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אורנשטייןשושנהשלבתה-אלדןרגבי

חלוצות-אורנשטייןמרגליתשלונכדתה

 fבטפרווראשוןתוארבעלת .בישראלהמחול

הקאמריבתיאטרוןשיחקה .ופילוטופ'האנגלית

רותשלההפקותבמרביתוהשתתפ;וובימות

יטינעםרוקדים""הערבאתיצרה .זיו-אייל

יגאלעםהלבנים"הכיטאותו"טמטתפתר

"העיר".עיתוןשלמחולמבקרתעזרתי.

הראשוניםמהמדריכים ~לידאנןןטגילה

ל.אבישרהעםריקודיתנועתאתשייטדו

 .שניםכמההלהקהומנכ"ליתענבלממייטדי

בשיתוףלמחולהטפרייהאתבנתה-1984ב

 . 1991עדהטפרייהמנהלתוהיתהמנורגיורא

המחולמגמותיממקימ-לנדרןניתד"ר

למחולהמגמהמנהלת .בארץהתיכוניות

גרמניה,יד,יברמשלאמנויותבאקדמיה

מרבהרמשייד.העירשלהמחולואנטמבל

השתתפההמחול.בנושאמאמריםלפרטם
-'---ד'''דדדך-ד "Vר,,.'דד-ך'ד-,,....,'י Mן'דץ'''ך-דודר-ת,ךתוככב-------------'-------

-החלוםעם"לרקודהטפרמחברת-אשלרןת

 1964-ישראל-בארץהאמנותיהמחולראשית

מרצה"הארץ".עיתוןשלמחולמבקרת ." 1920

שלאמנותיתומנהלתחיפהבאוניברטיטת

באוניברטיטתדוקטורנטית .אטקטטהלהקת

בישראל"תיאטרון-תנועהבנושאתל-אביב

וכוריאוגו-פיתכרקדניתהופיעה .") 1994-1976 (

 . 1970-1987בשנים

וזיה .יהודימחולחוקרת-בריו-אינגברגיןדי

בישראל.קרובותלעיתיםומבקרתבארה"ב

"מחולהשנתוןאתמנורגיוראעםייטדה

מתפרטמיםמאמריה .) 1975 (בישראל"

בארה"ב.בינלאומייםובכנטיםבעיתונים

לשקולות"להקתשלורקדניתכוריאוגרפית

יהודי"פולקלורהחוברתעורכתטפרד".

ואתנולוגיה".

ה fבואתני.מחולחוקרת-גןרו-קדמואיילה

בטוציולוגיה,שניתוארבעלת .קדמןגוריתשל

ל'למחוקורטמרכזתופולקלור.אנתרופולוגיה

ע"שולמחוללמוטיקהבאקדמיהועממיאתני

עלמאמריםלפרטםמרבהבירושלים.רובין

ובחו"ל.באץראתנימחול

ר iתו~בעלתלמחול.מורה-דנקןןרטלינדה

באוניברכזיטתואנתרופולוגיהמחולבלימודישני

אנגליה. ,טארי

ומפיקתטריטא'-(שטיינברג)הרלבשי

ראשוןתוארבעל .הישראליהטרטיסבשירות

:חוג tשנילתוארתלמידובקולנוע.בפטיכולוגיה

 .בירושליםהעבריתבאוניברטיטהלתקשורת

העיר".וב"כלראשון"ב"דברכתב

המורבמחול.שניארותבעלת-ןייטטמדר

טמינרבמכללתותנועהלמחולבמטלול

הייצוזלקומפמורהב.יאב-בתלהקיבוצים

יושבתהיתהרבות.במטגרותהמחולותולדות

והילדהמחולהבינלאומי:ןהארגוראש

) D.A.C.I ( -ישראלףיטנ) 1993-2000 (. 

"עלשלותיאטרוןמחולמבקר-מנןרגיןרא

מייטד .העיתוןטגירתועד-1970מהמשמר"

 ) 1975-1993 (בישראל""מחולהשנתוןועורך

 1998- (בישראל""מחולהרבעוןעורךובהמשך

כמהשלכתבלמחול.הטפרייהיועץ .) 1993

פירטם .ובאמריקהבאירופהלמחולעת-כתבי

 .מחולבנושאיטפרים

למוטיקההאקדמיהבוגרת-עמיתליאןרה

בביתלמחולבטפרייהעובדתבירושליס.ומחול

אריאלה.

לאבאןבמרכזשניתוארבעלת-ענברמרתה

ציה.ימפוזולקמורהוכוריאוגרפיתבלונדון.

חפר.רמותבתיכוןהמחולמגמתמרכזת

שניתוארבעלת-פרלשטייו-כדןריטליה

למחולתיהישראלהטפרייהמנהלת .בחינוך

לוהמחמגמתמרכזת .-1997מאלהיארבבית

זהבירושליסרוביןע"שהאקדמיהלידבתיכון

במכללתותנועהלמחולהמטלולראששנה. 20

 .ישראל""אורות

לטוציולוגיהבחוגדוקטורנטית-רןגינטקידינה

תל-אביב.טתיבאוניברטואנתרופולוגיה

במטגרותמחוללמדה-נבליט Tרןעינב

ומדעיבתקשורתראשוןתוארבעלתשונות.

בבית-למחולהייבטפרעובדת .המדינה

אריאלה.

לוומחקלאטילבלטמורה-רןטנברגהניה

רב-יסדבלימוןראשותוארבעלת .יצירתי

שניארותחיפה.באוניברטיטתתחומייס

באנגליה.טאריבאוניברטיטתמחולבלימודי

 .שלישילתוארדוקטורנטית

התרבותאגףכמנהלכיהן-רןנודוד"ר

יסנבשהתרבותוהחינוךבמשרדוהאמנות

לראשההתמנלאחרונה . 1977-1998

C.O.F.F בישראל. 
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בןרכת IIהדבר 1

הפןעלןת Jהנפשןן 2

רונודוהמחולהתפתחותעלוהשפעתהבישראלרב-תרבותיותעל-כל Iלמחןל 4

גורו-קדמואיילהבישראלוהיהודיהערביבמגזרהדבקהביןגומליןזיקות-ןגלגןליההדבקה 10

אלדורגביאתניכמחןלקלאטי ii1הבלט 16

(שטיינברג)הרלבשיאמורה""מורנהעל-מהבטןרןקדןת 24

טולידאנוגילהאתיופיפולקלורבהשראתאמנותימחול-~טקטטה lלהקת 30

ב"פטרושקה"האמנויותביןהשילובעל-מדינןשיןת lIlבןבןת 35
פך'לשטייו-כדורדטליה

רוטנברגהניהאנדרטוןלדהשליצירותבמבחרהתבוננות-גבןלןתפןרץמחןל 43

ענברמרתהמאריאליטוןעםשיחה-בתןכןנכנטשהמחןלקןלנןע 48

בעןלםפסטי~נלים

בריו-אינגברג'ודיבוושינגטוןלמחולהבינלאומיתהוועידה-המילניןםרןקד'םאל 51

אלדורגבימונפלייהפטטיבל-הקירעלזעירגןףזעיר,גןף 53

מנורגיוראבאטןהשלישיהמחוליריד-רןקדיםביריד

וייססמדרגראהםמרתהשלהמחולטכניקתעלממוחשבלימודיאתר-בצןרהכלןאההדרמה

נבליטרוזעינבשדןד Niבבלט

לנדרוניתוולץטשהשלהמחולעל-לכישלןןןעדים rנגןפים

ןשםכאות,חדשן

מןפעת Iלקרא
רנדוםלהקתשלב"טרילוגיה"וייצוגיהוירטואליותעל-כןריאןגרפיככלי:יה Iטכנןלן
דנקוורסלינדה

חדשיםספרינז

באנגליתטפריםרשימת
נהריןצדפיהמאתלמחןל""הזמנה
פרןןטטנעימהמאתלייצןא""מחןל

אשלרות
אשלרות

ביקןרןת

מנורגיוראכשרןתלגמרילאבהמןת

ת·בכןרן

עמדתלדאורהישראליןתבכןרןתרשימת

אנגלית



קווקזיוצאישלאתניריקוד-מטייביוטףהכוריאוגרףבהנהלתמטייבלהקת

The Matayiv Dance Group. Director & Choreographer: Joseph Matayiv. Ethnic dances of Caucas Jews 
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 rפריפריה/םרכ/איכות,םיננ IIר
המןשגאתגםהצמיח I1יסןדכזכןתתרבןת t1אןהתרבןת-לכלתהליך

הקהל.שלןו~דרישןתיןלטעמןיצירןתהתאמתשעיקרןרייטינג,

השןקכלכלתהתפתחןתשלתוצאההיאהקהללטעםןתנההיע

שמספרמכךנובעתוהיאשוק,ונתחיקהליםעלןהמאבקבתרבות

והןהציבוריתלתמיכההןבסיסמשמשהמאזיניםאןהצופים

בתרבות.הפרטיותלהשקעות

שאלותמעלה-הקהלשלברנל,ייםההצבעה-הרייטיננבמשקלהעלייה

ייטעםעללענןתבניסיןןהאמנותיתברמהירידהמןנעיםאיךכמן:

מתמודדיםאיךאיכןתית? ,אמנותיתיצירהמבטיחיםאיךההמונים"?

תפקידמההיצירה?כות tאיוביןהקהליםהרחבתביןהנינודיםעם

ןמןדרניזציהנורמליזציהעלבישראל,מופתחברתעלחלמוהמיוסדים

השפהעלהמתבססתחילוניתעבריתתרבןתעלהיהודי,הקיוםשל

אןתהמצמצמתאינהאבלהיהודיתמהמורשתשןאבתהעברית,

חשפהןהפוסט-ציוניתהדתיתהמתקפההכנסת.וביתההלכהלנבולות

ןאחדות,ש~נותושינןי,המשכיןתביןמתחהישראלית:בתרבןתדילמות

ןכמותיתאמנןתי!ךפריחהאח,דמצדופתיחות.סגירותןמציאןת,חזון

עללהגןהחילןניהציבורשלהקושי-שניןמצדמקורית,יצירהשל

חיין.אורחועלערכין

התרבותהמדעלשרשהןנש ," 2000חזון-תרבות'תעןדת Iבמסמך

לכלמקןםיש-21ההמאהשלהישראליתבתרבןת t1נכתב:והספורט,

הערכיהרגשיןלעןלמןתרבותיביטןילתתהמבקשןתהקבןצןת

קןבעומיאיכןתמגדיריםכיצדהאיכןתית?היצירהבקידןםהמדינה

אןתה?

היצעיאתלהגדילהפ(אמציםלהגברתנםהביאלכל-התרבןתתהליך

ןבמןסדןתביןצריםןלתמיכההפריפריהבאזןריןהאמנותהתרבות

ןבאמנןתבתרבותהזדמנויןתשןויוןהיאכשהמטרהבפריפריה,תרבןת

ברןבםמתקיימים~אל Jבישהתרבןתמןסדןתןמרכז.פריפריהבין

-ןבארחיפהירןשלים,ןת: Iהגדןלהעריםובשלושאביב-בתל-במרכז

תרבותמוסדותולפתחרבותי,התההיצעאתלהגדילהדרישהאבלשבע.

ונוברת.הולכתהחלשותולשכבותבפריפריה

אליהואשמצייניםכפיהתרב:ות'ן,שלהדמוקרטיזציה I1שמדיניותאלא

הביאהבישראל",תרבותמדינין'תייעלברכהדוחעורכיסלע,והדרכץ

הבאתשלהמדיניותאת,בעברשאפייןהמרכז,שלש"הפטרנליזםלכך

ברמההחלטותלקב~תמקום:ואתפינהלפריפריה,מהמרכזתרבות

 5!:ולרי". tהפולכיווןויותריןתרקורצתוזומקומית

הנחלים'כל I-בתרבותז'ןמרכפריפריהעלבמאמרהוייץ,שןשר IIד

עלכימעידים,התרבותיההיצענתוניכימציינת- 611המרכזאלזןרמים

מופעיםניידותשלסבסודשעיקר'ההממשלה,שלמוצהרתתומדיניאף

במספרירידהקיימת , jתרבוןמוסדותבהקמתהפריפריהוהעדפת

נוברתהתמסחרותשלמנמהוניכרתהפיתוח,בעיירותהמופעים

בפריפריה.ציבוריתב:תמיכההאירועיםוהתמעטותובאמנותבתרבות

האמנותיההיצעקטןהגדולות,מהעריםאומהמרכזהמרחקשנדלככל

בתל-לנפשביקורים Y.:1-2.6יורדבאמנותהביקוריםושיעורהקאנוני,

0.02לבחיפה,אואביב הנורםכימציינתוייץ-ייר Iהקטנות.בערים-

המוסדותמספרהואבאזורו l ~בעירהפעילותרמתעלהמשפיעהמרכזי

בילוילצורתרקלאהתרבותאתההופכיםבהם,הקיימיםהיוצרים

ייניודשלהמדיניותאףשעללכךהסיבהוחברתי.כלכלינףעלנםאלא

האמנותשמוסדותהיא,בפריפריהמשמעותיתהתקדמותאיןהתרבות"

שלהם.השוק"יינתחיאתלהרחיבכדיזאתעושיםלפריפריהצאיםוהי

הצנות,הםתרבות""להיכלותאולאןלמןתהנמכריםהמופעים

להימכריוכלוהםהמזמיניםשלשלדעתםמחול,הופעותאוקונצרטים

המקומי.לקהלהיטב

אי~' Iהסקםורום Iוהאות Iרב-תרסת

רקאינםתרבותיופלורליזםתרבותיות-רבכור-היתו,ךהמושנים

שלוהתנבשותההתהוותהעלהשלכהלהםישאקדמיים.מושנים

והקרעיםהשסעיםעםלהתמודדותחיוניתהבנתםבישראל.החברה

המתקפהועםבהך;מתחוללתהתרבותמלחמתעםהישראלית,בחברה

ייהתרבותעל-ציונים tפוס(היסטוריוניםושלדתיותקבוצותשל

 ,לאומיתתרבותהיאהישראליתהתרבותכילצייןראוי 'הישראלית".

האבותהציונית.התנועהממטרותאחתועודנההיתהשיצירתה

_ 6 

מקובלתשהיתהההיתוךז,'כורלמדיניותבנינודזאתוההיסטורי,

מתןאינהוהריבןיהשןנישלבלניטימיותההכרהאבל .-50הבשנות

 I1.7משותףמכנהחסרתומפלנתמשסעתתרבותיתלמציאותלניטימציה

איוםברב-תרבותיות,הטמוןלאיוםעריםהיוהמסמךמחברי

סקטוריאליתחברהשהיאהישראלית,החברהשללמנזריםההתפלנןת

לאומי,-דתיחרדי-ספרדי,חרדי-אשכנזי,מגזרערב',ממיעןטהמורכבת

להביאיכולהייהרב-תרבותיןתוכדומה.שונותעוליםקבוצןתחילןני,

ןבראשןנהבראשהרןצןתמקבוצותהמןרכבתלחברהחברתי,לפיצול

התרבות,מדיניותשלהיסודהנחותביןולכן, 8עצמן".עםלשוחח

יימדיניותכי:נכתב 1/2000חזון-תרבותב"תעודתהוועדהשקבעה

משותפתתרבותיתליבהלחיזוקתשאףישראלמדינתשלהתרבןת

יששבמסגרתהמשןתפת,ערכיםובמערכתמשןתףבמרכזןלהכרה

ןלתרבןיןתהשןנותלמסןרותונםהערביתלתרבןתלאוטונומיהמקום

 9ברכה,דוחמחברילדעתביניהן".גןמליןיחסיקיוםתןךהשונןת

למשל,שהתבטאה,-רב-תרבןתיותבעברגםקיימתהיתהבישראל

מנןןנים,תקשורתבערוציהנפרדת,הערביתבתרבןתבחינו,ךבזרמים

תרבותםעללשמורשביקשוחדשיםבעוליםמבודדת,תורניתבתרבות

 .הצלחהסיפורהיולאאלהכלאבל-ועודולשונם

השוניםהמגזריםבעייתרקאינההרב-תרבותיותבעייתכינםלזכוריש

הרב-תרבותיותהנלובליזציה.מבעיןתחלקאלאהישראליתבחברה

תרבויותשללהשפעותהישראליתהחברהשללפתיחותגםקשורה

בעיהזואיןמשלה.ייחודיתתרבותלפתחהניסיוןבצדבעולםשונות

מתחשלבקיומומתאפיינותבעולםרבותתרבןיותלישראל.ייחודית

מקומייםמחומריםהנהניזוהמקוריתהיצירהשלטיפוחהביןבסיסי

חיצוניות.ס!השפעותלבין

תרבויותוריסןתוף Iש

בקנההעולהתרבותיות-רבשלהיחידההצורהברכה,דוחמחברילדעת

אחד"בכיווןו"צעידהסולידריןת", t1 ,t1שותפות t1עלהחלוםעםאחד

לתרוםכדיפלורליסטיעצמילביטויהחותרתתרבותיות-רבהיא

נסיםטוען , t1סקטורלשוםנפרדסיפןרייאיןהמשותפת.לתרבות

 !!. t1שיכובדוראוישיישמעשראויחלקית,נבדלסיפורישאבל t1קלדרון,

נבדליםסיפוריםהסולידריןת.ופירוקהחברהפירוקפירושונפרדסיפור

החלופה .בשותפותיפנעולאתרומתםןלתרןםלהישמעראויים

וריבןישיתןףהיאתרבותיןת-לרבןנםההיתוך-לכורהאמיתית

שלבקיןמןכןפרןתאינןהפריפריאליןתהמשנהתרבןיותתרבןיןת.

בן,להשתלב-המרכזלתןדעתלהגיעכדינאבקןתהןהתרבותי;המרכז

קיןמןאתשןללתאינהבמרכזההכרה .מחדשולהגדירןעליןלהשפיע

אלין.בזיקהןמןנדרןתהמתפתחותהמשנהתרבויןתשל

כמןהרב-תרבןתיןת,מתומכיחלקתביעןתלפיהתרבןת,הפרטת



בוכרהיוצאישלאתנירקיוד-אקילובמשפחתלהקת

he Akilov Family Folklore Ensemble - Dance of Bucahra ז
פירוקשפירושההפרטההיא ,ורווחהחינודהפרטת

קבוצותאתגםתחלישהחלשתםההגמןנית.

התביעה .המרכזעםבשותפותתלויהשהצלחתן

פוליטיתסיסמההיאהתרבןתיהמרכזולפירוק

דו "1ר. U'V ,,·החברתי-תרבותילשסעתורמתוהיאתרבותי

ןהפיכתבפריפריהתרבותעידודהחזקות.הקבוצות

להתפתחותהשיתרמוהםהמרכז,מתרבותלחלק

אתמגשיםהחדשהעןלההחלשןת.הקבוצותשל

ראדםהוא . I1בית I1ללקהילה,שיידהואכאשר

רשאי,לאחייב,והואאחרתתרבותואימץאחת

עובדהזוהיהמהגרבשביל Iךןלצר,ןמיכאללדברי

מופשט.דגםולאפנימיקרע

rו<!,.''''''''"''הסקטןריאליותשללתןפעהההסבריםאחד

תרבותשעזבי,

לעןלם

עלמתבססהדתיהפונדמטליזםאוניברסליים.

מפרקים"ו,ליברלייםערכיםלעומתאחדותהאת

והנורמות.ה<נרכיםיחסיןתבחירה,חןפשקיצןניו

 1 , ;' 2000חזוו-תרבותב/תעןדתשטרנהל,זיוה

הישראליתבאמנותןהשתרשןהלכוהאחרןנות

הקןנקרטית,מהמציאןתיותרחשובההאמנותית

לחברהלהחזיר
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אדםבנישלהרתיעההמוסכמות.הנורמותמערכתאתלפרקנועדה

 Hן:ן.ז:ן,.לק;ו-א-ל-אונ+t:ג-~~ן:ןפת:זכ~~נ~ת-..(.Yן:ןוכןת-.נ;כת.ן:;וכע-ללא~ו...םוכן:ןיים~ן: __ .....

היאאלאשלהם,המוצאץהאשללתרבותאולמיסטיקהאובתשובה

 .וריאקציונייםשמרנייםרעיונוהמולידהתרבותיהמשברמאותות

רב-תרסתיתכממילותהםחול

השפעההשפיעותרבותיות-בהומושגבתרבותהדמוקרטיזציהתהליכי

גישותבברכההתקבלו ~ובישראבעולם .המחולהתפתחותעלרבה

להכשירהמאמצים .מנויות~ושילוביניסוייםחדשות,שפותחדשניות,

הביאולתרבות"אדם:לשלזכותוייאתלממשכדיחדשיםקהלים

ליצירותמאשרקהליםר ~יו-עכשוויתיצירהברובושהוא-למחול

וויוו , . hוההמוסיקהחךש'iינבררתחומיעכשוויות
גםאבלבמרכזעירותלהקותלהקמתהביאבתרבותהזדמנויות

 .אלו"הקותבעדיין,קטנהאמנםולתמיכה,בפריפריה

המדינהשלההכרהויות,התרובריבויייאחרות"בתרבויותההכרה

מורשותולפתחלעודדגם~אמורשותשמירתלאפשררקלאבחובתה

בעולםהכוריאוגרפיםדוליליצירה.המקורותלהעשרתהביאושונות,

ואחרים,לוי-תנאישרהניק'בה,רנהכמובישראל,רביםוכוריאוגרפים

בכללבעולםוהאתניבותיההתהגיווושלהעשיריםמהמקורותשאבו

שבאהיצירה,עושרהואהתרבותי!!והדמוקרטיזציהממאפייניאחד

הקשייםאףעל 14.1998 ,' 1בישראהמחוללהקותב"סקרביטוילידי

המחוללהקות .גדול,ואבארץהיצירהדחףבמחול,ותת-התמיכה

רובפעמים. 721הופיעותוכניות-155ביצירות 1998-117בהציגו

גיז,אכרניות,קלאסיותוהאחרותכמודרניותהוגדרו ) 95 (היצירות

הלהקותשמונהידיעלוהויצירות 69מחול.תיאטרוןאופלמנקו

כלסךממוסדות.בלתיצעירותלהקות 29ידיעל-48והוותיקות

 . 87,000ובחו"ל 350,000טכמהיהבישראלמחולבמופעיהביקורים

בעולםהישראליבמחולההענייןאתמגליםואחריםאלהנתונים

ראל.ביהמחולפעילותשלהאינטנסיביותואת

המחולבלהקות,צועייםהשהרקדניםהיא,נוספתחשובהעובדה

סהיבותאחתהעולים.כ~גזריומכלהחברהשכבותמכלבאיםבישראל

המחולפעילותרובכן,כמ~שפה.שלבעיהאיןשבמחולהיאלכך

הכשרהמחייבשאינוני,וההמודרניהמחולבתחוםהיאבישראל

משפחותבניגםוכ,ן .הקלאסי)בבלט(כמוצעירמגילממושכת

ריקודידרךאםהמחול,בפעילולהשתלביכוליםנמוכהשהכנסתן

 .אחרותבדרכיםואםהעם

אחדלכלמאפשרתרבותיים'ההמקורותמכלשואבשהמחולהעובדה

היצירותרוב .יישייכות"<גישלהבקהלמהצופיםאחדולכלמהרקדנים

דרךחיפושימאפשרומחייברצוייימודל"והעדרועכשוויותמקוריותהן

רב-כפעילותהמחול ת'! tמחזקיםאלהכלמגוונת.מקוריתויצירה

תרבותית.

ששובהן ,אביב-בתליושבות , 11מתוךשמונההמחול,להקותרוב

מחוץלהופיעמרבותקות jהלראמנםהוותיקות.הלהקותשבעמתוך

-1996בהמחולמפעילותאחו,ו 52עדיין,אבלשלהן,לאולמות-הבית

שבוהגבוהההמחולבפעילותהבולטהשניהאזוראביב.-בתלהתקיימה

יושבתהקיבוציתהמחולשלהקתמכךנובעוזההצפון,אזורהוא

 .בולהופיעומרבהזהבאזור

מרכזביוהשוויוןחוס'ראתשערכהבסקרמציינת 15וייץשוש

לעיירות ,לפריפריהמביאה IIלעםאמנות IIהאמנותי.בהיצעלפריפריה

אחת .הגדולותבעריםהמחולמהיצעשונהמחולהיצעהקטנות,
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המתבטאת ,"לעםב"אמנותגםייהדמוקרטיזציה"היאלכךהסיבות

 _ __ו.כ- ·י·וכ:ן~··;ז~ננעשית;ןפיההגלפ-ז::נכיןע.Q..ן:jהוכופ.עי~ mשבחי:ןכ

 .מתווךכגורםרקמשמשתלעם"אמנות"ומקומיים

ולהתנותבפריפריהבמוסדותלתמיכהעדיפותלהעניקמציעהוייץשוש

לתמוךלאומית;עדיפותבעליבאזוריםבמיקומוחדשמוסדהקמת

עלרקלאמבוססשיהיה ,הניידותעקרוןפיעלגםהמחולבלהקות

בהתחשבותאלאמוסדכלשלוהכלכליותהשיווקיותהעדפותיו

כמהשנהכללבחורמציעההיאכו,כמוהארץ.אזורישלבצרכים

הכרטיסיםמחיריהוזלתלצורךשיסוסבדו ,איכותייםמופעים

גםקיים "ייהדמוקרטיזציהשלהמזיקותמההשפעותהחשש .בפריפריה

במאבקנמצאותאלולהקות .הוותיקות-ציבוריותהמחוללהקותלגבי

שלvךההלרלהנטייההתמיכות,הנדלתללא Jותדהישר

הקהל.שלטעמועםוהתפשרותהתרבותיהפופוליזםהגדלת

ויכול ) 7Iהיובלייפעמוניומופעבת-שבעלהקת ,(למשלבעברנפגעהמחול

מהנטיותהישראלית;בחברהוהשסעיםמהמתחיםבעתידלהיפגע

דתי.פונדמנטליזםואלכלכליותמצוקותאלהמתחברותהתרבותיות

הןבישראלהרב-תרבותיותאתלהגדירנצליחאםנשכרייצאהמחול

בחברהשוניםמגזריםביןהתרבותייםההבדליםלביטויכלגיטימיות

משותפים,במכניםכצורךוהןהשונות,המורשותועידודהישראלית

נסיםזאתמכנה-שותפות"בתוךליותייפלורוסולידריות.שותפות

בדלנותמטיפוחלהימנעאבללפלורליותביטוילתתייישקלדרון,

יוכלאזרחכלאםמשותף,מכנהעםחברהכאןלקייםנוכל 16 .ואיבה"

להתנערהשואףהישראלימהקולקטיבכחלקזהותואתלהגדיר

זהותואתלהגדירלויתאפשרזאתועםעדתייםממאפיינים

הערביהציבורייהיבדלותמשנה.קהילותשלבמסגרתגםהקולקטיבית

קהילותשלההיבדלותומידתבמיוחדגבוההלהיותיכולהוהחרדי

הדתיות,הקבוצתלגבי Iויונה.יוסימצייןנמוכה",להיותיכולהאחרות

-האחתאפשרויות:שתיישהליברליזם,ערכיאתמקבלותשאינו

משותפים,וערכיםמטרותולגבשלזהותיוכלווהחרדיהחילוניהציבור

דו-קיוםמערכתלפתח-והשנייההליברליזם;לערכיגניעהלהםשאין

מקוםשיינתןהאפשרותהערבים,לגביהסובלנות.עקרוןעלהמתבססת

ולכןגדולה,אינההערביתלמורשתהמשותףהישראליהתרבותיבאתוס

לצדהייחודיתמורשתואתלפתחהערבילציבורלאפשרחייבים

 .הלאומיהיהודיהציבור

יונקהוא .לעילשצויןמהסוגלרב-תרבותיותדגםלשמשיכולהמחול

מגבשיםויוצריוובעולםבארץהשונותהמורשותשלמהשפעות

והלאהצעירותבלהקותוגםהציבוריותבלהקותגםבהדרגה,

עלהמתבססתהעכשווית,המקוריתהאמנותיתשפתםאתממוסדות,

גםעמדהמחולוהקולקטיבי.הביוגרפיהזיכרוןועלמקומייםחומרים

עלהתפשרוולאהעזויוצריוכביכול; IIהאליטיזם IIנגדבלחצים

לקהלהגיעוזאתועםהאמנותי,למצפונםבהתאםיצרוהםהאיכות.

צעיריםלקהליםלהגיעהצליחותו",ייעכשוויאףעלהמחול,גדול.צופים

מתפתחיםלמחולהספרבתיוהתיאטרון.המוסיקהמאשריותר

תרבותעידודשלמדיניותרבים.תלמידיםובהםגבוההלרמהומגיעים

הגדולות,לעריםמחוץמחוללהקותלהקמתלתרוםעשויהבפריפריה

גםמסוימתובמידהרמוןבמצפהבירושלים,בגעתון,החלשכברתהליך

 .שבע-בבאר

וחברהחרבןח ,םחןל

- "התרבותי"הניכורהיאהישראליתהחברהשלהיסודמבעיותאחת

 ,הדתיותוהקבוצותהמזרחמעדותרובן ,מבוססותהלאהשכבותבין
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גומלין,זיקותביניהםמקיימיםבישראלהיהודיוהמגזרהערביהמגזר

בצדנוצרו,אלותהליכיםמכוחממשיים.וקשריםדו-סטריותהשפעות

:אמצעות Iביניהם.דומיםדפוסים ,מגזרכלהמייחדיםאלמנטים

השימושזו.ה rהנרלבחוןנוכלוהעבריהערביהדבקהמחולשלגלגוליו

ושירהמוסיקהתרבות, ,שפהשקיימותכשם-עבריתדבקהבמונח

והערביהעבריהמחולשלהישויותשתיאתלבודדמטרתו-עברית

בניתוחמתמקדאינוהדיוןשביניהן.הגומליןבזיקותדיוןולאפשר

האלמנטיםביןהאינטגרציההואהדבקותבמבניהמובילהעיקרון

ההקניה .והאלתוריםהיסודדגמיהמשתנים,לאלמנטיםהקבועים

נעשית ,רבותמסורתיותבחברותכמוהערבית,הדבקהשלוהלימוד

כשהילדיםוהקהילה,החמולההמשפחה,בחוגייטבעית",בדרך

 .חיקוישלבדרךמהמבוגריםולומדיםבאירועיםמשתתפיםוהצעירים

ומתוכנן.מובנהפורמליללימודזקוקיםהםאיןלבגרותבהגיעם

עלהחוזרהפזמוןעלמבוססהערביתהדבקהשלהמסורתיהמבנה

שהםהריקו,דשלהמשתניםהחלקיםביןהמופיעצעדים,אותם

שלפיתוחיםהםהאלתוריםהדבקה.ריקודיאתהמגוונותהווריאציות

כמנחיםהןלבצעם,מסוגליםהמצטייניםשהרקדניםיסו,דצעדי

מיומנותםאתהמפגיניםכסולניםוהןהרוקדים,שורתאתומובילים

--------דבחברדרהמסךרתה-תיוא-אח-המחולרהשוודררלעידכהיצבךךלפכ o-י-.,.דת r:סודתLכקאס~ J:דאלו'r,א..,ךגדבקה ilל·-Vהךיקזדייםהאלמנטים

ןגלוגליההדבקה
יבשראליהדהידדהעריבנמגזרהדנקהניןוגמליןזיקית

ומגמותהמשכיותשלמגמותביןהדיכוטומיהאתהמשקפיםוחברתיים

גודלסבדרתהלתמועדיםאנוואכן, .המסורתייםבדפוסיםשינוישל

מאז,הערביתבחברהדבקהובמיקוםבפונקציהבאופי,בצביין,שונה

היום.ועד ZOה-המאהראשית

פעילותשניתל' l'Jניסיוןמתוךשנאסף ,מצטברידעעלמתסבסהמאמר

גזרו-קדםואיילה

תהלוכותחגיגות,חגים,טקסים,אירועים,שלושוניםרביםממרכיבים

קהלללאקיוםלוואיןעצמו,ברשותעומדלאהמחולושמחות.

רוקדיםשלקהלזהואםביולאירוע,מלאשותףשהואמריע,אוהדים

צופים.שלקהלזהואםובין

ניהן,למהליכותכיללים:הדבקהמחולשלהתנועתייםמרכיביו

וכןוהערביהי·הודיהציבורבקרבוהאתניהעממיהריקודבתחומירבות

המנחה.הגישהכלליוהןמדעיהןרלוונטי,חומרשלוקריאהלימודעל

תיאורטיות.יסודהנחותעלאומחקריתפרדיגמהעלמבוססתאיננה

םהיהדבקה?

ידועמאודמעטהיסטוריים,מחקריםוהעדרבכתבתיעודהעדרמשום

אתמשייכותהקיימותהעדויותהדבקה.שלהקדומיםמקורותיהעל

שלהפצתןערבים.חייםשבהןולסביבותהתרבותלמעגליהדבקות

חלההמאגרבובארצותוהקרובהמזרח-התיכוןארצותבכלהדבקות

גברי,שורהכריקודהדבקהאתלהגדירנהוגהאיסלאם.התפשטותעם

-האדמהלעבודתקשורהיותועלמעידותהיסודיותשתכונותיו

חזקות,כתפייםתנועות-לוחמהלמרכיביוכן ,והקפיצותהרקיעות

והאחדותהאחידותויסודבשורההריקודעצםועידו,דהלהבהקריאות

הדבקהאיןבפועלאולםצבאית.אחידותהמזכיריםהרוקדיםשל

ישישראלבארץערביות.נשיםידיעלגםנרקדתוהיאלגבריםבלעדית

בפרטהערבית,האוכלוסייהבקרבמרכזימקוםהדבקהלריקודי

עממיריקודהיאהדבקהעירוניות.אוכלוסיותבקרבגםאבלהכפרית,

המורכבתה'ערביתהאוכלוסייהבקרבבלעדיוכמעטביותר,ושכיחנפוץ

ובדווים.דרוזים ,נוצרים ,מוסלמים-שונותמקבוצות

עקבהנחותהתקדמות,כדיתוךאובמקוםרקיעותוניתורים,קפיצות

אועורפיתבשורהקדימהכללבדרךהםההתקדמותכיווניבהונות.או

תזוזהגםקיימתאבלימינה,רובפיעלהצדהחזיתית,בעמידה

ביניהןהמתחלפותידייםאחיזותשלמגווןכוללהריקוד .שמאלה

הגוףלצדיצמודותוזרועותצפופהשורהבין-במרחבשונותבעמידות

אחיזותישזו.עלזונשענותהרוקדיםכשזרועותמתרווחתלש.ורה

מאחוריאוהגוףלפניכשהידייםאצבעותשילובתוךכפופותבידיים

ובאחיזותבצורותהשינוייםאבנטים.אוחגורותאחיזתוכמובן,הגב.

בצעדות.השינוייםעםבבדבדמתבצעים

חלקשהןרקיעות,כולליםהריקודשלוקצבייםצלילייםאלמנטים

במצביםכשהידייםקצביותכפייס,ומחיאותהמוסיקלימהליווי

קריאותמצטרפותלאלו .הצופיםקהלגםמשתתףבמחיאות .משתנים

המעבריםעלהרחב.והציבורהנגניםהרוקדים,שלועידודהלהבה

המצטיין,הרקדןגםשהואהמחולה,ראשמנצחלמשנהואחדממצב

והנגן/ים.הזמר/יםעםבתיאום

הריקו,דהקדשתמעיןאיטי,שיר-ה"מאוואל"מקדיםהדבקהאת

הקצביותהרקיעותמופיעותה"מאוואל",בתוםסולן.זמרשמשמיע

הרוקדיםולחימוםבריקודאחידותיצירתלשםבמקוםבעמידה

מלוויםכשהתופיםגבוה,להילוךהריקודנכנסמכןלאחררקוהאווירה.

נ.נ.



שירתאנטי-פונליות,הווהנגינההשירההנגינה.אתו/אוהשירהאת

מגוווקבוצות.שתיביואולקבוצהסולוביואולסולוסולוביומענה

ביניהםהריקודים, ת~}מלווהודו-קנייםחד-קניים

מערביםלאהדבקהבריקודיהמוסלמית,ובפרטהערבית

לעיניאותםהחושפיםבמקובוותרוקדיםהגבריםיח.ד

רגועיםמקטעיםלסירוגיועובריםבדבקותוברחבות.:בכיכרות

זמוכךלהימשךיכולהריקודמתפרצים.דינמייםלקטעים

במקומותלרקודאמורותהנשיםלנוח.הזדמנותלרוקדיםיש

דפוסיישזאת,עםיותר.גות Jוצנומאופקותריקודיהוותנועות

בלוויותהנדקדנשיםן'יקודגםישולנשים.לגבריםמשותפות

-------------ח,.,,-,'-רד,'"-"·חr-ד rדו,'ד-\'! V-והןודו"-

ית iהםסורחהערביתדבבקה

מסלולשונות.מהשפעותכתוצאהתמורותחלוהמסורתית

והאינטראקציותהיהודיםנם Jמהשכנותכתוצאההתפתחאחד

בעיקרשכנות,ערביותמארצותמגיעותאחרמכיווו

ערביות.וזמרמחולתוכניותהמשדריםוהרדיו,הטלוויזיה

העיקריתהפונקציההלהקה.היאהמפתחמילתאלו

להדהים,להפתיע,מחיר,בכללהרשיםהיאהמחוללהקותשל

הכנסתידיעלמושגתזותכליתצפייה."ייהלםמעיוצופים

ועממיים.מסורח:ייםולדפוסיםלתבניותזרים

עאדלמצביעיםבישראל"הערבית:החתונהתרבות-יימברוכ

שנישלבהקשרמעניינותנקודותכמהעליחיהחאג'

בדפוסילתמורותרבהבמידההאחראיםלעיל,שצוינוההשפעה

העממי,המחולתחוםאתגםהכולליםהשונים,מרכיביהועל

תהליךעברווהשיריםהמוסיוזהרק"לאכותבים:הםוכך

שוניםעממיים'יייקודיםגםאלאהתמערבות,כלומר "

מחגיגותונעלמתהולכתלדוגמה,הקבוצתית,הדבקהאליהם.

הדבקה ] ... [וביחידיםוגות 1ב:ריקודיםתופסיםמקומהואת

ריקודלהקותבומתנז.:חותהאחרונותשבשניםעממי,

חלקהמוזמניםנטלוסורתית,המבחתונה ] ... [שוניםבכפרים

שלבכלשליווהמיוחדים,ובשיריםהכפייםבמחיאות

להצלחתחשובהתרומהתרמוהמוזמניםכזהבאופוהחתונה.

המוזמניםרובאתהפכההערביתהחתונהשלהמודרניזציה

הנגינהכליעלוהזמרים,הנגניםלהקות ] ... [פסיביים

המסורתיים.שיריהםועלהעממ'ייםהזמריםעלגברושלהו,

באולמותוהצעירותהצעיריםעלכיוםהחביביםהמודרניים,

ירשו ,].ק.ג.אורוק,פופן'ריקודיסלונייםלריקודיםכמובו[הכוונה

הסחג'ההכפרים".בכיכרותוהדבקההסחג'השלמקומםאתרבה

לפניםהמתנועעיםבלבהגבריםשלמקבילות)שורותשתי(או ,

הקצבייםודבריושירתואת 1המלווךקצובותכפייםמחיאותתוך

אחריועוניםוהמשתתפיםלחתו,שבחבדבריזהחלק,המנחה

דחייה.נ:קראהבדווייםאצלזהמנהגקצביות.

בלהקותבפרטרוו, rIהאבעשורשהוקמורבות,דבקה

רוקדיםובנותבניםהמינ'ים.ביוההפרדהמחסוםנפרץ

שילובידיעלההופעהאתמגווניםהכוריאוגרפיםזו.בצדזה

בנותעוזבים,בניםתלבות, IVמבנותרוקדים,בניםלסירוגיו:

עלמצביעהזותופעהיוזד.רוקדיםכולםשוב-ובסיום

היהודיות.מהלהקותים

אתהמקורי.יופייואתמאבדוח;הערביםהרוקדיםשל

2 iפCJl! 

התפורותשמלותתופסותבידהרקומותהיפיפיןתהשמלותמקום

נשכחבלוצבעים,דןגמאותשלבניבובמבריקים,סינתטיים,מאריגים

האקזוטיהמסורתילבושםעלבערביםבעברהתקנאנןכמהעד

שיתאימולבוש,ותבניותדנמיםליצורנאלצנואנובעודוהמצודה

המודרניים.הישראגייםהעםריקודילהופעןת

חשמליבאורגולהשתמשהערביותבלהקותמעדיפיםלאחרונה

אתהחוצההדוחקיםכליםלריקודים,קליהמוטיבליוויוטינתטייזר

רבית, Yההמורשתכסמלילכהומלסיפיםוהמתופפיםהזמריםהחלילים.

חשבוועלהצטמצםהעממישאופייםריקודיים,מרכיביםכמהישנם

iדאזm דרדודוקודה-י:סwסאדלliמנRרצתיילpזסבiהמבכיu נ.I,f ..ג u')I 

הריקודמרכיביהצופים;לקהלבהתווחסותחזיתיתבאוריינטציה

מקוצר,הריקודמשךהצופה;ישתעמםלבלרבהבמהירותמתחלפים

 >'Iאלהרוקדיםחווייתאתלבטאאיננהשמנמתוריקודשלטיבוזהשכן
הצופים.בקרבח.וויותליצור

מדריכיםיהודיות:מלהקותדנמיtכאימוץשלנוספתדינמה

ואףעצמםעלמעידיםערביותדבקהגהקותשלוכוריאונרפים

וכמוהמסורתיים,המחוגגדפוסימונבגיםהםשאיןמתפארים

אתמושכיסמעניינים,יפים,וצוריתצעדיםממציאיםהםנםהיהודים

הצופים.אתמשעממיםופחותמונוטונייםפחות-ובעיקרהעיר,

הערביתבדבקההמוסיקגיגגיוויהריקודביןהקשרשגהשוואה

מהותיים:הבדגיםגהבליטעשויההעם,ריקודייתרבכגכמווהענרית,

חגקיגביוהמננינהחגקיביומגאהחפיפהאיוהערביתדנבקה

באותהגהתרחשיכןגלאחרתאחתצעדיםמתבניתהמעברהריקו.ד

העבריותובדבקותהעםברקודימשתנות.נעימןתגפיוגפעמיםנעימה,

השירחלוקתגביוהשוניםגחלקיוהריקודחגוקתביומגאהחפיפהיש

גשירמתייחטייבית"העם,ריקודישגהמילווהגדרותפי(עגגחגקים.

ויותר.חלקיםמשנימורכבגהיותיכוגוהואסופו,ועדמתחילתו

ראשוו,כחלקלהופיעויכולבית,בכגהחוזרחלקאיתוהואייהפזמון"

מננינה,אותהלפיהפזמוןנרקדכלל.בדרךהשירשלאחרוןאואמצעי

בפזמון.)~ריאציותישגפעמיםאבל

פעות ..והורות pם-הערביתה Pהדב

ישראלבארץראשיתהיהודיםעלהערביםשלהחייםאורחותהשפעת

להגוהיתהשמשימתההשומר",ייאגודתהקמתהשנייה.העלייהימישל

באורחהביאהערבים,שלהתננולויותבפנייהודייםיישוביםעג

העוליםהנליל.ערביילביוהשןמריםביןמגעיםליצירתפרדוקסלי

ומריקודיהםמשיריהםמגבושם,הוקטמוממזרח-אירופההיהודים

השומריםלחיקוי:מושאגהםנעשוואגההערביםשלהאקזוטיים

מגפייםנעגוועקג,בכאפיותראשיהםאתכיטובגלביות,התגבשן

ואתהדבקותריקודיאתאףאימצוהםהערבים.כמוטוסיםעלורכבו

פרידהברצביד"רהחגיל.בלווייתבערביתהשירהבפרטנעימותיהם,

ה-סן,שניתמראשיתבמאמרוזותופעהמתאר

סוציאגיסטים,ציוניtכחגוציםלארץ-ישראגהגיעוהשלישיתבעגייה

אידיאוגןגיותהחדוריםאחרות,מרכז-אירופיותומארצותמנרמניה

אתלעצבוביקשובקיבוציםהתיישבומהם Dרבירומנטיות.גאומיות

(ישיוןתוךמוכרים,בלתיבדפוסיםחדשות,מידהאמותגפיחייהם
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זוסבביבההחשדה,סבביבתםלהתערות

עודביהפלחים,מקומיים,ערבים

גמל,אוחמורדייעלהומבלתהפשוטה

בגמלהקוצריםשלתונעותיהםהזריעה,

לטבעהקרוביםהצאו,

במחרשתוהחירש

הזרייה,שיטותגבורו,

מראותהמאלמית,

-עיניהםלגנדלתחייהותקהבהתניידןמכדמויותלהםשנדמי-אלו

המחיל,בתחימיצריםליהשראהמקירישמשידמיינםאתעיררו

הטבעלחגיטסקיםגיצובעלששקדיוהתלבישות,הציורהמסויקה,

---בקיבו-----:םיצזו"ופו,להתגשבהחלושדפוסיהםיאלקnnית,

בנירובםירקדניות,"ניםרשלשמותיהםאתלהזכירהמקיםכאו

האקספרסיוניסט,יהמידרניהמחוברכיעלשחינכיהשלישית,העלווה

דפוסיםליצירהצורדעםדדלהתמשניסייבאוסטריה,בגרמניהכעיקר

אגדתי,ברידהחדשים,יםהחילאירחיתהחשדהסלביבהמתאימים

נתוהפורה,דמייניאתליקיההמקימייםהערביםהתישביםשדמויית

לאההקיביציםחכרית ,ריויבצשליסהיליבריקודימשליביטיילהם

וכושמואלבגוצשקהחרי,זעכישטירמורבקהיוחןנ,רבמתרבנשטייו

דמייןנאתגמיסיותקיביץ,חברותשאיןנקדמו,יגיריתכהוירדנה

לעיצובמכרעתתרומהיתתיריככדוהמחילהתניעהתנחוםהפירה

הערביתההשפעהים,בקיביהחקלאייםבחגיםהטקסיםדפסוי

אףשגדלוהמלחינים,נוצר,התנועתיסבגנוובייתרבולטתוהמזרחית

בגווניםמיסיקהלרקדניםמספקיהמערכית,המיסיקהברכיעלהם

רביםהמתהיוה,המחול"גונועםאחדכקנההעולהיערביים,מץרחיים

עםהפכובהם,חשיכביכמיהיייאלילטסקיםשונרצימהריקודים

יביניהםהטקסיות,למסגרימחיץהונקדיםעםלריקדויהץןמ

הדכקה,סבגונוריקודים

הישראליים,העםידיריתנועתלראשינה~גתבשה 4Oה-שבנות

התקיים-1944בהעידבת,בתהיישבןתעכיקרקטנים,במימדיםתחילה

 ,קדמוגיריתשלביוץמתם iדליבקיבוץהרשאווהארציהמחולותכנס

הקיבוצית,התנועהומ~סדיתההסתדריתשלוחינודלתרבותהמרכץ

גדולים,מחוליתכנסימישהדליהבקיבוץהתקיימי 1968עד-1944מ

הצופיםקהלגםוכמיהי ,ס:לכמכנסגדלוהמשתתפיםהלהקותמספר

המגזרהיהשאחריי,י,כנסיםוככלהראשווהכנסמאזההפקה,ימימדי

ייישיביםסהביבהמישייבדבקהלהקיתידיעלמיוצגהערבי

במחנהגםכמיהראויה,עימישלהבמיתעל,שהופיעוייתרמריחקים

שבי ,-1947בהכנסמיוח'לצייוראויהציפים,ובקהלהריקדים

תננאיהגדולהפימביהמופעהתקיים

נמשכההעיצראףעלהיהידי,היישוב

החמה,הנץ

עלהבריטיםשהטילילילה,

עדהלילהכלהמיפעים

- j O\fPiו;ד;;



למרביתממרביתמדבקמביז

התפתחותשלמודליםשנימייצגיםהעבריתוהדבקההערביתהדבקה

חלקש.הואמסורתי,מחולמייצגתהערביתהדבקהמנוגדים.בכיוונים

ול\!(מרםהקיימיםבדפוסיםלדבוקהמנסהדורות,רבתממורשת

המביאיםוישראליזציהמערביזציהמודרניזציה,שלתהליכיםולבלום

שלדופן:היוצאהמודל .במסורתלכתמרחיקותולתמורותלשינויים

והיווצרותהתהוותשלבתהליךהנמצאיםהישראליים,העםריקודי

מלכתחילההפרוצהעכשוויתיצירהמייצגרבים,ממקורותיניקהתוך

וכלל-עולמיות.מקומיותלהשפעות

פעיםמוהעבריתהדבקהריקודיגםכמוהערביתהדבקהריקודי

המפותחיםהקומוניקציהומאמצעימודרניותמטכנולוגיות

טשטן~דjןודדוחיתלv-בIכגIכשדול- "tjלי Sffהפ-ור j5חו-ב-םכככךיהדומיננטו

רפרטוארביןמהותיהבדלבעינונשאראלו,תהליכיםאףעל .הקבוצות

לביןהערבי,במגזרהעממיהריקודשלבלעדיהכמעטכנציגהדבקות

אחתרק'היאשהדבקההישראליים,העםריקודישלהעצוםהמגוון

מהם.

הנרקדיםרביםריקודיםכוללהישראלייםהעםריקודירפרטואר

הצדקהשא~ןיידבקותיי,קיימות .הדבקותעםנמניםשאינםבשורות,

לקוחותשלהןוהאחיזותהתנועותשהצעדים,משום ,זהבשםלכנותן

מצוייםמהדבקהאלמנטים .מזרחימאשריותרמערביריקודמסגנון

ותנו~ותצעדיםתיאוריכךעלויעידודבקות,שאינםבריקודים

ניתורים-דבקהייייניתוריכמו:העם,ריקודישלהמונחיםמלקסיקון

ניתורתוך'-הקשהייייניתורילצד;מצדהמותנייםסיבוביתוךבמקום

מנתרת. mהרגלאלמקישהאחרתהרגלכשעקבהצדה,אחתרגלעל

האחרת,גרגלחזקהרקיעהתוךמנתרתאחתכשרגל-הקפצהייייניתורי

ועו.ד

עלדבקותהמכוניםהישראלייםהעםריקודיאתלתאראפואאפשר

הערביות,לדבקותמאודהקרובותדבקותהאחדשבקוטבו ,רצף

ובקוטבערביים,ובשמותבטקסטיםבמנגינות,שימושכדיעדלפעמים

עלאייםיי.יידבקשאינםאלמנטיםאוצרעלהבנויותהדבקות-הנגדי

אחרתאוזובקרבההמצויותהדבקותיתראתלמקםאפשרזהרצף

הקטבים.משנילאחד

הערביות:לדבקותמאודהקרובותלדבקותדוגמאותכמהלהלן

היחיד),ריקודו(זהופרסרמשההואשמחברהרפיחיי,יידבקה •

אחיזותהעמידות,הצעדים,טהורים:ערבייםמרכיביםעלמבוססת

יותר.מאוחרבשלבלונתחברועבריותשמיליםוהלחן,הידיים

רביםהברויטיםריכזושבומחנה , 1946ביונירפיחבמחנהנוצרהריקוד

זקיפותאת"הפגינוהעצורים '.השחורהיייהשבתלאחרהיישובממנהיגי

יוצרזו.דבקהברוקדםהיתרביןשלהםהגבוההמורלואתקומתם

אותםעיבדמריקודיהם,אלמנטיםליקטהסביבה,בערבייצפההדבקה

נטייהיש .היוםגםהנרקדאהודריקודויצרללחןבהתאםלחלקים

כריקוד-עםאבלהופעתי,כריקודבפרטגברים,לריקודזהריקודלהפוך

 .נשיםגםבומשתלבות

ייאלאהערביהשיראשריאל.יואבהואשמחברהדלעונהיי,יידבקה •

המתלווהובריקוד ,הערביבמגזרובעריםבכפריםביותרנפוץיידלעונה

 .פרטיקולריותוריאציותבצדאוניברסלייםאלמנטיםקיימיםאליו

טהרתעלואחיזותצעדיםשלאלמנטיםמצוייםאשריאלשלבריקודו

במהדורהנעלמו(המיליםערביהואהלחןואףהערביתהדבקה

 .העברית)

שאותןבתים),(שלושהוריאציות,משלושהבנויהמשולשתיייידבקה •

ערבייםמריקודיםגרט-קאופמן)עדיין(אזקדמןגוריתליקטה

מילים.קיימותלאכאןאףערבי.ללחןיייקיייסבדראןתןןהתאימה

התימנימוצאואףעלהלוי.מושיקןהואשמחברהדבקהעבודיי,יייה •

 ,מבנייםמוטיביםמהןלמדערביות,להקותעםלעבודלויהרבה

הדבקאיןהסגנןאתןבעיקראחיזות,צעדות,שלאלמנטים ,צורניים

ביניהןייחדשותיי,דבקותביצירתאלובחומריםהשתמשהוא .הערבי

שמונהשהםהריקו,דחלקישמונתערביים.מרכיביושכלעבןדיי,יייה

כולםהריקו,דסגנון-לכלומעלהשם ,הטקסט ,הלחןוריאציות,

העJ:ח-הקונרו

(שמואל)ויקיהואשמחברההמקור),עלמעיד(שמהדרוזיייידבקה •

הדרוזית,מהדבקהשאוביםהריקודחומרידליה.קיבוץחברכהן,

מפזמוןהמורכבהריקודמבנהאפילו .הערביותלדבקותבכלהדומה

אופיינימבנההואוריאציות,ארבעשהםבתים,ארבעהביןהחוזר

עלמעידדבקות,הרבהשיצרשוויקי,לצייןמענייןהערבית.לדבקה

אם .מימיודרוזיותדבקותראהלאדרוזיייידבקהאתשיצרשעדעצמו

אתבריקודו?הדרוזיםהחומריםהשפעתאתלהסביראפשרכיצד-כך

גבעון.אוריהמלחיןחיברדרוזייליידבקההלחן

מןהרחוקותדבקותשלהנגדי,הקוטבאתהמייצגותדוגמאותכמה

הערבית:הדבקה

בריקודהחומריםל. IIזחרמוןשלוםהןאשמחברהדייגים",יידבקה •

 .וכללכללהערביתלדבקההאופיינימהרפרטוארשאוביםאינםזה

 .המערביהמחוללסגנןןיותרקרובהסגנןן

• II הריקודאתיצרההיאשטורמן.רבקהבידישחוברהגלבוע",דבקה

(גיסה)שטןרמןחייםנפלשבהןיזרעאל,בעמקמאורעותבהשראת

ונסיגההתקפהשלמוטיביםמבטאותהתנועותהגלבוע.למרגלות

אתולהישבר.לסגתונכונותנלאיריקודיביטוילתתבניסיוןלסירוגין,

המגיעעמידתנןכוחאתמבטאהטקסט.עמירןעמנואלכתבהלחן

הריעלומטרטלטל, ,טלטל,טל, IIבמילים:האחרוןבחלקלשיא

ואלטלאלהגלבועייהרידוד:בקינתהקללהכנגדבמחאההגלבוע",

בגווןצבועהואערבי,אינווהלחןהתנועותסגנוןכיאףעליכםי.'מטר

 .מזרחי

והמגזרהיהודיהמגזרביןדפוסיםאימוץשלהאקולטורציהתהליכיאל

אלמנטיםאימוץשלתהליכיםגםהתלוו ,לעילשתוארוהערבי,

לצדהמגזריםבשנידומותלתופעותעדיםאנווכךאחרים.ממקורות

 .קבוצהלכלייחודייםדפוסיםשלקיומם

ביבליוגרפיה

זלמןמרכזהוצאת ,האיסןאסבארצותהיהודיסד7ות Iת(עורר),שמואל ,אטינגר . 1

 .א·תשמירושלים,שזר,

פרילאבישראל,מחולופורקו,אחדותשןמסורתימחון-הדבקה ,נעמין,בהט-צרו . 2

תל-אביב. , 1979

המרכז ,בישראןהערביתהחתונהתרבות-מברוכ ,יחיה 'חאגוקוטא.'מנאע ,עאדל . 3

 . 1995 ,בישראלהערביתהחברהלחקר

 ; 1982 ,תל-אביב ,מטדההוצאת ,בישראןעודתריקודי ,גורית ,קדמן . 4

 . 1969 ,תל-אביבשוקן,הוצאת,רוקדעס

 ,ביאליקמוטדתרבות,י-חברתימבט-האיסןאסבעוןםהמוסיקהאמנון,שילוח, . 5

ס."תשירושלים,

 .שונותמשניםבישראןמחוןרבעוןמתורמאמריםלקט . 6

 .שונותמשניםומחולעםלריקודירבעון-רוקדיםירחוןמתורמאמריםלקט . 7

15 



אלדןרגבי

----ו-[- U 'ןנו- i7~אס jZi1~נבט "ונ Iון ,
מחולחוקרת- ] Kealiinohomokuנקילינוהומוקוג'ואןשלמאמרה

פורץספקללאוהיה 19ו Oב-נכתב-הוואילאישהנשואהאמריקנית

ולמחולעםלמחוללאתניות,קילינוהומוקוהתייחסהשבובאופןדרד

היאשלהמעניינותהיותרההגדרותאחתייפרימיטיבי".המכונה

סגנוןלאומיות,לושאיןכסגנוןהנחשב-הקלאסיהבלטאתהגדרתה

עולםחובקתהיאשלוהטכניקההרימתוכנומסתייגיםאםשגם

מאמרהאתני.כמחול-שהואמחוללכלפניותחסרבסיסומשמשת

ציטטותהכולל,כסיכוםבמקוצרכאןמובאקילינוהומוקושל

שלמקיפהאנתולוגיהמחול",יימהומתודלקוחהמאמרמדבריה.

 *.-1983בשהופיעהמחול,עלמאמרים

סוגכעלבלטעללחשובבאנתרופולוגיהטובשיעורזההריייאכן,

עבורהדעתעלמתקבלבלתיהואזהרעיון ,כרגע .אתנימחולשל

שלהכוונהאתני'ב'ריקוד .המערבייםהמחולחוקרירוב

המסורותאתמשקפותהמחולצורותשכלהיא,האנתרופולוגים

זהבמונחמשתמשיםהמחולאנשיצמחו.שבתוכןהתרבותיות

באופןו'עממי''פרימיטיבי'כמולאתניהמתייחסיםובמונחים

צורותשלהמוגבלתידיעתםאתחושפתאשרבצורהובעצםשונה,

 ."מערביותלאמחול

כתיבתלצורךשקראההרביםהספריםאתבהמשךמונההמחברת

תיארולדורותיהםידועיםמחולשסופרילמסקנהומגיעההמאמר,

ולאבמשחקשמקורוכמחולאחתובעונהבעתהאתניהמחולאת

 iחיזורשלדרךהיהושלאחיזורשלדרךשהיהמחול iבמשחק

רקתקשורתשללצורההפךגםאבלתקשורתשלצורהשהיה

סולידריותלמטרתקבוצתיתפעילותשהיה iאמנותי"יינעשהכאשר

העצמיוביטויולתענוגורקהמשמשמחולגםעתובאותה ,שבטית

אנושית!פעולההואהמחולאבלרוקדות,חיותגם ,וכן .הרוקדשל

היאוטעותמבוססים,לאהללוהטיעוניםשכלטוענתהמחברת

המחוללביןדבר,יודעיםאיננושעליו ,קדמונימחולביןלבלבל

מחולותאלאאחדמחולזהאיןאבליודעים,אנושעליוהפרימיטיבי

אחד.לסטריאוטיפלהתאימםמדיורב-גונייםמדירבים

אחדותכעלריקודיהםעלאואנשיםשלקבוצותעללחשובטעותזוהי

 ,זאתלעומתיש,מעולם.קייםהיהלאהאפריקני"ייהמחולמונוליתית.

הלאה.וכךמאסאי,ריקודי ,האוזהמחולותמדאהומיי,מחול

שלטיפוסהאבגםוכךבדיה,היאאמריקני"-ייאינדיאניהדיכוטומיה

 .ריקודיםלהםויש ,והופיסכווייתים ,עיראקיםישאבל ."יהודמחוליי

אתלחשוףקילינוהומוקוואן'גממשיכהרבהובדייקנותקצףבשצף

Dt6 ננsם

סורלולטרביניהם ,ידועיםמחולחוקרישלוהתנשאותםבורותם

והואלגבריםכללבדרךשמורייהריקוד :-1967בשכתב ,] SorreIנ

וכךהתכווו,למהותמההמעצורים",וללאטבעיותב'חברות'מתרחש

הפרימיטיבישהמחולשכתב ,] Kirsteinנקירשטייןלינקולןגם

לואיןטכניקה,מצריךאינו ,"התחתוןהגוףייבחלקבעיקרמתבצע

אינסטינקטיבית".לייצהלהדוגמהוהואומתודולוגיהמבנה

המחולספרישלהמערבייםשהכותביםטוענת,קילינוהומוקו

לתמוךוממשיכיםמערביללאמערבימחולביןלהבדילממשיכים

פעולהאיזומתוךצמחהאתניהמחולכאילוהשחר,חסרברעיון

הםהאתנייםהמחולותולכוכביכול,קפאושםנלהבהמוןשל

ייהעולם"במחולשעסקוהספרים .משתנהבלתיממסורתחלק

לשארושלישמערבי,לריקודהספרמנפחשליששנימקצים

בעליהםהמערביהמחולבתצלומיהמופיעיםהרקדניםהעולם.

בכותרותשמותאיןהאתנייםלרקדניםוהיסטוריה.שם

שגם-ולתמידאחתלומרצריךמוחה,היאכו,כמו .התצלומים

ושמותוכוריאוגרפיםופטרוניםמוריםיש IIייהאתנולוגילמחול

לציין,ויש .ממשיהיסטוריבמארגהמופיעיםרקדניםשל

מידהאותהמגלים IIה"אתנייםשהרקדניםהמחברת,מוסיפה

מתיימריםהםאיןאבל ,אחרותבתרבויותעניוחוסרשל

II האתניותהמסורותאתלראותמדילנונוח .אותו"להביו

הריקודים ,האמתלמעןכאשר,משתנות,ובלתיכקבועית

ומשתניםאחרתנרקדיםאכןהםשינוי,בניהםהמסורתיים

מעצמו"יינוצרהמחולכאילווהטענהשונים,וזמניםבמקומות

שונותלקבוצותאין iנכונהאינה,יוצראמןאוכוריאוגרףללא

בזהותומכיריםהםאבלהיוצר,שלשמובשימורענייןאותו

ובעבודתו.

 ""פרימיטיביאתני", IIשלהגדרותעם .קג.ומתווכחתבהמשך

ספקוללא-1970בנכתבוהמקוריהאמיץהמאמר ."עממי"ו

ההגדרותשלהיחסיותעלבהתעקשותהחלוצההמחברתהיתה

מאזשחלפוהשנים-30באבל ,פטרוניותשלסוגלכלובהתנגדותה

התנשאותשלסוגכלהרשיעהכברהפוליטיתהתקינות ,נכתב

בכללמפקפקתתרבותיות-רבעלבוויכוחכיוםוהגישהתרבותית,

וייתכןמתוכה.באלאהדיוןכאשרכלשהיבתרבותלדוןביכולתנו

שלהשיחאתמוביליםהביקורתיותוחוסרהרבהשהזהירות



גםולואחרת,בתרבותהדיוןעצםשהרימוצא,ללאלדרךהתרבות

כמוההתבוננות,עצםכאשרלניכוסה,נחשבוהכבו,דההערכהבמלוא

 .הדיוןתוכןעל,משפיעההמדעיבמחקר

השמטותאחריקילינוהומוקושללמאמרהלחזו:כהאםכדאי,

הקלאסיהבלטאתהגדרתה-העיקראללהגיעכדיניכרות,

להשישלקבוצהמתייחס II ,.ק .'גמסכמת IIאתני IIאתני.כמחול

עלמיוחדדגשעםותרבותיים,לשונייםגנטיים,קשריםבמשותף

מחוללהיותחייבמחולכלבהכרח,לכן,תרבותית.מסורת_

כאשראוניברסלי,מחולבנמצאשישהטענהאףעלאתני".

מחולאיןהאמתלמעןהריכזה,למחולדוגמהמשמשהבלט

 ,] La Meriנמרילהבתיאוריה.אלאלהיותיכולולאבינלאומי,
שהואמשוםאתנימחולאינוהבלט IIשהתעקשה ,-1967ב

תרבויותשלאמנותיתומחשבהחברתייםמנהגיםשלתוצר

תוצרהואהבלט ,.ק .'גמידמשיבהאבל,שונות".לאומיות

שפותהדוברהלבןהגזעידיעלשפותחהמערבי,העולםשל

כאשרמשותפת.אירופיתמסורתהחולקותהודו-אירופיות

הופךהואקוריאה,אויפןכמובארצותמתקייםהבלט

וזרה.מושאלתלצורה

שלושפרוסיניום,במת-הקלאסיהבלטערכיאתמונהק.

הכוכבים,שיטתכשעתיים,שאורכהבעלילהמערכות

והשימושכפיים,ומחיאותוקידותמסךבהרמותהשימוש

טוענת,היאלב,לשיםישהתנועות.להגדרתבצרפתית

האבירים,מזמןשהןהבמה,עלהמשוחזרותלמחוות

קבורההטבלה,נישואין,חיזור,שלהמערבייםלמנהגים

שלנוהעולםהשקפתמהימגלהאומרת,היאהבלט,ואבל.

ידיעלעצמיתהקרבהכישוף,נכזבת,אהבהשלבנושאים

תוצאותלהןשישהבנות,ואישגויותזהויותמתמשהסבל

במנהגיםהמתגלה .הדתיתהמורשתאתלצייןישטרגיות.

 ,] Walpurgis Nightנוולפורגיסלילכמוקדם-נוצריים
והאמונההמול,דחגכמוונוצרייםכיים IIתנבנושאיםשימוש

גםמתגלהשלנוהתרבותיתהמורשתהמוות.שלאחרבחיים

ההופכיםאדםבניכמובבלטים,ושובשובהחוזרותבדמויות

בשחור,ומפתותנבליםוגמדים,מכשפותפיות,חיים,לבעלי

לווייתן.ובניויפותטהורותנערותובעיקרואיכרים,מלכיםבני

גוףהרמותשלארוכהבשורהמופיעיםהאסתטייםהערכים

בגוףקטן,בקודקודהרגליים,שלמוחלטתבחשיפהמוארה

המתבטאתהאווריריתובאיכותכאח,דונשיםגבריםשלדקיק

הנאהזו ,.קג'ואןכותבתעבורנו,הנשים.ונשיאתבהרמותבעיקר

יהיושחבריהןרבות,חברותקיימותאבלגדולה,אסתטית

שלתכונותיובפומבי!אשהבירכיהנוגעגברלמראהמזועזעים

עלהמבוסס"קושאר"בלטעלהשכאשרמובהקות,כךכלהןהבלט

שלהסטילסתצלומישלאפילוהצלליות,הופי-אינדיאני,סיפור

הופי.כמחולולאכבלטנראוהמחול,

-הבמהעלובצומחבחיבשימושגםמתבטאתהבלטשלהאתניות

הערכהשלמסורתלנואיןומנג,דמועדפים.יצוריםהםוברבוריםסוסים

אףתיאטרליים,לצרכיםתניניםאובופאלונשרים,כרישים,חזירים,של

i בבלטבעולם.אחריםבמקומותבריקודיםמאוד.מוערכיםיצוריםשהם

שנמצאלהניחאיןאבלמועדפת,צמחייההםושושןורדיםחיטה,-

כלכלייםעיסוקיםהרבהקישואים.פרחיאוחילבה,קוקוס,אגוזי'

מלחיםואפילוחרושתפועליטווים,חיילים,-בבלטיםלמצואאפשר,

רועיקאנו,סירותבוניקדרים,בהםנמצאלאאבלדלק,תחנותועובדי!

ג'ירפות!ציידיאולאמות!

מדועהיאהשאלהשלו.המסורתאתמשקףהבלטהאםאינה,השאלה

אנןמדועלתרבות".מעבר IIשלמשהואיכשהוהפךשבלטלהאמיןעלינו'

טמונה ,.ק .'גשללדעתההתשובה,אתנית?כצורהלתארופוחדים

בהוראתןאתניןן IIבמןנחהשתמשולאמערבייםמחןלשחוקריבעובדה

במקןםומעדןמעןרפלכביטןיבוהשתמשוהם .האןבייקטיבית

rn ,"ןמכךכגפאניrסןךןנשדrנז.r~ייפואיףארוR'J.IY שיJרש,r:m ת"'----~ 

בהתייחסןתבעיההתעןררה"אתני",במונחנרחבשימושהחל ,-30ה~

ןהמזנחוהודו,יפןכמן IIגבוהןת IIמתרבןיותשהגיעןמחוללצןרןת

, II אתנןלןגיII 72 (סןרלשלבכתביהםהנןכחיתהןראתןאתקיבלi1967 (, 

בהמשךמבהירהק. .'ג .) 177-178 ; 1949 (מריןלה ) 187 ; 1956 (טרי

מבחינהתרבןתןן II- .מבלבללעיתיםבהםשהשימןשביטןיים

ביניהםשישאנשיםשלנתןנהקבוצהכלהיאבסיסיתאנתרןפןלןגית

מחןל IIתרבןת.ללאעםאוןןלכןןתרבןתיים,לשונייםגנטיים,קשרים

ןלניתןח.להשןןאההניתנןתמגיונןתמחיללתרבןיןתמתייחס IIאתנןלןגי

כפיתרבןתית,קבןצהשלהמחןלצןרתהיא IIאתני IIמחןלשלהןראתן

מחןלשכלמשןםאתני", IIמחולעללדברמיןתרלכןןלמעלה.שהןגדר

באןפןמשמשהןאכאשרתקףהמונחזן.הגדרהעללענןתיכול

והשוןאתי.קןלקטיבי

היא IIהם IIו IIאנחנן IIלהעןלםאתלחלקשהנטייה ,.ק .'גממשיכהנראה,;

i האתכינןכאשרזאתעשןהיווניםעןלם.חןבקתII הםII .ברברים

 .להםקןראיםההוןאיםאלילים,עןבדי l/הם IIהאתכינןהרןמאים

הכינוייםכל"באהאנה".אןתםמכניםההןפישבטובני"קנאקאהס",

טבעיים,לאצניעןת,חסרייצןריםאלא IIזרים IIרקמתאריםאינםהללן'

האנןשיתלהערכתהמידהקנהאנןשיים.בדיןקלאובקיצןר,בירים,

אנחנןעליונים.תרבותיים,טןבים,תמידאנחנן"אנחנו".כמןבןהןא

כלשלבדבריםמתגלהזןעולםהשקפתאנןשיים.לגמרישהםהיחידים

חןקיהוא IIןאתנולןגיב"אתניהשימושלי.הידןעככלשפה,בכלדובר'

i נזנחושבגללהמשמעות,אןתהמהםמשתמעתלאעודכללחלןטין

i הישנים.המןשגים

משןםבןלראןתעלינןואיןאתנימחןלשלצןרןתעללדברעלינןאכן,!

המסןרןתאתמשקףשבלטמשוםבלט,כןללהואכאשרגינןי,

קלהבעקיצהמאמרהאתמסיימתק. .'גהתפתח.שמהןהתרבןתיןת,

החןרגבתחןםבהתעסקןתלדעתהשחטאןהמחןל,מלןמדילעבר,

אחדהןאהזהשהמאמרלהאמיןנןטהאניהתמחןתם.מתחןם

חייםאןתנןהמלןןיםןהערכןת,ערכיםשלמחןדשתבבחינההחשןבים,

בתקפןתם.לפקפקדעתנועלשיעלהמבלישלמים,

Joann Kealiinohomoku, "An Antropologist Looks at Ballet as * 
heory זa Form of Ethnic Dance", What is Dance - Readings in 
,. and Criticism, Roger Copeland and Marshall Cohen, eds 

533-548 . rd University press ,1983,.pp ~ 9xf 
~-~-~'-
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ןלרוגינסקידינה

שנה)צ'ון(ללאשמןבבןרוקד'סת'מנ'ס

לבוןפנחסע"שהעבודהתנועתלחקרהמכוןארכ'וןבאד'בותהתמונות

Yemenites dancing at Ben Shemen (undated). The 
Photographs courtesy of The Labour Archives, Lavon Institute 

ביוהוגמליומשחק

מידרניתלאימיתזהית
 ~--------------ר-

עדתיתזהיתלביו

מסירתית

העםבריקידיהמשתקף

הישראלייםיהעדית

שלוותהזממוקדיבאחדהיסטוריסוציולוגידיוןהואזהמאמר

משחקללעמודניסיוןתוך-העם"ייריקודי-הישראליתהתרבות

אפשרתי,לטעבישראל.העדות"ו"ריקודיעם"ייריקודיביןהגומלין

אלית,ישזהותשלייצוראתרהישראלייםהעםבריקודילראות

ישזולטענהבתוכה.המוטמעיםעדתיים/אתנייםמאלמנטיםהמורכבת

חברתיות-ופרקטיקותאידיאולוגייםמושגיםבהבהרתחשיבות

ופלורליזםהיתוךכורואתניות,לאומיותבהמשך:שיוצגופוליטיות,

,פוליטיתחברתיויציגותהשתתפותומסורתיות,מודרניותתרבותי,

ותרבותית.

להיווצרהחלושבהכתקופה-40השנותתחילתאתלראותמקובל

;פרידהבר, 988שרת, ; 1969(קדמן,מקוריים"ייישראלייםעםריקודי

מסכתותתוך bקליםריקודיםניכוסשלתהליךהחלזובתקופה .) 1994

לריקודיםכוריאוגרפיתויצירתהרחבהרוקדיםקהלאלבקיבוציםחג

ללאכללבדרךבארץ,שוניםבמקומותשפעלובודדים,יוצריםשל

עם,למחולותהראשוןבכנס .) 1994(פרידהבר,ביניהםתיאום

שהושאלועם,ריקודי 20הוצגו , 1944בקיץדליהבקיבוץשהתקיים

 .) 1969(סדמו,מקורייםישראלייםריקודיםשמונהורקזרותמארצות

הוועדתולהקמתהיסודאתוכונןרבהלהצלחהזכהזהכנס

-המוסדיגוףזוועדההפכה-1952ב .-1945בעםלריקודיהבינקיבוצית

הפועלעדהושלידותרבות,לחינוךהמרכזשלידעםלריקודיהמדור -A ______________ ~ 

התרבותי-הגוףהואזהמדורהעובדים.שלהכלליתההסתדרותשל

מראשיתה.העםריקודיתנועתאתוהפעילשיצרמפלגתי-אידיאולוגי,

 2000שנתבראשיתוהופסקהשנה 50כמעטברציפותנמשכהפעולתו

העםריקודיבחירתהמדור:שלעיסוקיוביןתקציביות.בעיותבגלל

קורסיםהפעלתלריקודים,לימודאולפניהקמתהרחב,לקהלשיופצו

ימישללוועדותוסיועהמוניותהרקדותארגוןמדריכים,להכשרת



ועו.דלחו"להישראליהעםריקודיצואריקודים,בהפעלתהעצמאות

לריקודיהמדורלצדפעל-90השנותתחילתועד-70השנותמראשית

לטיפוח"ייהמפעלבמסגרת ."הישראליהעממיהמחולכ"כלתישראל

בישראל,ומיעוטיםעדותריקודיוהחייאתלשימורקדמןפעלה

פועלהאתתיעדהקדמןבמות.עלאתניותהופעותוהעלאתהסרטתם
------

תנועתקורותאתסיפררוקד",ייעם- ) 1969 (הראשוןספרים:בשני

שבו ,) 1984 (בישראל"עדותייריקודיוהשני,בישראל,העםריקודי

חסידיםמזרח,עדותשמונהאתניות:קבוצות 12שלריקודיםמובאים

המוחלטברובןהיוטופחושריקודיהןהעדותמיעוטים.קבוצותושלוש

החסידיתהקבוצההיאמהכללהיוצאתהיחידההקבוצה .המזרחעדות

הקשרעלנסמכהזוקבוצהשלהכללתהמזרח-אירופה.יוצאישל

הריקודלביןהיהודיתהקהילהחייביןבתוכהשהתקייםהמובהק

בהמשך.יורחבכךועל ,החסידי

 1968דליה,פסטיבל

1968 , Dahlia Festival 
 1961בריקוד,וערביםיהודים

1961 , Jews and Arabs dancing 
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 Iתרםתזם Iלפלןרלתןר Iהםכןר

כיטוענת ) 1986 (הרצוגמקרי.אינוהעםריקודישלבהקשרעדה"ייהשם

אסיהיוצאישללקטגוריהספציפיתיוחסהישראליתבחברהייעדה"המונח

זכוהתימנייםהריקודיםהעדות",ייריקודיכללבמסגרתוצפון-אפריקה.

שילובעלבנוסףזאתציבוריות.במותעלוהצגההחייאהלשימור,במיוחד

העםייריקודישלבולטומאפייןאינטגרליכחלקהתימני"ייהצעד

להקותהבמהעלהופיעומהראשון,החלדליה,כינוסיבכלגם !הישראליים'

במופע.מרכזיכחלקומיעוטיםעדותשל

בקונטקסטלראותישהעדותריקודיבתחוםקדמןגוריתשלפועלהאת

עמדההאיסלאםארצותיוצאישלהגדולההעלייהבראשיתכברהיסטורי.

 ,אותםשכינתהכפיהמחול",בתחוםהתרבותייםייהאוצרותעלקדמן
-----------~-----------~------~----

וצילוםבתיעודהחלה-50השנותבתחילתהעולים.בקרבהחבויים

(שנימשמעותימוסדיתיקצובללאהמזרח,עולימחולותשלאינטנסיביים

אריאלהבביתלמחולבספרייהנמצאים-1951מאלהמסרטיםעותקים

הקדימהעדתיפולקלורשלתרבותיתלהפצהקדמןשלפעולתהאביב).-בתל·

מדיניותאתתאמהולאזמנהאתשנה-20ב

ייכורמדיניותתקופה,באותהשרווחההקליטה

וגופיההישראליתהחברהנציגיההיתוך".

כמדינההחדשההמדינהאתראוהשלטוניים

להנחילוביקשו ,סוציאליסטיתמערבית, ,חילונית

כלבני ,העוליםלכללוהעםהאדםשלזהמודל

כאחד.ואשכנזיםמזרחיםהאתניות,הקבוצות

ביותרמרוחקיםהיוהמזרחארצותבניהעולים

שלמחיקהלחוותנאלצוולפיכך ,זהמדגם

(דוגמאותוהתרבותייםהחברתייםמאפייניהם

 .) 1984,1976שטאל,קונקרטיות:

קולותלראשונהלהישמעהחלו-70הבשנות

 ,המזרחעולילקליטתביחסחתרנייםחברתיים

כלב,(דהאןסאליבואדימאורעותבעקבותבעיקר

 .) 1971(רוזנר,השחורים"וה"פנתרים ) 1999

מדיניותשללכישלונההגוברתהציבוריתהמודעות

חדש:תרבותיחינוכיקוהובילהההיתוך"ייכור

אפשר ,) 1986 (דשןלפיתרבותי'!ייפלורליזם

יזמה-1976ב :זוהתפתחותבמדויקכמעטלתארך

יהדותמורשתבנושאדיוןהכנסתשלהחינוךועדת

לשילובהמרכזבמשרדהוקםשבעקבותיוהמזרח,

הקליטהלמודלבניגודהמזרח.יהדותמורשת

התרבותית-השונותאתלבטלשניסההקודם,

בחברהש"ייטמעו"כדיהמזרחיםשלאתנית

ביקשהחדשהקליטהמודלהישראלית,ובתרבות

זותרבותפעילבאופן"לטפח"-ההפךאתלעשות

בתוךהמזרחמורשתאתלשלבמנתעל

זהרקעעלגלויות'!יימיזוגוליצורהישראליות

ומיעוטים,עדותריקודילטיפוחהמפעלהוקם

והתרבות,החינוךמשרדבידיבמשולבשתוקצב

העברית.והאוניברסיטהההסתדרות

לריקודיהמדורלצדשנה-20כפעלומיעוטיםעדותריקודילטיפוחהמפעל

שלההשלכותאחתהגופים.שניביןגומליןקשרייצירתתוךבהסתדרותעם

שלאופייםשינויהיתהוהחינוכיתהתרבותיתהארגונית,ברמהאלוקשרים

והמיעוטים,העדותלריקודיחשיפתםבעקבותהישראלייםהעםריקודי

שלטוניים,גופיםאותםלטענתי,עדות.ריקודילטיפוחהמפעלשתיעד

 1961בר'קוד,וערב'ס'הוד'סולמעלה: ['מ'מ

1961 , ht and above: Jews and Arabs dancing 



המבטאתרבותיסימבוללכללהישראלי"העםייריקודאתלגבששביקשו

שלהדיפרנציאליהטיפוחאתשעודדוהםקולקטיבית,ישראליתלאומיות

ריקודיזאת,עם .פרטיקולריתאתניותשלכסמניםומיעוטים"עדותייריקודי

באמצעותהעדות.מריקודימרכיביםושאלושראה Qשאבוהישראלייםהעם

פועליםייהעדות"שלאלמנטיםכיצדלבזרוןא;כשרביניהםהגומליןיחסי

פרויקטליצירתמנוכסיםמסורתייםאלמנטיםכיצד,(ייהעם",שלגבולכסמני

שלהעממיהריקודפולקלורשימשזהבתהליך .מודרניתלאומיתזהותשל

בידיהחדשההלאומיתהזהותליצירתעוצמהרבכמכשירוהמיעוטיםהעדות

החינוך.ומשרדההסתדרותדוגמת ,] Nation Buildingנאומה-בונימוסדות

ןלאןמיןתפןלקלןר

--------וצה'בחנדרךעמוופכרקטיקה-; jומחלכמושא5נייןיי;' iיכ "p5פו "iii15ש-ו'צימחת

רבותמדינותהמודרנית.הלאומיותצמיחתשלההיסטוריבקונטקסט

הלאומיאופייןאתחיפשו ,-20ההמאהועד-18המהמאהשונות,ביבשות

עלייתעםוגם-19ההמאהבמהלךבכךעסקהגרמניה .הפולקלורבאמצעות

שווייץ,צרפת,גםשונותובתקופותהנאציזם,

 ,יווןתורכיה,אירלנ,דפינלנ,דנורווגיה,

ארה"בבוליביה,ברזיל,יפן,אפגניסטן,

 Dorson 1978, Link (באפריקהומדינות
מגמההחלה-18ההמאהשלבגרמניה .) 1990

ייתרבותשנחשבמהכלותיעודאיסוףשל

סיפוריםשירים,אומנות,חפציביגו,דעממית":

 .עםואגדות

פסחלאהעממייםוהטקסיםהמנהגיםאיסוף

 ) Lange] (1975נלאנגהעממי.הריקודעלגם

ריקודיהחייתההרומנטיתהתנועהכימציין

אלאותםהעבירהואףכפרייםאירופייםעם

בהםשיהיהכדיהמטרופולינייםהמרכזים

זהבתהליךלעירוניים.חינוכיגירוימשום

והמשמעותהקונטקסטאתהריקודיםאיבדו

לריקודישהוסבומכיווןשלהם,המקורית

אבלמסוגננים,תיאטרוןולמופעיאולמות

האוכלוסייהשלהמחודשתבהיכרותסייעו

הלאומיה"אופיסממניעםהעירונית

לנציגתונחשבהשהכפריות ,"פטריוטי

 .האותנטית

ניסיוןיסודות:שניבלטוזהבתהליך

שנתפסומפואר,קדוםעבראחרלהתחקות

ושימושייהעם",שלמקורית"האתניתייכמהות

לחיזוקכאמצעיזהאותנטי"ב"פולקלור

בהווה.מדיניתולריבונותלאומיותתביעות

המודרניותשלכביטוי,הלאומיותכןכמו

ומסורתיים.עתיקיםבצבעיםלהצטבעחיפשה

לאומיות,אידיאולוגיותלתנועותבדומה

בשורשיוחיפשו-19הבמאהבאירופהשצמחו

גםכךבהווה,האתניתללאומיותןחיזוקהעבר

השתמשההרצלשלהדגםעלפיהציונות

אוהאבות"כ"ארץישראללארץובזיקההיסטוריתאתניתיהודיתבזהות

ייאלטנוילנד"המושגיהודית.מדינהלעשותהכוונהמתוךהקודש",ייארץ

העברשילובאתומבטאההיסטוריתלמולדתלשיבההדרישהאתמבסס

ולכןמשותפיםאתנייםמקורותכבעלנתפסהיהודיהעםבישן.החדשבהווה,
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במדינההלאומיביטויהאתהמחפשתאתניתמוצאמשפחתכמעיו

יהודית.

חדשהישראליתלאומיתזהותליצירתקדמוגוריתשלחייהמפעל

מחודשקשריצירתעלמפורשותהתבססהעממייםהריקודיםבאמצעות

היהודיתהלאומיותלביוהקדומההאבותוארץהעתיקהעםביו

אתתאמוקדמושלהאינטלקטואלייםהמקורותגםהמתחדשת.

ארצההגיעהקדמו .ולאומיותפולקלורלגביהרומנטייםהרעיונות

בתנועתפעילהוהיתהמגרמניה

וייס"ייבלאוהיהודיתהנוער

אתשאבהזותנועהלבו).(תכלת

ביותרהחשוביםהפרמטריםאחד

הדתישראלי.עממיריקודבגיבוש

יצירתאיפשרההיהודית

העבריהעברביוהמשכיות

העםוחזרתהגלותתקופתהעתיק,

הריקודהוההיסטורית.לארצו

היוהחסידיהריקודוהוהתימני

ריקודשללקיומוהוכחהמשום

ועםאח,דמצדבמקוריותםלשמרםהיהחשובכועלאותנטי.יהודי

שני.מצדהישראלי,העםבריקודמתוכםאלמנטיםלשלבזאת

(הציפ;ן "ייואנגרפוג

שיבהשלונות.רעיעלשהתבססה

החזרה .) 1969(קדמו,ולכפרלטבע

בקיבוציםוהחקלאותהטבעאל

מסכתותדרךהאדמהחגיוחידוש

משתתפיםרבותומקהלות

יוצריםעםלהםתרמה(שקדמו

יסודותלשנידמיווביטאונוספים)

הרומנטיזםהגרמנית:התרבותשל

הטבעאחרבחיפושהלאומי

שלוהאקספרסיוניזםוהכפריות,

התנועתי.המחול

עדותייריקודיקדמושלבספרה

שנימדגישההיא ) 1984 (בישראל"

בהווייתםבולטיםריקודים

החסידיהריקודיהודית:הדתית

אמתכימתבררהתימני.והריקוד

היתה';היהודיות"שלהמידה

ןהןרהדבקה

המערבאנשישלבדמיונםשהתערבבהקדמוני",ייהעברישלהדימוי

אוריינטלייםערביים,שמיים,ייצוגיםעםגרמניה)כילידתקדמו(כולל

תאמוייהערבי"והוייהתימני"הו .) Sa id , 1978 (התיכווהמזרחשל

אלולצדאלושולבוהללוהאתניותהקבוצותשתיומחולותזה,דימוי

דרךהמתחדשתהישראליותשלושורשיתמסורתיתאותנטית,כתשתיתכברדבקה.ריקודיגםרבהבעוצמהמשולביםהישראלייםהעםבריקודי

העממי.ריקודההשםכלולשבכותרתםמחולות, 14בספרהקדמומציינת-1969ב

ריקודהואהישראלייםהעםריקודישלפינהאבוהמשמשנוסףריקודהםהדבקהריקודי ,לכאורהישראליים".עםריקודיייוהםיידבקה"

סמוהםהמדינההכרזתלאחרההורהרוקדישלהמעגלים .ההורהעלהנסמכתלאומיתזהותשלהמרחבבתוךסותרתאיכותבעלאלמנט

ואופומקורותיובהבנתחשיבותישולכוהישראליותשלמשותףתודעתימעיוגברישורהכריקודובייחודערבי,כריקודהדבקהיהודיים.מקורות

 ,) 1977 (בהטפיעל .הישראליהעממיבריקודזהריקודשלשילובולדעתאבלמתחרה.ללאוםהקשורותאסוציאציותמעוררתמלחמתי,

העםריקודאתביותרהמאפייניםמהצעדיםהםהדבקהצעדיקדמו,

אינולייערבי"ייהתימני"ביוהצימודהתימניות.הצעדותלצדהישראלי,

לטיפוחייהמפעלההסתדרותיהמפעלשלבשמוגםחוזרוהואמקרי,

כפריסוציולוגיתלפרשאפשרהזההצימודאת .ומיעוטים"עדותריקודי

בניהחלוציםידיעלכנראהשיובאבלקני,מעגלריקודהואההורה

הקטנה,לקהילהמרובהחשיבותבעלהיהזהריקודהראשונות.העליות

עבודתוגופני.נפשילפורקוכמקורוהוחברתיתלכידותביצירתהו

ההורהריקודיכיהיאאףמגלה ) 1985 ,(דובקיוההורותזמריעלמחקר

.~2 



תוךוהשלישיתהשנייההעלייהאנשיבידינוצרוההורהושירי

החלהואילך-40המשנותאבלאירופיים.יסודותשלשילוב

באופןשישתלב ,"חדשעבריצלילייאחרחיפוששלמגמה

היסודותהפחתתחשבוןעלהים-תיכוני,במרחביותרהדוק

וביןוהמודרניהמסורתיביןמשלביםהישראליים.·העםריקודו

 ,חדשהלאומיתמודרניתיצירהבהיותםוהלאומיהעדתי

 .ומסורתייםאתנייםממקורותולגיטימציההשראההשואבת

ולאומיותאתניותקבוצותבנישלריקודייםאלמנטיםשילוב

אחדמצדלהתפרשיכולהישראליהעםריקודלתוךשונות

זאת,עםהישראלי.ההיתוךכורשלהאולטימטיביכביטוי

,:r .... ~-'--~~~Iהנפרדש~ךדjידתיע.ךירסקויהרלקיןמךb /אתנi -יt5 -;-המשתמרים------
עלמעידשלהם,המקורקבוצותבתוךאחרתאוזובדרך

משמשהאתניבישראל.פולקלוריתרבותיפלורליזםשלקיומו

ממשיךגםכך .לצדולהתקייםממשיךאבלהלאומי,את

הלאומית-מודרניתהישראליתלזהותהצדקהלהעניקהאתני

 .ואותנטייםכמסורתייםהנתפסיםבשורשיםעיגונהבאמצעות

ה Iוגרפ Iבל Iב

,עמ'ב/שראלל Iמחשנת'!:ו Iשראל Iקוד Iר-רהו"ה ,) 1977 (כ.בהט, . 1

23 -28 . 

 12- (רת Iק Iב Iר/ה Iת/א :טאל/בואד/עותור"מא ,) 1999 (ה.דהאן-כלב, . 2

 . 149-157 'עמ ,) 13

 ,ה/שראל/בזמרמם Iמק Iת/הם Iר Iמק ,רה Iההזמר/ ,) 1985 (ג. ,ן/דובק . 3

א."תאוכ'ברט/טת ,למוט'קולוג'ההחוג ,למוטמךגמרעבודת

 .ש ,דשןבתוך :האומה'מחצ'ת'ל 'המזרחעדות'מ" ,) 1986 (ש. ,דשן . 4

 . 7-17 'עמ ,א'לןבראוכ'ברט'טתהוצאתגן:רמת ,מה Iהאמחצ/ת(עורך)

הוצאת ,ת Iמצ/אל Iמ / Iד/מ-ל/ט/ת Iפת Iעדת/ ,) 1986 (ח. ,הרצוג . 5

המאוחד.הק'בוץ

וח'כו,ךלתרבותהמרכזא:"תת, Iל Iבמחנצאהבה ,) 1994 ( .צדהבר, Iפר . 6

 .ההטתדרות

ת Iעדד/ Iר/ק ,) 1984 (קן.:שו'ס'רושלר'קד,עם ,) 1969 (ג..קדמן, 7

מטדה.גבעת"ס:ב/שראל,

הוצאת ,שה Iתח Iאת Iמצ/א-עדת/תאפל/ה ,(עורך) ) 1971 (ש. ,רוזכר . 8

 .ההטברהמרכז

 .עובדעסהוצאתא:"ת ,ב'שראלתרבות'מ'זוג ,) 1976 (א. ,שטאל . 9

 :בח'כוךהמזרחהדות'מורשתבש'לובומטרותמושג'סב'רור" ,) 1984 (

 . 387-403 'עמ ,) 2-3 (ה"כ ,ת Iמגמ

המאוחד.הק'בוץהוצאתא:"תל, Iבמחרמ! Iשטרבקהדרךאחא:מה Iק ,) 1988 (.ר ,.שרת 10

. ication 11ן. Dorson, R. M. (ed.) (1978), Fo!k!ore in the Modern World, Paris: Mouton Pub 
. ds a Evans ןhe Nature of Dance, London: MacDona 12 . ) 1975 (,ז. Lange, R 

," 13. Linke, U. (1990), "Folklore, Anthropology and the Government of Social Life 
. 148 117-. Comparative Studies in Society and History 1, pp 

. 14. Said, E. (1978), Orientalism, New York: Panthom 

 1968דליה/פטטיבלמימין:

 Right: Dahlia Festival ,ך 968

שבה)ציון(ללאחטידיריקודלמעלה:

) Above: Hassidic dance (undated 
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(שטיינברג)הרלבשי

מהבטוריקדית
---------

שלמשיתףמיפעאמירהיי,יימירנהעל

פיצירסקייאלנוהשיזףנטע

ומאיהטרפנטינה , Iיטמיייזיינא,

ולילהנורהטהרהלולו

חוותה.היא Iכולאתהיתה,היא Iבכול

בתוכה.האשהנשםתאתרקםו Iה

הקולותאותםאתשרקדהלאחרוכעת,

המחולותיי.כלשלםאהבהבאההיא

בביצועה)אחת"אשהשלייהרמוןמתוךפיצ'רסקי,(אלינה

 .בחולוןהאשהבפסטיבלשיזףונטע ] Pechersky [רסקי'פיצאלינהנפגשוכשלושלפני

עםמחולליצוררוצהשהיאשניםבמשךהרגישהמזרחי,ריקודהרוקדת ,פיצ'רסקי

יח.דלעבודמפרהזהשיהיהחשבהפעמים,כמהנטעאתשראתהאחרי .פלמנקורקדנית

מחול.שלכוחותושנינשייםכוחותשנילאחדרצוןהיהלשיזףלפנותלהשגרםמה

הדרמטיותביןלפלמנקו,המזרחיהריקודביןלמזגאפשרותפיצ'רסקיראתהבדמיונה

המזרחי,הריקודאתהמלוויםוהמיניותהמופעשללאלמנטיםהפלמנקושלוהתיאטרליות

הןהאםלבדוק,נפגשוושיזףפיצ'רסקיהערבי-מוסלמי.לאיפיוןהספרדיתהליריותבין

מילולידיאלוגבינינושהיהרקלאפגישהייבאותהמשותף.מחולליצירתמתחברות

איחודייראהאיךידענומזה,יותריח.דלעבודהולכותשאנחנוידענוכברמצוין,ותנועתי

נכנסנובינינו.בחיבורקלי,קהיה .מהירדיהיהייזהפיצ'רסקי.אומרתשלנו",הדואטים

ביןנהדרתסינתזהלהיותשיכולהחשבנושתינונהדר.לנווהלךזועםזוורקדנולסטודיו

לקייםאפשרותוגםלשלי,שלההגוףביןשלנו,האישיותסוגיביןהמחול,סגנונותשני

 .זו"אתזוהמשלימותנשיותסוגילשניהללשירשהואנשידיאלוג

אנדלוסיהביןלצפון-אפריקה;ספרדביןמפרידה ,צרהיםרצועתגיברלטר,מיצרי

קוסמופוליטיותמעריםהרחקלאמרוקושלהחוףרצועתלביןהדרום-ספרדיתוהתרבות

בהןלמצואשאפשרמובהק,אירופיצביוןבעלותמוסלמיות bעריופז,קזבלנקהכמו

חצי-בדרום .רביםתושביםשלבפיהםשגורותוהספרדיתהצרפתיתמעורבת.אוכלוסייה

דרמטי,ריקוד .הפלמנקונולדהאנדלוסיות,העריםובגראנדה,בסביליההאיברי,האי

ייפלמנקו"המילה .מובחנותומימיקותליותתיאטרסטות'בגהמעוטר ,וקצבימחודד





מןבוישומתפרץ.סוערלהיותנוטההפלמנקוששר.האיכראוהפלחפירושהבספרדית

במיוחדשנבנותיאטרליים,אלמנטיםבעתובההענייםהאיכריםשלהעממיתהשירה

פניםוהבעותבכללגוףהבעותשלמהירותוירטואוזית,ריקודיכולתולהפגנתלבמה

הריקודכמומשלב,והואמסורתיותבתלבושותנרקדמסורתיכריקודהפלמנקובפרט.

והצעדיםהמקצבריקו,דלכל .זהלצדזההעתכלהמתקיימיםונגינה,שירההמזרחי

ביותררחוקות(לעיתיםהבמהעלחימוסיקליליוויללאפלמנקוקטעילו.האופייניים

 11חודו"הקסטניההןהפלמנקושלהעיקריותהקבוצותשתינדירים.הםמוקלט)הוא

 Castafiaנצ'יקו"ו"קסטניהיותר,דרמטיריקוד-עמוקזמרשפירושו ,] Castafia Jodoנ

Chico [ -יותרקלילריקוד. 

רבהבמידה ,השניםבמשך .דברלכלאמנןתיכמחולוהתפתחבמצריםנולדהמזרחיהריקוד

המזרחיבריקודרואיםרביםןמציצנות.זולןתשלאלמנטהבטןבריקודדבקצד,קחוסרשל
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מאותהשונההמציאותאבלשלהן.החלצייםאזוראלהנדחפיםשטרןתבדמותלעמלןשכר

הגבר.אתלענגשתפקידואובייקטהיאהאשהשבהעולםתמונתהמציגהפנטזיה

נפןליאןןשלהחייליםכאשרשנשתרשה.לשןניתבטעותמקורובטן"ריקוד 11הרווחהשם

באותהשהתפתחהמזרחיהריקודאתשרקדוהצועניות,אתראוהםלמצריםנכנסן

כיוםשקרוימהאוקלאסי,מחולשלצורותשהיןשהכירן,מהכלאתנגדהריקודתקופה.

Danse d'ecole . אותוכינוהחלציים,ואזורהישבןהאגן,סביבסבבשהריקודמכיוון

השתרשמאז .) 11שריריםריקוד 11וקיבה""ריקוד-לושניתנןקןדמים(שמות 11כרס"ריקוד

בצפון-אפריקההתמסדהזההריקודבטן.ריקוד-לעבריתובתרגום 11שרקירק 11השם

הזרםאתמייצגתמצרים .ןלאיראןהמפרץלנסיכןיןתעדוהגיעהים-התיכןןובארצות

-צפוןבאזןרהשוכנותבארצותערב.ארצותבמרביתהנפוץהמזרחיהמחולשלהמרכזי

המצרי.מהריקודמעטשןנהבטןריקודהתפתחויןןן,תורכיהכמוהים-התיכון,מזרח

המצרי.הריקודהןאבארץהנפוץהמזרחיהריקוד

לנשיןתהללשי,

 .פותחותןפיצ'רסקישיזף- ] Morena Amooraנ 11אמורהמורנה 11-שלהןהמשותףבמופע

שחיברןחשובים,יוצריםישבמוסיקההאלו.המחולסןגישניאתהמחברלעולםצוהר

שילב ] de Luciaנלןסיהדהפאקןהמזרחית.המוסיקהעםהספרדיתהמןסיקהאת

ןן'ןג ] Husseinנחוסייןזאקירגםשלו.בפלמנקוצפןן-אפריקנייםוגווניםצועניתמוסיקה

ודרום-ספרדייםאלמנטיםבשילןבהודיתמוסיקהיצרו ] McClaughlinנמקלפלין

אמריקניים.

התיכונהמאסיהשנדדשבטהםהמורים .רביםביטוייםישלמזרחיהספרדיביןלחיבןר

 :תרבויותשלרבערבבספרדהיןהבינייםבימיכברהאיברי.האיבחצישהתיישבעד

בדרום.וצועניןתמוסלמיותןתרבןיןתבצפןן,באסקיתתרבותבמערב,קטלוניתתרבןת

הישראליתהאנדלוסיתהתזמורתאפריקה.-בצפןןהואהאנדלןסיתהמוסיקהשלמקורה

שילובהיאהאנדלןסיתהאדריכלןתוהאיברי.הצוענילביןהערביביןלשילובדןגמההיא

האורלכיווןהתייחסויןתהמשןפעתהספרדיתלבנייההמוסלמיתהאדריכלותבין

הקרירותלשעותפנימיותחצרןתפתוחות,ומרפסותמוצליםחדריםלמרחב;ולעוצמתן,

החןם.בשעותנמלטיםשאליהםידיים,רחביחדריםהמקיפותהערבייםוביןהבוקרשל

השילובאתמבטא- 11אמורה"מורנה-ןפיצ'רסקישיזףשלהמשותףמופעןשלהשם

מספרדית.ואיזומערביתמגיעהמילהאיזןלדעתאיןלספרדי.המזרחיביןהמןרכב

המילהשלהטיההיא 11אמורה 11האשה.שלהסמלהןאןהירחירח,בערביתפירושו 11אמר 11

להאומריםמהממת,אןמדליקהשהיאלאשהלהגידרוציםכאשר ,ובהשאלה"אמר",

לרקדניותלהחמיאכשרוציםבספר,דבספרדית.שחרחןרתפירושה 11מורנה 11"אמורה".

"מורנה".אותןמכניםפלמנקן,

הריקןדעםוהדרמטיהסוערהפלמנקואת .שיחברחןשני,בשםבחרןופיצ'רסקישיזף
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תנועותדרךמתחבריםוהםלנשיותהללשירהםהמחולותשניוהשופע.המיניהמזרחי

מחודד ,החלטייותר,נחושמעטאמנםהואהפלמנקווהמימיקה.החזההבטן, ,האגן

 ,יותר 5ג 5עגהוארחיזהמהריקודואילו .סיפורמספר ,עיתים 5נרטיביגםמסויםובאופן

לסולםהפלמנקואתלהשוותאפשררבות.לחזרותנטייהעםליניאריבלתי ,מבדר ,שובב

להפוגה.סערהביןלאנדנטה,אלגרוביןונעלאורךבעיקרהמתפתחקלאסימוסיקלי

 ,המאקאםהמזרחי,הסולםכמוקטנים.בניואנסיםועסוקלאטמתפתחהמזרחיהריקוד

קלותווריאציותרביםמוטיביםישהמזרחיבריקודגםכךלאור,ךולאלרוחבהמתפתח

המרכזי.לנושאקרבהעלושומרותמזוזובמעטאךהמתרחקות

ביןהדמיוןאתרסקייופיצשיזףמדגימות- ] Ashtoניאשטוי l1-המופעשלהראשוןבקטע

נעליאתנועלתשיזףהזה,בקטעלערבי.הספרדיביןדו-שיחיוצרותהן .הסגנונותשני

אחתכליוצאותהןרגעבאותו .רסקייפיצשלמגופהההודיהסאריאתומסירההפלמנקו

"" .J ו.J' )'V ,וI " '''''' ',''''''' ... , Oב" " .J "ווU ' .lI'" J ',, .. " ")',עםנפגשםותI או,I םיומשלו

אותםהדגשת-פיזיולוגיתמבחינההןנשיים,צדדיםאותםמבטאשהואבכךאותו

נשיתזהותאחרהחיפושהדגשת-רעיוניתמבחינהוהן ,החלצייםאזור ,בטן ,אגןאברים;

קובני.במחולדווקאשמקורו ,רסקייפיצשלסולוקטעיש l1אשטו l1לאחרגווניה.כלעל

הואהזההקטע .דה-לוסיהפאקושל " AI Moraima "מתוךבקטעשיזףפורצתסיומועם

 .הקהלאצלצחוקלעוררשאמורקטעשעשוע,שלסוג

שם ,מאיהמאריושל Theatro Jitano Andaluzהצועניתבלהקהפלמנקולמדהשיזף

אגוילאררפאלשללהקתועםהופיעהדרכהבהמשך .קורטזנטעהמקצועישמהלהניתן

הפלמנקו).בתחוםאישית(יוצרת ] Bailadoraנבאילאורהכסולניתבאיטליה ] Aguilerנ

י,ד'במדריחידמופעיוהציגהמסורתיים)פלמנקו(מועדוני "טבלאוס l1בהופיעההיא

שמעזרקדןהוא 1Jשיזף,אומרת , 1Jאמיתיפלמנקורקדן 1J .ומקסיקו-סיטיטוקיוסביליה,

את ,האמיתיתההתרחשותאתמוצאאתהפלמנקובטבלאובאילאורה.שלסולוומעלה

זוובתקופהעצמאיתכיוצרתעשורכמעטכברפועלתשיזף !יחייםכדרךהפלמנקו

הפלמנקוביןהמפגשאתיותרמחפשתוהיאהמסורתימהפלמנקוקצתהתרחקה

הקהל.עםמדברתאנישדרכו ,מקצבשללסוגהופךהפלמנקו 1Jמחול.לתיאטרון

נבחרהפלמנקוכשהקהל,עםשיחליצורדרךהיאהמסורתיהמחולעלהאימפרוביזציה

 !יכמוטיב ,כקוכטכניקה,

במסגרותרקדההיא .וחציחמשבגיללארץועלתההעמיםבחברנולדהפיצירסקיאלינה

כורמבחינתי, .מתבגרתנערהנתורגיזבחוגיהייתיייהתיכון.הספרביתעדמסודרות

כנערהאותיזוכרתאני .קלאסילבלטנטייהאיזושהיירשתילא ,פההיהשליההיתוך

ללמודהתחלתי .ונדלקתוחציחמששלהמצרייםבסרטיםשישייוםבכלצופהצעירה

סטפסשבמקוםאלא ,מחזות-זמרכמוהם .האלהבסרטיםצפייהבעקבותמזרחיריקוד

נערותשלוקבוצהמפסיקהסרט ,המיםעלנשיםהמוןשלמתואםאמנותיריקודאו

השיריםפיעלנעימותאוסולטן,מוחמדשלמוסיקהרוקדותמסורתייםבבגדיםמצריות

החלואז .משםצמחשזהבפירושלהגידיכולהאני .אטרשאלופארידכוליתוםאוםשל

תמידמזרחי.ריקודללמודוהתחלתי ,בישנדבקחיידקכמוהיהזה .להתגלגלהעניינים

היההמזרחיהריקוד ,-80השנותבאמצעשאז,חושבתאניאקזוטיקה.בתורלזההתייחסו

בשינקינאיותמלאשינקיןבלבתמיכשביתהיום,כמולא ,מהקונצנזוסמאודרחוק

היוםמכירות.לאשהןנשיותאחריהזהמהחיפושנהנותשמאוד ,עצורותאשכנזיות

עםיחדהאחרונות,בשניםרקעלההמזרחיהריקודממוסד.יותרהרבההמזרחיהמחול

 !יכךכדיעדיצליחשזהידעתילאבין-תרבותי.ושילוברב-תרבותיחיפוששלמגמות

ריקודמסורתיבאופןהואהמזרחיהריקוד ,בצוותאריקודעלהמוסלמיהאיסורבגלל

הסרטיםבמרביתהמלכים.שלבארמונםיחדרוקדותהיונשיםנשים.עםרקדושנשים

המזרחילריקודדומההיוםשלהמזרחיהריקוד .שרוקדותבנותשלקבוצהישהערביים

שבהםרביםסרטיםהוליוודהפיקה-30וה-20הבשנות !ולילהילילהאלף 1Jימישל



שלכביכולהפתייניהצביוןכללמעשה,פתייני.בטן"ייריקודבמעיןרקדניותמופיעות

הפסטיבליםבכלהגרביםשלהפנטזיותהיואלובהוליוו.דנילדהמזרחיתהרקדנית

מזרחי.ילאאוריינטלסיטיהיהההוליוודיתגבסרתושהריקודאלאהתקופה.שלהגדולים

תמונהיצרהמהמקריםשברביםהמזרחי,העולםעלהמערבשלפנטזיהתיארהוא

נסיכים,שבובזארשלהיתההאלוהסרטיםשלהתפאורהמהמציאות.רחוקהבדיונית

בוטה.הנשיםשלומיניותןהדקדנססףעלכמעטעושרםמשתעשעים,יפיםונסיכות

םוום Iמוםיםסם

שכללכדמעברמזרחי,וריקודלפמנקוריקודהמשלבמחולליצורהרעיון

נובעהיוצרות-המבצעות,שתישלההתמחותתחוםהואמהמחולותאחד

שלהמקורותאחרמסעאח,דמצדחיפוש.שלתהלידלעבורמהרצון

שניחדש.משהויוצראבלסהגנונותשניעלהנשעןאינדיווידואלי

 .הים-התיכוןבחופיבנדדויהםשע"\יוצועניםשםעלנקראוהמחולות

במצרים.שהתיישבבשבטשמקורםטוענוםוסביליהמגרנדההצוענים

דומים.הםגיברלטרמיצריצדיבשנישנשתרשוהמוסיקהכליגם

שני-בסאגאתיופיצירסקיבקסטנייטות,מופיעהשיזףאמורה"ב"מורנה

והערביהמוריהכיבושהאצבעות.לכפותהמוצמדיםפעמוניםשלסוגים

שלמסוגמושפעתהפלמנקוושירתהשירה,בסגנוןדמיוןגםיצרבספרד

מזרחי.סלסול

לפתוחהשתייםהחליטואמורה"ונימורנההמסעאלמנטאתלהבליטכדי

שלצורהשלהיאהפותחתסהצינה .המחולותשנינולדושבומהמקום

אוהבתמאודייאנימזרחי.וריקודלפלמנקובהדרגההמתפצלתהודיפסל

ההודימהפסלמתחילייהריקודפיצירסקי,אומרתקלאסיקות",לרקוד

המזרחישמתהוויםעדזןמולוקחדיפרנציאציהנוצרתלאטולאט

והפלמנקו".

ולרקודחשופהבןטעםרלקדוסמוןבדיזהפלמנקולרקדניתזאת,יינבל

אתני,ממקוםבאותשאנחונלמרותייאבלשיזף,אומרתהודיים",ריקודים

אתאחר,משהושלויצירהסיתנזהשלסלוגדברשלסבופומגיעהחיפוש

באתני-פולקלורסיטי".להישארמענייןלאשתינו

שלאוהפלמנקושלהמסורתאתשלרממתיימרותלאושיזףפיציסרקי

רוצותייאנחנוגלם.חומרשנעשיםסגנוונתשניאלוהמזרחי.הריקוד

יוצרסהגנונותביןוהנגדהלחירברשלנוהרצוןמעצמנו.משהילהביא

הערביסהאגאתיביןהדיאלוגכמולשונה.דומהביןדיאלוגשלישי,משהו

שלהמהותשונים.אבלדומיםכליםשהםלמשל,הקסטנייטות,ובין

מחקהלאאחתכשאףאינדיוןידואלית,זהותשלחיפושהיאשלנוהריקוד

פיצירסקי.אומרתהאחרת",את

עלהלאה.אותהלהעבירמבקשותשהןשבורה,להן J!\שימרגישותשתיהן

יימורנהעםכשהתחילואח.דאףידיעלכלכליתנתמכולאהןהצלחתן,אף

שמורכבהמיינסטרים,האתני.סביפורהתענייןלאאחדאףאמורה",

שלהן.בפרויקטלהשקיעהתעקשלאהעכשווי,המחולמתיאטרוןברובו

הןקהלים,שלומגוונוםשונוםסוגיםלענייןהצליחשהמופעלאחרכיום,

אנשיםייישלהתנצל.עודצרדישלאהואמהמופעשלהןהגדולשהרווחמרגישות

בארץגםייאבלפיצירסקי,אומרתסטריאוטיפים",הרמןעםהבטןריקודאתששופטים

שאנימכיווןאלאבטןרקדניתשאניגבלללאהבמה,עללעלותממנימבקשיםבחו"לוגם

מהבטן".שרוקדתרקדנית

פציירקסיואלינהשזיףנטע ,אמןרה""מןרנה

חאניסדנילאצליןס:

Amoora", Neta Shezaf and Elina 
Pechersky, Photo: Daniel Hakim 



רבעישרעמהבמיאה

_ I לשמששיכילהלה,המייחדתססוגניתחרורח

הדיגמהבמינה.מיידחתיצירתיתהשראה

ליי-תאני,שרהשלענייתההיאלכדהמלתט

מחיליירצהעלבנתיארטין-מחילאתשיסידה

ריתעמיקים.אתנייםמשורשיםהיינקתי uאמ

עםבעבייתהזידברדהיאגםהילכתאשל

 ] Eskestaנסאסקטה(השםסאסקסהלהקת
שהיאכתפייםיי,ייריקייפירושןבאמהארית

התאיופיים).וביקודיםביותרהבולסהאפייון

 .-1991בהחלהאתיופתיהעדהעםשלההשקר

ראנו Iמוללח Iג

הייתישנהבאותה

מייחדתקציבלשריתנוינשאראריאלהבבית

הצעתיבישראל.מהעדותאחתשללמחקר

והיאהעדותאחתעלמחקרשתעשהלרות

משוםאוליהאתיופית,עבדהבחרה

לחימריםתמידקשורותהיושעבידותיה

לדאמה.לפולחן,-טעביים

הארץוובחבישלמהמבצעלאחרזההיה

יצרהאשלרבים.קרווניםאתריהיקמו

שוניםילאיריעיםלחתיניתוהוזמנהקשרים

כדעבתדי.ית mאמב

u להקםילבסיתכדאישאוליהמחשבה,לדה

"גוביסלאחדשאלפתנהפעםמדילהקה.

 .למחולסלפרייההעבירהשאיתםהעדה,בבי

שלחייהםאתהמאפייןדובכלכללוסהרסים

אם-תנועהכדיתידהבעשההעדהבבי

צמידהדבמעספתבתייתיביקהאתהנישתא

דתיים;טקסיםדי;עבידיתעישיתנשיםלגבה;

ייכלזהשכלדייעהמתיד-ריקידיםיכמיבן

אתיןפי

IIIf1jO 



עםגריניךשלמהשלההצלחהבהשראת

עםלנסיתאשלהחליטהאתייפים,ילדים

לנישאנויה-כרמל.הקרויניםבאתרילדים

עירייתמטעםהממינהסבן,חיהגםרנתמה

שילמההעיריה .פןלקלורלהקןתעלחיפה

אתלכנסשידאגכדיהעדהמבנילבחורכסף

לאיטיבןסלהעלותםמהקרוונים,הילדים

הזןמלפניייהגעתיהחזרות.לאןלםולהסיעם

מחכיםאנחנןהמתין.כברןהאוטיבוס

הילדים.ולאהבחןרלא-אישואיןןמחכים

שלאהאןטןבןסנהגבפנימתחננתשאניתיך

צועדהבחוראתרואהאניהאתר,אתיעזוב

כמולמשעיגמוהצתלבנהחןלצהלובשבנחת,

נעצרושבים,העובריםאתמברךטוב,ביום

לנו,אמרכשהגיע ...רגיערגיע,ןמפטפט.

ינעלם.הילדים,'אתלסאוףהולךאנייעכשיו

עדוהיוידלים.קומץהביאשעהחציכעבור

היהזהדייים.הרמתיולבסוףכאלהמגפשים

בלוחהעמידהבעבייתשליהרשאוןהשיעור

שתנקלתיהרובתהעביותאחתשהיתהזמנים,

עהדה,בניעםמרתקיםמשגפיםעודיהיובהן.

היריעהיי.אתלהרחיבהמקיםכאןלאאבל

התפתחיתעלהספרפסריםעבקבות ,-1991ב
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בנישלהאמהאריהריקודישנוהאתיופי:אותהולהכיןמבאר-שבע

שהניעוהיהודיםרוקדיםשאותוהשבט,

הטגריני,הריקודוישנוגונדר,מאיזור

טיג:ןי,מאיזורשהניעוהיהודיםשרוקדים

יששבטלכלבאריתריה.כיוםמצוישרובו

אלהריקידיםלראותאפשרבולט.אחדריקיד

עםריקודיםאלה .העדהבחתוניתבעיקר

הריקודאופייניים.וצעדיםברירמבנה

הוזמנהבארץ,

רב-תחומייםללימידיםהחונבמסנרת

פתחה-1994בחיפה.באוניברסיטת

ייקומפיזיציהבשםמעשיקורסבאוניברטיטה

שיכול ,בכוריאונרפיהסביסיקורסבתנועה",

שוניםמחיניםסטודנטיםשלצרכיםעללענות

מוסיקהיצירה,אמנות,חינו,ךתיאטרון,כמו

יותרלומדיםחיפהבאוניברסיטת .יכדומה

אתייפיה.יוצאיסטודנטיםממאתיים

לקורסנרשמו 1995שלהחורףבסמסטר

אדחנני,זנהאתיופי:ממוצאבחוריםארבעה

שלושה .מטאיונטואלמוטספחוןברו,שמואל

 .באוניברטיטהלתיאטרוןמהחונהיומהם

מהועשוהנחיותילפיפעלולאהםייבשיעור

באיכותרבקסםהיהאבלרוצים,שהם

שלפנימיתאמתהקרינווהםשלהםהתנועה

הרקדניםשאלהידעתיחיובי.הכיבמובןתום,

בפניעמדתיאבלשחיפשתי.היצירתיים

זה,אתלעשותהדחףליהיהפנימית.דילמה

שתגזולוהאנרניהמהזמןחששתיזאתועם

וביקשולרעיוןנדלקוהרקדניםאבלהלהקה".

שלהם,חבריםהביאוהםזאת.לדחותלא

 iלקיצמודיםספסליםעליושביםשהיו
עלומסתכליםנופנילחינוךביחידהבסטודיו

הטטודייהארבעה.שעשוהאימפרוביזציות

לסטודנטיםמפגשולמקוםרכבתלתחנתהפך

בניתוהלכן.צחקקובאו,הם .אתיופיממןצא

ונעליקצרצרותצמודותחצאיותעםהגיעו

במשךיושבותוהיוגבוהותפלטפורמה

ולאמסתכלותלכיסא,דבוקותהחזרות

התחיל.זהכךלרוקדים.להצטרףמעיזות

הראשונההקבוצההורכבהשהמשיכומאלה

מרביתבחורים.ושבעהבנותחמשובה

אתסיימושחבריהעדהמשיכההקבוצה

 '. 99ביוניבאיניברסיטהלימודיהם

לחזרות,סדירבאיפןהגיעולאהרקדנים

לעבודחייביםהיושלדבריהםמשום

לסייעהחלההאוניברסיטה .לפרנסתם

הבאבשלב .חודשיותמלגותקיבלווהרקדנים

עםאקדמיכקוסרהלהקהפעילותהיכרה

עםונוכחות

והופיעהלפריזאסקסטהנסעהיכך .לנסיעה

 .הפסטיבלבמסגרת

מחולליצורהיתההלהקהבהקמתהמטרה

להביןכדיהעדה.תרבותבהשראתאמנותי

אמנותילמחולאתיופימפולקלורהתהליךאת

לריקודמיליםכמהלהקדישצריךבהשראתו,

טמסטרשלהפטחבחופשתהאוניברסיטה.

אסקסטהאתשירןחייםהזמין ) 1996 (האביב

באותהענבל.בימתעלפתוחהחזרהלתת

הסתבר .וינט'הנשלנציגהגםנכחהחזרה

הכוכביםלהקתאתלשלוחהתכווןשהג'וינט

בינלאומילפסטיבלמבאר-שבעהאתיופית

לדבריאבל .) 1996(יוניבפריזיהודיתלשירה

זמןשלמשמעתלארנןהיהאפשראיהנציגה,
 :רקדנ'סצ'קש'רן.בור'טמאתהאהבה""א'נג'רתאטקטטה,מחולת'אטרוו

גונהד'נהצ'לוס:מנ'ואב.וט'טא'אטראטא'טבר'נה

: heater, "Injeara of Love" by Boris Caksiran. Dancers זEskesta Dance 
Sabarina Aorasay & Sissay Meniwab. Photo: Dina Gona 



כתפייםבריקודימאופייןהאמהארי

בעיקרוהואהטגריניוהריקודוירטואוזיים,

מאופק.כתפייםריקודעםמעגלריקוד

לבמההתאמהתהליךעברהאמהאריהריקוד

לראותוואפשרבאתיופיההתיירותיולטעם

מופעיםשלבארץהמשווקותוידיאובקלטות

מההאלה,בקלטותהאתיופית.בטלוויזיה

שלתזמורתזוהאמהארימהריקודשנשאר

ומנגניםהבמהעלהיושביםמוסיקאים

מיתרעם(כלימסנקוקטן),נבל(מעיןבקראר

שלאימפרוביזציהעושיםזקות,לכמהלמרכז

השיריםהבמה.לצדיוחוזריםכתפייםריקודי

הריקודשלהאימפרוביזציהאבלמתחלפים

המקוריהמבנההמופע.כלזההברובהנשארת

הדגמתזושנשארומהנעלם,הריקודשל

הכתפיים.שלהווירטואוזיות

היתהלאהלהקהעםבעבודההמוצאנקודת

מאודשתחומיםעממיים,ריקודיםשניאותם

המשימהלכן,התנועתי.המגווומבחינת

התנועתיתהשפהאתבהיתההראשונה

פוטנציאלבהןשישיומיומיות,תנועותידיעל

ברורהיהאמנותי.למחולגלםחומרשל

דרכהאתתמצאהכתפייםשווירטואוזיות

הקורסבמסגרתבשיעוריםהחוצה.הטבעית

מופשטות,שהנחיותהתבררלקומפוזיציה

לאוכדומה,,כוחזמןבחלל,העוסקות

לכןאתיופי.ממוצאהרקדניםאלמדברות

סיפוריתלסצינההמופשטותההנחיותתורגמו

תרגילבמקוםלמשל,העדה.מתרבותהלקוחה

מחומריםלהתרחקכדיתפילה.כדיתוך

ליוויללאבשקטעבדוהםמוכריםתנועתיים

מוכרים.

עללהקלכדיחשוכהמעטהיתההתאורהגם

ונפלאיםמרוכזיםהיוהבניםפנימה.ההקשבה

אחריקשה.היההמופנמותלבנותאבל

פקעהאימפרוביזציותשלחודשיםשלושה

הריקודיםאתלהעמידדרשוהםסבלנותם.

עלממשעמדזהבטלוויזיהיי.בקלטותייכמו

האימפרוביזציותתהליךמר.דהכרזתסף

ריקודיםשלמחרוזתבנתהואשלנקטע

הטבעיתבתנועהשהשתמשוופשוטים,קצרים

 .וחלקמוינוהתנועתייםהמשפטיםשלהם.התלמידיםבגבהים,תנועהפיתוחשלוקאבארו(חליל)ואשיטלעוד),דומהאחד

--ו ______-'-_ה_נ_נ.כ_ו_ת.-'--_ר_ח.א __ ._ת_נו_י_ד_בע_ח_ת_ו_פ_ם_ה_מ ___כי_ר_ו.צ_.ל._ר_ה_בנ __ם_י._בל_ו_ט_ם_ה_ש_-,--התבק~ ~ .~..נבכ~וזכףלה )'l;ך J!האותנ\?יילכלים(תוף)·

המסגרתבתוךבחלל.הכוריאוגרפיהכלליםנמוךיורדיםשהםתוךבאתיופיה,כמוטהרה,מככביםזמרתאוזמרחשמלי.אורגןכלל

הרקדןשללאלתורמקוםנשארהמוכתבתקופציםאוקמיםכךואחרהנהריקרקעיתהבמהמצדיבאיםרקדנים 3-4שלוקבוצה

לו.שיועדהתנועתיהנושאסביב

עםהראשוניםהסמסטריםבשניהעבודה

שניסביבכולהסבבההראשונההקבוצה

מחולות-במחולתפילותעיקריים:נושאים

המלויתמתנועותהמורכביםופשוטיםעדינים

צ'קשירן.בוריטמאתהאהבה""אינג'רתאטקטטה,תיאטרון :,

גונהדינהצילוט:אלמו.אבירקדן:

Above: Eskesta Dance Theater, "Injeara of Love" by Boris 
Caksiran. Dancer: Avi Alamo. Photo: Dina Gona 

בוריטמאתהאהבה""אינג'רתאטקטטה,מחולתיאטרוןמימין:

גונהדינהצילוט:גולה.ואבילויחנוךדיןרקדנים:צ'קשירן.

Right: Eskesta Dance Theater, "Injeara of Love" by Boris 
Caksiran. Dancers: Avi Gola 8: Din Hanoch. Photo: Dina Gona 
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אישיתהבעהשלמתנועותיכןהתפילותאת

-הכתפייםיריקידימהרקדנים;אחדכלשל

טכניקתאתהדמגישיםעליזיםמחילות

עםמופשטיםריקודיםחלקםהכתפיים.

עם(מקלצירהמקלות,עםריקודכמוחפצים,

סיפירעםריקידגםאלבססללית,סיס},זנב

אחריהבניםשלה"חיזורים"ריקידכמיקטן,

הריקדית.הכתפייםבאמצעיתהבנית

מאודדבריםעשושבאימרפיביזציהעבדו

לעבודלקבוצהשקשההסתברמורכיבם,

הרקדניםאצלנילדתהתניעהבאיניסינו.

הסיפיריםאתהקליטןהם .בכדלעסוקביקשן

הנןשאיםנןלדןןכדמהמסעשלהםהאישיים

מסתיימתהעבןדהלטפל.החליטןשבהם

יימהארן"-אבלשלאןתנטיןתבתפילןת

שללזכרם-לייקדיש")(מקבילן"אמלכה"

המסע,אתלסייםכןחםלהםעדמשלאאלה

גםהעדה.מסןרתלפיהנהר",את"לחצןתאן

ןיחיאללבןשןת mאתיצחקיטליתכננההפעם

יןתרמאןחרשתניים .התאןרהאתעיצבאןרגל

שמתיקטעיםהחינןכיתהטלןןיזיהצילמה

 24ןבייכסיופים",הסרט,הרשאינןת.התןכניות

שלמןכתבבחללןהתמצאןתזירכוןשלשקיים

עלמדןיקתחזרהשלקשייםאוכיוונים,שינויי

הראשונההתוכניתנןצרהכדתנועתי.שמפט

כתפייםוריקודיתפילהריקודימחרוזתובה

אתתכננהיצחקיטליהכרפ".ייהןויבשם

לתאןרה.אחראיהיהאורגלויחיאלהתלמשןת

בחיפה.לתיאטרןןבחוגמוריםשניהם

במסעעןסקתהלהקהשלהשנייההתוכנית

משה".יימבצעבהמשדסודאןבמדברהעדה

כילדים,החוןיהאתשעברוהלהקה,רקדני

 .בחודשפעמייםבממןצעמןפיעההלהקה

(כפיה"פרינניים"הןןתיק,הישראליהקהל

מקבליםהאתיופית),העדהבניאותםשמכנים

העדהאצלבהתלהבות.הלהקהאת

מרביתיותר.מורכבהענייןהאתיןפית

המראהבנללנלהביםמאודהצעירים

המסירתביןוהמיזוגהלהקהשלהמקצןעי

ישזאת,לעןמתבמחול.עכשוןיותלגישות

אינועושהשאסקסטהשמההטועניםרבים

כליימהיכןשואלים:הםאתיופי.מחול

הכוונה-האלה"המוזרותהתנועות

מתודשנודלוהתנועתייםלחומרים

כמןבןהאימפרוביזציןת.

ממהלגמרישוניםשהריקודים

הטלוויזיהבקלטותשרואים

בלהקהרקדניםהיוהאתיןפית.

והיוהביקורתמוללעמודשהתקשו

סברטיםצפוהםלחיזוקים.זקוקים

אייליאלויןשלעבודתועל

ושמעןכושיםריקודיבהשראת

לוי-שרהשלעבןדתהעלהרבה

אצלדומותבעביןתשנתקלהתנאי,

הראשונותבשניםהתימניתהעדה

הןפיעהכאשר .ענבללהקתשל

-50הבחגיגותבאתיופיההלהקה

התקבלההיאישראל,למדינת

פתוחהיההקהלגדולה.בהתלהבות

 .חדשלמשהווסקרן

ודקרי"אסקסטה,למחואטרוןית

נונהדינהתצלום:אשל.רותאונרפיה:יכור

. Eskesta Dance Theater, Sticks by Ruth Eshel 
Photo: Dina Gona 

התרבותיהנכסביתא-ישראל.שלהתפילות

הריכיהתפילות,הואישראלביתשלהגדול

הקייסאריים.אמההםוהמוסיקההריקודים

ולימדלאוניברסיטהבאפיקאדוירמיהן

שאינהעתיקהשפה-הגעזבשפתתפילות

המחקרלעבןדתהצטרפהלאחרןנהמדוברת.

שמתרגמתהגעז,לשפתמןמחיתחיון,מרגרט

כמהלשלבנוהגתהלהקההתפילןת.את

ממןצאהילדיםשלה.בתןכניןתתפילןת

מתביישים,במבוכה,מגחכיםלפעמיםאתיןפי

בזכןתדמעןת.מזיליםבקהלוהמבןגרים

בפסטיבללהןפיעאסקסטההוזמנההתפילית

כמהןלפני ,' 98ביןליבראוואנהלמןסיקה

בגרמניה.דתית

אתסייסהלהקהשלהראשוןההרכב

יהבנןתהתגייסוהבנים '. 99ביוניהלימןדים

עצןבמשהיתמידייישהארץ.ברחביהתפזרן

הזהבמקרהייאבלאשל,אומרתבפרידה",

היןהקלה.בתחןשתגםנמהלההעצבןת

בלוחהעמידהמבחינתקשןתמאןדבעיות

סרטיעשןשנה 20עבודאםןאחריןת.זמנים

הואוהמרתקהאמיתיסהיפוראסקסטה,על

הבעיןתסוגאלאהבמה,עלשהיהמהלא

הקלעיםי.'שמאחורי

 .חדשהרכבללהקהישהאחרונהבשנה

שלהרפרטואראתלמדוהחדשיםהרקדנים

חדשניםחומריםהוסיפןהקודמת,הלהקה

התלבושתןמעצבהבמאימשלהם.ורעננות

-למחולאזןריבאןלפןשעבדציקשירן,בוריס

הןאהלהקה.עםעבודהיצראשר,מתנ"ס

אןניברסליתאגדהשלמרהיבההפקההכין

האהבה.שלכןחהעלהמספרתאתיופיבנסוח

קסומיםלעןלמותיוצאאתיןפינערזן,באגדה

האהבה,פיתה)(מעיןאיגנירתאחריבחיפוש

כמואהובה.חיהשלחייהאתלהצילכדי

היאמהאינגירהנןגסתכשהחיהבאגדות,

מסתיימתיהאגדהיפיפייהלנערההופכת

הכתפיים.ריקידימסורתמיטבלפיבחתןנה,

אתהחינןכיתהטלןויזיהrוצלםנןבמברסבוף

להקתבביצועהאהבה"ייאיגנירתאנדת

 .אסקסטה



-כדורי Iטיי IUפרלטליה

בךבךת

אנךשיךת

בזזוהשי~ןבעל
בביטהאמנןיןת

ייפטרןשקהיי

מריסקינבם-יקהיי IDייפםרו

תםונות. Dוארבאתתבםםרכה

 ...... '" .IIoI. ,."., ..דר I·אלכסןתל.םנןתתםאןרת
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הבלט:שלהטיןםטצינתבנןאה,אלכטנדרשלאיןר"פטרןשקה",

רןחןפטרןשקה.בןבתאתאחריןןנןררהיציאהלעברצןעדהקןטם

הבןבןת.תיאטרןןננעלמןפיעהפטרןשקהשל

Petrushka", sketch by Alexandre Benois. The ballet's " 
, closing scene: The magician is walking toward the exit 

dragging behind him Petrushka's puppet. Petrushka's 
. spirit emerges on the booth' roof 



הכושי:שלחדרו-שלישיתתםונההתמלילתקציר-ייפםרוuנקהיי

הקוקוסאתלפצחמנסהאהו .קוקוסבאגוזומשחקהספהעלשרועהכושיראשונה:תםונה

נפתחתחדרודלתבתפילה.לאגוזסוגדהואמצליח,ומשאינבחרבו.כיכראתהממלאססגוניהמוןובוירידמתארתהפתיחהתמונת

ותואקצרריקודלמענורוקדתהבלרינה .חצוצרהובפיהנכנסתוהבלרינהאטרוןיתמוצבהירידביתנימגווןבין .-1830בפטרסבורג .סבטהאדמירלות

רודףשיוהכלחדר.נכנספטרושקה ·גרוטסקי IIוינאיואלס IIבאליהמצטרףנפתחהמסךמהביתן,התיאטרון,מנהל-הקוסםשלירידתועםבובות.

מנסהוהכושילארץנופלפטרושקה .הכושיאחרירצהוהבלרינהאחריוהקוסםוו.עלבובהתלויהתאבכל .תאיםשלושהובהבמהומתגלה

אליוומושךמחדרופטרושקהאתמגרשהכושילבסוף,ראשו.עללדרוךבלרינההיאהשנייה Moor],3 [הכושיהיאהראשונה-הבובותאתמציג

 .הבלרינהאתהקוסםלפקודת 4דל_ארטה.מהקומדיהליצןדמות-פטרושקהוהשלישית

אליורדותהןכך-ואחרהתאיםבתוךתחילהבריקו,דפוצחותהבובות

היריד-רביעית

תאיםנמזמיקולנייםעגלונים

ןהלבאבריקו,דלצאתהאומנות

לבתתשומעצמן.לביןבינןרוקדות

 .ומאלפומרקדלדובפונההקהל

םהעגלוניהדוב,הופעתלאחר

 .םאליהמצטרפותוהאומנותרוקדים

הדרמתיתהופעתועםנפסקהריקוד

שלבתנועותהרוקד ,שחורשדשל

ברחבה.הנמצאיםכלכלפיאיום

-ותחישלבובותנכנסותאחריו

 .הקהלעלהןגםהמאיימותמפלצות

 ,המרכזימהביתןרעשנשמע

 ,הרחבהאלהחוצהפורץופטרושקה

פהושלוחרבואחריורודףכשהכושי

תובעקבמופיעההבלרינה .בידו

פטרושקהאתמשיגהכושי .הכושי

נופלפטרושקה .בחרבבוומכה

 .נמלטיםוהבלרינההכושיארצה.

פטרושקה,סביבמתאסףההמון

קוראההמוןחיים.רוחללאהשוכב

שפטיםלעשותומאייםלשוטר

ההמוןאתמרגיעהקוסםבקוסם.

אלאאינושפטרושקהלוומוכיח

נרגעההמון .סמרטוטיםבובת

הבובה.גופתאתאחריווגוררהיציאהלכיווןפעמיושםהקוסם .ומתפזראבלבבלרינהמאוהבפטרושקההבא;בסיפורעצמןאתומציגותהרחבה

שלרוחונראיתהתיאטרוןלביתןומעל ,על-טבעיתצווחהנשמעתלפתעששםהקוסםלהוראותהמציית ,פטרושקההכושי.שללחיזוריונעניתהיא

הבובהגופתאתמידיושומט ,נבהלוזה ,לקוסםלועגתהרוח .פטרושקה .פטרושקהאחרירודףהכושי .הקהללבלמשובתבכושיחובט ,אלהבידו

 .מהמקוםובורחבקריסתמסתיימתהתמונה .לויומכשהכושילרגלילפתענשכבפטרושקה

 1911 ,"הקושרט"פשלהח'תפהנת'לסצרהתפאוובע'צאזו,בנולכסנדרא

911 1 ," Alexandre Benois, set design for the opening scene of "Petrushka 

 .הארוכהמתויבגלאותןומכסהמעליהןעומדהקוסםהבובות.

רושקה: I:Iפשלחדרו-שנייהתםונה

ואשיומעצובהוא .הקוסםידיעלחדרוךתואלמהיפננבעטפטרושקה

ירמצוהדלתעלהדלת.אתלפתוחמצליחלאאבלמהחדרלצאתומנסה

לפתע .חדרוקירעלהתלויההקוסםתמונתכנגדמתריספטרושקה .שד

ומקפץצוהלפטרושקהלתא.הבלרינהאתמכניסוהקוסםהדלתנפתחת

יכפתאויוצהמרוגשפטרושקהלמראהדישהאהבלרינה .שמחהמרוב

יסמתרפטרושקה .רודחממלטילהתאשיתרבהמנסהקפטרוש .כנסהנש

ונו.חגעליואשמפלנווםסוהקתמונתגדכנ

6 

וריה I:Iההיס-רושקהיי I:Iייפ

II פטרושקהII החלנסקייסטראוואיגורשהמלחין ,לפסנתרכיצירההחל

 S,[Ballets Russes [רוסבלטמפיק ,] Diaghiiev [דיאגילב .-1910ברלחב
גייסוהם .לבלטאותהלהפוךמסטראווינסקיביקש ,רה(היצאתששמע

סיים 1910בחורף .ההפקהלתכנוןבנואהאלכסנדרשלעזרתואת

 .בנואהעםתמלילהלוחיברהקיסוהמתאלכתוביסטראווינסק

 . 1911ביבאבהחלורותזהחן.יפוקמישלשלבידיוהופקדהיהאוגרפיהכור

-13בבפריזהועלתהי,ראשהידקבתפ ] Nijinsky [יינסק'ניזעם ,הבכורה

 .רוסטבלקתהלשלבהפקה 1911ביוני



יצירןתהין , 1908-1929בשניםדיאגילבשאירגן ,ןהבלטהאןפרההןפעןת

ןאגנרשל Gesamtkunstwerkה-ברןחהאמנןיןתשילןבמגישתהןששאבן

] Wagner [ הקשןרבכלהסמכןתבעלתהיאאחתשדמןת ,ענק(יצירת

שילןבמגישתןהןההפקה),ארגןןןאףההעמדההתמליל,כןלל ,בהפקתה

ןהסינתזההפרןיקטלהפקתמכשרןנןתרםאמןכל(שבההרןסיתהאמנןיןת

דןגמההמשןתפת).העבןדהבמהלךנןצרההאמנןיןתשילןבשלהאינטגרטיבית

שלןהאןפראיתהדרמתיתהלהקההיאברןסיהאמנןיןתשילןבשללפעילןת

ןציןרדרמהמחןל,שירה,מןסיקה,ששילבה , ] Mamontov [מאמןנטןבסאבה

לתאטרןןהפקןתשעיצבןןאחרים, ] Korovin [קןרןביןכקןנסטנטין(אמנים

המקןרןתביןהמפגשעלבנןסף .הקלאסי)לבלטחדשהןגישה(סימבןליזם

 ,אדם/בןבה :התמלילברמתמבנייםניגןדיםבבלטקיימיםהתרבןתיים

זהמבנהןבןהן.תןהן I1סדהמןסיקה:ןברמת ,קןמיiיטרגמיןן,/דמציאןת

לרבדיםהרמיזןתמןהנןצרןערפןל,מתחשלמיןחדסןגלבלטמעניק

קריאהמאפשרתאלןרב-גןנייםמקןרןתעםהיכרןתמשמעןת.שלשןנים

שןנים.פרשנייםלהליכיםבהתאםהיצירהשל

פןפןלרייםתרבןתייםםקןרןת-ייפםרןשקהיי

ממת Iתיאםרו

הןעלןבןבןתתיאטרןןשלהצגןת

המאהמסןףברןסיההקהלבפני

-~ I ~ -~~~~ ·H--~ O'-H--Hl ~ t_ חן~--------

עתיקהמקןמיתלמסןרתנחשבן

כמןתכיאםקבןעים,חןקיםבעלת

מןתרתתה'הישינןייםשלמסןימת

במחזה ..המשניןתבסצינןת

מחליטפטרןשקה ,המסןרתי

שאןתן ,סןסלקנןתןיןצאלהתחתן

 ,צןעניפןגשהןאהכלה.תמןרתייתן

שמחתבעלסןסלןלמכןרשמנסה

נעלב,פטרןשקהמדי.רבהחיים

שלןהמקלעםלצןעניביץמר

ןלןקחהצןעני)אתהןרג(ןלפעמים

הסןסעלעןלההןאהסןס.את

רןפא.שללטיפןלןנדרשממנןןנזרק

אלילרןפאשזהןחןשבפטרןשקה

לאחר .במקלןאןתןהןרגאןןמכה

עםעימןתיםסדרתישמכן

ןכןלםןאחרים,צבאקצינישןטרים,

מכהשפטרןשקהבכך .מסתיימים

מסתייםהמחזה ,יריבןאתהןרגאן

נגררשפטרןשקהבכךבדרך-כלל

הבןבןתבהצגתזןלעלילה .לגיהינןם

בההגיבןרשלןלאןפיןהטיפןסית

הבלט.בסיפןרזכרכמעטאין

לתדהמהמקןרהיתהזןעןבדה

ןןייליגיןןרןלנד ,פרשניםלכמה

] Wiley [ ,אחראיכל-כ,ךמענייןנןשאבעברשראהבנןאה,שאםכתב

לאב-כללדןמהשאינןסיפןרמציבהןאמדןעלתהןתישל"פטרןשקה",

אינםבבלטהשינןיים 6למציאןת.נאמנהכהבסביבהשלן,המקןריטיפןס

ראהבנןאההטיפןסי.הבןבןתמןפעעםבנןאהשלהיכרןתמחןסרנןבעים

 IIפטרןשקה IIבמחזהבשימןשאלאעצמההבןבןתבהצגתלאהעיקראת

בירידים.להצגןתכסמל

 1911"פטרושקה",פטרושקה,שלחדרובנואה,אלכסנדר

1911 ," Alexandre Benois, Petrushka's room, "Petrushka 

דיאגילב).עםלעבןדיןתרמאןחרעברן ,מאמןנטןבשלהפרטי

יצירןת(ןלאמקןריןתהפקןתברןבןהיןדיאגילבשלהגדןלןתהפקןתין

אמנןתכיצירןתנתפסןתהןןאגנרשללאןפרןתןבדןמהבעבר),שהןעלן

האמנים,מןכמהדיאגילבהעסיקמההפקןתאחתבכל .מראשיתןשלמןת

הגדןלןכשרןנןהתקןפה,שלביןתרהמןכשריםןהכןריאןגרפיםהמלחינים

מסןגאינטראקציה .עבןדתםאתןלשלבאלהכשרןנןתלגלןתביכןלתןהיה

התרבןתבאןןירתהתחנכן,שדיאגילבשלהרןסיםלאמניםטבעיתהיתהזה

דןגמההןא IIפטרןשקה IIה:בלטהמאןת.חילןפישלהרןסיתהסינתטית

שכזאת.להפקה

שללביטןלהןבילהלאהיצירתייםהכשרןנןתמשיתןףשנןצרההסינתזה

המבןסס"פטרןשקןת",שלביןתרתיאטרלילשילןבאלאמנןגדןתהשקפןת

עלזןהמןנחןת ,שןנןתאישיןתןגישןתהשפעןת ,זיכרןנןתשלשכבןתעל

תרבןתייםמקןרןתסןגישלןשהלאבחןאפשר ,זןעלזןןמזינןתזןגבי

לבלטיםןרים(איזכ-19ההמאהשלהגבןהההתרבןת : IIפטרןשקה IIבבלט

מןדרניסטיןתןמגמןת ,הירידים)(תרבןתפןלקלןר ,ידןעןת)ןאןפרןת

הירידים

 Shrovetideה-בשבןעבשנה,פעמייםקרנבליםנערכן-19ההמאהבאמצע

"פטרןשקה".המחזההןעלהןבהםהפסחא,שלאחרןבשבןע(הסןבייט)

(בנןאה BalaganYה- IIןהשראה.נןסטלגיהשלמקןרהיההקרנבללבנןאה,

בתןךכפריןתהילןלןתשלאןסףהיה ).כ.פ.ט ,הקרנבלשללחגיגהמתכןןן

נלקחנןהאצןלה,ילדי ,אנןשאלין ,נשלטןבלתישןבבגדןל,כפר-העיר

שלאןןירהשררהבקרנבל II,7זאתשנביןמבלירןסיהיאתיללמןדכדי
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נשיפה,כליתזמןרןתשלהמןסיקההקהל,רעשי-קןלקטיבישיכרןן

אלהפןניםהקרנבלכרןזיהירי;דדןכנישלבהיריםבצבעיםהאדריכלןת

מחדשליצןרבנןאהשקיןןההחןןיההיתהזןתיאטראןת.ןאינספןרהקהל

היההירידשלההןללניתלאןןירהזאת,עם . l/פטרןשקה l/בהירידבקטעי

העןבריםשלןהשמחההצעקןתהשריקןת, I/בנןאה:שכןתבכפיאפל,צדגם

 l/.8שדימשהןשלתחןשהלינתנןןהשבים

שלההצגהאןפןהןאהבלטשלהסןפיתצןרתןעלשהשפיעאלמנטעןד·

 1,500עדבהםלהןשיבשאפשר ,עץבתיאטראןתהטיפןסיןתההצגןת

שהןרכבהסצינה,לאחרקבןעה:מתכןנתעל-פיהיןההןפעןתרןבצןפים.

באהמשתתפים,ןהמןנימפןאררקעעםשןניםבמישןריםבמןת-3-4על

בינתייםהןכנהזןסצינהבמהלךאחת.במהעלאנשיםמעטעםסצינה

איםס Q נב..tבM2 iנ:uב.כ KןמJננ.פן Mדםש..לעב-..נכנכפ.וכ-אמiג..מגקגענ2צ.Ltםr2גג:ו .

תפאןרהבעלןתסצינןתמשתיבנןיהבלט . l/פטרןשקה I/שלהכללילמבנה

שלהאינטימיןתהסצינןתאתשתןחמןתרבים,ןמשתתפיםמפןארת

הבלט.שלמרכזןלמעשה,שהן,הבןבןת,שלישיית

ההצגןתשלהתןכןהןא l/פטרןשקה l/להתמליליצירתעלנןסףהשפעהמקןר

בשני I/ :בנןאהשלבזכרןנןתיןשנשתמרכפי.הראשיים,העץבתיאטראןת

הןצגן , Yegorev]נןייגןרב ] Bergנברגבידישנןהלןאשיים,·הר BalaganYה-

מזלרןאהאניחיי,עללאחןרמביטאניכאשרליצנןת.מןפעיהציבןרבפני

האלןהגדןליםהפנטןמימאיםאתלראןתהזדמנןתלישהיתהבכ,ךגדןל

בשבילי,הם,ןקןלןמבינההרלקיןפיירן,פנטלןן,בזכןתם,שכןשנעלמן,לפני

דמןיןתאלאדל-ארטה,הקןמדיהשלמלןמדמחקרמתןךשנבנןדמןיןתלא

9במן-עינישראיתיאמיתיןת, . /l 

ה-בזמןשממןקםתסריט,עללעבןדההזדמנןתלבנןאהניתנהכאשר

Shrovetide , הליצנןתממןפעידמןיןתשלתכןנןתלבןבןתהעניקהןא. 

שבהןדל-ארטה,הקןמדיהדמןיןתאלאאינןןקןלןמביןהמןריפטרןשקה,

תרבןתןמתמזגןתנפגשןתכאן .אדרתבשינןימ'לדןתן,בנןאהנזכר

שייךהיה l/פטרושקה I/המחזהבעןדגבןהה.ספרןתיתןמסןרתפןפןלרית

כבידןרהיאגם(שהחלהדל-ארטההקןמדיההפןפןלרית,התרבןתלמסןרת

שלבידןרצןרתןנעשתההקןןיםאת ZOה-המאהבראשיתחצתהעממי)

מיןחסת.תרבןת

דל-ארםהוהקומדיהייפםרווםקהיי

הפכהןשם-16ההמאהשלבאיטליההןמצאהדל-ארטההקןמדיה

התפשטהמכןשלאחרהשניםבמאה .פןפןלריתדרמתיתלאמנןתבמהירןת

עדמןרגשתהפןפןלריתהתרבןתןעלהדרמהעלןהשפעתהאירןפה,בכל

מןפעישלרקלאההשפעהניכרתפטרןשקהשלהטקסטיצירת.בהיןם.

דל-הקןמדיהשלגםאלאמילדןתן,הכירשבנןאההפןפןלריים,הליצנןת

הסימבןליזםבתקןפתהגבןההבחברהמחןדשתלתחייהשזכתהארטה,

שלהשגרתיןתבשללקןמדיהנמשכןהרןסיםהסימבןליסטיםהרןסי.

לאין-אןתןלעצבהיהשאפשרפיירן),(ןבייחןדהמרכזיןתהדמןיןתשלןשת

דמןיןתלמצןאאפשר .רביםבמצביםסמליבאןפןבהןןלהשתמשסןף

 . ZOה-המאהןתחילת-19ההמאהסןףשלאירןפהברחבימקןמיןתפיירן

מכנסייםלבנה,חןלצהשלהעןטפת-כלהמסןרתיתהתלבןשתמאחןרי

ןהפכההזמןבחלןףהשתנתהפיירןשלדמןתןמקןמחים,ןפניםלבנים

דמןתןלבסןף,מתנןןן,אדםגנדרן,מזל,חסרלרןמנטיקןאדישמשןבב

ןחנןק.מןזרפנימיבעןלםהשקןעהןמעןנה,זןהרת

לדהןמיירןסןןלןדהאןןנגרדיהרןסיהבמאיניסה 1903-1910בשנים

שלהסימבןליסטיתהגרסהשלהפןפןלריןתאתלהעצים ] Meyerholdנ

בהצגהפיירןבתפקידלראשןנהשיחק-1903בדל-ארטה.הקןמדיה

/I האקרןבטים/l נשנטאןפןןפרנץשלvon Shentan [. השלישיתבמערכה

כפיירןלבן,ןפרצןףשחןרהליצןיפתבחלמןפיעהןאיצירה,אןתהשל

ןאשרשהקיםקברטבתיאטרןן ,-1908ביןתר,מאןחר .מןצלחןלאמזדקן

פןטמקין .פפ.שליחידהצגתמיירהןלדבייםאחת,הןפעהרקהעלה

ממש , 1910באןקטןבר . l/פטרןשקה I/מפתיע,כמה ,ששמה ,] Potemkinנ

 , l/פטרןשקה I/שלהתמלילעל,ןלעבןהחלןןסטראןןינסקישבנןאהלפני

 ,] Schnitzler [שניצלרארתןרמאתפנטןמימהשלגרסהמיירהןלדביים
קולןמבינהפיירן,סיפןרשלזןבגרסה !קןלןמבינה'שלצעיפה I/בשם

מציעהןא .פיירןעםאחרןןערבלבלןתמחליטההיא .לקיןלהרמאןרסת

לנשףבןרחתהיא .רעלבבליעתעצמןאתןהןרגברית-התאבדןתלה

חןזרתהיאמבןעתת,פיירן.שלרןחןידיעלנרדפתאבלשלההנישןאין

אןתהןנןעלמתרגזהןאשם,אןתהמןצאהרלקיןכאשרפיירן.שללחדרן

 __תנ.שארת .i!םןשןתגגבע nנכ~ lQj-.רnי- ..I2 2.נ.פL. u:נ:נמתפיירןעםבפנים

 , l/מרןשעמנצח I/שלבניצןחןתזמןרתשלמןסיקהליןןתההמןפעאתהרעל.

המןפע.בסיןםבאימהמהזירהלנןסאמןרשהיה

 • l/פטרןשקה I/לבין l/קןלןמבינהשלצעיפה I/ביןחשןביםקישןריםישנם

אןתןןמעןררהבןבןתאתהמשעבדהקןסם,אתמזכירהמרןשעהמנצח

מזכירהסבןףהמנצחשלהאימהמנןסת .שלןהקסםחלילבאמצעןתלחיים

תחייתן .פטרןשקהשלרןחןאתרןאהכשהןאהרשע,הקןסםשלזןאת

לסיפןר,מיירהןלדשלגרסאןתיןבכלקבןעאלמנטשהיאכרןח,פיירןשל

הןשפעשפןקיןהעןבדה .הבלטבסןףפטרןשקהשלרןחןחזיןןאתמזכירה

שהןאבכךבהתחשבמפתיעה,אינהמיירהןלדשלמרעיןנןתיןבמיןחד

המבןססבלטהיהמהםאחדפרןיקטים,בשני-1910בעמןפעןלהשיתף

המרכזיןתשהדמןיןת , l/קרנבל I/בשם ] Schumannנשןמןשלמןסיקהעל

רקדשלןהיחידההבלטבהןפעת .ןקןלןמבינהפיירן ,הרלקיןהןבן

היתה ] Karsavinaנקארסבינהתמרה .פיירןשלתפקידןאתמיירהןלד

הראשןנןתבהןפעןתהבלרינהבתפקידהןפיעהיןתר(מאןחרקןלןמבינה

באיזןלשעראפשר.הרלקיןתפקידאתביצעןניז'ינסקי ) l/פטרןשקה I/של

ןבנןאה,פןקיןשלבמןחםןקןלןמבינההרלקיןפיירן,שלהדמןיןתצצןקלןת

חדש.לבלטסטראןןינסקיןשלשלןהרעיןןעללהםסיפרדיאגילבכאשר

ממנןניכרשחלקמשןםרקשכזאתבמהירןתלהיןןצרהיהיכןלהתמליל

עםההיכרןת .המחבריםשלהתרבןתיהמיליםלאןצרהשתייךכבר

המשימהאתעשתההשןנןתצןרןתיהעלדל-ארטההקןמדיהשלהחןמרים

 .יןתרקלההחדשההגרסהיצירתשל

כך I.סהסימבןליזםזרםשלהשתקפןתגם l/פטרןשקה l/בלראןתאפשר

התגלמןתכאללפטרןשקהמתייחסיםאם I :/l/זיכרןנןת I/בספרןבנןאהכןתב

-הפיןטי?העיקרןןלןנקראשמאאן-האנןשןתשלןהסןבלהרןחניהצד

המדהיםהכןשיאזיהנצחי;הנשישלההתגלמןתתהיהמבינהלןקןגבירתן

ןמנצחבעןצמהגבריהיגיןן,ללאמןשךשהןאדברכלשלכהתגלמןתישרת

 ) Panmongolism" (-1894 "סןלןבייבשלשירן l/.11לןיגיעשהדברבלא

שלהקרןבסןפןאתמתארהשיר .לבלטנןספתליתמבןסיפרשנןתמעניק

נןמדיים,פרימיטיביים,שחןרים,כןחןתהתפרצןתעקבשנגרםהעןלם,

הדתייםהפןליטיים,לערכיםגןרמיםשהםןההרסןאסיאתים,פגאניים

אלןאירןעיםלנןכחהאימהזאת,עם .מערב-אירןפהשלןהתרבןתיים

הקרקעאתתכשירהאפןקליפסהשלפיהאןפטימיזם,שלבתחןשהמאןזנת

העןלםסןףסןלןבייב,בשביליןתר.ןטןבהחדשהציןןיליזציהלהןפעת

אפשרהנצחי.הנשיהתגלמןת ,סןפיהשלהןפעתהידיעליןכרזהמתקרב

מןבילהנצחיהנשישבהאפןקליפטית,כאלגןריההבלטאתלראןתאפןא

בהקשרהאירןפית.התרבןתאתלהרןספרימיטיבייםאסיאתיםכןחןת

שלבדמןתןלא ,הבלטבסןףבירידהדןכןמעלפטרןשקהשלהןפעתן ,זה

הניצחןןאתמייצגת ,הרןסיפטרןשקהבדמןתאלאמנןןןאירןפיפיירן

ןאסיה.אירןפהעלהרןסיתהתרבןתשלהסןפי



לסמלהמטורפתהבובהאתהפךואסלבייכיטוענת,ניז'ינסקישלאשתו

מנוצחבלתיאבלהאוטוקרטיהידיעלהמדוכא ,הרוסיהעםשללרוחו

וו.סירילהמבקר "."וההתעללותהתסכולכלאףעל ,לתחייהקםותמיד

אחדאףראיתי"לא :בבלטנוספתסימבוליותרואה ] Beaumont [בומונט

הידועות ,קודמיושלהיצירותעםלהתמודדהיוצרשלהדרכיםאחתהיא

ב"קופליה"שוניםאלמנטיםעל "ב"פטרושקההפרודיההמידה.עליתר

 ,"פטרושקה"בבובה.פנימעמידהנשמהעםדמות ,"קופליה"ב .למדיברורה

הרשע.בקוסםמוחלףהרברבןקופליוס .אנושצורתלובשותבובותשלוש

הסוףביותר,והחשוב ,לבסוף

שבוייקופליה",שלהקומי

עלמהופךמאוחדים,האוהבים

הבלרינהשלהטרגיתהדחייהידי

שלומותופטרושקהאת

קטניםפרטיםאפילו .פטרושקה

ומהופכיםמשוחזריםמ"קופליה"

-------ן:: I=1 ·אל, Hגמל-ן.:ן. LL ~..קש~ך:.~.כ;פ l !ב_

ייקסום",באופןלתחייהשקמה

שלהקונדסייםממעשיהאחד

חרבלקיחתהואסוואנילדה

(אחדמורישלדמותוודקירת

קופליוס).שלהמכנייםמצעצועיו

ושקה"ייפטרשלבפינאלהכזכור,

בחרב.פטרושקהאתהורגהמורי

הפופולריהבלטאינוייקופליה"

המבוסס-19ההמאהמןהיחיד

הופמן .א.ת.אשלחומרעל

] Hoffman [, שלבשובובותשכולל

היאשכזונוספתיצירה .חיים

הפופולריתהבלטסוכריית

שלהאגוזים"יימפצח :מכולם

שלישייההזה,בבלט .צ'ייקובסקי

צעצוע,חייל(הכוללתצעצועיםשל

מקבלת ,והרלקין)קולומבינה

 .המסתורידרוסלמיירמידיחיים

עלהמבוססיםלבלטים,ייחודיותאינןחייםרוחבעלות,בובותכמו-כן

כמההוצגז] he Fairy Doll [אגדה"ייבובתבשםבלטהופמן.שלחומר

הבלטשלבביקורת .-20ההמאהשלהראשוןבעשורבפטרסבורגפעמים

אנשיםשלהמוצלחבחיקוימקורוביצירההענייןכינכתבתקופהמאותה

אוטומטיות.דמויותשלתנועותידיעלחיים

מוסכמהשלכטרנספורמציהנראהלתחייהשקמהבובהשלהנושא

ברורהיהבלטיםבאותםזאת,עם .-19ההמאהשלבבלטפופולרית

אחדמעולםהמעבראנשים.הםואנשיםבובותהןשבובותתמי,דלצופה

(יימפצחחלומותאו )"ליהקופיי(שוללהולכתבאמצעותהושגלאחר

הדבר .);'אגדה(ייבובתקסוםבעולםהתקייםכולושהבלטאוהאגוזים"),

ייהעולםביןהחפיפההמצב,שלהעמוקהערפולהואלייפטרושקה"המיוחד

מוסברתשאינההבובות,שלהמומצאהעולםלביןהקרנבלשל "האמיתי

לדחותניתןלאפיירושלהטרגדיהאת .חלומותאוידייםזריזותבאמצעות

 .מדיאנושיותפשוטשהבובותמכיוון ,כמעשייההסףעל

רחובשרלטןשלמזהיותרהרבהחשובב"פטרושקה"הקוסםשלתפקידו

 ,ראשיתשטניים.לכוחותאותוהמקשריםמאפייניםכמהלקוסם .פשוט

כסעליושבהקוסםאתמציגהתמונותביןויורדשעולה .המיוחדהמסך

 .פטרסבורגמעלמרחפיםשדיםקבוצתהראתהאחרתגרסהבשמים.מלוכה

לבסוף, .בבובותחייםרוחשמפיחהואהקוסםהקסםשלחלילמגעשנית,

ומזכירחדרוקירמעלפטרושקהעלמביטהקוסםשלרעותחורשדיוקן

בובה.שלבגוףנפשושל .השיעבודאתלו

 1911"פטרושקה",המורי,שלחדרובנואה,אלכסנדר

1911 ," Alexandre Benois, the Moor's room, "Petrushka 

בובה,הציעהואשכן, ] ...נפטרושקהלהגשתינסקי'ניזשללגישתומתקרב

שמחקהרקדן,הציגוהפרשניםשארשכלבעודבן-אדם,מחקהשלעיתים

ביןמוזרהייהקבלהחשניז'ינסקיכישייתכןכותב,בומונטבובה".

לפסולאיןדיאגילב".לבין(הקוסם)המופעיםמנהלוביןלבינופטרושקה

דיאגילב.לביןניז'ינסקיביןהסועריםביחסיםבהתחשבשכזה,חשד

-19ההםאהשלןהטיפןרתהאןפרהןהכלם,ייפםרןשקה"

 .-19המהמאהוספרותאופרה ,בלטשלמיצירותגםשואל "פטרושקהיי

כללייםבמונחיםאוהבובה,החייאתלנושאנוגעביותרהבולטהאלמנט

 ,-1870בהראשונההפקתהמאז .חייםחסרותדמויותהאנשתיותר,

נכנסההיאהבלט.שלברפרטוארעיקרימרכיבהיתה ] Coppelia [ופליה"ייק

שלליוצריםמוכרתוהיתה-1884בהמלכותיהבלטשללרפרטואר

יוצרשליצירתו ,קופליההבובהעומדתהסיפורבמרכז ."פטרושקהיי

מתאהבהצעירשפרנץעדלמציאות,דומהכל-כךהיאקופליוס.הצעצועים

הכפר,בנותשלקבוצהבאחת,החייאה:שלסצינותשתימכילהבלטבה.

לצעצועיםגורמותסוואנילדה,פרנץ,שללשעברארוסתובידיהמובלות

 ,קופליהשלמקומהאתתופסתסוואנילדהבשנייה,לנוע;שוניםמכניים

וממיטהלחיים"מתעוררתייהיאלחשים,מיניכלמבטאשפרנץולאחר

הבלטסוף .ארוסהאתחזרהוגונבתקופליוסשלהמכנייםצעצועיועלהרס

הזה.היוםעצםעדבאושרלחיותמוכניםמאוחדים,האוהביםאתמציג

הפרודיהלפיה ,]ז itianov [טיטיאנוביורישלהתפיסהאתאימץבנואה

39 



בגןפיםנשים,יןתרקרןבןתלעיתיםכיאםגברים,הכןלאמכשףשלהנןשא

הידןעההגרסה .-19ההמאהשלבבלטיםלמדינפןץהיה ,אנןשייםלא

מחזיקרשעמכשףשבה ,ייקןבסקייצשלייהברבןריםאגםייהיאביןתר

יכןלהגבריהנסיךשללבןאןמץרקברבןר.שלבגןפןכלןאהאןדטאת

שתכןנןתיןיתכן .אשהלצןרתלחזןרלהןלאפשרהכישןףאתלשבןר

בסיפןרןןבייחןד ,גןגןלשלביצירןתגםמקןרןהקןסםשלהשטניןת

יאקאקייביץאקאקיבשםמשמעןתחסרציבןרלעןבד ,בסיפןר ."המעיליי

ל.עיהמבנגנםימצערקריםמשלסדרהלאחר .חדשעליןןמעילנתפר

תלןנה,להגישהןלךהןאכאשר

באישיןתהמגןלמתהביןרןקרטיה,

בכמהכשטןשנתפסה(דמןתח.שןבה.

שהסתןבבלאחרמקדחתמתאקאקי

שללחןרףמתאימיםלאבבגדיםלבןש

שמןעןת ,הסיפןרבסןף .פטרסבןרג

שנראיתרןחעלבפטרסבןרגנפןצןת

לשמעמיתיןאחדציבןר.עןבדכמן

ןאןתמזההיאקאקייביץאקאקי

בבלט,באצבעהי.'עליןיימאיימתןהרןח

לשלמחצההאנןשיתהמדןכאתהבןבה

אתלרדןףכדיחןזרתפטרןשקה

הרשע.הקןסם

הקשרלעיל,שהןזכרןההקבלןתבכל

ןלבישןנןתמיצירןתהאלמנטיםביו

רבדיםישיר.אינןייפטרןשקהיי

לשסדרהסיפקןסמןייםספרןתיים

םמהלשאןלהיהשאפשרנןשאים,

אןתםלהפןךבמןדע),שלאאן(במןדע

יהאימפריאלהבלטשלהקןנבנציןנליהמבנהאתפןקיןביטלפטרןשקהייייב

סןגיאתבהבטיחם ,למטהמלמעלהאןרגנןהתפקידיםשבן ,פטיפהנןסח

אחד :הלהקהשלבהיררכיהלמקןמםבהתאםהרקדניםשלהתפקידים

לרקדניםאןפידייתפקבנייתהןאפןקיןשלביןתרייהנןעזיםייהשינןיים

יכןלתןאתהמציג ,הקלאסי-אקדמיבריקןדלמקןבל(בניגןדהראשיים

עם ,הקהלבפנימןצגיםהראשייםהרקדניםשלןשת .הרקדן)שלהטכנית

מעמדיעלבבית-השחיתלןייםכשהםהבןבןת,תיאטרןןמסךפתיחת

תדקפשמתהינבסצ,דחיםירןקדהםם,יילחמתעןרריםהםכאשר .ברזל

הןטינרהעלתבנןקירהטאכס

המאןפייןהישן,לטבהשל

מראש.מןכניםמחןלבצעדי

-ןהרגלייםהראשאתלהניע

אבלתנןעןתשלסדרבאןתן

בהתאם ,שןניםביצןעבאןפני

המןרישלתנןעןתיןלאישיןתן.

רבבכןחןמבןצעןתרחבןת

אןמרןתפניןןהבעןתןבביטחןן

אלהתנןעןתןניצחןן.כיבןש

כאילן ,ןראןןתניןתיהירןת

יכןלאניבי,ייהביטןאןמרןת

פטרןשקהשלתנןעןתין '.יהכל

הןןסבל.כניעהמסמלןת

ןמשדרןתסגןרןתקטנןת,

מבע .ןחיישנןתבטחןןחןסר

שלתנןעןתיה ,ןליריעצןבפנין

מלאכןתיןת,הרקדנית

בטכניקתןמבןצעןתמסןגננןת

מלאכןתיןת.מלתסמשבעצמהי,סקלאהלטבה

 1911"פטרושקה",למורי,תלבושתבנואה,אלכסנדרמימין:

1911 ," Right: Alexandre Benois, costume of the Moor, "Petrushka 
 1911"פטרושקה",החצר,לרכבתלבושתבנואה,אלכסנדרמשמאל:

1911 ," Left: Alexandre Benois, Coachman's costume, "Petrushka 
זלרמןכדיבהםןלהשתמשלשנןתם,אן

במלןאם.פןתחןרחכבהלאאבלטבבלשקיימים ,משמעןתשלרבדיםעל

הבלטשלה Iוהרפורםצייפטרושקהיי

רמהןהרפתנןעתשלהעקרןנןתיקריעאתבכתבשערך ,הראשןןהיהפןקין

בייטיימסייגלןיבמכתבפןרסמןשלןםהמפןרסמיייהעקרןנןתחמשתיי .בבלט

 : 1914ביןלי-6בהלןנדןני

בכלאלאמראש,ןמןכניםקבןעיםבלטמצעדיתבניןתליצןרלא )א(

בצןרהשמביעסגנןןלנןשא;תאיםהמחדשסגנןןליצןרןמקרהמקרה

הכללזהןהמתןאר.העםאןפיןאתהמתןארתהתקןפהאתביןתרהטובה

 .החדשהבלטשלהראשןן

בתןךמשמעןתאיןןלפנטןמימה ] Divertissment [היידיברטיסמןיילקטעי )ב(

בהםלהשתמשןאין ,הדרמתיתהפעןלהאתמביעיםהםכןאםאלאבלט,

השלם.הבלטלתןכניתקשרכלשחסרבלבד,בידןראןיידיברטיסמןייבתןר

 ,זאתדורשהבלטשלהסגנןןכאשררקמןסכמןתבמחןןתלהשתמשניתן )ג(

בתנןעההידייםשלגיסטןתלהחליףמנסההחדשהבלטאחר,מקרהןבכל

 .ראשןעדרגלמכףאקספרסיבילהיןתצריךהרקדןהגןף.של

הרקדניםאתארגנןהישןבבלטאקספרסיבי.להיןתחייבהאנסמבל )ד(

תחןשהבהבעתמעןנייןהיהלאןהבלט-מאסטרבלב,דקישןטלשםבקבןצןת

 .אנסמבלריקודיבאמצעןתאןדמןיןתשלקבוצןתבאמצעןתכלשהי

מכירהןאןלתפאןרה.למןסיקהמשןעבדלהיןתמסרבהחדשהבלט )ה(

מןחלטחןפשןמעניקמןחלטשןןיןןשל 'בתנאיםהאמנןיןתביןבקשר

 .ןלמןסיקאילתפאןרן

O ~~_ש

פטרןשקה :מרסןמרסלמשלקטעמזכירהשנייהבתמןנהקהשןפטרלשסהןלן

מעלה,זרןעןתיןאתפןשטהןאהמשעבד-הקןסם.נגדלהילחםמנסהבחדרן

מגיעשהןאעדעלין,ןגריםסהנראיםבלתיקירןתעלפפןתןמתעכאילןןהן

שבתמןנה,הקןסםדמןתכנגדמתמרדהןאהשליט.שלהתלןיהלתמןנתן

שלמקןמןעלןמצביעהחדרשלהשנילעברןנעמגרשןתידייםןבתנןעןת

האהבהלרקדנית.אהבתןןעל-לחןפשגעגןעין-שלןהפנימיהכאבעלהלב,

הצדה,ןחזקהמיצהארגלפןשטהןא .תקןןהשביבלןנןתנתאותן,מעןדדת

האצבעןתקצןתעלשןבנעמד ,הקןזקיןקיהקאזצריקןדיאתהמאפיינתבדרך

ןלהתעלןתלהתרןמםמנסהשבאמתכמי ,כבפרןפלןריםבידייםשןבןמנןפף

הקןסם)שלתמןנתועייי(המיןצגתהיכןלתבחןסרההכרהאבלןנפשית,פיזית

 .גחונןעלנןפלןהןאארצהאןתןמכריעה

השלישיתבתמןנהןהרקדניתהמןרישל ] Pas de deux [ייהייפה-דה-דה

 :ביצןעןמבחינתוהןעצמןהתנועןתמבחינתהן ,גרןטסקיבאןפןמתנהל

המןריפירואטים.מבצעתשהיאתןךלמןרינשיקותשןלחתהרקדנית

 ,גרןטסקיתבצןרהאותהןמסןבבבמןתנייםבהמחזיק ,אליהמתקרב

מרימהזאת,לעומת ,הרקדניתבטנה.עלמןנחןראשןכןלןכפןףכשהןא

בישיבההרצפהעלמתיישבהמןרי .] Arabesque [ייערבסקיילפןזתרגל

 ,לפניןרןקדתהרקדניתכאשריי,לפניהנעריםנאייישחקןנןסחמזרחית

גןפהאתלנשקמתחילהמןרילזרןעןתין.נןפלתהיאדברשלשבסןפןעד

אןתה.אןכלןכאילןהרקדניתשלמןתניהןאת

אפשרייפטרןשקהייבטללבהרפןרמןתאתפןקיןיישםשבןהאןפןעל



 1911בתלבושת,ביז'ינסקי

1911 , stume סNijinsky in c 

לביצועשלההאינטרפרטציהאתבהשוותהניז'ינסקהשלמדבריהללמוד

מנהלשלבדוכןהראשונה,ייבתמונהקארסבינה:שללזוהבלרינהתפקיד

פטרושקהעםגםבובתיים,היוקארסבינהשלריקודיהבירי,דהמופעים

נטשהקארסבינהמכן,לאחרעוקבותסצינותבשתיאבלהמורי,עםוגם

עודהיתהולאלחייםהתעוררהשלה;המוגבלותהבובהתנועותאת

שליייההבנהלמדי:שונהבצורההתפקידאתהבינהניז'ינסקה 13בובה",

ואףבובהשלגוףבתוךחיההיאהבלטאורךשלכל ,היתההבלרינהאת

ומשחקתרוקדתהיאכאשרלאאפילוזה,מצבעוזבתאינהאחדלרגע

שלנפשהפטרושקה,כמו ]",[המורישלאופטרושקהשלבחדריהם

לרגשותמגיבההיאכאשרגםבובהנשארתוהיאבבובה,כלואההבלרינה

מאוד."אנושיים

בובותרואהשהיאחשהניז'ינסקההתפקי,דאתביצעהקארסבינהכאשר

מאו.דרוסיפטרושקהעםרוקדתצרפתיתפורצלןבובת-שוניםמיצרנים

יותרקרובהשתהיהעממית,אבסורדית,מעטבלרינהניז'ינסקהיצרהלכן

מאודהתפעלוודיאגילבשסטראווינסקיולמרות ,אחיהשלהפרשנותלרוח.

הבלרינהשעל ,והתעקשכךעלהתמרמרפוקיןניזי'נסקה,שלמהפרשנות

בהופיעהוהשלישית,השנייהבתמונהשלהדמוי-הבובההריקודאתלהפסיק

התפקידאתהורידהניז'ינסקהצרפתית,כבלרינהולאכבובהאלהבתמונות

בלרינהבשבילמקובלהיה(שעדיין demi-caractereמריקודאפקטיביבאופן

שלהפרשנותהכוריאוגרף,שלמחאותיואףעלאופי,לתפקידמריינסקי)של

אותהמחוסרתייפטרושקה"של'נה 1הב:כ::ן.בהקשרה,~צדקת,מוסקה J(יזי'

ולהציגמדמותהלחרוג-19ההמאהלבלרינהשאיפשרהקלסאית,ןריאציה

שלה,הךוירטןאוזיותאת

הגלומההחדשנותאתתאמהלאהבלרינהאתפוקיןשלתפיסתןאם

אלמנטפיתחופטרןשקהואתי

_=-'-'-' O--' -''-'~'''-'--'-'-.נ..:...",--.:.:: -L:.-=-.r.-י, '-'"-''''זc.. :--,ר!ג!.!ניק_יז..עוונתהינבת."לא____ _ 
המוריפשוט:הבסיסי,ההבדל

שמגלהלכוריאוגרפיהיותרטובה iדוראיתילאמעולם(יימופנם"),

המרוצההמורישונות,כהדמויותשלהאןפיאתבהירכהבאופן

אתמפנהמוחצן,טיפוסמעצמו,

מופנם,טיפןסוהפתטי,המפוחד

זהדברבהחלט,החיים?מו

הושאלזהדברהאםעצמו,לתוך

לתוךלהחדירועל-מנתהחייםמן

הבנויותבובותשלתנועות-החיים

כלואתהסצינותכלאתיצרתי

שבה , en dehorsה"פתוחה",

פתיחות,פשטות,כנות,על,לרמז המורי,אתלאפייןכדיפוקיוהשתמש

בתנוחותפוקיןשלהשימושאולם

en dehors הבלט,שלהטיפוסיות.,,,,-,....Oלחלוטין,חזיתיותהןהמורישל ".,.ו

קרובמוחזקותידייםמופנמות,רוקדפטרושקהזה,לכלבניגוד

תנוחותמקצינותהמורישל enהתנוחותאםהנפול,לטורסו

כלאתמחללותדמויות-עוברפטרושקהשלנטייתוקלאסיות,

מתוחהאפשר,ככלמאונךלהיותגוף-הבלטיהגוףשלהעקרונות

נמשכותהוידיו,אתמניףפטרושקהאפילוהבמה,עלבעצמוובטוח

בקשת,ולמעלהוצהנמתחותולאהטורסוקודרךמעלה

של en dehorsה-תנוחותכמו

מופנמיםאורכוניםבגופיםשימוש

קראבוסהמכשפה(למשל,צורה

חומריםלקחפוקיןהנמה"),ייה'

לעיקר,אותםוהפךהקלאסי

אבליותר,ו"אמיתיות"לחיותשלוהקהלסצינותאתלהפוךשאףפוקין

אומללות,רוע,לצייןכדי

שלהוהמחזר ] Carabosseנ

תלבושתבאותהלבושיםהרקדניםכאשרהועמדושלוהקבוצותריקודי

הקלאסיהריקודשלבדרגה"ה"הורדהלמרותזהים,צעדיםומבצעים

מהםאחדכלאולםלמדי,קלאסייםצעדיםכמהבבלטישב"פטרושקה",

המורי,עםהבלרינהשלהמגושםבדואטכמובחומר,פרודיטיפולמייצג

אפילוישמסורתית,בתמיכהדה-דה-פהשלהמרכיביםכלקיימיםשבו

Promenade , אותהמסובבהבלרינה,אתלראווהמציגהזכריהשותףשבה

ופסיעותיוהבלרינהשלהמוטותהתנוחותאולםפוינט,עלמלאסיבוב

אפקטיביתבצורההפשטניהדואטאתלצחוקשמיםהמורישלהגסות

למדי,

שבבלט,החדשנותעלהתעקשותואףשעלולומר,לסכםאפשר

שלו,העקרונותלחמשתנאמןלאוגםחדשןפוקיןהיהלאב"פטרושקה"

חומריםשלכאספןאוליהיאאותולתארביותרהטובההדרך

מהבלטהלקוחהמיליםאוצרשלכשרונימתאםמצויים,כוריאוגרפיים
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שהציפיותמשוםיעילתיאטרליאמצעינעשיתזוהסמכהאולםוטרגדיה.

אתלבטליכולותאינןוהשלישית,השנייההתמונהשמעוררותהחדשות,

בלתיתיאטרליותפרספקטיבותוכ,ךהראשונה.התמונהשעוררההציפיות

האחרת.אתהאחתומחזקותזולצדזומתקיימותלכאורהתואמות

שדותאותו.מחדדתאלאזהקונפליקטפותרתאינההרביעיתהתמונה

התמונהבפינאלה.בו-זמניתהבמהעלמועליםהופרדו,עתהשעדהציפיות,

בלתיבאופןאבל(ביריד),הראשונהכמומישורבאןתןמתחילההרביעיתחרוטי Iוחתיאונרוייפםרווננקח"

מאחןריצעקןתשןמעשבתיאטרןןזהןגםהבמהשעלהקהלגםצפןי,התיאטרןןאתשאפיינןהתיאטרליןת,התיאןריןתשלמיזןג,יימייצגייפטרושק

עםבאולםהקהלשלהאחדהמעיןישבכךהתיאטרון.שלהסגןרהמסךושיטות ] Stanislavskyנסטניסלבסקישלהתיאטרליטורליזם 'ההרוסי:

מכן,לאחרהבלט.שלהריאליזםתחושתאתשמחזקתהירי,דקהלשהעסיקןהעיקריים,הנושאיםמיירהולד.נוסחהסימבןליזםשל'האוונגרד

ומתערבביםהמסוגריםמהחדריםיוצאיםוהבלרינההמוריפטרושקה,זוהשזןרותתפיסןתבשתיקשןריםההוא,הזמןשלהרוסיטרוןהתיאת

 u:נ,----lגt-כט.בגגג .I:4ד.ב--יננר.-נגג jגג_סו:iגi-.גנש-.אגi-ו:iר..נומננש.....ב2נ!מאQ....!!ו:iל_ו !<-Iב~ע __ ,בצך~i:ו_גכרג_וענייןרלי .i\2:ונביא 2D<-תבב r.2~בת~לשימנשהסרי~הן:ב_

מתקיימותהקלעים,מאחוריכשהיושקיבלוהאנושיותהתכונותכעת,אבלהראשוןלפחות.שוניםמישוריםשלושהעלמתרחשתבבלטהפעילות

הקוסם,שלבהופעתוזמניתמופגהמתחלרגע.לפחןתכבובות,מעמדםלצדלרחובפונההקוסםשלהקטןהתיאטרוןבשיאו.הקרנבלשםהרח(ב,הוא

המגעאתמוסיפההאמיתי)פטרושקה(אופטרושקהשלרוחוהופעתאבלהבןבןת,שלושתאתלחשוףכדיהמסךאתפותחהואכאשראבלזה,

הסןפי.המעןרפלהתיאטרוןאולםשלהקהלהבובות.בריקודלצןפההופךהרחוב,שהקהל

המחבריםבפינאלה,הדמיוניןהעולםהריאליסטיהעולםשילובידיעלהשנייההתמונהבעצמן.בריקןדצופהבזמןובובריקוד,צופיםבהשצופה

האמיתי.לעולםהבמהעולםביןההבחנהעצםאתספקלידימביאיםשלהתאטרוןשמאחוריייבחדריםהבמה,בעןמקמתרחשותוהשלישית

היומשתתףלמעיןהצופהןהפיכתלשחקניםהקהלביןהמחסומיםשבירתהדרמהאתרןאה:לאהבמהעלשהקהלמהאתלהראותכדיהקוסם"!

שלהיוונייםלשורשיםחזרהבכךשראןייפטרןשקה",ליוצרימרכזיענייןןהבלרינה.המןריפטרושקה,שלהפרטית

באותודקות, 45רקנמשךש"פטרושקה"אףעלבנואה,לדבריהתיאטרןן.ןהשלישיתהשנייהלתמןנההראשונההתמונהביןבפרספקטיבההשינןי
בוד,דאדםשלחייולהםשחולפיםבלבדזולאתכסיס,שלבדרךכמוהזמן,הצןפים.שלבציפיותמניפולציותעושההתמלילשבהןהדרכיםאתמבליט

 15הכלל.חייעםהיחידשלחייןהתנגשןתשלהטרגדיהגםמשתקפתאלאלמחזהלקרנבל,בעיקרקשורותהראשונהבתמונההמתעןררותהציפנותאם

שמדגיש(כפילמרחקנטןרליסטי,לתיאטרוןהעממי,בגלגולוה".ייפטרושק

הבאותהתמןנןתןלקןמדיה,מהפעילןת)כפןלבריחוקקהל rמיקום

אינטימיןתהמבטאתהסימבןליסטית,הליריתהחדרדרמתאתמעוררות

לאפוקיןמשןפר.חדש,מוצרשלהמצאהכןשרבעלןמשוןקהקלאסי

מחןכמןתתצןגהתיבותיצרהואאבלכלשהם,חדשיםצעדיםהמציא

ההבעתיהפןטנציאלעלתמידבןנהכשהןאישנים,צעדיםעלהבנןיות

ןמבנהעלילהשלמהמגבלןתאןתןןמשחררהקלאסיהמיליםןצרבהגלןם

 .-19חמהמאה

ברשתסתולססע

רוטנברגהניה

שללמןסיקהפןקיןשל ) 1911 (ייפטרןשקה"הבלטעל

הרןסיהבלטלהקתעםניז'ינסקישלבכןרהבביצןעסטראןןינסקי,

דיאגילב.שלבניהןלו

1 Petr.htm וdance וesouche ~ וprotis.univ-m rs.fr :ווhttp 

ייפטרןשקה"עלןמידעפןקין,המןדרני,הבלטאבישלפרופיל

שיצר.אחריםןבלטים

1 petrouchka.htm וballets וarchives וwww.abt.org ו:וhttp 

-ABTבלהקתהבלטבכןרתעלמידע American Ballet Theater 
ןסטראןןינסקי.פוקיןשלביןגרפיןתבתןספת-70הבשנןת

1 stravinsky shearer.htm וcmp וw3.rz-berlin.mpg.de :ווhttp 

כליחדחברןאיךןמסבירוביןצריןבבלטהמתמקדמאמר

לאודין-קליפ.להאזיןהאפשרןתבתןספתלריקן,דהאלמנטים

1 petrushka.htm וpetrushka וdrops וdance וwww.butler.edu ו:וhttp 

קרלן.מןנטהשלהרןסיהבלטלהפקתבנואהשיצרמהתפאןרהקטעים

 http :וו www.auburn.eduו academicו liberal_artsו foreig nו russia nו
1 ben ois-petrush ka3.htm וa rt 

ייפטרןשקה"שלהבמהעיצובעל

 httpוו: search.msn.comו
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הבלטעלכלליתאינפורמציה

'1,2 

הערות

המסורת'ת.הרוס'תהבובהשלשמה-פטרושקה . 1

תכל'ת .ובדרמהבס'פורתבש'רה,הנהוגהספרות'תורה"צ- ] Burlesque [בורלסק . 2

שלהראש'האמצע'ללעג.ולש'מםומנהג'ם,מוסדותערכ'ם,אנש'ם,לבקרהבורלסק

ביןפרופורצ'ונליתבלתיהצגה'דיעלנוצרהקומ'האפקטהחיקוי.הואהבורלסק

מונחוו(תשמ"ג)א.ריבל'ן,המעוות".החק"ניאורהתיסגנוןלביןהמכובד"וב"קט"הא

 .הפועליםספריתת"א,לםפרות,

3 . Moor בצפושמשלולמוסלמים,כ'נו'- )'(מורI הכיבושלמןובספרדאפר'קה-מערב

 .-15הבמאההנוצריםביד'ממלכתםנפ'לתועדה-ךבמאהערביה

לאמנותבמהירותוהפכה-16ההמאהשלבא'טל'האההומצ-דל-ארטהקומדיה . 4

שהןהדמו'ות,ביןמאולתריםד'אלוגיםעלהמבוססתקומדיהפופולר'ת.דרמתית

ומקובל.מוסכםצביוןבעלות

להראותרצונוממימושכחלק-1909בדיאג'לביד'עלשהוקמההלהקה-רוסבלט . 5

מלאיצעיריםאמנ'םעלבנויההיתההלהקהלמערב-אירופה.רוסיהאמנותאת

ה'ההקלאס'שהבלטבזמןלפריזהג'עואלואמנים .מהפכנ"םוא'ד'אליםרעיונות

ואתאותווהשיבוהדרואתהר'קודלעולםהחזירורוסבלטולהקתדיאג'לבבשפל.

 .בפריזהקהלשלהאמנותיתההתענ"נותלמרכזהמחול

6. Andrew Wachtell, Petrushka Sources and Contextes, Northwestern University 
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רןטגברגהניה

בעידןרב-תחןמיןתעל

ןלחמהפיסטמידרני:
במבחרהתמגגןת

גמלןת Yפןייצירית
אגדרסןןליהשל

השינוייםאתהדנישה ) 1983 (ריינר

פוסטמודרנילמחולמודרנימחולשבין

פוליטיות,ראייהזוויותמכילפוסטמודרניזם

עלהמשפיעותואסתטיותאינטלקטואליות

זאת,עםהמחול.ביניהןשונות,אמנותצורות

אחר,פירושזהלמונחישאמנותצורתבכל

מתחומיםשוניםמלומדיםשלוהניסיונות

אתמדנישרקפוסטמודרניזםלהנדירמנוונים

נספחלכךאחידה.הנדרהבניכושהקושי

המחולבעולםכרונולוני.נוסף,קושי

פעילותתחילתעם ,-60הבשנות

התערערהבניו-יורק,האווננרד

כפיהמודרני,המחולמסורת

 ] Connorנקונורסטיבןשמציין
פוסטמודרניתווייתרבותבספרו

היתההאווננרדשלהביקורת .) 1997 (

כה,עדהמחולאתהבינושבההדרךעל

שבהםהמוסדותואתשלוהאימוןדרכיאת

קבוצתנפגשהנ'דסוןבכנסייתנלמד.הוא

נ'דסוו",מחולייתיאטרוןבשםשנודעהאמנים,

ריינראיבוןלראשונההשתמשהושם

וו,פוסטמודרניוומחולבמונח ] Rainerנ

(אחריכרונולוניזמולצייוהיתהכשכיינתה

אזעדבשנחשדרנל,המוהמחולהמידרני).

והתעוררממוסדכמחולעתההיחזקלמהפכני,

צורכיעלשיענהחדש,מחילסכגרכןחצירך

בפעילותשהשתתפוהאמניםביו

סטיבנםריינר,איביןמלבדהיי,

 ] Fortiנפירטיסימינה
] Childs [. להרחיבניסיהם

התנועהמשפטילארנוןבהתייחסות

בתנועה.המושקעתהאנרניהולעוצמת

מחולתיאטרוןשלהרקדניםקבוצת

המחולכננדכאמורשפעלה,דסון'נ

משיתוףהושפעה ,המסורתיהמודרני

קאניננהםמרסהכוריאונרףשלהפעולה

 .] Cageנקייננ'וןהמלחיןעם ] Cunninghamנ
הזההפעולהשיתוףשלהאסתטיהבסיסאבל

ממאפייניםעדייןהושפעומוסיקהריקודבין

אישיותבטכניקותהקשוריםמודרניים

קונור.שטועןכפיאמנות,כלשלובאוטונומיה

יוצריםנשארוהאמניםכלומר,

התמקדהאמנותוכל ,אינדיווידואלים

בריקו,דהתנועה-שלההעיקרייםביסודות

לדברי .בציורוהצבעהשטוחהבדאו

עדייןעסקזובתקופתשיוצנהסננוןקונור,

שבתהליךובזיכוךהפשטותבחקירת

התאורטיקןשלהנדרתופישעל ,ההפשטה

נחשב ] Greenberg ,1982ננרינברנקלמנט

המודרנית.האמנותמסימניכאחד

בעולםנוספיםשינוייםחלו-80הבשנות

פעולהבשיתוףביטוילידישבאוהמחול,

שונים.נותוסננואמנויותתחומיביןושילוב

מודרנימחולקודםשהצינוכוריאונרפים,

מחזאיםעםפעולהלשתףהחלו ,אוטונומי

שיתוףהמודרניתבתקופהאם .ומוסיקאים

 ,המחוליצירתאתלשרתמנתעלנוצרהפעולה

וקיינ'קאניננהםביןהפעולהשבשיתוףהרי

נפנשוהאמנויותושתיבנפרדיצראמןכל

לראותהיהאפשרעכשיו .הבמהעללראשונה

אחתכלשבופעולה,שיתוףמחולביצירת

הייחודיים,סממניהעלשומרתמהאמנויות

הנדולהמורכבתיצירההיאהתוצאהאבל

דונמהיח.דליתהאמנושתימסכוםיותר

ניולראיתאפשרכזהפעילהלשיתיף

 ] Brown [בראיוטרישההכיריאיגרפלת
 ,] Rauschenberg [ראישכברגרירבסיהצייר





] Anderson [ סולהציירעםיילדס'צינדהולוס

בדורותשנחשבמה .] Le Witt [לה-ויט

מטרותאתומפריעמרכזיכלאהקודמים

 ,תאורה-אפשרויותיומגווןואתהריקוד

משמעותעכשיוקיבל-ותלבושותבמהעיצוב

מציגההחדשההביטויצורתחדשה.

שוניםסגנונות ,עצמיתמודעותתוך ,בסמיכות

 ,מוסיקהתלבושות,ריקו,דשלומסורות

זההמשתקפים ,עממיתואמנותגבוההאמנות

 .בפרודיהשימושתוךבזה,

ביןשונים,תחומיםביןהגבולותהתמוטטות

לתרבותגבוההאמנותביןאואמנווותסוגי

שלהמאפייניםאחדהיא ,פופולרית

הגישהפיעל ,כןכמוהפוסטמודרניזם.

יכוליםאינםטקסטים ,הפוסטמודרנית

תלויהשאינהסגורהכיחידהלהתקיים

 /שסופרתמכיוון ,אחריםבגורמים

המושפעתקוראתבעצמההיאכוריאוגרפית

 /הקוראתאחרים.ריקודים/מטקסטים

טקסטיםעמהמביאהצופה

כפי .היצגשלבתיווךהקייםתיעודתמיד

ליוטארפרנסואהאן'זזאתומדגיםשמסביר

] Lyotard [ הפוסטמודרניהמצבייבספרו" 

באמצעותרקולו ,לידתובטרםעודיי :) 1999 (

כברמוצבהאנושיהילד ,לושנותניםהשם

הסביבהשמספרתהסיפורבתוךמושאבתור

לנועעליויהיהאליוושביחסאותו,המקיפה

 .) 25(עמ' "בעתיד

וקשריםלזיקותאפשרויותפותחתזאתהנחה

-הגבולותהעולם.לביןהאמנותביןחדשים

וביןפופולריתתרבותלביןגבוההאמנותבין

----------1 _~ח~-עולם Qj.לבי 9שבינ ~ה~-,-,_..,-

בין-אישי.וידעמציגההפוסטמודרניתהאסתטיקה
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 ,] ntertextua lity 1 [הרסתוךהמודרניותמהאסתטיקות

ך, 995 [הטשאוןלינדה .שלהן

Hutcheon [ שלייהפוליטיקהבספרה

כיטוענת ,"הפוסטמודרניזם

ומתעמתמתמודדהפוסטמודרניזם

המודרניתהאידיאולוגיהעם

 ,אמנותיתבעצמאותהמתבטאת

מכוונתוהפרדהאישיביטוי

תרבותלביןאמנותבין

וחייהמונים

מתגלה ,באדריכלות)

ערךונותןיחדיוכמצרףבבירור

לבסיסוגםלהשתקפות-עצמיתגםזהה

האסתטיותהמוסכמות ,כלומרההיסטורי.

בו-בזמוומתערערותמוצגות(ההיסטוריות)

 .בפרודיההשימושבאמצעותהאמנות,ביצירת

עלמצביעיםעצמית,מודעותתוךהיוצרים,

ביקורתיתקריאהמתוךהעוליםהפרדוקסים

מתמודדיםהעבראמנותשלואירונית

וסגירותאסתטיתמקוריותכמומושגיםעם

דימוייםבסמיכותמוצגיםכאשרהטקסט.

 ,שלהםהאובייקטיבישהתיעודוסיפורים,

מתערער ,שלהם ] representation [ההיצג

אתהמגדירמתחנוצר ,בפרודיההשימושבשל

הפוסטמודרניזם.שלהפרדוקסלייםהתכנים

שלחדשמודלמציעההפוסטמודרניתהאמנות

עלביקורתלהעבירבכוחהשיש ,אמנות

 .לתארמנסההיאשאותם ,המושאים

ב- ] Kristeva [קריסטבהג'וליהשטבעהמונח

טקסטביןההדדיתהתלותאתמתאר , 1966

יבואואולושקדמוטקסטיםלביןמסוים

יחידהאינושהטקסטנובעמכאןאחריו.

אזכוריםלצדנתונההיאאלאונפרדתנבדלת

סופגתגםעתובאותהאחריםמטקסטים

התיאוריה ,טוענתשהטשאוןכפי ,כלומר .מהם

כךעלמצביעיםויישומיההפוסטמודרנית

משמעותבעלאינו ,תרבותיבעצםשהכל

אאליביטקייאובדעויתואין ,ברסליתיונא

המעשייםוביישומיםבתיאוריה

שלשלנו)במקרה(האמנותיים,

 .הפןסטמןדרניזם

גבןלןתםשםןש

ליצורהחלה ] Anderson [אנדרסוןליה

תרבותבתוך-80הבשנותבלונדוןריקודים

לעבודותיהבת-זמננו.פוסטמודרנית

שלשילובכמופוסטמודרניים,אספקטים

המאתגרים ,פרודיהעםמיגדראופוליטיקה

ויוצריםהעבודותשלהכללייםההקשריםאת

הפוליטיהפוטנציאל .שלהההיצגיםאת

4 5 
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בקירוב 1610-1600הצ'ומליס","גברןתציןר

1600-1610 . The Cholmondeley Ladies, ca 

התייחסותתוךנבחןבריקודיםהגלום

עוסקולאהריקו,דלעולםשמחוץלתופעות

בתקופהשנעשהכמוהמחול,בחומרירק

טשטושבריקודיםישכןכמוהמודרנית.

אמנותביןת,שונאמנותצורותביןגבולות

ותרבותגבוההאמנותביןהחיים,לבין

אספקטיםהקהל.לביןהאמןוביןפופולרית

שלהכוריאוגרפיתליצירתהביחסייבחנואלה

שניפניעלכמעטהמשתרעתאנדרסון,

עשורים.

מאסתטיקותמתרחקהפוסטמודרניזם

החומריםבהצגתהעוסקותמודרניות
------------

בספרה ] Banes [ביינססאלי .כהווייתם

1987) Terpsichore in 5neakers (, טוענת

חזרהאינהמשמעותבעללריקודשהחזרה

המודרניהמחולבתקופתשהיהכפילריקוד

הריקודלהפ,ךהמסורתי.

אתמציגהפוסטמודרני

באמצעותהפירושהרס

עםהנוצרהשיח

שלההצהרה .האמנויות

החתירהעלהאמן

ביצירההקיימתהעצמית

השתלבותהמאפשרתהיא

בתוךאחריםפירושיםשל

הריקודהקריאה.

 " The [ומליס"'צ"האחיות
," Cholmondeley Sisters 

הכוריאוגרפיה ,] 1984

שיצרההראשונה

דוגמההואאנדרסון,

ביןהגבולותלטשטוש

כמוזה,בריקודבעבודתה.שוניםתחומים

המושגמוצגזה,שםהנושאבציור

" sisterhood " -.מצהירהאנדרסוןמסדר-נשים

מקריאינוצ'ומליס, ,ללהקתהשנתנהשהשם

נשים.הםהתקדניםשכלהעובדהבעצםוקשור

היא ] Briginshaw , 1994 [עמהבראיון

הנשיתבהדדיותהתעניינותהאתמסבירה

היחידההאפשרותהיההנשיםשמנזרבכך

אתלפתחיצורתיתאואינטלקטואליתלאשה

ה-שלהזאתהעתיקההמוסכמה .רעיונותיה

sisterhood יחדלעבודנשיםשלהדרךהיא

הפטריארכלי.החיצונימהעולםולהימלט

המיןסהרתעלמחולקבוצתיוצרתאנדרסון

היאשהוהאןפןאתבריקודומשלבתהנשי

אחדשהוא , sisterhoodהמושגאתתופסת

הנשיםבתנועתהיוםהחשוביםהמושגים

הבינלאומית.

הלהקה,ושםהעבודהצ'ומליס","האחיות

ציורעםיחסיםמערכתגםמציגים

לודבצ'סטר,שהתבססההבריטיתמהאסכולה

צ'ומליס"ייהגבירות'הציורצ'ומליס.אחוזת

]" The Cholmondeley Lad ies "[ בגלר~המוצג
המסןרתפיעלכינכתב,ולידןבלונדוןטייט

הןמשפחה,מאותההואהנשיםשתימוצא

והביאויוםבאותונישאויום,באותונולדו

בציור,כמוהיום.באותותינוקותלעולם

לבין(מסורת)אשליהביןפערבושקיים

אתבריקודאנדרסוןמדגימהכך ,המציאות

ליצורמנתעלומציאותאשליהביןהטשטוש

בציןר,הגבירותשתיכמןחדש.היצג

אנדרסוןלאחיות,תבהמסופי ~שבות_ח_הנ ___

מילוןזן,לצדזוהבלרינות,לשתייוצרת

יומיומיות.מחוותעםיחדהבלטשלתנועות

אבל ] Bourree [בןרהבצעדינעותהרקדניות

 .הראשסיכותבחיפושעסוקותגםהןבו-בזמן

אשלייתאתבכךוהןרסותשלהןוהשפתון

המשיכה,כוחעללהתגברוהניסיוןהריחוף

אלה.צעדיםשמבטאים

בריקודקייםהסרטיםעולםעםישירדיאלוג

עלהמבוסס· ,] The Show" ,1990 "[!!המופע!!

דימוייםשואלהאחדעיקריים:מקורותשני

 ,-30המשנותבודייםהוליסרטיםשלמסצינןת

כפר IIהואשהעולםהרעיוןעלמבוססוהאחר

קצרים,קטעיםעשויהריקודקטן'!גלובלי

רקדןידיעלהמוכרזתכותרתמהםאחדשלכל

 ,!!םירז!!הראשון,הקטערקדנים.כמהאו

סינטרהפרנקשלהמפורסםלשירמבוצע

II בלילהזריםII סברטיםושרכיכב(סינטרה

רקדן.ידיעלהמושר ,)-30הבשנותרבים

קצתבביצועהמפורסםהשירשלהצירוף

המקור,אתלחקותמתיימרשאינומסורבל,

הרקדניםשלרגלייםעבודתביצןעעם

המתקשריםסטפסצעדיעלהמרמזת

באותהפןפולרייםלמחזמריםאסוציאטיבית

המתייחסתפרודית,אמירהיוצרתקופה,

עליה.השגותמשיגהובו-בזמןתקופהלאןתה

ברכותשלבמחוותגםמשתמשתאנדרסון

מוסיקהבקסעיהמלוותשונותמתרבןיןת

ותרבויותשוניםממקומותשונותבשפות

מהליכןתמורכבתהתנועהבעולם,שונות

שלגדולותומחוותיומיומיותפשוטות

תןךתצורותיןצריםןהרקדנים ,הזרועות

כשההליכותהבמה,מרחבבכלשימוש

ההעמדההתצורות,ביןכמעבריםמשמשות

אמנותוצורותשוניםסגנונותשלבסמיכות

תוהמוצגתבפרודיה,שימושתוךמגוונות

שלאשלייתילאהיצגיוצרתעצמית,מןדעות

הריקו.ד

נקיןםמבחינה ] Dodds ,1993 [דןדסשריל

ותרבותגבוההאמנןתביןיחסיםמערכת

סברט-ריקודפופולרית

II מןשלם!!רגע] Perfect " 

1992 ," Moment [, 
בטלוויזיה,שמשתמש

הנגישפופולריכאמצעי

שלהרעיןןלהמןנים,

עלהעשויזה,סרט-ריקיד

שלאחרריקודפי

-שנהמאןתתאנדרסון

מבוסס- IIהולדתוויום

נושאעלחופשיבאופו

החברתיתההתכנסות

לה,הנלוותוההכנות

משתמשיםהרקדנים

כמורגילות,בתנועות

מחוותאןהליכות

יןמיומיות,ניקיוןמשגרותהשאולותמעודנות

גוףבחלקימשתמשיםבזוגןת,מופיעיםהם

כשהםורגליים,ידייםכפותכמוקטנים

בכלנעזריםהםלבנים,רחצהבחלןקילבושים

קסןסימןלגלותמנתעלבהגזמה,חושיהם,

שלביותרהקטניםהגוףחלקיעללכלוךשל

הרקדניםכאשריותר,מאוחרזוגם.בני/בנות

הרקדניםמבצעיםבחןץ,נעיםמצולמים

וגופיות,שחורותבחצאיותלבושיםהגברים,

לקרבמתכונניםהם,כאילופולחןטקסי

הרקדניםכשכלמסתייםהריקודכלשהן,

עלאותםמניחיםמבגדיהם,מתפשטים

יומיומיותתנועותלצדם,ושוכביםהרצפה

מתרבותיםחזרממןדימויםןתלבושות,

חייםשלבשגרותקשורהכל-פופולרית

הפופולריהמשיכהלכוחגםותורםיומיומיים

הריקו.דשל

לראשונהבטוילידיבאההמדוברתהמילה

גםשמאזכר , Walky Talky", 1992 "בריקוד



שלהשוניםהחלקיםהנייד.הקשרמכשירתא

אותנועהשלנושאיםסביבמאורגניםהריקיד

עצמאיתבצורהלפעמיםעומדיםיאלהנאום,

גומלין.בקשריבזהזהקשוריםיעליתים

בכללהתרכזלקהלמאפשרההפרדהאמצעי

המדוברתהמילהזהאםמהסאפקטים,אחד

 IIודםבשר IIהריקודשלבחינההתנועה.או

] 1992, "Flesh and Bloodn [, כיצדמראה

מלאכיםשלנוצריתמספרותדימויים

אנדרסוןבריקוד.ארוגיםמעוניםיקדושים

היאשבהםהרוחנייםהנושאיםאתמשקפת

שלומוותאלימותשלפיזייםבאמצעיםדiך1 __

השפעהגםמדגיםהריקודמלאכים-נשים.

מספרתאנדרסוןחזותית.מאמנותישירה

] 1995, Briginshaw [, יצירתשבתהליך

במיוחדבציורים,התעניינההיאהריקיד

היאזאת,עםהביניים.מימידתייםבציורים

של IIהגבוההייהאמנותאתבחנה

ושאלההבינייםמימיהנוצריתהאיקונוגרפיה

מבטנקודתמתוךלריקודתמוכהח-ומרים

עלנעותנשיםשבעבריקו,דתב-זמננו.נשית

מאיקונותעתהזהיצאוכאילוהבמה

אוזנייםמחרישתמוסיקהלצליליביזנטיות,

 .] Blake [בלייקססיבבידיונוגנהשהולחנה
ועינייםידייםגוף,מחוותמבצעותהרקדניות

הנוצרית-דתיתהאיקונוגרפיהמןהשאולות

אנדרסוןומלאכים.דקושיםהמתארת

פירושיםהנותנתאמנותיתבשפהמשתמשת

והסימניםכשסהמליםלדימויים,מפררשים

לריקו.דמוצאנקודתרקמשמשיםשהאולים

תכופות,לעיתיםהמשתנההבמה,עלהתאורה

הכסופותמהשמלותומוחזרתמשתקפת

ציורישלהמוזהבמהרקעכמוהאררכרת

מחוותשלשילובשהיאהתנועה,האיקונות.

לגוףקרובהנשארתומערגלות,דמויקית

ומילוןמוגבלמרחבשלשהילובהרקדנית.

המרוכזותהרקדניותעםמוגלבתונעות

חושניתאיכותמעניקהפנימיבעולןמ

היצגיוצרתאנדרסוןלריקוד.וסמתורית

ההתבוננותדרךאתהמאתגרייחודי

ההיסטוריהשלבמסמכיםהמסורתית

מרחבבתנועה,שילובתוךדהתית-נוצרית,

עכשוויים.וצליל

למצואאפשרחזותיתאמנותעםישירדיאלוג

ד' he Featherstonehaughs Drawרביקדו

on the Sketch Books of Egon Schielen 

לרישומיםאנדרסוןמתייחסתבריקוד .) 1998 (

שלאוצרשהםביומניו,שילהאגוושלהרבים

יתגבשומהםשחלקמשורבטים,רעיונות

עשוימרחבבעבודותיו.יותרמאוחרויתממשו

שבונייר,דףמסמלהבמהבתוךניאוןמנורות

ותנוחות,מחוותבתנועההרקדניםמבטאים

הרקדניםשילה.שלמהרישומיםהלקוחות

אומעוותותפניםפעורים,פיותעםנעים

אנדרסוןישרות.בזוויותכפופותזרוערת

בדיעלהשטוחיםהדימוייםביןמקשרת

סגנוןלביןשילה,שלהדו-מימדייםהקנבס

שלה,האישייםוהמחוותהתנועהשפת

שלהתלת-מימדיתהאיכותהרסבאמצעות

ממציאיםהזהבריקודהרקדנים.תנועת

אתהמייצגחדששריריםזיכרוןהרקדנים

לצ,דמצדנעיםכשהםשילה,שלהגוףדימויי

ובכךבפרופיל,הגוףומצבתנוחותעלשומרים

שטוחים.ומרחבגוףשלדימוימציגים

שלהמהירותהמכחולמשיחותשלהריתמוס

גוףומצביתנועותמעבריידיעלמוצגהצייר

שלבלהקהבוחרתכשאנדרסוןמהירים.

שלעירוםמציוריהמושפעלריקודגברים

נשיהעירוםשלההיצגתחתחותרתהיאנשים

מיניות.שלשונההיבטויוצרתוהצופה-גבר

מתןחטןף

ליהשלהאמנותיתההיסטוריהבחינת

לביןעבודותיהביןזיקהמגלהאנדרסון

האמנותעבודתהפוסטמודרנית.התיאוריה

תפיסה;אוברעיוןמלכתחילהעוסקתשלה

הדבראתמציגהאינההיאזאת,עם

ממנו.ההתרשמותאתאלאייהאמיתיי',

ומתרחביםמשתניםבעבודתההדימויים

דימוייםשלהחזותיתההשפעהבקביעות.

יוצרתומהקולנועהיומיוםמחיישאולים

פירושבליפתוחסוףעםרב-שכבתיריקוד

ישלעבודותיההמתלווהלאירוניהחד-משמעי.

ובו-זמניתבדימוייםמשתמשתהיאכפול,קוד

הריקודמחוזותבנוסף,עליהם.מערערת

התנועותומילוןהמסורת,מכבלימשתחררים

שלמחוותיומיומיות,פעולותעלגםמתבסס

ופנים.ידייםכפות

שארלביןהמחולביןהגבולותפריצת

לתוךחומריםלשאילתמביאההאמנויות

אמנותביןנודדתאנדרסוןהריקוד.מדיום

בדימוייםומשתמשתספרותאומדיהחזותית,

היאכאשרלעבודותיה.מוצאכנקודתשונים

מעוניינתאינההיאחזותית,מאמנותשואלת

לאוגםהצייראמנותשלהתמציתבתיאור

היאציור.אותושלכוריאוגרפיהביצירת

האמנותשלוהסגנוןהכלליםאתמשלבת

הדו-מימדי,המשטח-שואלתהיאשממנה

אל-המכחולמשיחותשלוהמקצביםהצבע

תרבותיפירושיוצרותעבודותיהאמנותה.תוך

אינושחשובמההשאולים.לדימוייםחדש

אלאהריקודשלהפנימיתההיסטוריה

שונותאמנותלצורותהמודעתההקשבה

(קונור).סוציו-תרבותייםולתכנים

אנדרסוןשלהעבודותאתלקרואאפשר

בריקודדברכלשונות.פרשנויותבאמצעות

הפירוש,פוססמודרני:הקשרמתוךנבנה

העבודהשלהאנרגיהוהמבצעים.הצופה

חוץ,כלפיהצופהלבתשומתאתמובילה

ריבויעםאותוומעמתתמעצמו,הרחק

הסוציו-התכניםבעלותעבודותיה .פירושים

בכלולהסתייםלהתחיליכולותתרבותיים

-חדלמסקנהמגיעותאינןולעולםמקום

 __ .. ____נשאר~ם י2~~ודים ?i !שהרמכיורןמש<?עית.
עלנשענתהיאברור,סוףבליפתוחים,

אתוהבנתוהצופהשלוהניסיוןההתנסות

האספקסיםואתהכוריאוגרףשמעלההתכנים

מצביעה.היאשעליהםהחברהשל
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בסצינתחריגהתופעההיאמאריאליסון

היותהעלבנוסף .הלונדוניתהמחול

יסרטבמאיתגםהיאמבוקשתכוריאוגרפית

במאיתהיא , 28בגיל .מצליחהוידיאו-דאנס

באנגליה.ביותרהעסוקהוידיאו-דאנססרטי

הגיעהקנדית,וכוריאוגרפיתרקדניתמארי,

לאחרקשה.ברכייםמפציעתלהחליםללונדון

ללמודעברהתיאטרוןלימודישלשנתוום

למחולאהבתהביןלשלבבמטרהקולנוע

וידיאו-דאנססרטיביימהמאזולקולנוע.

ולערוציידועותפופללהקותרביםוקליפים

 _ __~נ i:11ו;כ_אליסוכ _ת_ברבמנענ.בלויוו )tבג ________ .. Q2נעג.. l שL..בבריט Q.ש2גנ J..טלוויזיר
 "ייהורספלייהפרסיםעטורסרטהאת

] Horseplay [ לימודיהבתקופתמארייצרה

למכרזאותושלחההיא .בקולנועשנילתואר

 Dance For The [למצלמה"מחולייהסדרהשל
Camera [ בהפקתBBC2 . שפותחה ,הסדרה

לראשונהאפשרהבבריטניה,-90הבשנות

תוךקצרצריםמחולסרטילהפיקליוצרים

פעולהובשיתוףטלוויזיוניתבעשייההתנסות

ומוסיקאים.כוריאוגרפים ,במאיםביןאמנותי

שלרבלמספרלהגיעביקשוהסדרהמפיקי

מחוללפיה ,הרווחתהדעהאתולנתץצופים

עכשוויתאמירהחסרארכאימדיוםהוא

אתששמרה ,מארישלהתסריטרלוונטית.

התקבל ,בסודבימויתלמידתהיותהדבר

לסדרה.

 MNבסגנוןוידיאו-קליפמזכירהורספליי"יי
המהירהבעריכהשלו,העזהבצבעוניות

העלילהוהפאנק.ההיפ-הופובמוסיקת

 ,נטושבנמלהמשתובבותבנותחבורתמתארת

לביןבינןומתבדחותארוך"חמוריימשחקות

בניםבחבורתנתקלותהןלפתעעצמן·

הבנותהאחרונהבסצינהנוצצת.במכונית

 ,המפתחותאתלהםוגונבותהבניםאתמבזות

רציםכשהבנים ,ונוסעותלאוטונכנסות

הריקודבאופק.השקיעהאלבעקבותיהן

מזכיריםבסרטהרקדניםביןוהיחסים

גנאיקריאות-רחובחבורותשלהתכנסויות

מלאהסרטמהכוריאוגרפיה.חלקהןושריקות

לועסותשהבנותענקייםמסטיקבלוניהומור:

קופצניותמצלמהתנועות ,בקלוז-אפמצולמים

החבורהומלךהבנות,משחקאחריעוקבות

ומעוותתנמוכהמזוויתאיטיבהילוךמצולם

המסך.עלמופיעשהואפעםבכל

ביןהייחודילשילובדוגמההוא "הורספליייי

שלעבודותיהאתהמאפייןלקולנועמחול

מרכיביו.ביןלהפרידניתןשלאשילוב ,מארי

והסאונדהתנועהעםמתמזגהחזותיהאימאז'

וקליל.מדויק ,ייחודיקולנועיוצריםהםויחד

שלהירותיביצזוחודיותיילהגורמיםחדא

ממלאתשהיאםיהתפקידמגווןהואמארי

-במאיעםפעולההמשתףכוריאוגרףבסרטיה.

 ,או-דאנסידיהוובתעשייתשכיחהתופעהזוהי

מקצועיתהכשרהבעלתכוריאוגרפיתאבל

לבימויגםהאחראיתובעריכהבקולנוע

אףמארי .נדירהתופעהזוהי-הסרטים

וקובעתוהטכניהאמנותיהצוותאתמלהקת

רמת .והעריכההצילוםזוויותאתמראש

וההפקההיצירהשלביבכלשלההמעורבות

מרבית.היא

שלוכבמאיתככוריאוגרפיתהכפולתפקידה

 ,-'הורספלייייסרטהועלוידיאו-דאנססרטי

הזההתפקידיםכפלאתרואהאתכיצד

ממלאת!שאת

ולכן ,בימויכוללתשכוריאוגרפיהחושבתאני

שאנילאזה .השנייםביןמפרידהלאאני

מצלמתכךואחרנפרדתכוריאוגרפיהיוצרת

לאאורגני.אחדדברהואהתהליךכלאותה.

 ,התפקידיםשניאתממלאתיאנפרויקטבכל

 ,למשל ,"הורספלייייבסרט .בהפקהתלויזה

שבה , BBCל-שהגשתימההצעההתגלגלהכל

וכבמאית.ככוריאוגרפיתעצמיאתרשמתי

בעיני.חןמצאזהמאז

בשנימעמיקהשהבנהמדברייך,משתמע

היא-וכוריאוגרפיהקולנוע-התחומים

מחול.סרטיליצירתמהותית

שלמדו ,בתחוםהיחידיםביןשאניחושבתאני

והמשיכומקצועיתברמהקולנועוגםמחולגם

הזההעניין .התחומיםבשניבו-בזמןלהתעסק

מחוליוצרתלאאני .שליהעבודהאתמזין

אתרואהאניבלבד.למצלמהאלאלבמה

הואהיצירהתהליך .יחדהקולנועואתהמחול

אומרתכבראני ,תנועהיוצרתיכשאנמשולב.

וכאןקלוז-אפצילוםיהיהשכאןלעצמי

נכנסתשאנילאזהבסיבוב.כתףמצלמת

ורקריקודויוצרתבמראהמסתכלת ,לסטודיו

התהליך .אותואצלםאיךמחליטהכךאחר

אתלתארליקשהנפרד.ובלתיבו-זמניהוא

הואהנראהכפיאבלאחרת,בצורההתהליך

אפשרי.

אתשתמחישדוגמה,להביאיכולהאת

הכוריאוגרפיהשלכבמאיתשלךהיתרוו

שיצרת!

בסרטהמצלמותשתיביןהשילוב ,כן

תנועתאתלהשיגליאיפשר "הורספליייי

התחושהואתהסרטשלהייחודיתהמצלמה

היאהפולימיקסמצלמת .המסךמתיחתשל

אותהקשרנו .רחבהעדשהובעלתוקלהקטנה
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אחרים?כוריאוגרפים

אתמרגישהשאניאחרילבייםניגשתאני

והפיזי.הרעיוניבמישורמוחלטבאופוהתנועה

האחרוובפרויקטשעשיתימהבדיוקזה

עללטלוויזיהסרטביימתיעליו.שעבדתי

איךתוההאניהסרטכבמאיתמחול.להקת

מסוגלמחוללמדאועסקלאשמעולםבמאי

עםמלאפעולהבשיתוףכזהסרטלביים

כשנכנסתי ,החזרותבמהלךהתפתחהתסריט

בביתדברים.וניסיתילסטודיוהמצלמהעם

והכנסתיבחזרותשצילמתיבחומרצפיתי

הזמוכלוהשתנהנוצרשהתסריטכך .שינויים

 .החזרותבמשך

המחול?ליצירתבמקבילהתסריטאתיצרת

 .מפרייםחלקכברשהיאתנועהיצרתיכו,

יוצאתמישהישבופרייםעלחשבתי ,למשל

משהושבו ,הבאלפרייםלחתוךואזמהפרייםהתנועהלתוךנכנסלאאתהאם .הכוריאוגרף

שלבקטע ,למשל .הפרייםלתוךעולהאחרלצילוםדומהזהשלה,מעמיקההבנהמתוך

שמתנועעתמצלמהרציתיהצפרדעקפיצותלעשותאוהבתאנילכוזרה.בשפהסרטשל

 _ ______נרב..צ...iבJJ.בםבגמ_ uגשלל_ .UJשג .2 ___ . ___________

אתמשייכתהייתקולנועיז'אנרלאיזה

במשחקיםשמתעסקמשהולעשותרציתי

מהציניותולהתרחקנשיםביוחברותוחוגג

הקודמותהעבודותאתשמאפיינת ,השחורה

שיהיהתנועתיחומרליצוררציתיבנוסף, .שלי

 .במחולעוסקיםשלאלאנשיםגםמוכר

אובמועדוניםשראיתיבתנועותהשתמשתי

מתנועותוהתרחקתיילדיםממשחקיקפיצות

המודרנית.הכוריאוגרפיהמעולםמוכרות

אנרגיה,הרבהעםפיזיתתנועהאותיעניינה

 .גדולוכיףמהירקצב

בסרט?העלילתיהמבנהמה

גם .וסוףאמצעהתחלה,בסרטאיולמעשה,

ומשנהשבוהאלמנטיםאתלוקחתהייתאם

הפורמטכסרט.עובדיםהיוהםסדרם,את

התחלה,שלמבנההמכתיבהואשלוהקולנועי

מכתיבהקצרצרהיותוועובדתוסוף,אמצע

הסרטשלהסיפורצמודים.דיוסוףהתחלה

בכלממנוולצאתאליולהיכנסואפשרציני

למשלשונים,ומצביםחלקיםישנקודה.

שהואוההמשךישירהבדיחהשהיאההתחלה

כשהבנות-ולבסוף ,כוריאוגרפיקטעהתגרות,

נוצרהמשקפיים,עםהבחוראתרואות

 .דיאלוג

הריקוד?עלהחזרותהתנהלואיך

השתמשתיבסטודיו.חזרותבתקופתהתחלנו

ומובניתמודרכתאימפרוביזציהבטכניקת

גםתקופהבאותהלא.ומהעובדמהלבדוק

עללוסיפרתי .המוסיקהעלמלחיועםעבדתי

יצרתיואזמוכנהקלטתעםחזרוהואקטעכל

קיימנוולכוליחשובהיההאתרכוריאוגרפיה.

במהלךשצילם ,הצלםעםמהחזרותהרבהבו

רציתי .קטנהוידיאובמצלמתהחזרות

מהכוריאוגרפיה.נפרדבלתייהיהשהצילום

צועדהוא 5,6,7,8שבספירהלמשל,ידע,הוא

כך .למטהומתכופףאחורההמצלמהעם

מצלמהעםפרייםכלשללדיוקהגענו

 .בתנועה

התסריט?אתפיתחתשלבבאיזה

הסרט?

סרטיוביוו"ספיידרמו" ;באטמוי 11ביומשהו

מתבלט 11הורספליי 11 ,עבורי .קומייםאנימציה

 .ושמחישירכסרטעבודותייביו

כמחווההסרטלהגדרתמסכימהאתהאם

קצרים?פופוסרטילווידיאו-קליפים

 ,בעבודהשליהמוצאמנקודותאחתבהחלטזו

שמבדילותחלוקותאוהבתלאשאנילמרות

נעשההסרט .נמוכהואמנותגבוההאמנותביו

הרבהזהואתבטלוויזיה,להקרנה

קרובותלעיתים .לזכורצריכיםכוריאוגרפים

כך.כלמבודדיםסרטיםיוצריםהםמדי

שרגילזהצעיר,הואשליהיעדשקהלידעתי

זהאתלהטותניסיתיאבללווידיאו-קליפ,

ב-שרואיםמזואחרתכוריאוגרפיהבעזרת

vדM . ,מכנסייםלובשותלא ,למשלהבנות

מאחוריעומדותולאגבוהיםועקביםהדוקים

נשמעזהונינוחות.בעצמובטוחותהו .זמר

הבדלזה Mל-דvבהשוואהאבלקטו,הבדל

עצום.

למצלמההיצירהחיה,מהופעהלהבדיל

היצירהתהליךאתמדכאתאומדרבנת

שלך?

עלולעבודלסטודיולהיכנסניסיתיפעםלא

עצורההרגשתיאבללריקו,דכוריאוגרפיה

עלשליהמחשבותאתלהדחיקהצורךמשום

רציתידרכיבתחילתהמצלמה.עםעבודה

אחר-כך .לבמהתיאטרוו-מחולמופעילעשות

 :לעצמיוחשבתילסטודיוהמצלמהאתלקחתי

 ."מענייויותרהרבהזההבמה!אתתשכחי"

רלוונטיתפחותהיאשהבמהמרגישהאני

היאלמצלמהמחוליצירת .שלילרעיונות

אתלהציגלימאפשרתשהיאמפנינהדרת,

 ,ככוריאוגרפיתהעולם.בכלשליהעבודות

אתלחשוףלימתאפשרהיהלאלעולם

הקולנועדרךעושהשאניכמושליהעבודות

והטלוויזיה.

• • • • • 
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 .] Gottschildשלכבצודהבבלטמתבנננתייאנתרופולןגיתמושביםחמישהקיימהייבמילניוםיירוקדים
ובמרכזבאוניברסיטהשוניםבאתרים

סרטיםהוקרנוערבבכל .'קנדעיישהאמנויות

גרטרודשלקטעהשארביןשכללוסטוריים,יה

והתקיימו ,-30השנותבראשיתרוקדתקראוס

שוניםבינלאומייםארגוניםשלחבריםאספות

ההבנהועל W!(מיניסט-ניותשתיאורט\עמחול.אנשישל

שאנחנובש~הלמחול.ביחסהנדרשתהרחבה

"ובלנןנחוצהבית,'יתתןפעןתלתא"ו-באיופ

~~ 

 'מוצפיםהיובהםשנכחתיהאירועיםרוב

הרב-בנושאנגעורובפיועלבמשתתפים

התקייםהוועידהשלהשניביום .תרבותיות

מועדותלאן :מחוליתייאתנולוגיהבנושאדיון

קורלאוואלהאוטרההיוהמרציםבין ."פנינו?

לדרום-אסיהמומחית ,] Coorlawalaנ

רב-תרבותיבמחולסוגיותהמלמדת

לונג-באוניברסיטתמחולשלוהיסטוריה

קילינהומוקוגיוהןברנר;דומכללתאיילנד

עתירמאגרמנהלת ,] Kealiinohomokuנ

באוניברסיטתרב-תרבותייםלמקורותפרסים

למחולמומחה ,] Shayנשאיאנטוניאריזונה;

שמלמדת ,] Sklarנסקלארודיידראיראני;

בקליפורניה.אירוויןבאוניברסיטתאתנולוגיה

אתלהכירהאפשרויותעלדיברהסקלאר

לדעתה,במחול.השתתפותבאמצעותהאחריייי

חייבהמחולשלבאתנולוגיהשעוסקהתחום

שאתהבשעהיודעאתהיימהעצמו:אתלשאול

זוגישהזאת?."יודעאתהייאידוגםרוקד?"

לגיטימיותהמקנהמחול,בשעתמודעותשל

נשמעה~שבסהמוקר,שלהאישי ,לניסיונו .,

 Pמjרמרצים~ר;ביבוועידה.רבותנויותבהזדמ

שלהפילוסופיה·עלושובשובהסתמכן

 ] idegger ~ Hנהיידגרמרטיןהגרמני'הפילוסוף

אזעדששלטהלייאתנייי,האליטיסטייייי

שלרשימתה ,ויהמאמר(עלמחולעלינה·בכת

הזכירהקילינוהומוקוזה).בגיליוןאלדורגבי

פרנץהאתנוגרפיה,מדעאביאתלמאזינים

פ,גרטרודלמחקרשותפתוואת ] Boazנבואז

להקתשניהלהרקדנית- ] Kurathנקוראת

תושבישלהמחולבחקרועסקהמשלהמחול

תיעודדרשושניהםהאינדיאנים.אמריקה

שלמקומהאתוהדגישוהמחולותשלמדויק

קילינוהומוקומחול.עלדיוןבכלהמוסיקה

 ,] Sachsנזאכסקורטשלעבודתועלגםדיברה
לאור(שיצאבעולםייהמחולייתולדותשסיפרו

ביטולשלליחסזוכהעברי),בתרגוםגם

באחרונות.בשנים

נכבשתלאיישאםטענהקורלאוואלהאוטרה

אלזר),שלטוןתחתחייתלא ,(משמעמעולם

שהגוףמכיווןלדבריה,מחולי.'עללכתובלד

"לרקוד ,כאובייקטמתוארלהיותיכולהרוקד

שהם ,ודיכוטומיותבשניותשבוילהיותפירושו

שלמרומםברגעהמתאחדיםויהאחרי,יהאניי

טשטושמשום,בןמחולישמופעכל ~,~ריקוןי

המחולמחק:ךגן ?ועוייהאחריי,ייהאנייישל

שמותנה,וציאןה .כלאייםבן·,שע'טנזלאאאינו
דוגמהשהםאמרילנןים,חוקריםכמהשל

הסמכותיאתהאופןהשוללתגישהקוליות,

 .מחולאודותעלכתיבהשלהישן

היהבוועידההפופולרייםהמרציםאחד

אמריקניצעיר ,] de Franzנפרנץדהתומאס

עומדתמשלושאנתולוגיהאפריקני,ממוצא

 Dancing Many Drums :בכותרתאורלראות
Excavations in African American Dance . 

תרבותיות,-ברבבהרצאתושעסקפרנץ,דה

חדשותפרדיגמותעלהדיבוראתהרחיב

סרטיםקטעיהראהתחילה.השחורבמחול

הסטפסרקדןכיכבשבהם ,-30המשנות

 ,] Bojanglesנבוגיאנגלסהמוכשרהשחור
ולארובינסון,בילהיההאמיתיששמו

בשפתשיירקדמשוםברצינותאליוהתייחסו

כלשלאובוודאיאח,דכללאאבלהרחובי.'

ביישפת-הואאףשרקדבהיר-עוררקדן

ביצע.שהואמהלבצעיכולהיההיומיוםיי,

פרובוקטיביותנוספות,שאלותהעלהפרנץדה

למשל,שאל,הואייהאחרותי.'בנושאלעיתים,

 ,שלוהאפריקניהבסיסעלהשחור,הגוףהאם

הרובשלהציבורילמרחבלחדורבכלליכול

יכולהלבןלמעגלהפורץמחולהאםהאירופי?

 5ב.



בדברהקשההואחיובית?בצורהלהתקבל

עודמוגניםשאינםמוצפנים,אתנייםמסרים

ומהו .הציבוריתלזירהחודריםשהםברגע

על ,אפריקני-אמריקנייייומיומי"מחולבכלל

 ,שחורגוףלראווההמציגהקינטיות,צורותיו

 ,יימועדונית"התכנסותשלהאופיאתהמדגיש

המחולשלהמלומדתהאסתטיתלהבנהכניגוד

בעלשהואמישהויוכלוכיצד .האמנותי

עללכתובהאמנותיהמחולבתחוםהשכלה

 ?"האחרייהמחול

המרשיםשמאמרה ,] Sommerנזומרר.סאלי

עובריםהיולאזוהסוואהשבלעדיבוטים,מיניים

המערביתהתרבותשלהעצמיתהצנזורהסףאת

המחולתחרויות .המזויפתצניעותהרףואת

שלברוריםמסמניםהםהלטינו-אמריקניהסלוני

שלאמהמאופרות,פניםעם-ל~ןם ,מקוםמעמ,ד

מושך.לפתענעשהמקובלהיה

סאלי .המחולביקורתהיהשנידוןנוסףנושא

הפרשניותאחתשהיתהמי ,] Banesנביינס

בשנותהפוסט-מודרניהמחולשלהראשונות

ספור'טבנעליהמחולמוזתייבספרה-60ה

צוטטה ,] Terpsichore in Sneakersנ

הפנדנגומחולעלמחקרלמשל ,מיגדרבנושאי

למחולייפסטיבליםפורטוגל;של ] Fandangoנ

וכןבהודו",לאומיתוזהותחברתיכזיכרון

המתיםהכוח,חסרישלייייצוגםעלמחקר

שלכתיאורלשוליים"הנדחקיםואלה

בקוריאה.אמנותיאקטיביזם

קדמןאיילה .מבוטללאהיההישראליהייצוג

עלוהרצתהוידיאוסרטיהראתהלימדה,

המחולביןההדדיותוההשפעותהקשרים

אמירהבישראל.המודרניוהמחולהעממי

וקריקטורהמחול-אופיעלהרצתהמירוז
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במועדוניםהאפרו-אמריקניהמחולאתניתחה

מוקלטים,קטעיםוהראתהניו-יורקבאזור

במועדוניםכזה.מחולשלמאו,דדרמטיים

כדיאישיבאופןמישהולהכירעליךאלה

שלמשפחתיות,שלתחושהבהםוישלהיכנס

מהאווירהחלקהםוהתחרותהאלתורשייכות.

הבוטהוהמיניותהתוקפנותמולהמועדונית.

האפרו-המקצביםשלהתערובתהחברה,של

 ,והאירופייםהלטינו-אמריקנייםאמריקניים,

מפנימגןמשוםבהיש-האלתורבעזרת

הגוף,אתחוגגהמחולהחיצונית.המציאות

אתמעצביםהרקדניםבמועדוניםהמחולודרך

אותם.שדחתהלחברהפרשנותם

הכוכבת ,] McMainsנמיינס-מקולייט'ג

נשאה ,הצעיריםהמחולחוקרימביןהעולה

 " Brownface: A Newבשם:הרצאה

Performance of Minstrely in Competitive 
" Latin Amrican Dance ". היתההופעתה

כרקדניתגםהידועהמיינס,-מק .מבריקה

דרום-אמריקני,סלונימחולשלמצטיינת

כהותשנעשו ,פניהאתדבריהכדיתוךאיפרה

הצופיםלעינילבסוףוהפכוויותריותר

בקבוקבעזרת ,אמרהזו,בדרךממש.לשחורות

היאדולר, 27שמחירואיפורצבעשלזעיר

לטינו-כדמותמקובלתונעשיתגופהאתמכהה

כולובעולםרקדניםשעושיםדבר ,אמריקנית

אותנטיים"יילטינו-אמריקניםלהיראותכדי

שלמההגדרה .שנובעהכ?כליברווחולזכות

הלטינו-המראההשאלתאתנית.קבוצה

חיזורפולחנילבצעגםמאפשרתאמריקני

2 

הערכהפרשנות,תיאור, :המחוללביקורת

לקונטקסט.והכנסה

הרצתה ] Bodensteinerנבודנשטיינרקירסטן

קריגסמןאלאןשלכתיבתועל

שלהראשיהמחולמבקרשהיה ,] Kriegsmanנ

 . 1996עד 1966בשנים "פוסטוושינגטון"ה

ב"בארההמחולמופעיאתלתארהרבההוא

בכתיבתווהשתדלאחרותובארצות

להתקרר",לתבשיללהניחלא"הביקורתית

מידעלהשיגלצופהולעזוררגשות""לעורר

לשיםהעדיףקריגסמן .הערכהלעמדתולהגיע

רגעיםתיאורידיעלמסוים,בהקשרדברים

המחול.אמנותאתהממחישיםמיוחדים

ביקורתייגוטשילדדיקסוןברנדהשלהרצאתה

שלמופעהיתה "דרכיםפרשתעלהמחול

 .פיוטיכמעטדיבורואופןתנועהשכללממש,

אתהציגה "למחולשותפיםייהסדנה

מרחוקמחולללימודהחדישותהאפשרויות

ישבוהמשתתפיםחדישה.תקשורתבעזרת

ניהלשהמורהשעהשיעור,התקייםשבובחדר

סטודנטיםקבוצתעםתקשורתבו-זמנית

וידיאובעזרתמיניאפוליסבאוניברסיטת

וידיאומכשירבאמצעות .אינטראקטיבי

לראותתלמידיםקבוצתכליכלהומוניטורים

מורהידיעלמודרכתלהיות ,רעותהאת

בסגנונותהתנסויותלחלוקהמרוחק,בסטודיו

יחדלרקודואפילוהיפ-הופ,ועדמבלט ,שונים

אלפיבןהגיאוגרפיהריחוקאףעל

קילומטרים.

עסקולאמריקהשמחוץמהמשתתפיםאחדים

עלבדיוןבייחודחשובות,הערותוהעירהבכנס

ופנימיים".חיצונייםכוחותבישראל:יימחול

בנושאשקופיותוהראתההרצתהגלוקרנה

התפתחותעלגראהםמרתהשלייהשפעתה

שנעשהנושאבישראל",המודרניהמחול

רקדניביןהניטשהמאבקבשלאקטואלי

עללאיסורשגרם ,להנהלתהגראהםלהקת

בעבודותיה.כלשהושימוש

 .דיוןבאותוהשתתפוב"מארהנציגותשני

מחול-להקתאתתיארהאלהשורותכותבת

שסיירההראשונה,העממיהישראליהעם

באירופההשואהניצולישלהפליטיםבמחנות

הגוףעלהיבטיםמרומם:או(יימושפל-1-7'19ב

שלייהרנסנסעלהרצתהשפיגלונינה ,היהודי")

הספורטביןהצטלבותנקודותהגוף:תרבות

המדינההקמתשלפניישראלבארץוהמחול

) 19'1-0-1920 (". 

קונגרסובהםהאירוע,מאחורישעמדוהגופים

חוקרישלהחברה ,] CORDנהמחוללמחקר

המחולמבקריאיגוד ,] SDHSנהמחולתולדות

 .פרסיםוהעניקוחבריםמפגשיקיימו ,] DCAנ

 ] Kaiserנקייזרופול ] Eshkarנאשכרשלי
טכנולוגיהליצירת CORDפרסאתקיבלו

הדמויותאנימציה.באמצעותתנועההמתארת

ביל.שלבכוריאוגרפיההוקרנושיצרוהנפלאות

 " Ghost-Catching "במחול ] Jonesנונס'ג .ט
ישבתי ." Biped "קאניניגהםמרסשלובריקוד

שהואלדעתושמחתיארוחהבזמןאשכרליד

מקצועייםביקוריםוערךעבריתמדבר

בישראל.



 ) 2000(יינילריה gמינפסטיבל
אלדורבי

הישראגיים.הענקבמ~נחיזב:עפסIכיבג~שנהםןזהובה,קטנהעיר

בכמהברוחדנגיםבעיר,פזןרותתערוכותכמהגערב,שנייםאואחדמופע

מצגיחהצהרותגגא .ונבוההדחוסההאיכותאבגוזהו.-וכיכרותפינות

שגסוגבויששתמידפסטיבג,ליצור ] Montanary [מונטאנריז'אן-פול

 ,המחולעכשיונוטהשאגיוהחדשהכיווןלגביחריפהאינטואיציהאוהיומר

באופן.העברשלגדוגיםלאמניםחניגית,כמעטעמוקה,הערכהעםיחד

משכחהמעלהשהואהאמניםותבונה,אינטואיציהאותהבזכותאולימוזר,

שישהאינסופית,הספירגהבתוךזמנםשובהניעשעכשיואלודניוקהם

ייהתרבות".בעצםשהיאושוב,הגוךהזמןכגבה

 ] Paxton [פקסטןוסטיבואת ] Rainer [ריירנאיבןןאתמונטארניהחזירכך
אר'בזמוריסאתיורק,-בניו-60השניתשג ] Judson church [מה"ג'סרון"

] Bejart [, הסקאלהשגהשניהעברמןבצרפת,מוחרםכמעטשהיה

בפסטיבלהופיעההפעםאחרים.ורבים ] Forti [פורטיסימוןאתהריקודית,

קבוצהלאותהשייכתצ'יילסדמחול.ערביכבמה ] Childsנצ'ייסדלגסוינדה

(שםייפוסט-מודרנים"המכוניםאגומהפכניים,יוצריםשגמיתוגןגית

בצורתוהפוסטמןדרניזםאינוהשםשלהמקוריתהכוונה-מבגבג

ודורה.גראתםשגייהמודרניזם"אחרישבאוגאגוכינויאגאהעכשיוית,

מהלכיםהתןאמים "צ'רץ'ייהג'דסוומהפכתשגמאפייניםכמהישזאת,עם

ביטוגתחומים,עירוב ,המרכזערעורכמומשמעותיים,פוסטמורדניים

הייחןדיתהשפהלדרכו.אישאישפנו-70השנותשאחרי-ועוד)ההיררכיה,

בנינוד ,תקופהאותהשללמינימליזםברוחהקרובהצייילסדשפיתחה

למשל. ,] Warhol [וורהולאנדישלהפופולאמנותהמופשטלאסקפסריוניזם

 ,לרסיסיםונשבריםנוצריםמדויקיםמבניםצ'ייגסדלסוינדהשגביצירותיה

הצופיםאתמכריחיםמזעריים,שינוייםבהןשישתנועה,תבניותעגחזרה

הראייהבעצםהטבועגקושיהמתייחסתעירנית,התבוננותשלבמצבגהיית

חגוקת ,דיגוג ,ריצההליכה,כמופשוטותבתנועותשימושידיעג .מחוגשג

לצורותהמחוגמשטח

במשכיםושימושגיואמרטיות

השינוייםכגאתהממצים

תנועהמשפטשגהאפשריים

לגוףאונתוןגתיואיביחס

גרמההיאנוסף,מתנועע

לקוםפרטיםשגשגםגעיגם

ביינססאגיכדבריגתחייה,

] Banes [-פעוגתייכאשר

מודעתפעולהמעוררתהמחוג

התבוננות".שג

רנאה?באמתזהמהכמואבג

שחגגה ,צ'ייגדסגוסינדה

יצירתהשלהבכורהבערב

-ההוגדתהיוםאתהחדשה

אנג'לוט :צ'לוס .פארבר'אומאת'צ'ות" T"אקספו

Expositions" by Jan Farber. Photo: Angelos 



בריקןדיםהןפיעהלהקתהעםיחד .ןמרןחקת ,יפיפיהנראית , 60

גןרצקיאןרייךסטיבשלהמןסיקהשבצירןףןתןבעניים,ארןכים

אק·נ'צ'ןזאליזבטההפסיקןר,דקלידניתשלןמדהיםחי(בביצןע

] Chojnacka [( צעדיבסיסעליןתר.נסערשלה,אחרפןגםחשפן

שצןלםעצמןמחןלאןתןשלהקרנןתעםלעיתים ,קליליםבלט

שלהיאהתחןשההנעים,הרקדניםגןפןתעללבןשחןרבסרט

משמעןתבןשאיןלמרןתןמרתק,סגןרעןלםשלחדה,בהירןת

הדןמהחדשמחןליילדס'ציצרהבבכןרה .מיידיתרגשיתאןסמלית

ןהפעם-בטקסטשימןשעשתהשבהןשלה,הראשןנןתלעבןדןת

חברתה ,סןנטאגסןזאןשל "תיאןר)(שלייתיאןרבשםקצרבטקסט

לןסינדה .ןאשהנןפלאדםביןמסתןרישנןתרמפגשעללחיים,

I-'י I/.J- .גJ c-ש...למן:ן. 1..ו1.צך.ל.וס-,ב...מע J ''-_/'-'' 

ריבןעבתןךןנןפלתפןסעת )] Wilson [ןילסןןבןבשלבמחזןתיןגם

דיןקהמסחרר,הגןבה .ןכההגבןההתפאןרהבתןךקרןעאןר

פןטנציאלבעליאמנםהיןמענה)זיכרןן(כמןעליהןהחזרההתנןעה

מרןחקנןתרהכלמתחןלל",מהש"דברלידיעהמעבראבלדרמתי,

כאשרקר,להישאראפשרכמהעדהגבןלבדיקתכמןןמסקרן,

אןמכריע,רגעןעלמשןתףעברעלמרמז ,אינטימיהןאהסיפןר

 .גןרליןתמיןעמןנןשאלאיטן,הנעקרחןןכמן

שלהעבןדןתהין ,צייילדסשלןלקרירןתלפיסןליןתמןחלטבניגןד

לטעמי,מדיארןכןתארןכןת,שניםשבמשך ,] Fabre [פאבריאן

שנראהמההבלגי.המחןלתיאטרןןשלהרע"ייהילדלהיןתנהנה

 .אלפייםבשנןתןחןבבנילמשעמםהןפך-70הבשנןתןמדהיםנןעז

ןתחןשהקדןשכעסהמתןק!),האיסןר(הן,דתעירןם,שלהחיבןר

ןמתלהםפןרנןגרפילערבןבפאברשלהמחזןתאתהןפךשליחןתשל

חזןתיגןדשכמןבן,עירןמןתןבןבןת,היסטריהןעירןם,צרחןתלמדי.

מדי.זקןזןעםצעירלאמןאןתןהןפכים ,ענייןחסרןמחןל

רקהסתפקלאמןנטאנריאבל ;הלאהןעברראהכברהתיאטרןן

עןדכליי-הצטדקןתאןןידןיכמןהןאששמה ,גדןלהביצירה

להעלןתפאבריאןאתהזמיןהןאלןחםי.'שללנפשזקןקהעןלם

ןאלןמיצבים.שלתערןכןתןלהציגשביים,יחידמןפעיכמה

בכנסייתמחשבת.מלאכתשהםמשןםןמרתקים,מזעזעיםבאמת

פרןשןטןבפלחיהכבדיםהעמןדיםאתעטףהעתיקהאנה .סנט

הכבדהריחאתלהןציא .ןמבריקשקןףבניירעטףשאןתםדקיקים,

 ,מאתגרהיהלייבשר"הכנסייהעמןדיביןהחיבןרבאןןיר,שעמד

דמןיןתשלפסליםפאברהציבהגדןליםבחלליםבמידה.ןנןצרי

(יבשיםחרקיםעשןיכןלןהפסלכאשרמלכןת,שלבשמלןתנשיןת

היתהזן .ןמבריקיםזןהריםןכחןל,ירןקבגןניביםזהןגןף)ןנטןלי

הגןףטבעביןהקשרעלפנים,ןעלייעןר"עלמחןכמתאמירה

הבשר.סןףאימתןעלהנגלההגןףשלהקליפתיןתעלןהתרבןת,

ממשיכים-כאןבייקטהגןף ,מחןללןאלהמחןלשלהרדןקציה

 , Vandekeybus] [ןאנדקייבןסןים .באירןפההיןצריםאתלהעסיק
שהיה ,פאבריאןשלבעבןדההןפיע ,הידןעןהכןריאןגרףהיןצר

שבה ,הקיר"עלזעירגןףייגןף,בשםמדהימהיחידעבןדתזןמןרן.

לשניאסןרןתידיןדקןת, 70בןארןךמןנןלןגמשמיעןאנדקייבןס

בשיתןףשנןצר-הטקסטמןדרני.צלןבמיןמיקרןפןנים,שלכבלים

בסדרתמחדשעצמהאתשיצרהאמנית ,] Orlan [אןרלןעםפעןלה

שנפגע ] [Schultaffשןלטףרןברטןהאמןפלסטיים, .ניתןחים

החןמסתצלמתעםהמספרשלמפגשמתאר-דרכיםבתאןנת

הסיפןרכדיתןךגןפן.אתהמתעדתתצלןמיםבסדרתתןכןאתממנן

ןרגליןןזרןעןתיןפניןהעליןן,גןפןפלגנצבעיםהנזעם,המתלןנן,



טקסיתבצורהיפניתנערהבידיסימטרייםצבעבפסיהמספרשלהחשופות

מוקרוואזוהופדליינגטיב",בשחורהאמונצבעהסוףלקראתוחרישית.

רקעעלהשחורואנדקייבוסרוקדשבוסרטהערב,שלהיחידהמחולברקע

הדימוילי,'פרדוקסבאופוובעצם,ליפול)מטבנייושל(פניםצבעוני

מת'והצלהאמושלהדימויהאונים.חסרקיומואתכדגואלהווירטואלי

הנצפההגוףכאשרלקהל.האמוביוהיחסאתגםמגדירגופואתהמנכסת

ניתווהואהאני,מןמנותקקיוםלוישהצופה,מבטיידיעליימנוצל"

ולשכפול.למניפולציה

 ,] Monnierנמונייהמתילדשמנהלתמונפלייה,שלהכוריאוגרפיהמרכזאל
הלקוחהמילה ,] Potlatchנלאצי"ייפוטשמכונהלמהשוניםאמניםהוזמנו

פירושה:ארצות-הברית.מצפוו-מערבאינדיאניםשדובריםהציינוקמשפת
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רצופים,ימיםארבעהבמשדשונים,אמניםהוזמנוזהלצורדוקבלה.נתינה

היתההתוצאהאחרים.מתחומיםאמניםעםבשיתוףעבודותלהעלות

האמושלהצניעותמידתהיתהבמיוחדאותישהרשיםמהמרתקת.

המסגרתאתויוצרלמשל,בגונג,אחתפעםמכהשרקזההמשתתף,

במלואנוכחאדבצלנותרהמוסיקאי,והוא,הפעיל,לרקדןהייאקוסטית"

ושובואוה,דקשובהיההמופעים,עבורשילםשלאהקהל, .לבותשומת

ריקודיתפעולהעללחלוטיןכמעטויתרכאשררבענייו ] BeIנבלגירוםעורר

מבליהקהל,מולקודם,כברעבדשעמםמתנדבים,שלקבוצהוהציב

הזו,העמידהעלתגובותהקהלמןביקשהואדבר.שוםבעצםשיעשו

ופרטים.תנועותשלשלםעולםהייאי-עשייהייבתודמצאוהקהל

מזיניםוהמסורתהעבר-התהוותשלהליד,בתעצמומוצאהאפריקניהמחול

אחר,ייחודי,הואשנוצרומהמאירופה,עכשווייםיוצריםעםמפגשים

היא ] Salia ni Seydouנסיידוייניייסאליהצפייה.שלאחרסוגגםודורש

מתילךעםשניםכמהכברעובדמרקדניהשחלקקבוצה,

מערבתוה.יאפאסו,מבורקינהאפריקניתמוסיקהבהשישעבודה,היא

כמיהרקדנים,שלהגוףשפתבפסלים.ושימושמוסיקהריקו,דדרמה,

מענייושימושונעשההמערבי,מהתיאטרוושונהשלהם,והזמוהחללתפיסת

ירע,דאקסטזה-תנועהשלפולחנייםכאלמנטיםשנראהבמהמודעומאוד

בקילשימישבאביזרים,ישירמאודשימושמצבים,ניוחדיםמעבריםוגם

הנמה,עלחיפשיבאופינעיםהמוסיקאיםהמוסיקליים.ובכלים

-·, itt"לח lI'iw ,לרמחביהמתייסחתמערביתאסוציאציהרקלאחיאמרחבשל

עבלעילםרקאינההבמה-תנועתיממשייסודאלא

יןפיישחיים.שביהחללשללכאירהטעביהמשד



מנורגיורא

ריקדים

ביריד
המחיליריד

באמוהשלישי
אנשיאלפיהפגיש
המיגיםמכלמחיל
שנהנהיקהל

אמניתימאירןע

היטבמאירגו

ירידהשלישיתהפעםזןהתקיים 2000ביןני

ימיםארבעהשנמשךבאסן,הבינלאןמיהמחןל

אמנןתןחןבביקנייניםשלרבקהלןמשך

מחןזההרןהראזןרהיה-19הבמאההריקןד.

גרמניהשלןהכלכליתהטכנןלןגיתהעןצמהשל

ןבתיפחםמכרןתמצןייםעירכלליד .הקיסרית

המבניםאבללייצר.מכברשחדלן ,לפלדהיציקה

תרנגולות"מזוןתרנגולות,מזוןלהקתמ'מ'ן:למעלה

n and Adriana Kocijan. Photo: Ursula Kaufmann 

S6 

 ," Zeche zollverein "המכרהבמבניןאמנןת.תרבןתלמרכזיהפכןאלאנהרסןלאהענקיים

 ,ןאדריכליםגרפיקאיםשלחברןתשלןמשכנןלאמנןתגלריהמשמשהשנהימןתשבכל

ןסביבםעליזים,בצבעיםשנצבעןהגדןליםהצינןרןתהענקיןת,המשאבןתבחלקןנשארן

היריד.מתקייםןבצלם

שןנןת,מארצןתלהקןתבלט,ןנעליריקןדבגדישליצרניםידיעלנשכרןדןכניםממאהיןתר

הןצאןתבימתיןת.הפקןתשלטכנייםעזריםןשארקןליציןדןספקייןצריםןאמרגנים,סןכנים

אתשםהציגלאמי-למחןלהמןריםארגןנילמחןל,המןקדשיםןכתבי-עתירחןניםספרים,

גםלךניתנןביקשת,ןאםןפןסטרים,עלןניםלאסןףהדןכנים,ביןלטיילהיהאפשרסחןרתן.

 .הביתה""לקחתןידיאןקלטןת

בית-הןאשנים,שלןשלפניבירידהקןדםמביקןריליהזכןרביןתר,הגדןליםהמבניםאחד

המבנההפךעכשיןןמלתחןת.מקלחןתמאןתןבןהפחםלכןרימקלחתששימשענקי,מרחץ

האריחיםרקנןתרןההןמהמקלחןת .למחןלןסטןדיןתתיאטרןןןבןחדיש,כןריאןגרפילמרכז

לתפקידןזכרבהם,הקבןעיםמחרסינההסבןןןמתקניהפרןזדןריםקירןתאתהמכסיםהלבנים

הבניין.שלהקןדם

לינקהסןזאנהנבחרההמחןדשתבמקלחתהחדשהכןריאןגרפיהמרכזשלאמנןתיתכמנהלת

עםהענייניםאבלברמן.העירשלתיאטרןן-המחןלאתהאחרןנןתבשניםשניהלה ,] Linkeנ

במהבדיןקהביןלאאישבאסן.שניםלכמההחןזהעללחתןםסירבהןהיאהסתבכן,לינקה

היאהחדשהכןריאןגרפיהמרכזשלהחגיגיתהפתיחהבשעתלינקה.אצלקןרהזהאבלהעניין,

אןאפריקהמארצןתבאחתגתהמכןןבשליחןתןהןפיעהבמקןםנןכחתלהיןתשלאבחרה

יאני'ג ,בפןעלהמקןםאתשמנהלמיןגםעכשין,יקרהמהבדיןקברןרלאבמזרח-הרחןק.

בעייתי.נראהכברןזהתשןבןת,לתתיןדעאינן ,] Malferנמאלפר

האחרןן,הרגעשלןאילתןריםטריצבעשלריחהמדיףהכןריאןגרפי,במרכזהמןפעיםאת

נןלדהןאבארץ.מכירים ,אןברזנקגדעןןשלה,הכןריאןגרףשאת ,אןסטרליתלהקהפתחה

הקיבןציתהמחןללהקתעםהכיןאחדןתשניםןלפנילאןסטרליההיגרןהןרין ,בישראל

הבמה . Chunky Moveאןברזנקשללהקתןשםהרחןקה.ליבשתמסעהלקראתרעלאמחןל

כחןליםמיםןבהםןארןכיםצריםאקןןריןמיםמאןד;יפהבצןרהמעןצבתהיתהשלןבמןפע

שהיהכפי ,חםביןםמןשךמשקה-מי-סןדהלמכליאןתםשהןפכןתאןןירןבןעןתמןארים

קו'פמןאורסולהצ'לוס:קוצ'אן.ואדר'אןנו'מןד'אןמאתר'ס"

Above right: Chicken Fodder Group in "Chicken Fodder & Other Fine Stories" by Dyane 



דמויותנכנסותעירומה.אשהמונחתהבמהעלבאסן.הירידפתיחתיום

שור-הברמעיןכנפיו,אתלבסוףשתולשיםהמוות,מלאךסמליות:מאוד

הזמן,במשךלעצמותולששהואיפה,סוסזנבשבאחוריומיתולוגי,יווני

איןאבל-ענקייםאשכיםשנירגליוביןתלוייםשלוהחוםהגוףבגדועל

המזכירכביכול,מיתולוגיסימבולי,מאודמשהובקיצור,זין.למסכן, ,לו

לכלום.משמשיםאינםהנאותוהבועותהכחוליםהמים .-50השנותאת

קרה.לאדבראבל-המוארהאקווריוםלתוךהדמויותיכנסושאוליחשבתי

זה.לאממשזה

הרקדניםמאפריקה.שמוצאוהמחולאתלטפחלאחרונהמרביםהצרפתים

מדהימהתנועהביכולתהשחורהגוףאתבירךהאל-המדהימיםהשחורים

תחרותמחול,להקתבכלשבולטכפיקצב,וחוששריריםשלנהדרתוצורה

 ] Black Blanc Beur [שחורהלבנהחמאהלהקתכדורסל.ומשחקריצה

האינדיווידואליסטיתמהותועלהתגברהלאהיאגםאבללעשות,הפליאה

מחולבתחוםלעבודבוחריםהאפריקניםמהרקדניםרבים .ההיפ-הופשל

 ] Breakdance [הברייקדאנסמחולשלתולדהאלאשאינוההיפ-הופ,

למרותאבלבביצועיהם,מדהימיםהםויותר.שנה 20מלפניהאמריקני

ושארהראשעלסיבוביםשלאלהמתנועותלבנותרביםמאמצים

הופ-ההיפממש.שלכוריאוגרפיהלעצבמצליחיםהםאיןוירטואוזיות,

לאפשוטהסולווקטעיקיצונית,בצורהאינדיווידואליסטימחולהוא

המאמצים.אףעללזה,זהנדבקים

בגרמניה)המחולמוריאיגודשלהעצמאיתבהפקתו(אבלהירידבאמצע

הופרפריץבוזכההפעםשנה.כמדיהגרמני,פרס-המחולחולק

] Hovever [ -1958מאזומנהלהמייסדהאלאכוריאוגרף,אורקדןשאינו 

שנהבכלהמעמידהשטוטגארט,בעיר ] Noverre [נוברשםעלהחברהשל

בחוברתהראשונות.עבודותיהםלהצגתצעיריםכוריאוגרפיםלרשותבמה

רשימתמצויה-פרס-המחולחתןכללכבודשמוציאים-מיוחדתחגיגית

וזונובר".שםייעלבמופעיםהראשונותבעבודותיהםשהופיעואלה,כל

נימאיירג'וןרקלאהתחילוהופרפריץאצלביותר.מכובדתחבורה

] Neumeier [, קיליאןירי] Kylian [ פורסייתויליאםבאוש,פנה

] Forsythe [, הורוואתקריסטינה] Horwath [ שולץאווה] Schu.ltz [ ורנטו

הקריירהאתלפתחעכשיושממשיכיםיוצריםגםאלא ,] Zanella [זנלה

ליאורואפילו ] Kurz [קורץדניאלה ,] Wyss [ויספיירכגון ,שלהםהיוצרת

שלנו.לב

יצרההיאבגרמניה.מוכרתכוריאוגרפיתהיא ] Scherzer [שרצרבירגיט

והעבירהסארבריקןבעירמנהלתשהיאבלהקהשלההאוזר"ייקאספראת

חתומהבמערהשנכלאילדהיההאוזרקאספראסן.העירלבלטיצירתהאת

לוהוגשהאוכלכיאדם,פניראהולאאישעםדיברלא , 18כבןשהיהעד

נמצאהואהנעולה.לדלתשמתחתבסדקלמערתושנדחףמגש,גביעל

כיהסבוריםיש . 1833בשנתפגיוןבפגיעתונהרגעיר,שלברחובהמשוטט

שבדרום-באדושלהנסיךשלחוקיהבלתיבנושהיהמשוםכתינוקנכלא

דמותמעיןבהיותהמעטים,לאיוצריםסיקרנההמסתוריתדמותוגרמניה.

החברה.ידיעלשנלמדומהבאדםגנטישהואלמהמבחן

האוזרקאספרהפתיחהבתמונתנפלא.שרצרשלהמופעחזותית,מבחינה

מכלמנותקבחלל,מרחףממשחוטים,גביעלמוארחלוןבמעיןתלוי

שטןשלדמותמעיןשבראשהזאבים,להקתלבמהנכנסתאזהעולמות.

משתנההבמה .] Irasa [אירסהקלאוסבשםמהמםרקדןשמגלםזאבי,

דקדנטית,סלוניתחברהמיןגםאלאאדםפראירקלאהםהזאביםתדיר,

מריוהרקדןשלרגיש(בביצועהאוזרקאספראתמחנכיםכביכולוהם

הישראלית,בן-עמיתמישלחניךבעברשהיה ,] Perrcocone [פריקונה

בברלין).למחולהממלכתיהספרבביתהמלמדת

לילדיםמחולמופעישלעשירהיצעהיהשתיארתי,המעטיםהמופעיםמלבד

עללחשובאפילויכולתישלאמעטים,לאסימפוזיוניםוהתקיימוונוער,

אנשיאלפיביןאמצעיתהבלתיהפגישההיההעיקראבלבהם.השתתפות

היטב.מאורגןאמנותימאירועשנהנהוקהלהיבשותומכלהסוגיםמכלמחול

57 



לימודיאתר

חדשממוחשב

אתמנתח

טכניקת

שלהמחול

רגאהםמרתה

~cרזז! 8

סמינרשבמכללתולתנועהלמחולבמסלול

לימודיםאתרלאחרונהפותחהקיבוצים

ניתוחשעניינובארץ,מסונוראשוןממוחשב,

שלהמחולטכניקתפיעלהתנועתיהטקסט

ליצור,היאהפרויקטמטרתנרהאם.מרתה

ראשונימקראבמחשב,השימושבאמצעות

שלהמחולטכניקתל.ש_נP.למ~ד __

בטקסטהממחישאינטראקטיביפרויקט

בטכניקתבסיסייםומצביםמונחיםובתמונה

במצנתמשתמשהפרויקטנראהם.שלהמחול

Powerpoint סרוקיםתצלומים 82המצינה

התנועתיהטקסטאתהמדנימהרקדניתשל

בהסבריםמלווהתצלוםכלנראהם.בטכניקת

עלנעשההפרויקטפיתוחונרפיים.מילוליים

סמינרממכללתותלמידיםמוריםשלצוותידי

צ'רנובילסקי,דוד-פדנוניייעוץהקיבוצים:

מנס,רודה-נראהםלטכניקתמקצועיייעוץ

שלומית-הדנמהיוסף,אלחנית-הפקה

וייס.סמדר-הפרויקטראשפונדמינסקי,

פורהלמידהתהליךהיההפיתוחתהליך

כשנתנמשךוהואהצוותלחבריומעניין

נוצרההעבודהבמהלךאחת.כימודים

לתלמידיםהמוריםביןא~נטראקציה

קבלתובתהליךבדיוניםשותפווהתלמידים

ההחלטות.

שלה"פיאטה"פסלבהשראת"תחינה"הדגמת

דרךהמקושר"הפיאטה"אתרמתוךמילכאנג'לו,

החדשהממוחשבהלימודילאתרהאינטרנט

Demonstration of Pleading inspired by 
Michelangelo's "Pieta", taken from the 

web site which is linked to the new .. 
computerized study site 

בישיבה.("ספילר")הרוטציההדגמתשלתנועה

טציה. 1הרתנועתאתמדגישהחך

Demonstration of Spiral in sitting 
he arrow points at the spiral ז. position 

. movement 



המילוןעםההיכרותבעזרתבבית.אוהלמידה

אתלמקםיוכלהלומד ,הטכניקהשלהתנועתי

השיעור.ברצףולמדזיההשאותםהמושנים

למתודיקהמוצאנקודתנםהאתרמשמשוכך

להצינהאתרמטרת .מחולבהוראתמעשית

להתנסותיוכלהלומדשפה.לרכישתכלים

---------_----_ !!..L !!..!!::~:'.!..!.!~~.ב!..:~~~ !.!I: ~~ -f.!!!.! __ ._ ק _עם .!!י.?היכר _~~י?.~נישר _פנים.ולה?t? ט. _______ _ 
תנועתי.

לקרואשישהואהאנליזהאתהמנחההעיקרון

המושניםמערכתמתוךתנועתיטקסט

נבחןטקסטכל ,כלומר .עצמושלוהמרכזית

מתוךולאלוהאופייניותהנרעיןיחידותמתוך

ביןההשוואהנלובלית.מושניםמערכת

למעשההיאהשוניםהתנועתייםהטקסטים

יחידות .שונותנרעיןיחידותביןהשוואה

ומושניהיסודמצביהןטכניקהכלשלהנרעין

הצרופים,אתהמרכיביםאלההם .שלההיסוד

הםאלועבורי,כולו.המבנהואתהתבניות

דימוייםהטכניקה.שלהיסודייםהדימויים

עםמזוהיםונשאריםבמוחנו IIטבועים IIאלו

המסוימים.הסננוןאוה"שפה",הטכניקה,

שלבדבריהלמצואאפשרזולנישהתימוכין

מהההנדרות,כללמרות II ;אנטרסאננה

בכלקומפוזיציהכלשלכתמציתשנשאר

צבע,שלהדימויהדימוי;הואאמנות

הדימוי ;וחללקו ,צורה ,צבעיםשלקומבינציה

עםצליליםשלקומבינציהשלאוצליל,של

.1ומקצביםשקט II אנטרסאומרתכןכמו; II אין

אבניהםשלווהדימוייםהאדם,ללאאמנויות

מביאהואדרכםהאמנות,צורותשלהבוחן

 . IIהעולםעלשלוהמבטנקודתאתביטוילידי

בטכניקתמרכזימושנ , Contractionה-

מרכזי,דימויאלאמושנרקלאהואנראהם,

אליו.מתכוונתהרוקדשלהווייתושכל

תנועתלביצועהנוףאבריכלשלההתארננות

שלהשלםיוהדימאתיוצרתהקונטרקשיין

נראהם,שלהתנועהשפתשלבמקרה .התנועה

הדרמהדרמטית,אמירהטעוןהזההדימוי

בצורה.כלואה

יחסי IIבביטוימשתמשבאלנשין 'נ'ורנ

נוכל .תנועותביןקשריםלתיאור IIמשפחה

הדימוייםשל IIהמשפחהיחסי IIאתלנלות

למדתי IIאותם.שזיהינולאחרהמרכזיים

לטוניםכמו ,ולמחוותלתנועותכיבהדרנה

משפחהיחסיישבציור,ולצלליםבמוסיקה

 .משלהםםיחוקלהםישוכקבוצות ,מסוימים

ששמו:חשב,הממןהלימודיהאתר

בסכניקתהתנועתיהטקססשלייאנליזה

סבביבתגראהסמרתהשלהמחול

כמסרגתפותחמתוקשבתיי,ללומדלם

בהשוואתהלתרבלןהעיסקקורס

אתלבחיוהלאההשיואהמטרת .במחול

ולחבוומחולובהוראתבמחולמרכזייס

כללהאופליניתהמושגלסמערכתאת

להשוןאה.כסבלססגניוו/אוטכנלקה

המחולככטנלתקבחרניהאתר,ללצירת

לסכנלקהשהתגשבהגראהס,מרתהשל

והיא ) Codified Technique (מוגדרת

קריאתנועתיסקססלמעשהמהיוה

לזיהוי,הניתניסומכיביםהמכלל

ולהנדרה.

ולתלמדייםלמוריםמייעדהפרויקס

ביולנווסיוכלכאתרהמשתמשכאחד.

רצוונ,פיעלהפרקיסותתהפרקים

קישיר(כוללקישוריסמערכתבאמצעות

למורהמאפשרהפרויקסלאינסרנס).

כתניעתועיקיריםקוויסעללהצביע

עללהתעכבהסמ,ןעלהמוגצות

עלבסכניקה,העיקרייסהדימייים

וכרצופיכתנועותשלהסוההופעהשלהס

לצפות,ללידממאפשרהפרויקסתנועות.

fר~וIיי'ח Iהומכיביאתולמייולתנחלזהות,

הכפיפהתבועתאתמדבישהמלבופשיקו.שיבתיבעותיהבתרנלימתוךתבועההדגמת

הרלגכףתבועתעמהדיבכףוהקימור

Demonstration of bounces exercise in a second sitting position. The 
. rectangular points at the contraction of the hand with the f1exion in the foot 
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אתיותרמביןהואכךיותר,מודעשהאמןככל

ניסיתיאניאליהם.ומגיבהאלההחוקים

המסגרתבתוךשליהכוריאוגרפיהאתלפתח

מציעים".'האלהשהיחסים

האנליזהמוצגתהפרויקטשלהעיקריבחלק

 .גראהםטכניקתשלהתנועתיהטקסטשל

שלקבוצותשלושפיעלערוכההאנליזה

מורכביםמושגיםבסיסיים,מושגיםקטגוריות:

ההנחה,בסיסעלנעשתההאנליזהותרגילים.

גרעיןשהםתנועתיים,יסודמרכיבישישנם

יותרמורכביםלצרופיםוהבסיסהטכניקה

 _-_-.:מן .ג.נומ.בב. 2\מקנבצנת j ו:2.מm....ש_l22גבם I1ול

הגואלבפילותתרגילהדגמת

. Demonstration of the Back Fall exercise 

O נf""~~~ 

הבאים:הפרקיםאתמכילהפרויקטהאנליזה,

שלוהיעדקהלהאתר,מטרותהצגת-מבוא

-עצמיתעבודה Jבוהשימושואפשרויות

לעבודההתלמידשללבחירהושאלותהנחיות

-פדגוגיותהצעות Jובזוגותביחידיםעצמית

 Jתלמידיםכיתתשללהפעלהלמורההצעות

שלמדבריהמובאות-גראהם"מרתהיימפי

אתבעצמולשייךיכולהתלמידגראהם.מרתה

ענייןלהוסיףובכךהתנועתילטקסטהמובאות

מפיבמובאותהעיון .הנלמדלנושאועומק

הטכניקהמהותלהבנתגםלתרוםיכולגראהם

 .שלהש-להמחל-ו

 http://www.smkb.ac.iIן ahaהאתר:כתובת

הערות

1. Enters Angna, "The dance and Pantomime; 
Mimesis and Image", in Sorell W. (1966) ed., The 
Dance Has Many Faces, (s.a), Colombia University 

Press, p. 60 

2. Balanchine George, "Marginal notes on the 
Dance", in Sorell W. (1966) ed., The Dance Has 
Many Faces, (s.a), Colombia University Press, p. 36 

לאחןרהרגלפשיטתתרגליהדגמת

Demonstration of a single movement from the 
. Back Extensions exercise 
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לבלטבחזרותבורייברודלוףעמפאנוב

פאבובמאת"האידיוט"

Panov rehearsing with Rudolf Nureyev 
" he Idiot 'דfor his ballet 



lli]1 וולץסשהאומרת ,שליהיומיוםבחיימתחיללWalz , הייתיולכן
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השאלהלדבריה,ממנה.להשתחררהגרמניתלחברה

ביטויצורותובעלישוניםמסגנונותהיא,החשובה
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ולעקורילדותהאזוראתלעזובכנראהאותההניעוהבריאים
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וביניהםהרקדנים,וולץ.שלהמוקדמותעבודותיהאתמאפיינתהפנים

מנסיםהם .מרצונםבושנכלאוכלוב,בתוךכמומתרוצציםעצמה,היא

הדינמייםהצרכיםבתוךכלואיםקטן,קיומיחללעםגופניתלהתמודד

בשניםהאמנותית.בהתפתחותהשלבחדשהיצירהבכלרואהוולץ

זקוקההיא .בעבודותיהכרקדניתמשתתפתאינההיאהאחרונות

הגרמנית,(בשפה IIגופים IIב .היצירהבשלביריחוקמתוךלהתבוננות

אתהכוריאוגרפיתרואהמילה)אותההםברביםו"גוף"ביחיד"גוף"

נעיםאדםגופישלמורכביםגושיםהיצירה.כמרכזהאנושיתהרקמה

 ,מתכתיבקירמתנגש ,וקרהקשהרצפהעלהנופלהגוףהפוגה.ללא

תמונותביצירה,המרכזיותהתמונותהןאלה-אינסופיחלללתוךצונח

שלהראשונההגרסהאתהצופה.אצלעזגופנירושםשמותירות

בפרויקט,בברלין.החדשהיהודיהמוזיאוןבחלליוולץהציגההיצירה

ביןועברהרקדניםבעקבותהקהלהלך , IIבתהליךעבודה IIמעיןשהיה

היצירהשלהשנייההגרסהאתכשלעצמם.המאיימיםהמוזיאוןחלליואחתוולץשליצירותיהשלר~כר .ilימכי-מ-סאr-וד-זהו:-עצמם-של

מנהלתהיאשאותוהתיאטרון,עונתפתיחת~מסגרת_~ולץ;:וצנגה-----'שדרתךב'~'''לריאנית i: :;;:;;תי~;;:~;~הכינויאתלהשהעניקוהסיבות
 _ __- __------.-- .-- .----------- .היוםכאמורחדריםשנידירתבתוךהדמויותמתרוצצות ) II (1966הקוסמונאוטים

זאתועםהחדש,תפקידהעמושמביאהחברתיללחץמודעתוולץהאנושיתהמלכודתמןלברוחכמנסותרהיטים,שלצפוףאוסףובה

לעצמן.שהציבו

בתחרויותדווקארבהלבבתשומתוולץסשהזכתה-1996מ

פלקטיבאופןלעיתיםמציגות,תיה.עבודולתיאטרון.ובפסטיבלים

אלהבעבודות .האפורהאדםשלהמוצאחוסראתמעט,ופשטני

גדוליםונעלייםמכנסייםמשובצות,פלנלחולצותלבושיםהרקדנים

ביתבמעין .עצמםשלהתנועהמעלמועדיםהם .תואמותלאוגרביים

מיטותשללחדרנדחסותהמידהעליתרגדולותדמויותבובות,

מבדידותן.אותןלגאולביכולתםשאיןפרחוניים,ומצעיםורדרדות

הבאבצעדנכשלצעדשבובובות,ביתאותושלהאמבטיהבחדראפילו

אוהפוגהשלרגעאין ,שמסביבחפצים 3ומסתבכותנתקלותוהידיים

לפגיעותהדמויותמתוודעותשבוהמקום,הואהאמבטיהחדר .פרטיות

 .במערומיהולעליבות

העירוניתבבנאליותעוסקוולץסשהשלהאמנותיתיצירתהמכלול

 ,המוקטןהפנימיהחללקייםתמידהיומיום.חיישלובמורדותובעליות

תוךאלשחוזר ,החיצוניהחלל .בזוזוונתקלותהדמויותנדחסותשבו

ולחוסראוניםלחוסרמובילהתסכוליותר.עודומאייםמרתיעהבית,

מעש.

הכרויות .לעבודותיהכרקעהרחובמןאנשיםלראייןאוהבתוולץ

לעבודותיה.השראהמשמשותאפרורייםאורחעובריעםמקריות

עדותה,על-פי ,לפניהפותחיםבבתיהםוביקוריםמפגשיםשיחות,

תנועהושפתחדשהצבעוניותמתגלהאלהבעולמות .חדשיםעולמות

בשנישמתקיימותמשפחותסיפורימקצועיים.רקדניםאצלשאבדה

אצלואימפרוביזציהלהתנסותאהובנושאהםושירותיםמטבחחדרים,

שלהכוריאוגרפילביטוידבריה,על-פי ,רבהמחשבהמקדישההיאוולץ.

בכללדעתה,יש,סמויהאלימותשלשמץ .המשפחתיתהאלימותנושא

זואלימותלתרגםרבהבמידהמצליחהוולץבין-אישית.מערכת

ההקשרמןהאלימותאתלהוציאמצליחההיאתנועתית.למופשטות

היוםהיאלטעמי,מלנכולית-אוניברסלית.פיוטיותלהולהעניקהמיידי

יתר .בינלאומיגודלבסדרבברליןהיחידההכוריאוגרפית

שלהמחוללמרכזייותרקרוביםבגרמניההמענייניםהכוריאוגרפים

 .והולנדבלגיהצרפת,

אבלבאוש,פינהשלהמחולמתיאטרוןמושפעתוולץשלהמחולשפת

משלה.שפהלמצואלהעזרוובניו-יורקבאמסטרדםשספגהההשפעות

יצאומשםבאסן,פולקוונגהספרביתשלההיתוךכוראתעקפההיא

בעליהםמהםרביםהאחרונות.בשניםהגרמניםהכוריאוגרפיםרוב

ההשפעהמןלהשתחררהצליחמהםאחדלאאףאבלרב,כשרון

 .באושפינהשלהמחולתיאטרוןשלהרסניתהכמעט

חוששתהיאממוסד.תיאטרוןכמנהלתבידיהשניתנההפזלהזדמנות

ממוסדתמסגרתבתוךקבועהלהקהעםשבעבודההשגרהמן

אתלנצלדיהומקוריתמוכשרתשהיאלינדמהאבלובירוקרטית.

להשמעניקההבטוחהכלכליהגבגם .שבידיההאדירהפוטנציאל

לצדזאת ,והתפתחותהעבודתהלהמשךלסייעיכולהממסדיתהמערכת

שתחולצופהעצמהוולץ .ומשתקמאייםלגורםשייהפךהסכנה

לצדלהתייחסרוצההיאהבאותבעבודותיה .תפניתבעבודתה

כננדיעמדווהחושניותהחושיות ,התנועתיתשבעשייהפחותהברוטאלי

 .הנוףמחידלוןהפחד

להחשוביםוהרנשיהסיפוריהביטויקונקרטית.נוףלשפתשואפתוולץ

שלהאמריקני,בנוסחומופשטתטהורהתנועה .כוריאונרפיתיצירהבכל

המסורתשלתוצרהיאשלההחשיבהצורתלה.זרהקאנינ~האם,

חד-משמעית,משמעותללאתנועהעםלהתמודדשמתקשה ,הגרמנית

לאגרמניה,של IIהסוציאלית IIהכוריאונרפית ,וולץפשטנית.כמעט

מהלכתהיאבעבודותיה .לשמותנועתילביטויאמצעיבמחולרואה

יותרמתוחכמתונעשיתלפשטנותמופשטותביןהתפרקועלבזהירות

בני-מערימותלהתעלםאפשראי IIנופים IIב .לעבודהמעבודהויותר

בניהאמנים .נרמניהשלבהיסטוריהחשוכיםימיםהמזכירותהאדם

שניםלאחרהנרמנית,ההיסטוריהעםשובמתמודדיםוולץשלדורה

העכשוויהקשראתנםמחפשיםהם .ופחדשתיקהשלרבות

 .פוליטיתכוריאונרפיתהיאוולץ .ימינושללמציאותוהאקטואלי

היאאיןזאת,לעומת .דוקומנטרימרכיבתמידכמעטישבעבודותיה

לאהיא .] Kresnikנקרזניקיוהאןנוסח jפוליטתיאטרוןעושה

שואלתהיארעיונותיה.בשירותפשטניכאמצעיבתנועהמשתמשת

 .האנושיהגוףאתמניעמהתמי,ד

חומריםוידיאו,סרטי .אשליהיצירתמאפשרותלאוולץשלעבודותיה

יוצרתלכןהיומיום.עםחיכוךנקודותמשמשים ,החייםמןוחפצים

הרקדניםביןאמצעיבלתיומנעקרובמפנשמעבודותיהבהרבהוולץ

 .המציאותמןדקות 90שלבריחהמאפשרתלאהיאלקהל.

 Lתסרלאהיא ,יצירהבכלמחפשתשהיאהחדשיםהאתנריםבמסנרת

אתהשעובדים ,ובמאיםשחקניםעםהדוקפעולהלשיתוף ,לדבריה

 ••••.החדשהאמנותיבביתהאחתננקורתתחת

•• 
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הרלבשי Iמנןרגיןראןאשלרןת

למחולוהס~ורטהתרבותהמדע,שרפרסי

למחולוהספורטהתרבותהמדע,שרפרסי

מפעלפרס :קטגוריותבארבע-1996ממוענקים

אנסמבלללהקה,ביצועפרס ,יצירהפרס ,חיים

מפעלפרס .צעיריםיוצריםופרסיחי,דאו

מדימוענקהביצועופרסיצירהפרס ,חיים

 .אשלורותכרמוןיונתויו,ר"

ויותר)רקדנים(משמונהללהקהביצועפרס

החברהשלההערכהאתלבטאמטרתו

ועדתהרקדן.-המבצעלאמוהישראלית

הביצועפרסאתלהעניקהחליטההשופטים

חבר .בת-שבעללהקתש"ח) 90,000 (

בלטובמרינהיו,ר"-גלעדשאול :השופטיםשנהמדימוענקיםהצעיריםליוצרים .שנתיים
----------------~---------------~ ----------.--------~------,--

 .רומנוומשהפרסים.שני

אתלעודדבמטרהמוענקצעיריםיוצריםפרסשנה 25שלפעילותעבורמוענקחייםמפעלפרס

בתחוםהעשרהלוולאפשרהצעירהאמושטבעהפעילותבישראל,המחולבתחוםלפחות

לענבלהוענקהפרסשיבחר.דרךבכלהמחולמפעללפרסהשופטיםועדתבתחום.חותמהאת

חבריוצר).לכלח"ש 25,000 (פטישוצחיפינטו 50,000 (הפרסאתלהעניקהשנההחליטהחיים

פרלובנעמייו,ר"-בניאלערוהשופטים:-פזגדעון :השופטיםחברכהו.ירדנהלגב'ש"ח)

במרכזיחולקוהפרסיםדור-כהו.ואליס

26.11בדללסוזן .00-. 

 90בתכהוירדנה

האמנותיהמחולמחלוצות ,כהוירדנה

התרבות ,המדעמשרדפרסכלתבישראל,

חגגה-חייםמפעלעל 2000לשנתוהספורט

-90ההולדתהיוםאתכחודשייםלפני
מלאהיההאולם .בחיפההסינמטקבאולם

לשעבר.תלמידיםשלבדורותמקוםאפסעד

בישראללמחולכהוירדנהשלתרומתהעל

עכשיו"יימחולבחוברתמיוחדמקוםיוקדש

 . 4מס'

החוטים"כ"אישורטיגולהקת

" The Vertigo Group in "The Gaz Heart 

לאיש",אמרתישלא"דכריםגלילי,איציקלהקת

ויקטורוכי').ושרהמונטיאןרקדנים:

הטמרגאריקצילום:

," Galili Dance, "Things I Told Nobody 
Choreographer: Itzik Galili, Dancers: Jan Munt 

and Sara Wiktorowicz. Photo: Erik Hesmerg 
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פינטולענבלבייסיספרס

זכתהפינטוענבלהישראליתהכוריאוגרפית

בעולםהחשוביםמהפרסים-בייסיסבפרס

בקטגוריהלהניתןהפרסהאמריקני.המחול

פרסי .ייעטוף"יצירתהעבורצעיריםיוצריםשל

פרסישלהמחולבעולםהמקבילההםבייסיס

 ~ 98i-.ברלאש~ה __ו~ק_ח_ס_~ר~והאוסי.Eהטוני

הזוכיםביןשוננברג.בסישלשמהעלונקרא

בילמוריס,מארקבראשון,טרישהבעבר:

מונק.ומרדיתברישניקובמיכאלג'ונס,

לכוריאוגרפיהארציתתחרות

קיימהבירושליםולמחוללמוסיקההאקדמיה

לוי-חסיהפרופ'לכבודכוריאוגרפיהתחרות

היוזמהבירושלים.בכרראר'זבאולםאגרון

ובתיה ,אפרתימשהישראלפרסחתןשלהיא

הראשוןבפרסלמחול.הפקולטהדיקן ,כהן

זיורוניתזכתהש"ח, 10,000בסךבתחרות,

השניהפרסמחכה";לאיירוזיצירתהעבור

גתעמנואלשלבכוריאוגרפיהלייטריאו"הוענק

גודריסמיןזכתההשלישיבפרסשיינפל;דוניר

יפה".שלוםייתגידיעבור

יולי-בבאר-שבערב-תרבותיותבנושאכנס

זה'בגיליוןרונןדןר IIדשלמאמרו(רן 2000

יוניחודשבאמצעבבאר-שבעשהתקייםהכנס

מולומרכזתקיןומינהלתרבותביצירה,ועסק

שנכתבוחשוביםדוחותשניחיברפריפריה

התרבותיתהמציאותעםהאחרונהבשנה

למדיניותברכהדוחהם:הדוחותשני .בשטח

כ"ץאליהוא 'פרופשכתבובישראל,תרבות

באוניברסיטהלתקשורתמהחוגסלעהדוד"ר

 ,שביטזהרפרופ'שכתבהעמדהוניירהעברית,

צוותעםוילנאי,מתןהתרבות,לשריועצת

אנהאוז,קוביאהרונסון,מאיראתשכלל

סלע,הדמאנע,עאדלליסק,משהאיסאקובה,

שלג.ויאירקינןעמוס

תרבות,מוסדותמנהלינכחובבאר-שבעבכנס

שלרסטורטוריםאמנים,אמנותיים,מנהלים

 ,כלכליותבשאלותדנוהםומחנכים.תרבות

מתוךהנגזרותודמוגרפיותסוציולוגיות

בעקבותשנולדהחדשה,תרבותיתמציאות

 .-90הבשנותשחלומשמעותייםשינויים

בתרבותלהשקעהמשוועתבישראלהפריפריה

במרביתהיצירהשכוחותידועעתובאותה

יכולתעלרבהבמידהעוליםהתחומים

הקיימיםהציבורייםהמתקניםשלהתכולה

,נשיאברוורמןאבישיפרופסור.במטרופולין

ורטיגוהמחולללהקתראשוןפרס

עלהראשוןבמקוםזכתהורטיגוהמחוללהקת

לתיאטרוןבפסטיבלחוטים"אישייההפקה

בעקבות . ITM 2000בבודפשטאלטרנטיבי

אירועיאתלפתוחהלהקההוזמנההזכייה

דוגמהלתתשביקש ,בן-גוריוןאוניברסיטת

התרבותמפתעלהועלהששמהלעיירה

העיירהשלבשמהלנקובהיססלאהעולמית,

פינהייסדהשבה ,יופרטלהקטנההגרמנית

כלכליבניהולגםאבלמדינה(מכספיבאוש

שהפךשלה,המחולתיאטרוןאתמעולה)

זומדוגמהכולו.בעולםהמובילהללהקה

גדולאמנותיכשרוןשלששילובללמי,דאפשר

יכולהפריפריהלאזוריממשלתיתועזרה

מןשתגדלייחודית,יוזמהבארץגםלהצמיח

תרבותית.כליבהותתפקדהפריפריה

למוסיקהבאקדמיהלמחולבחוגחדשמסללו

בירולשיםולמחול

מיוחדמקוצרמסלולפתחלמחולהחוג

לקבללהםהמאפשרמקצועייםלרקדנים

פעילים.כרקדניםעבודתםלצדאקדמיתואר

רקדניםהאחרונהבשנההתקבלוזהלמסלול

הישראליהבלטמלהקותמנוסיםמקצועיים

שהחליטוהקיבוצית,המחולולהקתקולדממה

ללימודיםולפנותהאמנותיתמפעילותםלפרוש

הניסיוןאתבחשבוןהמביאיםאקדמיים

 .השניםבמהלךשרכשוהמקצועי

חודשבתחילתבבודפסטהקיץפסטיבל

משרדשלבתמיכתוהתקייםהסיוראוגוסט.

 .שורשוקרןהחוץ

קובאטצןאיצטוקעםבקומפוזיציהסדנה

מסלובניה

הפועללנוערואמנותתרבותמפעל-מתא"ן

למחולוהמרכזלמתנס"יםהחברהבמסגרת

השתלמותביוליקיימוהעיתים,ביכורי

הסלובניהכוריאוגרףעםבקומפוזיציה

קובאטצ'איצטוק ] Kovac [קובאטצ'איצטוק

שלאמנותיוהמנהלהכוריאוגרףהמייס,דהיא

זהוסלובניה.בלובליאנה, En-Knapלהקת

במקוםזכה-1997ב .בישראלהשלישיביקורו

בתחרותיאוגרףוככורכרקדןהראשון

-1998ובדללבסוזןלכוריאוגרפיההבינלאומית

 .בת-שבעלהקתעםעבודהלהעלותהוזמן

 'קובאטצאיצטוקשלבעבודתוהמוצאנקודת

יוצאהואוממנהה"קבוצה",היאככוריאוגרף

אינדיווידואלכלפעולה.ושיתוףצוותלעבודת

אתלהוביליכולהואורקבקבוצה,תלוי

הרצויות.התנועתיותלאיכויותהקבוצה

בעבודתמתמקדקובאטצ'בנוסף,

שלובפרופורציותבהפכים ,הקומפוזיציה

69 



קמליהאתאירחהערבסקלהקת

מזרחילמחןללהקההיאערבסקלהקת

 ('ן~~ש~~~:נ~ ~::ר~ ,-ר! .Eי~שיב~ב _ןעלת e.ה_
אתירןשלים,עירייתשללאמנןיןתהאגף

מלןןהאיןה ,מןאביעלןמנהלתייסדההלהקהיושיוקהיומיקוהאמניתעםבוטומחולסדנת

המןסיקלייהןלןנבפלסטיניםנגניםשלבצןןתיזמןחצריםבקיבןץלמחןלןהאןלפןמתא"ן

חןקיםבכמהעןסקהןאהכןריאןגרפיה,

האחרןנןתהשניםבשבעשפיתח ,תנןעתיים

 ,ןככןריאןגרףכרקדןעבןדתןבמסגרת

מתןךהראשןנההיתהזןקןמפןזיציהסדנת

ןהשתתפןן"מתאשלמתןכננןתסדנאןתטדרת

קןמפןזיציההמלמדיםלמחןלמןרים 25בה ,

צעירים,כןריאןגרפיםו

בעבןדתהבן>שןיתיאטרןןהנהלתשהכניסה

חליףימינןדעטרם ,המסןרתעתירהתיאטרןן

ב,'פאדייצאת

-קמליהאתארחההלהקהאסעיד,ג'מאלשלהסדנה , IIאבק IIהיהשנןשאהבןטן,סדנת

מבכירןתןזמרתכןריאןגרפית ,רקדניתבקיבןץימים 10במשךבאןגןסטהתקיימה

הגיעקמליה(הערבי),המזרחיהמחןלרקדניןתבסדנה ,הקיבןץבאזןרןבמדברחצרים

 IIמזרחיתרןח IIאירןעיבמסגרתביןלילישראלןרקדנים,ןתנןעהלמחןלמןרים 20השתתפן

 , IIבהיה-יה IIהתןכניתאתהלהקהעםןהעלתהמחןלעםראשןנההיכרןתזןהיתהלקםחל

עשייההמשךהסדנהאפשרהןלאחריםהבןטן

 ,ןםחבת

רקדנית/כןריאןגרפיתהיאיןשיןקהיןמיקן

סדנאןתמעבירההיא ,בןטןבמחןלהמתמחה

ממייסדיהיתהיןשיןקההעןלם,ביחברבןטן

(קבןצתהיפנית ] Ariadone [אריאדןןלהקת

היא ,נשים)רקדניהשכל ,ראשןנהבןטן

מחןלתיאטרןןבלהקתןכןריאןגרפיתרקדנית

היתה ,] Tatoeba [איבהטאטןבשםבןטן

בינלאןמיבןטןפרןיקטשלאמנןתיתמנהלת

הפסלעםייסדה-1995ב ," Ex-it "בשםבברלין

 Ten Pen Chiiהקבןצהאתמנגריןאכים
 ,ןמןלטימדיהבןטןבמןפעיהעןסקת ,

במרכזיהתמקדהבארץהקבןצהעםהעבןדה

בהםשיש ,אנרגיהמעגליןביצירתבגןףאנרגיה

עבןדה ,תנןעתיןתאפשרןיןתלמגןןןפתחמשןם

מןדרךדמיןן ,באימפרןביזציהתנןעתית

 ,גלים ," 8 " :שןניםתנןעהסןגיעלןעבןדה

שלבסיןמהןעןד,ןהאמבההמדןזהתנןעןת

עשרןתבפניקטעיםהמשתתפיםהציגןהסדנה

במדבר,הרקדניםבעקבןתשצעדןצןפים,

הבולשוישלאמנותימנהלעודפוטר

ממשלת-ראשהחליטהשנהאןגןסטבראשית

שבידקןימיכאילהתרבןתןשרפןטיןרןסיה

הבלטלהקתאתשניהלמיאתמתפקידןלפטר

רימיןלאד ,במןסקןןההבןלשןיתיאטרןןשל

פאדייצ'ב,אלכסיימןנהתחתין ,ןאסילייב

התרבןתממשרדפיטןריןמכתבנשלחעכשין

אתלחמםהספיקשבקןשי ,לפאדייצ'בגם

נסכימפןטרההלהמנ ,יןתנאמהלההמנסאיכ

יםיהשינןעלביקןרתןהביעעיתןנאיםמסיבת

בת-דורללהקתחדשל IIמנכ

 ,דןר-בתלהקתל IIלמנכמןנתהדרןריבתיה

 ,לאחרןנהפעילןתהאתשחידשה ,הלהקה

משמשתדרןרי ,זמניל IIמנכעםפעלה

 ,הבמהלאמנןיןתבמשכןכדירקטןרית

מיותרעולמיפרס

מןנקןבנסיכןתיתקיים 2000בדצמבר-17ב

במסגרתפרסיםיחןלקןןבןרןשם-רבטקס

ברןאנשןןיגפיליפשאירגןתחרןת,

] Braunschweig [, תחרןתמיןזמיII לןזןפרסII , 

לעירבז'ארמןריסאתבשעתןהביאהשיןזמתן

הןעסקןשנתייםכמעטזן,שןןייצרית

שאלןניםבמילןימחןלןאנשיעיתןנאים

לפרס,המןעמדיםאתלבחןרבמטרהןהצבעןת

חלקנטלןישראליםןיןצריםמחןלמבקריגם

אירןפהארצןתמרןבעמיתיהםלצדבכ,ך

 ,ןאמריקה

מכל ,המןעמדיםרשימןתפןרסמןעכשין

שכל ,רשימהיצאההזההבינלאןמיהמאמץ

 ,שעהרבעבמשךלחברההיהיכןלמחןלאיש

הם:המןעמדיםהכןריאןגרפיהבתחןם ,למשל

ןייריפןרסייתןיליאם ,אקמאץבאןש,פינה

אינםשממש ,גדןליםרים,יןצארבעה-לאןיק

הלהקןתבתחןם ,פרסלעןדזקןקים

בלט ,פריזשלהאןפרהבלטהם:המןעמדים

 ,פןרסיית)(שלפרנקפןרטבלט ,קרלןמןנטה

ביןרק ,הנדרלנדיהמחןלןתיאטרןןקירןבבלט

מןכריםשמןתכמהישןהרקדניןתהרקדנים

 ,ןיטניןמיבעלםכביןכרתיהלכ ,פחןתתקצ

חברשלןחדיהמבפרסלזכןתאמןרןמי

ברישניקןב,מיכאיל ,אלןנזןאליסיההשןפטים?

המצליחןהמןפעקאנינגהםמרסאר,'בזסימןר

" Riverside ". זקןקיםאינםהמןעמדיםכל

ןמימהלמעןאזנןספים,ןתאריםלפרסים

 ?החדשההתחרןת

ביפניתלאישאמרלאגלילישאיציקמה

מנהל ,גליליאיציקהישראליהכןריאןגרף

שבהןלנ,דכרןנינגןשלניתהעירןהמחןללהקת

תןךשנןצרבמןפעהעןנהאתבאןקטןברפתח

מיפן, ] Ginko [גינקןלהקתעםפעןלהשיתןף

בניכןלםשרקדניה ,היפניתהלהקהשלייחןדה

 ,העןלההשמשארץלמסןרתבהתאםפלןס, 60

אמנןתייםכמנהליםפעיליםעדייןרןבם

גלילישלהצעיריםהרקדניםעשרת ,ןמןרים

עבןדתןעלהיפניםהאמניםארבעתעםעבדן

במזרח-חןןיןתיןעלהמתבססתגלילישל

היא-הבןטןרקדניכמנהג-המןסיקה .הרחןק

 ,משמע ,"ישנה"מערביתפןפןלריתמןסיקה

גםאבל,דילןבןב ,דיידןריסשללחניהם

ןאריקןיןןאלדיןבא,ךמןצארטמאתיצירןת

אמרתישלאדברים II :המחןלשםסאטי.

בלהקתןשרקדן,ןיצמןןגיאחבררןני , IIלאיש

העןנהמראשיתהחליטן ,רבןתשניםגלילישל

במןפעמןפיעיםןהם ,עצמאיםלהיןתהקרןבה

התקיימהשבכןרתן ,"ןפניהאלברט IIמשלהם

 . 2000בחןרף
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טאנקרדמרילהאןסטרליתהכןריאןגרפית

] ankard [פי(הבלהקתרקדניתלשעבר ,ז

בבלגיה.שניםארבעלפנילראשןנהשהתקיים

מסןנףןהיאמדינות,-80מיותרחברותבארגון

ןביןגדולהבמהעלמחןלליםרקדנים

פילוסוףשללזכרןהןאהמופעהמכןניות.

קאמילןגיוליוהרנסנס,מתקןפתאיטלקיהיא,לנכיאנה.הפנלק~ tl~י.לקנזמה.היק"ן..לאננס _ .המםןל.בעיצנב ..להשתתף .מנה.הנז".ש.באן

בבעיותהרבהשעסק ,) Camillo] (1480- 1544 [שנה 28שכיהןמחיפה,ביאליקשמןאלשלהתלבטה,היאבסידני.באןלימפיאדהההמןני

התקבצןמכןניןתכמאה .האנושיהזיכרןןהןאהנןכחיהארגןןיו"ר . C.I.O.F.Fראשכיןשבאבלהמשימה,אתעצמהעלסןלנלהאם

מכןניתכלמשמיעההמןסיקהאתלמופע.להקתהשתתפהביפןבפסטיבלרונן.דןד"רשלעבןדתןאתשראתהלאחרבחיןבנענתה

שומעאחדשכלכד-שלהמהרדיוליןשביהרבים.בשבחיםשזכתהירןשלים",ייהןרהמןפעאתשעיצב ,] Oecouple [דקןפלה

רשתמעיןניצבתהבמהעלכרצןנן.אחר,משהןמחוללהקןת-35כיצאןהאחרןנהבשנהנה.אחרןההחןרףאןלימפיאדתשלהפתיחה

ועליהמי, 45בגןבהעכבישקורידמןיתחןטיםבעןלם.למןפעיםעממיישראליכמןסמלים,עתירהיהבסידניהפתיחהמןפע

 _ ________י~ר:!.ים?ך_א'כר_.~ו:י.ב,?~ר~=~פ~מ.ב Pמר ____ ._. ___________ . _____ ,. _, _________!י~בןרי?~ני _ך~איש,ש~ ו:.המן~~~~זלמשל
הטקסןשרו.שניגנןהקטנה,ןהילדההמבןגר

קליל,בדפרישתכגןןהפתעות,מלאהיה

הניצביםהספןרטאיםכלעלנשפדכיםשנראה

שהביאןהקשישןתהאתלטיןתהענקית,בזירה

הצעירהןהספןרטאיתהלפידאת

אתןהדליקהבמדרגןתשטיפסההאבןריגיינית,

יןצאןתןהלהבןתכשהיאהאןלימפית,האש

כלפיעןלההאשןמעגלמיםבריכתמתןד

מעלה.

לפולקלורעולמיפסטיבל

יפןברחביהתקיימההשנהיןליבסןף

הבינלאןמיהארגןןשמארגןהפןלקלןריאדה,

 ,] C.I.O.F.Fנופןלקלורמסןרתיןתלאןמנןיןת

עולמי,מפגשזהןבן.חברהישראלשגם
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בדליהמחולות-העםאתמחדשים

עם,לריקןדיצריםוהיןהמדריכיםארגןן

ערדסימן-טוב,רןניהןאשלןשהיו"ר

קיבןץלידריקןדיםכנסהשנהבספטמבר

ןה--40הבשנןתהתקיימןשבןבמקןםדליה,

ריקןדי-תנןעתשלהראשןניםהמפגשים 50

הישראליים.העם

באינטרנטישראלימחול

עתכתבהןא ]" Israel Oanceנ"ייהריקןד"

רשימןתובןבאינטרנט,לבקריםהמתחדש

יןצרים,עםוראיןנןתותיאןרטיןתכלליןת

במדורמרגןלין.ירןןבידינכתבןרןבם

סןןיסה,אלברטמאתרשימןתהביקןרןת

מנהלימנור.ןגיוראמרגןליןירןןחקק,יןחאי

מרגןליןוירןןירדןרןניהםהאתר

 http://www.israeldance.co.i 1 :ןכתובתן

בלובליאנהמחול-מכוניות

הכןריאןגרפיתיצרןלובליאנההסלןבניתבעיר

(שגםןהבמאי Vidach]נןידאדאריאלה

חקרבתחןםתיאןרטייםמאמריםפירסם

מופע ] Hrvatinנהרןןאטיןאמילהמחןל)

בשעהלמכןניןת,חניהבמגרשהמתרחשמחןלי

שבעהמכןניןתיהם.בתןדישןביםשהצופים

ביפוסיאו"ףשלהש(יהעולמיהפולקלורפסטיבל

The 2nd C.I.O.F.F. World Folkloriada in Japan 

עליהןןמשליכיםהמכוניותאלהרקדנים

לצןפיםנמכרוהמןפע(בתחילתפצצןת-מים.

יידרייב-אין"בקולנןעכמוןפןפ-קורן,משקאןת

הצופים,עליימאיימים"הרקדניםרגיל.)

בחוץמכןניןתיהם.שמשותמאחןריהמוגנים

עללהתאונןיכןלאינןאיש-דממהשןררת

הןהתשןאןתולבסוף, ...מדיקןלניתמןסיקה

צפירות.רק

לכןריאןגרפיהבינלאןםיתתחרןת

בפלןרידה

בפברואר 5עדבינןאר 3ביןתתקייםהתחרןת

לפרטים: . 2001

Barbara Epperson 
Sarasota Ballet of Florida 

555 N. Tamiami Trail 
34243 Sarasota, FL 

Phone: 941-359-0099 ext.ll0 

בפריזלםחןלבינלאןםיתתחרןת

 3ועדבנובמבר 16ביןתתקייםהתחרות

 . 2000בדצמבר

לפרטים:

Cyril LaFaurie 
Administrateur General 

geme Concours International de Oanse 
de Paris 

36 rue de Laborde 75008 Paris 
www.nfidp.org 

E-mail: nfidp@wanadoo.fr 
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התפיסה .החדש"למילניוםשייךאלא

היאהלהקהאתהמנחההאמנותית

היצירתיותהאפשרויותקירת"ח

טכנולוגיהעםהמחולממיזוגהנוצרות

דיגיטלית.

באוניברסיטתמחוללמדמקגרגור

שלהספרבביתיותרומאוחרברטון-הול

הזמנותבניו-יורק. ] Lim6nנלימוןחוזה

-1995בלבוא.אחרולאבלונדוןליצירות

המטרייהלפסטיבל " Cyborg "אתיצר

המחולאת-1996וב ] Dance Umbrellaנ

--------------------. ----'--! 8-begs -of the-Devil ~ק-3כהק-תסאפו----

זכה-1997ב .] Suffolk Danceנדאנס

וחקראולמןליסהשםעלבמלגהמקגרגור

ביןמחולהקשראתשנהבמשך

אתרנדוםהעלתה-1998בוטכנולוגיה.

 ]" Theייהמילנריום"שלהבכורה

מקגרגורזכהשנהובאותה Millenariumנ"

 . L'Adamובפרססן-סנט-דניסמטעםבפרס
בשםחדשהיצירההעלה 2000באוגוסט

" Telenoia " החובביםהנערים(פרויקט

התייחסותתוךשנוצרהבלונדון),

בניינישלולמרחבהמודרניתלאדריכלות

שבאזור ] [Canary Wharfוורףהקנארי

לונדון.שלהרציפים

חלוציםעםמשותפיםפרויקטים

מקגרגורוייןידיעל-1992בהוקמה ] Randomנרנדוםלהקת

ולהקתומקרגורעלהאמנותי.מנהלהגםשהוא ,] McGregorנ

זריזיםהיושהםמכיווןפוטוריסטי,גווןתמידלהםיישישנכתב

 ,"(ייהגארדייןכוריאוגרפי"ככליבטכנולוגיהבשימושכךכל

הבינלאומיהמחולעולםעלדרמטיתהשפעההיתהלרנדום .) 17.2.99

אשפורדג'וןידיעלהוזמןמקגרגור ." Xeno 1 , 2,3 "שלהבכורהמאז

הביתכוריאוגרףלהיותבלונדון,הפלייסתיאטרוןמנהל ,] Ashfordנ

מתוארתמקגרגורשלעבודתומסוימת.לתקופההתיאטרוןשל

בכתבהשלה.המוזרהתנועהסגנוןאתהמדגישיםשוניםבאופנים

סגנונואת ] Mackrellנמאקרלג'ודיתמתארתב"גארדיין"שהוזכרה

-20ההמאהבןשאינודימיון,שלמכוחוייהמונעכסגנוןמקגרגורשל
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 " 53אתכולליםהלהקהבהשתתפןת
" Bytes in Movement הלהקןתעם

-ן Le Groupe Dance Labהקנדיןת

Newbridge Partners ; שאפשרהןפעה

מחןלבפסטיבלבן-בזמןלראןתההיה

הבינלאןמיןבפסטיבלבלונדןןדיגיטלי

המןלטימדיהקבןצתיאמנעםבמלבןרן

 . Company in Spaceהאןסטרלית

 ] Naumannננאןמןברןסבתערוכת

מטןליםהקרינןבלןנדוןהייןןרדבגלריה

ביןהלהקהשלהחיהההופעהאת

שבתערןכה.המיצגים

מקגרגןרשלביןתרהבןלטתעבןדתן

לשלןשההמחןלקתה"טרילןגיה"היא

הניישענ ,) 1998 ( "לנריןםימיים:יחלק

הממשיהגןףביןהגומליןפעןלתבאמצעותהמרחבתפיסתאתלשנות

היהשמקגרגןרטןענת ] Sacksנזאקסאן .הרקדניםשלהמדןמה"ייןהגןף

לפיןטעןצמתןאתןקישרןחדישןתטכנולןגיןתשרתמוהראשונים,בין

 ) 29.7.97סטנדרד",(ייאיןןנינגהתיאטרלי

נעיםהםאנדרןגינים.יצוריםכמןנראיםהרקדניםיימילנריום",בתחילת

מתןחכמןת.מכניןתבתנןעןתבהגזמהןמשתמשיםנןקשים ,מרץחסרי

עםהארןגיםבאךשלמןסיקהקטעיכןללת " Sulphur 16 "-להמוסיקה

להצגהרךמסגנןןמתפתחתןהתנןעה ,דיגיטלייםאלקטרןנייםצלילים

שלבעזרתםמימדי-תלתאפקטמקגרגןריצר " Aeon "-בכןח.שלפיזית

מיצגי .הבמהעלהמתןחיםרשתמסכיעלןידיאןןהקרנןתתאןרהמיצגי

שלהיאהגרפיתןהאנימציה ] Carterנקארטרלןסיידיעלנןצרןהתאןרה

 .ןטכנןלןגיהמחולעלפוטןריסטיתאמירההיאהיצירה .] ArnaIIנארנלטימן

תשןמתאתממקדיםהאפלןתשלרגעיםכאשרשןנןת,צןרןתלןבשהמחןל

 .להםןמחוצהןהתנןעההחללתןךאללבנו

מתחלק " Aeon " ,הלהקהשלהמנהלת ,] MarshaIIנמרשלרבקהברידל
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שלאחדמקצהונעהמוקרנתהאנימציההשני,בחלק .רקדןשל

מדומים,מרחביםשלתלת-מימדיאפקטונוצרהשנילקצההבמה

נבנההשלישיהחלקהממשיים.הרקדניםמופיעיםשבתוכם

מהטכנולוגיההנובעתטהורהתנועהשלהיווצרותהלקראת

הקודמים.הקטעיםבשניהחיהומההופעההמדומה

מדןממ?כםכנןלןגימשלרממתעניינןתמקןרממ

מאזבערךהווירטואליות.ברעיוןהתעניינתיתמידמקגרגור:

התפתחותשזאתחושבאנימחשב.ליהיהארבע,בןשהייתי

מוסיקה.לתוךגדליםאחריםצעיריםשאנשיםכמועבורי,טבעית

צריךשאניהחלטתילאטכנולוגית.השכלהבעלכאדםגדלתי

--תן. R fן~ענדת jjתמיזוכשהיהזה-;יזתי jכע-במח~כיםלהשתמש

שלוהתוכנותכשהחומרהצלילים.שיצרמחשבעםהרבהעבדתי

רעיונותעםאותןלשלבדרכיםמצאתילהתפתח,החלוהמחשב

האנושי.הגוףשל

המושגיםאתמשנההווירטואליותאופןבאיזהתמידהתעניינתי

עלרבהבמידההשפיעוזהוהגוף,המרחבהזמן,אודותעלשלנו

הגוף.עללגמרישונהמבטשמאפשריםאמנות,במיצביהתעניינותי

בנייניםלהיותיכוליםאלהומרחביםמרחבים,למצואמנסיםאנחנו

חדשמסוגמימדלנונותניםשבעצםכאלהמדומים,מרחביםאו

לעבוד.אפשרשבתוכו

לייםרילןגימ"?ממשראמממי

ולאחרהופעותלסיבובאתוולצאתמוצרליצורלינמאסמקגרגור:

תהלי,ךלמצוארציתיחדש.משהווליצורלשובוישמסתייםהכלמכן

אתיצרתיוכךבהמשכים,ספרכמוזמן,לאורךתיווצרהעבודהשבו

אחרילעקובאפשררגילה.בלתיבצורהעבדאכןזהייטרילוגיה".

בינלאומיבקהלשנהדרמהזהשנים.ארבעבמשךהעבודההתפתחות

אחדאתבפניהםהצגתיזמן.לאורךהרעיוןאתלפתחהמאפשר

אתקשרתי .השארבכללצפותרוציםהםועכשיומהיצירההחלקים

אדמהאש,מים,שלהיסודותביןהמשכיותליצורכדייחדהחלקים

ואוויר.

משתמש?אתממןטיקמטןגימ rבא'

מגיעכשאניאבלצליל,שלחדשותוגרסאותחדשהמוסיקהאוהבאני

שהאפשרותחשובשזהחשבתיקלאסית.למוסיקהמקשיבאניהביתה,

אפשרויות.שלמגווןשיהיהבריקו,דגםקיימתתהיההזאת

אירממדןממ.מםכנןלוגימביצירתמשתתפיםמלמקמחרבי

מלמקמ?חברינבחרים

שהרקדניםמכיווןבעייתית,היאהלהקהעםשליהיצירתיתהשפה

רביתרוןשישמצאתיהמיצגים.אתלהפעילמסוגליםלהיותצריכים

אינטליגנטיותהחלטותבקבלתשמשתתפיםרקדניםעםבעבודה

הםהרקדנים.עםדיאלוגליצוריכולאניכךהבמה.ועלבסטודיו

החשובהדבראתי.יחדהשפהאתויוצריםהרעיונותאתמאתגרים

מסוגליםהםשבההדרךהיא-המבריקההפיזיקליותמלבד-ביותר

שהרבהמענייןשלי.העבודהלדרכישלהםהאינטליגנציהאתליישם

לשנותיכוליםהדיגיטלייםהרעיונותשבהןבדרכיםמתענייניםמהרקדנים

הריקוד.ואתחייהםאת

 Iלתכנקשמברביםנימלאמנןחממןעצמשל Iממימןשיםחעם
לר?מפריעלאמ rארור.לםווחפרןיקםים

מסוימת,בסביבהלעבודאותישהזמינומזמינים,אוארגוניםעםעובדאני

ליצורשקשהחושבאנייפה.עבדזהכהעדהמרחב.אתבחרתיאנישבה

מכיווןמזל,ברהייתיאבלדיים.גמישיםאינםכשהמזמיניםעבודה,

הלכנו.שאליוהכיווןלגביפתיחותגילושלישהמזמינים

למצואבניסיוןשוניםולאתריםלמקומותהלכנווכך

שלהמבניםפרויקטהשראה.לייביאשבאמתמרחב

שמאודמכיווןשונה,קצתהיהבלונדוןוורףהקנארי

 .] Fosterנפוסטרנורמןשלהאדריכלותאתאהבתי

ולעבודפוסטרשלמהמבניםבנייןלכלללכתיכולתי

בגניםפרויקטליצורמקווהמאודאניבשמחה.שם

אניפוסטר.שלנוסףמרחבשהםבוויילס,הבוטניים

האדריכלייםבמרחביםמופלאמאודמשהומוצא

לעבודאשמחבנוח.מאודחשאנישבהםהאלה,

עליו.רשוםפוסטרשלששמואדריכלי,מרחבבכל

---בחןכנןחשאחהנrןשממחקר n-Iןפ Kמ rבא'--

ליצורלרמאפשרמקצןעיןחמחשב

ןמרחב? Iמ rבמגןףשלשןנןתמתייחטויןת

הגוף,שלקיצוניותבהתנהגויותהתעניינתיתמיד

מנסהאנימקצוענים,עםעובדאניכאשרולכן

לדרגותעדהגוףשלהתנועהאפשרויותאתלדחוף

בהקשרעובדאניכאשרזה,עםביותר.הקיצוניות

דיאלוג.שלשונהסוגלמצואעליקהילתי,
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למחול",ייהזמנההספרהוצאתעללברךיש

בעבריתספריםשלהקטולמדףשהתוסף

ספראואקדמיספראינוזההמחול.בנושא

הקשוריםהנושאיםבמכלולהעוסקלימוד

עםמורהשלאישיסיכוםאלאלכוריאוגרפיה,

במחולקומפוזיציהבהוראתעשירניסיוו

ומורים.תלמידיםעםאותולחלוקהמבקשת

--לסגנווכמעטזהים-הנתיבה-גנןוהסורש.פ

הכתיבהבשיעורים.נהריוצופיהשלהדיבוך

גםידידותיוהספרואמינהישירהפרקטית,

לאבתנועההקומפוזיציהשעולםלאנשים

להם.מוכר

בנושאעשירהספרותישהאנגליתבשפה

-השוניםגווניהעלבתנועהקומפוזיציה

 .ואימפרוביזציהמחולמשחקיכוריאוגרפיה,

לאבאופוךרודולףשלהוותיקיםלספרים

 ] Humphreyנהאמפרידוריס ,] von Labanנ

שנכתבוספריםהתוספו ] Horstנהורסטולואי

עוסקתזוספרותהאחרונות.השנה-20ב

המרכיביםהבנתשלהתיאורטיבתחום

מבחרומציעההתנועהמדיוםשלהבסיסים

לגילאיםהמיועדיםשיעוריםמערכישל

ועדהגולילדישיעוריםממערכיהחלשונים,

 Lynne :המוכריםהספריםביולאקדמיה.
;) 1989 ( Blom (1982, 1988); Cheney Gay 

Elizabeth Hayes (1981); Barbara Mettler 

לרקדניםמיועדנהריושלספרה .) 1994 (;

צעירים.ולמורים

הראשוניםשהספריםמקרהזהשאיודומני

עלנכתבובמחולביצירההעוסקיםבעברית
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לעומת .היסטוריותסיבותלכךישנאמו.
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קמושבתל-אביבבעודלמבצע.היוצרביו

הוראתעלהאמוניםמוריםשלזורות

ניסיוובקיבוציםהמחולמורירכשוהטכניקה,

תפקידבתנועה.יצירהתהליכיבהוראתרב

אבללחגים·ריקודיםליצורהיהלמחולהמורה

שבהםהחינוכיים,במוסדותללמדגם

הלימודיםשנתבמהלךכיתהכלהתמקדה

מכלנבחומהםאחדשכלמסוימים,בנושאים
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ןמחןל.תנןעהבאמצעןתגםהיבטין,

לצייואפשרבקיבןציםהבןלטיםהמןריםביו

כפרקיבןץחברתלשעבר ,בהטנעמיאת

ארנןויהןדיתמברקאי,לןיטעדה ,מסריק

אןנגרצילה ,ממנרהפלד,אריאלהמגעתןו

נןעההמפרץ,מעיורץשלןמיתדן,דמניר

חרמןנה ,מעברןוסבירקיטי ,ממעברןתשפירא

 ,השיטהמביתפרחדיטההעמק,ממשמרליו

לשעבר ,נאמונירה ,השחרמאילתקפלונהיח

מקיבןץלשעבר ,נהריוןצןפיהיחיעם,מקיבןץ

האישיהניסיןואתשסיכמההראשןנהמזרע.

יצירתימחןלשלההןראהבתחןםשהצטבר

לאהעםיחדנאמונירההיתהבמחןלןתרפיה

ןיצירה"מןדעןת-ייהתנןעהבספריםברטל

 .) 1994 ( "המטפןרין"הגןף ) 1978 (

להבנהנהריוצןפיהשלהמןצאנקןדת

לעןלםההקבלההיאהכןריאןגרפית

השפעןתניכרןתהתנןעהמתחןםהמןסיקה.

 ,אשכןל-ןכמותנןעהכתבפלדנקרייז,משהשל

המחברתלאבאו.פןוןרןדןלףכהוירדנה

 ,הראשןוחלקים:לשניהספראתחילקה

הןראהכמןבנןשאיםעןסקדרך",ייסימני

 ,כןריאןגרפיהשליסןדמןשגי ,ןיצירתיןת

היצירתיהתהליךשלכללייםעקרןנןת

הספרשלהשניחלקןהתהליך.שלןהמבנה

בנןשאיםשיעןריםממערכימןרכב

משקל,שיןןיבמרחב,תנןעהכגןו:מןגדרים,

-n-וי;jגוףכ~י-פ"I ע~ן-ל-י~יךה,וי:r פחעם-ן::ן-,\,· -------._-

בסיסעלבתנןעהויצירהטקסטעםעבןדה

שלעיתיםנדמה .מןסיקלייםמבנים

הטבעיתנטייתהביונקרעתהמחברת

שלאסןציאטיבי,חופשי,כתיבהלסגנןו

לביוכמןרה,שלה "מאמיוה"אניהגיגי

מתןדי.באןפוהחןמראתלארגוהצןרך

פרקהןאבספרהטןביםהפרקיםביו

הקוראיםעםחולקתהמחברתשבןהמבוא,

פרקטיןתבבעיןתהרבניסיןנהאת

הפעריםבעיית-למשל ,להןראההקשןרןת

שאליהםיצירה,בשיעוריהטכניתברמה

אןשןנה,טכנירקעבעליתלמידיםמגיעים

מתקדמיםןתלמידיםרקדניםביוההבדל

להיןתהמבקשיםתלמידיםלביולמחןל

בןעןסקתשהיאחשןבנושאלמחול.מןרים

עםבעבןדההפסיביותבעייתהןא

 .מתחיליםתלמידים

הכללייםבעקרןנןתעןסקאחרמעולהפרק

כמןנושאיםןבהםהיצירתי,התהליךשל

תנןעתיים,חןמריםשלןבחירותסיכןנים

 .תנןעתייםהרגליםשינןיהשיעןר,תזמןו

במבנההעוסקבפרקרבענייוגםמצאתי

ריכןז,כמןבנןשאיםןמתמקדהתהליךשל

התבוננןת.יכןלתופיתוחלצפייהעקרונת

גירןייםשלבנןשאיןתרמעמיקטיפןלחסר

וכוליצןר,השאיפהאתהמציתים

שלהפנימילצןרך ,הרןחנילצדהתייחסןת

יצירתי.לביטויהאדם

שלהיסןדבמןשגיהעןסקהפרק

בספר.החלשההחןליההואהכןריאןגרפיה

שלהתיאןרטיהבסיסלהיןתאמןרזה

השיעןרים,ייבנןשעליןהתנןעה,מדיום

עקרונןתאתהמבהירהמעשיהפושהם

 .המדיום

ממערכימןרכבהספרשלהשניהחלק

קצרהבהקדמהפןתחשיעורכל .שיעןרים

בהמשך .השיעןרנושאעלעינייםמאירת

משימותשלרשימההמחברתנותנת

אתלהביוכדינדבךגביעלנדבךהבנןיןת
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סיים.בסיהםהנושאיםהשיעור.נושא

חלקי ,משקלשיוןי ,במרחבבתנועהועוסקים

ססקסעםעבודהווריאציה,נושא ,גוף

שלהמעמיקלסיפולבהשוואהוכדומה.

מצאתיבמרחב,תנועהשלבנושאהמחברת

אנרגיהלנושאמצומצמתהתייחסות

הבולסיםמהמרכיביםכיוםשהם ,ודינמיקה

מערכישל ttהצלחה ttההעכשווי.המחולשל

במידהתלויההמחברת,שמציעההשיעורים,

התלמידיםןבנכונותהמןרהבאישיןתרבה

 .היצירתיבמסעלהשתתף

Naima Prevots, 
"Dance for Export - Cultural 

Diplomacy and the Cold War", 
Hanover and London: Wesleyan 

University Press, 1999. xrv + 165 pp. 

 ,זאתלעןמת .] Nikolaisנניקןלאיסאלןןיןאן

מאחר ,סיילורפןלשלהקתולאןשרה-1961ב

אוןנגרדית.לפחןתשנחשבה

רקל ttלחןלשלןחהאם ,התלבסןיןתויה

אתניותלהקןתגםאןמקצןעיןתלהקןת

אבלמקצןעיןתשאינן ,עםריקודיןלהקןת

שנפלהההחלסה .גבןההברמהשלהןהמןפע

 Bereaהססןדנסיםןלהקת ,חיןביתהיתה

College Folk Dance Group לסיירנשלחה

בדרןם-אמריקה.אןניברסיסאייםבקמפןסים

גראהםמרתהשלהלהקהנשלחה-19S6ב

--האחרךשדזכלהכשהתחנה-,אסיה~במזרח-ריןלס---- .וא,יי:צ-·מחך-ל tt-וןססףע-י-ןפrופ-כ-פרהש-ל-ז\--תא-מל~ןים~הגיגים-חיןת 3 ן-Hהערןת-ל·ש-שפע

ידעהכמו .התלמידיםעלהמןסלותהמשימות

ייתקלןקשייםבאילןמראשהמחברת

להםןהכינהשיצןצוהשאלןתןמההתלמידים

שלמימדמקניםנהריןשלההגיגים .תשןבןת

נהריןלסעמי,השיעןר.ןלנןשאלמשימןתעןמק

שןניםלכיוןניםקרובותלעיתיםנסחפת

בעיקרהשיעןר,מנןשאהמיקןדאתהמסיסים

פתרון .בהנחיותמשולבותשההערותמשןם

לצדהמשימןתרצףעלשמירהשללבעיה

מסלרברברהמצאהנלוותהערןתשלעושר

 " Materials of Dance asבספרה ] Mettlerנ
" a Creative Art Material Activity . מסלר

בצדבדפים-להגיגיםהמשימןתביןהפרידה

שמאלבצדןבדפיםהמשימןתנרשמןימין

וההגיןןהרצףנקסעלאןכד-ההגיגיםנרשמן

חלקחןתמתנהרין .השיעןרשבמבנההפנימי

שלחןוייתיןתבהערןתהשיעןריםממערכי

היצירתיתלהתנסןתשמקנןתהתלמידים,

אםיודעתןאינני ,במחןלתרפיהשלמימד

 .כוונתההיתהזאת

רקדניםשליפותתמןנןתשלשפעבספר

נבחרומדועאבלדגון.גדישצילם ,ישראלים

המחברת?שלבנה ,נהריןאןהדשלעבןדותרק

גםנרשמולאהיצירןתשמןתשלצדחבל

 .הרקדניםשלשמןתיהם

אמינותלומקנההספרשלהסובייקסיביןת

ומןריםתלמידיםלשמשיכולהואאישי.וצבע

תמריץמשןםבןשיהיהןייתכןבמחןלצעירים

בתחוםרבידעשצברןנןספים,למורים

בספרהאישיניסיונםאתלרכזההוראה,

כןלנן.אתןלהעשיר

8 iiש B1i'i 

הןא ttהקרהןהמלחמהדיפלןמסיתתרבןת

עקיףובאופןבאינפןרמציהעשירמרתק,ספר

פרןןססבארץ.המחוללהתפתחןתקשור

פרסחתןאביה,כאשר ,-194-8בבארץביקרה

עבריתדןברתהיא .כאןשההגוגינהיים,

ןהיהבארץביקרהלאחרןנהלישראל.ןקשןרה

הלימןדיםתןכניתבתכנוןחשןבחלקלה

 .הספרבבתיהמחןללמגמןתהחדשה

ביןבקשרןעוסקשגרתיאינןהספרנןשא

--19S4בצפןי.בלתימכיןןןלפןליסיקהאמנןת

הקרן ttאתאייזנהאןרהנשיאייסד

בייצןאלסייעהיתהשמסרתה , ttהנשיאןתית

שלהדימןיאתלשפרכדיאמריקניתאמנות

נגדכאמצעיןבמיוחד ,בעןלםב ttארה

ןעדההןקמההקןמןניססית.התעמןלה

צנזןרהכלתהיהשלאשהבסיחהאמנןתית,

מהלהקןתמיהחליסההןןעדה .הממשלשל

מלאלסיןעזכושאןשרוהלהקןתןלאן.תישלח

 .לסיורהלהקהלהכנת

אתהןועדהשלהשיקןליםאחרלעקןבמעניין

בלססיסייןרק-ניו ,למשלולאן.לשלוחמי

נגדכמשקלבברית-המועצותלהופיעיצאה

חוסהלהקותב. ttבארההבולשויבלסלהצלחת

אושרוגראהםומרתה ] Jose Lim6nנלמון

בערכיםהעוסקותלהקותבהיותן ttמיידית

שלהדימויאתישפרוכדידיועלהומניים

אייליאלוויןלהקתשלהבקשה . ttב ttארה

-1958בושוב.שובנדחתה ] Alvin Aileyנ

ברמהאינה ttשהלהקהבסענההבקשהנדחתה

אינה ttשמאחר-1959וב , ttלייצואראויה

אושרה-1961ב ,לבסוף . ttב ttארהאתמייצגת

עללספריודעתוההיססוריה ,הבקשה

השפעתועלהלהקהשלהאדירהההצלחה

הןועדהבעולם.ז'הגהתפתחותעלסגנונה

בסענה ,סוקולובאנהלהקתאתגםדחתה

 • ttדיכאוןאווירתומשרהמבולבלת ttשעבודתה

אוונגרדיות,להקותשלפניותדחתההוועדה

 , ttהאמריקנילחוהמאתייצגולא ttשמאחר

 ] Cunninghamנקאנינגהאםמרסלהקתובהן



דהשבעבתשהברוניתאלא .איראןהיתה

תחנההוסיפההלהקה,פטרוניתרוטשיל,ד

לסיורהלהקההגיעהכךישראל.-נוספת

למהפךשהביאסיורבישראל,שלההראשון

מחולבהשפעתאזעדשפעלהישראלי,במחול

רקדניםהחלוהסיורבעקבותההבעה.

מודרנימחולללמודלחו"ללנסועישראלים

לייסודבהמשךשהביאמהגראהם,בשיטת

נוספותלהקותהיו .--1964בשבעבתלהקת

התרבותיהייצואבמסגרתלישראלשהגיעו

רביםהלהקות,שלהגדולהההצלחהאףעל

לחו"להלהקותבמשלוחראומהסנטורים

קטעיםמפרסמתפרווטס .ציבורכספיבזבוז

עלהמצביעיםסנטוריםשלנאומיםמתוך

סיורכלאחרילמחול.קטנוניויחסשנאה

החשבונותלבדיקתפקידיםשלחיטוטנעשה

למוןחוסהכמואמניםהאחרון.ולר.הדעד

שלפערשהיהמאחרלדין,הועמדוואחרים

לביןשלהםהדיווחביןדולריםעשרותכמה

גם,טענופקידיםאותם .הממשלשלזה

הקרן,ידיעלשמומנוהריקודים,שתלבושות ) 1952 (ובס"ייפורגיהאופרהובהןהאמריקני,

 ·-המסים-משלם-חשבוףעללמעשה-נתפףו- _.------.) 1959 (-רוםרובינס'שלג-ולהקתן

ללהקה.ולאלמדינהשייכותולכןהאמריקני

כספיעלהשמירהבאצטלתהקטנוניות

עדסלידהמעוררתבספרהמתוארתהציבור

השתאות.כדי

המחולהגיע ,קרןאותהבזכותדבר,שלבסופו

ארה"בהעולם.לכלבמיטבוהאמריקני

מכללרגלעלושאליהתרבות,מעצמתנעשתה

הפכוהלהקות .ולחקותללמודכדיהעולם

המחולשלהעולמיתמההיסטוריהלחלק

להןהיתהסיירושבהןרביםובמקומות

המקומי,המחולהתפתחותעלמכרעתהשפעה

------ .~-------- _.--;-שראל~ב ,למשודפמו
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דלל;סוזןבמרכזגברימחול-ייבהמות"

יוסיגת,,עמנואלביטוןשלומייוצרים:

תדמור;עידויונגמן,

וידיסלבסקי;אורימוסיקה:

ברזין;(סרגיי'ברומסכות:תלבושות

ברסי.יעקבתאורה:

מרכזשלהנמרץמנהלוורדי,יאיר

Uובומחול,ערבש~-יזםשוב -' :JJ-'.N-V'.J -דע~"Eו--------

עיניים,מראה

y\ \'_רTlאצלדווקאמקובלת"'רירר

נוהגיםלארקספורט,

שעושיםמהאתלמשל,

אומוצלחשעראחרי

להקתבאףפגשתילא

 ,המחולולהקות

ובמוסדותתרבותייייסל

היא,הצרה .בחברההאלימות

בעצם, ,הואהבמהעללהציב

איןולנחמדותלסובלנותעצמה.

דרמטיתאינהאלימות-איהבמה.על

רשעלו,ורעצדיקבבחינתלייטוביםיי,

לעשות.וכוריאוגרףבמאי ,מחזאישל

הבמה,קרשיעלהרקדניםשלכךלכנותמותר(אםממצעדמתחילייבהמותיי

שלובמבצעיםביוצרים,הבכירתדמור

הכל.עלובנוכחותוביכולתו Iחרר \"VJIfחכריזמטי,מלהיב,נפלא,רקדןעדייןהואזה,מוזרערב

ציפיותלעוררביקשוהתקשורתבכליהשוניםמקדימוניםה

זוחלים.הםאלהגסותבהמותראשיהם).עלנהדרות

עלרמזוהומואי,ארוטי,

גופותלראותנעים אבלוחידוש.ריגושבגדראינומכברשזהמשהו-בעירוםשימוש

עלאוסריםייםהתאורהשכלליאלאהבמה.עלהזרקוריםבאורהמיניםמכלצעירים

ממשהיהלאמגלה.משהיאיותרהמסתירהחירוםבתאורתאלאהבמהאתלהאירהתאורן

ביטוןבמופע:חלקשנטלוהמצוינים,הבחוריםממראהליהנותאפשרהיהלאוגםעירום,
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,נירקייהראלנווה,,גילגורליצקי,עידןפרידמןרון

עלששררהבחשכהאבלומוכשרים,נאים

אפורים.החתוליםכלהבריות,

אתלהפוךהיואמוריםשפיראנעמה

גםהפיזמוניםשנישמילותחבל

הזההשקטייבשבילהשני:

אין /עצמך.אתלשמועיכוללאה

לנשימותמקשיבאניפה /בלילה.

 .מהצדמזייןלאהוא /בטלוויזיה?הזה

אתלבייש.למהאזצנצנת.אניליטית,

מתבררבדפוס?הללוהטקסטיםאת

במוחמעורראלימות,נגדלהתריע

תוקפנות.דווקא

אונסמעיןהיתההאלימותבנושאנגעה

שבעומקהתפאורותבמעליתהחבריהאחדשל

ישבניםחצאיוגילומכנסיהםסגוראת

ברלאהכוריאוגרף ,בקורבןטיפל

I מישהו-מידבקת

כלדקהרבעל,ןשתוךברור

נשמתהםהניגודיים,המרכיביםהרב-גוניות,

מטרתו.אתהחטיאהואמתקנת,אפליהלהיותנועד

שתאפשרבתאורה,זאתלעשותמוטבעדיין,מוכרים

הקומפוזיציה.שלדינמיתהפחותהצורה

לרקדניםהזדמנותולהעניקחדשים

כאחד?וכמבצעיםכיוצריםגלב,ךגברים

ייבהמות"אםבפרט.המחולואמנותבכלל

ובלתיירים.צעמבצעיםלהציגרוצים

ולמי.מהעשהמילהבחיןולמבקרצופה

החוקישלעיקרוןרקלאהיאבפרסוםוהאמת

 ••••.תסכוליוצרותמימושלידיבאו

•• 
שלאציפיותכיכשלעצמה,חשובהגםאלא "

ביטון,ושלומינתעמנואלתדמור,עידויוננמן,יוטימאת"בהמות"

. mor. Shlomi Bitton. Emanuel Gat. Dancer: Ido Tadmor 
Photo: Gadi Dagon 

דנוןנדיצילום:תדמור.

• Beasts" by Yossi Yungman " 
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בנירית
בכורות-ראליות .. 'ות pלמ

להקה

שבעבתלהקת

במסגרתהועלה

I1 לוהט",מחול

דללסוזומרכז

שבעבתלהקת

במסגרתהועלה

לוהט"יימחול

שבעבתלהקת

במסגרתהועלה

לוהט"יימחול

בפסטיבלהועלה

כרמיאל

קומבינעלהקת

במסגרתהועלה

לוהט"יימחול

היצירהשמ

קצרים"סיפורים'יישני

ישראלית)(ככורה 6.7.2000

ייסוף"

6.7.2000 

" "The Vile Parody 
מחדושת)(העלאה 7.2000

 13.7.2000-ואש"ייאדמה

יוצרימ

נהריואוהד-כוריאוגרפיה

קולאז'-מוסיקה

איילזיורות-כוריאוגרפיה

פורסיית'ויליאם-כוריאוגרפיה

אורחותות pולמסיוריםבכורות,

 2000סם-סםםם"ם Uיולי-או
מםיתליאורמבמריכת

רקתימ

לאורהאלקבץ,אוריתגל,בונירדרור,ליאתדרורליאתגל,בוניר-כוריאוגרפיה

אטיחיובלמרציאנן,חנוספר,פמלהקטלנ,יאריבומוש-מוסיקה

" 19.7.2000 - u2B or not 2B קולבואמיר-כוריאוגרפיה

שלמחודשת(העלאה

המלט")יימכונתהעבודה

המראה"בארץייאנה

22.7.2000 

 26.7.2000-ייקיץ"

 6.7.2000-,ויצאתי"במסגרתהועלה

חדה"ייעקומהאירוע

תמונעבתיאטרוו

קולאז'-מוסיקה

ויזנברגרץמימי-כוריאוגרפיה

ויזנברגמנחם-מקוריתמוסיקה

ברגמו,סיגל-וביצועכוריאוגרפיה

שגמרענת

לוייקירה-סקסופוו

תדמןראילנית-וביצועכוריאוגרפיה

נחושתואלוו-מוסיקה

עמיתדולב,יערה-כוריאוגרפיה

גולדנברג

קולאזי-מוסיקה

יעקבנימה-וביצועכוריאוגרפיה

ויסךמאנה-ליצירהושותפהרקדנית

מתןגודלנברג,עמיתסולנגי,עידיתרז,רננה-ביצוע

דולביערהוסבקי,נמירנליתזמיר,

שמגרענתז'אושמגר,ענת-כוריאוגרפיהחמש"פעמיםיישלושבמסנרתהועלה

ג'ונסקלוד 8.8.2000לרהט"יימחול

ג'ונסקלודז'או-מוסיקה

כרמוויונתו-כוריאוגרפיה 21.8.2000-ייגענןעים"כרמןולהקת

במסגרתהועלה

לוהט"יימחול

mliE~2 

 27.7.2000-ייהפןלניות"

הקדשות"ייחמש

3.9.2000 



יוסיגת,עמנ{אל-כורן,אוגרפיה 19.9.2000-ייבהמותוו

תדמור,עידויונגמן

ודיסילסבקי,אורי-מוסיקה

כפריעודד

ביטוו,שלומייוגנןמ,יוסיגת,עמנואלתדמור,עידו

סוטחי,יו~ינווה,גילכהו,שלוםגורליצקי,עידו

גיארץ,ניבקוו,ניוקיי,הראלפוידמו,שוון

שומרוני

"Fragments of a 
Twenty Fifth Century 
Discourse on Letting 

19.9.2000 - Go" 

פישוףאהד-כוויאוגרפיה

קינהשוקיצייפישוף,אהד-מוסלקה

מעיל"שלווגלגולודורבתלהקת

21.9.2000 

/')בידואלון-כןריאוגרפיה

קולאזימוסיקה-

אלימות"בליווילקוטדורבתלהקת

21.9.2000 

גינץתמיר-כוויאוגרפיה

ציפווידו-מוסיקה

במסגרתהועלה

 ," 2מסיייקולאזי

פרנקפורטבית

מיכלשפירא-מנצורה,ץוהרנצר,טליטאובה,שיוה

שקדשנייעלארקינ,ד

שקדשנייעל-כוריאוגרפיה 24.9.2000-ייירחיוו

גריואילן-מוסיקה

בחז"לסיזרים •'.ראליזתןת pלמ

במסגרתהבולשויבתיאטריוהופעותדבוים",ייזיכרןועםברוסיהסיןר ;) 27.8-4.9 (דברים"ייזיכרוןעםביפןסיור-הקיבוציתהמחוללהקת

 .) 19.8-21.9 (במוסקבהיותלאמנןהבינלאומיהפסטיבל

 .) Wara" (23-25.9 "עםבקפריסיןסיור(יולי); " Wara "עםבאיטליהסיור-שבעבתלהקת

 .) 29.8-3.9 ("זציאציה"עםבפוליןסיור-שבעבתאנסמבל

כרונוס".שלייחיוכושמעיי,ייקריעתספטמבר,ובדרום:אמריקה,בארה"בסיור-קומבינעלהקת

 .) 5.8 (חוטים"ייאישעםבבודפשטאלטרנטיביתיאטררופסטיבלבמסגרתהונגריה,בבודפסט,הופעות-ורטינולהקת

אתניןתזת Pלה

אוגוסט.במקסיקו,זאקטאקאספסטיבל-(ערבי)אסאדאלדירלהקת

אוגוסט.במקסיקו,זאקטאקאספסטיבל-(בוכרי)אקילובמשפחתלהקת

יהודיים),לסרטיםפסטיבל(במסנרתברליובמקאוברדןף,דתיתלשירהבינלאומיפסטיבלבגרמניה,סיור-(אתיופי)אסקסטהלהקת

 .) Zl . 6-6.7 (ודיסלדורףפרנקפורט

מם ',ז Pר'ןת pלמ

 .) Z5.7-7.8 (ביפןיאדהפולקלורפסטיבל-ירושליםהורהלהקתביניהו:להקות,-30כלחוווליצאוהקיץבחופשת

 ) 27.8-5.9 (צרפתדיזיון,פסטיבל-מחולוןרעיסלהקת

(יולי).יווןלסקדה,פסטיבל-מירושליםהסטודנטיםלהקת

(אוגוסט).בפוליוקאטוביץי·פסטיבלחיפהלהקת

(ארנוסט).בסלובקיה-כרמיאללהקת

ראל IDיבאןרחזחןת pדמ

(יולי).קטעיםבמבחרהבולשןי,וסולני;ייפהאילזה

(יולי).כרמ~אלפסטיבלבמסגרתקטעים,במבחרהסיני,הלאומיהבלט

(יולי).כרמיאלפסטיבלבמסגרתפראג,שלהשחורהתאטרןו

 .) 8.8-14.8 (ווג{יזל"הברלשוי,להקת

 .) 18.8-24.8 (החייס"ייגלגלשארלין,בזירי

 .) 5.9-9.9 (ייציייקוסבקי"האדומה",ייג'יזל-אייפמובוריסבלטפטרבורג,סט.שלהמחולתיאטרון
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the elite, not orily "art for art's sake," but can also serve as a 

means for creating accessibility of the geographical and social 

peripheries to the centers of cultural practice, thus making the 

he more ז. center a partner in periphery-based cultural creation 

dance groups are established in the periphery, the more dance 

groups and artists incorporate original local materials derived 

from various heritages into their work, the more dance groups and 

to new audiences, including young ~ dance creators "reach out' 

people, school children, development-town residents andthose 

from the Arab sector - the more dance will profit and the more 

society will unite and progress. A great potential for dance lies in 

. developing and expanding the impact of multi-culturalism 

: Notes 
or No," CulturalDeclaration 1ן. Dan Ronen, "Cultural Policy in Israel Yes and 

- Vision 2000, Ministry ofScience, Culture and Sports, p. 36 [Hebrew.נ
2. Cultural Declaration - Vision 2000, position paper on the State of 

Israel's cultural po licy, submitted to the Minister of Science, Culture 
, and Sports on Jan. 16,2000 by the Vision of Israeli Culture Committee 

 headed by Prof. Zohar Shavit. [Hebrewנ
3. Yossi Yona, "The Third Order," Panim 9, The Teachers' Federation in 

 Israel, 1999, p. 3 [Hebrew.נ
. 4 . 4. Ibid., p 

5. Prof. Elihu Katz and Hed Sela, Culture Policy in Israel - The Beracha 
Report, The Van Leer Jerusalem Institute, Beracha Foundation, June 

 pp. 43-44 [Hebrew ,1999.נ
, 1999 6. Shosh Weitz, "AII Rivers Flow to the Center," Panim 10, Summer 

 p. 10 [Hebrew.נ
7. Daniel Gutwein, "In Favor of Reinstating Synergism between Culture 

81 . and Society in Israel," Cultural Declaration - Vision 2000, p 

 ] Hebrew.נ
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9. Culture Policy in Israel - The Beracha Report, "Segmentation and 
 Sectors," p. 56 [Hebrew.נ
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Summary of Activities in 1998, Center for Information and Cultural 
. 1999 . Research, Ministry of Science, Education and Sports, Dec 
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. 3-5 . 17. Yossi Yona, "The Third Order," pp 

18. Daniel Gutwein, "In Favor of Reinstating Synergism between Culture 

. 81-84 . and Society in Israel," pp 

multi-culturalism. It draws upon the various heritages in Israel 

and around theworld, and its creators gradually crystallize, both 

in public companies and in the younger non-institutionalized 

ones, their contemporary, original artistic language, based on 

. local materials and on collective and biographical memory 

Moreover, dance succeeded in withstanding the pressures against 

its pseudo-"elitism"; its creators exhibited daring and refusal to 

hey create in keeping with their artistic ז. compromise quality 

conscience, and still reach a wide audience. Despite being 

contemporary", dance has reached younger audiences in " 

he dance schools are ז. comparison to music and theater 

developing and gradually reaching a higher level and a greater 

number of students. A policy of encouraging culture in the 

periphery may contribute to the establishment of dance groups 

, outside the big cities, a process that has already begun in Ga'aton 

. Jerusalem, Mitzpe Ramon, and to a certain extent, in Be'er Sheba 

Dance, Culture and Society 
One of the fundamental problems of Israeli society is "cultural 

alienation" between the disadvantaged strata, chiefly comprised 

Jews and the religious groups, and the וךof Oriental (mizrah 
cultural center". Professionalism, commercialization and " 

privatization of culture likewise influence culture and its 

development. "Zionism offered a totality of culture and life, of 

secularism and Israeliness, as an alternative to the totality of a 

he founding fathers incorporated the ז. religious way of life 

individual creative force within the overall practice of establishing 

a society; they rejected the tendency of artists and scientists to 

lock themselves in ivory towers and barricade themselves in 

elitism, and thereby lent an additional meaning to science and 

he rifts, the social, ethnic and religious conflicts, and the 18ז ". art 

process of privatization have estranged the establishments of 

secular culture from large parts of society. Professiona lism and 

elitism - the seclusion of artists from society; commercialization 

and populism - deriving from the attempt of cultural 

establishments to confront cultural alienation according to the 

, ly reinforced this alienation וirules of supply and demand - o 

leading culture to an elitist withdrawal on one hand, and to entry 

into the field of entertainment, on the other. AII these have also 

reinforced the alienation between center and periphery: the center 

el Aviv, Shenkin Street) as the culture of the ashkenazi middle (ז

class, vis-a-vis the culture of Oriental Jews, the religious and the 

hus, large parts of Israeli society ז. poor, who live in the periphery 

were denied access to the general cultural assets, a process which 

. provided the backdrop for the de-Iegitimization of culture 

con ute to creating a common denominator in culture as well 

as to advancing disadvantaged populations. 

Culture in general, and dance in particular, can be not only for 



, Art for the People') brings to the periphery, to the smaller towns '( 

a dance supply which is different from that available in the big 

cities. One of the causes for this is the "democratization" practiced 

by Omanut La'Am as well. That democratization manifests itself 

in the fact that the choice of performances intended for the 

periphery is made by local figures and bodies, while Omanut La'Am 
. merely acts as a mediator 

Weitz proposes to give top priority to support for institutions in 

the periphery and to condition the establishment of new 
institutions on their location in areas of national priority; to 

support dance groups according to the principle of mobility, which 

would rely not only on the economic and marketing-related 

preferences of each institution, but also on the needs and 

, requirements ofthe various districts in the country. Furthermore 

, she proposes to select several quality performances each year 

which would be subsidized for the purpose of reducing ticket 

nces of ~ fees in the periphery. Fear of the harmful influ 

democratization" also exists with regard to the established public " 

dance groups. These groups struggle for survival; if they are not 

granted increased finances, they may become more inclined 

toward cultural populism and compromise in order to meet the 
. audience's taste 

Dance has suffered in the past (as in the case of the Batsheva 

Dance Company and the Jubilee Bells event) and may suffer again 

in the future from the tensions and rifts in Israeli society; from 

the cultural tendencies combined with economic hardships and 

religious fundamentalism. Dance will profit if we succeed in 

defining multi-cu lturalism in Israel as a legitimacy for manifesting 

cultural differences among various sectors in Israeli society and 

encouraging diverse heritages, on one hand, and as the need for 

. common denominators, collaboration, and solidarity, on the other 

Pluralism within collaboration," as Nissim Kalderonputs it. "We " 

must express .the plurality, yet avoid nurturing separatism and 
animosity."16 Only if each and every citizen is allowed to define 

her identity as part of the Israeli collective which strives to ןhis 

rid itself of ethnic characteristics, and at the same time define 

-ntity wi.thi.n the framework ofsub ~ her collectiveid ןhis 

communities, only then will we be able to maintain a society 

based on a common denominator. "The separatism of the Arab 

and ultra-Orthodox public can be particularly high, where.as that 

of other communities - low," claims Yossi Yona.17 As for the 

religious groups, that do not accept the values of liberalism, there 

are two options: One is that the secular and ultra-Orthodox 

sectors define and formulate common goals and values which 

do not touch upon liberalism; the other - to develop a system of 
, co-existence based on the principle of tolerance. As for the Arabs 

drawn to innovative contemporary works in the fields of music 

and theater. The emphasis on equality of opportunity in culture 

prompted the establishment of young dance companies in the 

center as well as in the periphery, and the financial support, albeit 

meager, of these companies. 

The recognition of "other" cultures, the multiplicity of cultures, 

and the State's recognition of its duty not only to allow 

preservation of heritages but also to promote and develop various 

heritages, led to enrichment of creative sources. The world's most 

prominent choreographers as well as many Israeli choreographers, 

such as Rina Nikova, Sarah Levi-Tanai and others, turned to the 

rich sources of cultural and ethnic diversity in the world in general, 

and in Israel in particular, forming new artistic languages. 

One of the characteristics of cultural democratization is creative 

wealth, manifested in the "Survey of Dance Companies in Israel", 

1998.14 Despite difficulties and inadequate financial support for 

dance, the creative impetus in Israel is immense: In 1998, the various 

dance companies staged 117 pieces in 155 programs and performed 

on 721 occasions. The majority of pieces (95) were defined as 

modern, while the rest were classical, ethnic, jazz, flamenco, or 

dancetheater. 69 pieces were staged by the 8 seasoned companies, 

and 48 works by the 29 younger, non-institutionalized companies. 

Altogether, the number of attendances of Israeli companies' dance 

performances totaled nearly 350,000 in Israel and 87,000 abroad. 

This and other data is indicative of the great interest evoked by 

Israeli dance throughout the world and of the intensive nature of 

dance activity in Israel. 

Another important fact is that the professional dancers in Israeli 

dance companies come from all social strata and all immigrant 

groups. One of the reasons for this is that there is no language 

barrier in dance. Furthermore, the majority of dance activity in 

Israel is focused on modern and ethnic dance, which do not require 

intensive training starting from a young age (as in the case of 

classical ballet). Thus, individuals from lower socio-economic 

strata can also take part in dance activity, whether through folk 

dancing or other channels. 

The fact that dance draws upon all cultural sources allows each 

of the dancers and each of the spectators to feel a sense of 

"belonging." Most of the dance pieces are original and current, 

and the lack of a desirable, obliging "model" allows for path

searching and diverse original creation. AII these reinforce dance 

as a multi-cultural activity. 

The majority of dance companies, eight out of eleven, are Tel 

Aviv-based, including six of the seven most established companies. 
While often performing outside their "home" theaters, 520/p of 

the dance activity in 1996 still took place in Tel Aviv. The second 

Dance can serve as a model for the above-mentioned kind of 

nce e.n 

center and periphery in terms of artistic offerings. Omanut La'Am 
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-Recognition of the center does not deny the existence of sub 

. cultures, which evolve and are defined in relation to it 

The privatization of culture, as demanded by some of the 

adherents of multi-culturalism, like the privatization of education 

and welfare, implies the disintegration of both the center and 

-the hegemonic culture. This would also weaken the cultural sub 

groups, whose success is dependent upon collaboration with the 

center. The demand for multi-culturalism and the dissolution of 

the cultural center is a political slogan more than a cultural 

platform, and it only contributes to the socio-cultural rift, serving 

the interests of the more powerful groups in society. Efforts to 

promote culture in the periphery and make sub-cultures part of 

the central culture will contribute to the development of culture 

and the promotion of disadvantaged groups. An immigrant can 

, her private world only when belonging to a community ןrealize his 

he is a multi-cultural human being, who left one ןto a "home". S 

culture and adopted another, who is not only entitled, but is 

. her very person ןessentially obligated to bind them together in his 

According to Michael Waltzer, this is, for the immigrant, a fact 

rather than an ideology; it is an internal rift, rather than an 
12 . abstract model 

One of the explanations accounting for the sectoriality and rifts in 

Israeli society is the need felt by the country's citizens, who have 

" not regarded secular Israeli culture as their home, to find a "home 

for themselves and nurture a sense of belonging. Religious 

fundamentalism and nationalism are part of a rejection of the 

modern world and an attempt to formulate a set of norms based 

on universal moral values. Religious fundamentalism relies on the 

aspiration to refurnish society with its unity as opposed .to 

, disintegrative, separatist liberal values, such as radical individualism 

. freedom of choice, the relativity of values and norms 

In Cultural Declaration - Vision 2000, Ziva Sternhal asserts that 

, in recent years beliefs have gradually taken root in Israeli art 

according to which artistic language is more important than 

concrete reality, and that truth in art is designed to deconstruct 

the set of prevalent norms.13 The apprehension feltby many people 

with regard to life devoid of a guiding set of norms not only 

drives them into becoming religious, into mysticism, or toward 

the culture of their native country, but it is also one of the signs 

indicating a cultural crisis which generates conservative and 

. reactionary ideas 

Dance as a Multi-Cultural Activity 
The processes of democratization in culture and the notion of 

"multi-culturalism" have had an immense impact on the 

development of dance. Innovative approaches, new languages, 

experimentation and fusion of various art forms have been 

welcomed in Israel and across the world. The efforts invested in 

training new audiences to realize the individual's "right to culture" 

have drawn greater audiences to the field of dance - which 

comprises mainly contemporary creation - greater than those 

II!IB,6 

b culture as well as for different traditions and cultures, 

ide interaction among them." The writers of the Beracha 

believe that, multi-culturalism existed in Israel in the past 

as well - manifested, for instance, in the various currents in 

tion, the separate Arab culture, the various .communication 

nels, the isolated Orthodox culture, the newcomers who 

ght to preserve their native culture and language, etc. - but 

of these has been a success story.9 

must bear in mind that the problem inherent in multi

ralism is not only the problem of the different sectors in 

li society, but a part of the globalization issues. Multi

ralism is also linked to the openness of Israeli culture to 

global cultural influences alongside the attempt to 

p a unique culture of its own. This problem is not unique 

. Many cultures throughout the world exhibit a basic 

on between the nourishment of original creation drawing 

I materials and the exposure to external influences.10 

Sharing and Multiplicity of Cultures 
According to the writers of the Beracha Report, the only form of 

," multi-culturalism compatible with the dream of "collaboration 

solidarity" and "a common goal" is one which strives toward " 

. pluralist self-expression in order to enrich the common culture 

No sector has a separate story," claims Nissim Kalderon, "but " 

there is a partially distinct story, that ought to be heard and 

respected."11 A separate story implies the disintegration of society 

and the destruction of solidarity. Distinct stories deserve to be 

heard and make their contribution, without interfering with 

collaboration. The real alternative to both the melting pot and 

. multi-culturalism is collaboration and multiplicity of cultures 

he peripheral sub-cultures do not deny the existence of a cultural ז



has been one ofthe goals ofthe Zionist movement. The founding 

fathers dreamt of an exemplary society in Israel, of normalization 

and modernization of Jewish existence, of a secular Jewish culture 

based on the Hebrew language, one that draws upon Jewish 

heritage, yet does not restrict it to Jewish Halacha (religious law) 

and the synagogue. The religious and post-Zionist attack exposed 

dilemmas in Israeli culture: tension between continuity and 

change, diversity and unity, vision and reality, seclusion and 

openness. On one hand, artistic and quantitative prosperity of 

original creation, and on the other, the difficulty experienced by 

the secular public in protecting its values and life style. 

The document "Cultural Declaration - Vision 2000" presented 

to the Minister of Science, Culture and Sports, read as follows: 

"In 21 st century Israeli culture there is room for all groups see 

cultural expression of their emotional, ideological and histori 

world, in contrast to the 1950s 'melting pot' policy. How 

recognition of the legitimacy of difference and multiplicity 

not a legitimization of a separatist cultural reality, devoid 
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common denominator."7 The document's authors were well aware 

of the threat inherent in multi-culturalism; the threat of splitting 

Israeli society into sectors, being an essentially sectorial society 

consistirig of an Arab minority, an Ashkenazi (European) ultra

Orthodox sector, a Sphardic (Oriental) ultra-Orthodox sector, a 

national-religious sector, a secular sector, various immigrant 

groups, etc. "Multi-culturalism can lead to social separatism and 

segmentation, to a society made up of groups primarily interested 

in internal dialogue."8 Thus, among the basic assumptions 

underlying the cultural policy determined by the committee in 

"Cultural Declaration - Vision 2000", it is maintained that: "The 



distance from the center or the mainlarge cities increases, 

canonical artistic supply decreases, and the number of 

in Israel operate, for the most part, in the center, namely in Tel attendances of artistic events decreases from 2.6 attendances 

Aviv and the three other large cities - Jerusalem, Haifa, and Beer per person in Tel Aviv and Haifa, to 0.02 in smaller towns. Dr. 

Sheba. However, the demand to increase cultural supply and form Weitz maintains that the main factor influencing the level of 

cultural institutions in the periphery and for the benefit of activity in a certain city or area is the number of local creative 

disadvantaged populations gradually intensifies. institutions; which transform culture from a mere form of 

However, according to Prof. Elihu Katz and Hed Sela, writers of entertainment into a social and economic branch. The reason there 

the Beracha Report on "Culture Policy in Israel", the isnosignificantprogressintheperipherydespitethepolicyof"culture 

"democratization of culture" policy merely brought about "the mobilization" lies in the fact that artistic institutions going out to 

replacement of the center's paternalism, which previously . the periphery do so in order to expand their "market shares': T.he 

characterized the policy of bringing culture from the center to performances sold to theaters or "culture halls" are plays, concerts 

the periphery, with decision-making on a local level, which or dance performances that have the capacity - as far as the 

increasingly leans toward populism."5 commissioners are concerned - to sell well to the local audience. 

In her essay about cultural periphery and center entitled "AII 

Rivers Flow to the Center,"6 Dr. Shosh Weitz notes that the data Multi-Culturalism and the Sectorial Threat 
concerning cultural supply indicates that, despite an explicit "Melting pot," "multi-culturalism," and "cultural pluralism" are 

government policy aimed at subsidizing the mobility of not only academic terms. They influence the formation and 

performances and prioritizing the periphery in establisbing crystallization of Israeli society.lt is essential to understand them 

cultural institutions, there is a decrease in the number of in order to confront the rifts and ruptures in Israeli society, the 

performances in development towns, a manifest tendency of cultural war transpiring therein, and the attack waged by religious 

increased commercialization in the fields of culture and art, and groups and post-Zionist historians on "Israeli culture." It should 

a decrease in publicly-supported events in the periphery. As the be noted that Israeli culture is a national culture, whose formation 



be overcome. One that perceives heterogeneity as an expression 

of the legitimate desire of individuals and communities to retain 

3 ". their uniqueness and difference 

Adherents of multi-culturalism argue that the role of the liberal 

state does not amount to merely protecting its citizens' right to 

a way of life which draws upon their respective cultures; it must 

also provide the resources required in orderto retain the respective 

culture of each and every group. Unlike cultural pluralism - which 

assumes equality between cultures and recognition oftheir right 

to exist side by side, multi-culturalism demands that the liberal In the wake of World War 11, the processes of a "democratic 

state "renounce the principle of ideological neutrality and act to revolution" in the fields of culture and art were accelerated. Out 

ensure the endurance and flourishing of the cultures existing of the main process, often referred to as "culture-for-all", two 

within society, especially those whose members are subject to processes emerged: The "democratization of culture" and "cultural 

-social exclusion and persecution."4 Hence, the notion of "multi democracy." The former implies granting multiple stratCj within 

culturalism" also articulates the demand ofvarious cultural groups the general population access to the creation and consumption 

, for support and manifestation of ethnic, religious, geographic of art. Prior to the democratic revolution, the right to enjoy art 

. generational and other cultures was reserved for a privileged few, the socio-cultural elite. 

, Expansion of education for one and all, a higher standard of living 

, scientific-technological developments, the information revolution 

the population dispersion, immigration, the periphery's in.creased 

sway, and mainly, the recognition that "every individualhas the 

right to freely take part in public culturallife, enjoy the arts and 

share in the progress and blessing of science,'" as formulated in 

Article 27 of the UN Human Rights Declaration (1948), and that 

the right to create and consume art is a basic right," as affirmed " 

in "Cultural Declaration - Vision 2000,"2 a position paper 

concerning Israel's 21st century cultural policy, submitted to the 

Minister of Science, Culture and Sports - all these gradually 

, added new dimensions to the notions of culture and art 

. generating the democratization of culture 

The latter process -"cultural democracy"- was founded on the 

belief that any form of cultural and artistic work is entitled to 

exist and evolve, that it is the right of every individual and group 

to retain and nurture their unique culture, and that it is the 

obligation of the state and the local and regional authorities to 

provide assistance. Following these processes, the concepts of 

, cultural pluralism" and the "relativity of culture" evolved " 

essentially denoting recognition of the diversity of cultures, their 

-equality, and their right to exist and develop. The term "multi 

culturalism" that has evolved in recent years, essentially referring 

to acceptance of the principle of heterogeneity as a value, is 

based on cultural equity, which grants equal opportunity to all 

cultures within society to develop and retain their existence, and 

to each and every citizen an equal opportunity to preserve and 

her culture. A multi-cultural society is "a society ןcultivate his 

that respects and affirms the cultural heterogeneity characterizing 

, it; one that does not aspire to generate a homogenous public 

and therefore does not regard heterogeneity as a phenomena to 

Center ןQuality, Periphery ןRating 
The process of "culture- for-all" or "culture as a basic right" also 

spawned the term "rating," essentially referring to the adaptation 

of artworks to audiences' tastes and demands. The tendency to 

accommodate the audience's taste results from the development 

of market economy in the field of culture, and from the struggle 

over audiences and market shares, stemming from the fact that 

the number of spectators or listeners is the basis for both public 

support and private investments in culture. The increased 

importance ascribed to rating - namely, audiences literallyvoting 

with their feet - raises questions such as: How can artistic 

deterioration be prevented despite the attempt to accommodate 

"mass taste"? How can the quality of artistic creation be ensured? 

How can the conflict between audience expansion and artistic 

quality be resolved? What is the role of the State in promoting 

quality creation? How is quality defined, and who determines 

what quality is? 

The process of "culture-for-all" also resulted in increased efforts 

to expand the supply of culture and art in the periphery and in 

granting support to artists and cultural institutions in the 

periphery, the goal being equality of opportunity in the fields of 

culture and art between center and periphery. Cultural institutions 

Dan Ronen-

* Dr. Dan Ronen was the Director of the Division of Culture and Art in the 

Israeli Ministry of Education and Culture during 1977-1998. 
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, Art for the People') brings to the periphery, to the smaller towns '( 

a dance supply which is different from that availa.ble in the big 

cities. One of the causes for this is the "democratization" practiced 

by Omanut La'Am as well. That democratization manifests itself 

in the fact that the choice of performances intended for the 

periphery is made by local figures and bodies, while Omanut La'Am 

. merely acts as a mediator 

Weitz proposes to give top priority to support for institutions in 

the periphery and to condition the establishment of new 

institutions on their location in areas of national priority; to 

support dance groups according to the principle of mobility, which 

would rely not only on the economic and marketing-related 

preferences of each institution, but also on the needs and 

, requirements of the various districts in the country. Furthermore 

, she proposes to select several quality performances each year 

which would be subsidized for the purpose of reducing ticket 

nces of ~ fees in the periphery. Fear of the harmful influ 

democratization" also exists with regard to the established public " 

dance groups. These groups struggle for survival; if they are not 

granted increased finances, they may become more inclined 

toward cultural populism and compromise in order to meet the 

. audience's taste 

Dance has suffered in the past (as in the case of the Batsheva 

Dance Company and the Jubilee Bells event) and may suffer again 

in the future from the tensions and rifts in Israeli society; from 

the cultural tendencies combined with economic hardships and 

religious fundamentalism. Dance will profit if we succeed in 

defining multi-culturalism in Israel as a legitimacy for manifesting 

cultural differences among various sectors in Israeli society and 

encouraging diverse heritages, on one hand, and as the need for 

. common denominators, collaboration, and solidarity, on the other 

Pluralism within collaboration," as Nissim Kalderon puts it. "We " 

must express .the plurality, yet avoid nurturing separatism and 
animosity."16 Only if each and every citizen is allowed to define 

her identity as part of the Israeli collective which strives to ןhis 

rid itself of ethnic characteristics, and at the same time define 

-her collective i<tentity within the frameworkof sub ןhis 

communities, only then will we be able to maintain a society 

based on a common denominator. "The separatism of the Arab 

and ultra-Orthodox public can be particularly high, whereas that 

of other communities - low," claims Yossi Yona.17 As for the 

religious groups, that do not accept the values of liberalism, there 

are two options: One is that the secular and ultra-Orthodox 

ne and formulate common goals and values which וfsectors de 

do not touch upon liberalism; the other - to develop a system of 

, co-existence based on the principle of tolerance. As for the Arabs 

drawn to innovative contemporary works in the fields of music 

and theater. The emphasis on equality of opportunity in culture 

prompted the establishment of young dance companies in the 

center as well as in the periphery, and the financial support, albeit 

meager, of these companies. 

The recognition of "other" cultures, the multiplicity of cultures, 

and the State's recognition of its duty not only to allow 

preservation of heritages but also to promote and develop various 

heritages, led to enrichment of creative sources. The world's most 

prominent choreographers as well as many Israeli choreographers, 

such as Rina Nikova, Sarah Levi-Tanai and others, turned to the 

rich sources of cultural and ethnic-diversity in the world in general, 

and in Israel in particular, forming new artistic languages. 

One of the characteristics of cultural democratization is creative 

wealth, manifested in the "Survey of Dance Companies in Israel", 

1 998.14 Despite difficulties and inadequate financial SUpport for 

dance, the creative impetus in Israel is immense.ln 1998, the various 

dance companies staged 117 pieces in 155 programs and performed 

on 721 occasions. The majority of pieces (95) were defined as 

modern, while the rest were classical, ethnic, jazz, flamenco, or 

dance theater. 69 pieces were staged by the 8 seasoned companies, 

and 48 works by the 29 younger, non-institutionalized companies. 

Altogether, the number of attendances of Israeli companies' dance 

performances totaled nearly 350,000 in Israel and 87,000 abroad. 

This and other data is indicative of the great interest evoked by 

Israeli dance throughout the world and of the intensive nature of 

dance activity in Israel. 

Another important fact is that the professional dancers in Israeli 

dance companies come from all social strata and all immigrant 

groups. One of the reasons for this is that there is no language 

barrier in dance. Furthermore, the majority of dance activity in 

Israel is focused on modern and ethnic dance, which do not require 

intensive training starting from a young age (as in the case of 

classical ballet). Thus, individuals from lower socio-economic 

strata can also take part in dance activity, whether through folk 

dancing or other channels. 

The fact that dance draws upon all cultural sources allows each 

of the dancers and each of the spectators to feel a sense of 

"belonging." Most of the dance pieces are original and current, 

and the lack of a desirable, obliging "model" allows for path

searching and diverse original creation. AII these reinforce dance 

as a multi-cultural activity. 

The majority of dance companies, eight out of eleven, are Tel 

Aviv-based, including six of the seven most established companies. 

While often performing outside their "home" theaters, 52% of 

the dance activity in 1996 still took place in Tel Aviv. The second 

national one. 

Dance can serve as a model for the above-mentioned kind of center and periphery in terms of artistic offerings. Omanut La'Am 
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-Recognition of the center does not deny the existence of sub 

. cultures, which evolve and are defined in relation to it 

The privatization of culture, as demanded by some of the 

adherents of multi-culturalism, like the privatization of education 

and welfare, implies the disintegration of both the center and 

-the hegemonic culture. This would also weaken the cultural sub 

groups, whose success is dependent upon collaboration with the 

center. The demand for multi-culturalism and the dissolution of 

the cultural center is a political slogan more than a cultural 

platform, and it only contributes to the socio-cultural rift, serving 

the interests of the more powerful groups in society. Efforts to 

promote culture in the periphery and make sub-cultures part of 

the central culture will contribute to the development of culture 

and the promotion of disadvantaged groups. An immigrant can 

, her private world only when belonging to a community ןrealize his 

he is a multi-cultural human being, who left one ןto a "home". S 

culture and adopted another, who is not only entitled, but is 

. her very person ןessentially obligated to bind them together in his 

According to Michael Waltzer, this is, for the immigrant, a fact 

rather than an ideology; it is an internal rift, rather than an 
12 . abstract model 

One of the explanations accounting for the sectoriality and rifts in 

Israeli society is the need felt by the country's citizens, who have 

" not regarded secular Israeli culture as their home, to find a "home 

for themselves and nurture a sense of belonging. Religious 

fundamentalism and nationalism are part of a rejection of the 

modern world and an attempt to formulate a set of norms based 

on universal moral values. Religious fundamentalism relies on the 

aspiration to refurnish society with its unity as opposed .to 

, disintegrative, separatist liberal values, such as radical individualism 

. freedom of choice, the relativity of values and norms 

In Cultural Declaration - Vision 2000, Ziva Sternhal asserts that 

, in recent years beliefs have gradually taken root in Israeli art 

according to which artistic language is more important than 

concrete reality, and that truth in art is designed to deconstruct 

the set of prevalent norms.13 The apprehension feltby many people 

with regard to life devoid of a guiding set of norms not only 

drives them into becoming religious, into mysticism, or toward 

the culture of their native country, but it is also one of the signs 

indicating a cultural crisis which generates conservative and 

. reactionary ideas 

Dance as a Multi-Cultural Activity 
The processes of democratization in culture and the notion of 

"multi-culturalism" have had an immense impact on the 

development of dance. Innovative approaches, new languages, 

experimentation and fusion of various art forms have been 

welcomed in Israel and across the world. The efforts invested in 

training new audiences to realize the individual's "right to culture" 

have drawn greater audiences to the field of dance - which 

comprises mainly contemporary creation - greater than those 

6 ~Bגi 

b culture as well as for different traditions and cultures, 

interaction among them." The writers of the Beracha 

believe that, multi-culturalism existed in Israel in the past 

tion, the separate Arab culture, the various .communication 

nnels, the isolated Orthodox culture, the newcomers who 

ght to preserve their native culture and language, etc. - but 

9 . of these has been a success story 

-must bear in mind that the problem inherent in multi 

uralism is not only the problem of the different sectors in 

-eli society, but a part of the globalization issues. Multi 

ralism is also linked to the openness of Israeli culture to 

us global cultural influences alongside the attempt to 

lop a unique culture of its own. This problem is not unique 

rael. Many cultures throughout the world exhibit a basic 

n between the nourishment of original creation drawing 
 I materials and the exposure to external influences . 1ס

Sharing and Multiplicity of Cultures 
According to the writers of the Beracha Report, the only form of 

multi-culturalism compatible with the dream of "collaboration", 

"solidarity" and "a common goal" is one which strives toward 

pluralist self-expression in order to enrich the common culture. 

"No sector has a separate story," claims Nissim Kalderon, "but 

there is a partially distinct story, that ought to be heard and 

respected."11 A separate story implies the disintegration of society 

and the destruction of solidarity. Distinct stories deserve to be 

heard and make their contribution, without interfering with 

collaboration. The real alternative to both the melting pot and 

multi-culturalism is collaboration and multiplicity of cultures. 

The peripheral sub-cultures do not deny the existence of a cultural 



has been one ofthe goals ofthe Zionist movement. The founding 

fathers dreamt of an exemplary society in Israel, of normalization 

and modernization of Jewish existence, of a secular Jewish culture 

based on the Hebrew language, one that draws upon Jewish 

heritage, yet does not restrict it to Jewish Halacha (religious law) 

and the synagogue. The religious and post-Zionist attack exposed 

dilemmas in Israeli culture: tension between continuity and 

change, diversity and unity, vision and reality, seclusion and 

openness. On one hand, artistic and quantitative prosperity of 

original creation, and on the other, the difficulty experienced by 

the secular public in protecting its values and life style. 

The document "Cultural Declaration - Vision 2000" presented 

to the Minister of Science, Culture and Sports, read as follows: 

common denominator."7 The document's authors were well aware 

of the threat inherent in multi-culturalism; the threat of splitting 

Israeli society into sectors, being an essentially sectorial society 

consistirig of an Arab minority, an Ashkenazi (European) ultra

Orthodox sector, a Sphardic (Oriental) ultra-Orthodox sector, a 

national-religious sector, a secular sector, various immigrant 

groups, etc. "Multi-culturalism can lead to social separatism and 

segmentation, to a society made up of groups primarily interested 

in internal dialogue."8 Thus, among the basic assumptions 

underlying the cultural policy determined by the committee in 

"Cultural Declaration - Vision 2000", it is maintained that: "The 

"In 21 st century Israeli culture there is room for all groups see,,' j.,Lw-..,.,....~ 

cultural expression of their emotional, ideological and histori 

world, in contrast to the 1950s 'melting pot' policy. How 

recognition of the legitimacy of difference and multiplicity 

not a legitimization of a separatist cu ltura l rea lity, devoid 
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, distance from the center or the main large cities increases 

canonical artistic supply decreases, and the number of 

attendances of artistic events decreases from 2.6 attendances 

. per person in Tel Aviv and Haifa, to 0.02 in smaller towns. Dr 

Weitz maintains that the main factor influencing the level of 

activity in a certain city or area is the number of local creative 

institutions; whichtransform culture from a mere form of 

entertainment into a social and economic branch. The reason there 

cant progress in the periphery despite the policy of"culture וfis no signi 

mobilization" lies in the fact that artistic institutions going out to 

the periphery do so in order to expand their "market shares': The 

performances sold to theaters or "culture halls" are plays, concerts 

or dance performances that have the capacity - as far as the 

. commissioners are concerned - to sell well to the local audience 

Multi-Culturalism and the Sectorial Threat 
"Melting pot," "multi-culturalism," and "cultural pluralism" are 

not only academic terms. They influence the formation and 

crystallization of Israeli society.lt is essential to understand them 

in order to confront the rifts and ruptures in Israeli society, the 

cultural war transpiring therein, and the attack waged by religious 

groups and post-Zionist historians on "Israeli culture." It should 

be noted that Israeli culture is a national cu lture, whose formation 

in Israel operate, for the most part, in the center, namely in Tel 

Aviv and the three other large cities - Jerusalem, Haifa, and Beer 

Sheba. However, the demand to increase cultural supply and form 

cultural institutions in the periphery and for the benefit of 

disadvantaged populations gradually intensifies. 

However, according to Prof. Elihu Katz and Hed Sela, writers of 

the Beracha Report on "Culture Policy in Israel", the 

"democratization of culture" policy merely brought about "the 

replacement of the center's paternalism, which previously . 

characterized the policy of bringing culture from the center to 

the periphery, with decision-making on a local level, which 

increasingly leans toward populism."5 

In her essay about cultural periphery and center entitled "AII 

Rivers Flow to the Center,"6 Dr. Shosh Weitz notes that the data 

concerning cultural supply indicates that, despite an explicit 

government policy aimed at subsidizing the mobility of 

performances and prioritizing the periphery in establisbing 

cultural institutions, there is a decrease in the number of 

performances in development towns, a manifest tendency of 

increased commercialization in the fields of culture and art, and 

a decrease in publicly-supported events in the periphery. As the 



be overcome. One that perceives heterogeneity as an expression 

ofthe legitimate desire of individuals and communities to retain 

their uniqueness and difference."3 

Adherents of multi-culturalism argue that the role of the liberal 

state does not amount to merely protecting its citizens' right to 

a way of life which draws upon their respective cultures; it must 

also provide the resources required in orderto retain the respective 

culture of each and every group. Unlike cultural pluralism - which 

assumes equality between cultures and recognition oftheir right 

to exist side by side, multi-culturalism demands that the liberal 

state "renounce the principle of ideological neutrality and act to 

ensure the endurance and flourishing of the cultures existing 

within society, especially those whose members are subject to 

social exclusion and persecution."4 Hence, the notion of "multi

culturalism" also articulates the demand ofvarious cultural groups 

for support and manifestation of ethnic, religious, geographic, 

generational and other cultures. 

(הבהלתמט"(להקת

-מט"('וסףהכור'אוגרף

 Tקווק'וצא'שלאתב'ר'קוד

The Matayiv Dance 
Group. Director and 

Choreographer: Joseph 
Matayiv. Ethnic dances 

of Caucas Jews 

Center ןQuality, Periphery ןRating 
The process of "culture-for-all" or "culture as a basic right" also 

spawned the term "rating," essentially referring to the adaptation 

of artworks to audiences' tastes and demands. The tendency to 

accommodate the audience's taste results from the development 

of market economy in the field of culture, and from the struggle 

over audiences and market shares, stemming from the fact that 

the number of spectators or listeners is the basis for both public 

support and private investments in culture. The increased 

importance ascribed to rating - namely, audiences literally voting 

with their feet - raises questions such as: How can artistic 

deterioration be prevented despite the attempt to accommodate 

? mass taste"? How can the quality of artistic creation be ensured " 

How can the conflict between audience expansion and artistic 

quality be resolved? What is the role of the State in promoting 

quality creation? How is quality defined, and who determines 

? what quality is 

The process of "culture-for-all" also resulted in increased efforts 

to expand the supply of culture and art in the periphery and in 

granting support to artists and cultural institutions in the 

periphery, the goal being equality of opportunity in the fields of 

culture and art between center and periphery. Cultural institutions 

Dan Ronen> 

In the wake of World War 11, the processes of a "democratic 

revolution" in the fields of culture and art were accelerated. Out 

of the main process, often referred to as "culture-for-all", two 

processes emerged: The "democratization of culture" and "cultural 

democracy." The former implies granting multiple strata within 

the general population access to the creation and consumption 

of art. Prior to the democratic revolution, the right to enjoy art 

. was reserved for a privileged few, the socio-cultural. elite 

, Expansion of education for one and all, a higher standard .of living 

, scientific-technological developments, the information revolution 

the population dispersion, immigration, the periphery's in.creased 

sway, and mainly, the recognition that "every individual has the 

right to freely take part in public culturallife, enjoy the arts and 

share in the progress and blessing of science:'1 as formulated in 

Article 27 of the UN Human Rights Declaration (1948), and that 

the right to create and consume art is a basic right," as affirmed " 

in "Cultural Declaration - Vision 2000,"2 a position paper 

concerning Israel's 21 st century cultural policy, submitted to the 

Minister of Science, Culture and Sports - all these gradually 

, added new dimensions to the notions of culture and art 

. generating the democratization of culture 

The latter process -"cultural democracy"- was founded on the 

belief that any form of cultural and artistic work is entitled to 

exist and ev6lve, that it is the right of every individual and group 

to retain and nurture their unique culture, and that it is the 

obligation of the state and the local and regional authorities to 

provide assistance. Following these processes, the concepts of 

, cultural pluralism" and the "relativity of culture" evolved " 

essentially denoting recognition of the diversity of cultures, their 

-equality, and their right to exist and develop. The term "multi 

' that has evolved in recent years, essentially referring ~ culturalism 

to acceptance of the principle of heterogeneity as a value, is 

based on cultural equity, which grants equal opportunity to all 

cultures within society to develop and retain their existence, and 

to each and every citizen an equal opportunity to preserve and 

her culture. A multi-cultural society is "a society ןcultivate his 

that respects and affirms the cultural heterogeneity characterizing 

, it; one that does not aspire to generate a homogenous public 

and therefore does not regard heterogeneity as a phenomena to 

• Dr. Dan Ronen was the Director of the Division of Culture and Art in the 
Israeli Ministry of Education and Culture during 1977-1998. 
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