהאסורכי ,לתקןיכולתילאנןרא.

אל'ןלתקן.בגוףלגעתכדימקלהחזקתיאתן.מתחילשאניאותייאשימו

לאהמקל.אתגםזרקתי .'מהמקלפוחדותהן'גרטרודאמרהזאת',תעשה

לאואניהבינו,לאהבלטשלהטרמינולוגיהאת !במקלולאבידלאלגעת!

 z .'ככה'''תעשוולומרלהןלהראותרקיכולתיבעברית.להסביריכןלתי

mPa_ 6 

הרןטיתהתגסרת

שלהבלטלהקתהיתה ,בישראלאזשפעלה ,היחידההמקצועיתהמסגרת

לא .-19lj.7ב ] de Philipe [פיליפדהאדיסשייסדה ,הישראליתהאופרה

שלתלמידיםשהיו ,הרקדניםומרביתסדיריםבלטשיעןריהתקיימן

רחלהיוהרקדניםביןהאןפרה.למסנרתמחוץשיעוריםלקחן ,ארבטובה

דליהשדה,עליזהבן-ארצי,פזיתארןיה,ביןאהרןןמשיח,יצחקטליתמן,

רקדועודקלןסקי.ןיעקבשמשאברהם ,דןידסןןמשה ,רןמנןמשה ,קןשט

דבןרה ,] Hill-Sagan [סאנאןהילין'ג ,] Darius [דאריןסאדםבאופרה

ןברטהמרקמןהללארצהשבן-1965ב .לאורןדןרינהשירשלי ,סמןליאן

כעבןרהאופרה.שלהבלטןלמנהליהראשייםלרקדניםןמןנןימפןלסקי

באותה .הישראליהבלט-משלהםלהקהןהקימןהאופרהאתעזבושנתיים

רןטשיל,דדהשבעבתהברןניתבתמיכת ,דור-בתלהקתהוקמהשנה

הלהקה-המןדרנילמחולנוספתבתלהיןןלדעמדהנעתןןובקיבןץ

עלבנןסףכספית,תמיכהכלללאנןלדהישראליהבלט .) 1969 (הקיבוצית

ישראליםרקדניםלמצואןהקןשיצעירהלהקהשלהרניליםהקשייםכל

יצאושממנן ,בת-דןרשאולפןלזכוריש .קלאסיבבלטניאןתההכשרהבעלי

שנה.באןתהנפתחרק ,המןדרניהמחןלבסננןןהרקדניםמרביתמכןלאחר

הוזמנההלהקה .-1975בהיתהיהישראלהבלטלהקתבהתפתחןתתפנית

ופליקססרנדה""אתללהקהנתןבאלנשין 'נ'ורנישראל.בפסטיבללהןפיע

להופיעהחלול I1מחןכוכביםלצד ."באךאלקטרןייאת ] Blasaka [בלאסקה

נילאיריסדרןר,ארז ,פזנירהוביניהם ,ישראליםרקדניםשלשמןתיותר

לאקיגנ-ןןנדיקןנלארנההםיאלהצטרפן-80השנותןבתחילת ,ידליןןנעמה

כוריאוגרפיםכמהיצרו-80השנותבתחילת .סולניותנעשןהזמןשעם ,שפירא

 ,דרורארז ,אלסקוסנקינעמי ,רייטר-סופרדןמיוביניהם ,ללהקהישראלים

נעשתהימפולסקי ,ןכאמןר ,נקטעזהתהליךאבלקןלבן.ןאמירשריריעקב

 .ללהקההיוצרתדהיהיחהישראליתיאןגרפיתרהכו

 .להשתפרבישראלההוראהמצבהחלהישראליהבלטלייסודבמקביל

מתודיתנעשתהוההוראהלבלטטוביםמוריםהזזמנובת-דוראולפןאל

המלכותיתמהאקדמיהבוחנתלישראללראשונההניעה-1967בונקייה.

בארץהאקדמיהשלסניףפתיחתאושרהאחר-כךשנה .בלונדוןלמחול

הקשראתשיצרה ,נרוסמןארכיפןבהנבחרההיושבת-ראשןלתפקיד

ןרקדנים,מוריםאתההביאהמרוסיההעלייההאקדמיה.עםהראשון

בת-באולפןשלימדה ,] Alexandrovitch [אלכסנדרןביץאינסהןבהם

רוביןש l1עןלמחוללמוסיקהבאקדמיהשלימדליפשיץ,אלכסנדר ,דןר



גאיינהרקדושם ,חיפהבלטאתבעלהעםשייסדה ,פסטרנקאילנה ,בירושלים

מורהוכיוםבת-דורבלהקתשרקדאלכסנדר,אלכסנדרכסולנית,שאקריאן

הפאנוביםשלעלייתםעם .פאנובוגלינהוואלרי ,בת-שבעבלהקתיקלאסלבלט

לבלטאנסמבללהקיםקולק,טדידאז,העירראשביקש-70השנותבאמצע

נינהבחוייל.קריירהלפתחהעדיפוהםאבלהעולים,הכוכביםבראשותקלאסי

 ,ברית-המועצותשלביותרהמפורסמותמהבלרינות ,] Timofeyevaנטימופייבה

ומחוללמוסיקההאקדמיהשלהקיץבקורסילימדההיאבירושלים.השתקעה

םירברקדניםהאקדמיה.שללתיכוןקשורשהיה ,אנסמבלוהקימהבירושלים

 ,] Gershmanנגרשמןנינהובהםהישראליבבלטרוקדיםרוסיממוצא

בלהקתגם .] Khvoinitskiנחוויניצקיובוגדן ] Sarkisovנסרקיסובסלביוויאצ

מודרני.למחולהסבהעובריםוהם ,רביםעוליםרוקדיםבת-דור

שונההיההרוסיהבלטשלהגדולההמסורתמןהעוליםאתםשהביאוהסגנון

 ,מכלוהחשובהבלט,קהלאתהגדילורב,ידעאתםהביאוהםבמערב.מהבלט

אחראץהנוערשבובעידןגםהמוכנים,ורצינייםמוכשריםצעיריםאנשיםהביאו

תובעניתאמנותולתרגולללמודרבותשעותלהקדישוהטלוויזיה,המחשבים

הצעירותהרקדניותשבעמתוך ,ארבטובהמיהבתחרותקלאסי.בלטשלזוואצילית

רוסי.ממוצאהןשלושהגמר,לשלבשהגיעו

נמה.עדייןהיפיפייה ,בישראל

 .לכךממתינים

כולנואותה.ויעירשיבואלנסיךמחכההיא

•• •••• 
ת Iהער

צאת Iה , 1920-1964ישרא'ו[ארץהאמנות'המחו'וראש'ת-הח'ווסעסורקודת, Iראשל . 1

 62-49 'עמ , 1991על'ס Iהפטפר'ת

 20-12 'עמ , 1995צרמבר , 7['שרא'וו'ומח ,"ת Iמצ'א Iלןס nה'שראל'-הבלט"ת, Iראשל . 2

'םפולםק',ברטהמאת"הרמונ'וס"ה'שראל',הבלט

ב'שראללמחולהספר"הת lבאד'בלס,בןס: lצ'ל

The Israel Ballet, "Harmonium" by Berta 
Yampolsky, photograph: Ben Lamm, Courtesy of 

the Dance Library of Israel 
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שחרןרן

המחןלשל
בו-זמננן

ידיעל
סמואל
בקט

ויוגייו

יןנסקן

המניעיםאתלצופיםלהסבירכדי ,המושרת

סיפורלספרכדיהדמויות.שללמעשיהן

המושמעתבמלהלהשתמשצורדהיהבמחול

כגון ,לצופיםמוכרתעלילהעללהתבססאו

מהמיתולוגיההשאובסיפוראוכי IIתנסיפור

שסיפורבכדלהסתפקגםהיהאפשרהיוונית.

יקשהבלעדיהאבל ,בתוכנייהיודפסהמעשה

את IIלהבין IIוהעלילהאחרילעקובהצופיםעל

ההגיונית.התפתחותה

 ,וופרטאללעירבאושפינההוזמנה-1971ב

מצייןזהתארידבמחול.חדשהתקופהוהחלה

מחולשלחדשמשגשגסגנוןשלתחילתואת

 Tanztheater ,"המחולתיאטרון II-עכשווי

חדשהצורהיצרודורהובניבאושבגרמנית.

עללמעשה,המתבסס,דרמטיבימתימחולשל

תיאטרוןיוצרישלהבימתיתהפילוסופיה

 ,בקטשלששמותיהםמפליאהאבסורד.

רחוקותלעיתיםרקנזכריםאנה'זאויונסקו

המחולתיאטרוןאודותעלובמאמריםבספרים

קיומו.עצםאתלהםחייבשלדעתיהחדש,

הפעולההעדרשלהדרמה

אין IIהאבסורדתיאטרון IIשב IIאבסורד IIהמונח

בימתיותפעולותבסדרתשמדוברפירושו

שלדמויותהיאהכוונההגיון.חסרות

זהכמומוגדר, IIאופי IIאיןזהבתיאטרון

המפעילכמניעהקלאסיתבמחזאותהמשמש

דרדחיפשוהאבסורדתיאטרוןמחזאיאותן·

בחייוהגיוןתכליתשאין ,השקפתםאתלבטא

לבטאהיתהמטרתםהקיום.ובעצםאנוש

שלשבעולםהאבסורדאתבימתיתבצורה

לנגדשהתרחשוושואה,עולמיתמלחמה

יקוםעליונה;מטרהבושאיןעולםזהועיניהם.

 , IIלגודומחכים IIבהנוודיםששני ,אלוהיםללא

בקטלבואו.לשוואמצפיםואסטרגון,ולדימיר

בואין ."טרגיקומדיה"שלולמחזהקרא

תקווה,חסרלגמרילאהואזאתובכלתקווה,

דנטה:אצלהשאולשעריעלשכתובכפי

II שניתקווה".כליזנחזהבשערהנכנס

מתבשרים ,הליצניםתרצואםאוהנוודים,

גודו,ידיעלאליהםשנשלחהנער,מפיפעמיים

יגיעלאשגודו ,המערכותשתישלבסיומן

המערכותשתי ...מחראוליאבל ,היום

זהה.בצורהמסתיימות

(דממה)

 ! 17ננוןא.סטרגון:

 . 17נכוולדימיר:
ממקומם)זזיםאינם(הם

מסך·

שורכריסטיוצילום:אורופרינג,דנישמאתהדגל"נושאשלומותואהבתועל"השיר

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Ri lke" by Szenische Urauffuhrung " 

 ,השנייההעולםמלחמתשלאחרבשנים

סמואלשינו ,-40השנותשלהשנייהבמחצית

'אןוז ] Ionesco [יונסקויוג'ין ,] Beckett [בקט

המחזאותשלפניהאת ] Genet [ז'אנה

לאצרפתבפריז.ועבדוחיושלושתםהחדשה.

הקלאסיוהבלטכללמודרנימחולאזידעה

היונה'אוזיונסקובקט,בכיפה.שלטהשמרני

את .במחזאותחדשיםוגישהסגנוןליוצרי

זה,לסגנןןשניתןהאבסורד",תיאטרון IIהשם

הדרמהמחלקתראשאז ,אסליןמרטיןטבע

 ,"האבסורדתיאטרון IIבספרו , BBCה-של

אחרישנה 50כיום, .-1961באורשראה

לעולםבסערהפרצוהאבסורדשמחזאי

השפעתםניכרת ,-20ההמאהשלהתיאטרון

התיאטרוןבתחוםופחותהמחולבתחוםיותר

הפכוהאבסורדמחזאישלחידושיהםהמילולי.

 ,העכשוויבתיאטרוןמאליהםלמובניםלמעשה

שללניצחונהמובהקסימןכלל,בדרדוזה,

מהפכה.

התיאטרוןאתשחררוהאבסורדמחזאי

בוששלטוהדרמטי,המבנהשלהיסודמחוקי

בצורהנוסחואלהחוקיםהעתיקה.יווןמאז

 ."פןאטיקה"בספרואריסטוידיעלמבריקה

פיעלכילומר,אפשרמעטפשטניבניסוח

התחלהישמחזהלכל ,אריסטושלהתיאוריה

העלילהשבוהמצבשלהסבר(אקספוזיציה,

ובושיא-אמצעדמויותיה);ושלמתרחשת

מתיריםשבווסיום,הגיבורים;ביןהתנגשות

טרגדיהשלסיומההדרמטי.הקונפליקטאת

הראשי,הגיבורשלבמותותמידכמעטהוא

רובפיעלסיומהעלבאההקומדיהואילו

 .האוהביםמתאחדיםשבהבחתונה,

אתהמפעילהמרכזיהמניע ,שקספירימימאז

כל .שבאישיותןוהפגמיםאופייןהואהדמויות

לעצבעלילה,לספרביקששכוריאוגרףאימת

שלאלהדרמטייםעקרונות ,בתנועהסיפור

המחולדרכו.עלמכשוליםהערימואריסטו

רגשות,להעברתמעולהתקשורתאמצעיהוא

למסירתהנוגעבכלמאודדלכליהואאבל

זאתשניסחכפי .מדויקותועובדותמידע

דרדכל"אין :] Ashton [אשטוןפרדריק

היאזושאשה ,בבלטתנועותידיעללהסביר

נוספתדוגמההיאהמוסיקה ." ...אחייניתי

 .עובדתימידעבמסירתכזהאוניםלחוסר

ביקשכצ'ייקובסקיגדולשמלחיןשעה ,למשל

רוסיהשלהצארצבאותשלהניצחוןאתלתאר

להשתמשנאלץהואהצרפתי,נפוליוןעל

ההתנגשות.לתיאורהמדינותשתיבהמנוני

-16הבמאותהצרפתיהחצרוניהבלטיוצרי

זהלצורדעשואיטלקים,היושרובם ,-17וה

אוהמדוקלמתבמלהבטקסטים,שימוש
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ממשהואזונפלאהבסצינהבקטשכתבמה

המקובלת.הדרמטיתלהתפתחותאנטי-תזה

 .הפעולההעדרשלהדרמהאתהמציאהוא

פעולה ,משמעותןאתמאבדותשהמליםשעה

עצמה.בעדמדברתפעולה)העדר(או

 ,משלולבלטליבריתאנה'זחיבר-1948בכבר

l1 מיודאריוסמאתלמוסיקה ,"במראהאדם. 

שבוצעהראשוןהאבסורדמחזההיהזה

למבוךונכנסלירידמגיעצעירמלחמעולם.

 .אתורוקדתבמראהבבואתומראות.של

שפירושו , Dominosבליברית(ששמוהמוות

והורגבבואתולביןהמלחביןמפרידאדון)

עםומחוללתשורדתהבבואהאבל .המלחאת

מסתתרהמוותלמסכתמתחתאולםהדומינו.

אתביניהםמחליפיםהםהאמיתי.המלח

מראהלתוךנכנסשהמלחשעה .לבושם

מנסההמוותלבבואה.הופךהואבמבוך

אינואבל ,המלחאחריולדלוקלראילחדור

בתנועהמסופרתהעלילהבכך.מצליח

מלים.עזרתללאובמעשים,

 l1טקסטשלתיאטרון l1ביןההפרדה

המצאהממשאינה "פעולותשלל',תיאטרון

הרחובתיאטרוןשחקני ,הכלככלותחדשה.

שכונהמההעתיקה,אתונהשלהשוקאו

" phlyakes ", בפארסותהקהלאתששיעשעו, 

הקומדיהשחקנישל )" Iazzi "(ההלצותאו

שלשונותצורותוכןהאיטלקיתדל-ארטה

בסיסעלכןגםנבנועממיבובותתיאטרון

יונג)הפסיכולוגשלאלה(כמואב-טיפוסים

 ,אינדיווידואלייםפסיכולוגייםמניעיםעלולא

האבסור.דתיאטרוןשעושהכשםממש

אתהאבסורדמחזאותיוצרימששחררו

ומעריצותהעלילהמכבליהמודרניהתיאטרון

ההתרחשותשלמרכזיכמפעילהדמויותאפיון

כליםלמצואעליהםהיההדרמטית,

הטכניקותעלמשוויתרוים.חלופידרמטורגיים

המתחונעלםהמחזותשלהקונבנציונליות

בימתייםאמצעיםנדרשוהעלילה,כמאיץ

הצופה.שלעירנותועללשמורכדיאחרים

ובמאימחזאילעשותניסוכברזאתאת

בעשוריםהאקספרסיוניסטיהתיאטרון

 .וברוסיהבגרמניה-20ההמאהשלהראשונים

שלראשוניתצורהמעיןלמעשהיצרוהם

שלבגרמניההבאוהאוסאמני .תיאטרון-מחול

 ,ובמחולבתיאטרוןשהתעניינו ,-20השנות

הדוגמה .המחוללתיאטרוןמאודהתקרבו

הבלט l1היאאלהלניסיונותביותרהמוכרת --'"'-;';;;;' 

l1הטריאדי ) l1 השלישוניl1 ( שלמראוסקרשל

 ,ביצירההמרכיביםכל .) Schlemmer] (1922נ

בקוויםמעוצביםהרוקדות,הדמויותכולל

לכלמוגדריםובצבעיםגיאומטריותובצורות

והמבנה ,הבלטשלהקטעיםמשלושתאחד

איפיוןבמקוםבאיםהגווניםוסקלתהחזותי

והצורותהתנועה .והדמויותהעלילהמקום

של l1המשמעות l1ואתהטקסטאתמחליפים

החלוציםשאחדמקריזהאיןהמעשה.סיפור

 ] Bohnerנבונרגרהרד ,המחולתיאטרוןשל
שלהאמנותילמנהלשהיה ,) 1936-1992 (

ב- l1דארמשטדטהעירשלהמחולתיאטרון"

בשחזורבהצלחהשעסקכוריאוגרףהיה , 1978

שלמר.שליצירותיו

מראשיאחד ,] von Labanנלאבאןפוןרודולף

כיכתב ,המאהבראשיתהחדשהמחול

l1 הדמויותולא ,ארכיטיפיםהןבמחולדמויות

מבנןקרןז Iכערה rחמחברתהדרמה".שלהממשיותהאנושיות

בקט ,יונסקושלהמרכזייםהצורנייםהכליםפרסטון-דאנלופואלרי ,שלוהביוגרפיה

 IIההתרבות IIוהחזרההםועמיתיהםשלשדמויותיוטוענת ,] Preston-Dunlopנ

-פעולותאותופעותשל ) prolification (שלמודרניותדמויות l1בעצםהיולאבאן

והתרבותם ,אובססיהכמו ,שינויללאחזרה ,'הלוליין'העריץ','כגון ,דל-ארטהקומדיה

אותפאורהאבזרי ,חפציםשלוגדילתםשלשתפקידה ,כתבהוא .] ...ב 'הנסיכה'

אמצעיםהפועלות.הדמויותבצורתשינוייםמתחלפתחהואהדרמטיבמחולהפעולה

הםהאבסורדמחזאיאתששימשונוספיםנעשהשהדברכפיממש ,והתרתובימתי

כביכול,הגיוניותבלתיהתרחשויותביןעימותדמויותביןהםהמתחיםאבלרגיל,במחזה

גםמכדפחותולא ,מוגזמותגרוטסקיות,אלהלא ,קדומיםמצביםושלארכיטיפיםשל

לאירועיםיומיומיותהתרחשויותשלהפיכתןלאלה .ספציפייםומצביםאנשים ,מקוםשל

לאפיוטיותשלבמישורפעולותאוממש ,לאבאןהקדיםבכך !. IIמליםנחוצות

ריאליסטית.כתב-וניסוחהתנועהניתוחבתחוםכמו

 ,) II (1957החדשהדייר"יונסקו,שלמחזהותקופתו.את ,התנועה

שהעשייהמשוםתיאטרון-תנועה,ממשהואתיאטרוןשלביותרהנודעתהדוגמהאבל

הבימתיהמסרנושאיהםהטקסטולאקורטשלעבודתוספקבליהיאראשונימחול

אתהמבצעיםהםהסבליםשניהמרכזי.אנטי-בלטזהו . IIהירוקהשולחן II [Joossניוס

של-הדרמטורגיתוגםהממשיתגם-העבודהבפריזבתחרותהראשוןבפרסשזכהמלחמתי,

הריקה.לדירהרהיטיםועודעודהבאתומסתייםמתחילהירוק""השולחן .-1932ב

החדרכלשלבסוףעדומצטבר,הולךהרכושסביבמתאספיםשבהגרוטסקית,בסצינה

עודבונותרולאהסוגיםמכלרהיטיםמלאשמסכותדיפלומטים,הירוקהדיוניםלשולחן

הדייראתעודרואיםאיןלבסוף,פנוי.מקוםהםראשיהם.עלמגוחכיםוקפלטיםפניהםעל

 .רכושוידיעל-חנוק-המוסתרעצמוהחדשלהגיעמצליחיםומשאינםבלהטמתווכחים

שבי ,הדירההעברתמלאכתאתמשסיימוזהויוריםאקדחיםשולפיםהם ,להסכמה

לארונותמעלפרחיםזרזורקיםהסבליםהנעההמוותדמותמופיעהזהברגעבזה.

שנעלם.לדיירוהשולחנותהחרמשתנועותהןותנועותיהכבדיםבצעדים

והפעולההתנועהאלויותריותרפנהבקטגםביןחוזרלמוטיבהופכתזודמותהקוצר.

אתלבטאכדיבמחזותיוהמליםאתוצמצםהמוותהמלחמה.תיאורשללתמונהתמונה

המחזההאנושי.הקיוםשלהמשמעותאובדןההתרחשותכאחד.ואזרחיםחייליםקוטל

בלבד.שניות-50כנמשךשחיברחרון;;.;.א;;.ה~ __החייל-הסמליותוהדמויותספציפית,אינה

ואהובתואמןשנהרג,הדגלבןשאהצעיר

-מהמלחמההמרוןיחהספסר ,בביתשנותרה

כמוממשאב-טיפוס,שלדמויןתכולן

תיאטרוןבימתאתהמאכלסותהדמויות

האבסןר.ד

עלמבוססשאינותיאטרוןליצורביקשברכט

תיאטרןןייאןתוןכינהאריסטושלהעקרןנןת

 ,בייםעצמןשהואבהצגות ,מקוםמכלאפי".

טייםהתיאורהכלליםעללשמורטרחלאהןא

נזכרברכטשלשמועצמו.שלוהחדשים

כאחדהגרמנית)בשפה(בעיקררביםבספרים

תיאטרון-היווצרותעלההשפעהממקורות

האבסור,דתיאטרוןלמחזאידוןקאהמחןל.

היוןצרותעלהמרכזיההשפעהמקורשהיו

איזכורכמעטאיןהחדש,הבימתיהמחול

זה.במחןלהדניםבספרים
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אנושיתאנחהורק ,וטיןלחקהירהבימה

שניגםחיברבקטנשמעת,מתמשכת

 " Acts Without-מליםללאםימערכונ
Words ", מושלמיםליברטיהםאלה

אתמתאראסליןמרטין .תנועהלתיאטרון

מדבר,הואההתרחשותמקוםייכ:ךהראשון

אתמפנותמוזרותשריקותגבר,נזרקשלתוכו

וכמהכמה .שוניםלכיווניםלבותשומת

 ,מיםמלאקנקןובייחוד ,מועיליםחפצים

מנסההואעיניו,לנגדומתנדנדיםיורדים

מכדיגבוהתלויהקנקןאבל ,המיםאללהגיע

קוביותכמהמורדותממעלאליו,להגיעשיוכל

לקנקןלהגיעלולאפשרשנועדו ,(ארגזים)

זואותןלערוםמתאמץשהואככלאבלהמים,

אלזזיםהמיםמתוחכמות,בצורותזועל

הואלבסוףבהם,לאחוזיכולתולתחוםמעבר

השריקה ,תנועהלאל ,מעשהבאפסשוקע

המיםלב,שםאינוכברהואאבל ,חוזרת

הדקל,אפילו .פרצופומולממשמרחפים

זע,לאהואבגבהים,ונעלםנשלףחסה,שבצלו

היווניתהאגדהממש 2 ,"ידיובכפותומתבונן

תיאטרון-בדמותטנטלוסייסוריעלהעתיקה

מודרני,מחול

האבסורדיסטיםאחרישרקמקרהזהאין

(בלהקותיהםבפוליןבעיקרהתיאטרוו,הצליח

עללהתגבר ,קנטור)וטדאושגרוטובסקישל

וזאת ,הצופיםענייןאיבודשלזומכשלה

ובוודאיהאבסורד,מחזאישלהישגיהםבזכות

קנטור,שלשיצירותיהםמקריזהאין

(בדנמרק)בארבהאוגניואוגרוטובסקי

 ,החדישהמחוללתיאטרווםיוקרובתנועתיים

 ,בכיסאותהשימושר,דןהאסבבמחזותכמו

התנועהשלאינטגרליכחלקוקירותשולחנות

באוש,פינהאצלביותרמרכזימרכיבהוא

 ,שלהביותרהחשובותהיצירותבאחת ,למשל

שפינההנשיתהדמות ,) 1978 (מילר"קפה"

ושובשובנשענתלבצע,נהגהעצמהבאוש

השולחנותהיציאה,שלידהקירעלבאלכסון

 ,הרקדניםלתנועתשותפיםממשוהכיסאות

תיאטרוןשלמובהקיםאמצעיםוהם

שוברקדנים,זוגשלבקירהטחתםהאבסורד,

המעבירחזקאמצעיהיארחמים,ללא ,ושוב

זובבלדההתוחלתוהעדרהייאושתחושתאת

בדידותשלהקפהבית ;העצובהקפהביתשל

מוצא,ממנואיןאבלדלתותבושישהחיים,

באושפינהשל )" Blaubart "( "הזקוכחול IIב

המרכזיתהדמותאתהמגלםהאיש ,-1977מ

עלבארטוקמאתהאופרהשללהקלטהמאזין

אתשהרגהכחול,ןהזקבעלהנסיךאודות

שליכטרסוזאנהשלבספרהנשותיו,שבע

שווהמאיה ' IIטרןן-מחולתיא II [Schlichterנ



האבסןרדבםחןזןת

תיאטרון-ליצירתשימשוהאבסורדמחזות

למשל,הקלאסי.הבלטבתחוםאפילומחול

מנהלושהיה ,] Flindtנפלינדטפלמינג

אתיצר ,הדניהמלכותיהבלטשלהאמנןתי

יונסקן.מאתהשיעור"יילהמחןליתגרסתן

הדניתהטלןויזיהעבןרתחילהנוצרהזןיצירה

היצירהבןצעהכדאחרשנה .-1963בושןדרה

 197Zב-בפריז. Opera-Comiqueה-בימתעל

המלכותיהבלטעבןרנוסףמחןלפלינדטיצר

תיאטרןןשלחןמריםעלהמבוססהדני,

 l!המןןתניצחןן I!פלינדטשליצירתןהאבסןרד.

תיאטרןן-בסגנןןכןריאןגרפי,עיבןדהיא

אימיםחזיןןזהןשלם.ערבשאורכתהמחןל,

קטלניןזיהןםגרעיניתשמלחמהאנןשןתשל

אימיםבמשטרלהכחידה,מאיימיס

האמצעיםבכלהשתמשפלינדטטוטליטרי.

דםהרבהלרשותן:שעמדןיסהבימתי

עירןםנשפכים,(ממשיים)ןמים(מלאכותי)

מןאריסאלהוכל .סןריאליסטיובימןיבשפע

מןפעגמורה.בחשכהאןמאןדחזקיםבאורןת

יוהאןשלעבןדןתיןאתליהזכירזהמרשים

שמתמחה ,הגרמני ] Kresnikנקרסניק

(שהןאולןחמניפוליטיבתיאטרןן-מחול

 .) l!כוריאןגרפיתיאטרןן I!לכנותןמעדיף

היוצרותאחת ,] Marinנמאריןמאגי

----החלה ,בצרפתתיאטרון-מחןלשלהמרכזיןת

בקטשלבמחזהברשמקןללשימןשזןהאזנה

" Krapp's Last Tape ". שקראפשעהאבל

מןשמעתבאןשאצל ,שלןלזיכרונותיומאזין

בארטןק.שלהאןפרה

יןכןמדברימביא ] Regitzנרגיץהרטמןט

יןתרשהתעמקהמבקר ,] Schmidtנשמידט

לפיהםבאןש,פינהשלבעבןדתהעמיתיןמכל

בעבןדתהביןתרהחשובהמבניהעיקרןן

!I הזקןכחול!l , שלההאחרותביצירותגםכמו, 

כןתב:שמידטהתרחשויןת.עלהחזרההוא

!I חזרהיש ,הזעיריםןבפרטיםהגדולבמכלןל, 

כלשלארוכים,אןקצריםזמןבמרחקיאם

רובפי(ועלמהמןסיקהחוץומרכיב.פרט

סצינןת,ןשובשןבחןזריםממנה),במנןתק

 ,העמדןת ,דמןיןתשלקבוצותמחוןת,תנועןת,

ישורעשים.צליליםבןדדןת,מליםמשפטיס,

גםולעיתיסושלןש,פעמייםהחוזריםדברים

ושוביותר,לאאםפעמים,עשראןשמןנה

המבקשתאשהשלתנןעןתיהמןפיעותןשןב

יותרמוחצתהנעשיתחזקה,לחיצהןכןרן,ן

גרירהעלמתמידהחזרהקודקןדה.עלןיןתר,

ריצההרצפה,גביעלהדמןיןת)אחת(של

 '. l!עליהםוהטיפוסבקירןת,ןהתנגשןת

מןריסשלהספרבביתכתלמידהדרכהאת

סיןםאחרישבבריסל. , Mudra ,אר'בז

-1977ב .-l20!ההמאהבלט l!ברקדהלימודיה

דניאלהישראליהרקדןדאז,ןבעלההיאייסדן

תיבתהבלטתיאטרןן I!להקתםאתאמבש,

-1981ב .] Ballet-Theatre de l'Archeנ l!נוח

שכותרתהרקדניםלעשרהעבןדתהאתיצרה

" May B ". ה-האם!lB!I בקט?שללשמורומז

נוןדיםשקבוצתשעה ,מקןםמכלאןלי.

אתוסוחביםהעייפותרגליהםאתהגורריס

מביתם,העקוריםשלהנצחיותהמזוודות

חיוורבאורהמוארתהבמהעליןשביס

אין-צרכיםעשייתשלקולותומשמיעים

תיאטרוןשלבתחומומצוייםשאנוספק

מהןהים,מעיליםלבןשותהדמויןתהאבסןר.ד

צןפיםאנןהאםמזןהמןת.פיז'מןתשמאאן

נפשוחןלישלבמחלקה

עקבןתהןתירלאהמחןלתיאטרון ,באמריקה

 ,] Monkנמונקמרדיתרק ,למעשהרבים.
משוםאןלי-בגישתה l!אירןפית I!מאןדשהיא

שלבהיסטןריהגםןלכןביהדןתהתעניינןתה

כמן ,זהמסןגעבןדןתיצרה-היהןדיהעם

יןתרפנןבאמריקה .) l! (1973ילדהשלחינןכהיי

מרסבהשפעתכשלעצמההתנןעהלעבר

הפןסט-ןהיוצרים ] Cunninghamנקאנינגהם

מודרנים.

כברהעובדת ,] Carlsonנקארלסןןקארןלין

זאתלנסחמןתראםיןצרת, ,באירןפהשנים

גןןןעםהאבסןרדשלתנןעהתיאטרןןכ,ן

אלןיןעםבצעירןתהעבדההיאלירי.

תנןעהתיאטרןןשיצר ,] Nikolaisנניקןלאיס

הקרנתבעזרתדימןיים,ןעתירדמיןנימןפשט,

ממגבלןתלברןחדרכןהיתהזןשיקןפיןת.

המסןרתית.הדרמטןרגיה

הכוריאןגרפיםכלכמעטשלבעבןדןתיהםגם

נהרין,אןהדןבראשם ,הצעיריםהישראלים

שלביצירותןבוןדאי ,קןלבןאמיראובאררמי

דניאלי,ענתדר,נןעה ,פינטןענבלשלהדןר

הפןהיטבניכרןאחרים,בן-גלןנירדרןרליאת

מןדעיםאינםשהםייתכןהאבסןרדיסטי.

שהסגנוןמשוםגישתם,למקןרכלל

ןמובןטבעיכדכללהםנראההאבסןרדיסטי

 ••••.מאלין

•• 
הערות

, 1. Preston-Dunlop, V., Rudolf Laban 
2 . Dance Books, London, 1998, p 

, heatre ofthe Absurd 2 .,ז. Esslin, M 

73 . Pelican Books, 1968, p 

, anztheater, Rohwolt 3 , 5 .,ז. Schlichter 

115 . 1987, p 

4. Regitz, H., (ed.) Reclams 
86 . ettuehrer, Stuttgart, 1965, p ווBa 
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הבלטהפקת ,שלנוהממוחשבתחברהדר
המלכותיהבלטידיעל 11קופליה 11הרומנטי ~

אודותעלהרהוריםביהעלתההלונדוני

עולםעלהטכנולונייםהחידושיםשלההשפעה

כמובריקוד ,בטכנולוניההשימושהמחול.

אתלהרחיבאחדמצדמאפשרבחיים,

המנבלותעלולהתנברהתנועהאפשרויות

אתמנבילהואאחרומצד ,הנוףשלהפיזיות

חידושיםתנועות.מנווןלוומכתיבהנוף

ידיעליפהמתקבליםתמידלאטכנולוניים

אובדןמפניחששותמעורריםהםהקהל.

לנביודאותוחוסרוהבטוחהמוכרהעולם

לתיאטרוןשהוכנסההחשמל,תאורתהעתיד.

חזקההתננדותעוררהלמשל, ,-19הבמאה

אבל,הראשונות.ההופעותבמהלךהקהלמצד

הביאוהבהונותנעליאוהחשמלשתאורתכמו

ודאיכך ,המחולבעולםמשמעותייםלשינויים

המדומההמציאותשלהטכנולוניהנםתשפיע

 .-21הבמאההריקודעל

את-1870ביצר ] Saint-Leon [סנט-לאון

דליבשללמוסיקה 11קופליה 11הבלט

] Delibes [, שלהאחרוניםהביטוייםאחד

פריז.!שלהאופרהעבורהרומנטי,הבלט

שלסיפורעלמבוססתהקומיתהעלילה

 ,מכניתבבובהמתאהבפרנץ-הופמן .א.א.ת

אותומצילהסוונילדהשחברתועד ,קופליה

האוטומציהממציאקופליוס,שלמידיו

בבובהחייםלהפיחתשוקתושכלבריקו,ד

~ I 't . .~( . -, . 
 ~. t , )~. 'ו'יי'''''~.:ז' ..> ,.,- c ג-~" " ~ _. I I " _ ~י- ~
-~-- .-.---"rן-'ן'... _--  ..-.י ;;

 ",.~~ ..... ~. ~. $11 'י' ~
~! »iW '"~'ב 

• _ " .r. "ו6, .....-~ __--יי 
 ..-- .11 :-., .. ~ '.-ן

... fj "·-" . 
מוסקבהלבלטביה"ס , 1931המכונה,""ריקוד

Machine Dance", 1931, Moscow Ballet School " 

בב 4

הראשוניםהבלטיםאחדזהו .שיצר

לתחייההקמההבובהנושאעלהמבוססים

התקופהשלהציבוריהענייןאתמשקףוהוא

בלטיםמדעיים.ובניסוייםבאוטומציה

יופישלמוטיביםבעליאחריםרומנטיים

התאימולא , 11נ'יזל 11ו 11סילפידה 11הכמוכפרי,

 .התעשייתיהעירונילעולםעוד

פוקיןמיכאליצר 11קופליה 11לאחרשנה-40כ

] Fokine [ למוסיקה ) 1911 ( 11פטרושקה 11את

אלכסנדרשלותפאורהסטרווינסקיאינורשל

המשלב ,הזההבלטנם .] Benois [בנואה

שלומסהאופיריקודיעםדרמתיתעלילה

עולםשלבמכניזציהעוסקופנטומימה,תנועה

עללראשונהשהועלההבלט,עלילתהבובות.

 ,] Diaghilev [דיאנילבשלהרוסיהבלטידי

ארטה.דלקומדיהשלטרניתלפארסהקרובה

פטרסבורנבעירחנבמהלךשעשועיםביריד

שלושאתבובותתיאטרוןבעלמצינשברוסיה

בלרינהרוסי,הרלקין-פטרושקה :בובותיו

 ,כושי-מוריוהבובה ,בהמאוהבשפטרושקה

פטרושקה.אתהרוצחהבלרינה,מאוהבתשבו

האונים,חסרהשוטהטיפוסהואפטרושקה

הממיטהילדותיתתמימותשלרוחבושיש

מונבלותתנועותיודבר.שלבסופואסוןעליו

רוחששהואהאהבהאבלזוויתיות,לתנועות

הוא .אנושיליצורכמעטאותוהופכתלבלרינה

מפרפרתרוחואבל ,עצמואתלבטאמנסה

מאפשרתואינהאותוהכובלתהקליפהבתוך

מתפוננתהתלהבותולהשתחרר.לו

שלהאוטומטיותהתכונותבתוךומתמוססת

הבובה.

' I קןדI מכונה

שראשיתההאיטלקית,הפוטוריסטיתהתנועה

מרינטישלהמניפסטועם-1909ב

] Marinetti [, להמצאותקשובההיתה

המטוסהמכונית,כמוחדשותטכנולוניות

שלתנועותעלהשפיעההיאוהקולנוע.

התת-ריקוד" .המחולביניהןאחרות,אמנויות

מרינטי,שיצר ,הפנז"רסיסריקוד 11או 11מקלע

שלתחושהבשמותיהםכברחושפים

ברקעהחדשים.הלחימהמאמצעיהתפעלות

 ,התפוצצויותשלקולותנשמעוהריקודים

ופיסותהבמהעלנישאופקודותעםשלטים

שלאווירהליצורכדיבאווירהתעופפונייר

לריקודבמניפסטוכדורים.שריקות

לרקדניתמרינטימתייחס ) 1917 (הפוטוריסטי

כמוהו, ,היאשנם ,] Fuller [פולרלואי

אתוטכנולוניות.מדעיותמהמצאותהושפעה

יחסיתשהיתה ,חשמלבתאורתהשימוש

ריקוד 11בלראותאפשר ,רוןיאטבתחדשה

מעלזכוכיתמשטחעלפולררקדהשבוהאש",

אורחדרשדרכו ,האולםברצפתשנפערחור

מלפנים.אותההאירנוסףופנסאדום,

הרקדניתנבלעהכאילואשליהיצרההתאורה

 ,זאתעםצבע.שלוולקניתהתפרצותבתוך

באיקונוקלזםשדנללמרינטיכמושלאלפולר,

אותרבותיתדה'נאנהיתהלא ,אמנותי

באפקטיםהשתמשהוהיאפוליטית,

האפקטיםלהעצמתהטכנולוניים

אמנותה.שלהפסיכולוניים

הנושאיםאחדנםהיהוהמכונההאדםנושא

הקונסטרוקטיביסטיתהתנועהשלהחשובים

שלהחדשההרוחבהשראתהרוסית,

לשםהאמנותרעיוןאתשדחתה ,הקומוניזם

להמונים.המיועדותהפקותלטובתאמנות

אחריםכמו ,] Foregger [ה'פורזניקולאי

ומתהליכימהמכניזציההושפעבתנועה,

בהפקותיווהשתמשבאמנותההפשטה

ובמרחבאמיתייםתעשייתייםבחומרים

ליתתיאטרצורהחיפשפורז'האמיתי.

שתתאיםמכנית,אמנותצורת ,פופולרית

הסוציאליזם.שלהחדשותולתפיסותלדרישות

ה'פורזשילב ) 1922 (הילדים"ייחטיפתבריקוד

כמובשימוש,כברשהיוחדשנייםיסודות

אוחשמליתתאורההבזקי ,ניידתסביבה

הוטלשאורםפנסים,עםמסתובבתתפאורה

ויצר ,במהירותשהסתובבודיסקיםעל

החליטיותרמאוחרקולנועיים.אפקטים

מחווהמשוםבושיהיהבלטלהפיקדיאנילב

יצרבהזמנתו .הקונסטרוקטיביסטיתלתנועה

עבור-1927ב ] Massine [מאסיןליאוניד

שלייצעד ,מכנינושאעלריקודהרוסיהבלט

זההיהפרוקופייב.סרז'שללמוסיקהברזל",

המצינ ,מכונותשללמקצביםעלילה,ללאבלט

הסובייטיתברוסיההיומיוםמחייתמונות

חרושת.בביתמכונהבריקודיומסתיים

החייםעלהמשתלטכתהליךהמכניזם

אתנםהעסיקיצירתייםדחפיםלצדוהאמנות

-20ההמאהבראשיתהבאוהאוסתנועת

חיפשוהבאוהאוסומוריאמניבנרמניה.

וטכנולוניהאמנויותשתשלבחדשה,סינתזה

 ,] Schlemmer [שלמראוסקרהציירמודרנית.
 11הטריאדיהבלט 11אתיצרבבאוהאוס,שלימד

דומהשלוההפשטהשאיכות ,) 1922 (

הדמויותהמודרני.בציורלהפשטהבעוצמתה

שמחוץלמציאותמתייחסותאינןבריקוד

מןרעיונותעלמבוססותאלאלתיאטרון

עקרוןשולטבריקודאומטרית.יהנהשיטה

חלקיםמשלושהמורכבהריקוד .משולשארנון

שלושהפיעל ,רציני)חניני,(הומוריסטי,

עלמבוצעוהואשחור),ורו,ד(צהוב,צבעים



ב'שראללמחולהספר"התובאד'באולנה,צ'לוס:"סנר'ו': ,נ'קולא'סאלוו'ומחולת'אטרוו

Nikolais Dance Theatre, "Scenario", photograph: Oleaga, courtesy of the Dance Library of Israel 
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ואשה).גברים(שנירקדניםשלושהידי

המשולשהדינמילמבנהביחסנוצרוהתנועות

השילושומוסיקה.ריקוד ,תלבושותהכולל

לשילושביחסדינמיתבצורהמתפקדהזה

חובקיםואלהורוחב,עומקגובה,שלהמרחבי

משולש,הצורותשלהבסיסיהשילושאת

האלההיחסיםמערכותכלומרובע.מעגל

תלבושות.-18וריקודים-12במאורגנות

אתמנווטהאדםשבואירועיצרשלמר

ידיעלהמכוונתתנועהכמושלאהמכניזם.

ידיעלומופעלתמכניתהתנועהאצלו ,רגשות

כמשטחיםנראותשעיצבהתלבושותהתובנה.

אוישריםמקלות ,קפיצייםכדוריים,

תנועתאתותוחמיםשמגביליםחישוקים,

בעצםהםהרקדניםהזה,בריקודהרקדנים.

אתהמכתיבותבתלבושות,תומכיםמעין

םשיכהכןחבלי

מגווניםשימושיםשלושגשוגפיתוח

שלהשנייהבמחציתהמחשבבטכנולוגיית

באמנותגםלתמורותהביאו-20ההמאה

רבים,שימושיםהמחשבלטכנולוגייתהמחול.

ריקודים.ליצירתעזרכמכשירהואמהםואחד

המשתמשיםהבולטיםהכוריאוגרפיםאחד

קאנינגהם.מארסהואמחשבבטכנולוגיית

היוצרתמיוחדתבתוכנהמשתמשקאנינגהם

זמן ,צורהפרמטרים;שלושהפיעלתנועות

לפעוליכולמהםאחדכלבמרחב.והתקדמות

סדרותליצוראפשרזובשיטהנפרד.באופןגם

המסךעלהמופיעותדמויותגביעלצורותשל

גםמאפשרתזותוכנהמפתח".ייצורותונעשות

כוריאוגרפיותבעיותשלומהיריעילפתרון

בסטודיו.המתעוררות

בטכנולוגייתנוסףשימוש

המחשבאתהופךהמחשב

בריקוד.פעיללשותף

אלקטרודותבאמצעות

מסוימיםלאבריםהמחוברות

נקלטיםהרקדן,שלבגופו

תהליכישלחשמלייםסימנים

השרירים,ושחרורכיווץ

אחרים;מדיהלסוגיהמומרים

הגורמתקוליתלמדיההמרה

אובהופעה,להישמעלצלילים

ערוציהמפעילהלמדיההמרה

שוניםבצבעיםתאורה

יכולהלבדופקגםבהופעה.

לטוניםמומרלהיות

הלב,מקצביוכ,ךמוסיקליים.

אחידותםחוסראףעל

מקצבמשמשיםהריתמית,

שימוששלזהסוגלריקוד.

מבוססאינובאלקטרודות

עלאלאתנועהעלישירות

חושפתהאחרתהמדיה .מתח אולגהצ'לום:"גרוטו",נ'קולא'ס,אלוו'ןמחולת'אטרון

ב'שראללמחולהספר"הבאד'בות

heatre, "Grotto", photograph: Oleaga זNikolais Dance 
Courtesy of the Dance Library of Israel 

אישיותכחסרינראיםוהםתנועתם,יכולת

היאהתוצאהבובות.היוכאילועצמם,משל

בפילוסופיהלתמוךהעיקרישתפקידוריקוד

 .והצבעהצורהיסודותמאחוריהעומדת

שפיתחוהתיאוריותגםמעניינותזהבהקשר

קרייגוגורדון ] Appiaנאפיהאדולףהבמאים

כיהתפיסהעומדתשביסודם ,] Craigנ

בובת-עלאוהמכונהתחליףהחדשבתיאטרון

הרקדן.אוהשחקןאת

:1:6 

אתולאהרקדןתחושותאת

להראות.רוצהשהיהמה

שימוששלאחראספקט

סביבתשליצירההואהמחשבבטכנולוגיית

טכנולוגיה-המדומההמציאות-חדשההופעה

 .מלאכותיבעולםנוכחותשלאשליההיוצרת

שיתוףבאמצעותהמתממשהחדש,המרחב

במערכותלשינוימביארקדנים,עםפעולה

לכוריאוגרף,רקדןביןהמקובלותהיחסים

לביןהמבצעבין ,לאחדבעצםההופכים

וביןהדמייתולביןהממשיהגוףביןהצופה,

הרקדןהמלאכותי.למרחבהממשיהמרחב

עםהטכנולוגיהבאמצעותלהתמודדנדרש

עודאיןהמשיכהלכוחשבו ,החדשהמרחב

תפקיד.

באוניברסיטתלריקודפרופסור ,שריריעקב

ויצרבת-שבעבלהקתשרקד ,באוסטיןטקסס

שהצגתהאישית,התנסותומתוךכותבעבורה,

כלאתבתוכהכוללתהמדומההגוףדימויי

תגובותגםומעוררתהריקודפעילויות

כשמסכה-קסדההופיעשריררגשיות.'

אתומחליפהלראשומידעבכבלמחוברת

גרפיקהשלבמראותהממשיהעולםמראות

במהלךרואהשהואתלת-מימדית,ממוחשבת

הממשיהעולמות,בשניהגולשכרקדןהריקוד.

היבטיםמקבלתבתנועההתנסותווהמדומה,

עלמשפיעההממשיבעולםתנועהכלחדשים.

דרךפועלוהרקדן ,המדומהבעולםשקורהמה

הטכנולוגיהבמראה.כמוהשתקפות,שלסוג

שלו,המדומההגוףאתלראותלומאפשרת

באמצעותאליולהגיעלנסותלווגורמת

מתקיימות ,זולצדזווכ,ךהמדומה.המרחב

תחושותעםממשותחוסרשלתחושות

פיזיות.גשמיות

העוסקתבריטיתאמנית ,] KozeIנקוזלסוזן

הזאתשההתנסותמוצאתוירטואלי,במחול

מיניותשלבהיבטיםתובנותלהמעניקה

בריקודהטכנולוגיה.'מןהנובעיםופוליטיקה

" Telematic Dreaming ", שללכוריאוגרפיה

מיטותשתיהוצבו ,] Sermonנסרמוןפול

הרקדניתשכבהבאחת ,נפרדיםחדריםבשני

שנכנסהקהלדמותה.הוקרנההאחרתועל

עלמשתקפתהאמניתשלדמותהשבולחדר

בתנועה,אליהלהתייחסהיהיכולהמיטה

מצלמתבאמצעותלקוזלהועברזהומידע

בזמןהגיבהקוזלבחדרה.שנמצאהוידיאו

האנונימי.הקהללתנועותאמיתייםותנועה

גופהאתנוטשתאינהקוזלשריר,כמושלא

התלת-במרחבנודדשלההמודע-שתתבזמן

מערכות ,משתתפתהיאשבהביצירהמימדי.

אמוןמגע,עלהבנויותהאנושיותהיחסים

מצדהןרגשיתהשקעהדורשותופגיעות

הגבולותטשטושהצופים.מצדוהןהאמנית

בלתינעשההמדומהלביןהמציאותיבין

עלמתבססתהזורמתכשהתנועהרלוונטי,

האמון,שלהפרהכלהדדי.ואמוןפתיחות

תגובהמעוררתהצופה,מצדהזהבמקרה

אלימותיחסישלבמצבהמבצעת.שלאמיתית

קוזלנפרדתהמדומה,דמותהכנגדצופיםמצד

זאתבמודע.המדומה,מדמותההממשית

הישויותששתיבהתנסותהיחידההפעם

עצמית.הגנהשלבפעולהמזוזונפרדות

עלמבוססותקוזלשלהמדומההמיןחויות

הםממשי.אהבהמעשהשלוקצבאינטימיות



שלשוניםחושנייםאספקטיםמבטאים

מפניהחששאתומפריכיםהאנושי,הקיום

מולהעבודהבתהליךהאינטימיותאובדן

והממשיתהעמוקהמעורבותהאףעלהמכונה.

תחליףבהרואהקוזלאיןהמדומה,בפעולה

אינוהמדומההמיןזאת,עםממשי.למין

פיזיותאיכויותבעלתפעולה,אלאחיקוי

המציאותשלהמימדמאוד.חזקותורגשיות

כמומיטשטש,המדומהבהתנסותוהממשות

נחרצתהפרדהעללשמורוקשהבתיאטרון,

היחסים,מערכתכןכמולאשליה.אמתבין

גילהבדליעללהתגבריכולההווירטואלית

ואינטימיתפיזיתאיכותבעלתוהיאותרבות

מאהבעםיחסיםמערכתמאשריותרגדולה

הממשית.במציאותמדומה

עלהטכנולוגייםהחידושיםשלהשפעתם

סקרנותמעוררתהפוסט-מודרניבעידןהמחול

מלאתהגעתיכךרתיעה.גםלעיתיםאבלרבה

וביצעהשכתבה ," Go Go Go "למופעסקרנות

מעוצמתונדהמתי ,] Francis [פרנסיסליאנהג'ו

האמניתשלהשימושבישעוררהרתיעה,

כבליםגופה.אתלעוותכדיבטכנולוגיה

קשורשהיהשערה,בשפעתשהוסתרוסמויים

לגופהחשמלזרמיהעבירוהאולם,לתקרת

 4רצוניים.בלתיוהתעוותותפרכוסלפרצילווגרמו

מאפשרותהחדישותהמחולטכנולוגיות

אתומשנות ,אנשיםביןחדשהתקשורת

הסכנותאחתהאמנות.יצירתתהליכי

עלהטכנולוגיההשתלטותהןבדרךהאורבות

הואאחרקושיוהמבצע.הכוריאוגרףהריקו,ד

הסביבותבלימודומאמץזמןלהשקיעהצורך

הדיון .אותןלאמץכדיהחדשותהטכנולוגיות

מציאותשלבטכנולוגיההמשתמשבמחול

ומתרכזדרכובראשיתעדייןנמצאמדומה

ייתכןבמהותן.ופחותהעבודותבתיאוריותר

זובטכנולוגיההשימושאפשרויותשמגווןגם

האםומגובש.ברוראינועדייןבמחול

עולםאתשיבחינוהםהטכנולוגייםהשינויים

 ?-20ההמאהשלמזה-21הבמאההמחול

 ,שיהיוככלמרתקיםאלה,ניסיונותואולי

כמושיגוועוחד-פעמיים,ניסיונותהם

היה,שלאבבאוהאוסשלמרשלניסיונותיו

 • •המשך?כללהם

•••• 
הערות

1. Zonizer, Amy, "Revo lutionaries of the Theatrical 

Experience : Fuller and the Futurists", Dance 
93-105 . e 21 :1, 1998 p ןChronic 

-2. Sharir, Yacov, "Nosedive Through the Simula 

1997 , August ן,nternationa ןtion", Ba/lett 
3. Kozel, Susan, "Spacemaking: Experience of 

 Virtual Body", Danceז heatre Journaן 11 : 3 ,
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"רטאבלן"סקוןלוב,אנה

בישראללמחולהספרייהבאדיבות

" Anna Sokolow in "Retablo 
Courtesy of the Dance Library of 

Israel 



מנורגיורא

ארצית-מילדתשליששלריצרת
 2000-191 2בסןקןיוןאנהעל

בניו-יהודיתבשכונת-עוניגדלהסוקולובאנה

המודעות . lower East Sideב-יורק,

הפוליטיתוהמחויבותהחזקההחברתית

עונישלמציאותמתודנבעושלההפרולטרית

דרכהבראשיתכברגדלה.שבתוכהוניצול,

שנותבתחילתגראהם,מרתהאצלכרקדנית

עצמאיות.כוריאוגרפיותליצורהחלה ,-30ה

גרהאםמרתהעודדההנפוץ,למיתוסבניגוד

איוםחשהולאליצוררקדניותיהאת

היאגם ,] Dudley [דאדליג'ייןמיכולתן.

ייכלמספרת:גרהאם,שלהרקדניותמראשוני

בינינוהיתהאבלביצירה,עסקהמאתנואחת

המחולאנה".אחת:אמיתיתכוריאוגרפיתרק

לא-40וה-30הבשנותהאמריקניהמודרני

כמואקטואלייםפוליטייםמנושאיםהתנזר

האזרחשלוהניכורבפשיזםמלחמהאבטלה,

ב- .הקפיטליסטיתמהשיטהכתוצאההפשוט

אמריקנית"לוויהאתסוקולוביצרה 1935

שנספהמתכתפועלאודותעלמוזרה",

להקתהעםשהופיעהאחרי ,-1939בבעבודה.

איששלהלחדר-ההלבשההגיעיורק,·בניו

ולהקיםלארצולבואאותהשהזמיןמקסיקו,

אנההפכהכדמודרני.למחולולהקהבית-ספר

 ] Paloma azul [הכחולה"ייהיונהולהקתה
 .במקסיקוהחדישהמחוללחלוצת

סוקולובהגיעההכוריאוגרפיתיכולתהלשיא

 .ייחדרים",-שלההמחול .-50הבשנות

רגילים,כיסאותכמהרקכללהשתפאורתו

העירשלהבדידותתחושתלתמציתהיה

 ] McDonagh [מק-דונהדוןהגדולה.המודרנית
 The Complete Guide toבספרוכותב

Modern Dance : מהיוצריםייאיש

כהבצורהעסקלאדורהבניהאמריקנים

אנהכמווהייאוש,הבדידותבנושאינחרצת

ב"חדרים" .בקט"סמואלמלבדאוליסוקולוב,

מעיןרקדןלכלאחר,חדרמסמלכיסאכל

אתביותר.ואקספרסיביחזק ,בתנועהמונולוג

 .הופקינסקניוןהמלחיןחיברהמוסיקה

שלביצירותיהםלהשתמשהרבתהסוקולוב

מצ'רותיאוביניהםבני-דורה,מלחינים

] Macero [, מסוימתתקופהלונשואהשהיתה. 

לבואלההציע ] Robbins [רובינסג'רום

המודרניתהטכניקהאתלשכללכדילישראל

הראשונהיציאתםלקראתענבל,רקדנישל

עםסוקולובאנהשלהקשרים .בעולםלסיור

שלימיהסוףעדלמעשהנמשכולוי-תנאישרה

עםלעבודשנהמדימגיעההיתההיאאנה.

שנותותחילת-50השנותובסוףענבלרקדני

שללהקמתוביקוריהאתניצלה-60ה

הלהקהאזשהיהשלה,הליריהתיאטרון

שהרקדניותלאחרבארץ,היחידההמודרנית

חדלוקראוס,גרטרודכגון ,-40וה-30המשנות

העלתההליריבתיאטרוןליצור.למעשה

ביותר,החשובותמיצירותיהאחדותסוקולוב

המחוליתהיצירה ,) 1961 (ייחלומות"ביניהן

רביםלדעתי. ,השואהבנושאביותרהמעולה

דרכםאתהחלובת-שבעלהקתמראשוני

הלירי,התיאטרוןבמסגרתהמקצועית

אנהבת-שבע.להקתייסודעםשהתפרק

להקתלייסודשותפהגםהיתהסוקולוב

נהגההיא .בהאג NDTה-ההולנדית,המחול

 ,אמריקה :ארצות-מולדתשלושלהשישלומר

להגיעהמשיכהסוקולובוישראל.מקסיקו

הקיץבקורסללמדמנתעלשנה,מדילישראל

ללהקותוליצורבירושליםהאקדמיהשל

הקיבוציתהלהקהבת-שבע,ביניהןבארץ,

לעםעמוקקשרחשהומעולםמאזוענבל.

לחלוטיןהיתהגישתהאבלולתרבותו.היהודי

כמהיצרההיאייישראלית."ומאודחילונית

אסתרייכגוןתנ"כיים,נושאיםעלמחולות

 ".השיריםו"שירהמלכה"

 Iבזיכרןשנחרםןם IIדיםן
פניהקומה,קטנתהיתהסוקולובאנה

כמנהגלאחור,ומתוחאסוףשיערהאוואליים,

היאסוער.טמפרמנטובעלתהבלט,רקדניות

סטירהדחיפה,רמה.בידשיעוריהאתניהלה

אירועאצלההיולאהגבעלחזקהמכהאו

צעיריםבחוריםחיבבהבייחוד .דופןיוצא

מיצעירים.מאהביםלההיוותמידויפים,

היאמיוחד:לאות-כבודזכההעריכהשממש

תלמידיהשלהגופייהאתלקרוענהגה

לאהזאתהתוקפנות .עליההחביביםורקדניה

שגילוייםהבינוהכל .התנגדותכלכלפיהיצרה

שלביטוייםהםכביכולאלימותשלאלה

אמניםעםקשרליצורידעההיא .אהבה

להתבטאיכולתהבזכותבהרבה,ממנהצעירים

1.9 



היאארוטי.מתחהטעוןהיוצר,בכשרונה

שבניו-ג'וליארדבבית-הספרללמדהמשיכה

פנתההאחרונותבשניםמבוגר.גילעדיורק

טקסטיםבמחולותיהושילבהלבימוי,גם

ומדוברים.מושרים

ביכולתההיהככוריאוגרפיתשלההייחוד

 ,בזיכרוןהנחרטיםפיוטיים,דימוייםליצור

הבחוריםגבעלהמטפסתהרקדניתכגון

מתחתיהבשורהומתחלפיםהמתקדמים

הנשיםשלושאו ,"חלומותייהמחולבפתיחת

כמואדום,פרחונסגרתהנפתחתידןשבכף

קטעגםנשכחבלתימחול.באותומדמם,פצע

ייחדרים",במחולבכיסאתיפוףשלסולו

מיייאוש.עדהמבודדיםהחייםתמציתשהוא

שלהסיוםתמונתאתלשכוחיוכללאשראה,

" Steps of Silence " 1968מ מחול ,-

והביטויהמחשבהחופשלדיכויהמתייחס

 ,זהבקטעהמועצות.-בבריתולאנטישמיות

עיתוניםדפישלסופהבתוךנעיםהרקדנים

גדוליםמאוורריםמכוחבאווירהמתעופפים

ביחסשלההאינטנסיביותהקלעים.שמאחורי

כאח,דוחברתייםפוליטייםולמצביםלאנשים

דחופים.מסריםשלאופילמחולותיהשיוותה

היצירהשלהצורניהתנועתיהמבנהאבל

פוליטיות.לכוונותשועבדלאמעולם

בבריתרשמילביקורהוזמנהסוקולוב

היאכשנה.בהושהתה-30הבשנותהמועצות

 ,שםלהופיעלהניתןשלאמכךהתאכזבה

עבורורקבלבדמעטותפעמיםאלא

בגדרהיההמודרנישהמחולמשום ,"חיםיימומ

שובהאחריהקרמלין.שליטיבעינימוקצה

המאמץבושניכרדוח,פרסמהלניו-יורק

אתלגמרילהסתירמבלי "חיוביתיילהיות

 ."המתגשםהסוציאליזםייעלשלההביקורת

הביקורעלרבזמןלהסלחולאבאמריקה

שלטונותעליהכעסומכךפחותולאהזה,

-המועצות.ברית

בתיאטרוןמפנהנקודתהיהיישיער"המחזמר

רקלא ,-60הבשנותהאמריקניהמוסיקלי

הפוליטיתבמעורבותגםאלאשלובמוסיקה

התמימההעירוםובסצינתשביטאהנחרצת

מיוחדהיהיישיער"הראשון)·החלק(בסוף

אנהבבימוי.המחוליתהתנועהמבחינתבמינו

° i1! חולעבI.'J ין

להויצרהזולהפקהבחזרותעבדהסוקולוב

שבועייםסולקההיאאבלהכוריאוגרפיה,את

שלאהעדיפהסוקולובהבכורה.הצגתלפני

בהראהאולילפיטוריה.הסיבותאתלפרט

מקום,מכלמדי.חזקהמתחרההבמאי

התנועהכלשכמעטתמיד,טענהסוקולוב

היויישיער"שלהמקוריתבהפקהוהמחול

עליהםשזכויותיהאלא ,יצירתהפרילמעשה

ברשימתמופיעשמההיהלוממנה.נשללו

עדפרנסהדאגותעודלההיולאהיוצרים,

הדברים.נתגלגלוכךלאאבלימיה.סוף

האישיהתנןעה Iםילןאתלםתןח

 ,] Cohenנכהןג'יין-סלמהפירסמה-1969ב
המודרניהמחולשלהחשובהההיסטוריונית

 The Modern Dance-ספרהאת ,האמריקני
Seven Statements of Belief , מאמריםובו

המודרני.במחולהיוצריםמחשובישבעהשל

ייאניכותבת:היאסוקולובאנהשלבמאמרה

(למחולאקדמיהנייסדאםאקדמיות.שונאת

הבעיהעתיד.החדשלמחוליהיהלאהמודרני)

להיותמנסהשהוא ,היאהעכשוויהמחולעם

מורדים.היוהמודרניהמחולמייסדי .מכובד

 ,חןלמצואמדייותרלהוטיםהצעירבדור

מהתעשולומר:ברצונימקובלים.להיות

חושביםשאתםמהלא ,מרגישיםשאתם

תהיואז .ממזריםתהיומכם.שמצפים

מאמינהאינניייאחר:ובמקוםאמנים".

תקופתובןלהיותאמורהאמןשן·-במגדלי

לקונפורמיזם.רצוןללאאבללחברה,ושייך

סיפוריםלספרניסיתילאמעולם ] ... [

מרכיבביהיהתמידכיאם ,שליבמחולות

עושהאנימחול.מתכננתאיננימעולם .דרמטי

בכוונתיהיהמהורואהבומתבוננתאותו,

 ."לומר

מיצירותיהאחתאתסוקולוביצרה-1954ב

למוסיקהלירית",סוויטהייביותר,הגדולות

ידיעלבישראלשבוצעהברג,אלבןמאת

כותבתבמאמרה .הירושלמיתהמחולסדנת

הסוויטה'ייעבורי,זו:יצירהעלסוקולוב

התחלתיאזמפנה.נקודתהיתההלירית'

החשובהדבר ] ... [.משליתנועהשפתלמצוא

את ].מ.גלפתח.של[במשמעותלמתוחהוא

סטטי.יישארשלאכך ,האישיהתנועהמילון

מהעללחזורמבליעצמךאתהלהיותאפשר

 ."לומרלךשיש

מרואייניהמשבעתאחדלכלהציגהכהן .'גס.

הגרסהאתמתכנןהייתייאיךזהה:שאלה

הספריםמתוךנושאהאובד',ל'בןשלך

ענתה:סוקולובאנההתנ"ך".שלהחיצוניים

סקרניתואניך"בתנהתעניינתיייתמיד

שישתנועתי,לסגנוןלהגיעאוכלאיךלהיווכח,

לוי-שרה(שלענבללהקתתנ"כית.תחושהבו

למצואועלישלהבדרכהזאתעשתהתנאי)

היובששלהנוף,שלהשפעהוישמשלי.דרך

המדבר.יושבישלהאיכותזוהחם.והאקלים

 ,המזרח-תיכוניתהתרבותשלתחושהויש

התנ"ךוישנוהמזרח.ושליווןשלתערובת

גדוליםוברגשותבנושאיםהעוסקעצמו,

כיוחוטאים,מתפתיםאנותמידונצחיים.

סנטימנטלידברשוםאיןאדם.בניאנחנו

אותםכלידיעלמוגבלאינוהואבתנ"ך.

ורגשותנימוסשלויקטוריאנייםמושגים

להיותמנסהאחדכשכל,שנופחוזעירים,

ישמיעוטיםקבוצותלבנישרקומאמין'נחמד'

וחיוניות.רבכוחישך"לתנותאוות.יצרים

מודרני".ממשהוא

הואמודרני"יימחולפעםשכונהמה ,בארה"ב

להקתגראהם,מרתהלהקתמאובן:יצורהיום

יוצריםשללהקותיהםואפילואיילי,אלווין

יצירותמציגותקאנינגהם,מרסכגון ,חיים

אנהשלמותהיהיהאולידור.שנותמלפני

ידיעלעבודותיהלשחזורמזרזגורםסוקולוב

אנשייוכלוכךועולמיות.ישראליותלהקות

היתהרבהמהלהיווכח,הצעיריםהמחול

אנהשלוהאינטנסיביותהחיוניות ,המקוריות

חסרתנעשתהשלאהעולםאזרחיתסוקולוב,

 ••.שורשים
•••• 



סןקןלןבאבהמאת"קדיש"

Kaddish" by Anna Sokolow " 
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 'רןמנןןמשהגתה Iגל

ב:סיקיליאנה
הדרןכללאיררמירה

הרמתימולהבילום:שבע,בתלהקתקרדניעםבחזרהסוקולובאנה

בישראללמחולהספרייהבאדיבות

Anna Sokolow with Batsheva dancers, photograph: Mula Haramaty 
Courtesy of the Dance Library of Israel 

 ,-1953בראשיתהלישראלסןקןלןבשלאהבתה

המליץבארץ,מןכרהיהשכבררןבינס,ג'רןםכאשר

לןי-תנאישרהאתלהןהכירלישראללבןאלה

ראשןן.ממבטהתאהבהשבעבןדןתיהענבל,ןלהקת

אןתםןהכינהכמןרהאתםלעבןדנשארההיא

רביםפרסיםשקיבלהסןקןלןב,ל. IIבחןלסיןרים

שנןתבתחילתהחליטהיצירןתיה,עלהעןלםברחבי

התיאטרןןבשםתיאטרןן-מחןלבארץלהקים-60ה

הרקדניםמיטבאתסביבהקיבצהזהלצןרךהלירי.

עצמה.בפניחןןיהשהיןשיעןרים,להםלתתןהחלה

שלבאןפיןשןניםאלמנטיםהפגישהאלהבשיעןרים

שבאדם.ה"חיה"ןעדהרךהתינןקמתןםהחלהאדם,

כןריאןגרפיתעםלעבןדאדירהחןןיהזןהיתהלכןלנן

ןתיאטרןן,מחןלשללעןלםאשנבלנןשפתחהכמןה,

לנן.ידןעהיהשלא

ברחןבענבלבאןלםנערכןןהחזרןתהשיעןרים

אנהמטבחיים.ביתצמןדהיהשאליןינאי,אלכסנדר

מכלנקייםאדם",בני IIכלחזרןתשנבןאהתעקשה

אפילןןתכשיטים.איפןרכמן IIמלאכןתי IIדבר

דעתה.עלאןתהלהעביריכלןמלאכןתיןתציפןרניים

מביתרעריחנדףהחזרןתשבאחתמקרה,לנןזכןר

הןציאההבנןתאחתהאןלם.לתןךןחדרהמטבחיים

אנההאןלם.בחלללהזליףןהתחילהקןלןןמיבקבןק

לעןררשיכןל , IIשקט IIןבקןלנמרהכמןעליהקפצה

שאתחןשבתאתמה IIאןתה:שאלהאדמה,רעידת

מאתנן,חלקמהחיים,חלקהןאהזההריח-עןשה?!

ןרדיםבריחאןתןןלהסתירלהשפריץיכןלהלאןאת

עינייםלההיןאנה.היתהכזאתמיד!".תפסיקי-

בזמןבךכשהביטהאבלהאןקיינןס,כצבעכחןלןת

 .לייזרכקרנידרכךחדרןהןהחזרןת,

לגביההתנןעהשחקנים.עםכמןאתנןעבדהבחזרןת

טקסטכמןןאןרגניתמאןרגנתלהיןתצריכההיתה

מהגןףשתצאןכנהאמיתיתתנןעהכתןב,

שעןת,גביעלשעןתאתנןעבדההיאהקישקס'! IIןמ

להנראתהביןתרהקטנהשהתנןעהעדפשרןת,ללא

ביטןיככליהאדםידיאתלנצלידעהאנהנכןנה.

אהבהמאןדהיאלתנןעה.כקישןטרקןלאאדיר,

שלבמחיצתןעבדהרבןתןשניםשחקניםעםלעבןד

שהיןהמשחקכלליאתששינהקאזאן,איליההבמאי

מדרךכתןצאהבקןלנןע.ןהןבתיאטרןןהןאזנהןגים

לןמרןנכןןרב,מתחהחזרןתבאןלםנןצרעבןדתה

אהבההיאהחזרןת,לאחרקצת. IIפחדנן IIשאפילן

משןחררתןלהיןתהרקדניםעםןלבלןתלצאת

בצנעה.גםתמידאבלןחייכנית,

האמנןתיתדרכנןבתחילתצעיריםרקדניםאזהיינן

אןתנןליןןהסןקןלןבאנהעםהעבןדהןניסיןן

תןדתנןתמידלהנתןנהזאתןעלהדרך.כללאןרך

 • • • • •העמןקה.

אנהשלהל'ריבת'אטרוום Iרקדנהיורומנוומשהגתה Iגל *

סוקולוב
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ןאןפיהגיבןריםאישיןתלהבנתכמפתחןבהזיהבחלןםהשימןש

אןלהתרחשןיןתרקעאןסמלמשמשיםהטבעןנןפיההתרחשןיןת,

הגןרמיםגםמןטמעיםהיצירהשלאלהבמרכיביםאלה.לתכןנןת

הניגןדיםןכןהגיבןר,שבהתנהגןתרציןנלייםןהלאמןדעיםהלאהנפשיים

ןלחברה.לזןלתבייחסההאינדיןןידןאליתשבאישיןת

לרןמנטיהקלאסיביןההבדליםאתשניתחן ,] Shlegl [של.~להאחיםץ..

הבאים:האפיןניםאתלרןמנטיקהייחסןשןנים,אמנןתכטיפןסי

ביןהפער.הדגשת 2היןצא-דןפן;הססגןניןהפרטהחד-פעמיהדגשת . 1

הדרמהלעןמתהאןפישלהדרמה . 3ןהנפשי;הרןחנילביןהפיזי

לעןמת ,כמתפתחתהאישיןתתפיסת . 4 ;הגןרלנסיבןתשל(הקלאסית)

האישיתההבעה . 5ןמןגמרת;כקבןעההקלאסית)(בספרןתתפיסתה

ההבעהמתכניהנןבעתהאןרגניתהצןרה . 6לחןקים;הכפיפןתלעןמת

אמנןתבמןסכמןתהכבןלההמכניתהצןרהלעןמת ,האינדיןןידןאליים

 ,) 1795 ( "ןסנטימנטליתנאיביתשירהעל l1במסתן ,] Shiller [שילרכלליןת. /1'

האמןהקלאסי.הנאיביןהאמןהסנטימנטליהאמןביןמבחין

האידיאל.לביןהממשןתביןבסיסיתשניןתבנפשןמןצאהסנטימנטלי

יכןלתןלביןהסןפיתהןןייתןבין-שבנפשןהמהןתייםלניגןדיםמןדעהןא

החירןתציןןיילביןהטבעייםהיצרייםדחפיןביןהאינסןף;אתלחשןב

דמיןנן.לביןשכלןבין ;ןהמןסר

במאהבצרפתןהרןחהספרןתבחייהמרכזיןתמהדמןיןת ,הןגןןיקטןר

הרןמנטית:הדרמהעל l1קרןמןןל l1למחזהןבמבןאאןמר ,-19ה

לערבבצריך . 2המןדרנית;לתקןפהביןתרהמתאימההפיןטיתהצןרהזןהי . 1

.האמנןת 3 ;"בחייםכמן l1הגרןטסקי,עםהעילאיאת ,המכןערעםהיפהאת

הקפיאההקלאסיהתיאטרןןחןקישלהרןדנןת . 4דינמית;להיןתצריכה

 .-18הבמאהלירידתהןהביאההדרמתיתהספרןתהתפתחןתאת

ממנהיגי ,צרפתיןמבקרמספרמשןרר,- ] Gautier [גןטייהתאןפיל!'

בהמחשתהבלטשלכןחן l1כיכתב ,בצרפתהצעירהמנטיתהרןהאסכןלה

היצירהפרטיבאמצעןתיןצרהכןריאןגרףהרןמנטי,בבלטהמןפשט".

ריאליביןמפתיעןת;התרחשןיןתלביןיןמיןמיתמציאןתביןדינמיקה

אתרןקםהןאבכךלרגשי.ההגיןניןביןמןדעלבלתימןדעביןלמעןרפל;

מעיניהנסתרןתהתןפעןתעם ,כלןמר ,המןפשטעםהצןפהשלהזדהןתן

ןהשכל.החןשיםו/

נבגדןתעלמןת

כןחןתכמהחברןהרןמנטית ) l1 (1841זל'יג l1שלהמקןריתליצירה

 l1גרמניה l1בספרגןטייהתאןפילמצאלתמלילהרעיןןאת .שןניםמתחןמים

1835 ,De l'AllemangneJ [ היינההיינריךהגרמניןהסןפרהמשןררמאת

] Heine [. ןליכןלתהלאישיןתהשהתאיםלריקןדנןשאזההיה

 .הןקסםשממנה ,] Grisi [גריזיקרלןטההרקדניתשלהןןירטןאןזית



חתונתן.יוםלפנישמתו ,נבגדותצעירותעלמותעלמספרהסיפור

הלילה,בחצותקמות ,בקבריהןבשלוםלנוחיכולותשאינןהצעירות,

הצעירהגבראתמכריחותוכנקמהדרכים,פרשותעלבקבוצותנאספות

הסלביותבארצותידועיםאלולילהריקודימוות.עדלרקודבהןשפוגש

בסלביתהמילהריבויערפד.שפירושה , Vilaבמלהשמקורו , Wiliבשם

לשפהבמעברמשיבושנובעת Wilisשהמלהלהניחוסביר , Vileהוא

וכך ," V "שלצלילישבגרמנית Wשלאותבכךהמוסברהגרמנית,

 Wilis. 3המלההשתרשה

היתה ,לבלטהתמלילאתלכתובשהחלגוטייה,שלהראשונהבעייתו

בריקוהוההבעההמימיקהלצורתשיתאיםהגיוני,נושאלהמציא

להפוךשתוכלכךהראשונה,במערכההגיבורהשלמותהאתושיבטיח

לבלטהראשונההמערכהלכתיבתההשראהאתהשנייה.במערכהלווילי

בספרו " Fantomes "הוגוויקטורשלשירומתוךמשורהגוטייהקיבל

Les Orientals : בחייה".כךעלושילמהלריקודבאהבתההפריזהייהיא

עלהיינהשלסיפורוביןכחיבורלמוחוקפצהזושורהכימספרגוטייה

בבנייתבקשייםנתקלגוטייהכשהוגו.ויקטורשלשירולביןהווילי

 ,הידועהתמליליםכותבאתלעזרתוגייסהואלבלט,הראשונההמערכה

המשותפתשיצירתםולאחר ,] de Saint George [ 'ורג'גסנטדהורוני

בפריז.האופרהביתמנהל ,] Pillet [פילהלאוןאותהקיבל ,הושלמה

אדולףאתהציעהוהיאהתמלילאתגריזיקרלוטהבפניהציגגוטייה

מספרלאתגר,שנענהאדם, .הבלטשלהמוסיקהכמלחין ] Adam [אדם

הנחיותובעזרת ,דמיונואתהלהיבוהזמןוקוצרהעבודהלחץכי

המפורסמת,הבלרינהשלבעלה ,] Perrot [פרוג'ילשלכוריאוגרפיות

לכלההשראהמקורהיתהגריזיקרלוטהליצירה.המוסיקהנכתבה

הבלט.ביצירתהשותפים ,האלההגברים

X קוראליאן'געל] Coralli [, שלהרשמיהכוריאוגרף

אבלהכוריאוגרפיה.עבודתהוטלההאופרה,בית

חלקיאתליצורהתנדבמאוהשאפתןשהיה ,פרו

 ,האופרהביתמנהלפילה,לאשתו.שיועדוהריקוד

שניביןהתחלקההעבודהההצעה.אתקיבל

הסולוחלקירובאתיצרפרו-הכוריאוגרפים

בפרסומיםהקבוצות.ריקודיאתוקוראליוהדואטים

עלחתוםלבדוקוראליהיההבלטשלהרשמיים

כמההאופרהביתאתשנטש ,פרוהכוריאוגרפיה.

כיוצרשניתהתקבללאמעולםלכן,קודםשנים

לבלטתפאורהאתפריז.שלהאופרהבביתרשמי

פול-התלבושותואת ] Ceceri [סיסריפייריצר

בפעםהועלהייג'יזל"הבלט .] Lormier [לורמייה

בלתילהצלחהוזכה 1841ביוני-28בהראשונה

V רגילה. 

 .קצרלרגעמשתלביםואלמוותאנושיותידיים,במגע

ברישניקובומיכאילמקרובההינטלרקדנים:

In a contact of hands, mortality and immortality briefly combine 
dancers: Natalia Makarova and Mikhail Baryshnikov 

דואליותזעלדינםיקה

משארהשונהכפריתנערהעלמספר "יזל'גייהבלט

ובלהיטותהוהנפשיתהפיזיתבעדינותההכפרבנות

אלברכט,צעיר,בבחורמתאהבתהיאלרקוד.העזה

לבןהמחופשאציליםבןשהואלכךמודעתואינה

לבתמכברמאורסשהואוכןלויס,בשםאיכרים

ידיעלנחשפתשהתרמיתברגעבתילדה. ,הדוכס

דוקרתהיאג'יזל,שללמחזרהבכפרשנחשבהילריון,

המערכהאלברכט.שלבחרבולמוותעצמהאת

שלקברהלידביער,מתרחשתהבלטשלהשנייה

מקבריהן,הוויליסיוצאותלילהבאישון .ג'יזל

היערקרחתאלהילריוןכשמגיעורוקדות.מירתה,מלכתןבידימונהגות

-זל'יוג ,אלברכטמגיעאחריומוות.עדאותומרקידותהן ,נאספושבה

עלותעדהוויליסשלהמוותמריקודלהצילומנסה-עדייןבוהמאוהבת

 ,כחברותיה ,יזל'גהקסם.אתהמפיגים ,הכנסייהפעמוניוצלצולהשחר

 .לנצחלבהבחיראתולעזובקברהאחוזתאללשובחייבת

'f הם-והכוריאוגרפיההמוסיקההתלבושות,התפאורה,-הבלטמרכיבי

התקופהבכלהפועלתהבסיסיתהדואליותשללדינמיקהביטויכולם

אתמוצאתזודואליות .הפנטסטיאתמייצגהריאלישבההרומנטית,

הבהירבין ,למסתוריהגשמיביןההבדליםהפגנתתוךבבלטביטויה

הממשיוביןלתת-מודעהמודעבין ,לרגשיההגיוניבין ,למעורפל

v .לסימבולי
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המןבאיםלרעיןנןתריאליסטיןביטןיייצןגהיאבריקןדהתפאןרה

שלהשמאליבצדקבןעראשןנה)(במערכהגייזלשלביתה . 1בעלילה:

התקןפה.שלהחברתיןתהמןסכמןתלמסגרתמטפןרהןמשמשהבמה

משמשגםהןא .ןבסןפההתמןנהבתחילתןאמהגייזלנעןתןממנןאלין

~שנןזהבביתלגייזל.אהבתםעלןאלברכטהילריןןמכריזיםשבןמקןם

ההמןלה עמ!.!'ליןצאיםהםןממנןאלברכט)של(ארןסתןןבתןהדןכסגם

זהןתןאתןבני-הכפריזליגבפניחןשףבעןדן ,בחןץהילריןןשמעןרר

(המשמשהשנייהבמערכהגייזלשלקברהאלברכט.שלהאמיתית

במערכהביתהניצבשבןמקןם,באןתןבדיןקניצבלביתה)מטפןרה

גייזלשלהמטפןרייםחייהשלייההמשכיןתיימןמחשתבכךנה.הראשן

ראשןנה)(מערכהאלברכטשלבקתתן. 2המסתןרי.העל-מציאןתי,בעןלם

מצדהקיים,אתהקהללעיניחןשפתהיאיזל.יגשלביתהמןלניצבת

הקלעיםייייאחןריאתכלןמר,אחר,מצד ,ידןעהלאאתגםאבלאח,ד

דמןתןאתאלברכטמחליףזןבבקתה .יזליגמעיניהסמןיההפעילןתשל

איכר.בבגדימחןפשממנהןיןצאמלכןתבבגדיאליהנכנסהןא-ללןיס

בקשרלחשדןתיןההןכחןתאתבהןמןצאבגניבהלבקתהנכנסהילריןן

לזהןתןמןדעשהקהללמרןתאבלאלברכט.שלהאמיתיתלזהןתן

גייזלשללבהתןםאחרישביהןלכיםרגשןתיןאלברכט,שלהאמיתית

לאמת.התןןדעןתהבעתאתהיחדמזדעזעןהןא

שאןפילפניעןד ,המערכןתבשתיהדמןיןתלאפיןןאמצעיהןהתלבןשןת

התלבןשןתשלהריאליתהאיכןת .העלילהבאמצעןתנחשףהדמןיןת

אמינןתאתןמבססתהריאליתהמציאןתאתמשקפתהראשןנהבמערכה

שלןלהכרההדמןיןתעםלהזדהןתקפיצהקרשהיאזןאמינןתהמסכת.

לןבשתגייזלהראשןנהבמערכההעל-טבעי.העןלםשלבקיןמןהצןפים

זהדברהאחרןת.הכפרבנןתשלהשמלןתמצבעשןנהשצבעהשמלה

שמלהלבןשהגייזל,שלאמהברתה, .הכפרמבנןתשןנןתהעלמצביע

ןהדןכסגלימה,לבןשאלברכטלמןתניה.ביתעקרתשלןסינרארןכה

יקרןת,במחרןזןתמקןשטיםמהןדריםמלכןתבגדילבןשיםפמלייתןןבני

מעמדםעלהמצביעיםפריטים-זהבבחןטישזןריםבגדיםאןטבעןת

לביןהאצןלהבניביןמידלהבדיללצןפיםמאפשרןתהתלבןשןת .הרם

אןתהלבןשןת ,זלייגכןלל ,הןןיליסכלהשנייה,במערכההכפריים.

נעליןלרגליהןהברכייםעד )~ט~ט(לבנהמלמלהשמלןת-תלבןשת

היןכאילןןאןןרירי,קלילמראהלרקדניןת/?שןןהזןתלבןשתבהןנןת.

 ,המןןתשלאחרהעןלם ,הדמיןניהעןלםעלןמצביעה ,מרחףשקןףענן

חיים.מלאכעןלםזןבמערכההמןמחש

אפשרהראשןנהבמערכה .באביזריםמגןןןשימןשגםנעשהבריקןד

\<2i6 ~"""'י 

אתממחישיםהבציר,תקןפתאתהמסמליםענביםמלאיסליםלראןת

שלכתפןעלהתלןיהפסיןןעממית.אןןירהןמשריםהכפריתהאןןירה

יחסןעלמלמדגייזל,שלביתהדלתלידמניחהןאשאןתן ,הילריןן

 ,ןהפרחיםהחרבאתלצייןחשןבהנןספיםהאביזריםבין .אליההמיןחד

תפקידלהםןישהעלילההתפתחןתעלמשפיעבהםהשימןששאןפן

אתייניחיימאלברכט .לפנטסטיהריאלישביןהדינמיקהבביטןימרכזי

אתגייזלבפניהחןשףהילריןן, iללןיסמתחפשכשהןאבבקתתןהחרב

רןחהייכש ,יזליג iכעדןתבחרבמשתמש ,אלברכטשלהאמיתיתזהןתן

הניצבהצלב iבבטנהעצמהןדןקרתהחרבאתנןטלתעליהיי,סןערת

מזכירןגםבקןדקןדההנעןצהכחרבנראהיזליגשלקברהבראשאנכית

תמימןתה.שלהעדןמגןיזליגאתשגירשההמתהפכתיי,החרבלהט"את

אהבתןאמינןתלבחינתגייזלאתמשמשיםהראשןנהבמערכההפרחים

פרחשלהכןתרתמעליעלהאחרעלהתןלשתהיאאליה.אלברכטשל

תלישתסיןםלפניייאןש,מתןךאבל ...ייאןהבלאייאןהבןאןמרתהכןכבן

ממשיךבעןרמתן,לןיס,הפרח.אתמשליכההיאהאחרןנים,הכןתרתעלי

במערכהלן.הרצןיההתןצאהאתןיימארגןייגייזלשלהמבחןמשחקאת

 .לאהבהביטןיןמהןןיםהעןלמןתשניביןהפרחיםמקשריםהשנייה

לחן,דאחדכלןהילריןן,אלברכטהשנייההמערכהבתחילת ,לדןגמה

המקשרמןסכםמנהגמבצעיםהםבכך .יזליגשלקברהעלפרחיםמניחים

הפרחיםהנחתשלהמנהגכייתכן ,כןכמן .המןכרתלמציאןתהקהלאת

תקןןתםאתמבטאיםהפרחיםהבא.בעןלםהנשמהלהמשכיןתקשןר

בעןלםגםאהבתםאתןמרגישהרןאהיזליגשלשנשמתהבכךןאמןנתם

לאןרךפעמיםכמהבידיהפרחיםמחזיקההןןיליגייזלהעל-טבעי.

ממחישהןגם ,העל-טבעיבעןלםקיןמהאתממחישההיאןבכךהמערכה,

 ,אלברכטאצלה.חישעדייןהיחידהדברהיאהפרחים,כמןהאהבה,כי

אחרנןההןלבןהפרחיםשבילשלבסןפןנןפל ,השנייההמערכהבסןף

השחר.עלןתעםלקברההשבהגייזלשלרןחה

ןעשןיההבמהעלהמתרחשתלתנןעהרקעמשמשתבבלטהמןסיקה

ןןיגהבמה.עלהנעשהאתבצליליםלתארשתפקידןשןנןת,מנגינןת

המלחיןכיטןעןןיןצריה,'הבלטהיסטןרייתבספרן ,] Lawsonנלןןסןן

כחןליןתהבנןייםמןסיקלייםלייטמןטיביםבחמישההשתמשאדם

פעמיםכמההבלטלאןרךהחןזריםןריקןדמןסיקהשלמתמשכןת

לכןקןדםנעשהלאבלייטמןטיבהשימןשכימצייןהןאקלים.בשינןיים

במןטיבים ] Wagnerנןאגנרריכרדשעשהלשימןשקדםאףןהןא ,בבלט

'A הןאהלייטמןטיביםשלתפקידםהניבלןנגיםיי.ייטבעתבאןפרהדןמים

המאןרעןתהשפעתאתלבטא iגייזלשלדמןתהאתלבנןתלרקדניתלעזןר

הלייטמןטיביםחמשת .הריקןדבהבנתלקהלןלעזןרגייזלשלרןחהעל

 :הם

אתןמהןןהלריקןדאהבתהאתהמבטאגייזלשלהריקןדמןטיב . 1

 Ballonneנפיקהמבלןנהבנןיהתנןעתיהמןטיב .שלההמזהההתנןעה
Piques [ נבסקדהןפהPas de Basque [. לשימןשדןגמאןתכמהלהלן

שלהראשןןהסןלןאתזהמןטיבפןתחהראשןנהבמערכהבן:החןזר

שלביטןיתןךבחינניןתאןתןרןקדתהיאמביתה.יןצאתכשהיא ,גייזל

רןקדיםןאלברכטגייזלכאשרהמןטיבחןזריןתרמאןחרנעןרים.שמחת

כביטןיהמןטיבאתרןקדיםהםהפרחיימבחןיילאחר .ןעןתרזשלןבי





אתהכפרבניעםרןקדיםןאלברכטזל'יגכאשר .המשןתפתלשמחתם

משלןשההבנןיהמשפטאתפעמיםארבעמבצעיםהםהןןאלס,ריקןד

מבטאתהיאבתילדה,בפנירןקדתזל'יגכאשרבסק.דהןפהפיקהבלןנה

בסצינתפיקה.בלןנהןשלןשהבסקדהפהגרנד :במןטיבלריקןדאהבתהאת

ארבעזהמןטיברןקדתיזל'גהשיגעןן

במערכהכאבה.ביטןיתןךצ,דלכלפעמים

רןקדיםשןבןאלברכטג'יזלכאשרהשנייה,

ג'יזלשלהריקןדמןטיבעלחןזריםהםיח,ד

סןןגרנדבןרהדהפהבלןנה,עלהמבןסס

 Ballonne, pas de bourree andנבסקדה
grand saut de basque [. עליןחןזריםהם

לאןרךמנןגדיםבכיןןניםפעמיםארבע

הקהללכיןןןרןקדתג'יזלכאשרהאלכסןן,

הנגדי.בכיןןןןאלברכט

לאלברכט,ג'יזלביןהאהבהמןטיב . 2

לאלברכט.יזל'גשלאהבתהאתמבטא

של:מסדרהבנןיהתנןעתיהמןטיב

Ballotte coupe, ballonne, pose, jete 
croise . בןהחןזרלשימןשדןגמאןתכמה

 .הןאשבההראשןנה,במערכהלמצןאאפשר

אלברכטשלהאהבההצהרתלאחרמןפיע

 ,כאשרהראשןנה,המערכהבסןף .לג'יזל

 :מאמינהןעדייןשפיןתהאתאיבדהג'יזל

שןבנשמע ,לןיסאהןבהעםרןקדתשהיא

אןתןעלחןזרתהיאהמןסיקלי.המןטיב

כדימתנדנד","ןלאטשנרקדתנןעתי,מןטיב

לביןשכלהביןקטנפליהקןעללהצביע

תחןשתמעןררתזןריקןדנצןרתאבריה

הצןפים).אצלכלפיהעמןקהרחמים

ןאלברכטג'יזלשל ] Adageנבאדאג'ין

המןסיקליהמןטיבחןזרהשנייה,במערכה

ידיעלהתנןעתיהמןטיבאזכןרתןך

 .אלברכט

מןסיקליןת.צןרןתשתיהפרחלמןטיב . 3

אתסןפרתג'יזלכאשרנשמעתהראשןנה

לבחןןכדיהכןכבןפרחשלהכןתרתעלי

בסצינתןחןזרתאלברכט,שלאהבתןאת

רגעיאתלשחזרמנסהכשהיאהשיגעןן,

מןפיעהשניהמןטיבהראשןנים.האהבה

ג'יזלכאשר ,השנייהבמערכהפעמיםכמה

שישלהןכיחכדילאהןבהפרחיםזןרקת

בן.לגעתשאפשרחלקבה

נאג'וא'ווומקרובהנטל'הרקדנ'ס:הראשונה.המערכהמתוךואלברכט,ל Tב'דה",דה"פה

Giselle and Albrecht in the first act, dancers: Natalia Makarova and Ivan Nagy 

מןטיבהןא ,בעיקרןןהפח,דמןטיב . 4

מסןימת,לתנןעהמתייחסשאינןמןסיקלי

המציאןתישביןהניגןדאתמצייןאלא

למסתןרי.

הנשמעיםצליליןרןקדים.לאהציידצלילישלהמןסיקליהמןטיבאת . 5

בעלילה.דרמתיתהתפתחןתעלמבשריםןהםהילריןןשנכנספעםבכל

אתמשחרראלברכטאתרןאההילריןןכאשרנשמעהןאראשןנהבמערכה

אלברכטשלכשחרבןאןהדןכס,שלהפמליהכשנכנסתןילפרידעןזרן
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כשהילריוןזהמוטיבנשמעהשנייהבמערכההילריון.ידיעלנמצאת

V הוויליס.מלכתלפניעומדכשאלברכטיותר,ומאוחר ,נכנס

הרקדנ"ותשללם aה-ני"זל

'j. הדמויות .נשיםוארבענבריםארבעהדמויות,שמונהישנייזל""בבלט

הדמויותיזל;ינ-הראשיתהדמותתת-קבוצות:לשלושנחלקות

המשמעותיותהדמויות .ומירתהברתה ,הילריוןאלברכט,-המשניות

 ,אלברכטשלומשרתובתילדהבתוהדוכס,-העלילהלהתפתחותפחות

היצירהבמרכזהעומדתהנשיתהדמותהיאיזלינבלרינההפרימהוילפרי.ד

מיוחדיופיה .דופןיוצאתכפרנערתהיאיזלינ sהסיפור.סובבוסביבה

אחריהלמשוךמיכולתהנובעכוחה .מאודומרשיםעוצמהרבבמינו,

בסצינהזאתלראותאפשרריקודה.ויפיהחיצונימראהבזכותאנשים

בתילדה,הנסיכהעםבסצינהאוהנדיר,מיופיהאמהמתפעלתשבה

אח,דמצדדיכוטומיה.מתקיימתבאופיהיזל.ימנהשופעמהחןהנהנית

דבר ,חושיםאובדןעדבתוכווהיסחפותהלריקודהנדולהתאוותה

עדינה,היא ,אחרמצדלעתידה.חששותבהומעורראמהאתהמבהיל

אואלברכטעם ,זריםעםבפנישותיהורנישה.ביישניתמאופקת, ,סנורה

בתחילתמאודמסוינתשנייזלבכךביטוילידיבאהזודיכוטומיהבתילדה,

קשר.ליצורנאותההיארביםשידוליםלאחרורקמפנשכל

עםויחסיהכפרבתובראשונהבראשהיאייחודיותה,אףעלנייזל,אבל

באותשלהןהמשותפותהחוויותוהדוקים.חמיםהאחרותהכפרבנות

שלאלנערהמתאיםהתמיםאופייהוריקוד.מנע ,בדיבורביטוילידי

הפתאומיתהופעתולויס.עםפנישתהבעתומשתקףבחייההרבהראתה

בשמחהאותומקבלתוהיאתמיהה,בהמעוררתאינהבכפרחדשציידשל

אהבה ,לבהבכללויס-אלברכטאתאוהבתיזלינ .בתמימותמהולה

ובתנועהריתמייםבמקצביםמאופייןריקודהשמחה.אותההממלאת

וביןבינהביחסים . ballonne-chasse-coupeוקלהעליזהקופצנית

הרעיוןעםלהשליםיכולהאינההיאולכןמושלם,להנראההכלאהובה

עתיד.איןושלאהבתם IIשוללהולכה IIש

X מרובנטרפתיזלינשלדעתה ,הראשונההמערכהשלהאחרונהבסצינה

נעשותתנועותיהנםכך ,כאבהבתוךשוקעתשהיאככלוצער.כאב

"מוקצה"(שהיהבשינעוןזהירטיפולישזובסצינהמסונננות.פחות

מועברהשינעוןבו).מדבריםשאיןנושאונחשב-19ההמאהבתחילת

שלרושםיצירתתוךהמסתחררריקודה ,הפזורשערהכנון:בסמלים

ממרחק,בהשהתבוננוהקור-דה-בלט,שלבמקוםהקפיאהחושים,איבוד

 . ,סוערתונעשיתהמסודריםהמשפטיםאת IIהמאבדת IIוהמ,וסיקה

התנועותביןדקאיזוןישהטירוףבסצינתמתח.ומלאתדרמתית

להישארהצורך .הרומנטיהבלטשלהיופילבין IIהארציות IIהיומיומיות

העוטףמהכאבנורעלאאולם ,הטירוףאתמעדןהריקודתנועות qבתחו

המוסיקלילמשפטרבקשבמקשיבההיאהאחרוניםברנעיהיזל.ינאת

אתלרקודמנסהחמלהמעוררתובצורהלאלברכט,אהבתהאתהמציין

קרואזהוניטהימיןברנלצעד-בימיןבלונה-שמאלברנלקופההצעדים:

היאבהדרנה.דועךוכוחהנחלשותתנועותיהכ,ךכדיתוך .שמאלברנל

בנימתנודדיםשבולכיווןומועדתשלהבית-החזהעלידהאתמניחה

נעההיאלה.שיעזורמישהואחרבחיפושידהאתמושיטההיאהכפר.

כורעתוכאב,צערמלאתהאםלרנליה.ונופלתאמהלכיווןיציבותבחוסר

אלברכט,שללכיוונולהתרומםמנסהיזלינ .אותהלהרניעומנסהבתהליד

מתה.נופלתוהיאאליהקרובברכיועלכורעהוא

עלצלובותוידיהעצומותעיניה ,מהקברמניחהנייזלהשנייהבמערכה

רבהבאיטיותצועדתהיא ,הוויליסמלכתמירתה,בהוראתהחזה.בית

אתפוקחתזליינפניה,מעלההינומהאתמסירהכשמירתהלעברה.

שלמהיריםסיבובים 24מבצעתייזלנלרקוד.עליהמצווההמלכהעיניה.

temp leves en arabesque . מטמורפוזהמעיןזליינשלדמותהעוברתכאן. 

בחייהשהיתה(כמואולםהוויליס,כשארנראיתיזלינ ,חיצוניתמבחינה

בעובדהמתבטאזהדברמהן.שונההיאהאחרות)הכפרלבנותביחס

שהביאלמרות ,שאהבההנברכלפיושנאהמרירותמלאתאינהשהיא

זואהבהאבל ,שלההנשמיהחיהנבראתלאהובממשיכהנייזללמותה.

לרנעיםפרטאבל ,זהלצדזהרוקדיםהםבמציאות.להתקייםיכולהאינה

לממשמצליחיםאינםהם ,מהעברהתמימהבאהבתםמהרהריםהםשבהם

עלואלברכטנייזלחוזריםאלהברנעים .במנעשלהםהרנשיהקשראת

ישירמנעליצורומצליחיםהראשונה)במערכה(כמומהעברתנועותיהם

היאהוויליס.בפניאלברכטשלחייועללהנןנלחמתזליינביניהם.רנעי

לקרחתהחודרתהראשונההאורקרןרקאבל ,עליולחוסבמלכהמפצירה

 ,לקברןחוזרותהוויליסאלברכט.שלהפיזימותואתמונעתהחשוכההיער

לביןבינההקשרלעולמיםניתקהצלבמאחוריזליינשלהיעלמהועם

אהובה.

עליזההיאהראשונותבסצינותתנועה.איכויותשלנרחבמנווןיזלילנ

וקטעים ,צערומלאתכאובה ,ורומנטיתרכהשהיאקטעיםיש .חייםומלאת

רכה,קלה,בתנועהמאופיינתהיאהשנייהבמערכהוטירוף.סערמלאי

 ,אחרמעולםליצורהופכתודםבשרהרקדניתכאשר ,ואווריריתעדינה

בעלתמעולהרקדניתדורשזליינשלשתפקידהספקאין .שמימייצור

בספר ] Beaumont [בומוטסירילעשירה.הבעהויכולתכישוריםמנוון

ed Giselle ןןhe Ballet Ca הואלרקדניתנייזלתפקידכיטוען ) 1945 (ז

להעניקהיארקדניתכלשלהאמביציהלשחקן.המלטתפקידכמו

הטמונותהביטויאפשרויותשלהעשירלמנווןמשלהאינטרפרטציה

 • •נייזל.בתפקיד

•••• 

הערות

התרחשויותהיומיומייםתאוהמציבתיאוריהמערבתאמנותמצייןרומנטיקההמונח" . 1

מתוך :העתידשלנבואייםוניחושיםהעברמןזיכרונות ,טבעייםעלחזיונות ,מפתיעות

 792עמ':לכרךהעברית,ה Iן7'וןפדאנצה

2 . he Romantic Sublime: Studies in the Structure and of the Psychology ז.,ז . Weislel 
3-33 . he Johns University Press, 1967, pp ז: ranscendence, Balltimore זof 

3 . Meyer's Konversation Lexikon שלותיהןחומרהעשוייםערפדיםשלכזןוויליהגדיר

סיבת .נאמניםהבלתיאהוביהןידיעלמנטישתןכתוצאהשמתו ,נבגודתעלמות

 .הגבריםכלפיונקמנותןמרירותןמקוראתמסבירהפטירתן

4 . 1975 , D זetand It's Makers, London: Pitman and sons L ןןofBa yזLawson. J., Histo 
62-68 . pp 

 ,מושגבלתיאלדיאינערצת,לדמותהפכההאשהשבו ,הרומנטיאנר'הזשלמאפיין . 5

 .החלוםלמעןחייואתלהקריבמוכןהיהוהגבר
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משמיעיםהאמנןתתחןמימכליןצריםבעןד

הביטןי,חןפשבזכןתמהפכניןתהצהרןת

הדיכןטןמיה-20ההמאהבתחילתמתעןררת

במלןאלמלאכןתיהטבעיביןהעתיקה

עליימדבריםפיקאסן:כדבריעןצמתה,

רןצההייתי .המןדרנילציןרכניגןדנטןרליזם

אמנןתיצירתפעםאיראהמישהןאםלדעת

דבריםשניבהיןתםןאמנןת,טבע .טבעית

דבר.אןתןלהיןתיכןליםאינםשןנים,

התפיסהאתמבטאיםאנןהאמנןתבאמצעןת

 l ."איננןשהטבעמהעלשלנן,

ייטבעי"המןשגאתמחדשלהגדירניסיןןמתןך

מנאמנןתןהדגשהןסטהאמנןת,שלבהקשר

אלהטבע"חןקייילהאמנןתמעשהשל

יחסית, ,האןבייקטיביןתלאמיתןתמחןיבןתן

דרכיןאלאח,דמצדןהטכנןלןגיההמדעשל

אחר.מצדןסןבייקטיביןת,אישיןתהתבןננןת

השאר,בין ,נמצאןחדשיםהשראהמקןרןת

התפתחןתעםבבד(בדהנפשבמעמקי

אןתנטייםןבביטןייםהפסיכןלןגיה)

שלאלהכגןן ,האנןשיתהרןחשלייאןרגניים"

אקליםפרימיטיביןת.אןאקזןטיןתתרבןיןת

אינדיןןידןאליןתביטןיצןרןתשבןזה,תרבןתי

סגנןניןתמןסכמןתשלמקןמןאתדחקן

בשאיפההןמרהלקןנפןרמיזםןהנטייה

בזמןייהמחןל:עלגםפסחלאלמקןריןת,

מסתפקןת ].ב.למחןל,[שלאחרןתשצןרןת

אתמגלההמןדרניהמחןל ,הטבעבחיקןי

טבען-האנןשיהטבעאתבמיןחדהטבע,

 2האדם".שלהפנימי

המלאכןתיןתכלפיהבןזמתחןשתכתןצאה

מחלןצירביםשאיפיינההבלט,שלהמכנית

לשינןייםהדרךנפרצההמןדרני,המחןל

התערערהמשקלשיןןי :לכתמרחיקיטכניים

 ,איזןןחןסרשללביטןייםלגיטימציהןניתנה

הגרןןיטציה ,הןפרהלסימטרייההנטייה

באמצעןתהןןרטיקליתהשאיפהאתהכניעה

עלשןניםןאלמנטיםנפילןתשלטכניקהפיתןח

הרגלייםשלהפןזיציןתלחמשאפילןהרצפה.

שישית"ייעמידהכגןןאלטרנטיבןתנןספן

הןדגששןבהאגןאחרןת.מקבילןתןפןזיציןת

ליבידינאליןתתשןקןתשלמקןר"כ

כגןןקןנצנטרייםןמצבים ,"ןפרימיטיביןת

Contractions האןריינטציהאתערערן

מעמדןעלתגרןקראןהמןחצנת-היקפית

אפשרזאת,כללאןר . Turnout-השלההגמןני

הקלאסיהבלטעלהכלחשאבדלהניחהיה

מייצג.שהןאהאסתטייםהעקרןנןתןעל

מרכיביןשרןבהיא,עןבדהכן,פיעלןאף

ה-ןבכללם ,הקלאסיהבלטשלהחשןבים

Turnout , בצןרןתאחרתאןזןבמידההןטמען

 ,האחרהצדןמןהבימתי.המחןלשלהחדשןת

אןמצןהמןדרניהמחןלשלשןניםאלמנטים

כיצדהקלאסי.הבלטידיעלהזמןבמשך

לפרשהאלה,החדשןתבנסיבןתלפיכ,ךאפשר,

 ,הקלאסיהבלטעקרןנןתאתרלןןנטיבאןפן

כרןכהשמשמעןתן , Turnout-העקרןןלרבןת

זמנן?שעברלסגנןןכךכלאמיץבקשר

םחודשאסתםיצידוק

מסתריאתלהסבירהמןבנתהשאיפהכידןמה

החידןשיםלנןכחבמיןחדהמחןל,תןפעןת

שןבמתנפצתהכןריאןגרפיה,בתחןםהדינמיים

ןמעשייםפילןסןפייםקשייםמןלאלןשןב

באלנשיןכגיןרגיסמכאבניכאח.ד

שלהאסתטישערכןטענן ,] Balanchineנ

 ,יןתרנכןן,אן,במשמעןתןטמןןאיננןהמחןל

מלאגןלךייכשישפירןש:לןלתתביכןלתנן

מתכןןנים?אתםלמהשןאל:אינךיפיםפרחים

אםמהם.נהנהפשןטאתהמשמעןתכם?מה

גם 3מבלט?"אןפןבאןתןליהנןתלאמדןעכ,ך

לצפייה,נןעדןהאמנןתשתןפעןתטעןפיקאסן

אןלםלהנאה,אןחןןייתיתלהתנסןת

מקרית)אןסתמיתאיננהאם(אףמשמעןתם

להביןרןצהאחדייכללןגי:לפירןשניתנתאינה

שירתאתלהביןלנסןתלאמדןע .אמנןת

ציןריםלהסבירהמנסיםאנשים ] ... [הציפןר?

 4נכןן".הלאהעץעלמטפסים

ד"רמתןןההאמנןת"שלטבעהייעלבספרה

שללטבעהבנןגעתאןרטיתגישה sלןרנדרןת

חמשביןמבחינהלןרנדהאסתטית.החןןיה

סימנים,של(פרשנןתפרשנןתשלקטגןריןת

מנתחת,פרשנןתתחליף,יןצרתפרשנןת

האפשרןתמשלימה).ןפרשנןתיישןםפרשנןת

לייבנייהמתייחסתננן,יילענהנןגעת ,האחרןנה

כלןמר,פזןרים",מרכיביםשלםאןבייקטשל

למימןשההיצירה,שלהמרכבהלמעשה

פרשנןת .המדיןםשלהגלםחןמריבאמצעןת

ההכרהעלמתבססתלןרנ,דפיעל ,משלימה

בגללהגלם.בחןמריהמצןיב"פןטנציאל"

הפןטנציאל,שלןהפרדןקסליהחמקמקאןפין

היצירהכאח,דןגלןיחבןימטבעןשהןא

חידהמעיןאתגר,בפנינןמציבההאמנןתית

ןתנאמיצירתכלשלייחןדהלפענחה.שיש

מעניקהשהיאהחד-פעמיתהפרשנןתמןנןבע

רביםלעיתיםשהםמרכיביה,שללפןטנציאל

הגןףעלבנןסףלמנןת,נןכלבריקןדמספןר.

טןןח ,שלןהתנןעהאפשרןיןתןמגןןןהאנןשי

תפאןרה,מןסיקה,כמןנלןןיםגןרמיםשלרחב

רעיןן,עלילה,גםאבלחלל;תאןרה,תלבןשןת,

מפןרששבןהאןפןןכין"ב.מטפןרןתסמלים,

הללןמהמרכיביםאחדכלשלהפןטנציאל

המכלןלןעלהאחריםעלבהכרחמשפיע

השלם.

ז'אנרשלאןסגנןןשלמסןיםהיבטכאשר

הענייןאןהסקרנןתמידתאתממצהאמנןתי

הקןנבנציןנליןתהפרשנןיןת ,מעןררשהןא

זהסגנןןשלהגלםבחןמריהטמןןלפןטנציאל

מתחןללזןבנקןדהרןןיה.לנקןדתמגיעןת

חדשןת.פרשנןיןתהמזמןקןנספטןאלימפנה

סןגייתעללןרנדשלהתיאןריהאתנחילאם

נדבכיסלןנןספןכיצדלבארנןכל , Turnoutה-

-הקןדמןתהפרשנןיןתעלבנןסף ,חדשים
ריבפיעלהיאטגניןחקר

הקשרים,שלחיפיש

באמצעיתהמיטברים

הןשקיבעגן,מארעיקרין

החלקיםשלאיפייםאת

השלםשלעיציםאתיהן



שראליבלמחולהטפרייהבאדיבות'אר, Tבמוריטכוריאוגרפיה: .-20ההמאהבלט

Choreography: Maurice Bejars, Courtesy of the Dance Library of Israel . 

""""""'-

--

העכשייייםבבלטיםהפתיחה
-21הלמאה-19המהמאה

31. 



הבלטשלהתרבןתיההקשראתשהלמן

מטפןרה Turnoutב-לזהןתבמקןםהקלאסי.

לניצחןןאלגןריה(אןדקדנטייםאצןלהלגינןני

אןןןלינסקישלכתביןברןחהחןש,ךעלהאןר

נןכל ,זכריאסגרהרדטשלהיןנגיאניתפרשנןתן

נןספתכאפשרןתגלם,כחןמרןלהגדירןלשןב

הניתןכפןטנציאלהמחןל,מרכיביבמגןןן

 .מחןדשןמימןשלבדיקה

הקןנןטציןתאתלרגעלהניחאפןאהראןימן

 T u rnoutה-מיןשםכיצדןלבדןקהישנןת

ןמהםןהפןסט-מןדרניהמןדרניבמחןל

יין.ביטן

Turnout העכשוויוהמחוי
הקלאסיהבלטשלהאינטגרליהמןדןסשבירת

היבטיםגילןיאיפשרןלגןרמיםןפירןקן

התמטי,במןבן . Turnoutה-במןשגגםחדשים

פתןחןתפןזיציןתביןהמעברלמשל,

להדגשתאמצעיסיפקמקבילןתלפןזיציןת

היחסלפיכ,ךהאנןשי.הטבעשלקןנפליקטים

מתגלה Turn-inל- Turn-outביןהדיאלקטי

שלהאקזיסטנציאליסטילמאבקןכמטפןרה

בעןלםןסדרהרמןניהאיזןן,להשגתהאדם

אפשרלמןסיקהבאנלןגיהןכאןטי.אבסןרדי

הפןזיציןתחמששלהסימטרישהמבנהלןמר,

למרןןחיםמסןים,במןבןדןמה,הרגלייםשל

כאשרבאקןרד.התןןיםביןהפרןפןרציןנליים

היחסנשללהאקןר,דשליציבןתןמןפרת

בדאךאןתן,המרכיביםמהתןןיםההיררכי

ההרמןניתבמסגרתצידןקמקבליםהםבבד

(אמנציפציה)מהיישחרןרייכתןצאההחדשה.

הרמןניןתאןפציןתמתהןןתהתןןיםשל

שלהפןזיציןתחמשלכ,ךבדןמהחדשןת.

אפשרןיןתשלעצןםמאגרמספקןתהרגליים

מןצבןתהןכאשרדה-קןנסטרןקטיביסטיןת,

היכןלתשדןןקאנראהשןנים.בהקשרים

הקלאסי,לבלטההקשראתלשלןלאןלצטט

חדשהחיןניןתפרדןקסליבאןפןכעתמפיחה

 . Turnoutה-במןשג

שילןבשלהמרתקןתהאפשרןיןתמגןןן

רןטציהלביןפנימיתרןטציהביןןהנגדה

השראהסיפקהירךפרקשלחיצןנית

מןבילים,יןצריםרבים.לכןריאןגרפים

באלנשין,גיןרגי ,] Lifarנליפארסרגיןביניהם

 ,] Petitנפטירןלאן ,] Robbinsנרןבינסגירןם

בזיארמןריס ,] Cunninghamנקאנינגהםמרס

הרבן ,] Kylianנקיליאןןייזיי ] Bejartנ

ןהבעתיצןרניכאמצעי Turnoutב-להשתמש

-1963מהןלמסשלבמאמראגב,כאחד.

שלבטכניקהמקבילןתבפןזיציןתהעןסק

דןןקאמתייחסיםהאיןריםרןבגראהם,מרתה

שליןצריםגם 6לחלןטין'פתןחןתלפןזיציןת

ביןהפןסט-מןדרני,המחןלשלאחדיםזרמים

מינימליסטירןחהלךמייצגיםהםאם

צןרןתמדגישיםהםאםןביןןמהןרהר,

אקרןבטית,ןירטןאןזיןתשלאגרסיביןת

התנןעתיבלקסיקןןאקדמי Turnoutמשלבים

אן ] Tharpנתארפטןןילהכדןגמתשלהם,

 .] Forseithנפןרסייתןןיליאם

מיטשטשכאלה,אישיןתמסינתזןתכתןצאה

בתחילתמןבחןכה(שהיההגבןלקןלעיתים

מןדרנילמחןלקלאסיבלטביןהמאה)

הגבןלןתןטשטןשהאפשרןיןתריבןיעכשןןי.

הכןריאןגרפיתהמסגרתאתרקלאמאפיין

יןתרהרחבההמסגרתאתגםאםכיעצמה,

למןפעיעדיםאנןהרפרטןארי.המןפעשל

אקלקטימבחראחדבערבהמשלביםמחןל

עבןדןתלצדמסןרתייםבלטקטעישל

הרקדןמןהדןרשןתןעכשןןיןתמןדרניןת

עלינןכיצדהיקף.רחבתןירטןאןזיתיכןלת

החדש,המילניןםשלבראשיתןאפןא,להיערך

הנדרשןתהמיןמנןתמנעדאתלרקדןלהקנןת

טןביאתכיןםמעסיקהזןשאלהממנן?

 • ••המחןל.בתחןםןהחןקריםהמןרים
• • 
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Right: Stuttgart Ballet, "Petrushka Variations" by John Neumeir, photograph: Gert von Bassewitz 
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פגימה

מבקשעידןגןלדשטיין.הדרמלהקתן,צעירהרקדניתלביתןמגיעהתדמןרעידןעםהשיחהסיןםלקראת

גןלדשטייןכןלה.הלהקהשלהחזרהלפניבצןןתאאימןןלערןךמתעתדיםהםמעט.לחכןתממנה

ביןביחסיםשניכרמהתדמןר.שללדבריןרבבקשבןמקשיבהחםמשקהשןתהלצדנן,מתיישבת

תחןמיםזאתשבכלמןרכבים,מלאים,יחסיםןאישי,מקצןעיקשרשלעירןבמעיןהןאהשניים

דידקטילעיתיםלהיןתלתדמןרחשןבכמהעדלראןתמענייןמןרה-תלמיד.יחסישלבמסגרת

ביןזאתהצעירה.הרקדניתאלדןןקאמבטמישירכשהןאנה"התחתןה"שןרהאתןלןמר

ןאפילןןהרןחנייםהפיזייםחייןאןרחעלשלן,המחןלפילןסןפייתעלמדברהןאאם

מתקשריןתרמאןחרבתרבןת.מתןקנתמדינהשלראןיהתמיכהלגביהשקפתןעל

המדע,שרלביןתדמןרביןרדיןפןניעימןתלערןךןמבקשתל-אביבירדיןכתב

שהכתבמסכמיםןהםקרבאליששתדמןרןילנאי.מתןןהספןרט,התרבןת

ןכאשר.אםאליןיחזןר

ןהקשייםהיצירה,ןתהליךחייםאןרח-העלנןשאישניבין

כשהןאגםלמדיסןערתדמןרהשיחה.מתנןןטת-הכלכליים

ההתבגרןתמעגלןסגירתייעמןרה"עלהעבןדהעלמדבר

תקציבהאתמפיןמסנןכשהןאןגםב"נטע",הןריןלצד

ש"ח. 260,000עלהעןמדהלהקה,שלהשנתי

מיליןן 25הןאהכןללהשנתיהמחןלכשתקציב

נתחרקמקבלתתדמןרשלןהלהקהש"ח

הטעםמהאח,דאחןזשלפרינג'י

ןללהקהלעמןתהלהפןךלטרןח

משמןנהגדלההלהקהרפרטןארית?

שינןידרשןזה-16לרקדנים

מחןדשתבימתיתןחשיבהקןנספציה

הקןשיכךעלנןסףהאספקטים.בכל

משכןרןתחןדשיםשמןנהכברןאכןהכלכלי,

מנהלישאמנםמשןלמןת.אינןהרקדנים

כלשהןייצןגכשצריךאבלאדמיניסטרטיבי,

המעמסהצעקה,קןללהשמיעכדיהתקשןרתבאמצעי

לעמןדחןזראבללעיתיםנשברהןאתדמןר.עלמןטלת

שטיינברגשי

להתקדם

עםשרחה

תדמירערדי

הלהקה,על
הכלכלררם,הקשררם

ייינטעייייעמירהיי

חזקןתהןאבלדייןרחבןתאינןאמנםהכתפייםאיתן.

מתי?".ייעדעצמן:אתשןאלהןאפעםמדיןשריריןת.

בביקןרת,ןגםהקהלאצלגםשמצליחהיצירהייעמןרה",

בתןכה.תדמןרעידןןשלהלהקהשלנןסףהתבגרןתתהליךמבטאת

למספרעתהשןןה-כאמןר 16-בלהקההרקדניםשמספרלכךמעבר

תיאטרןן-יצירתהיאייעמןרה"ןהקיבןצית,שבעבתלהקןתשלהרקדנים

יצירןתיןמכליןתררבהעבןדהשדרשעמןסספקטקליריעה;רחבתמחןל

תאןרהעיצןבמבחינתהןכןריאןגרפית,עבןדהמבחינתהןהקןדמןת,

הקןלאז'עיצןבמבחינתןהןתדמןר)עםאבידןאלןן(שעיצבןתלבןשןת

פטיש).צחיהרקדןעבד(שעליןהמןסיקלי

ביןתר,הגדןלההקפיצהאתמחפששהןאכמןגדןלה.להקהעלחןלםתדמןרעידן

חמה,גדןלה,להקהרןצההןאכךהרקדן,שלהיכןלתסףאתשמגרדתזןביןתר,הנןעזת

הקשןרןתשהאכזבןתמןדהתדמןררב.זמןלאןרךיחדשתעבןדכאח,דןראןןתניתביתית

פעםמדיהכל.עללןןתרלרצןתלןגןרמןתןלעיתיםלחלןםמפריעןתבלהקהתמיכהלבקשןת

קאנינגהם,ממרסהגיעהאחתהצעהסןלן.לתפקידיהצעןתגםןישלחן"ליציאהעלחןשבהןא

שתדמןרגםמהבפיכחןן,לחיןתמןכניםאינםחןלמיםאבלפרנקפןרט.בלטשלהאמנןתיהמנהל

ןהאחריםרקדנים,לשמןנהרקמשלםייאניהמתישים.ההישרדןתקשיילמרןתבמאבקמאמיןעדיין

נמצאיםןהסטאז'ריםהבדליםיןצרזהכירצןי,מצבלאזהמשכןרת.מקבליםשאינםסטאז'ריםהם

הקןשיאתסןפגלעיתיםאתהבפרינג',כשאתהברירה.ליאיןאבלןמשפיל,מבזהאפשרי,בלתיבמצב תדמורעידומאת "עט("

דנווגדיצילוס:

Neta" by Ido Tadmor " 
: photograph 

Gadi Dagon 

אפשרי'!בלתימעשהזהשנים,במשךלהקהעםלשרןדכשצריךאבלהנןרא,הכלכלי

אמנןתית,מןערךהןאשמקיימת.הבטחהלהיןתתדמןרממשיךסימה",שלה"סירמאזשנים,חמשכבר

אםיצירתיתמבחינהלגדןלאפשראיהבא.המןפעשלהעלאתןאתמאפשרתאינהאמנןתיתהצלחהאבל





להצליחשכדיההנחה,בבסיסטבועהכשל .כלכליתמבחינהםיגדללא

תהליךעצמם,בחייםכמולגדול.ולהמרלהעזגםצריךכלכלית

שלמופעיםמתבטליםאלובימיםבינתיים,רב.כסףעולההגדילה

II עמורהII של"הנושאאליה.הועברהלהקהמתקציב 20%שרקמשום

נושאהואולהיראותלחיותצ.ריךשהואאיךלעומתחירקדןאיך

אובתיאטרוןרפרטוארישחקןמדועליברורלאוקשה.כואב

בלהקתרקדןואילומשכורת,מרוויחיםסימפוניבהרכבמוסיקאי

זהבארץ.העדיפויותבסדראינושהמחולנראהללחם.רעבמחול

השגרירהואוהמחולהזה,בתחוםמשמעותיתפריחהישכימשונה,

לרקדניםשיתייחסוהגיונילאולכןישראל,שלמהותיהכיהאמנותי

שיש".ביותרהתחתונהבעדיפות

II עמורהII מהפכהשלכאוס,שלקונוטציותהמבקריםאצלהעלה

תדמוראצלמעלה IIעמורה IIהמלהטרגי.נופךבעלת

אחרות,קונוטציות

תדמורע'דומאת"עמורה"

דנוןנד'צ'לוס:

Gommorah" by Ido Tadmor " 
photograph: Gadi Dagon 

לתרבות,טבעשביןבדיאלקטיקהיותרשקשורות

כמהאחרישבטית-קדמונית-פראית.לחברהמערביתציוויליזציהבין

יותרנמוכהעצמיתמודעותובעלשובבמרוכ,ןנראה IIעמורה IIצפיות,

השוניאתולהראותתרבויותביןלחברניסיתי IIהקודמים.מהמופעים

מקוםכלכמהעדלהראותגםביקשתיאחד.רגעשלבהינףביניהן

חיים.אנושבוהעולםשלולטיבולטבעולטבע,ישירביחספועל

וקבוצותאנשיםשלתרבותיקולאז'להראותניסיתירחב.הואהמסר

ביןחרדים,אםוביןאסקימואיםאםביןבעולם:מקומותמינימכל

הישראלית.בחוויהעיסוקאםוביןאפריקניתאתניתקבוצהאם

לשפתלכלי,מעברהמדיות,כלאתהשוזראמיתיקולאז'חיפשתי

כיווןמכלומוסיקהתלבושותשלבקולאז'גםהשתמשתיולכןהגוף,

פרנקשלושיריםאינדיאניתמוסיקההלל,וע.בראהמסאפשרי:

 ."סינטרה

6 , B םזנם

הפרשנותדרךהרקדניםשלחיפושגםחייבההלהקהעםהעבודה

לכלשישהשונההתפקידבולטבעבודהל"עמורה".שלהםהאישית

קטעיכמעטאיןהסולו.ברגעיוגםהכוללובוהוהתוהובתוךגםרקדן

 ."את"או IIסימהשלהסיר IIכמובמופעיםאופיינייםשהיוסולו,

שלוכדרךנראותוהןחשובותכסוליסטתדמורשלהמחולסצינות

ב"עמורה",כרקדן.הווירטואוזיתיכולתואתולהפגיןעצמואתלפנק

וטיפוסיםמנחה,אפילוישמובחנות,דמויותהםהרקדנים

שלרבבערבזהותואתמחפשמהםאחדשכללמדיתיאטרליים

איזוטריאומוכרתרבותיפרגמנטמעיןמנציחהדמותכלתרבויות.

בעולמנו.

התפרבקוהואאףנוגעתדמורכמונטורקדןשדווקאאולימשונה

געגועיםלושישלמרותזאתלתיאטרון-מחול.מחולשביןהמתרחב

שמגרדיםממגנטיםלרגעיםהגוף,שללווירטואוזיותענקיתוסימפטיה

אתהפיזיות,שלהאתגראתמחפש"אניהאנושית.היכולתסףאת

לקפיצהלהגיעבקצוות,לגעתמחפשלגוף,מעברשהיאהאסתטיקה

עלמדייותרנשעןהעכשווישהמחוללינראהלעיתיםביותר.הרחבה

 .המחול"שלהטהורהגרעיןעלולאשמבחוץדברים

טוטליפנאטהואעצומה.היאמעצמו,כמומהרקדנים,שלוהדרישה

שעותבשלושהבוקראתמתחילהואהגוף.עלבעבודההקשורבכל

אתלראותיכולממשאתה IIשרירים.ובנייתכושרמכוןאימונישל

רקדואםהיומיומית.העבודהאתהרקדן,שלהגוףעלהקשההעבודה

התנועתיתבזרימהשלםפחותמשהוישבלב,דאחדיוםולורוקדלא

האחרונותבשניםשדו~קאנראהעליו.זהאתרואהמידואנישלו

כדישאפשרמהכלעושהואנימהרקדן,הפיזיותבדרישותירידהחלה

במרכז".תישארהרקדןשלשהבימתיות

העמידותמבחינתמתנההואשגופובעבר,פעםלאהתבטאתדמור

קשהתאונהשעבראףעלשגופו,מרגישהוא 36בגיל .שלוהפיזית

 . 25בןשללגוףשקוללובוביץ'),לארשלבלהקתוכשרקד(בניו-יורק,

דרכובתחילתעצמואתורואהרבזמןעודלרקודשיוכלמאמיןהוא

עבודה.שלפורייםעשוריםשנייסכםשנתייםשבעודלמרותכרקדן,

II מבפניםאלאהחוצהמבפניםלאהיאבשביליהאמיתיתההתקדמות

ולשאוף.להגיעלהשתנות,המוןעודישהחשיבה,הלךכשזהופנימה.

שלי,העינייםמולאמניםלהיותהופכיםצעיריםרקדניםרואהכשאני

אורבךריצ'רדאתלראותנפלאזהשנימצדאבא.כמומרגישאני

מאלוויןאפשרי,דברכלכברשעשהרקדןוהואלהתבגר,ממשיך

שלו".והנפשהגוףבתוךעצמילחיפושצמאועדייןשבע,-ובתאיילי

אישי,בוד,דמחולבחיפושגםכרוכההיתהתדמורשלההתבגרות

וקטעיסולומחולערב"נטע",חשבון.עמויבואואףעברועלשיספר

הגמורההפךהואאמו,עםדואטרוקדהואשבהםמוקלטים,וידיאו

שלהוריותדמור,וישעיהונטעוהשובב.האקלקטיהפזיז, IIעמורה IIמ

ההשפעהאתעבודתו.שלביותרהנלהביםהצופים-מבקריםהםעדו,

אפשרבחיפה,הריאליהספרביתאתשניהלתדמור,ישעיהור IIדשל

רוצהשהואהמחול,ובהוראתבלהקהתדמורשלבמנהיגותלאתר

הנצפיתדמותהולכוריאוגרפיה.לריקודמעבראותהולפתחלהמשיך

ואינטרוורטימופנםמחולהוא IIנטע IIחידה.בגדרנותרת IIאם IIהשל

המופעיםכלשלאחר"הרגשתיאפל.ואפילומעוכבקצתמשהובוויש

לחזוררציתימבפנים.עמוקמשהומאחור,משהוהשארתיהגדולים,

הלהקהשללרקדניםהתקרבתייותר.ואישיפסיכןלוגיפנימי,למחקר

בעברי,גםלהתעסקצריךשאניחשבתיאבלויותר,יותרשלי

אמילי.שישביותרהגדוליםהתומכיםשהםובהורי,במשפחתי



דגוןגדי,צילום:תדמורעידומאת"אוראנוס"

Uranus" by Ido Tadmor, photograph: Gadi Dagon " 

שיסגורמשהולהלהעניקורציתיהלהקהשלהמנהלבוועדיושבת

מיהאצלאמורקדהויותרעשוריםארבעהלפני ."שנינועבורמעגל

בריקודלאאמנםהמחול,אלהאםחזרה "נטעייבזכות .בטובהאר

מיהבתחרותשופטעצמותדמור .וידיאובקטעיאבלקהלמולבימתי

 .ארבטובה

להגיע,שואףהואלאן ,הצפויההשאלהאתעידואתשואלכשאני

עלמוכנהכמעטשהתשובהלינראהאבל .ומחיידלרגעעוצרהוא

ירגיששליביכולתהאין-גבולשבולמקוםלהגיערוצהאנייי .שפתיו

נשמעתהיאאבלרקדן,שלאמירהלבטחשזוהילואומראני !'שלם

אצלבטיפולנמצאתדמור .טואליסטיספירושלאתלטשלכאמירהגם

הואהמיסטיהנושאאתאתלטים.שלתזונאיגםשהוא ,תזונאי

סיניתרפואהלומדהוא .פעילבאופןוהןבכתביםהןחוקר

ערבימטפל ,חלילמוחמדהשייח'עםבקשרגםהואוהילינג.

לילהגידכמובןמעדיףהואייזית.בשמןקריאהדרדהמאבחן

אומר ,"הכלעלשואלאניאבל ,לשמוערוצהשאנידבריםבעיקר

הואהחיפושאבל ,תשובהמקבלהואהכלעללאאולי .תדמור

והבלתיהסינתטיתהאמנות ,במחולוכשעוסקיםארוכה,דרדהרי

באמתאפשרשאי ,יודעעצמותדמוראוליאז ,ביותרמתפרשת

 ••לתשובות.לצפות

•••• 
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גרגנונרצנימאןרי

הדרכיםיי:ייבקץשלהעמדהתהליךאלמבט

ממיחשבאירטירימחיל

פלדציונה

קיטיםעד

הדרכים""בקץמתוךברשימההתמונותכל

" AII photographs from "At the End of the Roads 

הדרכים""בקץ

גרגנורבציבאירימלים:

פליישרציפימזקיקה:

(רביטין),תםרידיריןהמזקיקה:ביצזע

(צ'לי)הרציגאירנה

מחזל,,אנימצייתציזרצליזם,-זיזזאליה

פלדציינהזדויאז:זבימזימחשבעריכת

תל-איבב. , 1999ניבמרבבכזרה:

לןירביעןמדהדרכיםייבקץ-גרינברגצביאןרישלהמרגששירן

ןמחאהצןרבכאבמביע-רם"תשןבתןדןרשמברדיטשןביצחק

מקןרהןאזהשירהיהןדי.העםשלהמתמשךסבלןעלחריפה

פליישר,ציפיהמלחינהבידיאלינשלחהןאליצירה.ההשראה

ליצירה-היאמשןתפת,לעבןדהבןנשתמששתינןכישהציעה

חזןתית.ליצירה-ןאנימןסיקלית,

ןשןבממנן,זמןפסקלעצמילקחתי .רבןתפעמיםהשיראתקראתי

חדשים,הקשריםןהעלתהאןתיהעשירהקריאהכלאלין.חזרתי

ןרןבםספרןתייםאחריםאקטןאליים,מקצתםהיסטןריים,מקצתם

ללאןרגשןתימחשבןתיאתטלטלןאצ"גשלמלןתיןחזןתיים.ככןלם

רביםןשלשלנןןהעכשיןהכאןהיןמיןמית,המציאןתגםאבלהרף,

בטלןןיזיה,הכתבןתמתןךהעתכללתןכינמזגן ,העןלםברחביאחרים

פליטיםקןסןבן,זןןעןתהלבנןני,הבןץהכתןבה:ןבעיתןנןתברדין

אנןשיסבל-ןנרצחןתמןכןתנשיםרעב,מזיילדיםבית,חסרי

אןשןןיץבמשרפןתהמשכןהעדן,מגןבגירןששתחילתןאןניברסלי,

ישןרנן?מי-ןסןפן

ממש,שלחזןתייםלחןמריםןתחןשןתימחשבןתיאתלתרגםנדרשתי

ןלןחןתהחייליםקבריאתמצלמתהרצל,בהרעצמיאתןמצאתי

באנחןתנעטפתןשןב,הלןךסןבבתןמרחןק,מקרןבמצלמתהזיכרןן;

להפריחןןשןקדיםהמצבןתאלהמתרפקיםשכןליםהןריםשלהיגןן

עצמימצאתייקיריהם.לזכרנשמהנרןתבהוןלהבעירנןיבפרחי

מציירת,מצלמת,ןשם",ייידןבאתרירביןקבראצלארןכןתשןהה

בגןפילחןשהתחלתיכךהאדמה.אלןגןחנתגבכןפפתראש,מרכינה

ברקדנילהפיחהייתישעתידההעצב,מלאתהתנןעהאת

בתןכיןהדהדחזרצע,דןכלבמצלמהקליקכלעםהןןירטןאליים.

עםצדיקתספהייהאףהקב"ה:כלפיאבינןאברהםשלהנןקבהטיעןן

הרבישלמפיןאצ"גשלדבריןאלבמישריןןנקשרהדהדןהןא ,רשע?"

רם!תשןבתדןרשאנילכאן,אןלכאןלא,לאאתן,"לא :יצחקלןי

הכל?"זהאןאלענה,



ב IDהםחמסךת

קטעיאתיצרתיתחיגהבמחשב.העבודהאתבניתירובדאחררובד

בדמויותתנועהגהפיחהמאפשרת Life Formsבתוכנתהמחוג

רוקדת,מקהגהשגתפקידדמויותגקבוצתגתתהחגטתימאוירות.

המקהגההקגאסיות.היווניותבטרגדיותהדוברתהמקהגהכדוגמת

ויוצרתשוניםצבעיםגובשתגסצינה,מסצינהנודדתהרוקדת

גאורךהשזורים ,הראשייםהתנועתייםהמוטיביםעגוריאציות

מדייקיםהרקדניםהמקהגה.ידיעגמבוצעיםרביםקטעים .העבודה

שגממעגותיהאחתזו .רבבגגאובתזמונןהתנועותבביצוע

גדמויותביחסהוגדגוהסוגיסטיםדמויות .ממוחשבתכוריאוגרפיה

הטגתיעגיהן .המקהגהשגמזושונהבצבעוניותועוצבוהמקהגה

עוד!."גאייהוקריאותהמרי ,הזעםאתגייצג

 Photoshopבתוכנתשגיוהציוריםהתצגומיםאתעיבדתישניבשגב
תבצעישבתוכוהחזותיהרקעג,גמחוהתפאורהאתמהםגעצביכד

תצלןמיםהוספתיהרצגמהרהמצוגמיםהגגםחומריאג .הריקוד

שלאחדיםציטוטיםגםוכןובטרבגינקה,באושוויץממסע-שורשים

אצ"ג.שלהמיגוגייםהתכניםאגבדמיונישהתקשרואמנות,תמונות

הסגןלהייגייעםשניתנואגוהיים,וצוויםהבטחותהצהרות,פסוקים,

אלסרקתיהדורות,גאורךשוגגוהוגיכוהופניועגטפחווכמו

מחוקיםככיתוביםאותםשתלתי .התנייךמדפיישירותהמחשב

ןחיןןרים,מעוניםגפניםמציבותהפכתימנותצות.מצבותעללמחצה

פליסישללעזרההמושטותידיהםאת .גאפרהסבתיהחיוורוןואת

שכןישראל,עםסבלאתהמתארותתמונותבעיבודימהלתיקוסובו

 .בעיניהואאחדאדם,הואבאשר ,האדםשגסבגו

תמןנןתמתודועצמיםדמויותלהנפישחזקצורךחשתימסויםבשלב

המאןיריםמהרקדניםהמחולאתלפרקיםהפקעתיוכך,הסטילס

לקרעילדמעות, ,לעיניים ,לידיים ,לפנים ,למצבותאותווהענקתי

בהקשראלהכל .מהתורההטקסטיםלשבריריוגםופרוכתטלית
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שבריאחריהםיותירוייהם :השירלמילות

הרבהוסבלם,תומתםנאדב,ךביטחונם

מחוקות-מציבות-באזובבמרחב,גוללים

אותיותמלאהעולםובקעתהשכול,

המונפשות,והתמונותהריקוד ." ...כעיניים

ואורגנואוחדועצמאיות,משכבותשנבנו

בוצעזהשלבלמלל.בהתאםסדוריםברצפים

תוכנה , Premier Adobeeתוכנתבאמצעות

במחשב.וידיאולעריכת

הםןסיקהעםדיאלןג

קיימהשתינו,ביןמוחלטובנתקאלי,במקביל

שלשירועםמשלהרב-שיחפליישרציפי

(בריטון),תבורידורוןעם ,המציאותעםאצ"ג,

הסאונדאולפןועם ,)ול'צ(הרצוגאורנהעם

הביאההיא .והצליליםהקולותמוחשבושבו

לוהאזנתיואזהגמורהדיסקאתאלי

ייאניאותי.שאלהיינו?",בנוכחותה.לראשונה

ציפיעניתי.מה",זמןזהאתלחיותצריכה

נשלמהבכךהדיסק.אתאצליהשאירה

האזנותשלרביםימיםלינדרשומלאכתה.

אותירדףהואהקול.לפסונשנותחוזרות

הציקוניחם,צמררוליטף,הכהובלילה,ביום

והתרפק·

המסגרותאלשיצרתיהחזותיהרצףהתאמת

הניואנסיםואלהמוסיקליהזמןשלהקצובות

במלאכתהאחרוןהשלבהיתההביצועיים

מקטעיםלהיפרדנאלצתיבמהלכוהיצירה.

הזמןמסגרתאילוצימתוךאחדים,חזותיים

שכבותפירקתילעיתיםהקול.פסשהכתיב

בזיקהמחדשאותןוהרכבתימהרקעריקוד

הוויזואליהשכןשתיקותיה,ואלהמוסיקהאל

דוממיםשבהםהזמןבפרקיגםזורמת

התרגשותביעוררבעבודהזהפרקהצלילים.

שלהדרמטיתשירתואלבחיבורבעיקררבה,

קולונשמעשבהםבקטעיםהןתבורי,דורון

שלהממוחשבבעיבודוהןהמוקלטהטבעי

הרצוגאורנהשללנגינתהבחיבורוגםקולו,

מרגשומתמידשמאזכלישלה,הצ'לוולאנחות

אותי.

הוויזואליהביןהמיזוגאתשהשלמתילאחר

עיבודהחומרעברהאישי,במחשבילמוסיקה

אתששידרגיותר,חזקבמחשבנוסף

לווידיאולהעבירןכדיהתמונותשלהרזולוציה

שידור.באיכות

מחול-הדרכים"ייבקץלאוריצאוכך

מולטימדיה,כקומפוזיצייתממוחשב,אורטורי

מבצעיםשנייוצרים,שלושהבהשהשתתפו

 • • •מתוחכם.דיגיטליוציוד
• • 
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בנסיעןתעשיתיבפריזהראשןניםהימיםת ~
דניס,סט.-בסןייהבאניןלה"אלארןכןתמטרן ~

הקבןצןתהתארחןשםבןביני,אןלםאל

הכןריאןגרפיים",ייהמפגשיםשלהנבחרןת

רןתחלתהצרפתיםשנןתניםהמעןדןהשם

שלפריזהיאכןלההדרך .הבינלאןמיתהמחןל

האחרןנההמטרןמתחנתיןצאיםןכאשרמטה,

ןמתחיליםפיקאסן,פאבלןששמההקן,של

נעלמתמכיריםשאנןפריזהאןלם,אלללכת

אןלםנמצאשביניהםהגדןליםןהשיכןנים

אתשהןא.מקןםבכללהיןתיכןליםבןביני

בסביבתעשיתיבפריזהאחרןניםהימים

שכלהמפןארת,גארניה"ייאןפרההאןפרה,

עתהלכןדןקשתןתיןפסליןעלהחיצןןפארה

לןחןתהשיפןצים,אתהמסתיריםעץבלןחןת

מרןבעחיתןךשבהםןגסים,פשןטיםעץ

התייריםנדחקיםןדרכןהכניסה,אתהמסמן

שםגדןלה.לרןןחהלפתעהנפתחצרבמעבר

הענקהחללנןכחמגןמדיםעצמםמןצאיםהם

ןשישפסליםברןנזה,ןעיטןריזהבשכןלן

כיפןתשלןאפלןליתזןהרןתןנברשןת

ןספןת.נקאפלןתכיפןתאלהמןבילןת

שביסןדהמחןל,תחרןתהיאייהבאניןלה"

ברןבכמןשלאמןבהקת.חברתיתהשקפה

להפצתהאחראיםהצרפתיים,התרבןתמפעלי

תןמכתזןתחרןתבעןלם,צרפתתרבןת

ןמעןדדתהעןלםברחביצעיריםביןצרים

להצגתןלחמשלפלטפןרמןתלארגןאןתם

לארצןתבאיםהתחרןתנציגיעבןדןתיהם.

ממןשךדמןקרטיבהליך-ןבןחריםשןנןת

ידיעלדמןקרטיןלאחדבאןפןנקבעשסןפן

המןזמנןתמצטיינןתבעבןדןת-המנהלת

הןפעןתשלמרןכזיםימיםבארבעהלהשתתף

הםמיציבןריתןעדהקןבעתשבסןפםבפריז,

במינן,דחמיןמפעלזהן .השןניםהפרסיםזןכי

הכספי,הפרסעלבנןסףלזןכים,המאפשר

למשךיצירתםבשיןןקממשיתעזרהלקבל

לעןלםכניסהלכרטיסהמשןלשנה,

עשרבמשךההןפעןת.ןסיבןביהפסטיבלים

ניקלאסלרינההתחרןתאתניהלהשנים

התחרןת,שלהחיהןהרןחהיןזמת ,] Niklasנ

ספרדי,ממןצאתןארןיפתמרשימהאשה

להקיםהצליחהשליחןתןבתחןשתשבעיקשןת

העןלם,ברחבילמחןלבמןת-30מיןתר

ספרדןקרןאטיה,יפןיןןן,ןעדמארגנטינה

שהנךבמקןםלהימצאהתשןקהןאןסטריה.

בהיפןךהאמןנההעןלם,מרכזהןאכימאמין

הםשןנים,חייךיהיןןהלאהשממנןהגןרלי,

הנביטההזןןהתקןןהעןצמה,רבמניעכןח

במקןמןתצעיריםיןצריםשלהתארגנןיןת

תרבןתית.מבחינהביןתרהשכןחים
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אלדן,גבי

פריז:

לאיפרויבינביביו

הבמה.עלהמחןלמשמעןתלש

אתהפכההשנהשלבתחרןתהזןכההלהקה

רןביןמשמעןתית.ליצירההזאתהבדיקה

מדרןם-אפריקה,לבנהיןצרת ,] Orlinנאןרלין

מחןלהןפעתשלהסןגיהעםהתמןדדה

אתבתןכההמגלמתיידרןם-אפריקנית"

הגןףהרב-תרבןתיןת.שלהקשןתהסןגיןת

מסריםגבןעלנןשאגסה,בהכללההאפריקני,

דימןייםמגןןנים,ייצןגיםןסןתרים,שןנים

הנעהאציל"ייהפראהןאקדןמןת.ןדעןת

מבןזהגםהןאחייתי,ןביןפיבתמימןת

כלשהןאמשןםלרקן,דלמדגםןהןאןשפל,מן

באירןפה.מחןלשלבאןלפניםמןכשר,ךכ

ןתןעדשצןלם-רתיןהמסהאפריקניהמחןל

מןלצבעןחסרלדלהפךעצמןשהמקןרדע

סקרנןתשלהמנכסתאנתרןפןלןגיהה

ןהןעלהלמרכאןתשהןכנסברגע-ןמציצנןת

מסןגלתיירים,קיטשלמעיןהפךהבמה,על

אקזןטיןתבארצןתשמראיםהמחןלןת

ערב.ארןחתעםאחדבכרטיס

נעשןמערביןתטכניקןתשלמדןהרקדנים

שפתאתאיבדןגםאבלמרהיביםקדניםר

רקדניםשלדןגמאשלהם.האמיתיתהגןף

היהאפשרהאירןפיבנןסחמאןלפים"ייבלתי

 ] Montetנמןנטהברנרדןשלביצירהלראןת
כאשרשנים,כמהלפנימןנפלייהפסטיבלב

אבלביצירתן,אפריקניםרקדניםיתףש

הקצב,בתפיסתמריקןדןשןנההיהיקןדםר

בשפההיתהעצמההגןפניןתהמשכים.החלל,

נןספתיצירההיאהפןכהדןגמה .תרחא

בתחרןתהשהןצגןם-אפריקה,רדמ

םמשןבההיןהחיתכנןהייהבאניןלה"

'אנטג .התרבןתיהפרדןקסשלהתגלמןת

לאימיתהבינהמחילתחייתעל
שלהמחילימיפעיייהבאניילהיי

אקימץנהריואיהד

העןנגליהיהשנתייםלפניהקןדמתבתחרןת

תןןלראניקלאסלרינהשללצדהלעבןד

פןגשיםכאשרהעןלם.ביחברמחןללהקןת

אתרןאיםכאשרבארצןתיהם,האמניםאת

ןבר(ביןצריםהםשבתןכןהעצןםהקןשי

יןתרעןדקטנהבמחןלהתמיכההמדינןת

יחסיתנעשיתהיצירההערכתאצלנן),מאשר

נןסףמשקלמקבלהחברתיההקשריןתר,

ןרגתחהמשמעןתמקבלבתמיכהןהצןרך

ליצןרהחהמצלילהקהבלבד.המחןלמעןלם

אןאטיהבקרןןאלטרנטיביעכשןןימחןל

דרךלפריצתאישיתאמירההןפכתבארגנטינה

כאשרזאת,עםפןליטית.משמעןתבעלת

מגיבהאניןהקהללפריז,מגיעןתהלהקןת

ןספתתבית,תאמנןיצירהלכלכמןאליהן

ןתחיתןהפהצרפתיתהסקרנןתשלהמסןרתית

הזר.כלפית)ןלפח(האינטלקטןאלית

מןמצטיירתשהיאכפיהמחןל,תמןנת

ישבמיןחד.משמחתאינהייהבאניןלה",

שניםכברכאילןהתקדמןת,חןסרשלתחןשה

משמעןתית.דרךפריצתאיזןהתחןללהלא

בלתידרךלפריצןתהדרישהאןליאבל

הסבלנןתןחןסרהחמדנןתעלמלמדתפןסקןת

במחןלאמיתיצןרךעלמאשריןתרשלנן

לאשחמתרהןאמןבהק,שינןיישאםעצמן.

שלביחסכמןעצמןהתנןעתיבעןלםכךכל

יימןפע",-הבסיסיםלמןשגיםהאמנים

מחןדשתבדיקהספקללאישיישלם".ייבמה",



בדם",ייכתובאתהעלתה ] Ginslov [גינסלוב

מעשהשלאמיתיסיפורעלהמתבססתיצירה

צעיריםקבוצתשלמתמשךהתעללות

בצדההמכני".ייהתפוזבנוסחבאזרחים

ניירדפיעלהסיפורהוקרןהבמהשלהשמאלי

מעורראלקטרוניקולפסבליוויוהוקרא

רקדוהבמהשלהאחרבחציהאימה.

היטב,ועשוימלוטשהיהריקודםהרקדנים.

רגעיםלהוציאהמסופר,לביןבינוהקשראבל

ייחמלה"עללחשובהיהאפשרשבהםקצרים

בחלל.הסמיכותמתוקףרקהיהיימצוקה",או

היההמחולהמלה,שלהכוחהיהלטקסט

 .ייחודללאהיטב,עשוי

-במיוחדארוכההזוכההמחולשלהכותרת

פעמיםששכברהזההקטעאתראיתיייאבא,

זהמכאיביםהםלמהמביןלאעדייןואני

הבמהעלהבאות.עלמרמזתוהיאלזה",

ערבבשמלתמפוסלת,כמושחורה,דמות

זוהרת,נראיתהיאגבוה.הדוםעלארוכה

שלבגינוניםמפונק,ובקולהחיים,מןגדולה

כלמולהשעומדמאדםדורשתהיאכוכבת,

פורץלבמהשונה.שמלהשתייה,-דבריםמיני

טכניכאישהנראהאוזניותעםאדםלפתע

החללאעדייןשהמופעהקהללפניומתנצל

הבמה,עלמתרוצץבעודושונים.קשייםבגלל

בשמלהכבדהאשההקהלמתוךרצה

אתלבצעודורשתוארנק,כובעעםפרחונית,

נראיתהיאשלה.הקלאסיהבלטקטע

הקהללעינימתפשטתגרוטסקית,ונשמעת

ניסיונותהיאכולההיצירהתלבושת.ומחליפה

וחוסרהנכון",ייהמופעאתלהעלותנואשים

ביןהעבודה.לבהואזאתלעשותהיכולת

מרהיב,קטעישיפהעוליםשלאהניסיונות

לבןבטוטוגזרהדקתשחורהרקדניתשבו

לבן,אבקרגליהכפותעלמפזרתבלטונעלי

סוליותאתבוטובליםבלטשרקדנימהסוג

אתמציפההיאלהחליק.לאכדיהנעליים

נדחפתהיאוכאשרהזו,ההכנהבתנועתהבמה

ומטופשתייעממית"להקהידיעלהחוצה

נותרתירוקים,דלייםסביבהמקפצתלגמרי

רגלכףטביעותובהלבנהשכבההבמהעל

אנשיםמוזמניםהריקודשלבסופושחורות.

בחורהגםוביניהםהבמה,עללרקודמהקהל

המבויששריקודהמימדים,אדירתאפריקנית

וירטואוזית.להשתוללותמהרהעדהופך

במודעותהתעסקובתחרותאחרותעבודותגם

עצםלגביוהרסניתמוגזמתעצמית

הנה-הבמהעלהרקדניםשלהימצאותם

אומריםהםהמיוחל,ב"באניולה"כאןאנחנו

מגיע.לאהמובילוהרקדןהמיקרופון,לתוך

הנכון"ליידברהציפייהכדיותוך-עושיםמה

זהמבודדיםבהיסוס,כביכולרוקדים,הם

מפורקת.כולההמחולשלהטקסטורהמזה,

במהותההתעסקותפריזשלהאחרבקצה

נעשיתמוסכמותושבירתהחללמהותהבמה,

שלהחשופההבמהבהרבה.גדולמידהבקנה

האופרהשלהבמהאבלמאו,דגדולהבוביני

מץשלהיצירותשלההפקותגםוכךענקית,

יצירהמעלהאקנהרין.ואוהד ] Ek [אק

האופרהבלטרקדניעםעולמיתבבכורה

מובילה"ייפרפטאוםשעבודתוזוכהונהרין

 .האופרהשלהקבועלרפרטוארמצטרפת

הבכורות,שלפניבערבהכלליתבחזרה

עדשותעםצלמיםמלאותהראשונותהשורות

מאריועיתונאים.טלוויזיהמצלמותענקיות,

שישהבמשךהמחולאתלימדהקאז'יווארה

להפיחוניסה.ליטשנהריןאוהדשבועות.

אתהאופרהלהקתשלהמעוליםברקדנים

בסבלנות.בנתינה,בקשב,ייהנהרינית"הרוח

הלאההנהדפתפרועהעבודההיאייפרפטאום"

בתלבושותאוסי.השטרהוואלסשלהדימוימן

עלהפעםשחגגהלוי,רקפתשלהמפוארות

הגיבושעליובהומורעושרם,כלעםפריזבדי

הגבולותמןיוצאנהריןרם,בצחוקהפריזאים

בסיוםלרקדןמניחהבמה,שלהמהודרים

הכב,דהקטיפהלמסךמתחתלזחולהמחול

מעלמהדברהמודיעהחגיגיבקרייןמתעתע

לקידההרקדניםאתעמווסוחףהבמה,

רשמית.ולאארוכה

היאיימחולק")וגם(יידירה",ייאפרטמנט"

בחייםהעוסקתאקמץשלחדשהעבודה

וביחסיםריהוטבחלקיכביכול,היומיומיים

גודל-העצומההמסגרתאבלאנשים.בין

הבמהבעומקהמתגלההתזמורתהבמה,

והאחרון,השלישיהמסךמתרומםכאשר

המקוריהמסךשלמצוירשכפולאלאשאינו

זהבובדיקטיפהשלמסההאופרה,של

תיתורותעםזהבבחבליאסופיםכבדים,

מימדליצירהמעניקיםאלוכל-ושנצים

שאותההבמה,עלאסלה-בידהמיןישמיתי.

גםישונהדרת,גפייםארוכתרקדניתחובקת

עשן,מעלהותנורמוגזםבגודללבנהכורסה

הענקי,החללבמרחביאובדיםהחפציםאבל

דלתלפנימרגשודואטסולולהוציאוהריקו,ד

בכללהתרחשהיהיכולנפתחת,אינהשלעולם

השוודית,לייפלאשקווארטט"אחר.סיפור

אתשמלווההמודרניתהקאמריתהרביעיה

התייחסויותוישהבמהעלמודעקיוםהמופע,

היצירהלנגנים.הרקדניםביןביותרמרשימות

ג'אזשלאלמנטיםבהשישהמוסיקלית

היאמרתקבעירובאלקטרוניתומוסיקה

מוסיפהוהנגינה ,אימפרוביזציהבחלקה

אחריושמותירמאו,דאלגנטילמחולעוצמה

 .מסעיריםלאאם ,ברוריםמתארקווי

-נעיםפנימילגןפנהשליהמלוןבחדרהחלון

לעקובשאפשרענפיםדשא,פיסתעצים,שני

הקירותאחדהעונות.חילוףאחרבבדיהם

נצמדואליוכהה,מטפסכוסהבגןהגובלים

זרחהכאשרבבוקר,מוקדם .מתכתפיגום

ומולנקישותנשמעוחלוני,תוךאלהשמש

כחוליםבאוברוליםפועליםשלושהניצבועיני

היוהםאחרת.בקומהאחדכלוקסדות,

הפיגוםשעלזההפיגום.בפירוקעסוקים

שמתחתיו,זהאלמתכתצינורותזרקהגבוה

זריקהכללפניהקרקע.שעלזהאלשזרק

שהואסימן-כףהתופסמחאשכזאתמסוכנת

באוויר,החלקיםעפומלהללא .מוכן

עלנעיםבריקו,דכמוהשחורים,והפועלים

 .זרועותמרימיםזורקים,מתכופפים,הפיגום,

עלואסרתיהאפריקניהריקודעלחשבתי

כלעלחשבתיהמראה.מיפיליהנותעצמי

פירוקהיסודות,ערעורעלהאחרים,הריקודים

לעצמיוהרשיתיהבמה,עלהנעשההפיגום

 •• .הזהמהמחולגםליהנות

•••• 
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רןטנברגהניה

להתרשמותהתמסרות
החדשייייהעולםתוכנרתעל

 2000לונדווהאברב,ופסטרבל

התוכניתאתהמלכותיהבלטהציגבלונדון,השנהבאפרילשהתקיימו ,המחולאירועימגווןיןדר
d פתיחות .) 2000(מרץ-יוניהאביבפסטיבלאירועיהתקיימוהפלייסבתיאטרון ."החדשולםייהע

פסטיבלואילולאמריקה,אשנבפתחהמלכותיהבלטהתוכניות.שתישלהמשותףהמכנההיתה

למערכותפתוחהיה ,] Be Moved [להתרשמות"ייהתמסרותחופשי,בתרגום ,היתהשכותרתוהאביב,

שהוצגוהרבות,היצירותמןלכמהרקאתייחסזהבמאמראחרות.אמנויותלביןריקודביןיחסים

הפסטיבל.חודשישלושתבמהלך

ללהקהונתןהמלכותיהבלטשלהחדש"ייהעולםתוכניתאתפתחבאלנשיןשל ) 1934 ( "סרנדהיי

הכספייםהניהוליים,המשבריםבהניכרולאמגובשת.כקבוצהיכולתהאתלהראותהזדמנות

הריקודהיהייסרנדה" ,כידועשיפןצים.לרגלהתיאטרןןנסגרשבהןבשנתייםקבןעמשכןןהעדר

בנין-יןרק.שהקיםלבלטהספרבביתצעיריםסטןדנטיםעבורבאמריקהבאלנשיןשיצרהראשןן

הכןריאןגרפיהשלהתנןעתיתןהבהירןתהנקייםהקוןיםאתהדגישהמלכןתיהבלטשלהביצןע

היההתןכנית,אתשסגראחר,אמריקניבלטייקןבסקי.יצשללמןסיקהןבאיפןק,ברעננןתןאופיין

להזיותיהםדרןרהנןתניםמטןרפיםמןסיקהאןהביעלפרןדיה ,רןבינסרןםיגשל ) 1956 ( "ייקונצרט

מאזינה-למשלמןזרים,ןמצביםדמןיןתבןוישהןמןרריעתהבלטשןפן.שלרסיטללצלילי

סילביהבלרינההמןסיקה.אהבתבשםלרצןחהמןכןנלהבמןסיקהחןבב ,הנאהמרןבהמתעלפת

גרמןהפיזיןתשתכןנןתיהעליהאמרה ] Craine [קרייןדברההבריטיתשהמבקרת ,] Guillem [גיים

דרמתיים,בתפקידיםכהעדיכןלתהאתןשהןכיחהבריקן,דהתבןננןתןדרךאתלשנןתהבריטילקהל

שלה.הראשןןהקןמיבתפקידמשעשעתהיתה

המחזהבסיסעלשנוצרההבריטי, ] Tuckett [טאקטןיליאםשל ] Crucible [ "היתןךןרייכהיצירה

היתההתפאןרהעןלמית.בבכןרההןצגה ,מכשפןתבצידהעןסק ,מילרארתןרהאמריקניהסןפרשל

העזיםהצבעיםגםהבמה.ברצפתהנעןציםענקייםזכןכיתןשבריצלביםעמןסהמאן,דדרמתית

צירלסשלןהמןסיקה ,] Steadman [סטידמןראלףשעיצב ,הססגןניןתןהתלבןשןתהתפאןרהשל

טאקטהצליחלאהזאתהגדושההאןןירהבתוךאבלהדרמה.אתבהגזמההדגישו ,] Ives [אייבס

הןאהמחזהשלהנןשאאסןן.הממיטהלהיסטריהמביאןתקדומןתדעותכיצדבתנועהלהמחיש

היהקשהאבלןמימיקה,דמןיןתבהרבההשתמשטאקט .הריקןדשלבמדיןםלביטןיקשהנןשא

 .בהירההיתהלאדיאלןגים,באמצעןתמןמחשתשבמחזה ,העלילתיתההתפתחות .מיהןאמילפענח

להחמצה.הפךהריקןדלמדיןםהמחזהאתלתרגםהניסיוןןכ,ן

 ] Andersonאנדרסןן[ליההבריטית,הכןריאןגרפיתצירפההאביבבפסטיבל "סיסיםיירליצירה
הפנשןזהגבריםןלהקת ] The Cholmondeleys [הציןמליסהנשיםלהקתשלה,הלהקותישתאת

] The Featherstonehaughs [. ןמןפעידאדאיסטייםפןטןריסטיים,קברטיםבהשראתנןצרהריקןד

מחןבריםקצריםקטעיםעשןיהריקןדבגרמניה.-20ההמאהשלהראשןנהבמחציתהבאןהאןס
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ורקדניתנבוהרקדורקדנים.לשני IIרעהכוונה IIאתיצר ] Pooleנפולקולין

משמשרוולשל IIהבולרו IIשמוסיקלי,קולאז'לצלילירקדומאודנמוכה

שוניםהליכהסוניעלבנויההיתהשלהםהתנועתיתהשפה .מסנרתלו

האנו.תנועתאתשוניםבאופניםמדנישיםכשהםישרים,במסלולים

כשהברכייםלאחוראולצדדיםהאנואתהמניעהבהליכההתקדמוהם

בוצעהוהתנועהאחרתמננינההתנננהמהקטעיםאחדבכלנעולות.

קרוביםבר,ןכורעיםהרקדניםהריקודאתהמסייםבקטעלה.בהתאם

מתנשקיםהםנופם.שלהפנימיהחלקאתמלמעלהמאירכשפנסלזה,זה

הםכךאחרלהסתיים.עומדתאינהכאילושנראהארוכה,נשיקה

ורנליהידיהכפותעומדת,כשהרקדניתאקרובטיות,בתנועותממשיכים

אותהמריםמאחור,אליהמתקרבזונהבומורם,שלהוהאנוהרצפהעל

חובקותשלובות,כשרנליהשלוהאנושלהקדמיחלקועלאותהומושיב

לאחור.אותו

מחול"סצינות",אתחשופהבמהעלרוקדת ] Masonנמייסוןנ'ייו

הקטעשונים.יוצריםשלושהשלמאודשוניםקטעיםמשלושההמורכב

לקולותתנועהתיאטרוןבסננוונרקד ] Keatesנקיטסנ'וושלהראשון

אלומדברתמתנועעתמחכה,מייסון .נוסעותמכוניותורעשנשםשל

תשוקה,דרךמאהבה,רנשות,מנווןרבבכשרוןמבצעתהיאבניני.ארתורו

זמולפרקינשימהבעצירתביטוילידיהבאיםהתאבדותונסיונותערנה

ללאמופשטריקודהוא ] McGregorנמקנרנורוייןשלהריקודארוכים.

האקספרסיבי.המימדאתליצירהמעניקיםהכינורכשצליליעלילה,

לאחר,אחדמונדרממרחבמייסוןנעההשלושמביןהזוהמיוחדתביצירה

לקראתחוץ.כלפיהנוףממרכזלעיתיםהמתפרצתמשוחררתבתנועה

הבמהבשוליבנדיהאתוהחליפהמייסוןהתפשטההשלישיהריקוד

צ'רלסשלהריקוד .כורחםבעללמציצניםהצופיםאתוהפכההחשופה,

לשמה,בתנועהשעסקהשלושה,מביןביותרהמופשט ,] Linehanנלינהו

התוכנית.אתחתם

הטרקטורלהקתונננירורשךקולקטיברקדנילאולם,הקהלכשנכנס

רקדורקדניותשלושקיננ.שוושל " Fakeplastic "בריקודעסוקיםהיו

הנפייםהנוף,למרחבקרובמבוצעותתנועותיהןבמרחב.לזוזבליכמעט

מסוימתברכותלוותההעוצמהבמהירות.שוניםלכיווניםארוכותמונפות

עצירהעדהפסקה,בליזרמוהתנועותהתנועה.שלהביצועבאיכות

שינויעםלנועהמשיכוואזשניות.כמהבמשךמוחלטושקטמוחלטת

תנועהלהיווצרהחלהכברסיום,לפניעמדהמסוימתכשתנועהכיוון.

בעצמומרוכזותהיוהרקדניותתנועתית.זרימהשלאווירהשיצרהחדשה,

בעורבשפתיהוננעהאחתרקדניתהתקרבהפעםמדיאבלהזמו,רוב

 .מפתיעהיההריקודסוףזרועה.אתאוראשהאתליטפהאחרת,רקדנית

המוסיקה.רעשעםלבדוהקהלאתוהשאירוהבמהאתהחשיכוהאמנים

בשקט.הביתהוהלכנוקמנו

עםהעלתההקיבוצית,המחולבלהקתלשעבררקדניתורדימון,יסמין

אתמצינותרקדניותשתישבו ,) Tete" (1999 "ריקודים,שניזבננלהקת

הנבר-יוחנושלהכרותראשועםויחסיהשלומיתשלהאישיותפיצול

תנועה.תיאטרוןבסגנוןריקוד ," LureLureLure "אתוכוהאובייקט,

משפחהבתשלבזכרונותעוסקשהריקודורדימון,כותבתבתוכנייה

האבפטטיבל,שהשתתפהנופניזיכרוןלהקת

נאשכריט,צילום:בלונדון

Physical Recall Dance Company 
photograph: Chris Nash 



II מאושרתII ההתנהגותאתזוכרתהבת .שנתיתלחופשההיוצאת

האבואתההיפר-אקטיביתאחותהאתהנירוטית,אמהשל

מסוגרתכאישיותנחשפתהבתדמותהטובות.הכוונותבעל

עלביקורתיתהסתכלותלהמאפשרלאחורשהמבטומכונסת,

להעבירהצליחהורדימון .מאושרתלכאורהשנראית ,ילדותה

נשארהצופהעריות.בגילויהקשורמסרמתוחכמתבצורה

פריהםורדימוןשלהחמקמקיםהרמזיםהאם :באי-ודאות

שלהפנייהגםרה?יביצביטוילידיבאואוליאודמיונו,

אושמח-הריקודסוףאתלבחורבבקשההקהלאלהרקדנית

היצירהשמח.סוףעלהחליטהקהלמפתיעה.היתה-עצוב

שהיאתנועהעלמתבססשהריקודמכיווןמעניינתאינהככלל

לאגלםכחומרהנותרתהמציאותשלמדיריאליסטיחיקוי

רקנפרשי,המינהמסרשהוא ,ביצירההמענייןהחלקמעובד.

 •••.ממשמתבהרואינוסופהלקראת
• • 
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-במהלפולקלור
 ~~""פ""~

מורשותהמייצגןתייצוגיות,פולקלןרלהקותפועלותבעולםהמדינותברוב

גדולותלהקותותלבושות;גנינהשירה,מחול,שלעממיותתרבותיות

ומסוגננות,אןתנט(ותוחובבניות,מקצועיןתוארציות,מקומיותןקטנות,

ובמיוחדהשנייה,העולםמלחמתאחריבעיקרלפעולהחלוהללוהלהקות

עולמילפרסוםזכולהקותכמההיום,גםקיימותורובןהמזרחי,בגוש

להקותהיוםבהשאיןבעולםמדינהכמעטאיןצופים,מיליונישלולקהל

לפולקלור,ובינלאומייםלאומייםפסטיבליםבהמתקיימיםושלאפולקלור

חובבים,שלרובןלהקות,מאותמשתתפותשבהם

סטרטןדורהרקדנילהקתב, IIארהמיוטה,יונגבירגהםמאוניברסיטת

גמסוימתובמידהכרמוו,כהקותמאירלנ,ד Riverdanceלהקתמיווו,

לאומייםמחולותשלחדשסוגיצרוהאלוהלהקותבישראל,ענבללהקת

-אופיריקודיואינםבלטאינםעם,ריקודיאינסאותנטי,פולקלורשאינם

שגדולהעובדה,אתכאןהאמורעלנוסיףאםהכל,שלשילובאלא

פןלקלוריסטבמחןלליצירןתיהםהשראהמחפשיםבעולםהכןריאוגרפים

הכול-אןתנטיפולקלורביןהקשרכמונןשאיםמדוענביןאותנטי,

פןלקלוהעלאתשלהבעייתיותהבמה,ובין-פולקלןריסטייםמחולות

להקותהיוםןבןלטותבעברבלטובעולםהייצןגיןתהפולקלןרלהקותביו

-1950בשקמה- ] Moyseyev [מןסייבלהקתלשעבר:המזרחימהגוש

לאדולהקתמסרביה,קןלולהקתגרוזיה,שלהלאןמיתהלהקהמ, IIבברה

] Lado [ ,מבןלגריה,קוטייבלהקתמאןקראינה,וירסקילהקתמקרואטיה

הלהקןתמאוזבקיסטו,בוכריולהקתמפןליו, ] Mazowze [מזובשהלהקת

ממדינןתלהקותקירקיזיה,בשקיריה,אזארביג'או,ארמניה,שלהלאומיןת

בלטלהקתהלאןמית,ןהגאוןההמהפכניהלהטעםדרןם-אמריקה

בוליביה,שלהפןלקלוריסטייםהבלטיםמקסיקו,דהפולקלוריקו

רדהלהקת-השלישימהעולםלהקותפרן,ונצואלה,צ'ילי,קולומביה,

] Reda [ ,מהפיליפינים,באיניהאוהנשיםאוניברסיטתלהקתממצרים

שלהלאומיתהלהקה ,)-1979בלפעןל(שהפסיקהמאיראומהלילהקת

שלהלאומיותהלהקות ,)-70השנותבסוףלפעול(הפסיקהאפגניסטן

ועוד,ניגריהקניה,השנהב,חוףסנגל,

המורמוניםלהקתכמופולקלור,להקותהוקמוהמערביבעולםגם

חשוביםנושאיםהם-הפולקלורעלהבמהשלוההשפעההבמהעל

ומרתקים,

באנציקלופדיהמוגדרעם",ידע IIהמילולישפירושו , IIפולקלור IIהמושג

גשמית,אומופשטתהתרבותית,העממיתהיצירהכלל IIכך:העברית

בחקרהעוסקמקצועוכוחומרי,כמוצראופ IIבעלדורמדורהמועברת

אמנותייםהישגיםענפה,פעילותאףועלזו,קביעהאףעל l !'ל IIהנהיצירה

האמנותי,המחולאנשיהייצוגיות,הפולקלורלהקותעלמענייניםומחקרים

במאמרבנושא,ענייןדימגליםאינםבישראל,תרבותמינהלואנשיחוקרים

דיוןתוךזהחשובבתחוםענייוולעוררהחסראתלהשליםמבקשאניזה

מדועהבמה?וביואותנטימחולביוהקשרמהותמההבאות:בשאלות

הקשרמהוהלאומיות?הייצוגיותהפולקלורלהקותקמומטרותולאיזה

המחולשימורחשיבותמהפולקלור?וריקודאופיריקודיבלט,ביו

מענייןזהבהקשרהמקוריות?והתלבושותהאותנטיתהמוסיקההאותנטי,

מיוחדתשהיאתופעהבישראל,והבמההפולקלורביוהקשרניתוחבמיוחד



 .אחריםולעמיםלמדינותהדומיםרביםמאפייניםבהישכיאםבמינה,

אנטוניר IIדשלמחקרו Dance Research Journaב-ןפורסם 1999באביב

וריקודיעםריקודישללאומיותלהקותמקבילה:מסורת IIשכותרתו:שי,

לפולקלורוגישתןזהבתחוםבולטותלהקותחקרשיר IIדבשדה'".''עם

ריקודיהעלאתשלהבעייתיותעלהרבהללמודאפשרממחקרוהאותנטי.

התופעהבמאפיינינדוןנוספיםומחקריםזהמחקרבסיסעל .במהעלעם

בישראל.

הפולקלורלהקותבםופעיוייצוגיותאותנטיות

מצייניםהייצוגיות,הפולקלורלהקותבנושאשעסקוהחוקריםרוב

ריקודי .חשובתיאטרלימרכיבבהןושישאותנטיפולקלוראינםשריקודיהן

במאה,שהתפתחוהרוסיהבלטשלאופימריקודיבעיקרהושפעוהלהקות

 J ,במחקרםציינו ) 1997 (וסמיטארקין .-20ההמאהשל-20הובשנות-19ה

אבלהאותנטימהפולקלורהושפעוהייצוגיותהלהקותשלשהריקודים

הלהקותריקודישלהאותנטיותדרגתפולקלור.אינםעצמםהם

מעליםשהםטועניםמהכוריאוגרפיםכמהאחידה.אינההפולקלוריסטיות

לבמההמותאםפולקלורמקצועית,ברמהאותנטימסורתימחוללבמה

השראהמקבליםרקשהםטועניםמוסייב,איגורוביניהם ,אחריםולחוקיה.

לגרעיןהמתאימיםאופי"ייריקודייוצריםאבלהאותנטייםמהריקודים

 ."העםשלתווהתכונהנפש IIאתומבטאיםהלאוםאופישלהפסיכולוגי

מריקודיםהושפעהשהיאמדגישהענבל,להקתמייסדתתנאי,לוישרה

משלה.אמנותיתשפהיצרהאבלהתימניתהעדהשלמסורתיים

עםריקודישלהתופעהלניתוחמודל-רצףהציע ) 1968 (הוירבגרפליקס

וריקודי IIהראשוניתייההוויההםהאותנטייםהעםריקודילפיו ,לבמה

מעייןהםלבמההעםריקודי '. IIהשנייהההוויה IIהםהבמהעלעם

והתיאטרון.הבמהלחוקיהתאמתותוךהעממיהריקודשלהחייאה""

גםאלאהבמהעלהריקודיםרקלאהםהשנייה"בהוויה IIהעםריקודי

בשניםב, IIבארהבעיקרהתפתחו,אלהריקודיםהחברתיים.הריקודים

ריקודי .בינלאומיים)(ריקודיםעמיםריקודיתנועתבמסגרת , 1950-1975

אותםשרקדוהרקדניםכפריים.באזוריםהתפתחו IIראשונהבהוויה IIעם

בהוויהייהעםריקודיואלו ,"מזהזהייאותםולמדוחיהכמסורתעמםגדלו

שהבסיס ,רקדניםידיעלונרקדיםמקצועייםממדריכיםנלמדיםהשנייה"

ומאורגנתממוסדתקבוצתיתבמסגרתהקלאסיהבלטסגנוןהואשלהם

 ,דומהמודל-רצףהציע ) 1995 (נכיבסקיאנדרייבבמה.עלהופעהולצורך

עלוהריקודים IIהשתתפות IIהםהאותנטייםהמסורתייםהריקודיםלפיו

רקדנילדבריו, sנפרדים.סגנונותלשנימשתייכיםוהםייצוגייםהםהבמה

אצלנו.גםנכוןוזה .""ההשתתפותיהצדאתמכיריםלאהייצוגיותהלהקות
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טענהמקסיקן,דהפןלקלןריקןבלטשלהכןריאןגרפיתהרננדס,אמליה

הכפר,רקדניאתהמקצןעיתלבמהלהעלןתדרךשאין-1991בבראיןן

אןתםנעלהאםגםבשנה.פעמייםאןפעםהמתקיימתבחגיגההרןקדים

להתאיםצריךהאןתנטיהריקןדאתאחרת.תהיהשלהםההןפעהלבמה,

בשדהמחקרעלמבןססשיהיהאבלספקטקל,ליצןרצריךהמןדרני.לקהל

למשל,שעשתה,כמןהיסטןריים,ןמקןרןתהאןתנטייםהריקןדיםןעל

האצטקיםתןלדןתאתשלהכןריאןגרפיהלצןרךכשחקרהגראהם,מרתה

ןמנהגיהם.

רןבהבמהןעלאןתנטייםאלמנטיםלשמןרמחןיבהכןריאןגרףכמהעד

ןתרבןיןתאןתנטייםמחןלןתחןקריםהייצןגיןתהלהקןתשלגרפיםריאןהכן

שלהםהלהקןתאתמעצביםהםאבלזה,ממחקרןלןמדיםעתיקןת

הדמיןןןביןהמסןרתייםהאלמנטיםביןהמתחאתפןתריםהםבדמןתם.

יצירתידיעלשלהם,האישיהאסתטיןהחזןןהמקןריהכןריאןגרפי

אטיהמקרןלאדןלהקתלמשל,אמיתיים.אןתנטייםריקןדיםשלהאילןזיה

ןבריקןדיםשטחבמחקרילהשתמשהמקפידןתמיןןן,סטרטןדןרהןלהקת

תיאטרלייםבמרכיביםהבמהעלמשתמשןתלריקןדיהם,כבסיסאןתנטיים

אןתנטיןתעלבקנאןתששמרןבעןלם,המפןרסמןתהלהקןתביןןייצןגיים.

הלהקןתרןבאצלאבלהדןן,שלהקןזקיםמקהלתהיתההבמה,עלגם

מחןלשלייהמןדל"אתשיצרכרמןן,יןנתןהמרכזי.הןאהייצןגיהבסיס

המקןרןתאתשחקראףןעלהבלטשלהיסןדןתעלהתבססלבמה,ישראלי

משלן.ריקןדיםבהשראתםיצרהןאהעם,ןריקןדיהעדןתריקןדישל

עלרןקדמיהרקדנים.היאןייצןגיןתאןתנטיןתביןבמתחנןספתבעיה

ייצריכיםייהםכיצדאןתנטיים?רקדניםלהיןתצריכיםאלההאםהבמה?

יכןלאצלנןרקדןכלהאםהלאןמייי?הייהאןפיאתלייצגכדילהיראןת

שרצןיאןערביןת,דבקןתאןתימנייםצעדיםבהשפעתריקןדיםלרקןד

 ] Bayanihanנבאיניהאןבלהקתאןתם?ירקדןאןתנטייםשרקדנים

הספרדיתהאליטהבנישלמראהבתחילהלרקדניםהיההפיליפינית

לעיתים,פיליפינייי.יימראהעםרקדניםלצרףנדרשהןהלהקהממנילה,

היןהרקדניםישראליתי.'יינערהשליידגםייןיצרהראשבמרכזמןגבה

ייהצבריידמןתאתןייצגןןאתלטיים,רזיםיפים,זקןפים,בלןרית,בעלירןבם

החדשי.'ןייהיהןדיהישראלי

 ,פןלקלןרמריקןדיכןריאןגרפיםשמקבליםההשראהאףעללסיכןם,

שהןאהעןבדהמעצםאןתנטי,פןלקלןרלהיןתיכןלאינןהבמהעלהריקןד

פןלקלןרשלטקסיםןלחןןתלראןתשרןצהמימשלן.חןקיםעםלקהלמןפע

באמצעןתהאמיתיתהחןןיהאתשםןלחןןתלכפריםלנסןעחייבאןתנטי,

שהיאמשןםממש,האןתנטיתהחןןיהתהיהלאזןחןןיהןגםהשתתפןת.

אתמסןימתבמידהןמשניםבההצןפיםזריםבנןכחןתמתקיימת

שלה.הטבעיתהאןתנטיןת

הפולקלורלהקותשלהפוליטיותהמטרות

ימימהמימיםהיןןתנןעתיים,מןסיקלייםחזןתיים,משןתפים,סמלים

המשטרעמיםי.'ןיילגיןסקבןצתיתללכידןתבתרןמתםאפקטיביים

פןליטיים.לצרכיםהייצןגיןתבלהקןתהשימןשאתשפיתחהןאהסןבייטי

שלהגבןהההרמההלהקןת,שלןהמלהיבןתהמרהיבןתהןפעןתיהן

המדהימה,האקרןבטיןתהצבעןנית,הכןריאןגרפיההטכנית,המקצןעיןת

החברהשללייהישגיםייהןכחההיןאלהכל-המרשימההאחידןת

הקןמןניסטיןת.בארצןתהנןערשלהמאןשריםייןלייחייםהסןציאליסטית

שןנןתלאןמיןתקבןצןתשללפןלקלןרהייצןגיןתבלהקןתשניתןהביטןי

אשליהןליצירתלאןמיים-אתנייםןרגשןתמתחיםלשחרןרצינןרשימש

ןבזכןיןתיהם.בהםןהכרההאתניןתןהקבןצןתהלאןמיםביןשןןיןןשל

פןליטיתממעןרבןתהנןערשלדעתןאתלהסיחסייעןהלהקןתהןפעןת

לאןמיתגאןןהעןררןהלהקןתןלאןמים.עמיםשלהמעמדשינןילשםישירה

ריקןדיםלבצעמתקשיםאןפיןריקןדיבבלטהכשרהשקיבלןהרקדנים

סיכןנים,בהםשישטקסיםאןמיןחדתטכניקההדןרשיםמןרכביםאתניים

שהכןריאןגרפיםאןכאלה,במקריםמגבהים.ןקפיצהאשעלהליכהכמן

אןתנטיים.רקדניםמביאיםשהםאןהאלה,הטקסיםעלמןןתרים

להקתן.שללרקדניןתייישראלייימראה-50השנןתבסןףיצרכרמןןיןנתן

שיערמילןיעםייקןקןייןתסרןקתמלאכןתיארןךשיערלכןלןהןסיףהןא
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 .שלהםהתרבותיתהמורשתעלאתניותוקבוצותלאומיםבקרבועדתית

ואהדהטוברצוןועוררותייריםלמשיכתאמצעישימשוהלהקותהופעות

 .בעולם

לאומית.זהותלגיבושגםמעטלאתרמוהייצוגיותהפולקלורלהקות

הפולקלורלהקותכימצא ,) 1994 (אוזטורקןארזותורכי,מחולחוקר

הלאוםבמדינותאחידותלאומיותזהויותשלעיצובןעודדוהייצוגיות

בבלקןהאחרונותהשנים-150בשקמוהחדשות,

והתרבותיהלאומיהאתניהפלורליזםאףעל ,ובאירופה

ישראלית-עברית-תרבותמיצירתכחלקנוצרוהישראלייםהעםריקודי

אתחיזקוהעםושיריהעםריקודיכנענית.גםמסוימתובמידה ,חילונית

דילמותביטאוהעםריקודי .ישראלית"זהותיילגיבושותרמו "הישראליותיי

ההמשכיותביןומדינה,דתביןהמתחכמוהישראלית,הזהותשלבסיסיות

ריקודי .הציוניתהמהפכהבעקבותשינויהוביןהיהודיתההיסטוריהשל

למדינת-בעולםמפוזרתדתיתמעדההעםהפיכתאתלבטאגםנועדוהעם

תהשונורותיהןומסעלהלאוםמדינותאתייצגואלולהקותבהן.·הקיים

שלגםאלאבמדינתםהתושביםשלרקלאהלאומית,ללכידותותרמו

למשל,דה-מקסיקו,פולקלוריקוהבלטלהקתבפזורה.הנמצאיםהתושבים

וללימודמקסיקניותייצוגיותפולקלורלהקותלהקמתבהופעותיההביאה

ישראליותולהקותכרמוןלהקותסיוריבקליפורניה.מקסיקנייםעםריקודי

עשרותלהקמתהביאו ,ישראלייםעםריקודימדריכישלופעילותם ,נוספות

 .בעולםרבותבמדינותואחריהודינוערשלישראלימחוללהקות

בעזרתעודדו ,הנאציתגרמניהלהבדילאו ,מ"ברהכמוטוטליטריותמדינות

תחושהשעוררובאצטדיונים,המונייםריקודמופעיהייצוגיותהלהקות

 .(העם) Volkה-תחושתאתוכןהלאומייםההישגיםעלוגאווהכוחשל

שליכולתהאתעולםקבלהמשטריםהוכיחוהאלההמופעיםבעזרת

נוצלהזההדמיוני"ייהפולקלור .מרשימיםספקטקליםלהפיקהמדינה

בכפייההושגהההמוניםהופעותשלוהאחידות ,פוליטיותלמטרות

בלהקות,ומכווןציניפוליטישימושהיהלאהמערבבמדינות .ובאיומים

ולגיבושאתנייםמיעוטיםשללביטוי ,לאומיתלגאווהתרמוהןגםאבל

לאומית.זהות

להקותשלופיתוחןהקמתןביסודשעמדוהפוליטיותההנחותבין

המשכיותמבטאותשהלהקותההנחה,היתההייצוגיותהפולקלור

שלבמושגים "האמיתיתהלאומיתהרוחייאתמייצגותושהןהיסטורית

המציאותביןהבחיןהקהלאבל .פוליטייםולאתמימיםופולקלורתרבות

הנובעותמשמעויותוהאתנייםהאותנטייםלריקודיםוהוסיףהבמהלבין

ביטויהמשטרים,לכוונתבניגוד ,לעיתיםבהםראההקהלהיומיום.מחיי

ולמאבקיםדתייםאתנייםלמתחים ,ועדתיותלאומיותקדומותלדעות

 .וכלכלייםמעמדיים
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עבריתתרבותליצורבידיה;גורלהאתהנוטלתסןברנית,נןרמלית,לאןם

לכן,ישירןת.אןתןממשיכהאינהגםאבלמהעברמנןתקתשאינףחדשה

העדות,ריקודי,ך"התנהשפעתהראשןניםהעםובשיריהעםבריקודיניכרת

 .הדבקהוריקודיהשמי"ה"מרחבהטבע, ,הנוף ,חסידייםוניגוניםריקודים

פלורליסטית:חברההמבטאהעם,ריקודשלייהישראלי"הסגנןןגםנוצרכד

 .רביםממקורותהשואבבסגנונואקלקטיריקוד

ביטוינתנו ,האדמהעבודתאתהדגישוהבמהעלהישראלייםהריקודים

בלהקותכמו .העבודהואלהאדמהאלושיבה "יצרנותיישלהציונילחלום

היוםגםומציגותהציגוהישראליותהלהקותאחרים,בעמיםפולקלור

שלחיים ,ואופטימייםשלמיםחייםטובים",חיים"כבכפרהחייםאת

שהמציאותאףעלוזאת, .ומוסריותחריצות ,חייםושמחתצניעותפשטות,

ישראל,שלהדימויהיום.כזאתאינהובוודאיכזאתתמידהיתהלא

שלדימויהיוםגםהואאחרות,ולהקותכרמוןלהקותשלבכוריאוגרפיות

ומביאובעןלםבארץהלהקותידיעלמוצגזהדימויהיפה".ישראלארץיי

אותהשראווכפילראותהרוציםשהיינוכפי ,ישראלאתהצופיםבפני

השפעתו ,מהחלוםשונהשהמציאותאףעל .המייסדים"האבותייבחלומם

רביםבקרבוגםתייריםבקרבגם ,חזקהעדיין "היפהישראליידימוישל

בריקודיםהרואיםיש .ובעולםבארץישראלייםעםריקודיהרוקדים

שבאהב,"בארההסמיתסוניאןנציגתלמשל, ."ציוניתתעמולהייהישראליים

שלחיהבתערוכהשישתתפופולקלורלהקותלבחור-1976בלישראל

סירבהב,"לארה ZOOה-חגיגותלכבודבוושינגטון "אחדותבתודשונותיי

ישראליים.עםריקודילהקתלתערוכהלהזמין

מעניינת ,המציאותלביןהבמהעלהריקודיםביןפעריםשלזהבהקשר



מחוזאתהציגזהבלט .מקסיקודהפולקלוריקובלטשלהדוגמה

ומקסיםחלומיכאזור-שלוהעםריקודיבאמצעות-קויבמקסאיאפאס'צ

כוחמאבקיסףעלהיהשהמחוזבשעהוזאת ,מאושריםתושביםבויםישח

 ,לאדולהקתהיאנוספתדוגמה .לאיכריםהצבאביןוברוטלייםםימיאל

 ,וקרואטיםסרביםשלמעורבאזור ,"בניזייימאזורבריקודים-19B9בשהופיעה

 .תושביוביןהטוביםהיחסיםואתהאזורשליופיואתלבטאשבאוריקודים

רעהו.אתאישבאזורוהקרואטיםהסרביםטבחושנתייםלאחר

ך

מדומהסולידריותלעיתיםשזוהיאף ,סולידריותשלתחושהמרגישים

מעםשוניםשהםאףעל ,לבמההפולקלורריקודי .בלבדהפסטיבללימי

שלההדדיהלימוד .לרעהואישהשוניםהעמיםבניאתמקרבים ,לעם

יוצריםבריקודיםהלהקותכלרקדנישלוההשתתפותהעמיםריקודי

מרגשותגםמושפעיםהמשתתפיםביןאלהחיובייםרגשות ."ביחדייהרגשת

 .במורשתםהגאיםאלהכלפישלנוההערכה

ומציגותערביתדבקהיבריקודעותיהמופבישראלהייצוגיותהלהקותגם

במציאותהיחסיםאתמשקפותלאהערכהמתודהערביהפולקלוראת

חסידיתבהשפעהבריקודיםהמופיעותבלהקותם.יליהודםיערבןיב

החרדיםביןהמתחיםאףעלהריקודעםמזדהיםםיהחילונםיהרקדנ

אתמבטאותאינןשונותעדותבריקודיהמופיעותהלהקות .והחילונים

 .מסוימותעדותשלהקיפוחורגשותעדתיים-הביןהמתחים

העולםבכליצוגיותיההפולקלורלהקות ,למופעיהןהמצורפותותיבתוכנ

רגשיוכמחזקותוידידותלשלוםכתורמותעצמןאתמציגותבישראלוגם

הריקודים ,הכוריאוגרפיםלדברי .ושייכותהשתתפות ,סולידריות ,אחווה

לקהילההמיעוטיםשלהשייכותרגשאתמחזקיםהשוניםהאתניים

לפולקלורבפסטיבליםהמשתתפים .במיעוטיםהכרהםיומבטא ,המאוחדת

כוריאוגרפיותוםתודותאטטרטגיותהכםה:עלפולקלור

בהוציאנו ,לבמההאותנטיהפולקלוראתלהעבירכמעטניתןשלאמכיוון

הייצוגיותהלהקותשלהכוריאוגרפיםחיפשו ,הטבעיתמסביבתואותו

 .קהללפנילהצגתומתאימותאסטרטגיות

(הנרטיב)הסיפורמרכזיות

טקסים ,סיפורי-חיים- "ביםינרטייסביבהתרכזושפותחוהמתודות

מציגותהלהקותכלכמעטסוויטות-מחול.שלבצורהשהוצגו-ומנהגים

העיןאתהמושכיםואהוביםצבעונייםטקסיםשהן ,חתונותבהופעותיהן

 ,מהפכנית"סוויטהיימציגלמשל,מקסיקו,דהפולקלוריקובלטוהאוזן.

בסוףפורציםהאיכרים ,שליליתבצורהמוצגיםהגבוהיםהמעמדותשבה
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לבורגנותלועגמוסייב .העשיריסאתומגרשיסהנשפיסלאולסהריקוד

קטנהבעיירהבנשףרוקדיסזוגותבגיחוךהמתאר ,"ייהקדרילבריקוד

עלכסאטירההארגנטיניהטנגואתגסמציגמוסייב .המאהבתחילת

 ."המערביווןיהניי

 ,חסידיתחתונהשלסיפוריסהשארביןבלהקותיוהציגכרמוןיונתן ,אצלנו

עלריקודיסממתינות,ונשותיהןליסהיוצאיסדייגיסריקודיתימנית,

ריקוד ,השחרורמלחמתקרבותעל "הכסףמגשייאלתרמןשלשירובסיס

ברחביההבריטיהעליוןהנציבבביתחגיגינשףעלסיפורשהוא ,רחביה

ושתיבעלעלהמבוססתימניבסגנון "שלשותריקודיי ,המנדטבתקופת

פריוןטקסהתנ",ךבימיבגתהייןדריכתעבודת ,רועיסמשחקי ,נשיס

 .ועודמרוקני

אתניותולקבוצותלמדינת-הלאוםביטוי

ואתהמאוחדתהלאוסמדינתאתבריקודלבטאמנסיסהכוריאוגרפיס

מציגותהלהקותרוברבות,מקבוצותמורכבשהלאןסכיווןאבלהעס,אופי

היאהמטרהשונות.אתניותקבוצתשלמפולקלורהמושפעיסריקודיס

בקבוצותהכרהבאמצעותהמאחדאתלחזקאלאהמפרידאתלהדגישלא

הרקדניס,שבוריקודהעלההאוקראיניתבלהקתווירסקי .השונות

עממיסשלריקודיסאח,דבריקןדיח,דרןקדיםמגןןנת,לאןמיתבתלבןשת

להקותשלתוכנייהמתוךמצטטת ) 1986 (ליבמן .באוקראינההחייםשןנים

הלאומילאופיהביטוייםאחדהואהאתניייהגווןכיטענתןאתמוסייב

 7 ."רוסיהשל

בלהקותמוצגותוהלאומיותהאתניותהקבוצותביןהיחסיםמערכות

ורב-היתוךייכורשלןהפרדה",התבוללותיישלברצפיםהפולקלור

 .עדתיביןקיפוחשלולרגשותלמתחיםמוצאניתןובכךתרבותיות",

ולהכרהלקבלתםסייעובכךולגבורתםלקוזקיםביטוינתן ,למשלמוסייב,

הבולגריתהלהקהזאת,לעןמת .דיכוישלתקופהלאחרמ"בברהבהם

 ,בבולגריההחיותשונותאתניותקבוצותשלריקודיםרוקדתקוטייב

 10%הםשהתורכיםאףעלתורכייס,ריקודיםרקדהלאמעולםאבל

ביחסיהעמוקיסהשלילייםהמשקעיסבגללוזאת ,בולגריהמאוכלוסיית

 :לעילשצוין ,שישלבמחקרוהמובאתאחרתדוגמה .ותורכיהבולגריה

הסובייטיםעודדו ,-1948בהבלטיותהארצותעלמ"ברההשתלטותלאחר

כהוכחההבלטיותבארצותהשוניםללאומיםביטויניתןשבהספסטיבלים

החייםלעמיםביטויאפשרותנותניםהמערב,כמושלאשהסובייטים,לכך

הרוסייםוהריקודיםהשיריםשלחלקםוגדלהלךבמקבילאבל ;בקרבם

 "המתיישביםייהרוסיםמספרוגדלשהולךבטענה ,אלהבפסטיבלים

 .לייצוגזכאיםוהםהבלטיותבארצות

ריקןדיםבמיןחדהעדות,ריקודיאתרוקדיםהלהקןת,בכלכמעטבישראל,

ולעתים ,לאדינוריקודיגםאבלערבית,דבקהריקודיוחסידיים,תימניים

רגשאתלחזקהיאהמטרה .וכןרדייםגרוזיניים ,רוסייםריקודיםגס

שלההשפעההדגשתלרב-תרבותיות,ביטוימתןידיעל "השייכותיי

העדותכלשלהשוויןניותייוהצגתהישראליהריקודעלהאתניותהמורשות

הקולקטיב.חיזוקכךידיועלהריקוד"ובתחוםהרןקדיםבמעגלוהגוונים

מןסיקה

אתניתבמןסיקהכללבדרךמשתמשןתאינןהייצוגיןתהפולקלורלהקות

כליםלוונדרשיםיקרהואכזהמוסיקליליווי .אןתנטייםובכליםחיה

חיהבמוסיקהמשתמשןתהלהקותרובולכן, .מיוחדיםונגניסנדירים

ובכמהמערביתבתזמורתמשתמשמוסייבמערבי.תזמורתיבהרכבאבל

עסהבמהעלמופיעיםשנגניהםובאיאן,בללייקהכמואותנטייםכלים

הרכביצראבלבכפרים,משתמשיםשבהםבכליםבחרקוטייב .הרקדנים

העממייםבכליםניגנולאהבןלגרייםבכפריםאלה.מכליםתזמורתי

חדשהמוסיקליתישותהיאהבמהעלעממיתתזמורתולכןבתזמורת,
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 ,בזמריםמשתמשלאמןסייב .האותנטיתבמוסיקהנהוגההיתהשלא

מקהלתאתהקיםקןטייב .בזמרההרבהמשתמשיםהבולגריםזאתלעומת

בדואטיםמשתמשותשהזמרותואףהבולגרי",הקולייהמפורסמתהנשים

 .בכפרהאןתנטיתלשירהדומההיאאין ,הבולגריהמסורתיבדיסןננס

רביםבכליסאחדכלמנגניסהמוסיקאיםהקרואטית,לאדןבלהקת

לבצעמתקשיםהםכאשר .לאותנטיותוחותריםהשוניםמהאזורים

נגניםבמיוחדשמזמיניםאןמהקלטהמושמעתהיא ,אותנטיתמוסיקה

 .אותנטיים

החלילית,נחשבועממייםלכלים .משלנואותנטייסכליםלנואיןבישראל

שלכליהם-והקלרינטהכינןרוגםהאקורדיון ,הדרבוקה ,מריםתוף

הרכביםעםבתזמורותהיוםמשתמשותהלהקות .הכליזמרים"יי

 .ןסינתיסייזריםהקשהכלימערכותגםהכוללים ,מגווניםמוסיקליים

-וטרום-50השנותשלוהפשטותהתוםעלשמרועממיותתזמורותכמה

להקתושלהסטודנטים-ירושליםלהקתשלהתזמורתכמו ,המדינה

בגללמוקלטתבמןסיקהלהשתמשנוטותהלהקותרוב .חיפה-הסטודנטיס

 .מאותנטיותהלהקהאתמרחיקזהודברחיה,תזמורתשלהגבוהההעלןת

תלבושות

קשהןלעיתיםיקרותהןהאותנטיותהתלבושןתוהמדינותהתרבןיןתבכל

 .רבהעבןדההושקעההמקוריותהפןלקלוריסטיותבתלבןשותאתן.לרקןד

הפןלקלוריסטיותהתלבןשות .ועשירותמגוונותןהןרבותשניםבנותרןבן

מצב ,גילחברתי,מעמדשלזיהןיןאיפשרוהחברהחיישלחשובחלקהיו

ןהטעםהדיןקעלהקפדה .ודתיןתמשפחתיותשייכויןת ,משפחתי

מוסיפיםהכוריאןגרפיםהייצוגיות.בלהקותמאודחשובהבתלבןשות

כללבדרךאבליד,בעבןדתוקישוטיםרקמותלתלבושןתלעיתים

לדרישתועונותאופנהמעצביבידיתעשייתיבייצורמעןצבותהתלבושות

הפולקלורלהקותשלהבעיןתאחת .המודרנייםולטעמיסהבמה

 .ישראליןתעממיןתתלבושןתהיוםלנןאין .התלבושןתהיאהישראליות

השניםבמשך .צלחוכךכלשלאלאןמית,תלבןשתלעצבניסיונןתכמההיו

מעצבים .קליםבדים ,בולטיםצבעים ,אפודיסכמןמאפייניםכמההתפתחו

 .איןעדייןמסןגננותתלבושותאבל ,מדמיונםתרמומקצועיים

ייחודייםםאפיינים-לבםהישראלייםעםריקודי

עםדמיוןקווילהשישתןפעההיאבמהעלישראלייםעםריקןדיהצגת

הנובעיםהבדליםגםכמובןויש ,אחרותבמדינןתלאומיותייצוגיותלהקות

שנוצרה ,חדשהיצירההואהישראליהפולקלןר .הישראליתמהמציאות

לאומיתעברית,עממיתתרבותליצורבמטרההמייסדיםהאבותבידי

משלוריקודיםלןשאיןייעם .מודרניעכשןוי"פןלקלוריימעין ;וחילונית

הישראלייםהעםריקןדי .-1938בעודקדמןגוריתאמרה- "עםאינו

בהשפעת 8 ,באירופה-19ההמאהשלהלאומיתהרומנטיקהבהשפעתנוצרו

האוריינטליזםבהשפעת ,-20השנותשלוהרוסיהגרמניהאקספרסיוניזם

ןעלהמזרחבןשלדמותןעלהאירןפישלההתרפקותשבמרכזוהאירןפי

היהןדית-מהזהןתההשתחררותשבמרכזההכנעניןתןבהשפעתהמדבר,

נוצרהמכךכתןצאה .השמיבמרחבעבריתישראליתזהותובנייתהדתית

עממיתייתרבותמכנה ) 1996 (שביטיעקבשההיסטוריןןמהבישראל

ןמתודעההלאומיתמהאידיאולןגיההושפעהזותרבןת '.רשמית"

כמותרבןת"ייסןכניידיעליזומהבפעילןתןהופצהמכוןנתהיסטורית

 .הישראליהעםןריקודהשירהחג,הטיןל,
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פינטו.ענבלשל "אויסטרייהוצגכןכמו .אנגלר

למופעיכרטיסיםגםסיבסדהלעםאמנות

ואירופהישראלפסטיבלבמסגרתהמחול

דאנס.

ריקוד,שלאינטימיפרויקט-דק"חבלייעל

חיהומוסיקהתיאטרוו

סיוםאתפרידנמרודחגגיוניחודשבסוף

תל-בלבתמיבביתמחולשלהשלישיתהעונה

המשתתפיםביןשעות.חמשבןבמרתוןאביב

מאיה ,ארזאיריס ,יונגמןיוסיהרבים:

יסמיןיעקובי,נימה ,וייסמןאנהסקי, jלבנדו

בדש.ורנהפרידלנדאןיסאל ,בוררתמר ,גודר

ושחקנים.מוסיקאיםבאירועהשתתפוכןכמו

למחולבינלאומיכנס

המחולשלההיסטוריהלחוקריהחברה

 ] Society of Dance History Scholarsנ

 ." In The Moment "בנושאכינוסתקיים

הרגעמשמעותבהבנתיעסוקהכינוס

לתופעהביחס ,והקהלהמבצעיםעלוהשפעתו

עלמועלהשהואשברגע ,למחולהאופיינית

יתקייםהכינוס .לעברשייךכברהואהבמה

מרילנדבמדינת 2001ביוני-24ל 21בין

זהלכינוסמחקרלהגישהמעונייניםב."בארה

הבאה:לכתובת 2000בספטמבר 15עדיפנו

Susan Manning 

Northwestern University Dance Program 

1979 South Campus Drive 

60208-2430 Evanton, IL 

847-467-1545 : Phone:847-491-3147, Fax 

e-mail: s-manning@nwu.edu 
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לפןלקלןרבינלאןמיפסטיבל

פעילותשנות 15החוגג ,מעט"ףארגון

קייםהפולקלור,בנושאבינלאומיתתרבותית

 8.7ועד 29.6ביןשלו-15ההפסטיבלאת

עילית,נצרתכרמל,אלדליתהעמק,במגדל

רמתשמונה,קרית ,יוקנעםחולון, ,ירושלים

דןר"ד-הפסטיבלמנחהאסד.אלודירהגולן

הבאות:הלהקותהשתתפובפסטיבל .רונן

הורוול ,מאיטליה ] Danzanovaנדנזנובה

 ] Puyumaנפיומהמארמניה, ] Horvelנ

מיוגוסלביה,יקוםפולקלורקולגיוםמטייוואן,

שלהבלט ,פרגוואישלהפולקלורלהקת

מארהקמרון,המשווניהיערבנותקולומביה,

 ] Poltexנפולטקסולהקתמרומניה ] Maraנ

להקתהופיעוהישראליותהלהקותביןמפולין.

 ,מחולוןרעיםהורההסטודנטים-ירושלים,

ובלאדי.אל-אסדדירולהקות ,עפולההורה

לעןלמןהלךרןזנפלדשאןלי

המחולנושאאתריכזז"לרוזנפלדשאולי

בראשועמדהקיבוציתבתנועההעממי

כשהתחום ,-50הבשנותעםלריקודיהוועדה

היההואבישראל.הדרךבראשיתעדייןהיה

ולהקתההסתדרותלהקתשלהכוריאוגרףגם

שלוהראשוןהריקודחיפה.שלהסטודנטים

יצרואחריו , 1955 ,בבנות"ייהנאווההיה

חגיגתייבהם:שהבולטים ,רביםריקודים

בטקס ".ו"סיגל "ירושליםהורהיי ,"האביב

קיבל-1988בכרמיאלבפסטיבלשהתקיים

התואראתהעם,ריקודימדריכי ,מחבריו

 !'הארגוןיקיריי

ןלנכיםלרקדניםמיןחדפרןיקט

האנגליהאמןבשיתוףורטיגוהמחוללהקת

מחולפרויקטיוניבחודשקיימהבנג'מיןאדם

רקדןמין,'בנגאדםולנכים.לרקדניםמיוחד

בקרברבותשניםבמשךהפועלוכוריאוגרף

את-1990בהקיםובעולם,באנגליההנכים

המורכבת ] Candocoנקנדוקוהמחוללהקת

יצרמאז .נכיםושאינםנכיםמרקדנים

הולנ,ד ,בבלגיהלהקותעבורכוריאוגרפיות

רוקדיםשלובסדנאותועוד.גרמניה

נכיםשאינםרקדניםעםהנכיםהמשתתפים

עלהנשענתטכניקה ,"במגעייאלתורבאמצעות

הגוףלימוד ,לזהזההקשבהשלהקונספציה

ויכולת.מגבלותמשקל,מבחינתהאחרשל

ונעהשעלעדישלהואלסדנההרעיון

הקונסוליהבידיממומןהפרויקטורטהיים.

לקשריהמחלקה-התרבותומנהלהבריטית

נכיםהשתתפובפרויקט .החינוךבמשרדחוץ
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הגלגלים"בית"מקבוצה ,צה"לנכימארגון

וכמובןעם,לריקודימקבוצותנכים ,הרצליה

 .ורטיגוהמחוללהקתחברי

באר-שבעכנס

במינהללדיוןהשנתיהכנס ,באר-שבעכנס

מטרת .-12-13.6בהשנההתקיים ,ויצירה

המודעותוהגברתעמדותלגיבושלסייעהכנס

בשניהכנסעסקהפעםהתרבותית.לעשייה

בהווייתופריפריהמרכזיחסיתחומים:

מידהאמותוכןהתרבותיתוהצריכההיצירה

 .הציבוריתלתמיכהמשאביםבהקצאת

ןןלףדהניר

מהופעותיוהמוכר ,וולףדהנירהרקדן

תדמורעידו ,דרנעהשלבלהקותיהם

חדשהעבודהלהעלותהוזמן ,קליפהותיאטרון

 " Erodance "צעיריםליוצריםבפסטיבל
בתיאטרוןרוקדוולף .באירופההמתקיים

באמסטרדם. ] Clown Chemberנמחול

אשרמטההמחןלסדנת

המחולסדנתתלמידינפגשוהאחרונהבשנה

היוצרוביניהםיוצריםכמהעםאשרמטה

 ] Caksiranנקשירן'צבוריסהרב-תחומי

הרביעיביקורושזהוצ'קשירן,מיוגוסלביה.

הישרבנובמברלישראלהגיע ,הסדנהבמסגרת

בוהותירההמלחמהתקופתבבלגר.דמהתופת

ייהלמות/העבודהאתוהולידהעזיםרשמים

המופעיםבאולםהוצגהזועבודה !אל-מות'

כמו .טובותלביקורותוזכתהכברישבקיבוץ

בכורות:מגווןהסדנהבמסגרתהועלוכן

ייכאילו ,קורימרטיןמאת "בנשיקהחתוםיי

מאת "רסיסיםייחומה,מיקימאת "משחק

קורקין.לימורמאתו"מסגרות"כליףאילנה

מרפרטוארקטעיםשנישיחזרהלויעינב

לסוזנה "נשיםייבלטהקיבוצית:המחוללהקת

בצפון""למטהמתוךוטריו ] Linkeנלינקה

אישיתליצירההעידודבמסגרת .] Ekנאקלמץ

קרניתב!שנהתלמידישלעבודותשתיהועלו

ביטוןושלומי "יינולההעבודהאתיצרהוולף

לשנה ".הזה?השםבעדמיייהעבודהאתיצר

תלבושות,בעיצובסדנהמתוכננותהבאה

סדנהוכןתפאורהועיצובוידיאו-דאנס

 .חיהלמוסיקהמחולביןהמשלבת

מורנןברברה :צ'לוםלעולם",ב"מכתבנראהםמרתה

Martha Graham in a "Letter to the World", photograph: Barbara Morgan 



-בתל-אביבחדשפרינג'מרכז

תמונעתיאסרוו

צוקרמןנאווההאמניםבידיהוקםהמקום

ליצירה,ביתלבנותכוונהמתוךגורביץומיקי

מהקשרנשכריםיצאווקהלאמניםשבו

המתחםשונים.מתחומיםהאמניםביןהישיר

למופעיפתוחהבמהחללים:משלושהבנוי

המיועדתאמפיתיאטרוןבמבנהבמהמוסיקה,

מיצגיםסרטים,הקרנותתיאטרון,למופעי

המשמשפתוחנוסףוחללמחול,והופעות

תכננוהתיאטרוןאתפלסטית.לאמנותגלריה

מתוךצוקרמןונאווהאהרונסוןעתיהמעצב

נוחיםהיצירה,אתהמגריםחלליםעלהקפדה

התיאטרוןבית.שלתחושהמקניםזאתועם

שלהתעשייהאזורלב-שונצינוברחובשוכן

תל-אביב.

כספייםבקשייםגראהםמרתהלהקת

מרתהלהקתנאלצהכלכלייםקשייםבשל

בפסטיבליםממופעיהחלקלבטלגראהם

-1991בגראהםשלמותהמאזבקיץ.שונים

ועורך-דין,צלםפורטאס,רוןהלהקהאתניהל

כאשר ,-70הבשנותגראהםלמרתהשסייע

גראהםלאלכוהול.התמכרותממחלתסבלה

שלהביצועזכויותכלאתלפורטאסהורישה

פורטאסהחליטשעברהבשנהיצירותיה.

התמנתהולתפקידהאמנותימהניהוללפרוש

איילברג'נטבעבר,הלהקהשלידועהרקדנית

] Eliber [. תקציבדיאיןשללהקההתברר

משכורתהאתלאיילברלשלםכדיאפילו

וספונסריםמוסדותהנראה,כפיהקרובה.

הסכומיםאתללהקההעבירולאשונים

כעתפורטאס.שלניהולובימילהםשהתחייבו

כן,לאשאםחדשים,מימוןמקורותמחפשים

גראהםמרתהשללהקתההשנהתופיעלא

יורק.-בניושלההמסורתיתבעונה

 60בתבאושפינה

 27ב-נולדההיאשנה. 60מלאובאושלפינה

עובדתהיאשםוופרטל,בעיר . 1940ביולי

יוםלכבודמופעיםיתקיימו , 1973מאז

ראואודותיהעלספריםמעטלאהולדתה.

אןג'ושלה,הוותיקההרקדניתלאחרונה.אור

אישיספרפירסמה ,] Endicott [אנדיקוט

 Ich bin eine]IIהגונהאשהאני IIבשםמאוד
anstaendige frau [ להיותזהמההמתאר

 Suhrkamp(הוצאתבאושפינהשלרקדנית
אפשרהספרשלהעמודים-180בבגרמניה).

שליצירתהושיטותהחדשניסגנונהעלללמוד

אודותיהעלהעביםמהכרכיםיותרבאוש

כה.עדלאורשיצאו

ניז'ינסקישללמותושנה SOמציינתהמבורג

ניז'ינסקיואסלבהאגדיהרוסיהרקדן

] Nijinsky [ ששההאחרישנה, 50לפנינפטר

האירועלציוןנפש.לחוליבבתי-חוליםשנה 30

מנהלו ,] Neumeier [נוימאיירג'וןיצר

בשםיצירההמבורג,בלטשלהאמנותי

במופעהועלתההחדשההיצירה"ניז'ינסקי".

השנתיים IIהבלטימי IIאתשסייםחגיגי

ברציפות.שנה 26זהבהמבורגהמתקיימים

השוודיהמלכותילבלסחדשמנהל

אתהדניאנדרסוןפרנקניהלשניםשלוש

ניהולותקופת .השוודיהמלכותיהבלט

הלהקה,של-225הההולדתביוםהסתיימה

שלדש nההאמנות'המנהל'עקובטון,פטר

השווד'המלכות'הבלט

Petter Jacobsson, the Royal Swedish 
Ballet's new Artistic Director 

אנדרסוןהחליטומהמשוםשנתיים.לפני

בשנהלסייםהשוודיתהלהקהוהנהלת

כמנהלהתמנה,ועכשיוכהונתואתשעברה

 .] Jacobsson [יעקובסוןפטרהשוודיהרקדן
כוללתיעקובסוןשלהעשירההקריירה

שניםגםאבלמלכותייםאופרהבבתימופעים

בתיאטרוןבניו-יורק,עבודהשלמעטותלא

טויילהעםרקדכןכמוהאמריקני.הבלט

קאניניגהם.מרסעםועבד Tharp] [תארפ

הבריסיהמלכותילבלסחדשמנהל

האמנותיהמנהלהוא ] Stretton [סטרטוןרוס

סטרטוןהבריטי.המלכותיהבלטשלהחדש

רקדשנותיושרובמשוםמוכרתדמותאינו

אחריהאוסטרלי.הבלטבמסגרתבאוסטרליה

-1993מהיהסולן,כרקדןתקופהשסיים

האוסטרלי.הבלטשלהאמנותילמנהללמשנה

דש nההאמנות'המנהלטטרטון,רוט

המלכות'הבלטשל

Ross Stretton, the Royal Ballet's 
new Artistic Director 

האולימפייםבמשחקיםמחול

סידניבעירהאולימפיאדהפתיחתבמסגרת

שללהקהתופיעהשנה,באוגוסט

הלהקהבפתיחהתופיעכןכמוהאבוריג'נים.

8DV ניוסוןלוידשל] Newson [, יליד

 .-70השנותמאזבאנגליהשעובדאוסטרליה,

הוואי-מיןליןשללהקתובפתיחהתופיעכן

] Hwai-Min [ ,פינהשללהקתהמטיוואן

 Johnesן Arnie Zaneולהקתבאוש

האמריקנית.

קראוסגרסרודשםעלכוריאוגרפיהתחרות

ולמחוללמוסיקהבאקדמיהנערכה-24.5ב

במחולליצירההתחרותבירושליםרוביןש IIע

זכתההראשוןבמקום .קראוסגרטורדש IIע

"התבוננות".הכוריאוגרפיהעםפדהאלרעות

קרני-זוכותשתיביןהתחלקהשניהמקום

עםטנאוענת"ילדיו",העבודהעםקידר

זכתההשלישיבמקוםאור".יש IIהעבודה

ימתקו",גנוביםמים IIבעבודהורוןריקי

אגיבמיטלשלעבודתהזכתהלשבחובציון

II !'גת,גליהנמנו:השופטיםחברעםהצצה

כל .גינץותמירליסגליתגונן,שליקול,סיקי

המחוליתהיצירהבחייפעיליםהשופטים

ושנייםבארץ,המחולבמגמותובהוראה

למחוללמוסיקההאקדמיהבוגרימתוכם

בירושלים.
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-צבי Iבלאה

קראןטרגטרןדעמלרקיד

בכלהרבהלרקודהזמו,כללרקודלרקוד,

עלאוהבמהעלהיפ,בחוףבחצרות,מקופ,

 ...לרקודהעיקרחשוב,לאזההמדרכה,
קראוסגרטרודבנומפיחההיתהאלובמלים

ליצור,הדחףאתומציתהלרקודהלהטאת

זאתשרואהכפי ,ביצירתיותליצור.בעיקר

עולמוביןהקשריימתקייםסטור,אנטוני

לו,שמחוצהלעולםהאדםשלהסובייקטיבי

אתמהווהואשרלה,שותפיםשכולנומשימה

גרטרודהיתהואיך .) 1996 ( " ...החייםתהליך

אלו?חייםתהליכיבפנינווחושפתלנומעניקה

רעיונותיה ,מליםמכבירההיתהלאכללבדרך

הפסנתר.צליליבאמצעותאלינועובריםהיו

 ,מנגנתולסירוגיןלידועומדתהיתההיא

בגופנושיצרנוהצורותאתומתקנתרוקדת

מפסלתהיתהמחשבותיהאתהסטודיו.בחלל

בידכחומרקשים.גרניטגושיהיינוכאילובנו

אתלשנותהצליחולאידיהוכאשרהיוצר.

אתלרצותהצליחולאוהצורותהצורות,

לתוךהקטןבגופהנדחפתהיתה ,חזונה

הנוצרת.הקומפוזיציהשלהחללים

תסכוליםעבודה,שלרבותשעותבתום

שרועיםהסטודנטיםכלהיורוח,והתרוממות

חריףזיעהכשריחהסטודיו,שלהעץרצפתעל

יבשהירושלמיתורוחהאולם,בחללעומד

להשיבהפעוריםלחלונותמבעדחולפתהיתה

היתהגרטרודורקהרקדנים.שלרוחםאת

אזהיהנדמה .כולםמעלמרחפתעוד

תהליךבתוםנפלוהרצפהעלשםשהגופות

הכהןורקטקס,מעיןיצירה,שלאקסטטי

 .עליוניםובכוחותבשליטהבינםמהלךהגדול

60 

עלבכותבוהויזינגהזאתשמתארכפיממש

האנושי:המשחק

בגבולותשמתרחשתפעילותהיאזוהן

לעיןהנראהבסדר ,ומרחבזמןשלמסוימים

רצוןמתוךשמתקבליםלכלליםבהתאם

שלאוהצרכיםשללתחומםומחוץחופשי,

הואהאופייניהרוחהלךהחומרית.התועלת

חגיגיאודתיוהואוהתפעלות,השתלהבותשל

רוח,התרוממותשלהרגשהלאירוע.בהתאם

שמחהולאחריה ,לפעילותמתלווה ,מתח

 .) 1996(סטור,ורגיעה

באקדמיהלמחולהמחלקהנוסדהכאשר

פנתהבירושליםרוביןש"עומחוללמוסיקה

אלוראשונהבראשאגרוןלויחסיה 'פרופ

גרטרודבה.וללמדלבואקראוסגרטרוד

היתהשהרירב,וברצוןמידלהזמנתהנענתה

בישראלהמחולבאמניבתמיכתהידועה.

לאחרוןועדמאזשבהם.בצעיריםובעיקר

נפשהנימיבכלקשורהגרטרודהיתהימיה

למחול 'כפרופהתמנתה 196Zב-לאקדמיה.

בפרסזכתהמכןלאחרושנהבאקדמיה

ישראל.

החלה ,-1901בבווינהשנולדה ,קראוסגרטרוד

ברחביוהתפרסמה 19ZZב-לימודיהאת

שלה.הסולומופעיבזכותאירופה

שירייימחרוזותהןשבעבודותיהמהמפורסמות

האמנותיתתפיסתהשולמית""ו , 1935גטו",

הבינתחומיתהאמנותיתהתפיסהאתהקדימה

היאהאחרונות.בשניםהעולםאתהמציפה

לבדעסקהובפועל ,אמנויותבשילובעסקה

פיסול ,מוסיקהבציור,גםמהמחול

דמותאשכולות,אשתהיתההיאופילוסופיה.

בתפיסותיהאחריםשהקדימהרנסנסית

חינוכיותתיאוריותוחזתההאמנותיות

 ,(גרדנרוחינוךאמנויותבשילובהעוסקות

 .) 1995 ,וינקוט , 1991 ,בונודה , 1995

ייאנינאמר:ובצוואתה-1977בנפטרהגרטרוד

למוסיקהלאקדמיהמלגותלהעניקמצוה

חסיהפרופ'שלהחלטתהע"פהמחוללפיתוח

את ." ...עיניהראותלפישתנהגאגרון,לוי

לקייםחסיההחליטההרוחניתצוואתה

שנהובתום ,במחוליצירהתחרותבאמצעות

ולזכרלזכרההראשונההתחרותנערכהלמותה

לעודדמנתעל ,קראוסלביתמילרג.אחותה,

תחרויותאלוהיובתחילהליצור.סטודנטים

שללסטודנטיםרקיועדוולימים ,ארציות

תלמידילכללפתוחההתחרותהאקדמיה.

הראשוניהמיוןשלב '.אמשנההחלהמחול

למחולהחוגמורימצוותנציגותידיעלנעשה

עבודות.כשמונהעולותהסופיהשלבואל

שופטיםחברבפנימוצגותהנבחרותהעבודות

 ••לאקדמיה.מחוץהמוזמנים
• • • 
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דנמרק

Primo-Nordic Dance Festival 
22 September-8 October 

Ingun Bj0rnsgaard; Granh0j Danse; Jo 
Str0mgren; Tim Rushton; Vipri Pahkinen; As 

2 Wrists; Asa Unander-Scharin; Kenneth 
Kvarntrom 

10 4381 35 445 + : Tel: + 45 35 438300 fax 
dansecenen@image.dk 

 Pביארי-צרפת
Le Temps d'Aimer 

1 - 17 September 
Ballet Preljocaj; Cie Black Blanc Beur; Cie 

Phillippe Trehet; CCN de Caen Karine 
Saporta; Ballet de Capitole; Ballet Biarritz 

-Thierry Malandain; CCN de Nantes; Cie Mi 
Octobere Serge Ricci; Balleet du Nord 

Maryse Delente; Cie Annette Leday; Cie 
. Magy Marin 

221221 59 05 33 + : Tel 

ליןז-צרפת

9 Biennale de la danse 
8-30 September 

Beijing Dance Academy; Shanghai Song and 
Dance Ensemble; HanTang Yuefu; Dance 

; Theatre On; Daniel Yeung and Y.D Theatre 
Het International Danstheater; CCN de 

Grenobe.e.Jean-Claude Gallotta; City 
Contemporary Dance Company; Kim Itoh 

and the Glorious Future; Legend Lin Dance 
Theatre; Carnaval; Patravadi Theatre; Cloud 

לעןלםביב

Gate Dance Theatre ofTaiwan; U-Theatre; 
Madhavi Mugdal; Saburo Teshigawara; 

Monchrome Circus; Accrorap-Kader Attou; 
Changmu Dance Company. 

Tel: + 33 4 72 0770 00 

האנןבר-גרמניה

Tanztheater International 
31 August - 24 September 

Rosas; Tg.Stan; Neuer Tanz; Mathilde 
 Monnier; Jan Lauwers and Need companyן

Frankfurt; Ea Sola; Tanztheater ןBallet 
. Wuppertal Pina Bausch 

331965 511 49 + : Tel: +49 511 343919 Fax 
info@tanztheater- international.de 
www.tanztheater-international.de 

אדינםרןסקןטלנד-

Edinburgh International Festival 
13 August-2 September 

New York City Ballet; NDT; Rosa Mei Dance 
Company; Japan Experience; Medicine 

; Wheel Dance Project; Aria Spinta 
Lelavision; Bertrand's Toys; Scotish 

International; The Birtish Precision Dance 
Team; Shakti Dandelion Dancetheater; Circo 

. Pra Todos and many other groups 
, Contact: Edinburgh International Festival 

The Hub, Castlehill, Edinburgh EH 1 2NE 
. www.edfringe.com 

Janine Schulze, Dancing Bodies Dancing 
1999 , Gender, Dortmund 
ןגרביןתנשיןתשלבקןנספטהעוסקמחקר

פורמלילמחןלהתייחסתכןלל ,במחןל

 .במיגזרעיסןקלכאןרהאיןשבו ,וניסיןני

עבודןת.ניתןח

Sondra Horton Fraleigh, Dancing into 
, Darkness: Butoh, Zen and Japan 

Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh 
1999 , Press 
דרךויפן,הזןהבןטןלהכרתצןהרפתיחת

שנה. 12ביפןששהתההמחברת,שלהיןמנים

Sondra Horton Fraleigh and Penelope 
: Hanstein, eds., Researching Dance 
, Evolving Modes of Inquiry, Pittsburgh 

1999 , PA: University of Pittsburgh Press 
במחול.מחקרשלשןנותשיטןתהסןקרספר

Grafola Lynn (ed.), Unfinished Memoir, 
1999 , Wesleyan University press 
האמריקניהכוריאוגרףשכתבמאמריםקובץ

למון.חוסה

Benbow Taryn, InternationalDictionary 
1999 , of Modern Dance, St James Press 

בתחןםביןתרהמעןדכנתהאנציקלופדיה

 .המודרניהמחול

ןידיאן

eld, The Thinking Body: The rfו Loraine Co 
ained ןLegacy of Mabel Todd Exp 

, 425 Teacher's Video Workshop, P.O.B 
: 359-6224 ) 914 ( : 10968 Piermont, NY 

Icrofiled@aol.com 
עלהמתבססתהמחןליכולתלשיפןרשיטה

נלמדתשהיאכפיהשל,דשלןיזןאליזציה

 .ןרקינין-טתיבאןניברס



I I 
האנצרקיוןפדרה

למחולהרוסית
I ןסI תבןר

שתיברןסיהלאןריצאןשנה-15כשלבהפרש

למדןדאפשרשלפיהןבלטןאנציקלןפדיןת

הפןליטייםבחייםשחלןהשינןייםאתןלזהןת

ספרישדןןקאידןעהזאת.הבלטמעצמתשל

הלךאתקרןבןתלעיתיםמשקפיםאמנןת

רבןת.במדינןתןהמדיניהפןליטיהרןחןת

-1981בלאןריצאההראשןנההאנציקלןפדיה

האנציקלןפדיההעןלמי.לבלטמןקדשתןהיתה

הןפיעהאבל-1987באןרשראתהןהחדשה

מתרכזתןחציןשנהלפנירקהספריםבחנןיןת

ן Vasiliov] [ןאסילייבןלדימירהןאהחדשה

שלהאמנןתיןהמנהלהראשיהבלטמייסטר

מחבריבעבר.מהןללרקדןהבןלשןיןתיאטרןו

אחתרקנשארההקודמתהמערכת

סןריץןיליזבטההחדשהןבאנציקלןפדיה

לאאבלמערביןלבלטדןןקאהמןמחית

ןמעורריידןעיםשמןתעןדבמערכתחסרים

 ] Krassovskaya [קרסןבסקייהןרהכמןכבןד
 .ז] chernova [צןרנןבהןנטליה

בשחןרתמןנןתןמאןתערכים 1ן-500מיןתר

ההןצאהאתמעטרןתןצבע,לבן

אנחנןדרכםהזאת.המרשימה

רקדניםשללסיפןרםמתוןדעים

מפןרסמיםןרוסיםןבלטמייסטרים

בלטןמעצביןמנצחיםןמלחינים

כמועןלמישםבעליצייריםגםשהם

רןבהןוגןנצ ] Bakst [בקסט

] Goncharova ןחןקריןבלטמןרי]ן, 

ןשורהןתיאטראןתבלטלהקןת

ןבלט,חינוךמןסדןתשלארןכה

עצןמהלפןפןלריןתזןכיםשעדייו

ברןסיה.

בלתיןבגאןןהבאהדהןרבבפירןט

עלבאנציקלןפדיהמסןפרמןסתרים

רןבשפעלןמפןרסמים,רןסיםיוצרים

דפיהםאלןבמערב.חייהם

הרןסיןהבלטשלההיסטןריה

ברןסיה.רבןתשניםבמשךשהןצנען

שלהרןסיהבלטשלפעילןתןלמשל,

שלןשפישהןאלמאמרזןכהדיאגילב

הקןדמתבהןצאהמהמאמרבגןדלן

שבשניםלצייןהמקןם(כאן

מעטלאברןסיהיצאןהאחרןנןת

ליןעןנןתדןןקאהמןקדשיםספרים

הפןעלןתוהנפשןתבפריז'ןהרןסיות

 .אינספןרישכאלהןדןגמאןתבהו),

הישנהלרןחביותרהבןלטןתהדןגמאןתאחת

נןרייברןדןלףשלהיעדרןתןהיאןהחדשה

בשיאלאןרשיצאהןהקןדמתמהאנציקלןפדיה

ןתןןנןכחבמערבןנןרייבשלתהילתן

שלהמערכת.בראשהרןסיבבלט

 'גריגןרןביץיןריעמדהראשןנההאנציקלןפדיה

] Grigorovich [, אחדןאילו ,כןריאןגרף

האנציקלןפדיהשלהחשוביםהספונסרים

מרשיםןבמאמרהנןכחיתבאנציקלןפדיה

התקןפןת.מכלבתמןנןתהמלןןהמפןרט,

להרחיבאיפשרההרןסיבבלטההתרכזןת

בשניםשרק ,רביםיןצריםעלסיפןרים

כמןןבמערבמחןדשתלהערכהזכןהאחרןנןת

גןלייזןבסקיקסיאואןיעקןבסןןליאןניד

] Goleizovsky [. ללמןדאפשר

מענייןפרקעןדהחדשהמהאנציקלןפדיה

לאחרשחלהמפנה-ברןסיההבלטמתןלדןת

הרןסיהבלטהיהאזעד . 1917שלהמהפכה

ביניהםהיןהמערבי.לבלטבטבןרןמחןבר

עשרןתןמגןןנים.פןרייםגןמליןיחסי

בעיקרמהמערבןמפןרסמיםבלטמייסטרים

מןזכריםששמןתיהםגמצרפתןמאיטליה

בתיאטראותפעלןהחדשהןבאנציקלןפדיה

מערבהיצאןהמאהתחילתעםהרוסיים.

גם(כמןרןסיםןכןריאןגרפיםרקדניםהרבה

עודשבןלאשרןבםןןסןפרים)מלחינים

ביןתרהמרתקהסיפןרהסןבייטית.לרןסיה

ספסיבצבהאןלגהשלזההןא

] Spessivtseva נרחבערךלהשמןקדש]ן

פעמייםחצתההיאהחדשה.באנציקלןפדיה

למערבהסןבייטיתרוסיהביוהקןןיםאת

עברהכךואחרבצרפתנשארהשלדברןבסןפן

לנין-יןרק·

הכןריאוגרפיםמעטיםהמהפכהןלאחר

בברית-ליצןרשהגיעןהגדןליםהמערביים

אןלילמעטןבפרטןברןסיהבכללהמןעצןת

מהבלטלשאןבהמשיךהמערבאבל .בבןלשןי

יבנןריכמןהעריקיםבדמןתתחילה ,הרןסי

עןלים-בדמןת-70הןבשנןתןברישניקןבן

ןאלריהןאבהםשהבןלטןרנ1יםמהגרים

המסןרתאתלמערבהביאןהםפאנןב.

המסןרת ,ברוסיהבקפדנןתשנשמרה

עצמה.בתןךלהתפתחשהמשיכה

רביםשמןתמציינתהחדשההאנציקלןפדיה

בהצלחההפןעליםבלטןיןצרירקדניםשל

שלמקןמהגםנפקדלאהעןלם.ברחבי

לחייםןייבדלןל'ןזליפשיץאלכסנדר .ישראל

סארקיסןבסילבהפאנןבןןאלריארןכים

ןןכמןבוהישראליןהקלאסיבבלטהרןקד

טימןפייבהנינהןמכןלוהגדןלה

] Timofeyeva [ בירןשלים.באקדמיההפןעלת

ןתחןםלישראלהעלייהשנתצןינהכןלםאצל

פעילןתם.

מוליהנןתיוכלןרןסיתקןראישרקחבל

במקצןעיןתהבנןיהזהןהמרשיםהספר

לאנציקלןפדיןתהאןפייניןתןבדייקנןת

ןהןאכרןמןניירעללאןרהןצאהספררןסיות.

האנציקלןפדיהבהןצאתכרכיםמסדרתחלק

הכלל-רןסית.
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נטליה
בסמרטנובה,

 2000ישראל,לאפין,טמיון

I תבןרןטן

המןנןגרפיההןאהרןסית)(בשפההספר

הגדןלןתהבלרינןתאחתעלהראשןנההכןללת

נטליה ,-20ההמאהשלהשנייההמחציתשל

כמהשיצרה ,] Bessmertnova [בסמרטנןבה

תיאטרןןבמתעלנשכחןתבלתידמןיןת

הבןלשןי.

עלהביןגרפיתהספרןתשבהםזמניםהין

אחריםןאמניםשחקניםמןסיקאים,רקדנים,

הספריםמראש.צפןיההיתההמןעצןתבברית

בשלהיהיהכשהאמןכללבדרךנכתבן

שבח,בדבריהצטיינןהםשלן,הקריירה

אןתןתתלמידים,עמיתים,שלזיכרןנןת

שזןריםהיןאלהכלןביןלמיניהם,הצטיינןת

האמן,שלאמנןתןעלאקדמייםקטעיםגם

הצטייןשבןהתחןםלהתפתחןתתרןמתן

היההאמן(אםימיםלאריכןתןאיחןלים

להןןייתהתאיםהזההסגנןןבחיים).עדיין

בספרןתמדןברלאהסןבייטי.המשטר

האקדמיהמאןדהצטיינהשבהמקצןעית,

הרחב.לקהלבספריםאלאהסןבייטית,

תהליךהתפתחןתעם ,-80השנןתמאמצע

בברית-המןעצןתתחילההדמןקרטיזציה,

קןראינשטפןימינן,שלברןסיהמכןןלאחר

ןספריזיכרןנןתספרישלאדירבגלהרןסית

בניסיןןלחלןטין.שןנהסגנןןבעלידיןקנאןת

הספריםאתלמכןרכשרןןחסרןלאכביר

יןתרהרבההזאתהספרןתנעשתהרחב,לקהל

המתרחשעלבסיפןריםמתןבלתאישית,

האמןביןהיחסיםןעלהקלעיםמאחןרי
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אותםולבצערביםטננונותלחושנדירהיכולתעםמשתלב
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 .תרבויותוכמשקף

ז he Dance Perspectives Foundationהארנון

שללאורההוצאהאתשיזםבארה"ב,

המטרותאתלהשינהצליחהאנציקלופדיה,
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התלבןשןת,שלהעיצןבחששןתי:את

גימיקכמןנראה ,-19הלמאהשהתאים

ןך.חגיכדיעדבנאליתהיתהןהתנןעהאןפנתי,

ןכךפשטני,היהלתנןעההמןסיקהביןהיחס

בליהעלילהאתשסימלההמימיקה,גם

בלינישלמאןפרןתבקןלאז'הבחירה .תחכןם

עםלפחןתעקביתןהיתה ,תמןההנראתה

אחריעקבההתנןעההתלבןשןת.עיצןב

למימיקהבדןמהתחכןם,בליהמןזיקה

הבנאלית.

יאסןן,ביןהדןאטשהחלברגעהשתנהזהכל

פאפאיןאנןדמיטריסהכןריאןגרףשלבגילןמן

] Papaioannou [, אנג'ליקי ,מדיאהןבין

היה ,בעירןםנרקדשחלקןזה,דןאטסטלאטן.

לפןרנןגרפיהלגלןשמבליןארןטימעןדןסןער,

 ..לי)בלנקהשלבמןפעשקרה(כמןלקיטשאן

הישירהןההתייחסןתןמקןרי,מרגשדןאטזהן

מאןתןבמחןל.שראיתילמיניןתביןתרהיפה

 .לגבהיםןממריאההילןךמשנההעבןדהרגע

אבלתקפןת,עדייןשציינתיהחןלשןת

הרקדנים,שללהפליאהממןקדתהנןכחןת

ןהרעיןנןתמייצריםשהםהרגשןתסערת

הכןריאןגרףשלהנןקביםאךהפשןטים

המןגזמתהבנליןתגםמןפלאה.חןןיהיןצרים

בניגןדעןמדתמסןימיםבמקןמןתהתנןעהשל

אחרים.במקןמןתהעשירהלתנןעהמעניין

לחלקטרפ ,הבמה ,פאפאיןאנןשל "מדיאה"ב

מןצביםבמיםמים.מןצפת ,שלההקדמי

מתרחשתשעליהם ,גדןליםשןלחנןתארבעה

שלגןפםביניהם.כיסאןתןכמה ,להיהעלרןב

 ,בתחילהפסלים.כמןבלבןמאןפרהרקדנים

העםלפשןטימןגבלתבמיםההתבןססןת

לעלילה.הןסיףשפאפאיןאנןדמןתןלייכלב",

שנעמנצחים,בחליפתאישהןא "כלב"ה

שלכמשרתהןלעיתים ,כלבכמןלעיתים

להגיעכדיהמיםאתחןצהכשיאסןןמדיאה.

מיןחדןת,גבןהןתנעלייםנןעלהןאלמדיאה,

רןצה .המיםמפניעליןהמגנןתסירןת,כמן

כלמעלמתעליםןהנסיכןתשהגיבןריםלןמר,

יןןניתבטרגדיהכמןיןןניתבטרגדיהאבלזה.

בדןאטכאןגםאחרת,בנסיכהחןשקיאסןן

מדיאה.עםמהדןאטמאןדשןנהאבלחןשני

מעידהאלההיפיםהדןאטיםשניביןההבדל

שלהעצןמההכןריאןגרפיתהיכןלתעל

כרקדן.שלןהעןצמהעלגםכמן ,פאפאיןאנן

גשלהןלבנןתמדיאהאתלהצילמנסההכלב

מתעקשיאסןןאבלאחר.לשןלחןכיסאןת

אתרןצחתןהיאמדיאה,אתאצלןלהשאיר

ידי-עלשסןמל(דברילדיהןאתמתחרתה

מדיפשטנילפתרןןדןגמה-בןבןתשתיניפןץ

במיבמתבןססיםכןלםבסןף .פאפאיןאנן)של

נןתריםהשמש)אלזה,(במקרההאליםרק

יבשים.

הפתעההיתהמדיאה"יידבר,שלבסןפן

גםהיא(המערבי)התיאטרןןמןלדת :מןפלאה

המחןל-תיאטרןןיןצאשממנההארץ

שראיתיברגשביןתרןהעשירהמתןחכם

דבןןחצידברבןשאיןתיאטרןן-מחןל ,מעןדי

המחןו-תיאטרןןשלהמשמימןתמהמןסכמןת

חזרןתהיןלאבאןש.בפינהשמקןרן ,הגרמני

החשןבאבלתנןעה,פראזןתעלאינסןפיןת

רקנסןבןלאהדמןיןתביןהיחסים-ביןתר

היןלעייפה.ןהלעןסהמתישהניכןרסביב

טירןף,זעם,קנאה,שאפתנןת,יןהרה,אהבה,

ים-מאןדמשהןבמןפעהיהןנקמה.חמלה

הדמןיןואבלימינן;שלליןןןהמתקשרתיכןני

הסטריאןטיפיןתןהתנןעןתבלבןהמאןפרןת

בפסליםהמןנצחמיתןסשזהןלנןהזכירן

ןבסיפןרים.

שלההישגאתלתלןתישאםיןדעאינני

הםשבןבחןמראדאפןסתיאטרןן-מחןל

שלהייחןדיתבגאןנןתאןמטפלים

המעןלההלהקהמקןם,מכל .פאפאיןאנן

עכשיןקןריםטןביםשדבריםמלמדתהזאת

היןןני.במחןל



אליאש-ציייןיירה

ארוטיתלאאסתטיקה
לי,בלנקהלהקתמינןטאןר"!של!!חלןמן

ישראלפסטיבל

I1 מינןטאןרשגחגומןI1 -שגיצירתה

ספרדיממןצאהצרפתייההכןריאןגרפית

-גהקתהרקדניבידיהמבןצעת ,] Liנגיבגנקה

אתמשאירותשאינוהיצירןתמסןגהיא

כןבשתשהיצירהאןאדישים.הצןפים

 .כעסךאתכןבשתשאתאןאןתךןמקסימה

גבוהותציפיןתעםהגעתיגי.שקרהמהזה

שנןגדמכןשף,מןפע I1גגדןגןתןתקוןת

שיגןבןיןצרהיןוניתהמיתןגןגיהבהשראת

ארוטיקה,אסתטיקה,ביןנשימהעןצר

יחצ/נישהבטיחןכפי- I1ןמיתןסיםפןגחנים

במופעהצפייהאתןסיימתי ,ישראגפסטיבג

יצירהשג ,החמצהשגתחןשהעם

פןגעתואינה I1ידעג /Iהעןברתאנכרןניסטית

במטרה.

' I מינןטאןרשגחגןמןI1 הביינאגהעבןרנוצר

 . 1998בספטמברגראשונהןהןצגגיוןשג

כאלהיןוניתהמיתולןגיהאלפןנהליבגנקה

היןונית,האמנןתןאל ,תןכניהשפעהמקןר

מקןרכאלהכדים,ןציוריהפיסולןבמיןחד

סיפןרלספרמבקשתאינההיאצןרני.השראה

ו/אועגיגתיתהתפתחןתבעגכלשהןמיתי

תמןנןתדמןיות,מגקטתאלאכרןנןגןגית,

קןלאז',לכללאותםןשוזרתומוטיבים

חיצןניןתאילןסטרטיביות,שאיכויותין

מאשריןתרבצורהמעוניינתהעבודהבעיקרן.

במשמעןתן,מאשריותרבאימאז' ,בתוכן

שלחלןמו 1/בעצמה.לשםהקיימתבאסתטיקה

מסרןאיןהמסרהיאהפסאדה- "מינוטאןר

לבססאח,דמצדהמחליט,כןריאוגרף .בלתה

שניןמצדחיצןנית,תדמיתעלשלםמופע

האמנותיהמחולבמשבצתהיצירהאתלשווק

גוקח-גמשל)המשןבח,הבידןרבמדור(ןלא

בלתייצירהליצורכדיממש.שלסיכןן

דימןימכלגדולדימוייהשלהכלשסך ,נשכחת

דמיוןבעללהיותהכוריאוגרףעל-כשלעצמן

שרקדניןציירמעיןלהיות ,מדהיםחזןתי

וחלהםבמןחות~הקודחוהתנועותןגיןמכח

הסיכןןאתנטלהליבלנקהצבעים.של

אפשרההטובים,ברגעיה .~בכשלהןלדעתי

ןשויטהמחוגכשרןןלהפגיןלרקדניםהיצירה

הצגיחןלעיתיםבגופם;מרשימהגימנסטית

שלניצןץללכןדהבימתייםהדימויים

פיירן-זיכרןןולהןתירחמקניתפןאטיקה

בתמןנתדאנקןלאיזדןרהרמזאןהסהרןרי

ההשתאותמעוררהמחןלןבןודאיהלבן,הכד

לכ,ךמעבראבלסיום.לקראתהגב,שרירישל

העטיפהרילנימעברהיצירההמריאהלא

אמירהלכללהתגבשהולאשלההיפה

 .משמעותןבעלתמוצקהאמנותית

צעירהכמתעמלתליבגנקהשלשןרשיה

 ,-70הבשנןתספרדשלהלאןמיתבנבחרת

ןבפריז,במדרידקברטכאמניתשנותיה

האפשר,ככלגרןעקברטליצןרהנחןשה

-קליפים"ייוידיאובבימויהעשירןניסיןנה

להתעלםקשהכמו-כ,ןבמןפע.היטבמןרגשים

לישבלנקההשניםחמששגמהשפעותיהן

גראהםמרתהשללמחולהספרבביתבילתה

שכן ,המןקדמןת)-80הכבשנותיןרק-בנין

בעבןדתמאודבולטתגראהםשלרוחה

דרמטימינוטאןר"שלחלומןייתלמידתה.

רבהבמידהמוגזםהתנןעהסגנןןמאו,ד

 .ןאנכרןניסטי

היאעליהלהתעכבשכדאינוספתנקודה

זןהי .ןלנשיןתלנשיםליבלנקהשגיחסה

מצרפתגיבלנקהשלהקתהראשונההפעם

הקןדמיתעבןדןתיהלשורןתיה.גבריםרקדנים

אל-"סטרס , 11ווסלןמהןליגה",ננה 11 (לישל

להקתעבורנןצרןהעשתןנןת")אתתאבד

 1Iמינןטאורשלחלןמו 11בהנשיםבלבד.נשים

ושג , I"נשיותשלמקןבליםמדימןייםרחןקןת

שבריריותשגשמץבהןאין . 11רקדניןת 11

חזקןתשרירים,/;!(פותחותאמזןנןתהן .ןעידין

הגבריםעלברגליהןדןרכיתןספןרטיביןת,

גבריםאלמתייחסןתלאאןתם,ןמרחיקןת

ארןטיקהמצאתילא ,אישיתשןתפים.כאל

יסןדכןגלתארןטיקהשכן ,במןפעןכללכלל

תשןקה ,אגימהשאינהחןשניןת ,חיןניןתשל

קרגא ,קהנחשאתגםגענגשבאהמתחשבת

החזהחשופותהרקדניותתמונותהrףושק.את

אוגםמרשימה,בשריריGנהשליטהגעיו,ופות

 :ולאאסתטיתאמירהזןתמונהשגביסודהגם

ואולי,תוכנית.אמירהשלאבןודאי ,ארוטית

גאורדועולההחוזרת I1גברית 11ההנשיותלאור

 iרעיונימסרזאתבכלפהישכוגן,המופע

החשפנןתמןפעאתהמחזירהתרסהשלמסר

בתנןעותיההמצהירה ,האשהלשליטתהנשית

אןלםלהתבןנן,מןזמןהצןפיםציבןרכי

יןתר.ןגאבגב,דגהתבןנן

מפלצתיבן-כלאייםאןתוןהמינןטאור?

ןהואנישגוףוגופןפרראששראשןמכרתים,

מיןחדתמשמעןתנודעתגאאדם?מבשרניזוו

דווקא,שמןעגנקראתכןלהשהיצירהלכד

ליבלנקהשגמשיכתהאת ,אןגי ,גהוציא

-היןןניתהמיתוגוגיהשגהכגאייםליצןרי

כינראה .ו~ןשעירדיןניסוס ,נימפןת ,גריפין

רקרטןבהמינןטאןרשלהרטןבהחלןם

הרקדנים.שלמהזיעה
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פילחובמקיםמחיל
ןצביכהוזאבהשלהמחןלמןפעיעל

בנין-יןרקןבבית-כנסתבכנסייהגןטהיינר

גוטה"ברצב'מאתדואט

Douet by Zvi Gotheiner 

רקדניםשניבניו-יורקהופיעוהשנהבאפריל

וצביכהןזאבה-ב"בארההחייםישראלים

שלבמופעעיהופמהםאחדכלגוטהיינר.

מיוחדיםהיוהמופעיםושני ,משלויצירות

 .ומרגשים

סנטבכנסייתהתקייםכהןזאבהשלהמופע

השבועסוףשבימי ,לשעברכנסייה-מארק

 ,שנה-35כזהמחולמופעיבהמתקיימים

 ." Dancespace "השםאתהנושאתבמסגרת

שפינו ,הכנסייהרצפתעלמתקייםהמופע

לי·יושביםוהצופים ,הספסליםאתממנה

המשטחעברימשלושתהקירות

תחושהנוצרתכך .במההמשמש

שהיתהואינטימיות,קירבהשל

פוסט-מחולבמופעימקובלת

דופן.יוצאתהיאוהיום-70,הבשנותמודרני

 Jשיצירותיהאתהיטבתואםהכנסייהמרחב

רקלנשים.סולומחולותשרובן ,כהןזאבה

הרקדניותעשריחדמופיעותהמופעבסיום

המופע:שםכהן.להןשיצרה ,משותףבמחול

" 11 Women and Veils " במהעוסקוהוא

מפתחוובמופעהנשים .שנגלהובמהשמוסתר

כמו-במחוותהמדברתתיתנועתשפה

אןידיהןבכפותבעדינותנוגעותהן .מיסטיות

הלצהמתוךכמולעיתים ,חזןעלטופחות

מהרקדניוחאחתכלובפח.דבאימהולפעמים

היבטי(מבליטותהןוכך ,שונהאישיותבעלת

נשיותועדעתיקהמנשיותנשיות:שלשונים

 .טהורהבתוליותועדמאמהות ,זמננו-בת

מעשוריותררקדה ] Haeilman [היילמןקרין

ביטחוןלהויש ,לורייטפולשלבלהקתו

יצרךכהןשזאבהשעהכיאם ,מדויקומחולה

עדייןזכתהלא ,"ייאריאדנהמחולאתעבורה

רב.לפרסום

ןהגתפקידאתהמגלמת ,] Hayes [הייזאלטה

נוכחותבעלתהיא ,"ומתןב"משאכית"התנ

שלהמעולהליכולתהביותרוהקרובהחזקה

הרקדניותשתי .מבצעתכאמניתכהןזאבה

היאכהגראלטהוהגר.כשרהמהממותממש

חזקהנעשיתמכןלאחרורקכנועהלהיבתח

שרה.עםביחסיהמשלהדעהובעלת

הוצגהענבר"חדריינרהייגוטצבישלהמופע

 ,המופשטהמחול .פסחבערבלראשונה

שהיהבחללבוצערבים,מחלקיםהמורכב

יוצאייהודיםשלמפוארבית-כנסתפעם

 ,בניו-יורק Lower east sideבשכונתגרמניה

קישוטיי(ביםיבמוטהשתמששאדריכלובניין

זהווםכי .ןקלשלהלהקתדרמםליושאה

-אינגבר Iבריגיודי
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השםאתהנןשאלמןפעיםבמינןמיןחדמקום

Angel Orensanz Foundation Center . 
 .גןטהיינראתהיטבשימשהזההמיןחדהחלל

לפינהמפינההצופיםאתתחילההןליךהןא

פרטיםהאירןשהאןרןתשעההבניין,במרתף

לרקדנים,אינטימיתקירבהןתןדמפתיעים

,במרחקעצמןהכנסתביתבחללכדואחר

 16למבצעים.צופיםביןיותרמקןבל

חליפותןנעלמוהופיעוהמהממיםהרקדנים

לעיתיםבדואטים,לעיתיםהצןפים,לעיני

כל .קטנותבקבןצןתאויחידבמחולות

דקיקיםבגדיםלבושיםהיןהמבצעים

ירוק-זית,בצבעימשיעשןייםוהדןקים

בסנטהצאריםמארמוןהנאציםששדדןהחדר

אבל .השנייההעןלםמלחמתבימיפטרסבורג

ממששקשהעד ,מןפשטכהעצמןהמחןל

המןסיקהמקצתרקזה.לנןשאלקשרי

התזמןרותןצלילי-30המשנןתהגרמנית

ןאכזריןתכיעןרשלמרכיביםןכן ,הצבאיןת

עםשקןפיןתשלהקרנןתאןמהדמןיןתבכמה

ביןהקשראתיצרןהקירןת,עלכיתןבים

האכזרי.הנאציהכיבושלביןהמחול

שלבמקומןתשבחרןהכןריאוגרפים,שני

שלהם,המחוליצירןתלביצועלשעברפולחן

לספירןתאותםשהעלןחוןיןתלצןפיםהעניקן

היומיומי.החילןני, ,הרגילמןשונןתחדשות,

ברז'לתוםצ'לום:וכהן,ה"זאלטהרקדנ'ות:כהן,זאבהמאתומתן""משא

, Negotiations" by Ze'eva Cohen, dancers: Aleta Hayes and Cohen " 
om Brazil ז: photograph 

 .] Nagataננאגאטהנאקאןבידישעןצבן
נין-יורק I1בנרחבעיתונאילכיסןיזכההמןפע

מגזין".נין-יןרק/וב' I1טיימס

 ,האגדיהענברלחדראןתןמקשרהמחןלשם
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~בי Jבנכןר מםיתליאזרהבמריבת 2000רי 9א

תמיבבית **איכטימדאנס,במסגרת*הועלהתאורה, :'תתלבןשות,תל':תפאורה,תפ':ה,'מוסיק : Jמכןריאןגרפיה, :'כביאורים:

~ II '. 
רקדנים יוצרים היצירהשם להקה

כהןאילנהיבימוי:כ' שבא"ומלכתהמלן'יישלמה ענבל

אידיסיסחייםובחזאי: ) O 23.4.20ס ( 

סלערחלי :'מ

שלחיןעפרמוסיקלית:והפקהעיבוד

•• I 

הרשקוביץ,מיכלחן,גלפל,דמירי ארוייעלמאתריקידיםלקט :'כ  ' Jומיטיימלח

פייטליכרילנהקןסטיק,ולדיסלב ) 7.5.2000 ( 

צדיקוענדד

שימיאצקימאמיאייל,שרין שימיאצקימאמי Jאיילשרון :'כ ייקמט"·

רכס,גיניהאלברט,אביעד :'מ ) 18.5.2000 ( 

ייטפט"להקת
 Jו

אלרזדניה אלרזדניה :'כ } I אור'שלנבלi ג
) 18.5.2000 ( Il 

סלנטעדי סלנטעדי :'כ  ·"!המ(רע,מה'יימה,

מקוריתפולינזית :'מ ) 18.5.2000 ( I1 

מיסטריהלהקת(עקובי,נימה מיסטריהלהקתיעקיבי,נימה :'כ  ·" 42ייכוכבית

מיסטריהלהקת :'מ ) 19.5.2600 ( 

-
הראלמתיוייסמו,אנהכי: " Fluxs "* 

 ) Tabula-Rassa ) 19.5.2000הרוו-פארט, ,'מ

הלןיטל הלויטל :'כ " Digitus "** 
) 25.5.2000 ( 

0 I י
פונדמינסקישלימיתבר,חגית פןנדמינסקישלימיתבר,חגית :'כ

.; 
מזלג"··בלילאכן"~ייהחשק

) 25.5.2000 ( 
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יוצריםהיצירהשםלהקה

. , . 

דלל,סוזן ,) 2000אירןפה(דאנסיןון

אדאפוסמחןלתיאטרןןישראל,פסטיבל

] Edafos [ 

פאפאיןאנןדימיטריסמאת t1'יימדיאה

אורחותלהקות

 ,) 2000אירןפה(דאנספירטןגל

ישראלפסטיבלדלל,סןזן

דקןת" 15תיךהשןלחןיד'ייעל ] Gulbenkianנגןלבנקיאןבלט

t1 נוסף"פרדןקס

הןרטה,ריימאת

אנדרמטקלרהמאת

 ,) 2000אירןפה(דאנסבלגיה

ישראלפסטיבלדלל,סןזן

לבין"ייבין ] Noiret [נןארהמישללהקת

 ,) 2000אירןפה(דאנספינלנד

ישראלפסטיבלדלל,סןזן

מפןצלת"ייראייה ] Kvanstrom [קןאנסטרןםקנת'להקת

דלל,סןזן ,) 2000אירןפה(דאנסהןלנד

ןשתיים"אחתכפןלות:נקןדןת Greco [ t1 [גרקןאמיןלהקתישראל,פסטיבל

ישראל)(פסטיבלארה"ב

Hubbard Street Dance Chicago רפרטןאריערב

ישרא)ל(פסטיבלצרפת

מינןטאןר'ןשלחלומן Li [ ' I [ליבלנקהלהקת

הבמה)לאמנויות(משכוצרפת

 t1בחלוםאןדיסאה IIג'נטיפיליפלהקת

Adventures in Motion Pictures משכןברךמתיןמאתהברבןרים"ייאגס)

הבמה)לאמנייןת
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שלארוכיםחודשיםמקץהבמהעללהופיעבת-דורלהקתשבה 2000במאיכ1
המייסדתשלשעברהבשנהמותהעקבנגרמהבת-דורבפעולתההפסקה .שיתוק

ניצבולמותהקודםגםאבל .רוטשילדדהבת-שבע ,הלהקהשלוהמפיקה

הלהקהשלגורלםהיהמעטיםלאחודשים .פשוטותלאקיומיותשאלותדור-בתלפני

שלירושתהשלוהחוקייםהפיננסייםבהסדריםתלויבתל-אביבשלההספר-ביתושל

 .רוטשילדדהבת-שבע

כמההפיקהשהלהקהנראהאבל ,המוסדותשניבראשלעמודתמשיךאורדמןז'נט

משההואהלהקהשלהחדשל IIהמנכחדשים:מינוייםכמהראשית, .חשוביםלקחים

פוסטל.פנחסשלארטיסבמשרדארוכותשניםשעבדהלהקה,רקדןלשעברגולדברג,

ניסיונו .מחולמופעישלוהכלכליההפקתיבצדגםבקישהואאפואלהניחאפשר

בלבד.והכלכלההעסקיםמעולםשבאיםלים IIמנכעליתרוןלויקנהבוודאיכרקדן

בת-דור,מוותיקיהואגםבאנגליה,ארוכותשניםולימדשרקד ,נוסףותיקרקדןלצדו

אתקצרזמןלפניעדשניהלהברו,דאניהתעמודבית-הספרבראשסליבקין·יעקב

יעקבר.בבת-דושגדלה ,ותיקהרקדניתהיאאניהגםהקיבוצית.שלהצעירההלהקה

בבית-הספר.ראשייםמוריםיהיוותיקה,רקדניתעודשטיינר,וליאתסליבקין

 ,מרשלברקלימדובסדנה .תלמידים-40כבהשתתפותסדנהבבת-דורהתקיימהבפסח

לינורברו,דאניה ,פרלובנעמי ,] Preljokajנ 'וקאז'פרלזאנג'ליןהצרפתיהכוריאוגרף

 ,התזזייםבמקצביההמשתתפיםלבאתשכבשה ,מיומנהולהקת(סטפס)בלוק

ריצ'רדהוותיקהאמריקניהמורהבושילמדוקיץ,קורסמתכננתבת-דור .המלהיבים

אמריקנימורהוכןבתל-אביב)שנהמדיארוכותשניםכבר(המלמד ] GibsOנחגיבסון

ידריךראקוסיןצבי .קלאסיבלטילמדושניהם ,] Rhodesנרודסלארי ,נוסףנודע

מחולילמד ,אייליאלוויןלהקתשלהספרמבית ,וילארוואדוארדואפרו-ג'ז,במחול

מודרני.

יאנולאצ'וקג'יג'ימאת"לונאריס"

Lunaris" by Gig i Caciuleanu " 

שלהמרכזיתהבעיהאינו ,ביותרהחשובאמנםשהוא ,הלהקהשלהחינוכיהפןאבל

 ,הלהקהשלברפרטוארייכללמההיאהמרכזיתהשאלהבת-דור.שלהחדשההנהלתה

בעבר .אחרותמלהקותאותהויבדיליאפייןמה ,שלההאמנותיהפרופיליהיהמה

 IIחולכעור"ביניהםלקלאסיקה,שהפכומחולותשלארוכהשורהבת-דורביצעה

 IIוירליגוגס II ,[vaח Maח eנחמאנןואןהנסמאתחן" & Out" ,[Kyliaנחקיליאןיירימאת

השאות ,] Lubovitchנ 'לובוביץלארשלוהמעולההראשונהיצירתו ,] Whirlgogsנ

בין .שנתייםילפנמחדשוהעמידהוחזר-70השנותבראשיתדורבתלרקדנייצר

מנהלכיום ,] Wubbeנוובהאדשליצירותיואתגםלמנותאפשרהלהקהשלהנכסים

וליאנ'וצאקי'יג'גשלמעבודותיוואחדותבהולנ,ד ] Scapiח oנסקאפינולהקת

אמורהבת-דור .מודרניתקלאסיקהשלבלוםאוצרזהובפריז.העובד ] Caciuleaח uנ

ושהפכרותייצלבצעצריכההיא .יאיכותרפרטוארבארץיתהווהשבוהמקוםלהיות

מרשיםאינווזה ,בווידיאורקבהןלצפותאפשרשהיוםיצירותמודרנית,לקלאסיקה

הבמה.עלחיביצועכמו

שלרובהצייחסיאיששהיהמיפרנקל,יוסיהואבת-דורשלהחדשההנהלהר IIיו

למנוייםולהציעלשובמתכווןהוא .שלההמינוייםמערכתאתלמעשהוהקיםהלהקה

בעבר.שהיהכפיל, IIמחומפורסמתלהקהגםשנהמדישיכללומופעים

ור.ד-בבתשחליהשינואתועמיתיהאורדמןנט'זהפנימוהאםהיא:המכרעתהשאלה

 ,הקבלהרוטשילדדהבת-שבעושלשלהפרטיתשליטהעודתהיהמשלא ,עכשיוהאם

תיאמנותהנהלה ,ציבוריתהנהלה-ציבוריגוףבכלהמקובליםמוסדותבבת-דוריקומו

(שלציבוריתלתמיכהבת-דורתזכהלאאלהמהותייםשינוייםללא !וכדממששל

ולצד .מודרניתרפרטואריתללהקהמקוםבארץישלה.ראויהשהיא ,התרבות)משרד

שדחדםשיזרימו ,ל IIומחומהארץצעיריםיוצריםלהזמיןנחוץהקבועהרפרטואר

עהצהבל IIובחובארץוצריםילכמהפנתהכברבת-דורשלהחדשההנהלתה .למופעים

רקדניה.עםלעבוד
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טעןןנןשאעממחןל

 ,"טריותייכולן ,יצירותשלושובהבתוכניתהופעותיהאתחידשהבת-דור

במקום :רצינית "דיאטהייהלהקהעברההנסיבותבשלהקודמת,מהעונה

25מיותר התלמידיםמשמשיםכתגבורתכתריסר,רקוםיכבהישרקדנים-

הזההצמצום ,הרקדניםאחדשהתבטאוכפי ,בית-הספרשלהבוגרים

ומאומצת,רבהעבודהמהרקדניםדורש

המחול ,לטעמי ,היאהלהקהשלהחדשהבתוכניתביותרהמעניינתהעבודה

תמירמאת "אפיקורסייהישראליתהאקטואליתהמודעותבעלהדרמטי

ולטפללהסתכןהלבאומץלוהיהוהפעםללהקהבעבריצרכברגינץ ,ץגינ

 ,נפץחומרהרבהטעוןנושא ,בישראל 2000בשנתוחילוניםחרדיםביחסי

רומיאוייכמוכמעטלדתייםלוניםיחביןהתהוםאתלתארמנסהגינץ

התלת-מימדיהמבנהשהפעםאלא ,המפורסמתהמרפסתכולל- "היויול

עיצבהיצחקיטלי ,מרכזיודרמטיחזותימרכיבומשמשהבמהפניעלנוסע

והתפאורה,התלבושותאת

רבותשניםכברומנהלדור-בב:תדרכואתשהחלמחולאמן ,פרייגאל

 "אקורiדדיסקורדייאתדור-בתעבוריצר ,בניו-יורקמאודמצליחבית-ספר

 ,"אפליימחולזהו ,דורמןאבנרהישראליןיהמלחמאתמקוריתלמוסיקה

ולשטחיםמוארותלנקודותהבמהאתמחלקיםהחדוהאורהשחורשבו

קופרמן,ודי'גשלהיאהתאורהחשוכים,

מאת- " www:llbareee's.world.net-ונוצצתמתוקהסוכרייה ,ולסיום

התלבושותאתעיצבשגם ,האיטלקי ] Cannitoנוקניטאנוי'צלו

כגוןמקובל,בלטישעשועשלרגעיכ]ישהמפתיעהבהתחלההמתפרעות,

עשוייםחשופיםישבניםפילו 1ו~ ,בלטי "טוטויימותניהםשעלבחורים

דינורבזיקוקיןשנגמרותחזוח:יותבהלצותשימוש ,בקיצורפלסטיק,

באולםלהופיעשבהבת-דורמשעשע,קינוחמהשמים,הנופליםונוצצים

 ,גדוליםאולמותרתימשכותריכלכליקספללאוזה ,שלה

ווכחילהאפשר ,היקףרבתפעילותשנות 30הקודמתבעונהמלאולבת-דור

בעתיד ,"עכשיומחוליישלזהבגיליוןהמופיעההרפרטוארברשימתבכך

רגעיםשידעה ,זוענפהפעילותשלסיכוםלערוךהנכוןהרגעגםעייג

בת-אתלראותטוב ,מקוםכל .Yנותיים,נאממשבריםשלותקופותגדולים

והרשותצפויהכלעליה,שנכ:פתהההפסקהומןהשבעהמי'ימקמהדור

 • • • • •נתונה,
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במקצןעיןתןרבןתשניםידןעבת-דןרלמחןלהספרבית •

ביתלמסגרתנכנסיםשהםמרגערקדנים,לפתחןביכןלתן

ב-נןסדהספרביתמקצןעית,לקריירהיציאתםןעדהספר •

הראשןןןהיה,דרןטשילדהבת-שבעהברןניתידיעל 1967

קלאסי,ןבלטמןדרנימחןלזמנית-בןשלימדבאירןפה •

שלבלהקתהכב:רהחלההמחןלבעןלםהברןניתשלמעןרבןתה

שבע-בתלהוזתהקמתעםןהמשיכה ,-1940בגראהםמרתה

הברןניתבחב-דןר,ןלהקתבת-דןרלמחןלהספרביתהקמתמכןןלאחר

הספר,ביתשלהאמנןתיךנכמנהלתאןרדמןג'נטאתבחרהרןטשילדדה

 , l/הסביבתיבנןףנדירההיתההמקצןעיתגישתה l/שמכיןןן

מקבלהנכן::ןךהספרביתמןסדןת:לשנימחןלקדןר-בתהספרבית

 14בניתלמידי(]:מקבלהגבןההספרןבית , 6-13בניתלמידים

ןהטןביםקפדניים,מבחניםלאחרמתקבליםהתלמידיםןמעלה,

מציעהספרביתהלימןד,שכרלתשלןםעזרלמלגןתזןכיםשבהם

קלאסי,בלטמחןל:טכניקןתשלןמגןןנתרחבהקשתלתלמידין

מכןןפןעלהסג!רלביתבצמןדן , l/אןפיריקןדי l/ן,ג'אזמןדרנימחןל

רקדניםשלמיןחדןתלבעיןתמקצןעימענההנןתןספןרטלרפןאת

-הלבחינןתניגשי(]:דןר-בבתהתלמידיםהמחןל,בתחןםןתלמידים

RAD קיץכזדנאןתמקבליםבלןנדןן,המלכןתיתהאקדמיהמטעם

קצרןתבי~:ירןתלהשתתףןזןכיםריקןדשלשןניםבסגנןנןתןחןרף

המצןידיםמחןלאןלמןתשישההספרבביתהשןנים,הסדנאןתמןרישל

הלבשה,ןתאיבריםמראןת,מעןלה,רצפההכןללמשןכללבציןד

העזרהאתלייענ':קהספרשביתמחשבהמתןךלבת-דןרהגעתי-1983ב

בלתימןרהשםפגשתימקצןעית,לקריירהבדרכילהזקןקשהייתי

למעשהאבלאןרדמן,שלסגניתהשהיתהסןבל-קאסל,רןזליןרגילה,

המשמעןתיתלהתפתחןו!יאחראיתןהיתההספרביתאתבפןעלניהלה

ההןראהבזכןתנןספים,רביםרקדניםשלןלהתפתחןתםכרקדן

לרקןדהזדמנןתקיבלןמאיתנןרבים ,ממנהשקיבלנןהמקצןעית

חזקהעצמיתמשמעתסיגןלהיתהגישתה ,בעןלםהחשןבןתבלהקןת

ברמהטכניתןמיןמנןתשליטהליישןםשהביאהקפדנית,עבןדהבצד

שהןזמנןןמןריםמצןיניםישראליםמןריםלימדןלצדהביןתר,הגבןהה

אתמקצןעיתבצןרהשהשלימן ,גיבסןןרד'ןריצרןדסלאריכמן ,ל l/מחן

 ,קןשמןפלןרהכמןןמןרההקלאסי,הבלטטכניקתיסןדןתפיתןח

 ,המןדרניהמחןלבטכניקתדןמההשלמהשנתנה

אתבת-דןרלמחןלהספרביתהןציארבןתשניםשבמשךספקאין

ספרבתיגםהחלןהאחרןנןתבשניםבארץ,הבןלטיםהרקדניםמירב

לפתחהםגםןהחלןהקפדניתהמשמעתיסןדןתאתליישםאחרים

ןפתיחתןבת-דןרהספרביתשלהקצרהסגירתןעםמצןינים,רקדנים

סןבןל-רןזליןשלמקןמהאתהמןרים,בצןןתגםשינןיחלהמחןדשת

במשךמנןסה,לבלטןמןרהןתיקהרקדניתברן,דאניהתפסהקאסל

בת-הספרשביתהישראליהמחןלעןלםבקרבדעההיתהרבןתשנים

פתןחהראייהלתלמידיןנןתןןאינןמדיסגןרמקצןעיןתן,למרןתדןר,

הספרשביתטענןרביםהעכשןןית,המחןלאמנןתשלדיהןמשןחררת

למעןףלגיטימציהדינתןלאאבלטכנית,מבחינהחזקיםרקדניםיצר

רקאןמראבל ,בנןשאהאישיתדעתיאתאצייןלאהאמן,שלהנפש

לעשןתיכןלהייתיאםספקהזה,הספרבביתתלמידהייתישאילןלא

אמנןתי,ןמנהלמןרהכןריאןגרף,כרקדן,היןםעןשהאניאשראת

בראשאבל ,רביםבגןרמיםכמןבןתלןיהאמןשלהאישיתהתפתחןתן

ןללמןד,להתפתחברצןנןתלןיההיאןבראשןנה

מיהספר,לביתהצלחהמאחלאנידןר-בתשלהמחןדשתפתיחתןעם

לקראתןפתיחןתהבנהמשמעת,ןיסגלןבןיצמחןרביםןתלמידיםיתן

קשהכךןכליפהכךכלשהיאהמחןל,בעןלםלקריירהצאתם

ןמןרכבת,

'!tp ,$' ~ :, rr :ז.:,." ~~ 
i ~ נ , '(~י" j . ן

ולחמהותנמאלר-דובתלפווא-ךמונהפרטה'תב

Bat Dor studios of dance, the lower school 
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ויילקורט :'מ

ליינגיותל':
 ) 1968 (שיריס

אנטונימריכור':

דביוסיקלוד :'מ

 ) 1968 (קירותהולדינגאייליותל':
ס'סנדווב'ג :כור'

אוהנהמוריס :'מ

קונלווויליאס :תל'
קונלווויליאס :תפ'

 ) 1968 (קטניסאילתוריס
טיודוראנטוניכור':

שומאורוברט :'מ

 ) 1968 (פנדנגו
טיודוראנטוניכור':

סולרפדרה :'מ

 ) 1968 (ואחריסמלאכים
סנדו'סוב'ג :'כור

אבניצבי :'מ

ברונוריתסנדרסג'וב :'תל

 ) 1968 (הלילהאי
דנציגואורודי :'כור

דביוסיקלוד :'מ

סחייקואוטורתל':
סחייקואוטור :'תפ

 ) 196 \ 1 (המוותמחול
 ::Iרי"פיטר :'כור

 jמקאבווו'ג :'מ

פארמרפיטר :'תל
פארמרפיטר :'תפ

 ) 1968 (הבכחים
מסלוסופי :'כור

ברטוקבלה :'מ

לדמולאה :'תל
סיניאלי :תפ'

 ) 1969 (וריאציות
 ::Iרי"פיטרכור':

ויואלדי :'מ
מר-פארפיטרתל':

 ) 1968 (אנטיפוו
אנטונימריכור':

קאלברולואיס :'מ

לדמולאה :'תל

 ) 1969 (מאיהנגוהות
אורדמוג'נט :'כור

מיוזומיטושירו :'מ

מוסמומשהתל':
מוסמומשהתפ':

 ) 1968 (פרולוג
מסלוסופיכור':

גלברווארתור :'מ

 ) 1969 (לצליליםרקויאם
סאגאוהילג'יו :'כור
ברברסמואלאבני,צבי :'מ

סאגאוהילו'יגתל':
תכ,~תחייםתא':

 ) 1968 (ברזיליראסבכיאנאס
סנדרסוב'גכור':

לובוס-וילההקטור :'מ
 ) 1969 (הנחש

י'קאודניס :'כור

רבואלטס :מ'

 ) 1968 (דימויים
דנציגואוירוד :'כור

אייבסצ'ארלס :'מ
סחייקואוטור :'תל
סחייקואוטור :תפ'

 ) 1969 (האחרתהדמותאנחנו
קאו'ידניסכור':

בלוךארנסט :'מ
ברנוריתתל':  ) 1968 (פריסמשפט

יודורטאנטוניכור':
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 ) 1969 (קונצ'רטו
רייטפיטרכור':

הנדל :'מ
לבערה :'תל

 ) 1969 (הגדולהטווספרפר
רייטפיטר :'כור

סירלהאמפריי :'מ
נבוואריהתל':
נבוואריהתפ':

 ) 1969 (הנאהבים
ווקרנורמוכור':

הינדמיתפול :'מ

לבערהתל':

 ) 1969 (מזמוריםשלושה
ווקרנורמו :כור'

אלבינוני :'מ

 ) 1970 (ניגודים
הרקביבנג'מיוכור':

מימרוגלואילו :'מ
לבערהתל':

 ) 1970 (איקרוס
הובינגלוקאס :'כור

מטסושיטה :'מ

נילסוולבינהתל':

 ) 1970 (קליידוסקופ
הובינגלוקאסכור':

הנריפייר :'מ

לבערהתל':

 ) 1970 (התרשמויות
סנדרסג'ובכור':

שולרגינטר :'מ

וויססטוקופ'גתל':

 ) 1970 (העתותהי
סנדרסג'ובכור':

בראהמסיוהאנס :'מ

קרליוסףתל':
קרליוסףתפ':

 ) 1970 (מפתו
אורדמונט'גכור':

פנדרצקי :'מ

לבערה :תל'
נבוואריהתפ':

 ) 1970 (היערבמעבה
לובוביץלארכור':

.באךי.ס :'מ

 ) 1970 (וירליגוגס
לובוביץלארכור':

בריולוצ'יאנו :'מ
תכלתחיים :'תא

 ) 1971 (תישלוב
רדליקדווכור':

דאלבינורמה :'מ

 ) 1971 (קלוואותות
רדליקדוו :'כור
בוטילהטום :'מ

לבערהתל':

 ) 1971 (בדידויות
דסקומבימישלכור':

לייבאפרנסואה :'מ

לבערהתל':

 ) 1971 (איתות
דסקומבימישלכור':

שהטפיטר :'מ

לבערהתל':
לבערה :'תפ

 ) 1971 (החסדפלאות
קויטרקליף :'כור
סמוליארסטפו :'מ

יקירתי ,קטוחלוםעליחלמי
) 1971 ( 

קויטרקליף :'כור
מקדואלהרברטג'וו :'מ

 ) 1971 (בקלילותהראשעלתיפול
קויטרקליף :'כור
סמוליארסטפו :'מ

לבערהתל':

 ) 1971 (קולות
סאנסרדופול :כור'
סרוצקי :'מ

 ) 1971 (מתכתיות
סאנסרדופול :'כור
באדינגסהנקקאואל,הנרי :'מ
אוורטאביגיל :'תל

תכלתחייםתא':

אהובתילךאשירהצלמוותבגיא
) 1971 ( 

סופר-רייטרדומיכור':

אבניצבי :'מ

סמיתאריק :'תל
סמיתאריק :תפ'

 ) 1971 (כוריאוגרפיםאטיודיס
דסקומבימישל :'כור

אוהנהמוריס :'מ

 ) 1971 (הציפייה
דסקומבימישל :כור'
נתראסרג'יו :'מ

סמיתאריק :'תל

סמיתאריקתפ':

תכלתחייםתא':

 ) 1972 (עכשיודגש
בקטוניכור':

סגלמישה :מ'
לדמולאהתל':

 ) 1972 (דבורהשירת
-סופררייטרדומיכור':

סטפורייטר-סופר,דומי :'מ

מקנף

רייטר-סופרדומיתל':
סופר-רייטרדומי :תפ'

 ) 1972 (היסשפת
גורוולטר :'כור

רחמנינוף :'מ

לבערהתל':

 ) 1972 (מחולתמונות
גורוולטר :'כור

מרוסרודולף :'מ
גורוולטר :'תפ

 ) 1972 (מיתוס
סאנסרדופול :'כור
יקודא :'מ

סאנסרדופול :'תל

 ) 1972 (קטוהנוםיג
סאנסרדופולכור':

היידואנדרי :'מ

סאנסרדופול :'תל
סמיתאריקתפ':

 ) 1973 (וכחולבסגולאופקים
אלכסנדרוביץאינסהכור':

גלבועיעקב :'מ
לדמולאהתל':

 ) 1973 (פלומס
אלוםמנואל :'כור
ברוסאוליפוליו :'מ

אלוםמנואלתל':

 ) 1973 (חואנה
אלוםמנואל :'כור
טליוסף :'מ
סמיתאריק :'תל

סמיתאריקתפ':

 ) 1973 (מצבים
רייטר-סופרדומיכור':

מקייבג'ווינסו,אלפרד :'מ
בוסידויעקב :'תל
בוסידויעקב :'תפ

 ) 1973 (מיראז'
סופר-רייטרדומיכור':

סתרמרדכי :'מ

תכלתחייםתא':

 ) 1973 (זרמים
אייליאלוויו :'כור
קאבלאקמילוסלב :'מ

ספנסצ'נולטתא':

 ) 1973 (צלליס
סאנסרדופול :'כור

באךסקרלאטי, ,סאטיאריק :'מ
סאנסרדופולתל':

 ) 1974 (קרנבל
סאנסרדופולכור':

ואלדייו :'מ
סאנסרדופולתל':
סמיתאריק :'תפ

 ) 1974 (רסיסים
מאוריהודהכור':

הנרי-שאיפר ,פרמיג'יאני :'מ

מאלק

מאוריהודה :'תל

 ) 1974 (וכולםהםאנחנו
צ'רניצ'רלסכור':

סטרוינסקי :'מ

סמיתאריק :'תל

 ) 1974 (גרוסורטו'קונצ
רני'צצ'רלסכור':

הנדל :'מ

סטוקוויסג'ופתל':
תכלתחיים :תא'

 ) 1974 (לתקוהמתקוה
דסקומבימישל :'כור
אני'יפרמיגברנרד :'מ

בו-שאולמשהתל':

 ) 1974 (ככלותיהוה
סאגאוהילג"ו :'כור



.באךסי. :מ'

לדמןלאה :'תל

קרווןדני :'תפ

תכלתחיים :'תא

 ) 1974 (מעגלים
דסקומבימישל :'כור
בריולוצי'אנו :'מ

דסקומבימישל :'תל

דסקומבימישלתפ':

 ) 1974 (זוגות
דנציגואןרודיכור':

אבניצבי :'מ

סחייקואןטור :'תל

ספנסצ'נולט :'תא

 ) 1974 (סלעיבנוףתנועות
דנציגואןרודיכור':

לינטי :'מ
סחייקואןטור :'תל
סחייקואןטור :תפ'

 ) 1975 (אילנות
אלוםמנואל :'כור

ברהמסיוהאנס :'מ

סמיתאריקתל':
סמיתאריק :תפ'

 ) 1975 (דדליינס
אלוםמנואלכור':

באך.ס.י :'מ

תכלתחייםתא':

 ) 1975 (לקראת
מאוריהודה :'כור

ברטוק :'מ

מוסמןמשה :'תל
מוסמןמשה :'תפ

 ) 1975 (למראהמעבר
פריינאל :'כור

באדינגסהנקהנרי,פייר :'מ

לדמןלאה :'תל
תכלתחיים :'תא

נוסטלגייםלילדיםרישומים
) 1975 ( 

סאנסרדופול :'כור

גוטשלק-ג'ופלין :'מ

סמיתאריקסאנסרדו,פול :תל'
ןקרוודני :'תפ

תכלתחיים :'תא

 ) 1975 (הפנינהנהר
סאנסרדופול :'כור

פוקושימה :'מ

סאנסרדופולתל':
קרווןדני :'תפ

 ) 1975 (שאחריהזמןלפניהזמן
לובוביץלאר :'כור
סטרוינסקיאיגור :'מ

תכלתחיים :'תא

 ) 1975 (עליצותשיר
לובוביץלאר :כור'

בך.י.ס :'מ

תכלתחיים :תא'

 ) 1975 (קורבן
גורוולטר :'כור

בן-חייםפאול :'מ
סמיתאריק :'תל

סמיתאריק :'תפ

קאסוולריצ'רד :תא'

 ) 1975 (התמורותבמת
כוהאןרוברט :'כור

שיינברנארנולד :'מ
אוברזוןנדעון :'תל

קאסוולארד'ריצ :'תא

 ) 1975 (צייקרק
כוהאןרוברט :'כור

הוואנסאלן :'מ
לדמןולאהכוהאןרוברט :'תל

מקאליסטרשון :'תא

 ) 1975 (וראוהציצו
גורוולטר :'כור

פרנסהאק'ז :'מ

קאסוולרד'ריצ :'תא

 ) 1976 (דואט
טיילורפול :'כור

היידן :'מ

טאסיט 'ג'ורג :'תל
אליסטרמקשון :תא'

 ) 1976 (זכרוןכתובות 3
טיילורפול :'כור
אמריקאיתעממית :'מ

ראושנברגרוברט :'תל

מקאליסטרשון :'תא

 ) 1976 (יפהיום
רני'צרלס'צ :'כור
וסטרןקאנטרי, :'מ

סטוקוויסופ'ג :תל'
מקאליסטרשוןתא':

 ) 1976 (לבןבמרחב
רני'צצ'רלס :'כור
ויסדיומיילס :'מ

סמיתאריק :'תל
מקאליסטרשון :'תא

 ) 1976 (פריזמה
שרוןמירלה :'כור

קפיטמןמרק :'מ

שרירדוד :'תל
שרירדוד :תפ'

מקאליסטרשון :'תא

 ) 1976 (השחורהמלאך
באטלרנ'ון :'כור

קראמב 'נ'ורג :'מ

טר-אראטוניאןרובןתל':

סמיתאריק :'תפ

מקאליסטרשון :תא'

 ) 1976 (חוהדרך
באטלרג'ון :כור'

קראמבורג''ג :מ'

סמיתאריק :תפ'

מקאליסטרשון :תא'

 ) 1976 (המנערים
האמפרידוריסכור':

מסורתית :'מ

לורנספאולין :תל'

 ) 1976 (הלילהיצור
אייליאלוויןכור':

אלינגטוןדיוק :'מ

גרינוודנ'ייןתל':

ספנסצ'נולטתא':

 ) 1976 (והיאהוא
שרוןמירלהכור':

אבניצבי :'מ

שרירדוד :תל'
שרירדוד :תפ'

ספנסנולט'צ :'תא

 ) 1976 (מיתוס
אייליאלווין :'כור

סטרוינסקי :'מ

לדמןלאה :תל'

ספנסנולט'צ :'תא

 ) 1976 (אפלותקינות
טיודוראנטוני :'כור

מאהלרנוסטאב :'מ
סוונסוןרולאנד :'תפ

ספנסצ'נולט :תא'

 ) 1977 (מסתורללאמפלטללא
סאגאןהילגי'ן :'כור

פלוידפינק :'מ

סאגאןהילגי'ןתל':
מוניץבן-ציון :'תא

 ) 1977 (יאטו'אדג
צ'רנירלס'צ :'כור
מאהלרגוסטאב :'מ

מקאליסטרשון :'תא

 ) 1977 (יחפותרגליים 24
רני'צרלס'צ :'כור
פופ :'מ

סטוקוויסופ'ג :'תל
מקאליסטרשון :'תפ

 ) 1977 (חורףשירת
סאגאןהילין'ג :'כור
ברהמס :'מ

סאגאןהילין'ג :'תל
מוניץבן-ציון :תא'

 ) 1977 (האהבהגורפת
-סופררייטרדומיכור':

יוןאיסאנג :'מ

רייטר-סופרדומי :'תל
סופר-רייטרדומי :'תפ

פרידמשה :תא'

 ) 1977 (מסע
-סופררייטרדומי :'כור

פרנק/פריזי/באומןג/,ון :'מ
מקלוקלין

שרירדוד :'תל

שרירדוד :'תפ

פרידמשה :'תא

 ) 1977 (חדשותהרפתקאות
פלייריאפ :'כור

ליגטי :'מ
סטוקוויסופ'ג :'תל

סטוקוויסופ'ג :'תפ

פרידמשה :תא'

 ) 1977 (שלביםשני
פלייריאפכור':

ויואלדי :'מ
פרידמשהתא':

 ) 1977 (בנשקהחנוריםמחולות
סחייקואןטורכור':

גרייג'ופרי :'מ

סחייקואןטור :'תל

סחייקואןטור :תפ'

פרידמשה :'תא

 ) 1977 (אחדועודחמש
רומנומשה :כור'

יאמאשטה :'מ

פרידמשהתא':

 ) 1977 (המשחקיםמגרש
רמיין'גדיאן :כור'

הנריפייר :מ'

ג'רמייןדיאן :תל'
תכלתחיים :'תא

 ) 1978 (לדה
שרוןמירלה :'כור

אבניצבי :מ'

לדמןלאה :תל'
שוורץבוקי :'תפ

מקאליסטרשון :'תא

 ) 1978 (ההפרדותמסכת
כוהאןרוברט :'כור

אלקנטארהבורט :מ'

קיאזהנורברטותל':

קיאזהנורברטותפ':

רידב.ון'גתא':

 ) 1978 (המוותסףעל
באטלרג'וןכור':

מונרודוד :'מ

סמיתאריק :תל'

סמיתאריק :תפ'

ריד .בג'וןתא':

 ) 1978 (חוזרבעיוןהבריאה
כוהאןרוברט :כור'

אבניצבי :'מ

קיאזהנורברטו :'תל

קיאזהנורברטותפ':

כוהאןרוברט :'תא

 ) 1978 (המשוסעתהממלכה
טיילורפולכור':

מאלוי ,קואלהנריקורלי, :'מ

מילר

באריסקוטתל':
ליטויןמארקתא':

 ) 1978 (לירושליםרמזמו
שרוןמירלה :'כור

סתרמרדכי :'מ

שרירדוד :'תל

שרירדוד :תפ'

אורגליחיאלתא':

 ) 1978 (הזמןאורחי
-סופררייטרדומי :'כור

-חייםבןפאול :'מ

סמיתאריק :תל'
סמיתאריקתפ':

אורגליחיאל :'תא

 ) 1978 (שגעון
אייליאלווין :'כור

פופ :מ'

יובלתמרהתל':

יובלתמרה :תפ'

ספנסצ'נולט :תא'

 ) 1978 (מדברשיר
מאוריהודה :כור'

דביוסי :מ'

מאוריהודהתל':
מאוריהודהתפ':

פרידמשה :'תא

 ) 1979 (לילהלחישות
-סופררייטרדומי :'כור

גלבועמשהרייטר-סופ!רדומי :'מ
סופר-רייטרדומי :'תל

 ) 1979 (חזיונות
-סופררייטרדומי :כור'

בן-חייםפאול ,רייטר-סופרדומי :'מ

מוסמןמשה :תל'

מוסמןמשה :תפ'

אורגליחיאל :'תא

 ) 1979 (החלומותבעל
שרוןמירלה :'כור

מר-חייםיוסי :'מ

שרירדוד :'תל

שרירדוד :'תפ

מוניץבן-ציון :'תא

 ) 1979 (אביבשלתל
מאוריהודה :'כור

.באךי.ס :'מ

לדמןלאה :'תל

אורגליחיאל :'תא

 ) 1979 (שולחןנימוסי
צ'רנירלס'צ :'כור
רייךסטיב :'מ

צ'רנירלס'צ :תל'
רני'צרלס'צ :'תפ

אליסטרמקשון :'תא

 ) 1979 (שואמקסם
צ'רנירלס'צ :'כור

גלאספיליפריי,ךסטיב :מ'
סטוקוויסג'ופ :'תל

מקאליסטרשוןתא':

 ) 1979 (טרואהדהפה
רני'צרלס'צ :'כור
סטרווטינסקי :'מ

לדמןלאה :תל'

מקאליסטרשוןתא':

 ) 1980 (חמסין
כוהאןרוברטכור':

דאונסבוב :'מ

קיאזהנורברטותל':

כוהאןרוברט :'תא

 ) 1980 (פתאוםלפתע
פרנקפניכור':

לארסונסאריקלארס :'מ

לדמולאה :'תל
מאקליסטרשון :תא'

אלפטיאיריט :צילוסדור.בתולהקת"אקורד/דיסקורד",

Discord", The Bat-Dor Company. Photograph: Iris Alfassi ןAcord " 
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 ) 1980 (זמןשעשועי
פרנקפניכור':

לארסונסאריקלארס :'מ
לדמןלאהתל':

מקאליסטרשוןתא':

 ) 1980 (כחולעור
קיליאןיריכור':

עממי :'מ

קיליאןיריתל':
מקאליסטרשוןתא':

 ) 1980 (מזכרות
-סופררייטרדומיכור':

מיאודריוס :'מ

-סופררייטרדומיתל':

מקאליסטרשוןתא':

 ) 1980 (נשיםשירת
קויטרקליףכור':

הנדל :'מ

קויטרקליףתל':
מקאליסטרשוןתא':

 ) 1980 (רוחצלליות
קויטרקליףכור':

אלבינוני :'מ
קויטרקליףתל':
אליסטרמקשון :תא'

 ) 1980 (תהיליםסימפוניית
פרייגאלכור':

סטרוינסקי :'מ

תכלתחייםתא':

 ) 1981 (אלבהאדנוטורני
-סופררייטרדומיכור':

מקייבג'ון :'מ

רייטר-סופרדומיתל':
רייטר-סופרדומיתפ':

מקאליסטרשוןתא':

 ) 1981 (חייםנוף-סנדג'ורג'
באטלרג'וןכור':

שופן :'מ

סמיתאריקתל':
ספנסצ'נולטתא':

 ) 1981 ( 5אופוס
שרוןמירלהכור':

שונברגארנולד :'מ

גראעודדתל':
מוניץבן-ציוןתא':

 ) 1981 ( 1+2חיבורים
-סופררייטרדומיכור':

ברברסמואל :'מ

רייטר-סופרדומיתל':
אליסטרמקשוןתא':

 ) 1981 (רפסודיה
סאגאןהילג'יןכור':

אלגר :'מ

סאגאןהילג'יןתל':
מוניץציוןבן :תא'

 ) 1982 (ערבייםביןקונצרטו
דיימונדמתיוכור':

מנדלסון :'מ
מקגורטיפטרישיהתל':
גרינברגאדוורד :תא'

 ) 1982 (מעברים
פרייגאלכור':

בולדוויןדוד :'מ
פרייגאלתל':
אליסטרמקשוןתא':

 ) 1982 (אשליה
פרייגאלכור':

.~~O 

ז'ארמישלז'אן :'מ
פרייגאלתל':
ליסטר Iמק~שון :תא'

 ) 1982 (משחקיםשה()משחקים
רייטר-סופרדומיכור':

ברברסמואל :מ'
ר-סופר :Iריי(דומיתל':

ליסטר Iמק~שוןתא':

 ) 1982 :(זהבשלרגע
סאגאןהילג'ין :'כור
שוברט :'מ

אגאן t (הילג'יןתל':
ו(יץ .rנבן-ציוןתא':

 ) 1982 (הקשתצבעי
גו'סןצ'וכור':

בךטיאן tסבכיוהאן :'מ

גרנרוולסקרולתל':
גרנרט,וולקרולתפ':

טוצ:יטוניתא':

 ) 1982 (אותלו
באסלרג'וןכור':

דבוזק :'מ

ספנסצ'נולטתא':

 ) 1982 (דיגיטי
טייכ:ורפולכור':

יורקדונלנד :'מ
כץ'אלכסתל':

כץ'אלכסתפ':

ל"טויןמארקתא':

 ) 1982 (רפסודיאלטו
סופר-רייטרדומיכור':

בראמס :'מ

לדכ(ןלאהתל':

ליסטר Iמק~שוןתא':

 ) 1983 (לחוףמחוף
-סופררייטרדומיכור':

מנדלסון :'מ
לדכ(ןלאהתל':
ליסטר Iמק~שוןתא':

 ) 1983 (ירמיהו
גר'יפיןרודניכור':

בך'נשטייןלאונרד :'מ

:קפורס Iפרדוריןתל':
ליסטר Iמק~שוןתא':

 ) 1 ~ 183 (יבואיום
סופר-רייטרדומיכור':

:יגר Iהךארתור :'מ

לדכ(ןלאה :תל'
סכ(יתאריקתפ':

ספנסצ'נולט :תא'

 ) 1983 (מדיאה
באסלרג'וןכור':

ברברסמואל :'מ

לדכ(ןלאהתל':
רדלך'דניתא':

 ) 1983 (וים Oחואובדןעד
ד":מונדמתיוכור':

סטרוינסקי :'מ

גראעודד:תל'
יפנס Dצ'נולטתא':

 ) 1984 (וודווילפיאף
גר'יפיןרודניכור':

פיאףאדיךנשירי :'מ

לדכ(ןלאהתל':

יפנס Dצ'נולטתא':

 ) 1984 (הרהורים
פרייגאלכור':

ברנשטייןלאונרד :'מ
קראםמאוקיתל':

רדלרדניתא':

 ) 1984 (חצותאחרי
רייטר-סופרדומיכור':

קאונטקיטארו,פלוי,דפינק :'מ
באסי

ברםגרשוןתל':
דב-בןדבתפ':

פרידמשהתא':

 ) 1984 (תהילים
דיןלורהכור':

ריךסטיב :'מ

גראעודדתל':
פרידמשהתא':

 ) 1984 (מיליםללאשירים
מאנןואןהנסכור':

מנדלסון :'מ
וורוםפולז'אןתל':
קאבורטיופתא':

 ) 1985 (קאנטרס
אראיזאוסקרכור':

רבלמוריס :'מ
סיטרירווסקיקרלוס :תל'

רדלרדניתא':

 ) 1985 (כוחמעברי
ורדוןגרייכור':

מרטינובוהוסלב :'מ

סמיתאריקתל':
ספנסצ'נולטתא':

 ) 1985 (חוף
-סופררייסרדומיכור':

דריםטנג'רין :'מ

אוברזוןגדעוןתל':
פרידמשהתא':

 ) 1985 (בךאפרופו
רייטר-סופרדומיכור':

בךסבסטיאןיוהן :'מ

ג'ולסיןג'וןתל':
פרידמשהתא':

 ) 1985 (פדרה
באטלרג'וןכור':

הינדמיתפול :'מ
ספנסצ'נולטתא':

 ) 1985 (מחולותשילוב
גוסןצ'וכור':

סלמןפיליפג'ורג' :'מ
גרנרוולסקרולתל':

גרנרוולטקרולתפ':
רדלרדניתא':

 ) 1985 (והחוצהפנימה
מאנןואןהנסכור':

האגןנינה ,אנדרסוןלורי :'מ
דקרקסותל':

דקרקסו :תפ'

רדלרדניתא':

 ) 1985 (שבזכרוןרגעים
גוסןצ'וכור':

סקריאביןאלכסנדר :'מ
גרנרוולטקרולתל':

רדלרדניתא':

 ) 1985 (מקבת
גריפיןרודניכור':

וארזאדגר :'מ

סנטורהבדתל':

ספנסצ'נולטתא':

 ) 1986 (רחבותכתפיים
לובוביץלארכור':

לובוביץלאר :תפ'
רדלרדניתא':

 ) 1987 (נהורה
קריסטינילסכור':

פולנקפרנסיס :'מ
דקרקסו :'תל

דקרקסותפ':

רדלרדניתא':  ) 1986 (פסיאו
סנדרסג'ובכור':

טורינהיואקין :'מ

בוןקתרינהתל':
רדלרדניתא':

 ) 1987 (חוזרגלגל
גריפיןרודני :כור'

ויילקורט :'מ

וילדרשמואלתל':
פנטוריןנתןתא':  ) 1987 (ליברטנגו

ויינרוטמאוריציוכור':

פיאצולהאסטור :'מ

גלרדוקרלוסתל':
גלרדוקרלוסתפ':

מקאליסטרשוןתא':

 ) 1988 (סתיושלמעברים
ורדייאירכור':

וידיסלבסקיאורי :'מ
וילדרשמואלתל':
מקאליסטרשוןתא':

 ) 1987 (חומותייךעל
פרייגאלכור':

טוביןאדוארד :'מ

קראםמאוקיתל':

מקאליסטרשוןתא':

 ) 1988 (מחדשנולד
ויינרוטציומאוריכור':

גלאספיליפ :'מ
גאלרדוקרלוסתל':

גאלרדוקרלוסתפ':
פרידמשהתא':  ) 1987 (יהקראתיךממעמקים

סופר-רייטרדומיכור':

ר'רדןלבגדובסק,'מא'הרקדנ'ס: ,ץנ'(תמ'רמאת"אפ'קורוס",

אלפס'א'ר'סצ'לוס:

, Ep ikouros", by Tamir Ginz, dancers: Maya Lavandovsky 
Yarden Ronen, Photograph: Iris Alfassi 

אבניצבי :'מ

וילדרשמואלתל':
שטרנפלדמשהתפ':

רדלרדניתא':

עםתרקודאםרק

 ) 1988 ( ...פפה
חייםמרקכור':

הדומיניקניתמהרפובליקה :'מ
וילדרשמואלתל':
רוספליסתא':  ) 1987 (אריאטה

ויינרוטציומאוריכור':

שוברט/הוהלר/ברויקר :'מ
גאלארדוקרלוסתל':
אליסטרמקשוןתא':

 ) 1988 (סימפוניטה
-סופררייטרדומיכור':

גולדמורטון :'מ

וילדרשמואלתל':
רדלרדניתא':  ) 1987 (דיברטימנטו

-סופררייטרדומיכור':

ברנשטייןליאונרד :'מ

אליסטרמקשוןתא':



 ) 1988 ( 11רביעיה
קריסטינילס :'כור

שוסטקוביץדמיטרי :'מ

דקרקסו :'תל

דקרקסו :'תפ

בס'צקסיאן :'תא

 ) 1990 (נדודים
-סופררייטרדומי :'כור

אמהוון-וילירלף :'מ
בקויפאביבה :'תל

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1989 (המכשפותליל
אראיזאוסקר :'כור

הינדמיתפול :'מ

אראיזאוסקר :'תל
רדלרדני :'תא

 ) 1990 (שלאגר
וובהאד :'כור

אמריקנישדויטשה :מ'

פרוינדשאפט

הומואטפמלה :'תל
וובהאד :תא'

 ) 1989 (חסומותדרכים
ורדייאיר :'כור

וידיסלבסקיאורי :'מ
ורדייאיר :'תל
אריאבאריאל :'תא

 ) 1990 ( !שלוםהיה
לויארד'ריצ :'כור

מטיניפט :'מ

קופרמןיוד'ג :'תא

 ) 1989 ( 7 'מס 6אופוס-הנדל
חייםמרק :'כור

הנדל :מ'

וילדרשמואל :'תל

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1991 (ואלסלה
-סופררייטרדומי :'כור

רבלמוריס :'מ
-סופררייטרדומי :'תל

קופרמןג'ודי :'תא

 ) 1989 (בניחותאטיול
ויינרוטמאוריציו :'כור

מרטנסוים :'מ

גאלארדוקרלוס :'תל

אריאבאריאל :'תא

 ) 1991 (באגאטלן
וובהאד :'כור

הבינייםמימי :'מ

ראדדההיידי :'תל

וובהאד :'תפ

 ) 1989 (קיץלילות
-סופררייטרדומי :'כור

ברליוזהקטור :מ'

גמזומיכל :'תל

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1992 (שירים
-סופררייטרדומי :'כור

דמארישושנהישיר :'מ

שפיראמיקי :'תל
קופרמןיוד'ג :'תא

 ) 1990 (לבפעימות
קולסיקי :'כור

גלאספיליפ :'מ
קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1993 (אניגמה
דוקטש-פלראיוון :'כור

קרליג!רגוריאן/פרשטיין :'מ
וילדרשמואל :'תל

דוקטש-פלראיוון :'תפ

קופרמןג'ודי :'תא

 ) 1990 (ושפלגאות
אבנייונתן :'כור

/קיטארוגבריאלפיטר :'מ
קופרמןודי'ג :תא'

וולטררקדניס:פרי,יגאלמאת:"אקורד/דיטקורד",

אלפטיאיריט :צילוסרונו,ירדוצ'ינקווינלה,

Discord", by Igal Perry, dancers: Walter ןIAcord 
Cinquinella, Yarden Ronen, Photograph: Iris 

Alfassi 

 ) 1993 (פאב
קריסטינילס :'כור
מרטינובוהוסלב :'מ

דקרקסו :'תל

דקרקסו :'תפ

בס'צקסיאן :'תא

 ) 1993 (שדות
מולרג'ניפרכור':

יסמונטי'גאגברטו :מ'

בליסתמר :'תל
כץוויליאם :'תפ

ניק'טבצקן :'תא

 ) 1993 (זכוכיתבתי
מולרניפר'ג :כור'

הורביץדבורה :'מ

לארסןמארידונה :'תל

וורקס'סטייג :'תפ

הרץון'ג :תא'

 ) 1993 (נשכחזמן
ג'מיסוןודית'ג :כור'

הבולגריהקולמסתורי :'מ

מלקאלן ,ג'מיסוןג'ודית :'תל
האנטרטימוטי :תא'

 ) 1993 (סופה
וליאנו'קציג'י'ג :'כור
בטהובן :מ'

וילדרשמואל :'תל

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1993 (קרטונס
וליאנו'קציג'י'ג :'כור
סנס-סןקמיל :'מ

אביניוןבלטתימקורהפקה :'תל
קופרמןג'ודי :'תא

 ) 1994 (בורסוגב'טובבוקר
סופר-רייטרדומי :'כור

רוסיני/ברקר/סאטי :'מ

-סופררייטרדומיתל':
-סופררייטרדומי :תפ'

קופרמןידי'ג :תא'

 ) 1994 (מוזיאון
קריסטינילס :'כור

סאטיאריק :'מ

דקרקסותל':
דקרקסו :'תפ

קריסטינילס/הדרדודתא':

 ) 1994 (טמפרטה
דרוראורה :כור'

 /מילרדיוויס-מרכוסמיילס :'מ

גבריאלפיטר

קופרמןג'ודיתא':

 ) 1994 (הירחפיתויי
גרהםמרתהכור':

ברטוקבלה :מ'
הלסטוןתל':
סקלטוןתומאסתא':

 ) 1994 (קומדיה
וליאנו'קצי'יג'ג :כור'
לוליאן-בפטיסט'ז :'מ
אן'רקיביצהרוקסנדרה :'תל

רומר

מאסטקןדן :תפ'

מאסטקןדן :תא'

 ) 1994 (אקטו
קצ'וליאנויג'י'גכור':

דבוז'ק :'מ

מאסטקןדן :'תל

מאסטקןדן :'תפ

מאסטקןדן :'תא

 ) 1994 (התוףנשמת
אורלנדוו'ג :'כיר
גואם ,מוקה/סנשה :'מ
וילדרשמואל :'תל

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1995 (הסףעל
דרוראורה :'כור

נוטיקווין :'מ

גאלרדוקרלוס :'תל
ויסהוףאליעזר :'תפ

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1995 (לה-
נרוטייוציומאורי :'כור

חמזה/טמסוזהניאןיוסט'ג :'מ

דיןאל
רדולגארלוסק :'תל

קופרמןיוד'ג :'תא

 ) 1995 (םידוניהקופמשחקי
קריסטינילס :'כור
פרסלהנרי :מ'

סטייקרנילס :'תל
קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1995 (הנעלראש
ברודאניה :'כור

לרקודיכוליםמתים :'מ

וילדרשמואל :'תל
קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1996 (אריסנלו
וליאנו'קצי'ג'יגכור':

ויבואלדפרנסואה :'מ

מאסטקןדן :'תל

מאסטקןדן :'תפ

מאסטקןדן :'תא

 ) 1996 (הדים
-סופררייטרדומי :'כור

 ,צימבליסטהחן ,נגרייבנ :'מ
אלקנהעמוס

לדריושמואל :תל'
ארי-בןיוסי :'תפ

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1996 (קונטראטו
ברודאניה :כור'

מקפרין/מדרידאוס/בובי :'מ
האוסאמביינט

וילדרשמואלתל':

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1996 (שחורעלשחור
קניטולוצ"אנו :כור'
באד.ס.י :מ'

וילדרשמואלתל':
יצ'רקרלו :תא'

 ) 1996 (עונותחמש
קניטולוצ'יאנו :כור'

סקייבונימרקו :'מ

וילדרשמואל :תל'

רי'צקרלו :'תא

 ) 1996 (השיריםשיר
טראהפיליפכור':

אק'זאן'ז/פונסוטרומיין :'מ

שמידלי
וילדרשמואל :תל'
קופרמןודי'גתא':

 ) 1996 (סינק
קריסטינילס :כור'

אינאודילודביקו :מ'
יקריסטנילס :תל'
קריסטינילס :'תפ
קריסטינילס/קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1996 (רהיז
ברודהיאנ :'כור

נטףארז :'מ

וילדרלשמוא :'תל

קופרמןיוד'ג :'תא

 ) 1997 (נוסטרוםמרה
קניטואנו'יוצל :'כור
סקייבונימרקו :'מ

ןיכספיובל :'תל

קופרמןיוד'ג :'תא

 ) 1997 (ילבילתוגרדני
דאנקןירנד :'כור

יידיהוללייבשירי :'מ
גראעודד :'תל

מישוריאדם :'תפ

קופרמןיוד'ג :'תא

 ) 1998 (יסאניט
דוקטש-פלרווןיא :'כור
קרטומייקל :'מ

כספיןובלי :'תל

קטשפלר-דוווןיא :'תפ

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1998 ( 1ףירצ
נץיגתמיר :'כור

 'קולאז :'מ
יצחקיטלי :'תל
קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1998 (לאטונט
טראהפיליפ :'כור

 'קולאז :'מ
תמיםוזט'ג :'תל
קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1999 (המסיבה
ברודאניה :'כור

ברייטישראל :'מ
-נחשוןבןלילי :תל'

בן-נחשוןיליל :'תפ

קופרמןודיג' :'תא

Yiddish Songs of Love and 
1999)Wonder ( 

לובוביץלאר :'כור

כלזמטיקס :מ'
הולד-וורדאן :תל'

קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1999 (אפיקורוס
גינץתמיר :'כור

 'קולאז :'מ
יצחקיטלי :'תל
יצחקיטלי :'תפ
קופרמןודי'ג :'תא

 ) 1999 (דיסקורד I1אקור
פרייגאל :'כור

דורמןאבנר :'מ

קראםמאוקי :'תל
קופרמןודי'ג :'תא

bar ... eee's.world.net :ןןwww 
) 1999 ( 

קניטויאנו'לוצ :'כור
לואי ,גרלסספייס :'מ

ינסקייבומרקוארמסטרונג,

קניטויאנו'לוצ :'תל
לטרוניקהפטריק :'תא
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Bat-Dor performed in its own theatre and not in one ofthe large 

halls, which is, I believe, a step in the right direction. The new 

management faces the formidable task of engaging exciting 

young choreographers. Such talented dance creators exist in Israel. 

Bat-Dor is also looking abroad for innovative artists, who would 

enhance the company's appeal without over-stretching the 

modest means at its disposal. 

Last year Bat-Dor was to celebrate its 30th season. As one may 

see from looking at the repertory list printed in the present issue 

of "Dance Today has a rich history. The company knew both good 

and problematic times, and had its ups and downs throughout 

its long activity. In any case, the fact that the company is 

performing once again, even if in a reduced format, is certainly a 

positive development. AII options are open; it all depends on 

whether Bat-Dor has learned something from its problematic 

past experience and will survive the demise of its founder to find 

new ways offunctioning as a dance company and a dance school. 

Let's hope it will. • ••• • • 

ן

In the past, several excellent contemporary choreographers, such 

as Gigi Caciuleanu, Ed Wubbe (the present Artistic Director of 

Scapino in Rotterdam), have worked for Bat-Dor. If the company 

is to survive and make its fare tasty to the audiences, it must 

invite up-and-coming talented choreographers from Israel as well 

as from abroad. The low-calorie confections of recent past years 

should be replaced by programs of more substantial artistic fare. 

The newly appointed Chairman of the Board, Yossi Frenkel, had 

served for many years as the company's public relations officer 

and was responsible for its once flourishing subscription-series, 

which he plans to rekindle. In that series, at least one famous 

company from abroad was included in every season. Unless the 

management and Jeannette Ordman herself change their modes 

of thinking, one may be sure that no official financial help will 

be forthcoming from the Ministry of Culture, support that the 

school and the company need and deserve. 

In May 2000, Bat-Dor presented a triple-bill, constituting its last 

program before the temporary stop to its activities. The most 

interesting work was, at least in my view, a rather dramatic 

treatment of a topic which is a veritable hot potato in Israel: the 

struggle between the ultra-religious ("Haredim") minority and 

the non-religious majority of Israelis. Tamir Ginz, the courageous 

young choreographer of "Epikouros" (a Greek word used in Hebrew 

to denote an atheist or a heretic) set out to deal with the rift 

between the "Haredim" and the non-religious Jews in terms of 

"Romeo and Juliet': A Yeshive student (danced by the very gifted 

young Yarden Ronen) falls in love with a girl, and his friends try 

to prevent the "unholy" romance by not quite peaceful means. 

, Discord" by Igal Perry ןAnother dance on the program was "Accord 

a former dancer of the company, who for many years has been 

running a very successful dance school in New York. The 

accompanying music was a work commissioned from a young 

. Israeli composer, Avner Dorman 

The evening ended with a colourful, very sweet dessert by Italian 

 choreographer Liciano Cannito, fashionably named "wwwןן:

bar ... eee's.world net", which included amusements such as male 

dancers wearing tutus and even artificial bare bottoms. Altogether 

. a lighthearted farrago of little consequence but quite enjoyable 

רפפורטדוידרקדן:שרון,מירלהמאתלומות" nה"בעל

The Dreamer" by Mirali Sharon, dancer: David Rapoport " 
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at-Dor Dance Company resumed performing in May 2000, after not 

appearing on stage for several months. The hiatus in its performances 

was caused by complicated legal transactions, following the demise B 
 of the company's founder and producer, Batsheva de Rothschild, inך 999 .

But even prior to de Rothschild's death, some difficult questions had to be 

faced by the Artistic Director of the company and its school, Jeannette 

Ordman. Changes in Bat-Dor's direction as well as its artistic policy were 

. overdue in order to save the institution from closing down 

As a popular Hebrew song has it, "It isn't nice to see a closed kindergarten ... " 

The resuming of rehearsals and performances with only a dozen dancers 

(there were more than 20 before the company's activities came to a stop) 

and the changes in management are a positive development. Moshe Goldberg, 

a former dancer of the company, who has been working for the last ten 

years with one of the leading impresarios in Israel, was appointed General 

Manager. Another former dancer of the company, Yaakov Slivkin, who has 

worked for many years in London, is the new Chief Administrator of the 

company and of its excellent school - a dance school which has supplied 

Israel's dance companies with most of their professional dancers in the past 

30 years. The Artistic Head of the Bat-Dor school is now Anja Brud, also a 

former soloist of Bat-Dor, who recently served as Artistic Director of the 

Kibbutz Contemporary Dance Young Group. Among the senior teachers of 

the school will be Yaakov Slivkin and Liat Steiner, the latter a former dancer 

of Batsheva Dance Company. 

During the recent Passover vacations, Bat-Dor held a workshop, in which 

approximately 40 students participated. The faculty consisted of Barak 

Marshall, Angelin Preljokaj, Naomi Perlov, Anja Brud and the Israeli Stomp 

company, "Mayumana", which stimulated the rhythmical creativity of the 

students. Bat-Dor plans a summer course, in which the well-known American 

ballet teachers Richard Gibson and Larry Rhodes will teach and Eduardo 

Vilaro, a former dancer of the Alwin Ailey company and school, will conduct 

modern dance classes. 

However, the pedagogical aspect of Bat-Dor's activities - although it is a 

very important one - isn't the company's most difficult problem. The real 

dilemmas the company faces relate to what works will constitute 

e כthe company's artistic repertory; which choreographers will I 

invited to create for it; and in what ways will Bat-Dor be special 

. and different from other Israeli dance companies 

Bat-Dor has many excellent works on its list (as well as admirable 

costumes, lighting and music), which have become modern 

s ףclassics. Such are "Blue Skin" by Jiri Kylian, "In 8: Out" by Hal 

e וvan Manen, Lar Lubovitch's important first work, which f 

970s, "Whirligogs", or Tudol·'s ךcreated for Bat-Dor in the early 

Dark Elegies". One hopes that some of these masterpieces will " 

g ןbe taken out of the mothballs and presented again, giving your 

, as well as mature) dance audiences a chance to see them live ( 

. not only on the tiny VCR screen 
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5 cut short and Yampolsky became the company's ~ this course Wa 
. sole Israeli cho,reographer 

Around the time ofthe founding ofThe Israel Ballet, the teaching 

situation in Isralel started to improve. The Bat-Dor studio employed 

good ballet teclchers, and teaching became more methodical. In 

1967, for the first time, an examiner arrived from the Royal 

Academy of Dc3ncing in London. A year later, the opening of a 

branch of the Academy in Israel was approved, and Archipova 

, Grossman, wh() had made the first contact with the Academy 

was appointed Chairperson. The immigration wave from Russia 

brought with it teachers and dancers: Inessa Alexandrovitch 

taught at the Bat-Dor studio; Alexander Lipshitz taught at the 

Music and Dal1ce Academy in Jerusalem; and Ilana Pasternak 

founded the Haifa Ballet together with her husband. The Haifa 

Ballet prograrrls featured Gaina Shakrian as soloist, Alexander 

o danced with the Bat-Dor Company and is ~ןAlexander, w 

nowadays a classical ballet teacher at the Batsheva Dance 

Company, and Valery and Galina Panov. As the Panovs' star was 

-rising in the mid-70s, Teddy Kollek - then Jerusalem's Mayor 

wished to found a ballet ensemble to be headed by the immigrant 

stars, but they' preferred to pursue their careers abroad. Nina 

Timofeyeva, onle of the USSR's most famous ballerinas, came to 

live in Jerusalem. She taught at the Music and Dance Academy 

s and founded an ensemble that was associated ~~ summer cours 

with the Academy's high school. There are many formerly Russian 

dancers in The israel Ballet, including Nina Gershman, Vyacheslav 

Sarkisov and Bogdan Khvoinitski. There are many in the Bat-Dor 

Company as \Nell - among them Vladimir Bassanov, Maya 

Lavendovsky, Vladislav Manayenkov, Alexander Mishak and 

Vladimir Rusak:ov - where they make the transition to modern 

. dance 

The Russian immigrants brought with them a style rooted in the 

great tradition of Russian ballet, which is different than Western 

knowledgeable and have increased the number ~ ballet. They ar! 

of ballet viewers. Most important, there are among them young 

people, who alre willing, even at a time when computers and 

television appeal to youngsters, to invest many hours in the study 

and practice ()f this noble, demanding art form. In the Mia 

Arbatova competition, ofthe seven young Israeli dancers to reach 

. the finals, three were of Russian origins 

In Israel, Beauty still sleeps. She awaits the Prince that will rouse 

: ••. her. We are all waiting . . 
Notes 
1. Ruth Eshel, DarJcing with the Dream - The Beginning of Artistic Dance in the 

Land of JsraeJ, 1920-1964, Ha-Poalim Publishers, 1991, pp. 49-62. 
2. Ruth Eshel, "Thl~ Israel Ballet - Dream and Reality", Dance in JsraeJ, no. 7, Dec. 

1995, p. 12. 

was not allowed to touch them. Gertrud told me I would be 

accused of making a pass at them. I held a stick in order to touch 

bodies and make corrections. 'Don't do that; Gertrud said, 'they're 

afraid of the stick: I threw the stick away. Do not touch! 

Neither by hand nor by stick! They did not understand ballet 

terminology, and I couldn't explain in Hebrew. I could only show 

them and say, 'Do like this":2 

The Russian Reinforcements 
The only professional framework that existed at the time was 

the Israel National Opera's Ballet Company, founded by Edis de 

Philippe in 1947. No regular ballet classes were held, and most 

of the students, who were Arbatova's students, took lessons 

outside the Opera. Among the dancers were Rachel Talitman, 

Yitzhak Mashiah, Aron Ben Aroya, Pazit Ben-Artzy, Alisa Sadeh, 

Dalia Kosht, Moshe Romano, Moshe Davidson, Avram Shemesh 

and Yakov Kalusky. Dorina Leor, Miriam Koffman, Adam Darius, 

Jean Hill-Sagan, Dvora Smolian, and Shelley Sheer also danced 

at the Opera. In 1965 Hillel Markman and Berta Yampolsky 

returned to Israel, and were appointed principal dancers and 

Directors of the Opera Ballet. Two years later, they left the Opera 

and established their own company - The Israel Ballet. That same 

year the Bat-Dor Company was founded with the assistance of 

Baroness Batsheva de Rothschild, and in Kibbutz Ga'aton another 

daughter to modern dance was about to be born - The Kibbutz 

Company (1969). When the Israel Ballet was founded it had no 

financial assistance. It also had to face all the usual hardships of 

a young troupe, as well as the difficulty of finding Israeli dancers 

properly trained in classical ballet. We should bear in mind that 

the Bat-Dor studio, where most future dancers would study -

mainly to become modern dancers - only opened during that 

year. 

A turn in The Israel Ballet Company's development occurred in 

1975. The company was invited to perform in the Israel Festival. 

George Balanchine allowed the company to perform his 

"Serenade", and Felix Blaska permitted it to do his "Electro-Bach': 

The names of Israeli dancers started to appear alongside those of 

stars from other countries, among them Nira Paz, Erez Dror, Iris 

Gil and Na'ama Yadlin-Gindes, joined in the mid-80s by Orna 

Kugel and Wendy Luking-Shapira, who later became soloists. In 

the beginning ofthe 1980s, severallsraeli choreographers created 

pieces for the company, among them Naomi Aleskovsky, Erez Dror, 

Ya'acov Sharir and Amir Kolben. However, as mentioned before, 
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ימפולסקיברטהמאתהשאר"וכלשנייס"שנייסהישראלי,הבלט

The Israel Ballet, "Two by Two and all Together" by Berta Yampolsky 
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fashion. The "teachers" put the children on their toes from the 

very first year, and the split and the bending back of the whole 

torso became symbols of ballet technique. Every year extravagant 

performances were put on stage, with students attempting to do 

. exercises far beyond their capabilities 

Ballet literature was nonexistent. Companies from overseas did 

not come to Israel, and the difficult economic times did not enable 

. traveling abroad. Importing ballet shoes was unimaginable 

Archipova said of the point shoes they used to have: "1 saw these 

awful dance shoes - strong, awkward, heavy. Not dance shoes 

but wood 10gS."1 The low level of ballet, as well as ideological 

hostility, triggered an article against the ballet, published in 

Ha'aretz in 1949: "The traditions of classical ballet are foreign to 

' the Jewish artist. It seems like its manners, which belong in kings 

, courts of rococo times, have been preserved to this day as a wall 

a shield against the echoes of modern times. There is no adequate 

reason for accustoming our children, who yearn for movement 

. and rhythm - and some of them are talented - to such old forms 

It is our foremost duty to explain over and over again that this 

". method, this way, has no truth in it 

The 1 950s saw some improvement. The years of economic crisis 

have ended, and European ballet companies came to Israel, among 

them the London Festival Ballet with Anton Dolin and Alicia 

Markova. From France came the wonderful dancer Jean Babilee 

with his own company, performing Roland Petit's masterpiece 

" Lejeune homme et la mort". The movies "Ballerina", "Red Shoes " 

, and "The Hoffmann Tales" were shown in movie theatres in Israel 

. bringing the stars of the Royal English Ballet to Israeli audiences 

In the mid-50s, Arbatova's studio became the cultivation ground 

for a young generation of dancers, and the place where foreign 

companies practiced when in Israel. Among the young dancers 

, were Zohara Gil-Simkins, Igal Berdichevsky, Reuven Formberg 

Moshe Lazara, Bruria Aviezer, Avraham Meir, Nira Paz, Domi 

Reiter-Soffer, Rina Schenfeld, and many others.ln 1954 Arbatova 

was invited to be on the jury of an international competition for 

classical ballet and character ballet in Vienna. Heading the jury 

was Rostislav Zakharov of the Bolshoi. The first prize went to 

Rudolf Nureyev and Mia Plisetskaya, and the silver medal for 

emenite ץona Levy, a 14 year old girl of ץcharacter dance went to 

. origins, Arbatova's student 

In 1957, the dancer Henryk Neuman immigrated to Israel from 

Poland. For the first time in many years, a dancer of such 

professionalism settled in Israel, a fresh breath of quality and 

standards, unlike any previously known in Israel. The war between 

classical ballet and modern dance was at its end, and Gertrud 

. 1964 Kraus allowed him to teach in her studio between 1957 and 

, Neuman, who had been accustomed to professional ballet schools 

told of his encounter with ballet in Israel: "The girls were dressed 

in long sleeves, with high collars hiding their necks and in thick 

socks - lest, God forbid, the teacher see their bodies. It's hot in 

1 Israel, the smell was terrible. 1 couldn't correct them, because 
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in Monaco, but as the war drew nearer, they decided to move to 

' New York, where they danced with Mikhail Mordkin. The Nazis 

rise to power accelerated the flow of immigration from Central 

Europe to Eretz Israel, and Israeli dance community grew in the 

1930s. In 1937, a dance competition was held, without any 

classical ballet participants. When the People's Opera was founded 

in 1941, composer Marc Lavry invited Gertrud Kraus, the Guru of 

expressive dance in Israel, to join the Opera, and her company 

became the Opera's company. For the first time, the Opera is 

associated with a modern dance company and not a classical 

. ballet one 

Alongside the great developments in modern dance, in 1933 a 

, modest ballet studio was established in Tel Aviv by Ada Treinin 

who had studied in St. Petersburg. The story is that Gertrud Kraus's 

students used to secretly take ballet lessons with Treinin. Those 

were the years when the antagonism between modern dance 

and classical ballet was at its worst. In 1938, Arbatova returned 

to Israel without her partner. Unlike Treinin, Arbatova had 

extensive stage experience. She had danced in the Riga Opera 

for six years (concealing her Judaism), and her teachers were 

Olga Preobrajenska and Alexandra Fokina. In 1941 Archipova 

Valentina Grossman, who was born in Astonia and had studied 

. at a classical ballet school in Leningrad, arrived in Eretz Israel 

Archipova, a Christian, was married to Jewish impresario Arthur 

Grossman, and they were on tour in the Middle East when World 

War 11 started. As Grossman was a Jew, they were afraid to return 

to Europe and decided to immigrate to Eretz Israel. They lived in 

Haifa, where Archipova opened a ballet studio, focusing mainly 

on teaching and creating the first generation of ballet teachers 

, in Haifa. Among her students were Rina Perry, Hillel Markman 
I 

. Berta Yampolsky, Avigail Ben-Ari, Liora Bing and Ruth Eshel 

There were several unsuccessful dreams of establishing a ballet 

the mid-1 940s Alexander Graftsoff, a Russian dancer חן. company 

and choreographer, presented an evening of ballet at Habima 

Theatre. When the War of Independence started, the dancers 

enlisted in the army, the prospect of financial support faded and 

. the company dissolved. Graftsoff, disillusioned, left the country 

Another attempt was made in 1949, when Arbatova, together 

with other ballet teachers and dancers who had arrived from 

-Central Europe - Irena Getry, Mia Pick and Elisheva Mona 

. founded the Folk's Ballet, where the advanced students danced 

The company survived one year and presented a single program 

. on the occasion of Chopin's 50th anniversary 

Neither by Hand nor by Stick 
After the establishment of the State of Israel, as immigrants 

poured into the country, Israeli ballet reached its lowest point. 

New immigrants, searching for income sources, recalled that they 

had taken some ballet classes in their childhood and opened 

"ballet studios" in their living rooms. In order to attract students, 

the students were dressed in tutus, like the wonder-girls then in 
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-Ottoman Empire and then of the British), to be part of the avant Artistic dance in Israel started in the 1 920's. The land of swamps 

garde activities taking place in the cultural- namely, the European and malaria was not an ideal place for the flourishing of artistic 
- world. The tirning was remarkable. Mary Wigman opened her dance, but the starting point for classical ballet was particularly 

iden in the same year during which Agadati ~ school in Dre difficult. While dancing barefoot on the sand in Tel Aviv was no 
performed in Neve Tzedek. That was also the year of Rudolf von easy feat, doing so in satin shoes and tutus seemed like a 
Laban's return 1to Germany after his stay in Zurich during World surrealistic dream. To this was added ideological hostility. The 
War 1. He star1:ed working in Nurenberg and 5tuttgart, where European לrpioneers, most of whom had arrived from Easter 

. Kurt Jooss cam,e to him when he wished to study dancing countries, regarded classical ballet as related to the aristocracy, 
It is surprising that Agadati chose to give a recital in modern to the traditions of a world they had renounced. Although many 

. dance, since wlhat little training he had was in classical ballet were educated people, most of them had never ~ of the pionee 
Just before WOlrld War 1, Agadati visited relatives in Odessa, and seen a ballet performance. 5ince the laws in pre-revolutionary 
as the war broke out he was obliged to remain there for the Russia and in Eastem Europe did not allow many Jews to live in 
duration. There" he was accepted to the Opera Ballet, with which the big cities, only a small percentage of them lived in cities 
he stayed for ttlree years. As soon as the war ended he returned where they could study or view the ballet. Dance companies did 
to Eretz Israel, .3nd lost no time in abandoning classical ballet in not accept Jewish dancers, except for those few who concealed 

;sive dance. He may have felt that as a late starter ~ favour of expre their Jewish origins. As is well known, Anna Pavlova, whose mother 
, he lacked the bclckground and skills necessary for classical dance wasJewish, concealed this fact. Therefore, the pioneers associated 

but it is more likely that - being a zealous Zionist - he dreamt of the ballet with names such as the Marynsky or the Bolshoi -
creating a new dance form in the new Israel. Four years after protegees of the Tzar's regime. Of the reforms in classical ballet, 

. Agadati's recit:al, Rina Nikova immigrated to Israel from 5t and of the daring works performed by Diaghilev's Ballets Russes, 
Petersburg. Nik,ova, whose wealthy family had a special permit they knew only by rumour. 

. for living in 5t. F)etersburg, had studied at the dance conservatory and ~ Thus, in the 19205 there were no cla5sical ballet dance 
Due to her family's objections, she began her studies only at the in Israel, making it difficult to raise a new generation of ~ teache 
age of 16. 5he did not have good technique, but excelled in - even more so than modern dancers. A ~ classical ballet dance 
character dances, which were popular at the time and were . The dancers are ~ classical ballet dancer's training takes yea 
incorporated in ballet pieces. In 1922, when Nikova immigrated required to reach very clear performance standards and to deal 
to Israel, the famous Russian conductor Mordechai Gu linkin with a difficult repertoire. Modern dance, however, was content 

Israeli Opera, and she was appointed prima ~ established thf with dancers who could express themselves and move the 
performing at the Opera she also established a ~ ballerina. While audience, and their technical skills were considered to be 

. ballet school in Tel Aviv secondary to their expressive capabilities. Without professional 
Much vision, as well as a measure of impudence, was needed in dancers, without tradition and without an audience - the 

operas on the Eden cinema stage, which lacked ~ order to raise 4! prospects for the development of classical ballet in Israel seemed 
even a back pas,s. The corps de ballet consisted of a few amateur grim. 

rima ballerina's partner was the danceur noble .:יןgirls, and the The pioneers who opposed the ballet embraced the Ausdruckstanz, 
, David Branin, of whom nothing is known. Unlike the ballet, which the expressive dance which flourished in Central Europe between 

as mentioned, was viewed with hostility, the founding of the . This was a young, avant-garde dance form, ~ the world wa 
, 1929 Opera was regarded as an important Zionist enterprise. In representing ideas of freedom and social involvement. Between 

:Iosed due to lack of funds, and Nikova traveled ~ the Opera was the world wars many of the educated, wealthy Jews living in big 
to the United 5tates. Thus ended the pioneering classical ballet European cities, mainly in Germany and Austria, sent their 
chapter in her Ilife. When she returned in the beginning of the daughters to rhythmics or expressive dance lessons, regarding 
1930s, she founlded the Yemenite Ballet, a marvelous story in its them as important to a girl's education. While the classical ballet 

. Ot pertinent to our subject ןown right, but I dancers of the opera were perceived as morally suspect, the 
)etween the world wars, many artists came to ~ In the 1 930s, modern dancer was perceived as a combative, educated woman. 

, Pauline Koner, Gertrud Kraus ~ ong them dance זוIsrael on tour, al Many Eastern European Jewish girls danced in professional 
Ruth 50rell and the famous Indian male dancer Udai 5hankar. AII companies, such as Mary Wigman's prestigious company. 

. of them, except 5hankar, dancers in the expressive dance style 
The only tour of classical ballet to arrive at that time was that of 

d her husband Valentine Ziglovsky, in 1934. They ןMia Arbatova al 
performed for t 'wo years, but there is no documentation of that 
time. Valentine 'was invited to dance with the Ballet Monte Carlo 

The Dance Pioneers 
In Israel, in the 1920s, dancer and choreographer Baruch Agadati 
performed a recital in Eden cinema, in the Neve Tzedek 
neighborhood near young Tel Aviv. It was a bold act, reflecting 
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-Israelj Dance's Stepson 

, 

השאר"וכלשנייס"שנייסהישראלי,הבלט

ימפולסקיברטהמאת

The Israel Ballet, "Two by Two and all 
Together" by Berta Yampolsky 
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et ווBa וass;ca וC 
n the Historical Circumstances Responsible for the Marginality of ס

Classical Ballet in Israel 
Ruth Eshel 

ce in Israel, classical ballet has ןןince the beginning of artistic da 

been at the margins of artistic acti\,ity and creation. There are several 

-established dance companies in Israel, but only one of classical ballet s 
The Israel Ballet. Unlike modern dance, wl1ere fringe activities thrive, Israeli 

classical ballet has no fringe activities vvhatsoever. The Israeli Ballet is a 

ses despite the difficult conditions גgood dance company, performing to full hOI 

in which it works - one rehearsal hall and no accompanying school. There 

, are some masterpieces by George Balanchine in the company's repertoire 

;ky. The main problem, however, is ~ but most of its works are by Berta Yampol 

that the company did not succeed in raising a new generation of Israeli 

. creators 

So far, all the attempts to establish other classical ballet companies have 

failed. The Haifa Ballet has suffered a harsh blow when Adam Pasternak 

passed away, and is still attempting to re-or'ganize itself. It is doubtful whether 

amber ballet company וit could have been what Israeli ballet is looking for - a cf 

in contemporary style. Valeri Panov's group in Ashdiod is making its first 

, steps. Against this backdrop the importance of the Mia Arbatova Competition 

which celebrated its l0th anniversary last month, is obvious. It is the only 

framework enabling the introduction of new developing talents and of work 

done in Israeli ballet studios. The competition's high standards and the large 

audience that attended it indicate that the public is interested and loves this 

IY is classical ballet a ~ art form. If that is the case, what went wrong? W 

? stepson in Israeli dance 

93 
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