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(ייצוגמוברתמשבירה,מתקינה,ואולפניס Iתאטרותאורהמערכותדנאורחברת

המדינה.רחביבבללתאטרוןתאורהציודומפעילהמתקנתהחברותו,מיטבשלבלעדי

ביותר.לגדוליםועדמהקטניםבארץהתרבותמרבזיבבללמצואניתןשלנוהציודאת

~~~~~~ I ~~~!!;;:~את:למצואגםניתןדנאורבקבוצתבן, ~מ~ב מהבל-במהלמתקניבארץהגדולההחברה·ובדיסבימותד.ש.

הבמות.עלומםתובבזזשעולה,

וייצורלפיתוחבעולםהמובילותמהחברות·ופיתוחמחקרקומפיולייט

ממוחשבים.קצהומתקניתאורהמחשבי

בר j נ--

בתחוםבישראלהמובילההחברהדנאור,

אולפנילתאטרון,הבמהומתקניהתאורה

ראתהותמידרואהומועדוניםטלוויזיה

למצויינותשלההראשוניתהמחויבותאת

במה.בתאורת

לתאטרוןדנאורהחדירהשניםבמשן

בתחוםהחידושיםמיטבאתהישראלי

בחזיתלעמודודאגהוהבמותהבמהתאורת

התעשייה.שלהטבנולוגית

ומעלהמתקדמתהטבנולוגיההמחויבות,

היוםשעותבבלדנאורשלהשרותלבל

ההבדל.אתועושיםשעשואלוהםוהלילה
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לפנה"סמ'ש' nוההש'ש'מהאלףוד i7ר'סצנות

'סטן i7פומערבבא'רןשונ'סמאתר'ס

Dancing scenes from the 6th and 5th 
millennia BC from various sites in Iran 

and west Pakistan 

מוגבליםהריקודבתולדותהעוסקיםמחקרים

ומסתמכיםהיסטוריותלתקופותכללבדרד

שלגרפייםתיאוריםאוכתוביםמקורותעל

בעולםריקודעלמחקריםרוקדות.דמויות

חרסכליבציוריבעיקרהתמקדוהעתיק

וכן ,)ס I1לפנההראשוןהאלף(אמצעיווניים

ריקודלתיאורילבתשומתמעטהוקדשה

שלישי(אלףמצריםשלהפרעוניתבתרבות

ניתןכימסתבר,עתה .)ס I1לפנהושני

תולדותשלהשיטתיהמחקראתלהקדים

כברולהתחילושנה, OOO,5בכ-הריקוד

בתקופהלפנה"ס,השמיניבאלף

ראשיתתקופתהיאהניאוליתית,

האמנותסצנותהחקלאות.

באזורנוביותרהקדומות

דמויותבעיקרמתארות

מעלקיימותרוקדות.

כאלו,דוגמאות-400ל

ובסקריםבחפירותשהתגלו

בכלארכיאולוגיים,

המזרחארצות

ובאזוריםהתיכון

שלאכיווןסמוכים.

מודעותהיתה

הנתוניםלתופעה,

קובצו.לאמעולםהשונים

בדוחותמוצנעיםנותרוהם

קבוריםאומקצועייםחפירה

כעשרלפניהמוזיאונים.במחסני

לסצנותלביתשומתהתעוררה ,שנים

לחקורוהתחלתיהקדומות,הריקוד

באופןבדקתיאח,דמצדאותן·

פרסומיםאלפיעשרותשיטתי

הקדוםהמזרחרחבימכלארכיאולוגיים,

ביקרתישני,ומצדאירופה,מזרחודרום

מהםששנייםשונים,ארכיאולוגייםבאוספים

המחלקהבעבורי:במיוחדכפורייםהתגלו

ומוזיאוןיילבאוניברסיטתלאנתרופולוגיה

בראשיתריקזד

,לאזת 7הח
גרפינקליוטףדייר
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זומעבודהשונייםארסיכומים .בפריזהלובר

םייארכיאולוגעתיבכתבכמאמריםהופיעו

המאמרמטרתבדפוס.תהענמצאמסכםוספר

גםהדבריםעיקראתלהציג-הנוכחי

בריקו,דהמתענייןלקורא ,בעברית

האמנות.ותולדותארכיאולוגיה

ודיקהרסצנות

עיצוב ,בציורהריקודבמוטיבעוסקיםכאשר

קשייםבשנילהתחשביש ,גילוףאופלסטי

 :הנושאבהבעתעקרוניים

 ,דינמיתפעילותהואטבעומעצםהריקוד .א

הציורואילומסוימיםובזמןבחללהמתרחשת

כיצדסטטיים.הבעהאופניהםהגילוףאו

הבעהבאמצעיהריקודפעולתאתלתארניתן

סטטיים?

שלבעושרכללבדרךמתאפייןהריקודב.

ואיפורלבושאבזרי ,הגוףאיברימצבפרטים:

במיוחד ,הגילוףאוהציורנלווים.וחפצים

מוגבלים,מוקטןמידהבקנהנעשיםכשהם

ולפיכך ,המרכיביםשללאתלבטאבאפשרות

סכמטיזציה.שלרבהמידהבהםיש

שלשונותשיטותלרשותנוכאשר ,כיוםגם

והסרטהצילוםואמצעיכוריאוגרפיה

הואהללוההיבטיםתיעוד ,משוכללים

מדוברכאשר ,וכמהכמהאחתעלבעייתי,

 ,.ואכןבאבןגילוףאוחרסכליעלבציורים

לאבהמש,ךשיובאובדוגמאותשנראהכפי

מצבישלריאליסטיתלהבעהניסיונותנמצאו

היתההגישהמכ,ךההיפךאלאריקו,ד

הנושאהבאתעד ,ביותרמצמצמת

התרכזוהאומניםמוחלטת.לאבסטרקטיות

מצבאתלסמלכדימאפייניםשלקטןבמספר

הריקוד:

סידורחרס,בכלימדוברכאשר :המעגל

בשורההכלי,בהיקףכללבדרךהואהדמויות

אואקראיבאופןולאלשפה,במקבילאחת

והלבנטמצר'סבמסופוטמ'ה,שונ'סמאתר'סלפנה"סוהשל'ש'הרב'ע'מהאלףר'קודסצנות

Dancing scenes from the 4th and 3rd millennia BC from va rious sites in 
Mesopotamia, Egypt and the Leva nt 

שרותעצוירוםאןיבהשטח.כלפניעלחופשי

הן,דבלבויותמדשתיעותישמופוביןויותמד

הדמויותרשאכגל.עבמהכליסביבמסודרות

זי.יפופןאברגנסאףהמעגל ,ידייםמחזיקות

סצנהבכלהרקדניםתנועתתנועה:כיווו

כיוון.לאותותמידפונותהדמויותוכלאחידה

כךכלהאופיינית ,הקצביותאפקטקצב:

נמצאותהדמויותשכלבכךמושגלריקו,ד

מהשנייה.אחתקבועבמרחק

שלניכרבמספר ,מוצגהרקדניםגוףגוף:מצב

מעלהכלפימקופלותכשהידייםדוגמאות,

אינהזוהימטה.כלפימקופלותוהרגליים

אלא ,ישיבהאועמידהשלסטטיתגוףתנוחת

עלהמצביע ,חריגדינמי,מצבמבטאתהיא

הסכמטיותלמרות ,בנוסף .מיוחדמאמץ

אצבעות ,הרוקדיםדמויותבעיצובהמרובה

רבים.במקריםביטוילידיבאוהידיים

היוםעדמהוותוהאצבעותהידכףתנועות

וזוהישונותריקודבמסורותחשובמרכיב

הדמויותבציורילהכללתןהסיבהכנראה

הרוקדות.

גוףבמצבהןביטוילידיבאהזודרמטיות:

לבושבפריטיבשימושוהןדופןיוצא

ולעיתים ,נעליים ,חגורות ,ככובעים ,מיוחדים

ההיבטאתמחזקיםאלוכלמסכות.גם

המאורע.שלוהדרמטיהטקסי

הכרוכותהקשותהמגבלותלמרותלסיכום,

ראשיתבתקופתנוצרהריקו,דמצבבהבעת

להעבירשהצליחהאמנותיתתפיסההחקלאות

מינימליים.הבעהעיצבאממורכביםמסרים

הראשיניתהאמניתסצנית

הקדיםבמזרת

אדםפסלוניכגוןשונים,אמנותשחפציבעוד

הארכיאולוגיבממצאמופיעיםחיים,בעליאו

 ,בקירובס"לפנה-12הבאלףהקדוםבמזרח

רקלראשונהמופיעותאמנותשסצנותהרי

הקדומותהדוגמאותלפנה"ס.השמיניבאלף

סוריה,תורכיה,בדרוםבלוונט,נמצאוביותר

 ,מגולפתאבןקערתשברהיאמהןאחתוירדן.

נראותובה ,תורכיהשבמזרחצורימנוולי

ובאמצעגבריםשנירוקדות,דמויותשלוש

 ,נוספתדוגמהומעוגלת.נמוכהאשהדמות

בצבעציורהיא ,ביותרהראשונימהשלב

ובה ,בסוריהבתל-הלולהטיח,רצפתעלאדום

 .נשיםדמויות 23נראות

הדוגמאותמספרעולהס"לפנההשישיבאלף

-הגיאוגרפיתתפוצתןמתרחבתוגםהידועות

ףאחלותיורב(תהמימסופוט ,לאנטוליה
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 ,הללוהמצריותהסצנותצבוע.ובד ,סלעציורי

מתאפיינות ,הפרעוניםלשלטוןקדומותשהן

כלפימונפותשזרועותיהגבוהה,נשיתבדמות

כלפיפנימהמופנותידיהוכפותבקשתמעלה

נמוכים.גבריםלידהמופיעיםלעיתיםהראש.

שלטיןצלמיותבמצריםמוכרותבמקביל,

 .תנוחהבאותהנשים,דמויות

המדינותשללידתןעםס,"לפנההשלישיבאלף
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 7הרזקומבכה

הפרטמבחינת-הריקודסצנותאתלבחוןיש

ברמתהקבוצתית.הפעילותומבחינתהרוקד

הגוף,תנוחתאתלבדוקאפשרהפרט,

היבטהרגליים.ומצבהידייםממצבהמורכבת

מגוונים:ריקודבאבזריהשימושהואנוסף

חפציםמלבושים,מסכות, ,כובעיםתסרוקות,

בדומה-כימעידיםאלוחיים.ובעלינלווים

שבטיותבחברותכיוםהנצפיםלריקודים

 ~וt.ץ~~
tח '·ו'

....... _-/ 

i' • 

\ ~ 
\,,' 

א'רופהבדרום-מזרחשונ'םמאתר'םלפנה"סהחמ'ש'והש'ש'מהאלףר'קודסצנות

es from the 6th and 5th millennia BC from various sites in sputheast Europe חDancing sce 

במסופוטמיההקדומות

הקמתאיתןויחד ,ומצרים

הכתב,המצאת ,הערים

 ,וכלכליחברתיריבודומיסוד

הריקודסצנותאיבדו

כמעטונעלמומחשיבותן

המזרחמאמנותלחלוטין

הופיעובמקומןהקדום.

תיאוריחדשים:נושאים

הבאת ,ומלחמותקרבות

מיתולוגיותסצנות ,מנחות

בארץ ,בלוונטרקועו.ד

מוטיב ,וסוריהלבנון ,ישראל

ומוכר,פופולרינשארהריקוד

חותםטביעותגביעל

כינראהחרס.בכלישהוטבעו

קבריםהכתב,הופיעולאעדייןשבו ,זהבאזור

~ 
\\ 

נותרהמורכב,עירוניומערךעשיריםמלכותיים

מסוימת.חשיבותלריקוד

הריקו,דסצנותנבחנו ,הנתוניםלאיסוףבנוסף

הריקו,דמבנהמרכזיים:היבטיםמשלושה

היבטיםוכןהריקודשלהחברתיהתפקוד

יוקדשלהלןהריקוד.ציורישלקוגניטיביים

אלו.מהיבטיםאחדלכלקצרסעיף

לייצרגםהחלוזהבשלבואירן.וסמרה)

לנוהמוכרותהריקודסצנותורובחרס,כלי

שלושהאלו.כליםעלכוירואונחרתוצוירו,

נטורליסטי,במקביל:מופיעיםציורסגנונות

דמויותהנטורליסטי,בדגםוגיאומטרי.קווי

המדגישות ,שחורותכצלליותמתוארותהאדם

 ,הקוויבדגםהרקדנים.שלהכלליהמתאראת

ראשבאמצעותמתוארותהאדםדמויות

לסימוןאנכייםקוויםשלושהאושנייםמשולש,

הידיים.לסימוןאלכסונייםקוויםושניהגוף

עלמבוטאותהאדםדמויותהגיאומטרי,בסגנון

כלפימקופלותידייםעםמעוין,או ,משולשידי

מטה.כלפימקופלותורגלייםמעלה

גםהתפוצההתרחבה ,ס"לפנההחמישיבאלף

וגםפקיסטןומערבאירןלכיווןמזרחה,

יפותדוגמאות ·ויווןהבלקןלכיווןמערבה,

סיאלק,טפהבחפירותנמצאובמיוחד

רובאירופה,בדרום-מזרחאירן.שבמרכז

רוקדותדמויותכיורידיעלנעשוהדוגמאות

באחדהצריפה.לפניהחרסכלילגוףוהדבקתן

ועליוגדולחרסכלינמצאברומניה,האתרים

הכליבתוךרוקדים;ואשהגברשלתיאור

 ,גבריםושישהנשיםששצלמיות, 12נמצאו

כרוקדים.מתואריםהםאף

המוטיבהגיע ,ס"לפנההחמישיהאלףבשלהי

חרס,כלימגווןעלמוכרהואבה ,למצרים

6 

חח

בתקופהגם-ניו-גינאהבפפואהאו ,באפריקה

הכנותשדרשמאורעהיההריקודהניאוליתית

רבה.בססגוניותוהצטיין

היבטים:שלמגווןלבדוקניתןהקהילהברמת

באופןמופיעיםמעגלריקודיהריקוד:צורת

במקביל,מהדוגמאות.-90%מבלמעלהברור

וריקודישורהריקודישלדוגמאותגםמוכרות

בכמהלדעתינמצאיםשורהריקודיזוגות.

צוירושםאירן,במערבשהתגלודוגמאות

היורדתאנכית,בשורהחרסכליעלהדמויות



ניסיוןכאןשישברורלבסיסו.הכלימשפת

הדמויותכאשרהנוצרהמעגל,לשבירת

הכלי.היקףסביבמצוירות

מספרלזהותניתןלזה:זההרקדביםיחס

כאן(המתוארותהרוקדיםביןקרבהשלרמות

ואינןבמקבילעומדותהדמויותעולה):בסדר

שלבידהמחזיקהדמותכלבזו,זונוגעות

עומדותהדמויותלצדה,העומדתהדמות

אתידיובשתימחזיקאחדוכלעורפיתבשורה

-צמודותעומדותהדמויותשלפניו,הדמות

כתף·אלכתף

להבנתנוסףממדהרוקדים:מיגרר

מיןזיהויהואהקהילהברמתהאינטראקציה

גבריםרוקדיםהמקריםברובהרוקדים.

רקדוגמאותשליותרמועטבמספרבלבד.

מקריםשלביותרמועטבמספררוקדות.נשים

שלמעורביםריקודיםנמצאוממצרים)(רובם

בכלכילצייןישאבליחד.ונשיםגברים

ת·ן·הדמןור·אןןכט:ןו·י·ג Hו~קןןי Hצו~ג H-נןת·סגנו

הריקו,דסצנותבמרביתכיעדסכמטיות,כה

הרוקדים.מיןאתכלללקבועניתןלא

מצוירותהדמויותכאשרהתבועה:כיוון

פיייוא(ףלקביעפי:תועגןל,פץ Aעלבפדופיל

התנועההדוגמאות,במרביתבמעגל.התנועה

התנועהבהןסצנותהשעון.לכיווןבניגודהיא

חרסכליעלהתגלוהשעוןבכיווןנעשתה

יכולאינוהפרטבהמאו,דנוקשהמסגרת

מחויבאלארוחו,עלהעולהככלפעילותלבצע

כלביןהמתואמיםהתנהגות,שללקודים

המאפייןהדברבדיוקזהוהקהילה.חברי

בהקפדהחוזריםהמשתתפיםכלבודתי,טקס

לבוש,דיבור,שלשוניםמרכיביםעליתרה

מוגדר.ובמקוםמוגדרבזמןאכילה,תנועה,

במסורתרביםאירועיםמתקיימים

ערב-בתשריטוכגון:היהודית,

-באדרידבשבט,טוסוכות,

ערב-בניסןטופורים,

סגנוןהאםבאב).טופסח,

בוהנטורליסטי,הציור

הדמויותמתוארות

למעשהמשקףכצלליות,

לאורלילייםריקודים

המדורה?לאוראוהירח

נ''השממהאלףדוק'רתוסצנ

וםדהקבמזרח Qשונ' Qמאתר'"סנהלפ 'והשב'ע

Dancing scenes from the 8th and 7th millennia 
BC from various sites in the ancient Near East 

אלודוגמאותאםהשאלהומתעוררתבקברים,

אבל.ריקודימציינות

מהקהילהדרשהריקודהריקוד:מקום

רחוקותלעיתיםמוסכם.במקוםלהתכנס

עץאומבנההריקודבסצנותנראים

הריקוד.התבצעשבסביבתם

תיאוםשדרשנוסףהיבטהואזמןהריקוד:זמן

הגורםקדומות,בתקופותהקבוצה.חבריבין

הירח.מסלולהיהתאריכיםבקביעתהעיקרי

ירחהופעתעםברורלזיהויניתןהחודשאמצע

זהבמועדכילראותמפתיע(לאמלא.

שלהריקודסצנותעל

כלליםחליםהחקלאותראשית

ניתןמהןאחתבכלנוקשים;מאוד

גוף,תנוחתבאותההרוקדיםכלכי:למצוא

דמותביןהמרחקכיוון,לאותופוניםכולם

מצוידיםכולםאחי,דהלבושקבוע,לדמות

באותומופיעיםכולםנלווים,חפציםבאותם

כאןישזמן.באותורוקדיםוכולםמקום

לולייחסשישהריקו,דבמבנהנוסףהיבט

ביןהקשרהואלדעתי,עצומה,חשיבות

וכניסהזמןלאורךבמעגלהסיבוביתהתנועה

חושיםטשטושסחרחורת,שללמצבים

ההכרהבמצבשינוימבטאהטראנסוטראנס.

ישירכקשרהמשתתפיםידיעלנתפסוהוא

העליוניםהכוחותאלהרוקדיםקבוצתבין

ישפולחנית,מבחינהבעולם.השולטים

לבהלבוהיאמיסטיתעוצמהזאתלתופעה

במעגלהממושךהריקודהדתית.החוויהשל

כניסההמאפשרתפשוטה,טכניקהכןאםהוא

לוהקנתהזאתתכונהטראנס;שללמצב

פולחניים.בטקסיםהמרכזימקומואתבוודאי

לראות,מענייןהלשוני.ההיבטנכנסגםכאן

שדותקיימיםשמיות,שפותבמספרכי

ולפעילויותלריקודמשותפיםסמנטיים

משמעוחגהביטויבעברית,אחרות.טקסיות

בתנ",ךבמעגל.הליכהוגם(פסטיבל)טוביום

לרגלעלייהשללאירועיםנקשרחגהמונח

אל.וביתשילהבירושלים,הדתייםלמרכזים

לרגללעלייהמתקשרחג'הביטויבערבית

הקדושה.האבןולהקפתלמכה
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הרזקודתפקוד

הפופולריהנושאהיוהריקודסצנותמדוע

אינטראקציהבתיאור ,הבלעדיכמעטביותר,

סטורית?יה-הפרוטובתקופהאדםבניבין

ייסודלקראתמגדולתויורדהואמדוע

אדםבני ,ספקללאת?והעירוניהחברות

בכלפולחנייםריקודטקסילקייםהמשיכו

מתקופותאמנותייםבתיאוריםוגם ,התקופות

סצנותמעטושםפהמוכרותוהברזלהברונזה

נדיריםאלושמקריםאלאריקודים,של

הן ,הריקודיםבמוטיבהנרחבהשימושביותר,

 ,אירופהבדרום-מזרחוהןהקדום,במזרח

חייםצורתהתגבשהבהבתקופהנעשה

מזוןייצורעלמבוססיםשהיו ,גדוליםבכפרים

 ,הכפריתבחברההריקודתפקדכיצדמכוון,

ניתןוהכתב?הממלכותהיותלפני ,שבטית

במיוחדחשוביםהקשריםשניעללהצביע

זה:זמןלפרק

בכלכלתהמרכזיהשינוי-הכלכליהרקעא,

ולקטמצידהמעברהיההניאוליתיתהתקופה

ראשית,כלומרמזוןשלמכווןלייצור

בתפיסהמרכזימהפךכאןישהחקלאות,

מזונםאתמשיגיםולקטיםציידיםלית,כלכה

המושקעתהעבודהתמורת ,מיידיבאופן

 ,חקלאיתבעבודה ,הנחוצההתזונהמתקבלת

מספרלאחררקתוצרתמתקבלתזאת,לעומת

העבודהביןמיידיקשראיןשנים,אוחודשים

בסוףרקהמתקבלת ,התוצרתוביןהמושקעת

 ,סיכוןליבולנשקף ,כןכמוממושך,תהליך

בידישו,דואףמזיקים ,אקליםמבעיותהנובע

נתפסחקלאיייצורכיוםאחרים,אנשים

הדבריםהתקבלוכיצדאבל ,עולםשלכדרכו

היוסבואושאביואדםכיצדהמעבר?בשלב

עולאתעצמועלקיבלולקטיםציידים

 ,האדמהאתלעבדמתיידעכיצדהחקלאות?

אתלארגןולבסוףמזיקים,מפנילהגן ,לזרוע

הנכון?בזמןהקציר

העבודהביןישירהתלותשנוצרהברגע

התארגנהשלאחברה ,השנהלעונותהחקלאית

מבחינה ,ומוותרעבלכדיהגיעהבהתאם

אוחברותזהבשלבהיוכייתכן ,אבולוציונית

דתייםטקסיםלקייםהשכילושלא ,ישובים

ולצרכיםהשנהלעונותבהתאםוריקודים

לסבולהראשונותהיואלוחברותהחקלאיים,

באופןנכחדווהןומוותרעב ,כלכלימשבר

אתלארגןשידעוחברותזאת,לעומתפיזי,

העונהשלהקריטייםבמועדיםהקהילהחברי

הצליחו ,מזוןיותרלייצרהצליחוהחקלאית,

ושרדו,אבולוציוניתמבחינהיותר

שלהמאפייניםחדא-החברתיהרקע ,ב

לתקופהבניגודות,החקלאראשיתתקופת

בקהילותההתרכזותתהליךיההלה,שקדמה

מישוביםמעבררואיםאנוהזמן,עםגדולות,

בהםלישוביםאנשיםעשרותכמהגרובהם

ישוביםגםמכןולאחר ,תושביםמאותגרו

ץלחבו-זמנית,אנשיםאלפיהתגוררובהם

האינטימיותהמסגרותאתשברהאוכלוסייה

עוררזהמצבקטנות,לקהילותהאופייניות

עמדשהפרטככלוניכור,תחרותיות ,חשדנות

הסולידריותכךוגוברתהולכתבתחרות

שהמסגרתכדיומתפוררת,הולכתהקבוצתית

השורותאתלאגדיש ,תתפרקלאהחברתית

 ,הרוקדיםבמעגלהקהילתי,הקשראתולחזק

נעלםהפרטידיים,מחזיקיםכולםכאשר

 ,הגוףבתנועותזהיםכולםבוהמעגלונוצר

ייעודהנלווים,וחפציםלבוש ,התנועהקצב

לעבודהאינו ,כאןהנדרשתהרבההאנרגיהשל

לאחידותאלאמזון,ייצוראוכציד ,יצרנית

פעולההואהריקודזהות,תחושתולגיבוש

הפרטאתמאלפתהחברהשבאמצעותה

בריקודהמשתתףקולקטיבית,למשמעת

אתומפניםהקהילהחוקיאתעצמועלמקבל

באמצעיםמתבצעתאינהההפנמהערכיה,

ובתימשטרהצבא,כמווכפייתייםכוחניים

ריפוי-גופניתפעילותידיעלאלא,סוהר

קבוצתי,בעיסוק

קוגנזטזבזזםהזבטזם

רזקודצזורזשל

בידינונמצאיםלאכילזכוריש

שלאובייקטיביים"ייתצלומים

 ,איוריםאלאריקו,דפעילות

הריקודלפעילותבנוסףאשר

תפיסהמשקפיםעצמה,

לינראיםהיבטיםשניאמנותית,

אופיינייםהםשכן,כאןמרכזיים

ממערבהריקו,דסצנותלמרבית

ועדהבלקןומצפוןיווןועדפקיסטן

שנה: OOO,5כ-ולאורך ,למצרים

לזו,זוזהותהדמויותסצנהבכלא,

ישנםכאשררקקיימיםהבדלים

הזהותיחד,הרוקדיםונשיםגברים

בלבוש ,הרקדניםכלביןהמוחלטת

ושוויוןאחידותמדגישה ,הגוףובתנועות

עלדגשאיןבקהילה,האנשיםכלבין

םוהקדחרמזבשונ'םםר'תמאלפנה"סש''והחמ 'ש'הש,האלף 'והנ'אומטרהקוו'וובסננד'קורסצנות

cing scenes in the linear and geometric styles from the 6th and 5th mil lennia BC from חDa 
various sites in the ancient Near East 
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הןלכןתהאנןשיןתןהחברןת ,החברתיבארגןן

ביןהפעריםריבןדיןת.ןיןתריןתרןנעשןת

 ,התקןפהלאןרך ,ןמעמיקיםהןלכיםהאנשים

 ,כהןנהאצןלה, ,מלןכהשלפןרמלילגיבןשעד

שלהשןןיןניתבחברהןמשטרה.צבאפקידןת,

השןןיןןאתלהדגישצןרךאיןהבןשמנים,

הטבעי.המצבזהשכןהאדם,בניביןהיחסי

במזרחהריכןזיןתהממלכןתייסןדעםכן,כמן

מקןבעהחברתיהריבןדהיהכבר ,הקדןם

ןכפייהכןחבמנגנןניןמגןבהנןקשיםבדפןסים

השמ'נ'מהאלףר'קודסצנות

שונ'םמאתר'םלפנה"סוהשב'ע'

הקדוםבמזרח

Dancing scenes from the 8th 
and 7th millennia BC from 
various sites in the ancient 

Near East 

iJ 

חפציםלאיןרברןרההעדפהקיימתב.

בדמןיןת ,גלגלןחןתמןתחרסככלי ,עגןלים

אנשיידיעלנתפסבמעגלהריקןדרןקדןת.

שלביןתרהבןלטכסמלהקדןמיםהכפרים

תמצית ,קןגניטיביתמבחינההפןלחן.

מעגלהןאלחניתהפןןהחןןיההתהליך

בניתןחגםנתמךזהדברהרןקדים.

לשןני.בניתןחןגםאיקןנןגרפי

סיכוס

קדןמןתחקלאיןתבחברןת

חשיבןתלריקןדנןדעה

שלניכרבמספרמיןחדת,

ןמכאןבמקביל, ,היבטים

ברמתהצלחתן.סןד

ביטןי/:>פשרהןא ,הפרט

פעילהןהשתתפןתעצמי

כניסהאפשרהןאבפןלחן.

לבשהם ,טראנסלמצבי

הדתית-הפעילןתשללבה

הכןחןתעםקשרןיצירת ,מיסטית

ליצירתכאמצעישימשהןאהעליןנים.

הדתייםהטקסיםחברתית.סןלידריןת

הפעילןתלתיאןםאמצעיגםהין

בזמן,ןלזרןעלחרןשהצןרךהחקלאית.

שהקהילהכדי-במןעדןלאסןףלקצןר

שללמצבתגיעלאהחקלאית

קיןמיצןהיה-ןמןןתרעב

הריקןדהיהןלכןמרכזי

במשך ,דןמיננטיכהמרכיב

שלייסןדןעםרקשנים.אלפי

מבחינהמאןרגנןתממלכןת

הכתב,ןהתפתחןתבירןקרטית

למקדשיםהכןבדמרכזעבר

שנהללןחןת ,עירןניים

מלכןתיים.ןצןןיםמסןדרים

קיןמיכהצןרךהיהלאשןב

ןמןטיבהשבטייםבטקסים

 .התקןפהמאמנןתנעלםהריקןד

באהזןתפיסהלאחרןת.ביחסאחתדמןת

שבן ,הקןןיהציןרבסגנןןמןבהקביטןילידי

כיעדכ,ךכלסכמטיןתהבןדדןתהדמןיןת

אח,דמצדעצמן.המעגלהןאהעיקריהדגש

המןפיעהמהתפיסהלחלןטיןשןנהזאתגישה

שם ,ההיסטןריןתהתקןפןתשלבאמנןת

מתןארןתהכהן,אןהמלך ,החשןבןתהדמןיןת

מצד .אןתןהסןבבןתמהדמןיןתיןתרגדןלןת

מהתפיסהלחלןטיןשןנהגםהיא ,שני

הבןשמנייםהקירציןריבאמנןתהמןפיעה

ציידיםשלשןןיןנית(חברהאפריקהבדרןם

זןמןפיעןתשםהריקןדשבסצנןתןלקטים),

הקפדהללאןקטנןת,גדןלןתדמןיןתזןלצד

לפיכ,ךזהה.גןףפןזתאןאחידתנןעהכיןןןעל

-ןאחידןתכשןןתהדמןיןתהצגתעלההקפדה

ברןרניגןדכאןישןמשטרה.צבאשלפיזיים-הקדןמןתהכפריןתהחברןתשלבאמנןת

האידיאןלןגיהןביןבמציאןתהמצבבין .בייחןדהןבןלטתדןפןיןצאתתןפעההיא

הריקןדסצנןתהאמנןת.מחפציהנשקפת

לריבןד ,ןהסןןאהלמיסןךאמצעימשמשןתמבחינהמביעןת,שלנןהריקןדיםסצנןת

ןגןבר.ההןלךהחברתישןןיןן ,האידיאןלןגיבמישןר ,קןגניטיבית

במישןרהקהילה.חבריביןןאינטגרציה

מהפכנייםשינןייםחליםזהזמןבפרק ,המעשי

ראה:נןספתלקריאה

Y. Garfinkel, "Dancing and the 
Beginning of Art Scenes in the Early 
Village Communities of the Near East 
and Southeast Europe", Cambridge 

. Archaeo!ogica! )ourna! 8{2 (1998), pp 
. 207-237 

he Khazineh Painted Style of 'ז, Y. Garfinkel 
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ancing or Fighting - A 'ס, Y. Garfinkel 
Recently Discovered Predynastic Scene 
from Abydos, Egypt", Cambridge 
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לאזובר-מאירמילכה

ידע
-מחולי

זה,מה
מהבשביל

זה?

10 ; 1 ~I1f.iח~~ 

מתקשהשונותמסיבותלמדי,טעוןצירוףהינו IIמחול IIוידע""המיליםצירוף

את ,המחוללימודבתהליךוהנרכשהנלמדהידעטיבאתלהגדירהמחולעולם

כלעוסקיםמחולואנשימורים ,עבודתםמעצםהערכתו,דרכיואתגבולותיו

המורהלעצמוהבהירכאשראףמודע,בלתיבאופןאםגם ,הידעבסוגייתהזמן

עדיין-כוריאוגרףומהורקדןמיהו ,מחולזהמה-הסבוכותהסוגיותאת

במהללמו,דהמחול)תלמיד(אוהרקדןעלמההמהותיות:השאלותקיימות

קיימותשונותואמונותתפיסות , IIלדעת IIשעליוהדבריםומהםלהתנסותעליו

אופןובאיזה "ידיעתו"אתרוכשהואכיצדהתלמי,דלומדבהןהדרכיםלגבי

קונוונציותמתפתחותמחולסגנוןבכלזו,ידיעהולבחוןלהעריךניתן

מעמדושל
המחול

כאמנות
שוות-ערך

חלקןאשר ,הספציפיהסגנוןשל IIידע IIלהמתייחסות ,מקצועיות

 , IIוקדשראהכזה IIבבחינת ,אקסיומותשלמעמדהשניםעםקיבלו

-להןשהסיבותהרי ,אלהמהנחות-יסודבחלקאמתישכאשרגם

כשהיו,ברורותתמידאינן-אסתטיותוחלקןהיסטוריותחלקן

אלה,הנחותשלבאמיתותןאי-פקפוקאינרציה,שלסוגמתוך

הנחותעוברות-יותרומבוססיםמעמיקיםובהבנהבידעוחוסר

הרלוונטיותמידתשלמספקתבחינהללא ,לדורמדוראלה

בעולםהשונותההתפתחויותביןפעריוצרזהמצבשלהן,

מלמדיםאנובוהאופןובין ,והמחולהתיאטרון ,האמנות

העתיד,שלהמחולאנשיאתומכשירים

מתרשמתאני ,מחולואנשימוריםעםומפגשיניסיוניפיעל

להוראתמוקדשיםרבהומחשבההתכוונות ,מאמץ ,זמןכי

מהגבוהותהןוהאינטגריטיהענייןרמתומקצוע,מקצועכל

ההסתכלותזוויתחסרהרבותפעמים ,זאתעםשיש,

הוראתוודרכיהמועבר IIחומר IIהנבחןבה ,יותרהרחבה

שלכסוגגםאםכי ,כאמנותרקלאהמחוללתפיסתביחס

II ידעII , 

 IIידע IIהמושגתפיסתכיאהיזהרמלמאהמוצאנקודת

שלותועיוהמקצהאמונותשלןסיסבבתמדוהעהיא



ןבאןפןריישבאןפן-ךכלןאי ,חןלמהבהןראתםשיעןאנןןתןארןתיחהב

ברצןניהאמנןיןת.שארביןהמחןלשללמעמדןתאיאחרזןסהיתפ-יףקע

קירתסךרד ,במחןלללמידהיחסןתיהמת ,חשןבןתןתדנקןמספרראיהל

 ,בפרטבמחןלןלידע ,בכללעלידבהתייחסןתהרןןחןתןהבעיןתלמןתיהד

בכןןנתיאיןאקדמאית.ןחשיבהפרקטיקהשללשילןבהתייחסןתןמתןך

פניעללהעלןתאםכי ,המןעלןתהסןגיןתאתןמפןרטמקיףבאןפןלנתח

המחןלעןלםשלבפתחןכיןםהעןמדןתעיקריןת,נקןדןתאןתןאתהשטח

עצמאיתכאמנןתהןמעמדןבקידןםמפתחנקןדתמהןןת ,לדעתי ,ןאשר

הקלאסי-מןדרנילמחןלבעיקרמתייחסהמאמר .לימןדכמקצןעןהן

מחןל,הןאבאשרלמחןלהמשןתףכלןלמרןת ,השןנןתבמסגרןתהנלמד

אחרים.ןבז'אנריםבסגנןנןתעבןדהדרכימקרןבלהכירמתיימרתאיני

המחזל?שלעהידגזףהזמ

 :עיקרייםקשייםשלןשהעןלים ,המחןליהידעבשאלתלטפלבבןאנן

המערבית.בחברהבעיקר ,"ידע"המןשגנתפסבןהאןפןהןאהראשןן

ןרמתן?מהימנןתן ,טיבןאתןלבחןן ,להגדירןניתןכיצד ?"ידע"ןמה

שימןשעןשיםאנןןכיצד ,מהדברןיןדעיםלןמדיםאנןדרכיםבאילן

 ?"יןדעים"אנןאןתןבדבר

עליהמהןת-המחןליהידעגןףשלהייחןדיטיבןהןאהשניהקןשי

הןאהשלישיהקןשי .זהמאמרבהמשךהרחבהביתראעמןד

 IIהמסןרתי IIהמחןלבעןלםהקייםלידעהספציפיתבהתייחסןת

רןןחתאשר ,ןהמןדרני)הקלאסילמחןלבעיקרכאןמתייחסת(אני

היכןלתןבין IIלרקןד IIןיכןלתידעביןלהפרידהנטייהבן

 ,הביצןעי ,הראשןןמהסןגלידעלייחסנןטהזןהפרדה .""לחשןב

הקןגניטיביתןהחשיבהשהידעבזמןןמעמ,דחשיבןתיתר

גןרמיםגםאםכי ,מיןתריםרקלארבןתפעמיםנחשבים

בנןסף, ."אמיתית"ההעבןדהאת IIלחסןם IIםיהעלןלמפריעים

המקצןעןתביןהפרדהתןךהמחןלמקצןעןתנלמדיםכללבדרך

באןפןאשר ,שןנןתסיבןתזןלהפרדה ."עיןניים"ןה IIמעשיים IIה

השלטתהדןאליתהתפיסהאתפיהעלהפכןפרדןקסלי

אלחדרההיא(מהןיהדןת-נצרןת-איסלאם-הדתןתבשלןש

לעןמתנחןתהמהןתבגןףהרןאה-המערבי)הערכיםןלםע

 ,זןגישההפךהקלאסי-מןדרניהמחןלעןלם .ןהרןחהדעת

קןפלנדר'רןגהנןדעהמחןלמבקרשכינהמהאתןהןליד

- IIנ [Roger Copeland הגןףשלנקמתןII . 

דברהינןהמחןלשלהידעגןף ,נדמהשלעיתיםלמהבניגןד

בחמישיםןבעיקר ,הקןדמתהמאהבמרןצתביןתר.דינמי

כמעטןהתרחבהידעבסיסהתפתח ,האחרןנןתהשנים

המחןלןחקרהמחןלבתחןםהתפתחןיןת .הכרללא

כגןןידעתחןמיהתפתחןת ,ב) IIןבארהבאירןפה(בעיקר

השןנןתהסןמאטיןתןהשיטןתמכניקהבין ,קינסיןלןגיה

התפתחןיןת ,ןאחרןת)פלדנקרייז ,אלכסנדר(שיטת

-החינןךמחקרןבתחןמיהאחרןתהאמנןיןתבחקר

גןףשלןביסןסןלפיתןחןרבןתהתרמאשרתנןפהיצרן

לאמנןיןתביחס ,באיחןר-מה . IIהמחןלי IIהידע

הפיסןל ,הציןר ,התיאטרןןהמןסיקה,

יעצמאידעגןףכברזהישלהן-ןהארכיטקטןרה

 ,בחןקים ,בתכנים ,נןלןגיהיבטרמהעןסק ,ןמןכר

-תחןםלכלפיןתציהספהפעןלהדרכיבןםיכללב

עצמאי,גןףלידיןליחהמהידעףגןבשגןמתחתמתפ

דחאןפשןט,ןאינהזךיתהלןנים.חרהאםיןרבעשבעיקר

ןטעיתמהסברההאהןךיהתהללשןכדרב

 ,כברירתזכהשתסטיילדןאהגישההמ

האמנןתיהביטןי ,זןסברהפילע .לאמנןיןת

ןלכןהיןצרשלספןנטנירגשןתפרץןמבטא

 "ביןתיקטייאןב"חשיבהןבדרכיבמןנחים

 ,המןדרניהמחןלשלפריחתןעםרבחיזןק

אל .המחןליןהביטןיהיצירהשלהראשןני

התיאןרטיקןמתייחסהאמנןתיהביטןי

בחינןךרבןתהעןסק ,] David Bestנ

יםמדעןהםליןכשמה

תבענןה ,] fallacyנ

החינןךאלחסתייהמת

סןבייקטיביבעיקרןהינן

לבחינהניתןאינן

קיבלהזןגישהחיצןניןת.

כמקןרבגןףהאמיןאשר

שלזן IIרןמנטית IIתפיסה

בסטדיןןידןהאסתטיקן

 ,המחןלשללאסתטיקה

ings ןity ofFee ןRationa על

ז heבספרןמדברהןאכאשר

האמנןת.אלהסןבייקטיביסטיתהגישה

שהיצירההבלתי-מעןרערתהאמןנה

שלבמןבןסןבייקטיבייםרגשןתשל

קןגניטיביתןלהבנהלתפיסהניתן

ןזיכרןןהבנהקןגניטיבית,חשיבה

ימנעןשהם ,ישירהרגשיתלתגןבה

נכיראםרקהנכןן.הןאההפך

אמנןתיחינןךלהעניקנןכלןההבנה

הןאהבעיהשןרש ,לדברין

ענייןהןהאמנןתשלןההערכה

II פנימירגשII "שאינן ,"ישיר

כיהאמןנהקיימתןרציןנאלית.

היכןלתאתןיעצרןיגבילן

אןלם .טהןריםאמנןתייםרגשןת

החשיבהשלהמהןתיבתפקידן

בדרךןרק ;משמעןתןבעלבהיר

מקןמםעלבצדקלהתעקששעלינן

בזמןבןאישי.חןפשנאפשרזן

לבטללנןאל ,באמנןתהרגשןתשל

התבןנהשלחשיבןתןאת l .ןהחשיבה

כיהפשןטהמהסיבהזאתכל

בנפרדלהיבחןיכןלןאינן ,האנןשי

האמנןיןתמשאריןתרעןדהמחןל

רביםהסןבייקטיביסטית.

 ,הרקדןשלהסןבייקטיביןתהתחןשןת

באןפןהמחןלאתןלבחןןלדןןלעסן,ק

גדןלחלקכיהעןבדה .בלבדאלה

הינהטיבהשמעצםחןןיה-המחןלית

הבעיהעםבשילןב ,ןסןבייקטיבית

נקןדתיןצרת-ןחד-משמעייחידדעי

לחלןטיןןמיןתר ,שבלתי-ניתןמהטןענים

בגןףןמתחןללקןרההמחןל

משמרןלפיכ,ךזה,מקןנטקסט

התפיסהאת

ביןלבלבלנןטיםבןמהעןסקים

היכןלתןביןהצןפהאןהיןצר

תחןשןתעלמבןססשאינן

החןןיהדרךנרכשמהידע

אישית ,הןליסטית

מתחןםמןרכבאינןשהמחןל

רביםנתפסיםאליה ,תןרפה

 .המחןלבחקרלעסןק

מתעצםהמחןליהידעבהגדרתהקןשי

אן IIפןרמטים IIגםאםכי ,שןניםידעגןפי

הןאבהםשןנים IIצבירהמצבי IIןמעיןהידע,

עלכילןמרניתןי.ןביטןשימןשלידימןבא

רקלאמכילשהמחןלכיןןן

נרכשבהןשןנןתדרכים

הןאןדרכם "מאןחסן"

הידעגןףאתלהכירמנת

 ,בביצןעןלהעמיקלחקןר ,להתנסןת ,לחןןתראשית, ,ישהמחןלשל

המעשיתהלמידהערןציהםאלן .למחןעבןדןתשלןהערכהיצירה

הלמידהללא .משליםתיאןרטיבידעהמלןןים ,ביןתרהמהןתיים

התיאןרטיתשהלמידהכיןןן ,במחןלרלןןנטיתלמידהאיןהמעשית

מחןל,מבקרגםהעשייה.עםהבאתייהחןןיהמרכיבאתחסרהבלבד

ןהעשייההלמידהבחןןייתלהתנסןתלפחןתצריכים ,טןבהיסטןריןןאן

 .מןרכבןתהאתלהביןמסןגליםלהיןתמנתעל ,במחןל
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 "תיאןרטי"ההידעקייםהמעשייםהאספקטיםעלבנןסף

 ,ןתנןעהמחןלניתןחשלןמתןדןתגישןת ,תיאןריןתהמןכר:

ידע ,האמנןתשלסטןריהיןהאסתטיקהשלתיאןריןת

 ,מןסיקה ,ןהקינסיןלןגיהמכניקההבין ,האנטןמיהמתחןמי

במחןלחינןךןאנשימןריםלרשןתןעןד,הפקה ,תאןרה

ןהןראהלמידהחינן,ךשלןמןדליםתיאןריןתעןמדים

ןעןד,פסיכןלןגיןתתיאןריןת ,למחןלןספציפייםכלליים

מגןןנןתבדרכיםלהכרהניתןהזהרחב-הידעהמגןןן

 ,החןןייתיתהלמידהביןלנןעיכןלהדגש ,ןעשירןת

הןאשןנים,שילןביםאן ,הקןגניטיביתההתנסןתית,

במהלך ,בטכניקההעןסקשיעןרכדיתןךללמידהניתן

 ,"תיאןרטיייבשיעןראןהכןריאןגרפיהעבןדת

הצןרךמתןךקןרההמחןלשלהידעגןףגיבןשתהליך

מןכר,בעלת-ערךעצמאית,לאמנןתלהפןךהמחןלשל

בעןלםבהדרגהמתגבשים ,שהזכרתיהתחןמיםמתןך

דרכיפיתןחתןךבמחןללעסןקהמנסיםידעגןפי

 ,ןפעןלההתייחסןתשלןכלליםמןדלים ,חשיבה

שהם-ןטרמינןלןגיהאינפןרמציה-ןכמןבן

בסיסמהןןיםאלןלמחןל,ןייחןדייםפנימיים

ןמאפייניםמרכיבים ,תכניםלבחינתמשןתף

הטכניקןת ,הסגנןנןת ,אנרים'הזאתהמייחדים

לגןפידןגמאןתהמחןל,שלהשןנןתןהמסןרןת

אשכןל-שלהתנןעהבחקרלמצןאניתןאלהידע

מתןךשהתפתחהידע(גןף "כןריאןלןגיה"ב ,ןכמן

ןאשר ,] Labanנלאבאןרןדןלףשלעבןדתן

ןהןבאירןפההןןלהתגבשלהתפתחממשיך

 ,] Beneshנבניששלהמחןלבכתבבארה"ב),
ןאמנןתמחןל ,תנןעהחןקרישלבעבןדתם

אלמתייחסיםאלהכל ,העןלםבכלרבים

ןלא ,לןהספציפיןתהמערכןתדרךהמחןל

 ,המןסיקהמחקרהשאןלןתתיאןריןתדרך

אחרים,ןתחןמיםהאתנןלןגיה ,ההיסטןריה

לעסוקכךכלחשובמדוע
למידתו?ודרכיהידעבסוגיית

הדןאליסטית,שהגישהמשןם ,ראשית

מצמצמת ,לעילסקרתיאשר

מפחיתההיאןמיןשנת, ] reductionistנ

שהיאבכךכאמנןתהמחןלשלמערכן

שלאחדלפןיןתררבהחשיבןתמעניקה

אלןמתייחסת ,המחןליתהחןןיה

כאלהמןרהןאףהכןריאןגרף ,הרקדן

מקןטלגגןרםכלבה ,במערכתכלים

ההפרדהןמגביל,צרבאןפןןמאןפיין

אתמנציחהעיןני""ן "מעשיייבין

1fIRr~1 2 

בכלקןרהשהמחןלבזמןבן ,ןהדעתהנפש-הגןףהפרדת

בן-זמנית,ןמרגישחןשב ,נעהמבצעהרקדן ,כאחתהזןהישןת

זןחשיבה ,] dance thinkingנמחןלית,חשיבההינהחשיבתן

אחרים,חשיבהסןגיעםלהשןןאהניתנתנהיןא ,ייחןדיתהינה

שהןאתןךרקדניןאתמנחהבסטןדיןהעןבדהכןריאןגרףגם

 ,ןהקןגניטיביןתהרגשיןת ,האינטןאיטיביןתיכןלןתיןאתמפעיל

 ,מןדעשאינןןביןמןדע,באןפןאןתןןמפתחבהןמכירהןאאםבין

מהןןיםכןריאןגרפיהאןביצןעכילןמרניתן ,אחרתמזןןיתבמבט

הנרכשידעזהןייחןדיים,פרמטריםלןאשרןמיןח,דשןנהידעסןג

הןאצריךכךזה,למדיןםספציפיןתשהןבדרכיםביטןילידיןבא

 ,הידעשהגדרתהעןבדה ,להיבחןעליןאףןכךלהילמ,ד ,להתפתח

-פשןטהמשימהאינהלבחינתןןהפרמטריםרכישתןדרכימרכיבין,

היאעלינןהמןטלתהאחריןתןתקפןתן,קיןמןאתלבטלבידהאין

ןאףהטרמינןלןגיה ,הפעןלההחשיבה,דרכיאתןלפתחלהכיר

באןזלתהכרהתןך ,זןבדרךלמחןלהתייחסןתשיאפשרןהפרמטרים

מחןלי,הידעמכלןלאתלהכילהןןרבליתהשפהשלידה

מצדגישהבשינןיחשהאניהאחרןנןתבשנתיים-שלןשכילצייןברצןני

יןתרשמעתיבעבראםתיאןרטי",ייהנחשבלידעןחינןךמחןלאנשי

הרי ,המחןליתלעשייהזהידעשל "הרסני"ההפןטנציאלבדברטיעןנים

חןסר-החשיםמחןלןאנשיתלמידיםעםנפגשתאניןיןתריןתר ,שכיןם

ללאהגןפנית-רגשית,החןןיהעלבעיקרההמןשתתתמעבןדהסיפןק

 ,למחןלןהאינטגרליתהספציפית ,האינטלקטןאליתןההתפתחןתהגירןי

רקדניםעםלראיןנןתמחן"ל,המגיעןתמחןללעבןדןתנחשפיםהם

אשרכןריאןגרפיםעםנפגשיםחלקם ,חסרמשהןכיחשיםןהם ,ןיןצרים

דבר-ןליצןרלחשןבלהגיב,,לאלתרמסןגליםלהיןתמהםדןרשים

נפרדןת,נחשבןבעבראשריכןלןתביןלחבראןתםהמאלץ

 ,במחןללבגרןתהלימןדיםתיתןכנשלןהתבססןתההתפתחןתהעם

ןמהיעדר ,המחןליהידעבגןףמהחסרהנןבעבקןשירביםמןריםחשים

המןקדשהשעןתמספרביןהקייםההפןךהיחסבן,הממסדיתההכרה

הבגרןתבתעןדתמשקלםןביןןכןריאןגרפיהטכניקהללימןדיבפןעל

ההכרןתחןסראת ,בעצםאןי,המחןלבידעהאמןנהחןסראתמשקף

המערכת ,כלןמר ,זהידעלבחןןניתןבהןהדרכיםעםןמכאןעמן,

ביןשםעןשיםשאנןשמהבאמתמאמינהלאעדייןהאקדמית-מינהלית

אתחסרההיאן/אןייבעל-ערך",משהןללמןדזה-ןהאבקהזיעהענני

אנשי ,אנןגם-שמאאןןלבחינתן,להבנתןהמידהאמןתןאתהכלים

אנןןהאםמלמדים?שאנןמהשללערךמןדעיםבאמתלא ,המחןל

מהן? ,כןןאםבעל-ערך?משהןןמלמדיםלןמדיםבאמת

הןגישלןעבןדתםהאחרןנים,העשןריםשלהחינןךפילןסןפיןתמתןך

 ] Arnaudרידארנן ,] Paul Hirstנהירסטפןלכגןןהחינןךבתחןםדעןת

החינןךבתפיסןתכיןםמקןבלאחרים,ןרבים ] Polanyiנפןלאני , Reidנ

עיקריים:ידעסןגיחמישהעללדברלמחןל

כמן ,"יך"אהשלהידעזהן- ] practical knowledgeנפרקטיידע , 1

-שקרןיבמה ,בגןףהמאןחסןידעזה ,פירןאטלבצעאיך ,למשל

ביטןילידיןהבא ,ןתרגןלהתנסןתדרךהנלמדידע- "השריריהזיכרןןיי

בהןראתמאמצינןרןבממןקדיםבןהידעסןגזהןןהביצןע,העשייהדרך

מכל,יןתרלהעריךהמחןלאנשינןטיםאןתןהידעןזהן ,המחןלטכניקת



האקדמי-הממסדאותוהידעזהו ,פרדוקסליבאופן

הואכאשרגםידע,כגוףלהעריךבמיוחדמתקשהאמנותי

היכולת.אתלהעריךיודע

- ] knowledge of feelings] IIתחושתי /רגשי"ידע . 2

בתוכו:משלבזהידע

 ] proprioceptiveפרופריוספטיידע-פיזיותתחושות.

] knowldge , שלהחושיםיערוצדרךונרכשהנחווהידע

הגוף.מבצעאשראתמבפניםלחושהיכולתכלומר, ,הגוף

וכד'.צער/אהבהכגוןרגשותשל-רגשיידע.

פיזיים-בדימוייםשימושלעשותהיכולת-לדמייןהיכולת •

 .ורגשייםמנטלייםובדימוייםתחושתיים

ארנולואיסהוארציניבאופןזהלידעוהתייחסשהגדירהראשון

 " Aestheticבמאמרוטועןאשר ,בריטידעותהוגהרי,ד

" Knowledge in the Arts וידיעהחשיבהביןנחרצתשהפרדה

וגםלתחושותגםמתייחסהוא(וכאןורגשותאח,דמצד

מהותילינראההרגשותגורם"נסבלת.בלתיהיאלאמוציות)

נקודתזו ...האמנויותשלולהבנהלידע ] intrinsic [ופנימי

לחלוטיןניתניםבלתיאםגםרגשות, ...הוליסטיתמבט

שלבחייושקורהמהמכלנפרדבלתיחלקהינםלהגדרה,

היאהרגשההאדם). ,(קריהמודעהפסיכו-פיזיהאורגניזם

 211 .האדםשלהמודעהניסיוןשלהכולללתוכןמיידיתמודעות

התפיסותולביסוסלקידוםרבותתרמהרידשלתפיסתו

שלולחייולחינוכורבהחשיבותבעלידעגוףבאמנותהרואות

 .האדם

3 . II ידעאו "ישירידעII הכרותמתוךdirect/acquaintance II [ 
] knowledge -והתנסותהכרותמתוךהבאלידעהכוונה

 /יצירתיתבעבודההתנסות-למשלמה.דברעםאישית

זהידע .התנועהשלחוויה/התחושהאו ;הופעה/אימפרוביזציה

מרכיביו.סכוםעלעולהשלמותואשר ] gestalt [גשטאלטהינו

שימושבויש . IIפירוק IIלניתןאינוולכןבעיקרוחווייתיהוא

לאמנות,בלעדי)לאכי(אםייחודיוהואבאינטואיציהרב

ושוב .האדםשללחייוהאמנותשלחשובהתרומהומהווה

מגע ,'הכרות'מתוךידע ,'ישיר'ידעישנו IIריד:אומר

אמנות.יצירות ,מקומות ,אנשים ,דבריםעםאינטואיטיבי

מאודשונהקונספטואליבאופןהינוואינטואיטיביישירידע

באופןאולםלדיון.הניתןכזהאורפלקטיביעובדתימידע

תמידעובדתיידעומפותחת,בוגרתובהתנסותקיומי

 3 ."זהאתזהמשלימיםהםיח,דהולכיםהשניים .מעורב

ידענצברשדרכוכיווןביותרחשובזהידערידשללדבריו

ידעשרירי.ולזיכרוןמעשילידעאחר-כךשהופךחווייתי

החוויהאתומהווה ,הוליסטיהואטיבומעצםגםזה

ידע .האמנותיתהעשייהעםבמפגשהמתרחשתהישירה

גםנוגעוהוא ,החושיםבמערכתבעיקר ,בגוףנמצאזה

מאודשחשובהעולהמכאןוהנחבא.מודעבבלתי

כיוון ,זהלמאגרולהתקשרלגעתהיחידשליכולתו

ולתהליךהיצירתילדחףחשובמאגרמהווהשהוא

 ,המכלולמן IIהדעת IIאתמוציאאינוזהידעהיצירה.

עלהמבוססים ,רביםואימפרוביזציהיצירהומשחקי

 " thinking onוא IIבתנועהבהיחש IIאשנקרמה

" your feet , חשיבהעםאינטואיטיביותהחלטהיכולותמשלבים

אלגםהמתייחסתאינטואיטיבית,חשיבהמעיןזוהיקוגניטיבית.

 " informedשמכונהמהאו ,"מיודעת"יכולתכאלהאינטואיציה

" intuition . כיהיאכיוםרביםוחינוךאמנותאנשישלהגישה

דרךחייובמהלךמתפתחת ,האדםשליכולותיוכלכמו ,אינטואיציה

עובדתי.ידעכולל ,כאןהמוזכריםהידעסוגיכלשלוהלמידהההתנסות

כיוחושביםטועיםרביםשאנשיםכיוון ,ביותרחשובהזונקודה

ולאמודעתבלתי ,על-אנושיתכמעטיכולתאיזוהינהאינטואיציה

האל,ידיעל ) IIאמן IIליותרניכרת(ובמידהלאדםהניתנת ,נשלטת

זו.יכולתלפתחלאפשרותמודעיםואינם
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באדםהמןטמעבידעמדןבר- ] tacit knowledgeנ "מןטמעייידע , 4

אשרחןןייתי-תרבןתיידעזהןןחברה,לתרבןתןשייכןתןגדילתןבמהלך

ןבדעתןבלבןמןטבעזהידע ,במלןאןבמיליםמבןטאלהיןתיכןלאינן

זיכרןנןתיי ,מחברהאןמקבןצהממשפחה,חלקהיןתןמעצםהילדשל

מעצביםןעקרןנןתחןןיןתןכן ,זהידעבמאגרמןטמעים "מבית-אבא

 ,השןנןתןחברןתקבןצןתמקיימןתאןתםהריטןאליםכגןןאחרים

איבכיתהללימןדיםהראשןןהיןם ,הבאת-העןמרטקס ,שבתערב

המשלבבאןפןחןתמםאתהםאףמטביעים-אחריםחניכהןטקסי

שלןניןאנסיםחןקיםהגןף,אתגםתיםיןלעהדעת ,הנפשאת

מידעחלק-במחןלזה,בידעמןטבעיםהםגםחברתיתהתנהגןת

ןאחזרןתשיעןרים,בזמןהתנהגןתןלדרכילריטןאליםנןגעזה

חבראןבסטןדיןתלמידהיןתןמעצםהרקדןלןמדאןתם ,הןפעה

חןקים ,הןפעהאןשיעןרלפניןהנפשהגןףחימןםטקסיבלהקה,

בלהקתהפנימיתמההיררכיההנןבעיםכתןביםבלתיפנימיים

הידעאתברקדן,המןטמעמהידעחלקהםאףמהןןיםמחןל,

 Knowing and Being ,בספרןפןלאנימייקלהגדירהזה

propositiona /עןבדתיידע /" .. ,שידעיי , 5 l knowledge [ 

know .. ,"נ ledge that "-בהבנההקשןרקןגניטיבי,ידעזהן

סיבןבהינןייפירןאטלמשל:עןבדתי,ידעבדרך-כלל ,שכלית

בנןיהירךמפרקיי ,"שלןהאנכיהצירסביבהגןףכלשל

גראהםמרתהיי i ""'ןכזןכזןתנןעההמאפשרת .. ,בצןרת

נרכשזהידע i ""'המןדרניהמחןלמחלןצןתהינה

מבןססעליןהידעסןגזהן ,למעשה ,בראשן"מאןחסן"

ןלןכיןם)רביםמדעניםידיעלהמאןתגרת(סןגייההמדע

ןבאקדמיהבתרבןתביןתרהרבההחשיבןתמןענקת

מתקיימיםאינםהללןהידעסןגיהעכשןןית,המערבית

הרבחלקןאשרהלמידה,תהליך ,מזהזהנפרדבאןפן

מפרידאינן ,לבגרןתמינקןתהחייםמהלךמעצםקןרה

מגןןןאתהלןמדמפעילהלמידהבמהלךביניהם,

המעשיןת ,הרגשיןת ,התחןשתיןת-יכןלןתין

שןנןתבדרכיםמאןחסןזהמגןןןידעןהקןגניטיביןת,

יןכללאלעןלםכשחלקןהלןמ,דשלןבנפשןבגןפן

למללן,בניסיןןטעםאיןאן ,למללמתןרגםלהיןת

 ! .. ,פירןאטעללדברהטעםמה ,דברשלבסןפן

הרקדן?יודעזאתבכלומה
לעןמקלהבין ,פירןשןהמחןלעבןדתאתלדעת""

הגןףעלבןהאןפןאתמבצע,הגןףאשראת

בןהאןפן ,התנןעהמקןרמהןלפעןל,הספציפי

דינמית-הבאההתנןעהאלמקןשרתהיא

מבנהאתןלהביןלחןשהרקדןעלןמרחבית,

התנןעתיהתןכןשביןבקשרןלהכיר ,העבןדה

הןאהריקןד,ןמשמעןתרעיןןןביןןמבנהן

אתןלהרגישלהפניםמסןגללהיןתצריך

מנתעלשלןהתנןעהיןצרתאןתםהדימןיים

ןעלין ,הקהלעבןרלהעלןתםמסןגללהיןת

ןעמןקרחבבאןפןהמןסיקהאתלהבין

B jr24 

נןשאיםעללהרצןתצןרךלןאיןבלבד,בקצבלעמןדמיכןלתןיןתר

מתןךנעהרקדןכאשרןבדעתן,בנפשןבגןפן,אןתםלהביןעליןאלן,

אלעןברתזןןחןןיהבהרבה,ןעמןקהגדןלהשלןהיהחןןאלה,תןבנןת

סכןםמאשריןתרהרבהןמבטאלעיןנראהכזהמלאןעיצבהקהל,

ןמיןח,דיחידידעשלסןגזהן ,הרגשייםאןהןןירטןאןזייםמרכיבין

מחדש,הןפעהבכלאןתןליצןרצןרךישאשר

-המחןלביימרכביןלחברהיכןלתידע,שלסןגהינהגרפיהריאןכןגם

עלדבר-מהןמביןמיןדעמןדע,באןפן-ןצלילמרחב ,מבצע ,תנןעה

משילןבהנןבעידעזהןעשייה,דרךןהבנהידעשלשילןבהינההעןלם,

חןקישללהבנהנדרשהכןריאןגרףשהזכרתי,האספקטיםכלשל

רביםכןריאןגרפיםהתיאטרןן, ,המןסיקה ,האמנןת ,האסתטיקה

יןתראךחדשנית,ןבטכנןלןגיהבעיצןב ,פיזיקלייםבחןקיםעןסקים

התנןעה-שלןהעיקריהמדיןםשללהבנההכןריאןגרףנדרשמכל

שלשילןבתןךנרכשזהידעשלה,ההבעהןיכןלתמרכיביההאנןשית,

כיןםפןניםרביםכןריאןגרפיםחלילה,ןחןזרניתןח ,חקירההתנסןת,

מחןלעבןדתמהם,אחדרקהןאפןרסייתןןיליאם ,המחןליהידעלחקר

חןקישלהפנמהתןך ,אלןמרכיביםביןלקשרהקשבהמתןךהעשןיה

חששבליזאתןעם ,לפעןלנןטיםהםשבןבאןפןןשליטההמדיןם

קסמהןזהכןחהזה ,ןמיןחדחדשמסןגידעמהןןה-אלןחןקיםלאתגר

האמנןת,עבןדתשל

חןקרהןא ,בעיקרעיןניהפעםמחןלי,לידערבןתהןאגםשנזקקמי

אתלהביאמנתעלהמבקר,אןהאסתטיקן ,ההיסטןריןן-המחןל

ןטרנדיםאנריםיז ,סגנןנןתןלנתחלזהןתאמיתי,דיןןלידיהמחןל

זיהןישיטןתלהכירעלין-מסןיםיןצרשלבעבןדהלדןןאן ,שןנים

כןןנןתיןאתהיןצרמצפיןבהןהדרכיםאתלהביןתנןעה,ןניתןח

בתחןםהמקןבלתבטרמינןלןגיהןלהשתמשעצמןבמדיןםהאמנןתיןת

לןיאפשראלהניתןחבטכניקןתהשימןשעצם ,רבןתפעמים ,המחןל

ןימנע ,צפהבההעבןדהשלהמיידילרןבדשמעברדבריםלגלןת

המחןל,הבנתעלמבןססתשאינהאישיתלפרשנןת "גלישהיי

לב-אתהמהןןים- "ןהיצירתיביצןעי""ההידעשסןגיהןאהאבסןרד

למערכןתעדייןקשהשעימםהידעסןגיבדיןקהינם ,המחןלשללבן

אתמאןדמעןדדןתהןלהתמןדד,למיניהןןהמינהליןתהאקדמיןת

ללמןדלכלראשיתישכךלשםאןלם ,ניהמחקרי-עיןהידעפיתןח

מחןליןת,מחקרשיטןתןלהכיר



מחןל?כאנשילינן yה Yהשפישזהלמצבהאם
אנןבתןכן ,מסןיםןתרבןתיחברתימיליהבתןךןיןצריםעןבדיםאנן

אלינןשיתייחסןברצןננןאםתקציבים.לעןהכרהעל ,דרכיםעלנאבקים

באןפןבןןלדןן ,המחןלשלהעיןנידעיהבגןףגםלשלןטלינןע ,ברצינןת

כדירגןן'ןהזהטרמינןלןגיהאתלהכירעלינןןברןר.רהןט ,מבין

שאנןהעבןדהחשיבןתאתןמהןתן,הפרקטיהידעחשיבןתאתלהסביר

לדעתן ,לנפשןגםאםכיהתלמי,דשללגןפןביחסרקלאעןשים

עבןדתאתלבקרמסןגליםלהיןתעלינןהחברתי-תרבןתי.ןלחינןכן

אמנןיןתעםגםהכרןתמתןךןמיןדע,מןדעבאןפןבהןלהעמיקהמחןל

האסתטיים ,החברתייםןהקןדיםהדימןייםעןלםעםאחרןת,

 ,לתלמידינןזאתכללהעבירמסןגליםלהיןתעלינןןהתרבןתיים.

המעשיןת ,הקןגניטיביןתיכןלןתיהםאתלהפעילמהםןלדרןש

המעשיים.בשיעןריםגם ,זמןבכל ,שלהםהדמיןןןאתןהרגשיןת

הביצןעשלבאתלעבןריןכלהןאכך ,יןתרןיביןידעשהתלמידככל

המחןל.אמנןתשלהקסםאתהבמהעלןליצןריןתר,טןבהאןטןמטי

ןמלא.שלםכאדםלאתגרןעלינן

שישהרי ,הבאיםהרקדניםדןרןתאתכראןילהכשירברצןננןאם

לפניעכשןןיים.כןריאןגרפיםעןבדיםשבןהאןפןעלהדעתאתלתת

הספיקההיאמאזכלי".הןאהרקדןייגראהם:מרתהאמרהשנים

שהןארקדןמחפשיםהעכשןןייםמהכןריאןגרפיםרביםבה.לחזןר

בתהליךיןתרןמלאעמןקחלקשייקחרקדן ,"כלייימאשריןתר

בראיןןשנאמרן ,הבאיםהדבריםמעידיםזהשינןיעלןהביצןע.היצירה

בלטמנהלת ,] Irsity Cadusoנקאדןזןאירסיטיעל-ידיייהעיר",לעיתןן

שןתףאלא ,מאלתררקאינןהיןםהרקדןיי :] Gulbenkinנגאלבנקיאן

 ,מעןלןתןמןסיקליןתרגישןתבעללהיןתחייבהןאביצירה.

חייבהרקדןלכן .הזמןכלןליצןרלהמציאממנןמבקשןהכןריאןגרף

 4טכנית."מבחינהמאןדמיןמןגםבבדןבדחכם,להיןת

 ,לבמהעבןדןתיןצריםכשאנןמכןןניםאנןןאלין ,פןעליםאנןבןהעןלם

העכשןןייםדינןתלמיןכן ,למןפעיםהבאהקהלבמהירןת.משתנה

ידיעהןדרכי ,חדשידעעלהאמןניםדןרןתמתןךבאיםןהעתידיים

התפתחןתעםבמהירןתמשתנהיןדע-כל""כהמןרהשלמקןמןחדשןת.

משתניםאנןגםהאם ".ידע"השלןמעמדןמהןתןגםןכך ,האינטרנט

מתלמידינןכמהשלנן?ההןראהדרכיאתגםבןחניםאנןהאםבהתאם?

בלב,דפרקטיןתהןהסיבןתהאםהמחןל?במסלןלממשיכיםהבןגרים

אליהםשההתייחסןת ,דייםמאןתגריםשאינםמרגישיםהםשמאאן

 ?"גןףייעןדכאלהיא

שיח-הדןמבטלבהבתקןפהנמצאיםאנן ,-21ההמאהשלבתחילתה

בז'רגןןכלשהי. "אןבייקטיביתייאמתשלקיןמהאתהפןסטמןדרני

רגשית."אינטליגנציהייןביניהןאינטליגנציןתריבןיעלמדבריםהחינןכי

פיזיןלןגי-בסיסישחשיםשאנןלרגשןתגםכימעידיםרביםמחקרים

בןזהבמצבשלנן.החשיבהמתהליכינפרדיםאינםהםיןכ ,כימי

רק ,במבחןהזמןכלעןמדןתשהןאסןגמכלידעשלןאמינןתןתקפןתן

באפשרןיןתלהרהרמבלילעיתים-דבקיםעדיין ,המחןלאנשיאנן,

שבעל-פה.כתןרהקיבלנןאןתןבידע-אחרןת

ביחסהמחןלשלהנחןתמעמדןאתלהנציחלהמשיךרןציםאיננןאם

אתןלחקןרספקלהטיל ,שאלןתלהעלןתהזמןזה ,האמנןיןתלשאר

תחןם :המחןלתחןםלא "ןנכןתיחנייבדרךינןלעבלנןישקהאקסיןמןת

להיפתחעלינןמלמדים.אנןבןןהאןפןשלנןהמקצןעיהאתןסהידע,

 .ןחדשיםאחריםןידיעהידעיסןגשלןבתקפןתםבקיןמםןלהכיר

לאעדיין ,המחןלאנשי ,אנןגםכילינראה ,כמעטפרדןקסליבאןפן

מנתשעל ,היאהבעיהידע.כתחןםהמחןלשלןלייחןדןלכןחןמןדעים

התיאןרטיבידעגםןלהעמיקלחקןרללמן,דעלינןלעןמקאןתןלהבין

המתגבש.

אינטגרליכידע ,מעשישאינןבידע ,המחןלאנשי ,אנןשנכירככל

המןסדןתגםןבתןכן ,לנןץשמחןהעןלםגםיכירכן ,המחןליתלעשייה

ידע.שלכסןגהמחןליתבעשייהלמיניהם,

 :מקיס 'מרא
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 , Linden Gardensב-לבלטסטודיוווסדהאודריכשפתחה ,-1930ב

ויכולתגוףמבנהבעלירקדניםורקאךשירתובוכמקדש,הבלטנתפס

וסודהאודריהקלאסי.הבלטשללאסתטיקהשהתאימואנטומית,

יופיבעלייחודיכיצורהרקדןאוהתלמידאתתפסהזאת,לעומת

אתהתאימההיאאחר.למישהולהידמותלנסותצריךשאינומשלו,

למהפכנית.שנחשבה ,זולתפיסההבלטהוראת

הבלטממסדמצדחריפהובהתנגדותהבנהבחוסרנתקלהווסדה

אליהמשכההיאזאת,לעומתפעילותה.שנותארבעיםבמשךהאנגלי

תלמידיםאליההגיעובעולם.רביםממקומותבלטותלמידירקדנים

ואףמקנדה ,ב IIמארהאירופה,ומצפוןממרכז ,הבריטיהעמיםמחבר

~jijj!liii!~16 

ב"דוןנר'נהונד'הבר'ןאר'ק

אנטונ'צ'לוס:ק'שוט",

-סתוך:"בלר'נהקר'קס"
נד'השלורשס'סוס'ס Tצ

Erick Bruhn and Nadia 
," Nerina in "Don Quixote 
, photo: Anthony Crickmay 

om: Ballerina-Portraits ןf 
mpressions of Nadia ןand 

. Nerina 

דומירייס,וריתנ ,מרוזאמירההיוהישראליםידיהתלמביו .מישראל

 ,תלמידיה .) 1970-1967 (ואנוכי ] Domy Reiter-Sofferנרייטר-סופר

מוצאם.לארצותשובםעםאודותיהעלסיפרותרומתה,אתשהוקירו

בקנדה,בארצות-הברית,קורסיםלהעבירהוזמנההיאמכךכתוצאה

שלהבלרינותובהםמפורסמים,רקדניםתלמידיהבין .ועודבדנמרק

 ,] Doreen Wellsנווילסדורין :] Beryl Greyנגרייברלהמלכותיהבלט
הידועההפוסט-מודרניתוהרקדנית ] Pamela Fosterנפוסטרפמלה

בלקמגיהידועההמורה .] Valda Setterfiledנסטרפילדולדה

מגישתהניכרחלקוהמיישמתיורק,בניוהפועלת ,] Maggie Blackנ

תלמידתה.היאגםווס,דהשל



 ] Nadia Nerinaננרינהנדיהגםהיתההידועותתלמידותיהבין
כרקדניתנודעהלמשל,נרינה,הבריטי.המלכותיטבלהשלמהבלרינות

לצידה.לרקודדייםגבוהיםגבריםלמצואקושיוהיהבמיוח,דגבוהה

הגובהייחסרון"אתלהפוךלהתעזורשזוכדיווסלדההגיעהנרינה

ליתרון·

כלשלהאישייםשהנתונים ,היתהווסדהשלהמוצאודת,נקואכן

הפיזיותותגבלהמהרקדן.שלהאישיתלהתפתחותהבסיסהםתלמיד

אתלבצעמהרקדןמונעותשהןמפנילפשרה,בסיסמהוותלא

במסגרתאישיתלהתפתחותיסודהןאלא ,מושלםבאופןהטכניקה

הבלטללהקותדניםוהרקהרקדניותבחירת ,שניםןבאות .הטכניקה

הבלטשלהרפרטוארלדרישות IIמתאים /Iמבנהחייבההממוסדות

בשיטהלעתידהרקדניםאתללמדפהוהשאצמחהכ,ךמתוךהקלאסי.

גופנית.ביטויצורתולאותהתנועתייםקוויםלאותםכולםאתשתביא

גם ,להתקדםיכולתבלילבלט,הספרמבתינפלטוהתאימושלאאלה

ווסדהשלמתלמידיהשחלקמקרהזהאיןגדול.וןכשרבעליהיואם

פיזית.התאמהחוסרשלשיקוליםמתוךשנדחו ,"הממסדפליטיייהיו

בגופוהטמוןהמיןחדהפןטנציאלאתבאינדיןןידןאלשראתהמאחר

כיצדאןתוןהנחתהתלמי,דלכללבתשןמתהקדישהןברןחו,

 .גבןההליכןלתןלהגיע ,מגבלןתיןעםלהתמןדד

ייטיבהואכךטבעי,באןפןינןעשאדםככלןןס,דהשלמבטהמנקןדת

אינןהקלאסיהבלטשלןתניהתןבעהדרישןתתפיסתה,לפילרקןד.

אליןמקדשאינןהבלטהרןקד.שלהיכןלתברמתאלאלהתמלא,חייבןת

שלהמקסימליתיכןלתןלמיצןיעזרכליאלאקןרבנןת,להקריביש

ןהאמנןתי.הטכניבהיבטהרןק,דהאדם

בהיבטןרקדניתרקדןכלשלהאישיהכשרןןבפיתןחהאמינהןןסדה

אתלהתאיםלתלמידיהבלגרןםהיהלאעניינההמנטלי.יבטובההפיזי

 ,הרקדןשללקידןמןרעיןנןתיהאתלהתאיםאלאלרעיןנןתיה,עצמם

היכןלתבחשיבןתשהאמינהאףעלהייחודיןת.בעיןתיןןלפתרןן

כתזמןרת,הגןףאתראתההיאהכןל.חזןתבהראתהלא ,הטכנית

באןפןתמידבהםלהשתמששיששןנים,טןניםמערכתבעלת

אקספרסיבי.

ןהארבעים,ןשיםהשלבשנןתהבןדדיםהבלטמןריןביהיתהןןסדה

ןהאמנןתיתהריקןדיתההתפתחןתלטןבתהמןדרניןל

זרימהיןתרלהעניקיכןלהמןדרנישהמחןלהבינה

שבשניםלזכןרישהקלאסי.הבלטלרקדן ,ןתכןר

דהבעיצןמה.היתההמודרנילמחןלהקלאסיהבלטביןהמלחמהאלה

עלענהאשרמשלה,חןפשיבסגנןןמןדרני,מחןלשיעןריהעבירהןןס

להיכ ,באנטןמיהנרחבידעבעלתבהיןתהזמן.באןתןהתלמידיםצרכי

כגןן ,ספציפיתאנטןמיתמבעיהשסבלולמימיוחדבאןפןלעזןר

בל.מקןמהשןנןתפרןפןרציןתבעלמבנהאןסקןליןזיס

ילדיםיכלןאישית,בצמיחהלפלןרליזם,בחינןךשדגלההעןבדהבזכןת

גןפנייםנזקיםללאןלהתפתח,לרקןדלהמשיךבמיןחדכשרןניים

המשיכןשלאילדיםגםהבלט.שלהנכןןהביצןעאופןאתולהבין

השפהבהבנתהקואורדינציה,בשיפורנכונה,ביציבהזכןדלרקו

כשרונותיו.ועלמגבלותיועל ,גופםובהכרתהתנועתית,

המלכהבתפק'דנר"ברל

ב)'לוט:ב"שחמט",השחורה

פ'שר'ומאתנר"""ברלמהספר

Beryl Grey as the Black 
," Queen in "Checkmate 

from the book: Beryl Grey 
by Hugh Fisher 

לימודימתקופתרשמיםמקבץ

ווסדהשלבסטודיו

הברתרג'ל'שרכא , Dשעת"ךאר'עורהש
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קינסיולוגיה?היאמה
אנטןמיההתנןעה,תןרתהיאקינסיןלןגיה

זהןןמחןל.לתנןעה(שימןשית)פןנקציןנלית

האנטןמיבידעשימןששעןשהמדעימקצןע

ןבפיזיןלןגיה,בביןמכניקההאדם,גןףשל

ןבכךןבמחןלבתנןעההעןסקשללצרכין

המעשייםלתחןמיםתיאןרטיתתמיכהמספק

ןהןראה.כןריאןגרפיהביצןע,הריקןד:של

הכןללביןתר,רחבשטחמכסההקינסיןלןגיה

תנןעה,-ניתןחיאנטןמיה,רבים:תחןמי-ידע

 .ןפסיכןלןגיהתזןנהגןף,דימןיסןמאטיקה,

טןבהתהיההידעבמאגרשההתמצאןתככל

 IIשירןת IIלקבלבמחןלהעןסקיןכלכךיןתר,

המיןחדןת.לבעיןתיןןמענהיןתרטןב

הרקדן,אתמציידיםהקינסיןלןגיהלימןדי

מעשייםבכליםלמחןלןהמןרההכןריאןגרף

הימנעןתתןךבגןף,יןתרןיעילנכןןלשימןש

גםתרןמהישבכךמיןתרים.ןמעןמסממתח

רבןתכהשהןבמחןל,פציעןתלצמצןם

בשגרתמדיתכןפןתלעיתיםןפןגעןת

עןשהאינןהרןקדהרןב lןהחזרןת.השיעןרים

שלהחיצןניתבצןרהמתרכזבגןף,נכןןשימןש

אינןןבתנןעה),בתנןחהשלןהמתאר(קןהגןף

הקייםהתנןעהפןטנציאלאתבמלןאןמנצל
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סדןתןבמהלימןדיםבתןכניןתאןתןלכלןל

 ] Todאלסןןרת'טןדגבןהה.להשכלה
] Ellsworth , סןןיגארדלןלן] Lu lu Sweigard [ 

מןכמהאלן- ] Valerie Hunt [האנטןןאלרי

 Jדרכן.בתחילתהתחןםאתשקידמןהאישים

- CORDאתייסדןהם Congress on 

Research in Dance , םהתחןאתשדחףגןף

- CODAנןסדיןתרמאןחרמחקרים. Council 

of Dance Administrators -המןעצה

גםהנןשאאתןקידמהשעזרהמחןל,למנהלי

25בכן. לאןרלצאתהחלןהאחרןנןתהשנים-

כמןלמחןלמדעייםירחןניםקבןעבאןפן

Kinesiology for Dance -ןKinesiologyand 

Medicine for Danc , מתפרסמיםשם

שללהפיכתןתרמןאשרןסקירןת,מחקרים

החלןכן-כמןיןתר.ןמדעילמדןיקהתחןם

אנטןמיהספרי-בנןשאספריםלהיכתב

הןליסטיןת(גישןתסןמאטיקסןספרילמחןל



במחול.ושילובםומחשבה)נפשגוף,המשלבות

חלקהואהקינסיולוגיהנושאכאמור,

גבוההלהשכלהבמוסדותהלימודיםמתוכנית

בחוגיםשם,אוניברסיטאות-19בב. IIבארה

נבדקהמחול,בתחוםלמוביליםהנחשבים

ראשון;לתוארהמחוללימודישלהקוריקולום

אורגון,אוניברסיטתהאוניברסיטאות:(בין

אוהיופלורידה,אריזונה,יוטה,טמפל,

הקוריקולוםכללבכולן ;) UCLAו-ויסקונסין

הקורסיםמספרהקינסיולוגיה.לימודיאת

בכלבמדעי-הגוף,העוסקיםלמחול,במסלול

 19בכל .-12ל 3ביןנעאוניברסיטה,

אתלמחולמוריםמלמדיםהאוניברסיטאות

חשיבותזולנקודההקינסיולוגיה.מקצוע

התיאורטיהחומרשיישוםמכיווןרבה,

(חלקםהמוריםשלניסיונםעלמסתמך

מגוונת,בתנועהבעבר)מקצועייםרקדנים

ספרותהתפתחהבמקביל,ובהופעות.במחול

-במחוללעוסקיםספציפיתהמיועדת

-וכוריאוגרפיםמוריםרקדנים,תלמידים,

ולסייעבריקו,דפיזיותבעיותלפתורבניסיון

פציעות.ללאהתנועהיכולתלשיפורבמאבק

יהגהקינסיולומטרות

הידעאתלהעמיקמבקשתהקינסיולוגיה

-תנועתיהיבטעלדגששימתתוךהאנטומי,

בגוף,השוניםבמפרקיםתנועהוטווחיכיווני

ופעולתן.עיקריותשריריםקבוצותזיהוי

בנושאיםעוסקיםבקינסיולוגיהדומושגי-יס

שריריכיווץוסוגימישורי-תנועהכמו:

בתנוחההגוףעלהכובד-כוחוהשפעת

יכולתאתמפתחתהקינסיולוגיהובתנועה.

בתוךלהבין,הלומדיכולכך .התנועהניתוח

המפרקיםמהםשונות,פעולותביצוע

סוגימהםתנועה,מתרחשתבהםהעיקריים

רוטציה),אוכפיפה(כמוהאפשרייםהתנועה

האחראיותהעיקריותהשריריםקבוצותמהן

השריריהכיווץסוגמהוהפעולה,ביצועעל

ומהיפסיבי)"סטטי"/אקטיבי/(כיווץ

שליכולתםואתהאישיתהיכולתאתלהעריך

שביןבדרישותההבדלאתלהביןוכןאחרים,

כאמור,היא,התפיסהשונות.מחולטכניקות

מיותרמתחוהורדתהתנועהיעילותששיפור

 .במחולפציעותלצמצוםמביאים

ספורטלביןקינסיולוגיהבין

נחשבהגבוהיםהלימודיםשבתחוםמכיוון

לימודיהוגדרוהגופני,מהחינוךכחלקהמחול

בהדרגההספורט;ברפואתכענףהקינסיולוגיה

יותרספציפיבתחוםצורךלהיווצרהחל

הדרישותמבחינתרבשונישישמכיווןלמחול,

למשל,מחול.לביןספורטביןוההגדרות

התחומים;בשנישונההתנועהשלהאנליזה

החשובוהדברמדידההיאהתנועה-בספורט

במחולזאת,לעומתהמשתפר.ההישגהואבה

ויחסיתסובייקטיביתהיאהתנועההערכת-

הואהתהליךלעצמה.היאהתנועהומטרת

בעוד .שונההכוחאנליזתגםהחשוב.

ולכןניצחוןלשםהואהכוחניצולשבספורט

זמןלמשךובדרך-כללאינטנסיביהמאמץ

לשםהואהכוחניצולשבמחול,הריקצר,

זמןומשךאופיבעלהואולכןותקשורתהבעה

משתנים.

המטרהבהשגתמעונייןהאתלטועו:ד

ואיכותה.התנועתיתבצורהולאובתוצאות

הואהשגיו,אתתשפרמסוימתטכניקהאם

בקפיצהשקרה(כמואחרתטכניקהיזנח

בגלילת-הוחלפההמספרתקפיצת :לגובה

מרחק,זמן,שיפורהןהמטרותכלומר,בטן)·

והצורהאסתטיהואהדגשבמחולוכו'.גובה

יותר.הרקדןאתמענייניםוהקו

וסוגיהשרירכיווץבמהותגםשונילאתרניתן

ישספורטתחוםבכלשונים.התנועה

אומהירות(כמוספציפיתביכולתהתמקדות

אףמזומנותולעיתיםקפיצה)יכולת

למשל,(בריצה,בגוףמסויםבאזורהתמקדות

המירבית,היעילותשהושגהלאחרברגליים).

מגווןנדרשבמחולקבועה.כמעטנשארתהיא

בהתאםתדירמשתנותוהןתנועה,שליכולות

הכוריאוגרפיות.ולדרישותלמורה,לטכניקה,

עבודתשלהאנליזהגםמשתנהבהתאם,

השרירים.

אישיתאחריות

תחוםשלהתפיסהמבחינתהעיקריהחידוש

הרקדןהתלמידשעלהואהקינסיולוגיה

להיותצריךהואגופו.עלאחריותמוטלת

להישעןיכולהואואיןבתהליךאקטיבישותף

 ·הכוריאוגרףשלאוהמורהשלההנחיהעלרק

בזיהויובגרותכנותלגלותפירושהאחריות

בעייתיות,נקודותאורגישיםאזורים

(חוסרהתנועהאתכלשהובאופןהמגבילים

בביצועקושילזהותאוחולשה),אוגמישות

סיבוב).אוקפיצה(כמומסוימיםתנועהסוגי

פיזיותמגבלותביןהבחנהיכולתלפתחיש

כלל-בדרךהקשורות-לשינויניתנותשאינן

הגפיים,אורךכמו-השלדבמבנה

ואותןמסוים,מפרקצורתאוגוף-פרופורציות

לשינויהניתנותאלהלביןבהשלמה,לקבליש

(הארכה/ממוקדתשריריתעבודהוהמצריכות

עצמית,משמעתדורשזהכלשחרור).חיזוק/

לאזוריםספציפיתרגולבביצועועמידהנכונות

למסגרמחוץאלה,

~ 

א'א'ור

iנצlגט

'וצרכוך,בלאבחמ

רהדשעמודבעומס

עלשה jZומנ' nm ==::::::=::::::::::::======:::::=================כנב2ן r:כ~ 1-פגנ I iJ::2::::.נגב 1ם:םכ 1כל.
ה'רךבמפרקרוטצ'ה

עומס'וצרנכון,לאמבח

הברךוה'רךמתדקבשר'ר'

לאזורהנכוןבמינוןהכוחהשקעתאתלווסת

העקרונייםבהבדליםלהבחיןניתןכדהפעיל.

רלווה,פליה, :כמובמחול,היסודתותנועשבין

איכותעלהמשפיעדברערבסק,אוקפיצה

התנועתית.עוהביצ

מגבלותזיהויהואבקינסיולוגיהשובחמרכיב

(כמוביציבהאיזוןוחוסראישיותפיזיות

ובתנועה,ואסימטריה)קיפוזיסלורדוזיס,

נכון/אגןמנח-א'איור(ראההיציבהשיפור

מתאימים.תנועהפתרונותומציאתנכון)לא

והאפשרותהתודעהלהעמקתמתקשרזה

האלכסוב"ם.

of חIl lustratio 
the path of the 

external 
. oblique 
: 111 ustration 
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תזונה

ללמודהנכונה:התזונהבעקרונותלהתמצאיש

מודעותלפתח ,עיקריותקבוצות-מזוןלזהות

 IIתזונההערכת IIלנהלישהנצרך.למזון

המועדפיםהמאכליםמהםמזהיםבה ,עצמית

במידהנצרכותאינןקבוצות-מזוןואילו

גורמיםנכונהלאותזונהאיזוןחוסרמספקת.

המובילים ,ריכוזוחוסרחולשה ,לעייפות

 4לפציעות.

ביותרהבעייתייםהמקצועותאחדהואמחול

מצדשבו:הדואליותבגלל ,התזונהמבחינת

שלרבותלשעותאנרגיהלספקעל-מנתאח,ד

ובכמותמזיןמזוןלצרוךיש ,גופניתפעילות

הדרישותומאיד,ךולגובה,למשקלמתאימה

הןבמחול(והפונקציונליות)האסתטיות

העמוסהיוםסדרכמו-כן,רזה.יישמרשהגוף

מסודרתאכילהעלמקשהבמחולהעוסקשל

לבעיות-תזונהגורמתזודואליותומאוזנת.

המקצועיים.'הרקדניםבאוכלוסייתרבות

הרקדניםבקרבהאכילההפרעותשיעור

שבכללבעודניכר.הואיםיהמקצוע

 5%אצלאכילההפרעותקיימותהאוכלוסיה

הרקדניםבאוכלוסיית ,מהאוכלוסיה

 ,מזאתיתרה .-33%לכמגיעהואהמקצועיים

אנרגיהמאזןבעקבותהתפתחותהפרעות

בהופעתואיחורות)יקלורמדי(פחותשלילי

האוכלוסיהמכלל 5%אצלקיימות ,המחזור

ל-מגיעותהןהמקצועייםהרקדניםואצל

השלכותגםישנןאלהלהפרעות . 70%

בגלל(בעיקרהעצםבנייתתהליךעלשליליות

הסיכוןעולהמכךוכתוצאהסידן)חוסר

אםגם .שברי-מאמץ)(למשללפציעות

בתזונהשינויים ,התזונהבעקרונותתמצאיםמ

ת/תזונאיעםהתייעצותתוךלעשותיש

המתמחהמקצועאיש-(רצויוסמ;ךתמ

דיאטהלבנותעל-מנת ,ומחול)בספורט

 'ולחולשה.לעייפותתגרוםשלאמבוקרת

הגוףדימוי

תלבושת
למספרתלבושתואתלהתאיםהתלמידעל

 ;(עונה)האקלימייםהתנאיםמשתנים:גורמים

הסקה);(מיזוג/בסטודיוהטמפרטורהויסות

אז)/'ג(כמואורכולכלאקטיבי-השיעורסוג

(כמומשתנהאו ,בלט)שיעור(כמומתפתח

הפוגותמתקיימותבו ,קומפוזיציהשיעור

נטייהוכן ;צפייה)אודיוןלצורךבפעילות

מרובה).להזעהנטייה(למשלהרוקדשלאישית

מתח

הקשורבכלביותרתובענימקצועהואהמחול

בוויתור ,התזונהבהתאמתלו,המוקדשלזמן

כתוצאההנגרםבמתחאחרות,פעילויותעל

הכרוכותומהתחרותיות,למצוינותמהדרישה

להיותצריךהרקדןקהל.בפניבהופעות

שלרבותשעותבמשךוקשובעירני ,אנרגטי

אתגריםעםלהתמודמסוגלולהיותפעילות

מכךיוצאפועלוחברתיים.מחשבתיים ,פיזיים

הרקדןעלהמועמסרבפסיכולוגימתחהוא

הנושאאתלהעלותישלהתמודד.ישואיתו

עללהקלובכךבמחולהעוסקיםכללמודעות

(במקריםאלה.מתחיםעםההתמודדות

מוסמכים.)גורמיםשלעזרתםנדרשתחריגים

חימום

לחשיבותביחססותרותגישותקיימות

טועניםרביםגופנית.פעילותלפניהחימום

על-הספציפיתלפעילותהגוףאתלהכיןשיש

העיקריתשמטרתההדרגתיתפעילותידי

לגוףכיגורסיםאחרים ;הגוףחוםהעלאת

לבצעיכולתיש ,טרףלחיותבדומההאנושי,

הכנהללא ,פתאומיתואפילופעילותכל

תהליךהואהחימוםכיהטועניםיש ;מוקדמת

אפילו ,מטרתואתהמשיג ,לחלוטיןפסיכולוגי

שהואבתנאי ,אותומדמייןרקהמבצעאם

 ,לעילהאמורלמרות 'ביעילותו.מאמין

לחימוםכי ,במחולהעוסקיםרובמאמינים

לפעילות,הגוףבהכנתגדולהחשיבות

כמעטקהלבפניגמוצשהואדהבהעובגוף.

רבמתחיוצרת ,הבמהועלבשיעור ,סוייכללא

הרקדןבעיניהאידיאליהמודל .םירקדנאצל

גוףאדםשלכליווןמכו ,קזחורזהגוףהוא

מביאה ,זהממודל ,הקלהולו ,חריגהכל ,שונה

שוניםולנסיונותשליליגוףוימלדי ,לתסכולים

האחריותמוטלתהמורה(עלבמשקל.לאבד

לכךרגישותולגלותזאתלעובדהערלהיות

מאודרחוקותהרקדןתחושותרבותיםמשפע

פתרונותתואיואמצלותסנולותאימצהמ

לבעיה.)
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שלמתונההעלאהכיידוע ,פיזיולוגיתמבחינה

הערנותמצבלהגברתגורמתהגוףחום

מחזורוהאצתהלבקצבהגברתהכללית;

ואנרגיהחמצןהזרמתמאפשרות ,הדם

מאומצתפעילותבעת(הנדרשתלשרירים

שריר IIשלהתופעהאתומצמצמתבמחול

 ;)ל II(כנהנשימהונפחקצבהגברת ;) IIתפוס

(הנדרשתהעצביתההולכהמהירותהגברת

שלוזירוזהגברה ;במחול)תגובהלמהירות

והגדלתםיוהורמונלייםיאנזימטכיםיתהל

 )םהדשליןנס(תייאלובהסינהנוזלתוכמ

 ,ורצופהרכהתנועההמאפשרדבר ,במפרקים

שחיקתם.אתומקטיןהסחוסיםאתמזין

בהגברתמסייעהחימום ,פסיכולוגיתמבחינה

פעילותלקראתהמחשבהארגון ,הריכוז

המודעותהעלאתחזרה), /(שיעורהמחול

באזוריםהמחשבהמיקודויכולתהגופנית

החימוםיום.באותוכואביםאובעייתיים

מפעילותהדרגתימעברמעיןגםמהווה

מצומצמתאולהרצאה)האזנה(כמופסיבית

גבוה.גופנילמאמץמחשב)על(עבודה

מגווןרואים ,למחוללסטודיוהכניסהעם

וקפיצותמריצהתרגילי-חימום:שליצירתי

החימוםעצומות.בעינייםדמומהשכיבהועד

שהואכיווןישאר,שכךוחשובאישיהוא

המחוללפעילותהפרטאתלהכיןצריך

אולםגופו.שלולדרישותלאופיובהתאם

חשובעליהםעקרונותמספרקיימים

ישבו ,מאוזןמצבליצורעל-מנתלהקפי,ד

שלאכך ,בגוףהאזוריםלכלהתייחסות

אזוריםמגמישיםאומחזקיםבומצבייווצר

 9 .גמישיםאוחזקיםכברשממילא

כלאתולכלולמקיףלהיותצריךנכוןחימום

סימטריבאופןייעשההואהגוף.מפרקי

ישתנועה.טווחואותוחזרותמספר(אותו

קטנותמתנועותהדרגתימעברעללהקפיד

גםשנעשהכמולמהירות,יותמאיטולגדולות



מתיחותתרגילייכלולשהחימוםרצויבבלט).

אותוומכיניםהשרירסיביאתהמאריכים

במחולהנדרשיםהגדוליםהתנועהלטווחי

לחיזוקתרגיליםלשכוחאין .)'גאיור(ראה

במחולבדרך-כללשמוזנחאזורשרירי-הבטן,

זאתהגוף.מרכזלחיזוקוחיוניבבלט)(במיוחד

יותר.גדולותהגפייםשתנועותככלבמיוחד

ולכןהתחתוןהגבבאזורתומכיםשרירי-הבטן

פציעותויצמצםהיציבהאתישפרחיזוקם

הגברתלשם .)'דאיור(ראהזהבאזור

 ,ולהופעהלחזרותהרקדןוהכנתהסיבולת

הפסקותוללאברצףהחימוםאתלבצערצוי

אתלבנותישכךלשםדקות.-10כבמשך

תזרוםשהתנועהעל-מנתהגיוני,באופןהרצף

יידרשוולאהתרגיליםביןויעילנינוחבאופן

להפוךישביניהם.מיוחדיםמעבריםכמעט

(מעיןקבועהתרגיליםלסדרתהחימוםאת

צורךיהיהשלאכך ,פעילותלפניריטואל)

בבחירתויצירתיותחדשהמחשבהלהקדיש

תבטיחקבועהעל-מתכונתשמירה .התרגילים

במסגרתביותרהנדרשיעיל,זמןניצול

אורךהרקדן.שלהדחוסההפעילות

להיותחייביםהחימוםואינטנסיביות

וכןחזרה)(שיעור/לסיטואציהמותאמים

מקצועירקדןאושיעורלפני(מורהלמבצע

לערוךחשובהפעילותבסוף .הופעה)לפני

 .] cool down [קירור""

בארץהקינסיןלןגיה

אלשהתוודעוהמחולאנשימעטיםבארץ,

בסמינרבופגשוחלקםהקינסיולוגיה.תחום

למחולהמסלוללימודיבמסגרת ,הקיבוצים

לימודימאודהתפתחושםותנועה,

נחשפו ,חלקםהאחרון.בעשורהקינסיולוגיה

בההברית,-בארצותבעיקרלישראל,מחוץלו

שנים.עשרותכברזהנושאומתפתחנחקר

התלמידיםניגשיםבתיכוניםהמחולבמגמות

חצימתוכםיחידות-לימו,ד 5שללבגרות

ברובןללימודי-אנטומיה.מוקדשתיחידה

הנושאאתמלמדים ,המגמותשלהמכריע

לפחותראשוןתוארבעלי ,למדעיםמורים

כוללולא ,כולותיאורטיהחומראולםבתחום.

נעשיתלא ,הצערלמרבהכ,ך .מעשייישום

רקלמחול.אנטומיהשביןהאינטגרציה

ראשוניםנסיונותנעשיםבודדותבמגמות

למחול,מוריםעל-ידי ,הנושאאתללמד

נשכרים.יוצאיםוהתלמידים

מעניקיםבארץגבוההלהשכלהמוסדותשני

ש IIעלמחולהאקדמיהבמחול;ראשוןתואר

הקיבוצים.סמינרומכללתבירושליםרובין

המחוללימודינוסדולמחולבאקדמיה

בתחילתאגרוןלויחסיהפרופ'שלביוזמתה

שנותבתחילתרקאולםהחמישים.שנות

גבוההלהשכלההמועצהאישרההשישים

לבוגרי IIבמוסיקהראשוןתואר IIהענקת

קיומומתחילתלמחול.התלת-שנתיהמסלול

אחדקורסרקקיים ,למחולהחוגשלהעצמאי

הדגשמפאתוזאת ,'אבשנהאנטומיהללימודי

רקנוסףהאחרוןבעשור .המסלולשלהביצועי

למסלולבנפרד ,'בבשנהבמדעיםאחדקורס

התנועהולמסלולבמחול)(פציעותהמחול

באופילשוניבהתאם ,(סנסומוטוריקה)

נערך ,בראשונה ,השנהובמטרות.הלימודים

באקדמיה.קינסיולוגיהלימודילשלבניסיון

הוקםהקיבוציםסמינרשלהמוריםבמכללת

שנותבתחילתולתנועהלמחולהמסלול

 ,גופנילחינוךהמסלולבמסגרת ,השמונים

ן l ~ ',',ש ''''~- " ""
. Abdominal muscles and internal oblique 

2001 Illustration by Irene Dowd with permission 

מוריםלהכשירהיתההראשוניתכשמטרתו

חינוךהעיוני;התחוםעלדגשהושםלכן,למחול.

קורסיםקיימיםהיו 1995עדהאדם.גוףומדעי

נעמישלביוזמתןבלבד.וביומכניקהבאנטומיה

ואפרתדאז,ולתנועהלמחולהמסלולראש ,בהט

המאמץ)שלבפיזיולוגיהשניתואר(בעלתהיימן

קורסים 8המונהיותר,כוללתתוכניתפותחה

שנתיות).שעות 12 (לימודשנות 3לאורך

כיניכר ,מחולתלמידיעםשניםרבמפגשמתוך

ולדעתללמודהרצוןוכןגדולהשלהםהסקרנות

-מדירביםשללתחושתם-שהואגופם,על

הקינסיולוגיהלימודיבידי .מפוענחלאפלא

וכתוצאהוהבנתוהגוףאללהתקרבותהמפתח

עליו.יותרטובהשמירהגםמכ,ך
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כשהצ'רנדנדה,כמו(ען ,

ה'רךעצםהואשלההנתמך

התנועההעומדת.הרגלשל

רכטה'רך.במפרקמתרחשת

ולמטהקד'מהנעהאגן

מט'עהמותנ'השדרהועמוד

האגןשלהאחור'החלקאת

ב('גו.דמעלהכלפ'

Side view of a dancer 
. performing arabesque 

Illustration by Irene 
Dowd with permission 

2001 
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מבןא

שביקשהלימןדים,תןכניתשלניסןי-יישןםלתארזהמאמרשלמטרתן

דימןילמידה.שלמשמעןתיתהליךליצןרמנתעלשןניםבכליםלהשתמש

שלשילןבנבחןהאדם.גןףשנןשאןטבעבשיעןרשןלבןבתנןעהןפעילןתגןפני

המטרה .האדםגןףעלהעיןניהלימןדבתןךהגןף,ןבדימןיהגןףבתנןעתהתנסןת

כמןבנןשאהמדעיםבהןראתגןףןדימןיתנןעהשלשילןבהאםלבדןקהיתה

הפנמתשלןבמישןרהחןןייתיבתחןםרקלא-ללמידהיתרןם ,האדםגןף

מכללתבמסגרתנעשההניסןיהגןף.עלהידעבתחןםגםאלא ,הנלמדהחןמר

 .יליןדןד

שלדעללתלמידיםשישןהידעההבנהמידתאתלחקןרלפניהשמההשדהעבןדת

הפעילןתאתרקאתארזהבמאמר !ןכןהאגן ,החזהבית ,השדרהעמןדאדם:

עבןדה.שלזהלסןגמןדלמעיןהמציב ,ספציפיכמקרה ,השדרהעמןדסביבשנעשתה

שןנןתבדיסציפלינןתשימןשעלהחינןךבתחןםאסכןלןתמדברןתהאחרןנןת,בשנים

 ,(גארדנרשןנהבצןרהלןמדיםאנשיםשלשןניםסןגיםיןתר.איכןתיתלמידהלצןרך

עןשההתינןקהלמידה.מסןגיאחדרקהיאקןגניטיביתהעיןניתהלמידה .) 1985

הכשריםאתמפתחמכןלאחרןרק ,חןשיןבאמצעןתבלמידהגדןליםצעדים

מתרחשתהחןשיםבאמצעןתהלמידהאך .) 1969 ,ה'(פיאזשלןהאינטלקטןאליים

הואהשררהעמור

פניניםשרשרת
בתבועהמוש 1ש

ם 1לר 1אצל

הארםגוף

 1מו 1ובר

עלרה 1בלמ

כשריםכאשרמתרחשת,טןבהלמידה .המבןגרשלבחייןגם

ןהתקדמןתשינןילאפשרכדיביחדמשמשיםהאדםשלשןנים

ברןנררןם'ןג ] John Dewy [דיןאיןן'ג .) 1983 ,(פלדנקרייז

] Jerom Bruner [ חןןייתיכתהליךהלימןדתהליךעלדיברן

סיכןייש ,חןןייתינעשההעיןניהלימןדכאשרגילןי.של

 .] Kiera n , 1992 [משמעןתיתלמידהשתיןןצריןתרגדןל

על-ידיפעילה,שלמידההרי ,לעילהאמןראתנסכםאם

אישיתלמעןרבןתהלןמדאתתכניס ,ןאקטיביןתגילןי

 ,חשיבהדרךלהיןתיכןלהזןלמידההנלמדים.בתכנים

בפעןלה,מלןןהתהיהןלעןלםחןשים,בעזרתאןרגשדרך

התןכןבתןךחדשיםרבדיםשלבגילןיאןביצירהבשינןי,

הנלמד.

ישןלבןאם ,ןרגשפעןלהמחשבה,-האלמנטיםשלןשת

הלמידהאתשתעמיקאינטגרציהייצרן-הלמידהבתהליך

התהליך.בתןךמקןםלמצןאלןמדיםשלשןניםלסןגיםןתאפשר

המבקשןתשןנןת,לימןדיןתטכניקןתמפתחיםהאחרןנןתבשנים

ןלקייםהלמידהבתהליךןהאינטליגנציןתהכשריםמכלןלאתלשלב

בכיתה.גילןישלפעילהלמידה
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האדם?גוףשלהשלדאתילדיםמכיניםכיצד

וחוקריםהשלדאתמביניםהתלמידיםשבובאופןעוסקיםמחקריםמספר

גםלשל.דשנוגעבמההבנהדיאיןרביםשלתלמידיםלמסקנהויעהגרבים

שהידעחששקיים ,בביולוגיהבבחינותבהצלחהשעומדיםתלמידיםילגב

הבנהלהםחסרהוכי ,תיאורטיידעהואהשוניםהשלדחלקיעלשלהם

למרותזאתמגופם,וכחלקכפונקציונליהשלדשל(הוליסטית)כוללת

ופונקציונלי.כוללמבטבתוכהלכלולאמורהראויהעיוניתשלמידה

 ,העולםאתלעצמולתאראולהסבירכדיבדמיונואדםשעורך 11דוריס 11ה

הוראתשלהמקצועיתבספרותנקרא,שלוהפיזיקליותהתופעותעל

 ."אלטרנטיביותמסגרות 11-בשםהמדעים

אתלראותנוטיםילדים ] Braund , 1998 [ ,מסוימיםמחקריםלפי

 ,היסודיהספרביתבגילגמישה.ולאישרה ,רחבהכעצםהשדרהעמוד

מודעיםמעטיםאךכתומ,ךגםהשדרהעמודאתרביםילדיםתופסים

איבריעםקשרתנועתיות,כמו-השדרהעמודשלאחרותלפונקציות

לשרירים.וחיבורגוף

 ) 1998 (במאמרםממליצים ] Tunnicliffe and Reiss [ורייסטוניקליף

ובדרכיבמחקריםהשלדעלתלמידיםשלוההבנההידעמקורותאתלחקור

אוחיותניתוחיחזותיים-פלסטיים,באמצעיםשימושכמו:נוספותפעולה

אשרחושית-תנועתיתהתנסותשלאזכוראיןאךמדע.במוזיאוניביקורים

עצמו.שלושלדוואלשלו,גופואלהלומדאתלקרביכולה

השדרהלעמודביחסהתלמידיםשלוההבנההידעלבדיקתששימשוהמדדיםבין

הנתוניםמלבד-אלהציוריםשליתרונםידם.עלשצוירוציוריםהיוולשל,ד

ותרבותיותמילוליותמגבלותעוקפיםשהםבכךהוא-לחוקרמספקיםשהם

מבנהעלזה(במקרההילדיםשלהידעמידתבדיקתבעתמכשוללהוותהעלולות

ואינהמאיימתאינהלציורשבקשההואנוסףיתרוןהשלד).אוהשדרהעמוד

הצגתםאתהןמצדיקיםהילדיםבציורישהתגלוהממצאיםידע.כמבחןנתפסת

התנועהומתחוםהטבעמדעימתחוםמקצועאנשישלמשותפתומחשבהדיוןוהן

בנושא.ופעולהחקירההמשךלגביוהמחול,

קוגניטיביתכלמידהככליהחושבייייהגוףאוהלומדייייהגוף

 ,בירושליםיליןדודבמכללתיישומילמחקרהמכוןבמסגרת 1996בשנת

במחקר .המחולבהוראתככליבדימויהשימושבנושאמחקר-פעולהערכתי

בכיתותילדותשלמחולשיעורבמהלך ,גוףחלקישלבדימויהשתמשתיזה

תוצאותמוטורית.פעולהשלביצועעלהדימויהשפעתאתיובדקת '-ו'ד

משפיע ,בספורט)שנקרא(כפימנטליבאימוןאובדימויששימושהעלוהמחקר

שיפורעלהדימוישלהרבההשפעתוהיהשעלהנוסףממצאהתנועה.ביצועאיכותעל

הדימויפעולתכיבראיונותואמרוחזרוהנחקרות .) Kieran , 1992גם(ראהלמידה

איברדימויגופן.אתיותרטובלהרגישלהןגרמהשוניםגוףאיברישל(והוויזואליזציה)

ויותר ,האיברשלוהרגשהתחושהיותר ,מודעותליותרהלומדותאתהובילהמסויםהגוף

וחוויהגילוישלבתחושהמלווההיההלימודכיהנחקרות,דיווחוכןכמואליו.לבתשומת

עדנשכחואשרהספר,בביתהטבעבשיעורישנרכשהתיאורטי,הידעלעומת ,זאת .אישית

המונחביןקישרולאוהןבלב,דאנטומימושגעבורןהיההירכייםאגןלדוגמה,מהרה.

גופן.בתוךזהחלקשלותחושתומיקומולביןהאנטומי

מהלבדוקהיתההמטרההאדם.גוףנושאנלמדבהןלכיתותהגעתיאלהממצאיםעם

רבותשאלותעםהגעתיתנועתית-דימויית.פעילותבותשולבאם ,למידהבתהליךיקרה

 .העיוניתללמידהתורמתובדימויבתנועההתנסותהאם-היתהכאמורבהןשהעיקרית

התנועההחושים,באמצעותלומדיםאנחנווכיצדמה-השאלותנשאלוהרחבבהקשר

האםדימויי:בניסוחאוללמידה?כליםהםומודעות ,חוויה ,רגש ,פעולההאםוהדמיון?

ואיפהומההקוגניטיבית?בלמידהכלילשמשיכולים ,"החושבהגוף 11או 11הלומדהגוף 11

בהוראתלשלבניתןהאםאחר:בניסוחהעיונית?והלמידה 11חושית 11ההלמידהביןהחיבור

מהשילוב?כתוצאהלידעיקרהמההדימוי?כמואמנותייםכליםםעיהמד

23 
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האםכך:השאלהנוסחה ,המיידיבהקשר

חזהבית ,הירכייםאגןכמואנטומייםמונחים

עבורמוחשייםיותריהיוהשדרהעמודאו

בתפיסהמשהוישתנההאם ,התלמידים

הקיים?הידעאלידעיתוסףהאםשלהם?

עלהילדיםשלולהבנהלידעיקרהמהבעצם,

בתנועהמהתנסותכתוצאההשדרהעמוד

 ?הגוףובדימוי

הניסוי

הספרבבית 'הבכיתהנעשתההשדהעבודת

כעשריםהשתתפובניסויבירושלים,נוף'יפה'

חתךשיצרו ,כיתהאותהתלמידיוחמישה

בחצאיבאוהתלמידיםמגוון,סוציו-אקונומי

כשהםובנות,בניםשלשווה(במספרקבוצות

תצפיתשעשתהסמינריסטיתעל-ידימלווים

שהתקיימו ,תנועהלשיעורי ,השיעור)על

אידיאליים,לאבתנאיםהספרביתבמקלט

עוסקתה'בכיתותבטבעהלימודיםתוכנית

ל, /I(מטהנשימהובמערכתבשלד ,האדםבגוף

I/ נעים"),אנוו"כיצד "הנשימהמערכת

מערכתועלהשלדמערכתעללמדוהתלמידים

דהועבהיתהלאהניסוי,תחילתלפניהתנועה

לתנועההמורהעםלטבעהמורהשלמשותפת

למהבנוגעאינפורמציההעברתהיתהאך

למדו.כברשהילדים

בכיתהנוכחתהייתיוחציחודשייםבמשך

שהיו ,תנועהשיעוריוהעברתיכמורה-חוקרת

בכיתהשנלמדהאנטומילנושאקשורים

יתמק,דהתיאור .השלדמערכתזה:(במקרה

 ,השדרה)עמודעלבעבודה ,כאמור

שלתמונההתלמידיםבפניהוצגהבתחילה

בספרמופיעהשהיאכפיהשדרהעמוד

עמודעללמדוהתלמידים .שלהםהלימוד

שבחוברתהציורעלהסתכלוואףהשדרה

ליותוהחאתבבירורראוזה,בציורהעבודה,

השדרה.עמודשלהקשתותואת

עמודאתלציירלתלמידיםהורומכןלאחר

ציורקראנו,אלהלציורים ;שלהםהשדרה

במרחקיושביםכשהםציירוהילדים , 1מס'

ולציירלהעתיקלאהתבקשוהם .מהשניאחד

לפישלהם,האישיתוההרגשההידעפיעלרק

 ,שבגופםהשדרהעמודעליודעיםשהםמה

,עליולציורדקותכעשרהוקצבולתלמידים

איסוףלאחרשמם,אתלרשוםהתבקשו

 ,ההתנסותיתהפעילותהתקיימההציורים

הבאים:בשלבים

ישבו ,שכבוהתלמידיםדימוי-ויזואליזציה: . 1

בעינייםבדרך-כלל ,הרפיהשלבמצבעמדואו

עליוהמסויםהגוףאיבראתודימועצומות,

פעמיםעצמהעלשחזרהההוראה,למדו.



לראותונסונייםיעעצמויי :היתה ,רבות

ולתעפ "שלכם.השדרהודעמתאכםנומיבד

לאהתבוננותשלולהעפאיהליזציהאהןויזו
שהשפהכפיאו .מוחשישאינומשהותוך

 .'רוחךנייבעלראות'להגדיר:טיבהימהעברית

 ,התבוננותשלמנטליתבעבודהמדובר ,כלומר

אודמיוןיציריעםאותנולחברמסוגלתאשר

בהםלצפותיכוליםאנושאיןמושאיםעם

גופינושלפנימייםחלקיםכמו ,בעינינו

ודימויויזואליזציהעליותרמפורט(להסבר

 .) 1997נגול,דייפ ; Franklin , 1996 :ראה

גוףחלקהניעוהתלמידים :תנועתיתהפעלה . 2

בתוך ,השדרה)עמוד ,זה(במקרהמסוים

לחלקיםחלקאותוביןהקשריםבחינת

אותושלתפקודובחינתובתוךבגוףאחרים

 .הגופניתבמערכתחלק

התבקשוהתלמידים :מטאפורה/דימוי . 3

אודימויבתוספתמסויםגוףאיברעללחשוב

שליהאנטומלמבנההקשוריםמטאפורה

כמחרוזתהשדרהעמודעל ,(למשלאיבראותו

דימוי /המטאפורה .קערת-האגן)עלאופנינים

אולהדגישבמטרה ,המורהעל-ידיניתנו

ותפקודו.האיברמבנהאתלהמחיש

עלוסיפרובמעגלישבוהתלמידיםשיתוף: . 4

דימוי ,תנועהשכללו ,התנסויותיהם

הפעילותלאחר .)"הפעילותיי :(להלןומטאפורה

השדרהעמודאתשובלציירהילדיםנתבקשו

שהםהפרטיםכולל ,אותומרגישיםשהםכפי

 . 2 'מסציורקראנו:אלהלציוריםעליו.יודעים

שהתגלולנתוניםתתייחסהממצאיםהצגת

לפני(שצויר 1 'מסציורהציור:שלביבשני

כמו ,לאחריה)(שצויר 2 'מסוציור ,הפעילות)

 .השיתוףבמהלךהילדיםשאמרולדבריםגם

 ,העיקריתלשאלהתתייחסהממצאיםהצגת

ובהבנהבתפיסהמשהוהשתנההאםכאמור:

דימוי ,בתנועהמשימושכתוצאה,האיברשל

 .ומטאפורהגוף

הציןרימניחןח

כיצד ,כלומר ,הציוריםלניתוחהקריטריונים

שישההבנהמידתמהימהציוריםלהסיק

החוקריםידיעלנקבעולשל,דבנוגעלילד

מידתפיעל ,אחריםוחוקריםורייסטוניקליף

שלמטושטשמסימון ;בציוריוהילדשלהדיוק

שלרצוףלציורועדעצמותכמצייניםםיקוו

השוניםהאיבריםביןהקשרציוןעםשלד

נתבקשו ,שלנובמודל .השלדאתהמרכיבים

ללא ,השדרהעמודאתרקלציירהילדים

לשארהתייחסותללאואףגוףשלמסגרת

יתייחסוהציוריםתוחילנםיהקריטריונהשלד.

שלושתהשדרה.לעמודשקשורמהאלרקלכן

שלותריבהבולטיםםיינטומאההמאפיינים

מהספרותללמודשאפשריכפ ,השדרהעמוד

הם: ,וריםימהצשעלהמהועל-פיהאנטומית

החוליות ,השדרהעמודשלהאנכיות

 .) Sה-(צורתשלווהקשתותאותוהמרכיבות
הקריטריוניםשלושתהיואלהלפיכ,ך

 :הציוריםלניתוחהעיקריים

אנכיות. . 1

לעמודהתייחסות(לעומתלחוליותחלוקה . 2

אחת).צםעכאלהשדרה

 .השדרהעמודשלהקשתיתהצורה . 3

ציירו 23 ,ילדים 23מתוך : 1 'מסציור

אתציינו 22 ,כאנכיהשדרהעמודאת

עמודאתציירהאחתילדה ,החוליות

מתוך 5רק .ארוכהאחתכעצםהשדרה

בלתיכמעטלהקשתההתייחסו 23

כילהדגיש(ישהשדרהעמודשלנראית

מזערית).היתהציירואותהההקשתה

אתראוהילדיםשכללמרותזאת,

שלהם.הלימודשבספרבאיורההקשתה

הילדיםכלכיעולהאלהמנתונים

(עמוד)כאנכיהשדרהעמודאתתופסים

לאהילדיםרוב ,זאתעםוכחולייתי.

 .כקשתיהשדרהעמודאתםיתופס

התנסושהילדיםלאחרצויר : 2 'מסציור

עמודובדימויתנועתיתבפעילות

מידלציירנתבקשוהילדים .השדרה

ציירוטכניות(מסיבותהפעילותלאחר

 ,כלומר ,התלמידיםמבין 11רקזהציור

הוסיפו 9 ,ילדים 11מתוך .כמחציתם)

השדרהעמודשליותולחולייתלאנכיות

 'מסבציורשציירוהחמישהקשתות.גם

השדרהבעמודמינימליסטיותקשתות 1

שבאחוזיםכך ,הקבוצותשתיעםנמנים

הפעילותלאחרמשמעותי.שינויחל

הילדיםרובציירו ,ודימויבתנועה

שלפניאףהשדרה,בעמודקשתות

השדרהעמודשלהקשתותהפעילות,

ילדיםשלבציוריהם(בקושי)הופיעו

עמודייבדימויהשימושבעקבותמעטים.

 ,"פניניםשרשרתכמוהואהשדרה

ילדיםשני ".סיפורייגםהציוריםלצדהופיע

שרשרתייכתבו:רקאלא ,בכללציירולא

 ;"ומסתובבתלצדמצדזזהצבעוניתפנינים

היפההשרשרתאתומנענעבאמישהויי

מקריםבשני ;"להתנערמתחילהואניוהנוצצת

במקרה .השדרהעמודשלבאנכיותשינוייש

 ,מעגליתבצורההחוליותאתילדהציירהאחד

תיבתחתוכיתובצבעיםהרבהוהוסיפה

 ".תכשיטיםקופסתייר:הציו

השדרהדעמותאדהילציירהניהשבמקרה

י.אופקבלא ,קשתותבשתיומקושתיחוליית

ולידולדהישלקטןציורהיאהחוליותאחת

ףבסוםיישהתקהמילוליבסבב ".אניייכתוב:

 :הבאיםהדבריםנאמרוהשיעור

כמוהחוליותבתוךעולהשאניהרגשתיייאלה:

 ".במדרגות

 ,מטוסעלנפלתי ,הפתוחבאווירהייתייייונתן:

 ,ענןעלנפלתי ,מהיודעלאאניכמוהתנועעתי

 ".כיףוהיהעתיעהתנו

שבורחתאדומהכיפההרגשתייינמרוך:

הרגשתיכשקמתי ,שרשרתתגובת ,מהזאב

לינשברות .קירעלמטפס

יכוללאואניהחוליות

 "זקוףלעמוד

ןמסקנןחניתןח

עלידעוהתלמידים

השדרהעמודשלהקשתות

בחוברתעיוןמתוך

לאזאתובכל ,העבודה

בציוריםזהידעהפנימו

וכנראה ,שציירוהראשונים

הגופניבדימוילאגם

עללהםשהיתהובתפיסה

האנכיותהשדרה.עמוד

בכלהופיעווהחוליות

ואחרילפניהציורים

השדרהעמודאך ,הפעילות

מערכתשהוא(מפני

יעיקרותומך ,תנועתית

בצורהגםבנויביציבה)

אםגם ,זועובדה .קשתית

הלימודבדרךמועברתהיא

דיהמובנתאינה ,העיוני

מדימויחלקואינהלילדים

ואכן, .שלהםהגוף

הופיעולאהקשתות

שלהראשוניםבציורים

הופיעושהן(אוהילדים

הןאך ,מזערי)באופן

בציוריבבירורהופיעו

ויזואליזציה-שלהפעילותלאחרהילדים

התנועתית-הפעילותלאחר .מטאפורה-תנועה

נוצרהכינראה ,והדימויית-רגשית ,פיזית

עמודשלחדשלדימוישהובילהמודעות

לא-השדרהעמודאתחווהילדים .השדרה

 .מקושתכעמודאלא ,ואנכיישרכעמודעוד

ובעזרתלתפקודבהתאםהתרחבהדימוי

אהוהשדרהדעמוע.דיהגםהתרחב ,ימויהד

25 



משתיומורכבחוליותהעשויאנכי,עמודאכן

עמודקשתיותעלעהידעיקריות.קשתות

ואילוהעיוניבלימודהופנםלאהשדרה

בצורה 'לאוריצא'הואהחושי-תנועתיבלימוד

להניח,סיבהישקשתות.שליותרעזציורשל

בעקבותולאהפעילותבעקבותחלהשינויכי

המורה-שכן ,לפעילותהמילוליתההכנה

קצרהמילוליתבהוראההשתמשהחוקרת

שלהקשתותאיזכוראוהסברללאומדויקת

השדרה.עמוד

שלהטבעההםההתנסותאחריהילדיםציורי

עללילדיםשישחדשדימויושל ,חדשידע

נקודתיידעזהואםגםשלהם.השדרהעמוד

לימודידיעלואישושחיזוקקיבלשלא

בתוךעיונילימודשלושילובמתמשך

שנרכשחדשידעזהועדייןההתנסות,

ובדימוי.בתנועההילדיםמהתנסותכתוצאה

לתלמידיםסייעבדימוי/מטאפורההשימוש

אנומהדיווחיםאךהתנועתיות,אללהתחבר

למקומותגםאותםהובילשהוארואים

תכשיטים.לקופסתהפכההשרשרתחדשים:

והושם ,האנטומימהמבנההתרחקותהיתה

הכניסהשבובמקרהדמיוני.עולםעלדגש

אופקי,שדרהבעמודכחוליהעצמהאתילדה

הרגש.עלהמטאפורההשפעתאתרואיםאנו

מההקשרהשדרהעמודאתהוציאהדמיון

רגשיים.להקשריםאותווהובילשלוהאנטומי

אתבקפדנותלבחורשישמכ,ךלהסיקניתן

שרוציםלפונקציהבהתאם ,המטאפורות

(ומבוגרים)ילדיםשישוכן ,שתמלאנה

ואףקלותביתרלמטאפורותשמתחברים

שלא.כאלהוישהדמיון,עםרחוקהולכים

במשובהתלמידיםמןעלהנוסףחשובממצא

ילדים 23מתוך .כמכלוללפעילותביחס-

(ויזואליזציההדימויכי 16סבורים ,שנשאלו

טובלהכירלהםעזרווהתנועהמטאפורה)ו

עלחדשיםדבריםולגלותהאדםגוףאתיותר

הגורםהיהמהלשאלהבתשובהגופם.

רובציינו ,הגוףעםהמשופרתלהכרות

בצירוףהוויזואלי,הדימויאת ) 15 (התלמידים

המורה-גםהתנועתית.וההפעלהההרפיה

שהילדיםהתרשמוהמורה-חוקרתוגםצופה

אליהםונכנסיםוהדימויההרפיהאתאוהבים

הילדיםהתנגדויות.וללאבטבעיותברצון,

והדימויההרפיהפעולותכיבדיווחיהםאישרו

כילצייןישומלמדת.נעימהכחוויהנתפסו

היובפעילותשהשתתפוילדים 25מתוך

חושבלאאני IIהיתה:שתגובתםארבעה

אתידעתי IIאוידעתי";שלאמשהושלמדתי

רובאךוכו'. ;השיעור"בליגםהגוףחלקיכל
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כמו:דבריםבמשובכתבוהתלמידים

רוצההייתימההרפיות.נהניתימאוד IIאלה:

גיליתילא .הרפיהשיעורכלבסוףשיהיה

חלקיאתהכרתירקאלאחדשיםדבריםהמון

 "יותר.טובמכירה,שאניהגוף

ובמיוחדהעצמותכלאתגיליתיאני IIגל:

וזוהצווארעםהלסתחיבוראתהרגשתי

 "חוויה.בערךהיתה

נעיםליהיהזהההרפיות.אתאהבתי"ענבל:

ומרגיע."

הרפיהשכשעושיםהיושליהתגליות IIיואל:

הגוף."אתמרגישיםממש

מרגישאניוההרפיההפעילותבעקבות IIיונתו:

אהבתיאניהאדם.גוףאתמכירוגםטוביותר

ומשחררתמרגיעההיאההרפיהאתבמיוחד

 ".הגוףואתהעצמותאת

טיכום

 ,השדרהעמודציוריומניתוחאלהמדיווחים

במערךתנועהושלדימוייםשלשילובכיעולה

חווייתיממדמכניסהאדםגוףעלהלמידה

החוויה ,כאןהמתוארבמקרהלפחותללמידה.

אתהובילוהגופניהאיברוהפעלתהחושית

התנסות.ידיעלרלוונטיידעשללגילויהלומד

בתהליךנרכשלהיותיכולהאדםגוףעלידע

עיוני.לימודבתוךותפקודמבנהשלהבנהשל

 ,(דגמיםעינייםממראהנרכשלהיותיכולהוא

גםנרכשלהיותיכולוהואוסרטים),שלדים

אישית, ,חווייתיתהתנסותשלתהליךבתוך

באשרמבפנים.הגוףוהבנתדימוי ,מודעותשל

כימהמחקרולהע ,במטאפורותלשימוש

מסוימיםלומדיםלהסיטיכולבהןימושהש

אתמפעילההמטאפורהחדשים.לכיוונים

עהמשתמכלעל ,הרגשעלומשפיעההדמיון

מכך·

והידעההתנסותעםהעיוניהידעשילוב

למידהיחידתלהוותיכול ,המתגלההאישי

עמוקהלהבנהלתרוםובכךהוליסטית

יתרונו .ותפקודוהשלדמבנהשלומשמעותית

(הגוףשלובמיידיותהואכזהלימודשל

ומיידי)עצמו,לוזמיןהתלמידשלהאישי

 ,חוויההמזמןהאישי,הגילויובחוויית

זמןלמשךבזיכרוןלהחרתהידעיכולשבעטיה

יותר.רב

(ראה IIחלשיםמדמיינים IIשהםילדים ,אמנם

עםלעבודיתקשו ) Murphey , 1992אצל:

הילדיםרובאצלאךלמידה.ככלידימוי

פנימהההסתכלות ,ההרפיה ,זהבמחקר

תגליות.ומלאתמרגשתכפעילותנחוווהדימוי

כפעילותנתפסההתנועתיתהפעילות

לרובעזרההיאוככזאת ,מהנה ,"כייפית"

עלשנלמדהעיוניהחומראתלהחיותהילדים

 ,בגוףחדשיםממדיםלגלותואף ,האדםגוף

הרגילה.הלמידהבדרךנתפסושלא

השפעתאתלבדוקכדיכי ,לטעוןאפשר

תהליךעלגוףובדימויבתנועההשימוש

הניסויעללחזורנצטרך ,העיוניתהלמידה

גדוליםבמספריםיותר,קפדניתבפרוצדורה

אתלחדדשיוכלונוספים,ובמכשיריםיותר

דרךבלמידההשימושעקבבידעהשינוי

ונסיבתי.ישירקשרולבדוקותנועהחושים

בעדויותובעיקרזה,מקרהבתיאורגםאבל

שילובשלבתרומהלהיווכחאפשר ,התלמידים

שיששילובמשופרת,ללמידההתנסותעםידע

החינוך.במערכתמקוםלו

ב'בל'וגרפ'ה

ספר'ת ,ו'צ'רת'ותחש'בהמוח ,) 1985 ( ,ה. ,גרדנר

 ."את ,הפועל'ס
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ההתפתחותעלמסותשש ,) 1969 ( ,'.ז ,ה'פ'אז
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-רוןתיאט IIהסוגהאתלהגדירלנסותבחרתי

םבירשמהשובחסוגהשהיאמאחר ,"תנועה

היא ,הנראהוככל ,כיוםבהלהשתמש

נובעהקושילהגדרה.וקשהבמיוחדבעייתית

יכד IIלחומן-ורתיאט IIבמושגהרווחמהשימוש

יאההןמחתשאל,חומשלתשונוותגוסארתל

ישהמש,ךבשנראהכפיעה.ון-תנותיאטר

 IIעהונרון-תתיאט IIהמושגיםשבהםמקרים
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ממשסוגהאותהםימתאר IIלחומטרון-יאת IIו

והיפוכו.דבר-םיתיולע

 ,וצריםיהביןדעותלוקייחיןשאינמדו

שכאשר ,שראליבםיקניורטיאהתוםירקחוה

מתכוונים ,"תיאטרון_תנועה"לעמדברים

באושאבלבאוש.פינהשלעבודתהלסגנון

כתיאטרון-תנועהעבודתהאתרהימגדיננהא

 .] Tanztheaterנ IIאטרון-מחולית IIכאלא

לינקהסוזןובהם ,באוששלהיתעמי

הופמןריינהלד ,] Susanne Linkeנ

גילמוררוזמונד ,] Reinhold Hoffmannנ

בוהנרוגרהרד ] Rosamund Gilmoreנ

המושגאתאימצו ] Gerhard Bohnerנ

II אטרון-מחוליתII מהאתלתארכדי

תיאטרון--בישראלקוראיםשאנו

הריכה,עדבבלבולדילאואם !.תנועה

גםמתארתתיאטרון-מחולשהסוגה

לתיאטרון-קשרכללהםשאיןסגנונות

נעשההחמישיםבשנות ,לדוגמההתנועה.

תיאטרון-במושגשימושהבריתבארצות

מחול,סגנונותמגווןלתארכדימחול

תיאטרון-עםדברוחצידברלהםשאין

תיאטרון- ,למשל .באוששלהמחול

 ] Alvin Aileyנאייליאלוויןהמחול

או ,אז'גבסגנוןמחולעלשמתבסס

 ] Harlemנהארלםמחולתיאטרון

בשניג'אז.ובסגנוןקלאסיבבלטשעוסק

במושגהשימושהאלההמקרים

II תיאטרון-מחולII מחולעללהצביעבא

שלמעשהבשעהליתתיאטרסהיתפםע

ואםאז.'וגקלאסיבלטבלהקותדוברמ

הפוסט-המחולשחלוציהריבכ,ךדילא

שמרדו ,השישיםשנותתחילתשלמודרני

המודרניהמחולשלבקאנונים

המושגאתאימצו ,קאייהאמר

II תיאטרון-מחולII אתלתארכדי

חוקרתכותבת .הניסיוניותעבודותיהם

 ] Sallyביינססליהאמריקאיתהמחול

למחול[בהקשרלראשונה : Banesנ

תיאטרון- IIהשםהופיעמודרני]-פוסט

קבוצתכאשר , 1963באפריל IIמחול

למהקראהאדסון'גבכנסייתרקדנים

שבאואחרים .זהבשםעושהיאשה

 '.השםאתאימצוהםיאחר

 :צ'לוסא'בו,א'םמע'למאת "ון j7ב""פרבס'ס

ה'וס"ול n"ת'אטרון-ממתוךבראשו''),ןאכר'םט'

: Francis Bacon" by Ismael Ivo, photo " 
Christian Brachwitz, photograph from 

anztheater heute ז



השתמשוהשבעיםשנותשלהשנייהחציתבמ

וןנסגעםהמזוהים ,בישראלהכוריאוגרפים

תאראלתםנישובשמות ,תיאטרון-התנועה

זיו-איילרותהכוריאוגרפיתלמשל,עבודתם.

 , IIמסתורים II (שלהלמופעבתוכנייההשתמשה

אתלתארכדי IIבתנועההצגה IIבמושג ) 1976

קראהצוקרמןהנאוהכוריאוגרפית ;סגנונה

הנ(תמו IIתמו-נע II ) 1981 (הראשונהלעבודתה

אתלתארזהשםאימצהובהמשךנעה)

ואנוכישינפלדרנהשלה.תיאטרון-התנועה

בהשפעת IIתיאטרון-מחול IIבשםהשתמשנו

הופיע 1981בשנתמודרני.-הפוסטהמחןל

בתוכנייה IIתיאטרון-תנועה IIהמושגלראשונה

 ."טרמינל"ליצירתהאלקייםאשרהשללמופע

לסגנוןלקרואאיךידעהלאכיסיפרההיא

עהציבחזרהשנכחמנורגיוראוהמבקר ,החדש

 ."תיאטרון-תנועה"בשםהנולדהרךאתלכנות

שעסקוהיוצריםמרביתאימצומכןלאחר

 IIאחר IIהמילה .הזההשםאת IIאחרמחןל IIב

מזהשונהבסגנוןבמחולשמדוברלצייןבאה

מחוץמבוצעואשרותלמידיהגראהםשל

 Jהממוסדות.ללהקות

רקלאאימצו IIתיאטרון-תנועה IIהשםאת

יהניסיונהתיאטרוןיוצריגםאלאהמחולאנשי

 IIהעתיאטרון-תנו IIהמושגאתשהעדיפובארץ,

אצלםשהתקשר ,"תיאטרון-מחול"יפנעל

שאין ,ענבלתיאטרון-מחולכמומחולללהקןת

באוש.פינהשלהמחוללתיאטרוןקשרכללו

פלסטייםאמניםנהגוהשמוניםשנותבתחילת

כאחד IIתיאטרון-תנועה IIבשםלהשתמש

תיאטרוןובהם: ,למיצגשנתנורביםמשמות

 ,טוטאליתיאטרון ,אחרתיאטרון ,חזותי

לאיגלדברי .בין-תחומיתואמנותמולטימדיה

והשמוניםהשבעיםבשנותששימש ,בן-נון

עלהשמותריבוימעיד ,רביםלמיצגיםאוצר

 4ן.יעדיתמולאזהבתחוםוהניסוישהתעייהכך

םימשתמששכאשר ,משתמעלעילהנאמרמכל

מתכוונים IIתיאטרון-תנועה IIבמושגבארץ

 . Tanztheaterמכניםועמיתיהשבאושלסגנון
-Danceתיאטרון-מחול IIהמושגואילו ,II [ 

וללכ ,סגנונותשלרחבמגווןמתאר Theatreנ

-תנועה.תיאטרון

תיאטרון-התנועהשלמאפייניו
 IIהעתיאטרון-תנו IIשלההגדרה ,כאמור

קניםתיאורטיכיצדנראההבהמעורפלת.

ק'זלפיזו.סוגהדירגלהמנסיםשוניםואמנים

תיאטרוןבסוגמדובר ] Derridaנדרידה

 "הגוףשלהטקסט IIשבו ,המילהעלשמוותר

וזרהדגשהלאא 5 .יהמילולהטקסטקוםמבבא

ומימהטפנפעומגםלכלולהלוכיוידמהרחב

 j7מר'או'סתאמ "ר'ס j7בו"בופר' j7יין'ג :פבטומ'מה

Pa ntom ime: Jean Couperie in "Cowboys" by Wim Emmerik 

 "וס'הלו nמ-ןואטרת'"וךמתג,ברסבדל'ורג :סצ'לו , j7רזב' j7האן'ותמאף"ובהמ"ה j7אולר'"

Ulrike Meinhof", by Johann Kresnik, photo: JL.irg Landsberg, photograph from " 
Tanztheater heute 
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 .תיאטרליאופיבעלספורטיבימפגןואפילו

 ] Edmond Hussel [האסלאדמונדהחוקר

מתורגם Tanztheaterשב-וזהגדרהלעףימוס

ישירבאופן ] Lebenswelt [החייםניסיון

שלומתוכננתמוקדמתהתערבותבלי ,לתנועה

שהאמירהבתיאטרוןשמדוברמשמע 6השכל.

מועברתהאדם,שלחייולניסיוןהקשורה ,שלו

ולאהתנועהבאמצעותהקהלאלישירבאופן

והמחולהתיאטרוןחוקרטקסט.באמצעות

 ,מציין ] Roger Copeland [קופלנדר'רוג

אולסיפורקשורהבהכרחאינהשהאמירה

נאדיןהמחולחוקרת '.אירועיםלהשתלשלות

הרב-אתמדגישה ] Nadine Meisner [מייסנר

חופשיהיוצרתיאטרון-התנועה.שלתחומיות

כלאוריקו,דסרט, ,סיפוראמנות:כל"לשלב

 8 ."הרגשיהביטויאתלשרתכדיאחרתאמנות

דבריעלחוזר ] Roland Langer [לנגררולנד

הגרמנישתיאטרון-המחולומוסיףויקודמ

חדשהגירסההואתיאטרון-התנועה) ,(דהיינו

 9 ."גרמניאקספרסיוניזםייישנה:צורהשל

תיאטרון-לסכם:נוכללעילהנאמרכלאת'

המרכיבהיאהתנועהשבותיאטרוןהואהעתנו

במסרים ,חייםבניסיוןעוסקהואהמרכזי;

אולסיפורבהכרחקשוראינואך ,אנושיים

רגשלעוררמבקשהוא ;אירועיםלהשתלשלות

 .ימרב-תחואופיבעלוהוא

ההבדליםאתלחדדוישמספקתאינהזוהגדרה

לביןאמנותיבקונטקסטיומיומיתתנועהבין

הפכהשכבריאמנותבקונטקסטתנועהאותה

מדוברהעבתיאטרון-תנומחול.שללתנועה

בתנועהולאיומיומית ,טבעיתבתנועה

תנועה ] Love [לאבפולהחוקרלדברימחולית.

מוכרטבעיממקורהלקוחהתנועההיאטבעית

 ,לפתוח-לסגור :כגון ,טבעיבמקצבומתבצעת

 ,להתמתח ,לדלגץ,לרו ,ללכת ,לקום-לפול

ודעבכילכךמוסיףקופלנדר'רוג Iס.ודעלר

שלבמובן ] steps [מצעדיםמורכבשהמחול

במחוותתיאטרון-התנועהעוסק ,מחולצעדי

ירוןאליקיםוהתיאטרוןהמחולמבקר "גוף·

הבאיםהכוריאוגרפייםהיסודותאתמדגיש

היאהכוונה 12בתיאטרון-תנועה.שימושלידי

התנועה:מורכבתשמהםהבסיסייםלאלמנטים

פוןרודולףדירםגשהכפי ,וצורהחלל ,ןמז ,כוח

צדיכלאבאןסבירמויבספר .] Laban [ןאלאב

במינוניםהאלהםיהאלמנטאתלשלבתןינ

גבירוישרהיוואאורוחבצמייצורילכדישונים

ותייםעמשמםילאספקטהמודעותאתבקהל

דבורההאמריקאיתהמחולמבקרת IJ ."בחיים

התפיסהאתמחזקת ] Jowitt [יוביט

שלמבטונקודתעלנשעןשתיאטרון-התנועה

רון-יאטתשרתמואומאי,בלשלאוףרגויאורכ
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 1 '."לחומשלויותגישברותזחמכותבייהתנועה

אתהעמציאני ,ילעשלותעהדכלולמתוךמ

לקראתזרעיעכאמצ ,הבאהיםיניהבהגדרת

 :המאמרבסוףאגיעשאליהתיהסופההגדרה

רב-תיאטרלימופעהואתיאטרון-תנועה

משולבתאמנותיתתפיסהמתוךשנוצר ,תחומי

אדםבנושאיעוסקהוא .יאובמכוריאוגרףשל

הצופהשלהרגשאלישירותשפוניםוחברה

להשתלשלותאולסיפורבהכרחקשוריםואינם

התנועההואבוהמרכזיהמרכיב .אירועים

 .סטות)'(גגוףבמחוותושימושהגוףשלהטבעית

ביןזוהגדרהמבחינהמידהבאיזהאבדוק

מחולכמוקרובותלסוגותתיאטרון-תנועה

פוסט-ממחול(להבדילהיוםשלפוסטמודרני

תיאטרון ,והשבעים)השישיםשנותשלמודרני

 .חזותיותיאטרוןפנטומימה

ה Yתנוביןההבדל
מחוללבין
למתוחהיכן-היתהבפנישניצבוהבעיותאחת

סוגילביןתיאטרון-תנועהביןהגבולקואת

הסוגהתחתלכלולהאם .אחריםמחול

פוסטמודרנימחולעבודות "תנועה-תיאטרוןיי

 ,התשעיםמשנותישראליםכוריאוגרפיםשל

רמי ,נהריןאוהד ,קולבןאמיר ,למשל ,כמו

מרביתתדמור?דויועפינטוענבל ,באר

רב- ,תיאטרליותהןאלהיוצריםשלהעבודות

באדםועוסקותותירב-תרבות ,תחומיות

קשורהשאינהתנועהלעומתבססותובחברה

להגדרתעונותהןלכאורהספציפי.מחולנוןגלס

אין ,זאתבכלאך ,תיאטרון-תנועהשלהביניים

לקטגוריהאלאתיאטרון-תנועהלסוגהלשייכן

 ,פוסטמודרני"תיאטרון-מחוליילהקוראתשהייתי

תיאטרון-שלהאפיוניםמרביתמצוייםשבו

הואהבולטהשונההמרכיבבהםאבל ,תנועה

 .בתנועהולאובווירטואוזיותבמחולהשימוש

ימתלהביןיש ,אלהשאלותלעלהשיבכדי

לעזורתוכלהתשובה .למחולהופכתתנועה

לסוגההשייכתביצירהמדוברהאםבאבחנה

מגדירלאבמחול.שלאותיאטרון-תנועהשל

במקצבומתבצעתטבעיממקורכבאהתנועה

הרמת ,לדוגמההנשימה.לקצבוקשורהטבעי

והברכייםהטורסוכפיפת ;השיערלסילוקיד

אחרירדיפה ,ריצהאוץ,חפלהריםכדי

המקצבאתמדגישלאבודעבמישהו.

שלהרבותבהגדרותוצאיםמאנו ,"יטבע"ה

שללמקצבהמחולשלהקשראתחולמה

 ] Jeanנובראן'גלמשל .מוסיקלייםמשפטים

] Noverre , מחולעלמכתביםייהספרמחבר" 

] 1807 , Lettres sur la Dance [ מחולמגדיר

בדיוק ,בחןםידצעבוריחלשמנותכ"א

כגאוולפג :'לוסצוש,אבפ'כהמאת "ב'באהן n"פול

 "ה'וס"ת'אטרון-מחולמתוך:סטרוכץ,

: FrL.ihlingsopfer" by Pina Bausch, photo " 
Wolfgang Strunz, photograph from 
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 15 ,"מוסיקליותותבניותמקצבלפיובקלילות

 Derעורך ,] Andre Levinson [לוינסוןאנדרה

anz שיצאלמחול,הראשוןהעתכתב,ז

הגדיר ,השנייההעולםמלחמתערבבגרמניה

הנעותהגוףתנועותשלכ"רצףהמחולאת

שוניםבמקצביםבחללמוקדםבתכנון

ב"אנציקלופדיה 16פיזית",ובמודעות

מתנועותמורכבייריקודנכתב: "בריטניקה

לבטאהבאותמהגוףאיברכלשלריתמיות

רויספטרסוןהמחולחוקר l 'רעיון",אורגשות

] Royce [ מסוגננתהתנועהבמחול"שטוען, 

הקהלריתמית,היאלכלמעלאבל ,מעובדת

איננההיאכאשרבתנועהבטעותמבחין

קשורותרבותפעילויות ..למוסיקה,מותאמת

דרגתבעלהואהמקצבבמחולאבללמקצב,

מאשריותראפקטיביוהואעליונהחשיבות

 18 ,יומיומית"בתנועה

שהחוקריםבבירורעולה ,לעילהנאמרמכל

לתבניותמחולביןהקשראתמדגישים

בניגודשבמחול,לכ,ךמוסיפהאנימוסיקליות,

בראשוהפוזותהעצירותנקבעותלתנועה,

יופיאוקומפוזיציהשלמשיקוליםובראשונה

מקבילותזאתלעומתבחלל,צורותשלחזותי

בטקסט,לפיסקאותבתיאטרון-תנועההעצירות

משמע, 19תקשורתי,מסרלהעבירשמבקשות

טבעיבמקצבמתבצעתשהתנועהזמןשכל

כשאותהאבל ,"תנועהיינותרתהיאויומיומי

אומקצביםמאמצתטבעית/יומיומיתתנועה

למשפטיםאולתיבותעצמהמתאימה

מחול,שללתנועההופכתהיא ,מוסיקליים

בקצבהתנועהמתבצעתבתיאטרון-תנועה

המבצעשלאישיתפנימיתמאמירהשנובע

תפקידמוסיקליים,למשפטיםכבולהואיננה

היאאבלאווירהליצירתרקעלשמשהמוסיקה

למקצבים,התנועהאת "יימשעבדתאיננה

מדוברמתילקבועעלינושיקלנוסףאפיון

בהלהשתמשיכוליםשאנו ,יומיומיתבתנועה

אובתיאטרון-תנועהאמנותי,בקונטקסט

לשימושקשור ,מחולכברשהיאבתנועה

מחול,כברשהיאהתנועהכלל,בדרך ,בחלל

ומרבהקומפוזיציהשללצרכיםקשובה

באמצעותגיווןשלבאלמנטיםלהשתמש

תנועה ,רחב-צרגבוה-נמו,ך-גובהשינויי

כללי,במרחבתנועהלעומתאישיבמרחב

הטבעית/היומיומיתהתנועה ,זאתלעומת

כדיפונקציונלייםלצרכיםבחללמשתמשת

בחללשלההשימושמוגדרת,פעילותלבצע

במחול,התנועהמאשרצנועיותרהואהבמה

בנויה ,במחוללתנועהבניגודכ,ךעלנוסף

פרטיםעלברובהבתיאטרון-התנועההתנועה

משפטיםועלסטות'געל ,נפרדיםבודדים
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גםקייםזהשאפיוןלצייןכדאיקצרים,

באירופהלמחולשבניגוד ,ההודיבמחול

בשפתסיפוריםלספרמבקשתיהברובארצות

כלההודישבמחולמסביררויסהסימנים,

שלש"המיליםכדימרעותהמופרדתתנועה

להבינן,יהיהוניתןתתערבבנהלאהתנועה"

מחולקלאסי,בלטכמואחרים,מחולבסוגי

משפטיםשלצירופיםיש ,וג'אזמודרני

זאתסןזרימה,עלודגשיותרארוכותליחידות

 ,פנטומימאים ,רקדנים ,ששחקניםבעוד ,ויותר

להתמודדיכולים ,רקדניםגםוכמובןזמרים

שמציבהטכניות-הפיזיותהדרישותעם

והמחולהמחולמציביםתיאטרון-התנועה,

המחייבותפיזיותדרישותכיוםהפוסטמודרני

היטב,מאומניםרקדניםליהוק

שקיימיםנראהכה,עדהנאמראתנסכםאם

תנועהביןשמבדיליםמרכיביםמספר

ההופכתתנועהאותהלביןבתיאטרון-תנועה

למחול:

 /טבעיבמקצבמתבצעתהטבעיתהתנועהא,

למקצביםקשורשהמחולבשעה ,יומיומי

 ;מוסיקלייםולמשפטים

היומיומית/טבעיתהתנועהשלהשימושב,

השימוששבמחול,בעודפונקציונלי,הואבחלל

קומפוזיציהשללשיקוליםקשורבחלל

המחולשלהשימוש ,משמעואסתטיקה,

מגווןיותר,עשירכללבדרךהואבמרחב

שללזהבהשוואההזמןצירפניעלומשתנה

הבמה;בחללתיאטרון-התנועה

מאופיינתבתיאטרון-תנועההתנועהג,

בעבודתבעיקרבודדות,ובתנועותבג'סטות

מאופיינתבמחולשהתנועהבעוד ,וראשידיים

הגוף;בכלובשימושבזרימה

בתיאטרון-תנועהטבעית/יומיומיתתנועהד,

זמרים ,שחקניםידיעללהתבצעיכולה

ולתיאטרון-מחוללמחולואילוופנטומימאים,

רקדנים,מבצעיםנדרשיםעכשוויפוסטמודרני

אםלקבועלנולסייעיוכלוהאלוההבחנות

אותיאטרון-תנועהשהואבמופעמדובר

 ,מחולשהואבמופע

תיאטרון-תנועהביןההבדל
פנטומימהלתיאטרון
חזותיולתיאטרון

לתיאטרון-פנטומימהתיאטרוןביןההבחנה

שערוץמפני ,בעייתיתסוגייההיאתנועה

ובפנטומימהבתיאטרון-התנועההתקשורת

 ,שונותהןהמטרות ,זאתעםתנועה,אחד:הוא

בערוציםמשתמשתמהאמנויותאחתכלולכן

לתיאטרון-התנועה,בניגוד ,אחרבאופןאלה

לחקות ,סיפורלספרהפנטומימהמבקשת

 ,כלומר ,מהמציאותתנועהאודמות

הכרחיתאירועיםשלבהירההשתלשלות

בתיאטרון-תנועהשהתנועהבעוד ,בפנטומימה

אופציהעל ,במחולכמו ,ושומרתטבעיתהיא

לעיתיםבפנטומימההתנועהשונים,לפירושים

אתלחדדכדי-במכווןמוגזמתקרובות

שונהבחללהשימושגםמשמעותה,

תיאטרון-תנועה:שלמזהבפנטומימה

החללכאשר,ומטפסרץהול,ךהפנטומימאי

השימוש ,זאתלעומתדמיוני,חללהואשלו

שימושבעיקרוהואבתיאטרון-תנועהבחלל

ריאליסטי-יומיומי,

שלהתפרקועלשמצויהנוספתסוגה

החזותי,התיאטרוןהיאתיאטרון-התנועה

מידתלפיהללוהסוגותשתיביןלהבדילניתן

 ,לתנועהמהןאחתכלשמייחסתהחשיבות

 ,בתיאטרון-התנועה ,כאמורולמסר,לחפצים

 ,המרכזייםהמרכיביםהםוהמסרהגוףתנועת

הקומפוזיציה ,החזותיבתיאטרון ,זאתלעומת

 ,הוויזואלייםוהאפקטיםהחפצים ,החומריםשל

באמירהנעוץההבדלהמרכזי,המרכיבהם

ובאמירהאח,דמצד ,הגוףבאמצעותרגשית

שלומופשטיםויזואלייםערכיםבאמצעות

שני,מצדובזמן,בחללהנעיםחפצים

בערוציםפועלתיאטרון-התנועה :לסיכום

תיאטרוןשלמחול,שללאלהדומים

הואאך ,החזותיהתיאטרוןושלהפנטומימה

עושהשהואובשימושבמינוןבמטרותיו,שונה

בניגודוהתנועתיים,התיאטרלייםבמרכיבים

תיאטרון-מחולאובלט ,(למשללמחול

שלתנועהעלהמתבססעכשווי)פוסטמודרני

תנועהעלתיאטרון-התנועהמתבסס ,מחול

לתיאטרון-הפנטומימהבניגודסטות;'וגטבעית

 ,סיפוריםולספרהמציאותאתלחקותשמבקש

והסיפורלפרשנויותתיאטרון-התנועהפתוח

הם(אםשולייםהםהאירועיםוהשתלשלות

שמעבירהחזותי,לתיאטרוןבניגוד ;קיימים)

חפציםתנועתבאמצעותבעיקרמסרים

תיאטרון-התנועהמעביר ,ויזואלייםואפקטים

הגוף,תנועתבאמצעותהמסראת

האפיוניםאתלהציגמבקשתהבאההטבלה

 ,פוסט-מודרנימחול ,בלטהבאות:הסוגותשל

 ,פנטומימה ,כיוםפוסטמודרניתיאטרון-מחול

מתוך ,חזותיותיאטרוןמסורתיתיאטרון

 ,בההמופעיםמסוגיאחדשבכל ,עולההטבלה

במינוןאפיוניםשנילפחותשלצירוףקיים

 ,למשל ,מופעסוגלכלהייחודיים ,גבוה

ותנועהמסריםהעברתתיאטרון-תנועה:

תיאטרון-מחול ;טבעיבמקצבטבעית

במקצבתעיטבתנועהעכשווי:ינפוסטמודר



זמן,חלל,במרכיביעשירושימושמוסיקלי

טבעיתתנועהחזותי:תיאטרוןוצורה;כוח

תיאטרוןבחפצים;עשירושימושטבעיבמקצב

ותוכןטבעיבמקצבטבעיתתנועהפנטומימה:

מוגדר.

הגדרתאתמחדשולנסחלנסותניתןכעת

לומראפשרתיאטרון-תנועה:שלהסוגה

רב-תיאטרוןמופעהואשתיאטרון-תנועה

עלולאיומיומיתתנועהעל,שמתבססתחומי

מנצליםשיוצריותיאטרוןזהוזאת,עםמחול.

ההבעהלהרחבתכוריאוגרפייםיסודות

אנושיותבסיטואציותעוסקוהואהתיאטרלית

פתוחותאלאולעלילהלסיפורקשורותשאינן

שחקנים,בהם-המבצעים .שוניםלפירושים

באים-ורקדניםפנטומימאיםזמרים,

אינןמחולשלומיומנויותשונים,מתחומים

הכרחיות.

תיאטרון-תנועהלהגדרתשהמפתחרואיםאנו

היחסהואאחריםאמנותייםלמדיהבהשוואה

בטבלה:שמופיעיםכפיהבאיםהמרכיביםבין

מאפייניםמרכיביםיחסלפימופעיםמיון

ן 2..ו 11

בחלל,בחפציםמחולתנועהתנועהוירטואומסרטקסטמופעסוג--------------------------

כוחזמן,מסוגנןבמקצבבמקצב-זי~ת

וצורהמוסיקליטבעי

תיאטרןן-

 Z 1 0 3 0 3 1תנןעה

תיאטרןן-מחןל

 z 3 0 1 3 0 0מןדרני-פןסט
השישים)(שנות

תיאטרןן-

מחןל

פןסטמןדרני

(כיום)

1 3 z z 3 

תיאטרןן

 o 1 oחזןתי

תיאטרןן

 o 3 3מסןרתי

3 1 o 3 1 

1 o o 1 1 

 z 1 o 3 z 1 oפנטןמימה

 o z 3 o 3 3 1 3בלט

הרבה- 3בינןני;- 2מעט;- 1אין;כמעט-סמקרא:

הערות

קרזניקיוהאןהגרמניהכוריאוגרףהואדופןיוצא . 1

"תיאטרוןבמושגשמשתמש ] Johann Kresnikנ

שלו.תיאטרון-המחולאתלתארכדיכוריאוגרפי"

2. Sally Banes, Democrocy's Body: Judson 
, Dance Theatre, Durham and London Duke 

. University Press, 1993, p. xii 
המודרניותהלהקותוהשבע'סהש'ש'סבשנות . 3

ובת-ודר.בת-שבעמחוללהקתהיוהמרכז'ות

אחר"."תיאטרוןלמושגמקב'לאחר""מחולהמושג

 I, 20ד' IOOהתפר",גבולעל"התבצרותנון,בן'גאל . 4

 . 44-43עמ' ,) 1991 (

5. Jacque Derrida, 'ihe Writing of the Body 
Itself", quoted in David Price, "The Politics 
of the Body: Bausch Tanztheater", Theater 

. 327 . Journal (October 1990), p 
55-. 6. Royce, The Anthropology of Dance, pp 

. 59 
7. Roger Copeland and Marshall Cohen, What 

, is Donce? Reading in Theory and Criticism 
. 7 . Oxford: University Press, 1983, p 

8. Nadine Meisner, "Continuity and Change in 
," the Work of Ann Teresa de Keersmaeker 

. 13 -11 . Dance Theatre Journal, 2, 2 (1997), p 
9. Roland Langer, "The Post-War German 

Expressionism of Pina Bausch and her 
Wuppertal Dance Theater", Dance 

. 46 . Magazine, (June 1984), p 
, 10. Paul Love, Modern Dance Terminology 

. 6 . Kamin Dance Publishers, 1953, p 
כרמ'אל,פסט'בל ,קופלנדעסברא'וןאשלרות . 11

 . 1997ספטמבר

 .) 29.7.1979 (מער'כמיל'ס",ללא"חוויהירון,אליקיס . 12

13. Rudolph von Laban, The Mastery of 
, Movement, London: Macdonald and Evans 

. 112 . 1965, p 
14. Deborah Jowitt, quoted in Janet Adshead 

and Layson (eds.), Dance History: An 
: Introduction, London & New York 

. 179 . Routledge, 1983, 1995, p 
15. Jean-Georges Noverre, Lettres sur les Arts 

Imitatuers en General et sur la Danse en 
-Particulier, Paris 1807, See M. Kruger, Jean 

George Noverre und sein Einfluss auf die 
. 1963 , Ballettgestaltung, Emsdetten 

," 16. Andre Levinson, "La Danse d'Aujour d'hui 
1929), quoted in Lincoln Kirsten's Ballet ( 

. 1939 Alphabet, New York 
17. Encyclopaedia Britannica (1932), 12th 

. 14 . edition, Vol 7, p 
. 77 . 18. Royce, The Anthropology of Dance, p 
 . 68עמ'שס, . 19

 . 50עמ'שס, . 20
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אימפרןביזסדנת

 מoנ.-. ..Mגריןןעימנןאלעמ

היימהתק ,אינטנסיביים

ביפוהערבי-יהודיהקהילתיבמרכז

גריווהעימנואלהכוריאוגרףעםעבודהסדנת

שלביוזמתההתקיימההסדנהמצרפת. ] Griveנ

ואמנויותלמוסיקהבמחלקההמחולמנחת ,בדשרנה

תנועתיותמשימותלמשתתפיםגריווהחילקהסדנהבמהלך

התייחסותוואתבגוףהפנימייםלחלליםהמודעותאתשהגבירו

היחידשלבתפקידולטפליצאהואמשם .החיצונילמרחבהגוףשל

הרקדןצריךקשרשלסוגאיזה ;בהתפקודוובאופןהקבוצהבתוך

עםלקבוצהזומודעותמתיישבתכיצדסביבו?המתנועעיםעםלפתח

והחיצוניהפנימילחללמודעותאותהמהילעצמו?אחדכלשלהמודעות

והמחשבה?השכלדרךולעבורמילוליתמתווכתלהיותחייבתהיאוהאם

לעצמוהגוףשלהמודעותשבולמצבלהגיעהיא ,גריווהלפיהמטרה,

מסוים:ברגעלונכוןמהמרגישהגוףתחושתית;אלארציונאליתאיננה

כמוייפועלהגוףאם ;קצבואיזהדינמיקהאיזו ,תנועותשלסוגאיזה

התנועתית.הפעילותמעצםההנאהתיוולד ,רגע"ולאותולעצמושנכון
ם Iרו.נבלנב Iע

הסדנה:אתשליווגריווהשלוההערותהמשימותמןכמהלהלן

הנשימהעםמבפניםמתרחביםהגוףאיבריכיצדלהרגישבנשימה.פנימייםחלליםלמלא

ההתמלאותאלהמודעותהכוונתמתוךלהתנועע,להתחילאפשרבהמש,ךהאוויר.הוצאתעםומתרוקנים

הפנימיים.החלליםשלוההתרוקנות

השכל.דרךולאהתחושהדרךלהיעשותצריכההפעולההערה:

 ,האגןמבנהאתבמגעבודקוהאחריושב,אושוכבפסיבי,הזוגמבניאחדלזוגות.להתחלק

אתולהגבירבגוףזהאזורשלהמבנהאתלבחוןהמישושמטרתהזוג.בןשלהזנבועצםהאגןעצמות

האגן.שבתוךהחללאתלחושוינסההמגעלזיכרוןכתגובהלנוע "הפסיבייייתחילכךאחראליו.המודעות

בליהאחוריהחללאתלהרגישלנסות ,פקוחותבעיניים ,קדימהמבטעללהקפידאחורה.ללכת

והמבטהידייםלאחור.שפוסעתהרגלשלמתיחהידיעלצעדכללהדגישישבהמש,ך .לאחורלהתבונן

עיניים.בלי "לאחורלראות"- "דמיונימבטיימפתחהגוףשלהאחוריהחלקהערה:קדימה.נשלחים

למבצעיםייצמחו"כמו ,לאחורבהליכהשעהחצישלתירגוללאחרהערה:קדימה.ללכתלהתחיל

חדשה.מודעותקיבלהקדימהההליכהבעורף.חדשהחזיתמיןויצרו ,בגב"עינייםזוגיי

המשתתפיםקדימה.והליכהבמקוםעמידהלאחור,הליכהשתשלבאימפרוביזציה,לעשות

 .בקבוצהלמתרחשמודעותתוךשלה,והדינמיקההקצב ,התנועהתחילתעיתויאתלבחוררשאים

להתייחסכלומר ,ממנהמושפעלאאבל ,"מהקבוצהכחלקנוכחלהיות"היאמשתתףכלשלהמטרההערה:

 .הזמןכלאליהלהגיבבהכרחלאאבללקבוצה

מבוצעיםלהיותחייבים ,והעצירותהמצבים ,הסיום ,ההתחלה ,מנהיגאיןכשלישייה.ביחדלנוע

ולאשלוהגוףלרצוןלהקשיבצריךאחדכל ."מנומסלאאבלקשובלהיות"אומר:גריווההערה:באוניסונו.

האם-ההיסוסיםואתהמחשבהאתלנטרלישהקבוצה.לטובתרצונותיועלמדיגדולהבקלותלוותר

שלבגוףבמרחב,הגוף,בתוךנמצאתהאינפורמציהכלפשוטה.להיותצריכההתנועה .לאאולנועלהתחיל

השכל.תיווךבליבהלהשתמשויש ,האחריםהמשתתפים

בשישייהלצופההופכתאחתקבוצהמשתתפים.שישהקבוצהבכל jקבוצותלשתימתחלקתהכיתה

ולהחליטמהאוניסונולחרוגבודדיםלמשתתפיםאולמשתתףרשותנתונה .מנהיגאיןביחד.שנעה

כשמתרחשהערות:עוצרת.כשהקבוצהלהתנועעאו ,להתנועעממשיכההקבוצהשכלבזמןלעצור

לגוףנכוןהכימהייויבחןיתעכבשהוארצוילהגיב.להזדרזחייבלאהיחיד ,בקבוצהמשהו

חייבתהתייחסותכללא .לפעולשלאגםלהיותיכולהההחלטהרגע.באותו "שלו

פעילה.תגובהלגרור
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לגבמהבטןולהתגלגלהרצפהעללשכבחימום:תרגיל

עדהליכת-ארבעללכתהחדר,לקצה.כשמגיעיםהחדרלאורך

החדרריבןעשלהצדדיתהצלעלאןרךלהתקדםןאזהחדרפינת

ןבחזרה ,שתייםעללהליכהבהדרגהעןליםכשמהליכת-ארבע

בקאנןן,התרגילאתלבצעישלגלגןלים.ירידה-המןצאלנקןדת

ןכשהםאחדמסלןלעלנמצאיםארבעהפעםבכלכאשר

 .הנןספיםהארבעהמתחיליםהחדר,שלאחרתלצלעעןברים

להשתמש ,] being rolled [יימגןלגלים"כאילןלחןשהערה:

חלןקת ,התנןעהטיבלגבי "אינפןרמציהייכנןתנתברצפה

ללכתאלאבנימןסלנןעלאהכןבד.לכןחןהמןדעןתהמשקל,

ליהנןתמאפשרת.בגןףשמצןיהשהאינפןרמציהככלרחןק,

החיןךתחןשתאתןלהעבירהתנןעה,בזמןלחייךןאפילןמהתנןעה

לזרןעןת. ,לאגןלגב,

מןדעןתביןנעיםשרןקדיםאלהקבוצות.לשתימתחלקתהסדנה

בןחרצןפהכלסביבם.החיצןניהחלללתחןשתבגןפםהפנימייםלחללים

יידלילןתשלתחןשהמתןךלנבןעלתנןעהלתתהערןת:בן.להתמקדרקדן

הפנימית"ייהדלילןתלהבנתאפשריתדרךפנימית."ייריקנןתאן ,"פנימית

הבאה.הנשימהעםןהתמלאןתבנשיפהמאןןירהתרןקנןתבתןךלנןעהיא

לשחררכדיברקןתיןןאןחזעקב,שאחריוהרקדןאלניגשצופהכל

ןאז, ,אנרגיהמשחרר-בחזהאןחזהןאכךאחרלרצפה.האנרגיהכלאת

אנרגטיאפסשללמצבלהגיעלנסןתהאנרגיה,שחרןרעםהערןת:באגן.

] zero situation [. השריריםשלההחזקהעללןןתרהמןדעןת,עללןןתר

ברגעלהתרחשהעןמדשלמאי-הידיעהליהנןתלנסןתלפרטנר.ןלהתמסר

הבא.

האחדמצדןלהגיעינסהבחמישייהאחדכללחמישיות.להתחלק

הערה:ממנן.זאתלמנןעינסןהאחריםןארבעתהשנילצדןהחדרשל

לקשב.נימןסןביןלרכרןכיןת,אלימןתביןאיזןןלמצןא

האחר,לצדוהחדרשלאחדמצדיעבורהחמישייהמתוךאחד

אתמעבירכשהןא ,האחריםארבעתידיעלנתמך ,ברצפהלגעתמבלי

שלאמןןמשחקשלסןגזההערה:לן.המסייעיםםיהרקדנביןמשקלן
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שלסוגזהותנועתית.אותו IIלנעול IIלאמקפידיםאבלדיחיהאתרהיבעמהצהקבו .בקבוצההיחיד

 .למשיכהדחיפהובין ,ושחרורץלחןיבאלוגיד

זהוהולכיםבזהזהמתבונניםזוגיבני.השנמולהאחד ,חלקיםלשנימתחלקתהקבוצה

הערות:למקומו.חוזראחדוכלגופניקונטקטשלקצרקטעמבצעיםהםנפגשיםכשהםזה.מול

ולאזאת,מתירכשהחלללצאתלנסותהשני.לצדוהחדרשלאחדמצדמתמשךאלסטיחוטלדמיין

כשנפרדים.להימתחיכולהזוגבניביןהדמיוניהחוטכמהעדלבחוןביחד.כולם

שמנג,דהזוגבןעםפגישהלקראתהליכהזה.מולזהחלקים,לשנימתחלקתהקבוצה

הערה:לסירוגין.למובלממוביללהפוך-לאקטיביותמפסיביותלעבוריכולהזוגימבנאחדכשכל

הוויתור.ואתהאומץאת ,האחרשלהאקטיביותמידתאתבוחןאחדכלשבומצבנוצר

מראשמחליטיםאבלהשנימולאחדהולכיםזה.מולזהחלקים,לשנימתחלקתהקבוצה

אותוולהביאהמובלשלהפסיביותרמתעםלשחקאפשרהערות: .בייפסיומאקטיבייהיהימ

פנימי.הנעהכוחמתוךאלאשכלתניתהחלטהמתוךלאאבל ,זזאמנםשהואלמצב

מכןולאחרעצומותבעינייםתחילהבחלל,לבדלנועלוולתתהפסיביהרקדואתלשחרר

הערות:האחרים.הרקדניםלביןובינולחללהרקדןביןדיאלוגיתקייםבהדרגהפקוחות.בעיניים

להתחבר IIלנסותהזמן.צירעלמשתנהוזהרגשניםיותראופיזייםיותראנחנותנועהכדיתוך

לרגש.פיזיותשביןהאלההתנודותעם IIוללכת

מצטרפיםוהאחריםמסוימתבדרךלזוזמישהומתחילקבוצהבכלקבוצות:לשלושלהתחלק

אינםהמנהיגיםהערות:מוביל.הקבוצהמחבריאחרמישהופעםבכלתו.עתנואתומקבליםאליו

להחליטצריכיםהקבוצהחבריואילו ,האחריםהקבוצהחבריעלאחריותלקחתועליהםסולנים

 ,בקולשימושלהוסיףאפשרבהמשךנוכחותם.עללוותרמבליהמנהיגתנועתאתיעלהטמכיצד

התנועה.על IIישתלטלא IIשהקוללבלשיםאבל

בחוץלמתחולללהקשיב .ומהשמיםמהאבנים ,מהרוחהשראהלקבללטבע,החוצה,לצאת

הפנימייםהחלליםעלמשפיעיםהםכיצדלבחוןהתנועה.עםלהתמזגהחיצונייםלקולותולתת

שבתוכנו.

ריקודהערה:גדר.אועץ,גזע ,חולשמים, ,יםלמשל,מהחוץ,המושפעסולוקטעליצור

מזוודת IIאחדכללרשות .בסדנהמשתתףכלשלהאישיתבהתפתחותמסכםשלבהינוהסולו

ולחלל.לזמןביחס ,לגוףמתאיםברעיוןפעםבכללהשתמשואפשרשאסף IIרעיונות

פקוחות.בעינייםדקותושבעעצומותבעינייםדקותשבעבמשךלנוע

שם.להיותפשוטאלאלהיותלהשתוקקלאלהיות.פשוטצריךאחדשכל ,גריווההדגיש ,הסדנהכללאורך

שהיאהתחושהמהישם,שנמצאתהוויהאותהמהיהקטנים:לפרטיםלבולשיםהמודעותאתלהגביר

לביןןהרצוביןלאחדלהצליחהיאהאמנותגריווה,לדבריבדיוק.רוצההיאומהמתנועעתהיאכיצדמעניקה,

שקיים.מה

גריווה:עימנואלעםשיחהמתוך

לתחושות,ומהמחשבהלגוףמהשכלהמודעותאתשמעבירהזה,העבודהסוגאתליישםאפשרכיצד

המחשבה!שלריכוזומחייבתצורניות,אנליטיותבתבניותשימוששעושהכוריאוגרפיה,בעבודת

לביצועשעוזרמהתנועה.כלבתוךעצמםהםלהיותלהםלאפשרצריךכוריאוגרפיקטערקדניםכשמלמדים

מתרחשתסתםלאהיאכלומר ,משלההדיששמתבצעתתנועהלכל .לתנועהשישההדשלהדימויהואנכון

כלאחריה.שנשארהדוגםרקדן,לכלאינדווידואליתמשמעותבהווה,משמעותשלמטעןלהישאלאבזמן

 ,וגופבתוךאיתםלעבודהפנימייםהחלליםאתמוצארקדןשכלאחרירגע.לאותוביותרהמדויקתהיאתנועה

 .שבחוץהחללועםחיצוניותהוראותעלגםאיתולעבודאפשר

מהויודעיםכיצדאבלנתוו,ברגעלגוףהנכווהסטטיאוהתנועתיהמצבמציאתעלהרבהמדבראתה

אותו!מחפשיםוכיצדהזה,המצב

התחושותעםזרימהשל ,אחרתמודעותלחפשאלאלחשיבהבמוחהרצויהמצבאתלתרגםלאהואהרעיון

חדשותתנועהאסטרטגיותנדרשותואז ,בהםהייתלאשעודלמקומותלהגיעהיאהמטרהבגוף.הקיימות

הנתון.הרגעואתחוויה ,זיכרוןמשלבתהזוהעבודה .מהמוכרושונות

נודע!לאבמקוםנמצאשאתהתדעכיצד

 . . . . .מוכר.לאמקוםעמושמביאהפחדעלולהתגבר ,מהידועיותררחוקללכתפשוטצריךנודעללאלהגיעכדי
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הוצאתתוךחזקות,נשיפותלנשוףישהגוף,

קולות.

עלשוכבאחדרקדןבזוגות.להסתדר . 9

התחתוןהגבעלידואתמניחזוגוובןהבטן

לכיווןנושםששוכבהרקדןהשוכב.הרקדןשל

בנשימההחללאתממלאהתחתון,הגב

גבו.שעלהידתוךאלשנדחסתעמוקה

להתחלף·

מסיעהשוכבהרקדןאבללמעלה,כמו . 10
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שלהמגעאיכותאתלשמוראבל , outנ
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ב
 ." ...שם"המחולבעבורביטוןלשלומיהיצירהפרסהוענק " 2001במחולגוונים IIתחרות

ץבקיבו IIאשרמטה IIהמחולבסדנתהשלישיתהשנהתלמידהוא ,מעכו-22הבןביטון

למתרחשהלבתשומתאתשובהפנתהבפרסזכייתוארנון.יהודיתשלבהנהלתה ,געתון

כיוםשהיא ,הקיבוציתהמחוללהקתאללאוהפעם ,געתוןבקיבוץתרבותיתבועהבאותה

בתחוםנוסףחייםלמפעלאלא ,בישראלוהמובילותהגדולותהמחוללהקותמשתיאחת

בסדנהמדוברהזרקורים.מאורהרחקבצנעה,ארנוןיהודיתשמקיימתלמחול,החינוך

הקיבוצית,המחולבלהקתרקדניתלשעבר ,לויעינבמנהלתאותה ,רקדניםלהכשרת

בהמשך).כתבה(ראהליבןאילנהמנהלתאותו ,ב IIיועד 'במכיתותלילדיםלמחולובאולפן

 ,בארלרמיהקיבוציתהלהקהשלהניהולמושכותאתשניםחמשלפנישמסרהלאחר

עולמהתפיסתואתשלהוהניסיוןהידעשפעאת ,אהבתהכלאתארנוןיהודיתמשקיעה

באילוציםנאבקת ,כחלוצהחשהעדייןהיאהזה.החינוכיבמפעלוהאמנותיתהחינוכית

הכשרון .שמחהלהומעניקהמאמץאתהמצדיקמפעללמען ,נוקשהתקציבימסדהנובעים

פועלתלאארנוןשיהודיתלעובדהשאחראיהואומיוחדותאישיותיחסיםמערכותלפתח

שתיהן ,לויועינבליבןאילנהובהםשנים,עשרותלאורךאנשיםאותםעומדיםלצדהלבד.

כדורי.וטליכליףאילנהפארן,חנקהוהמורותרוד,דאפרתוכןכיום,בניהולשותפותיה

זכרישלחסרונו ;ובסדנהבאולפןמוריםכיוםהםהקיבוציתוהלהקההסדנהמבוגרירבים

מאוד.שםמורגשל IIזדגן

מכובדתברשימההאחרוןהואביטוןושלומי ,צעיריםכשרונותלגלותאוהבתארנוןיהודית

 ,ליבנהרוני ,אסוליןענת ,פסטמןארי ,כהןסיון ,באררמיבהם ,הסדנהבוגרישלומרשימה

טרוןובועזלבאשרכמויותרוצעירים ,לויעינב ,דרורוליאתגלבןנירשעל,עדיונציה,יעל

רנדירננהפינטו),ענבל(להקתזמירמתן ,בת-שבע)(להקתטמירשיבת-שבע),(אנסמבל

רביםחלקית.והרשימהדר)נעהמחול(קבוצתדובדבנימיכלהקיבוצית),לחוהמ(להקת

 ,אדלמןרובי ,רייזלבנת ,איבגיאורילוי,קרןכמו ,ל IIבחומובחרותבלהקותרוקדיםאחרים

 ,בגרמניה)קרסניקיוהן(להקתפרנקלזיו ,קולברג)(בלטכהןבועז ;(הולנד)שרוןמיכל

 ·בלונדוןמשלהמחוללהקתשמנהלת ,ורידמוןויסמין

יהודית .מקרהזהאיןרקדנים-יוצרים.שרובםהוארקדניםשלזהעשיריבולשמאפייןמה

בעתי;דומיקודבחירהאפשרויותהתלמידיםבפנילפתוחבמטרהידעלהעניקיודעתארנון

והיוצרהאינדווידואלשלהאישיהביטויאתיחסוםלאשהואכזה,באופןידעלהעניק

הפותחיםלשיעוריםהטכניקהשיעוריכמותביןהנכוןהאיזוןשלענייןרקלאזההמתחיל.

בסדנהמלמדים. IIאיך IIולבמקוםהשורההכלליתלאווירהגםקשורזההיוצר.לדמיוןצוהר

מחולשעות 10 ,קלאסיבלטשעות 10מתוכן ,בשבועמחולשעות 42התלמידיםמקבלים

רפרטואר ,י'טאי-צ ,תנועתיתמודעותמשחק,הכוללות ,שעות 17ועודיצירהשעות 5 ,מודרני

עבודותהיוהאחרונותבשניםהפרויקטיםביןתחומיים.-רבפרויקטיםעלועבודה

מעצב(עםוציורמחול ,זילברשטיין)ליטו(בשיתוףוצלילמחולשביןבקשרשהתמקדו

עציםהנחתאופןבתנועההמתאר- IIמשחרה IIהקמתופרויקטקשירן)'צבוריסהתלבושות

ענבר).מרתהשלכוריאוגרפיתובהנחייהחפץיעקבהפסל(עםלפחםלהופכםכדיבערימה

לאזהמהעיר.מנותקיםבטבע,חייםשהרקדניםהוא,לגעתוןכשמגיעיםלעיןשבולטמה

הביתה.ונוסע ,המערכתלפיהנדרשותהשעותמספראתמבצעמגיע,אתהשאליומקום

הלילהשעותועדמהבוקרוטבעמחולוסופגים ,שםישנים ,בגעתוןאוכליםהתלמידים

מתבודדיםשלכתבמשהומזכיריםהםמשלהם.יצירותעלעובדיםהםאזהמאוחרות,

יהודיתשלהאנושיוהחוםהפתיחות ,האכפתיות ,הרצינותקודש.כבעבודתבמחולהעוסקים

עומדיםשלההצלולהוהדעהבדרכההאמונה ,הנחישותהתלמידים.עלמקריניםארנון

העולםרקדנישלבתמונותלאמעוטריםמשרדהקירותהפיזית.לשבריריותהבניגוד

שאיתםהרקדניםילדי-שלה IIנכדים IIה-ותינוקותילדיםשלבתמונותאלאהגדולים

כותביםהםקשר.עלשומריםהםהקן,אתעוזביםשהםאחרישגםפלא,איןעבדה.

נשארההיאשלהם.בקריירהוהקשיםהשמחיםברגעיםאותהלשתףכדיומטלפנים

~---38 
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העוסקתכמסגרתעצמורואהבגעתון-'""= .... 1 • ,.

חינוך-זהבמוסדהדברשלמשמעותולאמנות.ינוך

השפהבאמצעותביטוייכולתופיתוחהאמנות

על-ידי 1965בשנתנוסדבגעתוןלמחולבית-הספר

המחוללהקתומייסדתלמחולהמורההכוריאוגרפית,

רקדוהראשונות,בשניםארנון.יהודיתהקיבוצית,

 .באזורוהמושביםהקיבוציםילדיהאולפןבמסגרת

הלהקהאתשהיוובוגריםקבוצתבאולפןפעלהבנוסף,

האולפןהתמסדהשניםעםאמנותי.למחולהאזורית

שלהמחולמגמתשלו.הלימודיםתוכניתוהתרחבה

לאחרבוגריםוקבוצתבו,פועלתהאזוךייםבתי-הספר

מחול.סדנתבמסגרתבולומדתהצבאישירותם

מחצרחלקכעיןלהיותהאולפןהפךמכ,ךכתוצאה

שלוחהמעיןבולראותואפשרהקיבוצי,בית-הספר

במקום,פועלתהיאאףהקיבוציתהמחוללהקתשלו.

 ,שהאולפןמאחרבבית-הספר.מלמדיםמרקדניהוחלק

המחוללהקתשלהאכסניההיההיסטורית,מבחינה

,היתהארנון,יהודיתבעברהלהקהומנהלתהקיבוצית

מלמדיםהלהקהשרקדני,ומאחרהאולפןמנהלתגם

תוכניתהאזוריים.הקיבוציים

רביםתחומיםמקיפההלימודיםהשתלבושלאלמידה,לקויי

למבנהומותאמתהמחול,בשטח ,הרגילותהבית-ספריותבמסגרות

הכולל,האולפןשלהארגונייוצאים.אנוברצוןנעניםאנו

י,אי-וכיתותשלצעירהחטיבהשמבחינתהנחהמתוך

עליונה.וחטיבהבינייםחטיבתהאינטלקטואליהפוטנציאל

הצעירהבחטיבההלימודיהדגשסיבהכלאיןשלהםוהיצירתי

מאשרשונהי-גי-ביאבכיתותברמתםיפלואלהשתלמידים

בכיתות '.-וי-הידבכיתותהתרומהרגילים.מתלמידים

מודעותעלהואהדגשהצעירותהאולפןשלהחינוכית-לימודית

הכרתעלהתנועה,מרכיבישלהעצמיתההערכהלביסוס

שלווהמגבלותהגוףשלהיכולותנבדקה ,] self esteem [שלהם
-------------------ד---

ופיתוח ,תנועהמשחקיכדיתוךזהאך ,באולפןשנערךבמחקר

f:ןווייתדר:זלמחולהאהבהנפרד.לדיוןנושא

בעקבות
המסןנ

H,fj "תןבאית

למתולתיבוך
לדבואדלגהכלל

שלמו 5עופז:;ט.אתןgשקפתבאול-פןההוראה

תרבות-על-פיה ] Whithead [וייטהדהנודעהפילוסוף

ורגשיופישלקליטהיכולתמחשבה,שלשילובהיא

חסרטרדןהואידיעותבעלאלאשאינואדם I/הומני;

עלינוהחינוךדרךאדמות.עליכמוהומאיןתועלת

ידיעהוגםתרבותגםלהםשישאדםבנילעצב

וויטהדמנסהבספרו . l/כלשהומיוחדמכיווןמקצועית

דינמי.תהליךהיאאינטלקטואליתהתפתחותכילומר

אמרו I/הבא:הסיפורבאמצעותזאתמדגיםהוא

בעינינוהואפלא :]ז emple [טמפללארכיבישוף

בעודמאוחרת,בתקופהלושבאהפלונישלהצלחתו

חשובלאלהם:אמרעיקר.כלהצטייןלאנעוריושבימי

מגיעהואלאןחשובעשרה;שמונהבגילהאדםהואמה

 • l/מכןלאחר

לכךמודעותמתוךנעשיתההוראה,תפיסתלכן

מסוימתזמןבנקודתלבית-הספרהתקבלושהתלמידים

סקלתעלמסוימתבנקודהניצביםכשהםבחייהם

תוםעםכיהיאבית-הספרמטרת .שלהםההתפתחות

 ,ליכולתםבהתאםהתלמידים,יגיעוחינוכםשנות

מתוךהתפתחות.סקלתאותהעלהמקסימליתלנקודה

ממסגרותנדחיםאינםתלמידיםזו,חינוכיתתפיסה

מידתחינוכי:הואהיחידוהקריטריוןבאולפןהלימוד

הלימודים.בתוכניתלהשתלבהתלמידשלהמוטיבציה

תלמידיםנקלטיםשבאולפן ,היאהתוצאותאחת

בכיתותיהם;להשתלביכלושלאלמידה,לקוייחריגים,

בהללמודשיכלו ,קולטתמסגרתמצאוהםבאולפן

כשפונים,לכןשלהם.הגילבניקבוצתעם ,כשווים

הוריםאלינוכשפוניםאו ,האזורייםמבתי-הספראלינו

תלמידיםבבית-הספרשנקלוטבבקשהפרטי,באופן

 Livingבספרו ] Abbs [אבספיטר

Power שלחשיבותואתמדגיש

 ,ניתן .בבתי-הספרלמחולהחינוך

הדמיוןאתלפתח ,אבסלדעת

ריקודבאמצעותוהיצירתיות

ביצוע .ריקודיםשלוקומפוזיציה

שליטהמערב ,לדעתוריקו,דשל

לתקשורתהיכולתופיתוחבגוף

החינוךכך I/התנועה.באמצעות

רקולאלכולם,מיועדלמחול

כשרוןאוגופנימבנהלבעלי

והשימושבגוףהשליטהספציפיים.

ביטחוןמפתחיםביטוילמטרותבו

פסיכולוגיערךלושנלווהעצמי

מקוריותמעודדהמחולרב.

מודעתבחירהמתוךהנובעת

 I/ .ומכוונת

האולפן,יצרזותפיסהברוח

בתי-הספרעםקשרבגעתון

-

התחלהישי-וידבכיתותבמחול.היצירתיות

הלימודיםכשבתוכנית ,מקצועיכיווןשל

והכנהקלאסי,לבלטכהכנהשיעוריםנכללים

והרחבההעמקהישכןכמומודרני.למחול

בכיתותשנלמדוהתנועהמרכיבינושאישל

הצעירות.

מורכבתהלימודיםתוכנית ,הבינייםבחטיבת

להתקדםהרוציםלתלמידיםומאפשרתיותר

תוכנית .בשבועפעמיםארבעעדשלושלרקוד

מודרני,מחולקלאסי,בלטכוללתהלימודים

אתלהפגישומטרתהקומפוזיציה, ,גיאז

הנלמדיםהנושאיםמגווןעםהתלמידים

אתלבחוריוכלו ,היוםשבבואכדי ,במחול

להם.המתאיםהתחום

 ,האזורייםהספרבתיעםהקשרבמסגרתעוד

להיבחןלתלמידיםהמאפשרתמגמהנפתחה

 5שלבהיקף ,במחולהבגרותבבחינות

העליונהבחטיבהמשתלבתהמגמהיחידות.

הטכנייםלשיעוריםבנוסף .בית-הספרשל

פיתוחעלדגשבלימודיםמושם ,שצוינו

בתחומיםהעשרהעל ,והיצירההדמיון

ועל ,ואנטומיההמחולכתולדותתיאורטיים,
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המגמהוהמוסיקלי.האסתטיהחושפיתוח

 ,חיוביעצמידימויבתלמידיםמפתחת

והןהאישיתברמההן-ומשמעתסובלנות

הקבוצתית.ברמה

אפשרותלתלמידיםניתנתהעליונהבחטיבה

חטיבתשלהלימודיםלתוכניתיום.יוםלרקוד

שיעוריםהעליונהבחטיבהנוספיםהביניים

שלמהרפרטוארשיעוריםברובםברפרטואר,

אתלהפגישמטרתםהקיבוצית.המחוללהקת

ועםמקצועיתנועתיחומרעםהתלמידים

המוריםבצוותהמשתלבים ,מקצועייםרקדנים

לימודיהפכוכזהבאופןבית-הספר.של

הלימודיםבתוכניתאינטגרלילחלקהאמנות

היהלמחולהאולפןשאלמלאבתי-הספר,של

זה.תחוםבהםחסר

תפיסןת

-מחןל

בןכיןת

שלמסורותשתיעלמדבר ] Aspin [אספין

המסורתהקלאסי:העולםמןאמנותיתמורשת

לפיה"אתונאית."והמסורת "רומאית"ה

מיוחדאדםהואהאמןהרומאיתהמסורת

על-ידירקמוערכתלהיותיכולהואמנותו

האמנותהשקפתזוהיכמוהו.נבחריםאנשים

בזכותטענהזו .] High Art [הגבוהה

העוסקיםמהאנשיםחלקהמנחההמצוינות,

-שנימצד .האמנותיתובמדיניותבאמנויות

שהעיסוקהטוענת ,האתונאיתהמסורתקיימת

 ,אדםכל ,האדםמגדולתחלקהואהאמנותי

להעשיריכולהיצוריםכלמביןבלבדשהוא

ידיעלחיהואשבההסביבהואתקיומואת

לסביבתו.והענקתןאמנותעבודותיצירת

אולפןגםהולךזו "אתונאיתיימסורתבעקבות

) 

~( 

החינוךאתלהציעהמבקשבגעתון,המחול

גם .באזורבבתי-הספרהתלמידיםלכללמחול

מקצועיים,רקדניםיהיולאבוגריומרביתאם

בבואאותםיצרפובאולפןחינוכםשנותהרי

סביבהשיאפשרהמחול,שוחרילקהלהעת

בארץ.המחולתרבותשללהתפתחותהולמת

ב'בל'וגרפ'ה

הוצאת ,ח'פה ,ך IJכח' IIמח ) 1993 (פ. ,סון Jבר'

 . 87 'עמ ,אח

הוצאת ,ירושלים ,'ך Jהח'ת Iך Oמ ) J. (1958א. ,וויטהד

העבר'ת.ס'טהר'ב Jהאושללח'כוךספרוב'תכ'ומן

, Abbs Peter. (1987). Living Power, Falmer Press 
. London 

Aspin, D. (1989) "The Arts Education and the 
ic ןhe Symbo ז),. Commun ity" in Abbs. P (ed 

. Order, Falmer Press, London 
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לאפייןיכוליםאנוהאם ?"ישראלימחוליימהו

בכלל? "לאומימחולייאו "ישראלימחוליי

ליצור ,"הגלובליזציהב"עידו ,אפשרהאם

כרמוןיונתושליצירותיוישראלי?מחול

ודומותהללוהשאלותמולאותנומציבות

בתחוםהיוצריםמוותיקי ,כרמוןליונתו ·להן

שנה. 70אלהבימיםמלאו ,הישראליהמחול

 ,רקדושליצירתיתפעילותשנות 55 ,מתוכו

חגיםמעצב ,מפיק ,במאי ,כוריאוגרף

 .ועודופסטיבלים

יצירתלכלולישמחולשל(ז'אנר)סוגהבאיזו

לא ,מודרנימחוללאבלט,לאשהיאמחול

לא ,מופשטמחוללא ,אוונגרדיניסיונימחול

בהישזאתועם ,אתנימחולולאעממימחול

יצירהלאפייןכיצדאלה?כלשלהשפעות

אופיואת ,"העםרוחייאתלבטאהשואפת

 Jתכונותיוואתתולדותיואת ,מורשתוואת

לעיצובהלתרוםוגםלבטאשמטרתהיצירה

גםהמעוררתיצירההישראלית?הזהותשל

האם ?"ישראליתזהותייקיימתהאם-שאלות

שדווקאאואחדישראליסגנוןלהיותיכול

, 44 

ההדדיתוההפריה(האקלקטיות)הרב-גוניות

הישראלי?הסגנוןהו-והשפעותמורשותביו

בלתיואוליהללוהשאלותעללהשיבקשה

לא-אוערכיתאיננהשאמנותמשוםאפשרי,

האמריקאיוהמחזאיהמשוררכדבריערכית.

אינוריקודיי :] Maclieshנמקלישיבלד'ארצ

 ,אמנות !."קייםפשוטהואלמובןזקוק

 .להגדרהכללניתנתאינה ,זאתבכללוהמחול

תמידהיאטובהאמנותיתיצירהוכלהואיל

תהיהמהמראשלדעתאפשרואיחדשמשהו

מקבלהאמולהגדירה?אפשראיד-זויצירה

עלועומדהעבראמנימיצירותהשראהאמנם

היאאמנותיי .מחדשתמידהואאבל ,כתפיהם

גוגופולהצייראמר ,"מהפכהאופלגיאטאו

והיאהמציאותאיננההאמנות .] Gaugenנ

שלראיהיא ,שבסביבתהמהנסיבותמושפעת

חוויותשלביטוי ,היפוכהוגםהמציאות

חתירההיא Jחזוווגםותייומיומוהתנסויות

בלתיאולישהיאשלמותאחרמתמדת

כנראההיאהחתירהעצםאבל-תיאפשר

 .השלמות

ואמנותבכללאמנותלהגדירניסיוןכינראה

כשאנייי .ביותרבעייתיהואבפרטישראלית

פעםאמר "דברלהוכיחמבקשאינירוקד

זאתעם .] Astaireנאסטיירפרדהרקדן

 ,להגדרותזקוקההאנושיתהמחשבה

 ,צורותיפעלהגיוניתלחלוקה ,למסגרות

אנו .ואסכולותתקופות ,סגנונות ,תכנים

 ,"המציאותאתלארגן"הזמוכלמנסים

במהסדרליצור Jוקשריםהשפעותלבדוק

 Jתחומיםלתחום Jמסודרלהיותיכולשאינו

האנושיהניסיוןבמסגרתאמנותיצירותלכלול

לתארו ,שמותלהןלהעניק ,והמתהווההקיים

וגםהסובייקטיביותמהבחינותולהעריכו

שלכשפהאותולבדוק Jהאובייקטיביות

היצירהשלקשריהעםלהתמודד Jתקשורת

ולהתמודד ,האמושללבלתי-מודעהאמנותית

-אמו-יצירה-קהלביוהמורכבהקשרעם

 ,והסקרנותהמסתוריןעםלהישארולבסוף

סודיי :] Wildeנויילדאוסקרשלכמאמרו

 '."באמנותהואהחיים

פשרא- "ליאישרחולממהויילהאהשלע
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החיפושעצםואולירבותתשובותלהשיב

חוקרשלכניסוחוהתשובה.הואאחריה

הגדרת IIעפרת;גדעוןהישראליתהאמנות

מחולמהובשאלההיאהישראליהמחול

 "ישראלי

סגנוןליצור ,היוםגםוחותרחתרכרמוןיונתן

רביםעלהשפיעהיצירתוישראלי.מחולשל

רבות.שניםגדולים,לקהליםהנאהוגרמה

רביםלאלמושג.הפכה "כרמון"המילה

"הסגנוןלכך.לטעוןהיכוליםהאמנים

עםריקודיאינוכרמוןיונתןשל IIהישראלי

אינוהוא ,לבמהעםריקודיאפילוואינו

אינו ,מודרנימחולאינו ,בלטנויא ,פולקלור

ואיננו ,תנועהתיאטרוןאינו ,ניסיונימחול

אוליהואמיוחד.הוא .בינתחומיתיצירה

- IIאופיריקודי IIשמכונהלמהביותרקרוב

 ,פולקלוריסטימרכיבבהםשישריקודים

הכרהשקיבלו-ותיאטרלינרטיבי-סיפורי

שהתפתחו ,הייצוגיותהפולקלורבלהקות

בלטובלהקותבזמנו IIהמזרחיבגוש IIבעיקר

 'הרוסי.הבלטבהשפעת ,בעולם

על-שנוצרהיצירהשכללטעוןכמובןאפשר

השפעותבהיש ,בישראלובעיקרישראליידי

כרמוןשלמיצירותיובחלקאבל ,ישראליות

 ,בישראלהנוצרותמחוליצירותמכך.יותריש

בצורותייחודיותאינןאולימהןרבות

בהשפעותמעמיקיםאםאולם ,ובתנועות

מאפייניםבהןיששלהן,ובתכניםהשונות

יכוליםאנוהאםהיאהשאלהישראליים.

 .אותןלאפיין

היתההמטרהכרמוןיונתןשלביצירותיו

 ,המרכיביםבכלישראלימחולשלסגנוןליצור

שלהנושאים .ובתכניםבתנועות ,בצורות

הישראליותשלמהסמליםלקוחיםריקודיו

מהמסורתמהכנעניות.ואפילוהמתחדשת

ושלהיהודיותהעדותשלממורשות ,היהודית

היהודיתמההיסטוריה ,הערביםץהארתושבי

החייםמהווי ,לתקופותיהוהישראלית

החיפוש .הישראליםבפניהעומדותומהבעיות

האמנותבשפתיחודיי IIישראליסגנון IIאחר

יותראינטנסיביהיהבפרטובמחולבכלל

בארץהיישובשנותבתחילתיותרומקובל

ההיאבתקופההמדינה.קוםושנותישראל

לשאיפות , IIאנחנו IIליותררבמשקלהיה

ולשאיפתהלאומיותלמטרות ,הקולקטיביות

עבריתתרבותליצורהציוניתהתנועה

ואילךהחמישיםשנותמסוףישראלית.

הולכותהשפעותבישראלבאמנותניכרות

------ "האני"האינדווידואלית.היצירהשלוגדלות
ביצירהיותרחשובמקוםתופסיםוביטויו

ויותריותרנפתחיםהאמניםהאמנותית.

ואסכולותאמנותייםזרמיםשללהשפעות

כרמוןיונתןהגדול.מהעולםאמנותיות

ממשיך ,בעולםמחוליצירותלראותממשיך

הישראליהסגנוןעללשמורשואףאבלללמו,ד

והאמניםהנגנים ,המלחיניםביצירותיו.

התאורניםוכן ,להקותיועםשהופיעו

חיפשהואישראלים.תמידהיו ,והתפאורנים

בעיצוב ,התלבושותבעיצובגםישראליסגנון

הקלים,הבדיםלמשלכמו ,בצבעים ,הבמה

למשלכמוושמש.אורשלהבולטיםהצבעים

בביתהכוהניםלבושאתהמזכיראפו,ד

הרקדנים.שלבתלבושתםששולב ,המקדש

הופעתאתלעצבגםניסההחמישיםבשנות

אתעיצבהואוהרקדנים;הרקדניות

השיער ,"הקוקו"עםהרקדניותשלהתסרוקות

ישראלייםטיפוסיםובחר ,הסרפן""והארוך

II כרקדנים. "ותוארבלוריתיפי

זכוהמיוחדוסגנונוכרמוןיונתןשללהקותיו

בהופעותגדולהלהצלחהשניםעשרותבמשך

לפרסוםזכהעצמוהואהעולם.וברחביבארץ

 ,ובצדק ,מצייןהואישראלי.מחולכיוצרעולמי

שלבהופעותשצפהבעת ,שאללאאישכי

זה "האלה?הרקדניםבאומאיפה"-להקותיו

 ,ביקורתשמתחומיאמנםהיוברור.היה

 ,בפרטעםובריקודיבכללביצירותיושראו

אמנות IIליצורומלאכותימאולץניסיון

 ,"הוהו IIל-הרועיםלריקודילעגומגויסת";

 ,החסידיםהדייגים,האיכרים,לריקודי

הקהלרובאבל ,הערביתוהדבקההתימנים

יונתןשליצירתואתואהבגדולההנאהנהנה

 4 ·כרמון

שרדהכרמוןיונתןשלשיצירתוהיאעובדה

לאהובלאאולאהובכמובןאפשרהיום.עד

אבל ;ביקורתלמתוחוגםלשבח ,יצירותיואת

 ,המיוחדתמיצירתולהתעלםאפשראי

שללסמלים ,הישראלילנוףהקשורה

י,בדעתולהע .ץבארהחייםולהוויהישראליות

45 



זןסיא 'רעלהחסידיהסיפןר ,זהבהקשר

האמתבעןלםישאלןניאםיישאמר:מאניפןלי

להשיב.מהאדערבנן?כמשההייתלאלמה

זןסיאהייתלאלמהישאלןניאםאןלם

להיןתשאףכרמןןיןנתןטענןתי".יסתתמן

 5 •כרמןןיןנתן

כרמןןיןנתןעלה ,-1944בהשןאה,לאחר

למדהןא .בר-מצןןהבגילןהןאלארץמרןמניה

בהנהלת ,עןבדביתשלידבעיינןתבפנימייה

 ,תל-אביבבצפןןהפןעלןתןבמשק ,ציזיקחנה

הןא "לארץעלייתיעםיימימןן.עדהבהנהלת

דן'האןפרהבהצגתלחזןתלייינזדמן ,מספר

לברימרקמאתלמןסיקההשןמר',

 .] Krausנקראןסגרטרןדשלןכןריאןגרפיה

במחןל".שעתידיאזידעתי

קראןסגרטרןדאצלמחןללמדכרמןןיןנתן

עלשהשפיען ] Arbatovaנארבטןבהןמיה

הישראליבבלטרקדהןאהאמנןתית.דרכן

ברביעייההןפיע ,קראןסגרטרןדשהקימה

עםןעבדאליסקןבסקינעמישלהקאמרית

החמישיםבשנןתשהגיעןהכןריאןגרפיםגדןלי

 ,] Beattyנביאטיטלי-לישראלמארה"ב
סןקןלןבאנה ,] Robbinsנרןבינסג'רןם

לפתחשאיפתיייבבסיסמספר:הןאןאחרים.

שלדבריהעןמדיםמחןלשלישראליסגנןן

הרגלאתלהזיזאפשרבריקןדקראןס:גרטרןד

 'יך'ארקהיאהשאלה ,ןאחןרההצדה ,קדימה

הןא ,לדןגמה ."השןנההןאהאיך ,זאתעןשים

ןק'ןבקןזצהתימניבריקןדהכריעןתיימסביר:

אךןתנןעתיתשריריתפעילןתאןתההןהרןסי

בכללאפשראיך-לגמרישןנההאיך''

 "להשןןת?

מאפייניהגדרתשלהמןרכבןתאתלחדדכדי

בשנןתיייןנתן:מספר ,"הישראליהמחןליי

בת-שבעהמחןללהקתכשהגיעההחמישים,

שלמריקןדיהשלןשהעם ,הבריתלארצןת

איתםשעבדה ] Grahamנגראהםמרתה

שבע-בתרקדניכיהיתהההתרשמןתבעצמה,

אחרת".אבלגראהם,מרתהרןקדים

מגןןנתכרמןןיןנתןשלהאמנןתיתדרכן

כסןלןהןפיע 1949בשנתהישגים.ןעתירת

בהדרכתהפלמ"חשלייהפןרצים"גדןדבלהקת

רקדהחמישיםשנןתבתחילתשטןרמן;רבקה

גןריתבהדרכת ,תל-אביבהפןעלבלהקת

זאבשלבהדרכתןבלהקןתהשתתףקדמן;

עיצב, ,הדמןקרטיהנןערבפסטיבליחבצלת

 ,צרעה(שןבל,בקיבןציםחגיםןהפיקביים

עלהעלייהטקסבנים,ניר ,השןפטרמת

עיצבהןאןעןד).'פלמחיםקיבןץשלהקרקע

למןפעהכןריאןגרפיהאתהגדנ"ע,כנסיאת

הארצי;המןביללחנןכתפרייפיטרהבמאישל

ןבייםעיצב ,פרידלנדרצביהבמאיעםעבד

ןבשנתהעשןרבשנתןטקסיםאירןעים

 ,ע"הגדנלהקתאתהקים ,למדינההעשרים

להקתפתח-תקןה,עלןמיםלהקתאת

את 1955ןבשנת ,ירןשליםהסטןדנטים

הכלליתההסתדרןתשלהמרכזיתהלהקה

לחינןךהמרכזשלעםלריקןדיהמדןרביןזמת

שלה.ןלתרבןת

לכנסיביצירןתיןןתרםהשתתףכרמןןיןנתן

שנןתבסןף 'דליה.בקיבןץהגדןליםהמחןלןת

שהןזמנהכרמןן"להקת"אתהקיםהחמישים

בהנחייתהטלןןיזיהבתןכניתלהןפיע-1958ב

הבידןרתןכנית- ] Salivanנסאליבןאד

הןפעתדאז.ב"בארהביןתרהיןקרתית

היהההמשךרבה.להצלחהזכתההלהקה

בארץןמכיןמקיםשהיה "כרמןןלהקןת"

כמהלמשךבעןלםלסיןריםאיתןןיןצא

התקיימןכרמןןלהקןתשלההןפעןתחןדשים.

רבןת;ןבמדינןתביבשןתהמרכזייםבאןלמןת

 ,הישראליםהאמניםטןביהןפיעןלהקןתיןעם

כמןשיזם,הןאחלקם(אתןזןגןתיחידים

-להקןתיןעםהןפיעןכןןאילנית);אילן

חדןהלביא,אריק ,ירקןנייפה ,דמארישןשנה

בןעז ,טלמיכל ,ןנעמהרן ,הדןדאיםצמדןדן,ד

ןעןד.שרעבי

 ,שנהכשלןשיםבמשך , 1988-1958בשנים

אןלםשלאמנןתיכיןעץכרמןןיןנתןכיהן



בימתולעש ,זיבפרוקרתייה "פיהימולייא

 ;ולםעוברפתצבםיהאמניגדולעויהופ

 "אולימפיהיישעריאתפתחזהבתפקידו

כמו ,הישראליםהאמניםטוביבפנילהופעות

גשרשלישיית ,הגבוהיםהחלונות ,ברנטמייק

בפריזשהותובעתואחרים.גילגאולההירקון,

נסקה'פרוברזאולגהלמחולהמורהאצללמד

הבמאיםטוביעםועבד ] Preobrajenskaנ

 ,] Sauvaנסובאקטריןהצרפתים:והשחקנים

 ;] Croisilleנקרואזילניקול ,] Guyנגימולוי

לנזמןק'זעם "ץיבקשלגייהמחזהאתכתב

ויצרבייםהפיק,בארה"בבהיותועוד.
----
 ,בישראלשעסקולמחזמריםכוריאוגרפיות

ענףעלתדרוךאל"ו "קיץעודלחיות"כמו

 ."שליהזית

 1979- (ירושליםלהקתאתהקיםכרמוןיונתן

הלהקה .כוריאוגרפיותעבורהויצר ) 1983

ברחביבהופעותיהגדולהלהצלחהזכתה

להקת"עםיצא-1984בובעולם.הארץ

תורמיםבסיועשהקיםחדשה "כרמון

נוספים.ובמקומותואגאסבלאסלהופעות

הראשוןהאמנותיכמנהללכהןהוזמן-1988ב

על- ,בכרמיאלהישראליהמחולפסטיבלשל

ונגר,(ברוךהפסטיבלאתשיזמההוועדהידי

מנהלת ,הודסתרצה ,דאזכרמיאלהעירראש

מנהל ,מ"והחבהסתדרותעםלריקודיהמדור

החינוךבמשרדואמנותלתרבותהאגף

הפסטיבלשלכמנהלושימשיונתן .והתרבות)

שלייחודיפסטיבלליצורוהצליחשנים 12

 ,האתניהעממי,-גווניוכלעלישראלימחול

 ,מהעולםלסוגיומחולולהקות ,האמנותי

כרמיאלפסטיבל .זהלפסטיבלשהתאימו

ולילות.ימיםשלושהבמשךמתקיים

ורוקדים.צופיםאלפיםמאותבומשתתפים

הםריקודי-עםבווהרוקדיםבעולםיצאשמעו

שילוביצריונתןהקהל.שלחשובחלקגם

כלושלהמחולסגנונותכלשלופורהמפרה

חילונים ,וערביתיהודית ,האוכלוסייהסוגי

מהעולם.ולהקות ,העדותכלבניודתיים

קתדרהייכרמוןיונתןקייםהאחרונותבשנים

ליוצרים-כוריאוגרפים "ישראלילמחול

שהופיעה "כרמוןלהקת"הקים ,צעירים

הלהקהמשלו.חדשותיצירותובהבתוכנית

נסיעהלקראת ,חדשהתוכניתעלעתהעובדת

באולם ,בפריזהיהיששיאו ,באירופהלסיור

בימיםהשנה.דצמברבחודש ,"אולימפיהיי
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שלשילובבהשישתנועהבשפתמתאפיין

העדות,שלהאתנייםמהריקודיםאלמנטים
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תיראייאל ,"הקטנהייהרועהושמאל",ייימין
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מציאןתגםאבל ,שהיתהמציאותשלביטןי ,ןהטייסהסןפרשלכדברין ,"עצמואתהבמה

שליוןתההרןחואלאליהמתגעגעיםשרביםדהאנטואן- "הקטןהנסיךייהספרמחבר
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48 

יונתןשיצרבריקןדיםישאםגם ."טןבה

מפערהנובעמסןיםאנכרןניסטימרכיבכרמןן

שהשפעתויתכן ,הבמהוביןהמציאותבין

 ,ישראליותשלדימןייוצרשהואבכךדוןקא

ייאניאןתה.לראןתרוציםשהיינןכפי

היתהשיכןלהכפיישראל-לארץמתגעגעת

פרוסטומרסלאלוני.שולמיתאמרה ,להיןת"

] Proust [, המןנןמנטליתהיצירהמחבר

הםהזיכרונןתייכתב: "האבןדהזמןבעקבןתיי

 15 ."האבודהזמןאתןלמצואלחזןראמצעי

בתחומיאלאבריקודלאהןאשלנןהמשבר

הביטןישדוןקאייתכןןהחזון;האידיאןלוגיה

רגישןתבנקודותנןגעבאמנותהחלןםשל

ןלאןהעדןתלמורשתהביטןיצרכים.עלןעןנה

להיותיכולהשאינה ,שלהןהאןתנטיותדוןקא

 ,חסידיתלחתונההביטויהבמה;עלמוצגת

 ,מרןקאיפריוןלטקס ,ערבית ,תימנית

 ,בגתםילדןרכ,ך"התנלשבטי ,רןעיםלמשחקי

 . . .הגדןלה.

תוהערוגרפיהוביבלי

בספר ,) 1982-1892 ,(אמריקהמקלישארצ'יבלד . 1

מקובצ'ס.ש'ר'ס :שיריו

ילידהאנגליוהמשוררהסופר ,יהמחזא ,יילדואוסקר . 2

שדגלהלתנועההשתייך ) 1900-1856 (אירלנד

מסריסיבל ,טהורה"תואמנ"-תואמנלשסתבאמנו

 .מוסרייסואנייסורעי

מחול ,לקלור"ולפובמהלבמהפולקלור" ,ןרונןד . 3

בהוצאת , 2000ליוי , 2ליוןיגלולמחעתכתב ,עכש'ו

55עמ' ,ת"אחבצלת"" -48 . 

 ,מער'ב ,בן-אמוץדן ,"עסריקודושמוהגודל"השקר . 4

 . 1951וליי

 ,ירושליס ""כתרהוצאת ,חם'ד'ספתגמ' ,רזשמחה . 5

 . 62עמ' 1989

 ,במחולשטורמןרבקהדרך-אחאקומה ,שרתרנה . 6

 . 97-89עמ', 1988ת"א ,דהמאוחץוהקיבהוצאת

הוצאת ,בדל'ההעסמחולותם'פור ,אשכנזירות . 7

ליוי ,"בדליהעסמחולותחג"תוכנית ,יפהחתמר

1958 . 

מחול ,לקלור"ולפובמהלבמהלקלורו"פרונן,דן . 8

שס. ,עכש'ו

המחולראש'ת ,החלוסעסלרקוד ,אשלתור . 9

 ,עליסופספרית, 1964-1920 ,'שראלבארץהאמנות'

 . 12 'עמ 1991א"ת ,בישראללמחולהספרייה

בישראלתרבותיותרבעל-לכלמחול" ,רונןןד . 10

 ,עכש'ומחול "המחולתוהתפתחעלהשפעתהו

הוצאת , 2000נובמבר , 3ליוןיגלמחולעתכתב

 . 10-4 'עמחבצלת

 .) 1849-1809 ,(אמריקהופאלןאדגר . 11

1947 (וייטהדנורת'אלפרד . 12 פילוסוף ,) 1861-

ברסיטתיבאונפסורופר,-1924מבריטי.ומתמטיקאי

ב."בארההארוורד

-1944 ,(צרפת ,יאקזיפרסנטדהאנטואן . 13 1900 (. 

ומספרמחזאי ,משורר .-1925בנולד ,שחסנתן . 14

הפלמ"ח.ודרבספרותסימהבולט ,ישראלי

ליומגד ,) 1922-1871 ,(צרפתסטופרמרםל . 15

שבהס.ההשפעהבירומהעשריסבמאההסופריס

כרכיס). 15 (דובהאהזמוותבקבע-תיקריעהיצירתו



האמת,כמושקריםשתכטהמטכה,אין

המושלמת.התחפושתהיאעירוםשלהלךכשם
הרטטורציה)מתקופתאנגלימחזאיקונגריב,(ויליאם

, No mask like open truth to cover lies 
. As to go naked is the best disguise 

 ) William Congreveך-670ך 729 (
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הצעירההקיבוציתהמחוללהקתבאר,רמימאתלתזמורת""מדריך

Guide for the Orchestra" by Rami Be'er, Kibbutz " 
Contemporary Dance Ensemble 

הצעירה,הקיבוציתהמחוללהקת ,ראברמימאתהחיות"רנבל"ק

----- lfJברוטאנדרה : Gצ'ףן
Carnival of the Animals" by Rami Be'er, Kibbutz " 

Contemporary Dance Ensemble, photo: Andre Brutman 
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במאיכשהייתישקראתיישן,בספר-מאוד

מחסןמנהלניגשהכלליתבחזרהימים:עול

השטיחהאםייאותו:ושאללבמאיהאבזרים

הגדרה.שליופיהערב?"משחקהזההכחול

שלמאיבריואיברהיאהמסכה ,ספקאין

בכ,ךנבחןהמסכהומעצבוהרקדן·השחקן

 ,המבצעהאמןשלפניועלמלביששהואשמה

בזכותוהופך,ממנואורגנילחלקנעשה

ואבזריהמסכותיהמאיבריו.לאיברהתנועה

משמשיםגרינשפןיהודיתשלהדמיוןמלאי

מקורגםקרובותלעיתיםאלאעזרים,רקלא

הופכתהמסכההמבצע.ולאמןליוצרהשראה

מכריחההיאיוצר.שהואלדמותהאמןאת

שונה,בצורהלרקודלדבר,להתנועע,אותו

 ,למשלביצירה.שלוהפרסונהאתההולמת

המאהבראשיתערכה ] Wigmanנויגמןמרי

שכללו ,החדישההבעתיבמחולניסויים

שלה. "המכשפהמחול"בכגון ,במסכותשימוש

לאהעכשווישבתיאטרון-התנועהלהניחיש

חוקרימספריםעליו ,המיסטיהגלגולמתרחש

עד ,לטבעעדייןהקרוביםשבטיםשלתרבויות

מסכההריקודבעתיעטואםכיהאמונהכדי

לבעל-בפועליהפכו ,צביאונמרכגוןחיה,של

שדאוהמתרוחמסכתוכי ,המסויםהחיים

לרוב)(אפליםמאגייםכוחותאזלהםתקנה

הפרטיתהזהותמתבטלתלאבאמנותעזים.

 ,הזדהותהכרחיתאמנםלחלוטין.האמןשל

חייבתאך ,השיגעוןגבולעדכמעטלעיתים

50 

שלהטכניותלבעיותמודעותלהישמר

המסכהרגשי.געששלשיאברגעיגם ,האמנות

לשחקןאולרקדןהעוזראמצעי,היא

 ,לומראפשרהבימתית.בדמות"להתגלגל"

משהוא ,עצמואותוגםמשכנעתשהמסכה

מטמורפוזה.באמתבושחלה ,במראהמביט

אתהמאפשרתיוצרתהיאגרינשפןיהודית

לאשלההמסכותאתהזה.הבימתיהנס

המופיעהאמןמגוףלחלקנעשותהןלובשים.

בעבודתהומשפיעה ,ליצירהשותפההיאעימן.

והבמאי.הכוריאוגרףעל

שאיתםהבמאיםשאחדהוא,מקרהלא

אלפרדס,מייקלהיההדוקהפעולהשיתפה

שעבודתו ,בירושליםהחאןתיאטרוןממייסדי

דל'ארטההקומדיהלמסורתקרובה

שמלפניהאיטלקית ] Commedia dell'arteנ

עטוארטה'דלבקומדיהשנים;מאותשלוש

אתרקשכיסו ,עורעשויותמסכותהשחקנים

היואלהפניהם.שלהעליוןהחלק

שמותנשאושרובןדמויות ,אבטיפוסים

והמגוח,ךהקמצןהאבכגוןלמסורת,שהפכו

החכמיםהמשרתים ,] Pantaloneנפנטלונה

 ,והלירייםהעצוביםוהליצנים ,מאדוניהם

הקוקטיות.והנשיםהנוגיםהאוהבים

הצרפתימרסומרסלשל "מים"הבמסורת

לקוקק'אזומורהו ,] Marcel Marceauנ

המאהבאמצעשהחיה ] Jacques Lecoqנ

ארטה'דלהקומדיהמסורתאתהעשרים

שלגלגולהשהיהפריז,שלהרחוביוהתיאטרון

השימושמסורתנתחדשה ,זאתמסורת

שלמהשורהיצרהגרינשפןיהודית .במסכות

לכלהניתנות ,נייטרליות ,לבנותמסכותשל

 ,מסכותהמודרני. "מים"התלמידילמען ,פירוש

-מעצמווהרקדןהשחקןאתלשחררשתפקידן

כביכול-מסכהשלזהכלייצירתמפניו.

-הגבלהללאלשינוייםוניתנתתכונותנעדרת

שלה.החשובותההתמחויותלאחתהפכה

ביטוילידיבאיצירתיפעולהשיתוףשלשיאו

המחוללהקתעבורבאררמישלמחולותבשני

למוסיקה ,) 1986 ( "החיותקרנבלייהקיבוצית:

 ] Saint-Saensנסן-סאנסקאמימאת

מאת ) 1987 ( "הנעוריםלבנילתזמורתמדריך"ו

 .] Benjamin Brittenנבריטןמין'בנג

של-הדמויותעיצוברעיונות ,המחולותבשני

-בשניהתזמורתוכליבראשוןבעלי-החיים

בארלרמיהשראהשימשו ,יהודיתשהגתה

המחולשלהמדהימההצלחתואתבתנועה.

 ,לדעתי ,קבעוכ,ךכלהאנושייםלכלי-הנגינההקיבוציתהמחוללהקתבאר,רמימאתהחיות""קרנבל
ברוטמןאנדרהצילום: ,הצעירה

, Top : "Carnival of the Animals" by Rami Be'er 
: Kibbutz Contemporary Dance Ensemble, photo 

Andre Brutman 



כך ,הנגינהמכליכחלקהרקדןבגוףהשימוש

האדםהתנועה.לעצםהופכתשהמוסיקה

גישה-הנגינהכליאתמהוויםוהתלבושת

 ,האמיתיתהנגינהבסיסבעצם,· ,שהיא

המוסיקאיביןסימביוזהישהווירטואוזית.

אוחובבביןהמבדילזהאולישלו.והכלי

וירטואוז.אולמוסיקאיתלמיד

הפעולהעצםואפילוהחזותיהסגנוןאת

 IIלתזמורתהמדריך IIשלהדרמטיתהמחולית

רלד'גשללגישתולהיצמדההחלטהקבעה

אלמונינגן ,] Gerald Hoffnung [הופנונג

מעולה.וקריקטוריסט ,לונדוניתבתזמורת

המנצחשביןהדו-ערכייםהאיבה-חיבהיחסי

בגופםמבטאיםשכאילולנגנים,מטורףהקצת

הבסיסהםשלהם,הכלישלהצלילאופיאת

 ,כמובןבאר.רמישלהכוריאוגרפיתצירהיל

הפיקולושנגןלקבועההגיוןמןזההיהלא

ובעל-בשרשמןהתופיםנגן ,וקטןרזהיהיה

שלצירוףשהם ,הכליםזה,במקרה ,ולכן ;'וכו

כלמקוםתופסים ,מסכהאותלבושתאבזר,

זהמחוללבצעניתןלאממשכיעדמרכזי,כך

היאיהודיתאםמשנה,זהואיןבלעדיהם.

לרמיהללוהמשעשעיםהציוריםאתשהביאה

וגישתושלווההומורהופנונגההיפך.או

המעצבתביןהמשותףהמכנההיוהציורית

לכוריאוגרף·

בתבהיותה ;בפוליןנולדהגרינשפןיהודית

גדלהוהיא ,ארצההוריהעלו ,וחצישנתיים

הנוערתנועתחברתהיתהכנערהבתל-אביב.

לצייןמקפידההיא ."הצעירהשומר IIשל

 ,היוקרתי IIמרכזקן"בחניכהשהיתה ,באוזני

בוגרשובהרחובותבפינתבשעתושעמד

ואחרל. IIלנח ,ל"לצההתגייסה ;'ורג'גוהמלך

 ,סאסאבקיבוץ ,הגשמהאזשקראומה IIכך:

ממנהיצאתישלא ,שאומרים ,תקופה

צוחקת.היא ...עדיין"

גרינשפןיהודיתהחמישים.בשנותהיהזהכל

בתל-אביבסמינר-הקיבוציםבוגרתהיתה

אתדאזובעלההיאמשעזבו .מוסמכתוגננת

ביתל"עקרתהפכה ,לתל-אביבועברוסאסא

בעירעצמהאתשמחפשתמתוסכלת,

אתלהרשיםמצליחה IIובמקרה , IIהגדולה

 ,שליהכפייםבתבונתהנכוניםהאנשים

 ."בתיאטרוןלעבודומגיעה

מישהומחפשיםהקאמרישבתיאטרוןלהנודע

 ;"בימתיות"בכמויותפרחיםלייצרשיודע

פרחיםרצהלא ,התפאורהמתכנן ,נבוןאריה

הוא .בנמצא)אזהיולא(אחריםמפלסטיק

שפלסטיק-יהודיתשללדבריה ,בצדק-טען

יהודית .חוםמקריןבדואילוקורמשדר

אתגדשהבהםהפרחיםלנסות.החליטה

חןמצאוהבמהעלשהיוהגדוליםהכדים

עודיצרההיאבהמשך ;והמעצבהבמאיבעיני

הקומדיה ,הצגהלאותה IIמשונים IIאבזרים

עשויגדול,קדמימסךכגון ,"ואביונים"רוזנים

שהביאההפתיחה,היתהזו ...מספגטיכולו

כלעםשנה, 40במשך ,לעבודהאותה

כמעט.הלהקות

המחזהעבורפרפריםנחוציםהיו 1960בשנת

אספהיהודית ."-12ההבובה IIהאוסטרלי

 ,אותןוצבעהכיבסה ,תרנגולותשלנוצות

כדרךהמקריות,נהדרים.פרפריםמהןועשתה

השחקןכשהשתתף .אחראיתתמיד ,העולם

 ,בישראלשצולםבסרט ] York [יורקמייקל

נפץ),(מחומרראשוהתפוצץבה ,סצנהשכלל

כלאתלצלםכדי ,שלוראשיםכמהנדרשו

שמעולם ,גרינשפןליהודיתפנו . IIטייקים IIה

 .) ...מת(אוחיאיששלמפניומסכהעשתהלא

בעזרתהמקובלת,השיטהעלחשבהלאהיא

השחקןאתהזמינהאלא ,גבסתחבושות

ופשוט ,שלההעבודהמקוםגםשהיא ,לדירתה

ששימשהחומראתהמפורסמותפניועליצקה

 ...המתפוצץראשוליצירתאותה

שענייומהלהשתלמות.יצאה 1982בשנת

בסטראטפורדשייקספירתיאטרוןהיהאותה

] Stratford [. לבעלילהבהירפשוטהיהלא

כללעשותמוכנהשהיא ,האנגליםהמקצוע

תמורה.וללאמלאכה,

רמיעםרקלאעבדההיאהמחולבתחום

המחולאתיצרהאסוליןענתכאשר .באר

II היאאותן.עיצבהיהודיתהבובות", 7אהבת

בבת-דור(רקדןדבירדודעםלהופיעמרבה

ממנהליהאחדולבסוףבבת-שבעכךואחר

מחולחטיבתמנהלכךואחר ,האמנותיים

עםתנועהשכולהבתוכניתלאמנויות),בתיכון

 .סים IIובמתנבבתי-ספרבעיקרמסכות,

מחוללאמניחזותיאמןביןכזאתסימביוזה

יודעתגרינשפןיהודיתשבשגרה.דבראינה

סודאחרים:ממעצביםשנסתרים ,סודותכמה

המעצבמצדהדמיוןתרומתהפעולה,שיתוף

כלממשהכול,לעשותונכונותהמופע,ליוצר

מסוגלתוהיאהמשותפת.למטרה ,שדרושמה

עיסת-נייר, ,מתכת ,בבדיםחייםרוחלהפיח

אותו.ולעבדלעצבשניתןדברוכלפלסטיק
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אבסטרקטימהמספיק.אבסטרקטילילהיותיכוללאדברשום 11

ליאבסטרקטיפחותהרבהבמה.עלזזהבחורהזזה.בחורהבזה!

!מאוד ..•פהלאו!מאיפה,תדעלדשם,ברחוב.זזהבחורהמאשר

מאודמאודפרגמטי.מאודמאודרקדנית.נעה,אשהברור.מאוד

אל-דרור,יוסףובימוי:מחזהיימוזר"(מתוןלא!"ברור,

דר'נעהכוריאוגרפיה:

II מוזרII אתלפצחאל-דרורויוסףדרנעהשלדופןיוצאניסיוןהוא

אמנות ,מחולמופעןבזמהצופיםשלבמוחםשעובריםהתהליכים

מכךיותרמוכרת.פחותוהכינצפיתתופחהכיהנראהככלשהיא

II זרומII לתקשרהתנועתיתהשפהשליכולתהבאיעמקתלהניסיוןואה

שלבקושילגעתרוצה IIמוזר II 'ידיעה Iבמושגשקשורפןובאהצופהעם

סינתטיתאמנות-המחולמופעאתלהכיל,להביןלדעת,הצופה

story-telנטולתטהורה, ling , וסיקוונסיםסצנותשלבמתחםשחיה, 

מבקשהצופהוסוף.אמצעלה,חהתשלגיהולכרונוליביםומחשלא

החומריםאתלארגןנאלץוהואכזהאיןכללבדרךאךנרטיב.

 ,עוזריםמחולעםוההתנסותהזיכרוןהידע,אחר.פןובאהוויזואליים

כלומרעצמה,התנועתיתהשפהעםהצופהנשארדברשלבסופואבל

וכמובןסצנה-אנ-המיזהקומפוזיציה,עה,והתנמתבצעתשבוןפוהא

עלשלהם.הגופיםביןוביניהםוהיחסיםהמבצעיםשלנהוהפרסעםגם

לו.שמוזריודעתדרונעהלצופה,מוזרההיא IIמוזר IIבמחולהצפייה ,ןכ

הצופה-שחקן(דרךהצופהעםרפלקסיבישיחמשהואיותר ,הזההמופע

הקהל .באולםנמצאשלאהקהללביןדרביןישירדיאלוגהואזייד)גל

מובנות,מחפשהואנרטיב,מחפששהואמפניל,ומחלמופעימגיעשלא

ת.והזדה ,ובעיקרוסוףאמצעהתחלה

עבודהשלעשורכמעטואחרי ,הקהלהזדהותאתמחפשתדרנעה

אתלפענחצורךמרגישההיאת,ורבמחולתודוועבתפירגוריאוככ

בינהיותר,הפרטיובאופןלקהל,מחולביןהזוהבעייתיתההתקשרות

במקוםעצמהמעמידההיאאל-דרורשלהטקסטדרךהקהל.לבין

שאנחנוצופהאותו ,האירוניהספקן, ,הציני ,המתוחכם ,ההדיוטהצופה

שוםהרגש,אתלומגרדלאדברששוםשמודהזהאותו:מכיריםקצת

בשורהמגדירנמצאתמידהוא .בגרוןלונתקעבאמתלאדבר

גםהוא ."ל"ככה IIסביר IIל IIנחמד IIביןצפהשבוהמופעאתהתחתונה

להיות ,לעצמולהקשיבעל,לדבר ,לבקרנהנההוא ,ליהנותנהנהלא

מכיריםאנומחדש.אותוליצורשראה,המופעשלהכוריאוגרףבעצמו

עצמנו.אתלנומזכירהכיהואהזה,פהוהצאת

נעההרקדנית,שלהראשונותלתנועותכשבמקביל-מתחילהמופע

"אנישיניו.ביןקיסםהרצפה,עלהיושבזיידגלעלאורעולהרוזנטל,

זהיצא.לאפשוטן,ועיקרמתוךלאזה IIוממשי,ךאומרהוארקדן,"לא

 ...בעצםהיהאוליבלט.חוגזוכרלאאניהיו.חוגים.אצלנוהיושלאלא

לאגם ...לאמבוגריותרבגילגם ...לאאתהילדבתורהלכו.הבנות

גלשלהזה"הדיבוראל-דרור).(יוסףבמיוחד"לא ,לא ...צופהבתור

לחשוביכולהשאנימשהוזהו IIדר,אומרתנוכח",מאודדיבורהואזייד

ההתחברותאתלהביןלנסותולאלחפשלאשלי.המחוללגביעצמיעם

מציקות.שאלותגםהשאלות,כלאתלשאול ,והתנועההרקדןבין

אישלממקוםפעיללהיותשמנסהמתחבר,שלאםובמקלהישאר

לבואלא-היתההעבודהביצירתדרשלהמוצאנקודתמובנות."

הקשייםאתולהביןלקהל IIהתחפש IIללנסותמחול.שלכמיסיונרית

ולחבראי-הבנותומלאקשהשהואמפגשאחרילהתחקותלנסותשלו.
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אתלהעמידקודםלדרהיהחשוב .תנועתיתשפהכזהלמפגשדווקא

ולאטקסטאליושיתאיםכדי ,לאל-דרוראותולהראותאזורקהמופע

כברשהואלמחזהכוריאוגרפיהתיצורשהיאהמחשבהלהיפך.

עימותיוצרתשהיאידעההיא ,נכונהלאלהנראתהסגור

ככוריאוגרפיתדיבור.ושפתתנועתיתשפהביןדיסוננס-מכוון

הולכת.היאקוטבולאיזהשייכתהיאקוטבלאיזהידעההיא

ראההואבסטודיוביקרכשיוסףהריקודים.אתבניתיקודם"

המחול.יקטעעלשיחותהרבהלנווהיוהתנועתיתהשפהאת

מהעללוהיהכבר ,נכנסוכשגלהטקסטנבנהכךאחר

לוהיתה ,בתיאטרוןצופהלמעיןהפךגלבעצםלהסתכל.

וטקסטבולנועויזואלימרחבלוהיההתייחסות,נקודת

להיכנסיכולהיהוהוא ,הוויזואלילצדהזמןכלשמתייחס
---

שאניצופהשלסוגשהואמידראיתיהאלה.לנעלייםבקלות

שמחפש ,מתסיסתוססבן-אדםשלדמותדיאלוג.איתויוצרת

הואאזלומובןלאמשהוואםבמשהולהיאחזמחפשדימויים,

 . IIמובךשהואאומזהצוחק

סוגעםשמזוההטקסטליצורהיתהאל-דרורשלהמטרה

לאבפירושאבל ,מגיבים ,מתענייניםשנונים,צופים,שלמסוים

Kylנקיליאןייריכמוששמותצופיםמדי.ייחודים ian [ יאןאו

הטקסטשלשההזדהותאלאלהם.מוכריםלא ] Faberנפאבר

המופעזמןבכל .נמנעבלתיגבולותטשטושיצרההצופהעם

המחול.וביןהשחקן-צופהשלהדיבורביןהדיסוננסמורגש

מחשבות,שלזמזוםכמופוסק,בלתיהואזיידשלהדיבור

שלמשעהליהנותבעצםלנושמפריעותאסוציאציות,שלמפולת

 .שלמהאסתטיתהנאה

מוחלטבריכוזמהזמןחלקרקצופיםאנוהזוהשעהבתוך

הרקדניתמהעלחושביםאנחנוזיי,דכמוהזמן,ובשארבאמת

הרקדניםזוגהאםאו ,לשירהדומההמחולהאםאו ,חושבת

ולריבזיכרון:נוריתלנונדלקתואז ,בחייםזוגבאמתהםשרוקד

ומכאןסובייטים.רקדניםצמד- ] Pa novנפאנובוגלינה

 ...דיכוי"שישאיפהפורחתתמידאמנות IIנוספת:לאסוציאציה

זוכההתנועהפוטנציאלטקסטואלי.לטיפולזוכהחוסר-תנועהגם

יכולוהואיפניותלחימהאמנויותלומזכירשזהבכךזיידשללתגובה

הזו.האפסנקודתעלשעותלהסתכל

אמנויות ,פלדנקרייזשיטתהםהזהבמחולהמרכזייםההשפעהמוקדי

אתלבדוקניסיוןתוך ,קונגי'וצי'צטאיכמויפניותלחימה

עלדיוק,עלפרקים,עלעבודה ,גבוהעצמיבריכוזהגוףשלהמיומנויות

 1iJיכולוועלשריריםעלעבודהמאשריותר-שליטהעלנפשי,שקט

שניכאשרבפליאהזיידמגיבאחרבמקרהוירטואוזיות.אומרהיבות

אתמפסיקהואשלו.המונולוגבמהלךבדואטפוצחיםרקדנים

שלעולםשאלה "אליה?מודעלאשאניעלילהפהיש II :ושואלהמונולוג

שיחהלאחרגם ,תשובהנטולתתישארולעולםהצופיםידיעלתישאל

מתביישיםאנולעיתיםהכוריאוגרף·אףאווהרקדניםהצופהבין

עםלהזדהותיכולזיידביטוי.להןלתתומפחדיםהאלובמחשבות

 ,הצפייהברגענספגתמידלאמחול"ההקשרים.ריבויעם ,הזההזמזום

 ,המחוללחווייתקשוריםשאינםאחריםתהליכיםמתרחשיםלעיתים

פעראיזהלפעמיםמרגישיםצופיםגרידא.האסתטיתלחוויהכלומר

המ :עצמואתלאשוופהצוה ,אסתטיתספיגהאיןואז ,המופעבמהלך

 .דראומרת "להגיד?רוציםהם



ביןהיתהיורק.בניושונותובלהקות , 2בבת-שבערקדהדרנעה

עבודותיהאתיצרהזוובמסגרת ,םיבירושלתמרלהקתמקימי

ייסדה-93בבאירופה.והופיעהיצרה 92-90בשניםהראשונות.

 ,)' 93 ( "שבירייאתהעלתהאיתהדרנעההמחולקבוצתאתץבאר

' I וב ,) 95 ( "זנאנאיי ,) 94 ( "בעשבראשיםIJ אינוייאת- "מסךהרמת

 ,) 98 ( "אייזאורוס-פרידה"ו ) 97 ( "בקליפותלנשוך" ,) 96 ( "אלא

יצרהישראלפסטיבלעבורובסיאול.ברומאלפסטיבליםשהוזמנה

היאבנוסף .) 99 ( "והדרקוןהנסיכה"ו ) 98 ( "בכיתי ,חיכיתיייתא

-96בבלונדון.ז ransitionsולהקתשבעבתאנסמבלבורערהצי

 ~~~~_ IA ____ ~~ ______________________________ ~ _ __ .צעיריםםיליוצרוהתרבות Jהחינושרפרסלה

ןהםייןייהחזןתי

ידנןתנים

נברנ) II(וסםהרלבוסי
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/I הגוףאנרגטיותשלויברציות ,גשיר ,חושניממקוםמחולחווהאני, 

והחוויהגוףישולרקדןגוףישלצופהגוף.עםההזדהותשלהראשוניות

היאפתורה.לגמרילאהיא ,הרקדןאצלכמו ,עוברשהצופההגופנית

לפענוחמעברישהתנועהשלהחושיתהקליטהשדרךכיווןפתורהלא

האלההמעבריםהאינטלקט.שלעיבודעוברזהכלמכןולאחררגשי

לבלתיגםולעיתיםמסובכת ,למורכבתהחוויהשרשרתאתהופכים

שהואמשהומהצופהדורש ,תובענימאודבן-זמננוהמחולרציפה.

חידהכתבכמובנויהואהקלאסי;הבלטדוגמת ,נטולאסתטיקהמעבר

 ,מתעתעת ,חמקמקהמילההיאלפענחאבללפענח.הצופהאתשמבקש

הדברלא-נשארואזולפרשנותלמיליםבאמתלהפוךעשויהכולכי

 • I/שלועיבודרקאלאעצמו

זריז ,אינטליגנטיהואזיי,דגלשלובשהפרסונהכמו ,דרנעהשלהצופה

שלאייםלקבלמוכןהואמפתיעות.לעיתים ,בתובנותומלאבחשיבתו

הואשנימצדאבל ,פליאהלחוש ,להשתומםמוכןהוא ,מובנותחוסר

איןזנוח.להרגישרוצהלאהואאליו.שידברורוצההוא ,שליטהרוצה

שעלהמבוישילד ,זנוחמרגישהואמדבר,לאשזיידשברגעים ,פלא

אסף ,רוזנטלנעה-כשהרקדניםלעשות.מהיודעולאבמהעלבטעות

עומדשהואאו-לידורוקדיםברינרומאיהשליטעילאיה ,שץ

אתמכרסםשהואאו ,השנייהאתמזיז ,אחתרגלמזיזמשתומם,

חווה,לאהוא ,מסתכלבאמתלאהוא .הבאלדיבורמתכונן ,הקיסם

של:ממקוםבאהואלפרשנות.מתכונןמשהו,לומרמתכונןהוא

להיותלהמשיךיכוללאאנילכן ,עבורימוזרהזההמחולאבל ,מצטער

ושואלמדברוהואאותו. ,איתו ,עליולדברלהמשיךמוכרחאניפסיבי,

נדמהולעיתיםפסיקותפוסק ,פרועותאסוציאציותומעלהשאלות

ביחדחוגגיםואל-דרורדרונעההשחקןשללתפאורההופךשהמחול

אומרתדרהמחול.אתלדברהיכולתחוסראתהאי-מובנות,את

אתפוצעשהמילוליהרגישוהם .פגועיםהרגישורביםשכוריאוגרפים

ראויה.תגובהללאהחזותי

/I השפהעל ,המחולעלשיורדיםשהרגישוואמניםכוריאוגרפיםהיו

הלאאת ,מובןהלאאתמגחכים ,זילותמעיןשיוצרים ,התנועתית

השפה ,מסוימיםאמניםובשביל ,המורכבאת ,בקלותמתקשר

היחידההיא ,האישית ,פנימההגוףתוךאלשזורמת ,המורכבת

צורךחשהלאמעולםכ,ךמרגישהלאדרקשה".היהלאלוהאפשרית.

גיד IIכמומחולערבילהיפ,ךמתקשרת.ומאודמובנתמאודלהיות

 ) IIמוזר I/שלהראשוןהחלקאתמהוויםממנו(שפרקים "אכילס

עלשבנויהמחוליצירת ,] Eyesaurus-Frida] /lאייזאורוס-פרידה IIו

יצירותהןקאלו,פרידההמכסיקניתהציירתשלביוגרפיהפיסות

מאודגםאבל ,עשירה ,קרנבליתיצרית,היתהשלהןהמחולששפת

רגשיעומק,דמיוןשלרבהמידהמהצופהשדרשויצירותתובענית.

לעוררדררצתה IIמוזר l/בהזדהות.שללרגעיםלהגיעמנתעל ,ומאמץ

הדיבורביןלבחורמתבקשהקהל .ומחולשיחהביןהזוהדרמהאת

עםטובמרגישהודרהמיוחלהדיסוננסהיאהבחירהחובתוהתנועה.

אתמחזקדווקא IIמוזר IIשמרגישהאני I/הבחירה.שלהחד-ממדיות

קהלמעוררלצחוק,מקוםטוען ,ולחיפושלסובלנותמקוםנותן ,המחול

 ,שמגיעהקהלאתלהתסיסרוצהאנימחול,שלטבעיקהלשאינוחדש

 • l/מחוללראותבאהואלמהאותולשאול

אל-דרורשכתבהטקסטשלשהפלירטוטמרגישהדר ,לזאתמעבר

בואוומבקש:הכיסאעלתרווחמששראלייההקהלעלהיטבמתלבש
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כלעלמוותרתדרמכיר.לאשאנימשהוליתראו ,אותיתשעשעו

להשמיעהיתההכוונה IIעמו.חשבוןלבואאוהקהלאתלבקרניסיון

אניאםוגםאיתומזדההאניאםגם ,הספקןהצופהשלהזההקולאת

הקולאתלהקציןהיתהאל-דרוריוסףשלהבחירהאותו.מבינהלא

היאהנימה ,הקאמריתלחמישייהשלוהכתיבהבגללאולימאוד.הזה

לזהמתחברהקהלאבל ,סרקסטיתגםולעיתיםפרודית ,היתולית

והואהעינייםמולקהלעםלעבודרגילשאל-דרורמכיווןאולי ,וצוחק

 ."לאומהאותולתפוסעשוימהיודע

לביןהטקסטביןמרחקשלמוצאנקודתנשמרתהעבודהכלבמשך

המונולוגגםלרגע.התקרבותישהסוףלקראתרקהתנועתית.השפה

-קשהכךכלשעובדלפרפורמר ,לרקדןלהתייחסלפתעמנסהזיידשל

להזדהות. ,לנעליולהיכנס ,קרובלהרגישיוכלשהצופהכדימה?בשביל

ואזלבד.ונצמעםעונאותושישאירו ... " :ממשיךוהשחקן-צופה



אתלאלבד.לבדעצמנואתשנראהמתפלליםאנחנונפתחכשהמסך

אל-(יוסף "וכהכהביןרקלאובמכוון, .לבדשלידינו.זהשלהבבואה

עולמואתלראותמבקששהשחקן-צופהלאחרההזדהות,ולאחר .דרור)

עלמסתכלוהואאליולהיפתחמנסהבאמתהואהבמה,עלהפרטי

לידוחלפוהדברים ,דיברבוהזמןכלבמהרה.שמסתייםהמחול

האחרונהוהמחווהקצה;אלבאההיצירהלהביט,באמתוכשהתפנה

לזה.זהידנותניםוהמילוליהחזותילעברה.ידוהושטתהיאשלו

-זהאתולבטאלהתייחסניסיתיהזווביצירה-לפעמיםמרגישהאנייי

אינטימייותרהרבהשהואמשהוושירה.מחולביןהקבלהאיזושהי

בודדאדםעלהיאקהלעלשליהמחשבהמתיאטרון.אומפרוזהואישי

המבייםהבודדהאדםמולעומדהשיר ,שירהלגביגםוכךמסה.עלולא

-ונוצריםלהיווצריכוליםוהקרבההאינטימיותשלו.הוויזואליהאת

 ."המחולמופעשלהאמיתיהבמאיהואשהקהלבגלל

דר,נעה,קבוצתדךנעהמאתפך'דה"-"א"זאוךוטמ'מ'ן:

לבדןצ'לוס: ,דךנעהךקדנ'ת:

Right: "Eyesaurus (Frida)" by Noa Dar, dancer: Noa 
Dar, photo: Dan Lev 

א'תמךךקדנ'ס:דך,נעהמאתבקל'פות","לנשוךמשמאל:

לבדןצ'לוס:דה-וולף,ונ'ךטבך

Left: "Peeling" by Noa Dar, dancers: Itamar Sever and 
Nir deWolf, photo: Dan Lev 
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ב
לישראל,משפחתןעםמטאייביןסףהכןריאןגרףעלה 1995שנת

מטאייבלהקת-שמןאתהנןשאת ,חדשהלהקההקיםןלימים

הלהקה,שלבחזרהצפיתיןחצי.שנהזההפןעלת ,] Matayevנ

האמנןתימנהלהשהיהמימטאייב,יןסףשלהאמנןתיבניהןלן

מפין .] Daghestanנמדאגיסטןהידןעה ] Lezginkaנ"לזגינקה"להקתשל

בארץ.הלהקהשלסיפןרהאתשמעתי

שמרןקןןקזיהןדינפש.-70,000ככיןםמןנהבארץהקןןקזיתהעדה

עלרבהבקנאןתרביםדןרןתבמשך

היהןדית,המסןרת

עלןלחמן

לארץהעדהבנישלעלייתם 1907בשנתהחלהבעקבןתיןיעקב".ייבאר

לארץ,הגדןלההעלייההחלההעשריםהמאהשלהשבעיםבשנןתישראל.

שנןתמעןלירביםקןןקז.מיהןדי-20,000כלארץעלןשניםעשןרןבמשך

מתדמיתןסבלןןקיפןח,ניכןרחשןמצןקה,באזןריאזרןכזןהשבעים

פגןעה.עצמית

בתחןמיםביטןילידיבאההישראליתבחברההעדהבנישלתםהשתלבן

 , 1989בשנתשהחלהאחרןןהעלייהבגלןצבא.תרבןתחינן,ךכמןשןנים

ביניהםמשכילים,מהםרביםהקןןקזית.מהעדהנפש-52,000כלארץעלן

מהנדסים,רןפאים,עיתןנאים,כןריאןגרפים,מןסיקאים,במאים,משןררים,

ןעןד.מןרים

העןליםעםהתשעיםשנןתעןלישלההדןקיםהמשפחהקשריאףעל

עםהכללית.השכלתםברמתכאמןר,מהם,נבדליםהםהןןתיקים,

גנרו-קדמואילה

המחזקןת ,ןקיפןחניכןרשלתחןשןתקיימןתבקרבםגםזאת,

באחרןנהקןןקזיים.עדתייםבריכןזיםההסתגרןתמגמתאת

מחןללהקןתהארץ,רחביבכללהקים,העדההצליחה

לעיניחןשפןתהןשכןלגאןןה,מקןרלהשהןןזמר,

יהדןתשלהעשירהתרבןתיהמגןןןאתהציבןר

לקייםהעזשהרצןןלהןסיף,ישכךעלקןןקז.

להקןתריבןיןכןקןןקזי,פןלקלןרשללהקןת

אחתבכלמשתתפיםשלהגדןלןהמספרכאלן

ןהבלטתבידןל,שלמגמןתעלמעידיםמהן,

האינדיקציןתאחתהעדתית.הייחןדיןת

להקתשלבחזרהבלטההעדתיתלהסתגרןת

עלשהתנהלההמאמר),בהמשך-(עליההמחןל

הבדלנןתמגמתשבצדלהניחישהרןסית.השפהטהרת

בחברהלהיקלטאמנם,בןלטתפחןתשאיפה,גםקיימת

שןןיןני.בסיסעלכמןבןהישראלית,

לישראלקווקזמהרי
וה 7להשלמטאייב,סיפורהות 7לה

זהןתם

כנגדהיהןדית

הקןמןניסטי.השלטןן

היהןדיםעדתרביםדןרןתבמשךחיההמזרחיתבקןןקז

ביניהם ,קןןקזןבצפןןבמזרחשןניםבאזןריםשהתגןררןההרריים,

בלקריה, ,קברדינןהאןטןנןמיןתהרפןבליקןת ,דגיסטאןאזרבייג'אן,

פטרסבןרג.ןסנטמןסקבהכמןעצמה,ברןסיהבעריםןגםגרןזיה,צ'צ'ניה,

עםהנמנית ,ן"טאטית"ג'ןהרי"ייבפיהםהמכןנהבשפהדיברןהיהןדים

מ"שפןתלאחתןנחשבתהאירניןת,הלשןנןתשלמערביתהדרןםהקבןצה

העדןת,בכלכמןןארמיןת.עבריןתמיליםגםבהיששכןהיהןדים",

במשךחיןשבקרבהיהןדיתהלאהאןכלןסייהמתרבןתהיהןדיםהןשפען

הדתבניבעיקר ,שןניםעמיםכללהזןאןכלןסייהארןכןת.תקןפןת

אפילןןבעבר ,בןדהיסטיםנןצרים,שלמןבלעןתגםהיןאךהמןסלמית,

 ,תמןרןתעברןהשןנןתהאןכלןסיןתעםהיהןדיםיחסיהתגיירן.שכןזרים

אחדאלן.באזןריםששרריציבהבלתיבמצבכרןכןתהיןרבהשבמידה

לערים,מהכפריםההגירההיההיהןדיםבקרבשהתרחשןהתהליכים

הדתית.המנהיגןתנפגעהןבעיקרהקהילתי,המרקםנפגםממנהשכתןצאה

לארץ.מהיהןדיםגדןלחלקהגיעןדתיתמנהיגןתחןסרשלזהבמצב

חיבהדרבנט,בעירהי"טהמאהמראשיתהיהזןעדהשלהרןחניהמרכז

שהבןלט ,רביםתלמידיםהעמידאליהןהרבמישאל.בןאליהןהרבןפעל

לבנןהרבנןתכסאת 1868בשנתשהעביר ,יעקבבריצחקהיהביניהם

-שמןעלשנקראהיישןבאתהקיםלארץ,הבןכשעלהיצחקי.בןיעקב

 ,הלזגיניהעםשלמשמןשנגזר"לזגינקה",הלהקהשםהיהבקןןקז

דגיסטאןבמדינתביניהם)המןבילמסןימת(במידההרביםהעמיםאחד

העםהלזגינים.שלהלאןמיהריקןדשםהןאלזגינקההקןןקז.שבהרי

בכשרןנןתיןןגםןלמחןל,לשירהלמןסיקה,העזהבאהבתןידןעהלזגיני

רןקדיםשהםנאמרהלזגיניםעלשןנןת.ןאמנןיןתידבמלאכןתהבןלטים

השןנים,דגיסטאןעמישלריקןדיםכןללהלהקהרפרטןארילדןתם.משחר

להקיםכ"מסןגלהמתןארבןלט,גבריןבטמפרמנטבדינמיקההמצטיינים

נשי,ןברןךבאצילןתהנשיםריקןדימצטייניםלעןמתם,מקברם".מתים

שללזההנשיםשלמעמדןביןהקיצןנייםההבדליםאתהמבליטדבר

קןןקז.בעמיהגברים

איזראילןטאנחןבהיהןדיןהכןריאןגרףהרקדןכיאפןא,ייפלאלא

השםאתלההעניק , 1958בשנתהלהקהאתשהקים ,]ז ankhov Izrailoנ

מאזדגיסטאן.שלהלאןמיתכלהקהלזגינקההןכרהמהרהעד"לזגינקה".

ןכןריאןגרףסןלןרקדן,איזראילן,שללצידןכאסיסטנטשימשהקמתה

בשנתהמייסדשלפטירתןעםמטאייב.(יןסף)יןסיףבשםאחריהןדי

קלה'מחצבעירנןלדמטאייבהלהקה.למנהלמטאייבנתמנה , 1978

הלהקהאתלנהלןהמשיך ,שנה-60כלפנישבדגיסטאן, ] Makhachkalaנ

לישראל,משפחתןעםעלה 1995בשנתשנה. 15כעבןרלגימלאןתפרישתןעד

ל"להקתמןחלףןשמהישראל,לאדמתהלהקהשלסיפןרהעןברןמכאן

מטאייב".

בביתבמרתףכרגעבשבןע,פעמיםשלןשאןפעמייםמתקיימןתהחזרןת

צפיתיבההחזרהאביב.בתל 13הר-ציןןברחןבקןןקז,יהןדישלהכנסת

שלןשיםהשתתפןבחזרהבלילה. 19:00עדבערב 7:00מהשעהנמשכה

הם .-25ל 14ביןנעשגילם ,ןבנןת)בניםשלשןןה(מספרבקירןבאיש

57 



מרוחקיםאףביניהם ,שוניםמישוביםמאורגנותבהסעותלמקוםמגיעים

וחימוםאימון ,פודביסוצקידוד ,לבלטהמורהערךהחזרהבראשיתלמדי.

קווקזיים.תופיםשנישלמוסיקליבליוויכשעה,במשךקלאסיבבלט

הכוריאוגרפיהשאתקווקזיים,בריקודיםולאימוןלחזרהעברומכןלאחר

החזרהשלזהחלקמטאייב.יוסףהלהקה,שלהאמנותיהמנהליצרשלהם

 ,קווקזייםתופיםהכוללתהלהקה,שלהקבועההתזמורתידיעללווה

אברמוב,אולגהחזרהאתניהלכאןחשמלית.וגיטרהקלרינט ,אקורדיון

לשעבר.לזגינקהלהקתחבר ,ומתופףרקדןכוריאוגרף,

אליעזרנווהמתנ"סידי-עלהלהקהאומצהחודשיםמספרלפניעד

הקשריםנותקו ,לפרטםהמקוםכאןשלאמטעמיםאביב.תלשבדרום

מתאיםמקוםנמצאלאהמאמר,כתיבתעצם(עד .ס"למתנהלהקהבין

המחול.)להקתשללצרכיה

מתוכניתכחלקבעיקרכהעדשונים,במקומותלהופיעהוזמנההלהקה

ללהקהוצפויות ,וגדלהולךההופעותמספראחרות.להקותגםשכללה

ריקודיםמספררקדוצפיתיבהבחזרהבלבד.שלהמלאה,בתוכניתהופעות

מחרוזתאוריקודעלעבדווגםבעבר,הלהקההופיעהכבראיתםומחרוזות

 .חדשהריקודים

ופיתחעיצבאותההאסכולהעלמושתתהלהקהשלהכוריאוגרפיהדפוס

איגורהנודעהרוסיהכוריאוגרףהעממי,המחולבתחוםהכוריאוגרפיםגדול

מירבית,מיומנותמבליטהבימתיהסגנון .] Igor Moyseyew [מויסייב

מהיריםשינויים ,מדהימהזריזות ,באקרובטיקה ,סולניםשלוירטואוזיות

ללהקותלחיקוידגםשימשהמויסייבשללהקתוקבוצתיות.צורותשל

חצהשלימיםאירופה,הבלקן,ארצות ,רוסיהרחביבכלרבותאתניות

תבל.ברחבירביםלאזוריםוהגיעגבולות

מרביתשלהגבוהההביצועברמתמרשימהבארץמטאייבלהקת

ובמיוחדללמו,דלהשקיע,בנכונות ,בהתלהבות ,בלהטגםכמו ,המשתתפים

 ,ברוסיתרקהתנהלההחזרהולמעמד.למוריםובכבודהפנימיתבמשמעת-

הצעיריםמביןמבוטללאשחלקאףעלכולם.בפיומדוברתהמובנת

העבריתבשפהמתקשיםמהצוותוחלקהלהקהמנהלעברית,דוברים

 .תרגום)לצורךסבינהבבתולהעזרעליהיה ,מטאייבעםשערכתי(בראיונות

הריקודיםלביןבינםרבדמיוןמוצאיםהקווקזיתהעדהבריקודיכשצופים

תנועותוברפרטוארבסגנוןהבולטהדמיוןאתמסבירמטאייבהגרוזיניים.

שמוצאםבכך ,אלועמיםשניבריקודיהקבוצתיותבצורותגםכמו ,המחול

השונים,קווקזעמימדגיסטאן·הואאחריםוריקודיםהלזגינקהריקודשל

אתלהםהעניקעםכלאולםאלו,דפוסיםאימצו ,הגרוזיניםביניהם

בריקודיםהן ,בהבדליםלהבחיןקלקווקזליוצאילו.האופייניהדפוס

בולטיםהמקריםבשניהגרוזיניים.לאלוהקווקזייםאלוביןבמוסיקה,והן

התכונות .הנשיםלתנועותהגבריםתנועותביןקיצונייםהבדלים

והגנההתקפיות ,גבורה ,עוצמהמדגישותהגבריםתנועותאתהמאפיינות

 .קווקזעמישלבהיסטוריהמלחמותשתפסוהמרכזילמקוםעדות ,לסירוגין

כשהידיים ,ובאיפוקבאצילות ,בעדינותמתנועעותזאתלעומתהנשים

עדהזרועותדרךמהכתפייםעיצוריםללאהעוברת ,בזרימהמתפתלות

לאצבעות.ואףהידייםלכפות

משלביםהגבריםכאשרולנשים,לגבריםנפרדותבשורותלרקודמרביםהם

הבלטתתוך ,תקיפותבתנועותהידייםאתמניעיםולסירוגיןזרועות

ירידהתוךביותר,נמרצותהרגלייםתנועותקמוצים.ואגרופיםמרפקים

המאפייןומודגשות.מהירותרגלייםוהנפות ,הברכייםעלסיבוביםוביצוע

הריצהההליכה,אופןהואוהגרוזיניםהקווקזיםהגבריםלריקודיהייחודי

אקרובטייםקטעיםשלשילובפנימה.בהיפוךהרגלייםבהונותעלוהקפיצות

 ,נשימהעוצריפעמים-קטניםבהרכביםאו ,סולניםשל-וירטואוזיים

הקהל.אותובתשולזכותמחירבכלהצופיםאתלהרשיםבמטרה
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עינייםקשרלעומתמינימלי,הזוגבניביןהמגעזוגייםבהרכבים

הגברביןיתרהקירבהשלרושםהיוצרמתמש,ךאינטנסיבי

קטנים ,הרגלייםכפותכריותעלהנשיםצעדילאשה.

עדאותןמכסותהארוכותהשמלותכאשרומהירים,

מבצעותפעםמדיקרח.עלהחלקהשלרושםנוצרכי

וגבגווכפיפותנמרצות,רגלייםתנועותהנשיםאף

המותאםהמוסיקליהליווילאחור.גמישות

ומהירותעוצמהביןנעהתנועתית,לדינמיקה

לעיתיםורומנטית.איטיתאוירהלביןמירבית,

אחדבקולבשירהריקודןאתהנשיםמלוות

קולות.בכמהואפילו

נכללו "לזגינקה"להקתשלברפרטואר
~--------------------

עממייםוסיפוריםטקסים ,ריקודים

בלבושקווקזעמישלמהפולקלורמסורתיים



החדשהתןיבלסבנןייםישללאברעהןזהרפרטןארמןדרני.בימתיןבעיבןד

התלבןשןתגםכמן ,ןהמןסיקלייםהתנןעתייםןהדפןסיםהתכניםבישראל.

שנתפרן ,מפןארןתתלבןשןתשלרביםסטיםהלהקה(ברשןתהמפןארןת

לספקמקןםריםימשאאינםמטאייב)יןסףעל-ידיןנרכשן ,בבןלשןיעבןרה

שלןההןןיהפןלקלןרעםקןןקזיהןדישלהמלאההזדהןתםלגבי

בישראל.ןהןבקןןקזהן ,יהןדיתהלאהאןכלןסייה

הנןכחיברפרטןארמןןתר.ןאיננןמקצןעיתלהקהעלחןלםמטאייביןסף

מתכןןןהןאאליהם ,יםיןארמנגרןזיניים ,בןכרייםריקןדיםנכלליםכבר

 ,תהיהזאת .ןעןדכןרדייםאתיןפיים,פרסיים, ,תימנייםריקןדיםלהןסיף

העםמריקןדימשהןגםשתכלןל ,ייצןגיתישראליתלהקה ,לדעתן

הישראליים.

בחלקםכנןבעיםדרכה,בראשיתהלהקהקשייאתמתארמטאייב

שיתנןלמןסדןתהרבןתבפניןתיןנתקלבההבירןקרטיתמהאטימןת

ןגדלההתעניינןתגברהשלהם,הבכןרההןפעתלאחרחסןת.ללהקתן

מענקיםהלהקהקיבלהלימיםשןנים.באירןעיםלהןפיעההצעןתמספר

לאעדייןהרקדניםלנגנים.תשלןםשאפשרן ,הקליטהממשרדזעןמים

יןתר,מקצןעיתתהיהשהלהקהככל ,מטאייבלדבריתשלןם.כלמקבלים

יןתר.מבןקשתתהיהןהיאבהההכרהתגדל ,חןתרהןאןלכך

הארץ.ברחבישןניםבאירןעיםהלהקההןפיעהא, IIתשסהחנןכהחגלרגל

שלבתחרןתהראשןןבמקןםןזכתהאילן,ברברסיטתניבאןהןפיעההיא

 ,גתקריתשלהתרבןתבהיכלהןפיעההיאמעט"ף.מטעםאתניןתלהקןת

ןזמרמחןללהקןתבצד ,גתקריתןעירייתהקליטהמשרדמטעםבערב

על-ידישאןרגןבערב ,ביפןהעירןניהמןסיקהןבמרכז ,שןנןתמעדןת

נרןתשמןנההדלקתטקסשכללזה,מיןחדבערבקןןקז.עןליהתאגדןת

מיןחדןתבהסעןתשהגיעןקןןקז,מיןצאיכןלןהקהלהיהחנןכה,של

ההנחיהןעןד.עקיבאאןר ,חנהפרדס ,שבעבאר ,בארץשןניםממקןמןת

לעברית.גםהנאמראתלתרגםהניסיןןאףעל ,ברןסיתבעיקרהתנהלה

ליןןהזמרןבטאטית.ברןסיתבקןןקזית,ששרהזמרתהיתההמןפעיםבין

בסגנןןעצןביםשיריםבקןןקזית,ןשר ,טארהנקראפריטהבכליעצמןאת

עם ,הנןדע IIדאם IIאנסמבלגםהןפיעקןןקז.הריתןשבילשירתייחןדי

המנןגןמיתריםכליהקאמאנצ'ה:ביניהם ,קןןקזלאזןריאןפיינייםכלים

המנגן.ברכיעלבמאןנךמןנחהןאאןלם ,לכינןרבצליליןהדןמה ,קשתעם

בגןדלשטןחתןף : Dafן-ארן,ךצןןארבעלפריטהכלישהןא , 5azןעןד:

מחרןזןתבמספר ,מטאייבלהקתשלבהןפעההסתיימההתןכניתבינןני.

התזמןרתבלןןייתמפןארןת,בתלבןשןתהקןןקזי-דאגיסטני,מהרפרטןאר

בביצןעיםמצטיינים ,היטבמאןמניםהרקדניםהלהקה.שלהקבןעה

הריקןדיםכלביןתר.מרשימהאקרןבטיתןביכןלתןמדןיקיםאחידים

אןיהןדילתןכןהתייחסןתללא ,הקןןקזיהפןלקלןרבחןתםטבןעים

המסתיים , IIעליכםשלןםהבאנן IIהשירלפיהפינלה,ממןפעלבד ,ישראלי

האןהדלקהללהקתןעםלהןדןתלבמהעןלהמטאייבכשיןסף ,בקידןת

מןבהקת.עדתיתןסןלידריןתהזדהןתשלמפגןזההיהפה.בכלןהמריע

 ,ברןסיתשדיברןהרביםהמברכיםדבריאתלהביןיכןלתילאלדאבןני

הקןןקזילקהלנןעםדבריאלהשהיןהסקתיהנלהבןתהקהלמתגןבןתאך

מקןם.אפסעדהאןלםאתשמילא

להקןתשלתןכניתבמסגרתכרמיאל,בפסטיבלהלהקההןפיעה 2000ביןלי

דללסןזןמרכזבמתעלשלםערבהלהקההעלתה 2000בקיץעממיןת.

הלהקההשתתפהשנהאןתהשלברקטןבאן"מחןלןהט".פרןיקטבמסגרת

נןןהס IIןמתנהישראליתהאןפרהשלמשןתפתבהפקה "כרמן"באןפרה

 ,קןןקזיןצאיבקהילתהקשןריםןקלטןתספריםנמכרןבמקןםאליעזר.

להקתשלהקמתהעםלארץ.העןליםכנראהשהביאןחןחפציגםכמן

 1 1 .בישראלהגןןניםרבניהאתהריקןדלפסיפסחןאבןנןספה ,מטאייב
1111 
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רןטנברגחניח

" Car Man " שלהחדשההמחוליצירתהיא

ההצלחהלאחרליתעהמו ,בורןמת'יו

הופעות 120 ."הברבוריםאגםיישלהמסחרית

היוהמסחריבתיאטרון "הברבוריםאגםיישל

שלשלמהיצירהשלביותרהארוכהלהפקה

להצלחהההפקהזכתהבברודוויגםבלט.

רקדן- ] Asta i re [סטייראלפרד,בחינתומש

במחזמריםשהופיע ,האמריקאיהסטפס

 ] Balanchine [בלנשיןידיעלחשבנויובברודו
גדולההשפעההיתה-רתביולגנטיאהלרקדן

שהיה ,] Ashton [אשטוןלפרדריקמאשריותר

הבריטיהמלכותיהבלטשלהביתכוריאוגרף

 . 1970-1963השניםביןהאמנותיומנהלו

חבריםעם AMPלהקתאתהקיםבורן

בלונדון· ] Laban [לאבאןבמרכזאיתושלמדו

שלמגווןשםהתקייםתקופהבאותה

שלהעבודותכמו ,במחוליצירתיותהתנסויות

(המבוטאז] he Cholmondeleys [הלהקות

מיוחדבןיניעתמונאיש ,בורןות.יכשוועמחול

תאבחר ,היצירלסיכבסוןעיבראאלםיבצעד

קודתכנ ] Bizet , 1875 [זהיבשלקהיהמוס

 ." Car Man "שלהמוצא

מרימהפרוספרשלהעלילהאלהקשר

] 1845 , Merimee [ ביטוילידיבאאוהו ,רופף

לרצח.םיובילמהוהנקמההתשוקהשותגבר

מפועלתכרמןהופכת ,בורןשלצירהיבוכ,ך

ללוקה ,מרימהשלבעלילהלסיגריותבמפעל

ב-שראיתיבהופעה i[Alan Vincent [הנווד

כולםחייעלהמשפיעההדמותזו , 18.9.00

בעלילה.התהפוכותלכלהמניעלהיותוהופכת

ברחבי AMPלהקתשלבסיורשנמשכהגדולה

בישראל.גםהלהקהביקרההשארבין ,העולם

המחולמפתעלבורןאתשהציבהואזהמופע

מהופעותהלהקהאתוהעבירהבינלאומי

בראיוןהגדולה.הבמהאלהשולייםבתיאטרון

קנינגהםלג'וןבורןמספרגרדיאו'ל

] 16.9.00 , Cunningham [ שיצרלאחרשרק

החליט , 1992בשנת "האגוזיםמפצחייאת

לקרואמעדיףשהואכפיגדול,במופעלהסתכן

ומספרמוסיףהואבלטים).(לאליצירותיו

ז he Featherstonehaughsו- )"ומליס'ייצ

ניסיונותביןהבולטהשוני .)"פנשוזיי(המבוטא

היאבורןשלהקת ,הוא AMPלהקתלביןאלו

האמנותישביןהגבולאתשחצתההיחידה

בורןמפיק " Car Man "אתלמסחרי.

 ,בלונדון ] Old Vic [ויקאולדבתיאטרון

הקבועלביתהיהפוך 2002שבשנתהתיאטרון

בשנותששימשתיאטרוןאותוזההלהקה.של

דהנינטשללהקתהאתהמאהשלהעשרים

יותרשמאוחרהלהקה- ] Valois [ולואה

-הבריטיהמלכותילבלטתהפוך

 .הראשונותבהופעותיה

 ,בתנועהסיפורלספרהמיטיב ,בורן

עיבודשלאנר'בזלעסוקממשיך

לצורותהמערבי,המחולמקנוןבלטים

פוקעיםששריריוסקסיגברהנוו,דלוקה

בארצות-קטנהלעיירהמגיע ,חולצתומתוך

אתבהוהופךהשישיםשנותשלהברית

במוס,ךלעבודנשכרהואפיהם.עלהחיים

 ,לנה ,ואכן ."גברדרושייהשלטבושמוצג

המוס,ךבעל ] Scott Ambler [דינושלאשתו

חברה ,] Ewan Wardrop [לו'ואנג

 Emily [ריטהשלוהרגישההומוסקסואל

Piercy [, משיגיםוגםבוחושקיםשניהם

שלהבצקרידודשולחןעלבוזוכהלנהאותו.

המכונית.מושבעללו'ואנג ,הסמוכההמסעדה

 ,דומיננטיתהבמהעלהארוטיתהאוירה

 ,מוחצןשלהןהריקודהדמויות.מכלומוקרנת

ומתרחקיםבאוירמתנופפיםוהידייםהרגליים

הכול.עלמנצחותהאגןותנועות ,מהגוף
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לוקהכאשרמתחוללתהדרמטיתהתפנית

האשמהאתטיליםמונוידאתרוצחיםולנה

מפשע.החףלו'אנגעל

הכלא.כתליביןמתרחשתהשנייההמערכה

שהצליח ] Davey [דייויכריסהתאורן

במערכהלהפוךמתוחכמתתאורהבאמצעות

משנה ,לילהלמועדוןהמוסךאתהראשונה

ביתשללקדרותהתוססתהאוירהאתכשיוע

ברוטלילאונסעדיםאנוזאתבסצנהסוהר.

אירוע ,הסוהריםאחדידיעללו'אנגשל

האיששל-לרוצחהואגםלהפוךלוהגורם

אנג'לובורחזהמעשהובעקבותאותו.שאנס

עםמתעמתהוא .נקמהלמסעויוצא }'1מהכל

שלבסופועונשואתמקבלולוקההנוו,דלוקה

ההמומה,הקהילהכל ,המופעבשיאדבר.

מרותקת ,וסגורקטןבמרחבהדחוסה

ונחלשת.ההולכתהמוסיקהלצלילי ,למקומה

צורותלצדוחדשישןבעבודתומשלבבורן

המסורתיתהמוסיקהעםיחד .אחרותאמנות

שדריןרודיוןידיעלהמתוזמרת ,ביזהשל

] Shchedrin [, דייויסטריהלחין] Davies [ 

 .ביזהשל "כרמןייעלהמבוססתמוסיקה

מיתרכלישלנגינהעלמבוססתזאתמוסיקה

העכשווי.אופיהאתליצירהונותנתוהקשה

 ,קולנועיותכמומסצנותבנויהמופע

מרוץהעלילה.התפתחותאתהמובילות

ביןהזהבקשרשיאמהווהבמופעהמכוניות

הקולנוע.לאמנותהמחולאמנות

בידורמופעהוא " Car Man " ,הכולבסך

 ,וסוחפתקולחתעלילהעלהנשען ,פופולרי

 ,מחזמרשלאנר)'(זהסוגהלכיווןיותרהנוטה

המחולאוהבלטבסגנוןאמנותימחולמאשר

שלגדולותבקבוצותהשימושהמודרני.

סיפורייהמפורסםהמחזמראתמזכיררקדנים

עלהשפעהגםישזהריקודלסגנון ."הפרברים

העהתנו .צירהיבבורןשלהתנועהשפת

אינהכיאםמאו,דואנרגטיתזורמתבריקוד

עלדגשישמיוחדת.אוייחודיתתנועהשפת

המונפות ,וארוכותגדולותגפייםתנועות

עלמושםרבדגשחוץ.כלפיהגוףמרכזמכיוון

 ,הארוטיתלאיכותהמתקשרותהאגןתנועות

לעומתהמופע.כללאורךהשניכחוטהעוברת

המסורהוחברתואנג'לושלהדואטיםזאת,

ציטוטיםגםמביאבורןמאוד.מרגשיםריטה

 ] Lamentation , "קינה"השלהתנועהמשפת

מוסיקהלצליליגראהם.מרתהשל 1930 [

רקדניםשלושהנכנסים ,בכיהמזכירה

רמז ,סכיןבידהאוחזתאחתכשרקדנית

במקוםכמעטמתנועעיםהםלקרות.לעתיד

פניהםוהבעותקעורותידיהםכשכפותאחד

האקספרסיביבסגנונהקינהבהגזמהמבטאות

גראהם.של

הנוצרתבדרמהבורןעוסקזהבריקוד

נקמה ,תשוקהכמוומדחפיםמרגשות

להפקהמתייחסיםאם ,ואכןורצח.

רענן ,מותח ,משעשעמופעכאלזאת

-להצלחההדרושיםהמרכיבים-ונועז

שהקהלספקאיןמהנה.בהחלטהוא

יצירהשלוהיכולתמאו,דנהנההרחב

בהכרחשאינו ,קהלאליהלמשוךזו

הופעתשלהמסורתיהצופיםקהל

בכך.מהשלדבראינומחול,

 ,'דיום ,הבמהלאמנויותהמשכן :"כרמןיי

 ,ושבת 22:00בשעה 22.6.01 ,'ויום ; 20.6.01

 21:00בשעה 23.6.01

ביבליוגרפיה

16 , Cunningham, John, The Guardian 
2000 , September 

www.amp.uk.com 

בינוארנולד ] Bourne [בורןכריסטופריו'מת

 _ ___-'----י Jמlלב >'JJ.I.- _סיים 13 _ 86בשנתבלונדון. 1960

בלונדוןותנועהלמחוללאבאןבמרכז B.Aה-

Laban Centre for Dance and [ 

] Movement , להקתאתהקים 1987ובשנת

Adventures in Motion Pictures] AMP [. 

ללהקה:שיצרהעבודותבין

" Overlap Lover" 1987, "Town and Country " 
" 1991, "Nutcracker" 1992, "Highland Fling 

, 1997 " 1994, "Swan Lake" 1995, "Cinderella 
2000 " The Car Man " 



ל !Iזסגלרוני .,

השןרשיןתהישראליןתמהרקדניןת ,סגלרןני

 ,השישיםבשנןתבישראלשגדלןןהמקןריןת

חיפה. ,הןלדתהבעיר ,ממחלה 62בגילנפטרה

בגיל ;צפתילידישלחמישילדןרבתהיאסגל

 ,כהןירדנהאצלללמןדהתחילה ,-1952ב , 15

גםלמדההיאבתלמידןתיה.לבןלטתןהיתה

שלבאקדמיהכךןאחר ,קראןסגרטרןדאצל

להןפיעהרבתהבשןןיץ.קרןיצברגהרןלד

להןפיעןהןזמנהשיצרהסןלןבערביבאירןפה

מיןזיקאןףאקדמיבברןקליןאןרחתכרקדנית

היןסגלרןנישלהסןלןריקןדייןרק.בנין

שילבהבהם ,האירןפיההבעהמחןלבסגנןן

באירןפהגם .ןמזרחייםתיכןנייםיםאלמנטים

מעיןהיהשלההסגנןןחריגה:רקדניתהיתה

טרםשלל-ההבעהןמחביןמקשרתחןלייה

 ,באןשפינהלביןהשנייההעןלםמלחמת

שנןתבאמצע

טגלרוביוביצוע:כוריאוגרפיהללורקה""מחווה

Lorca", choreography and dancing: Roni Sega l " 

השבעים.

התיישבה-1960ןבלארץחזרהסגל

ליצןרלהמשיךכדיבבאר-שבע,

אלאהמיןחדת.בדרכה ,המדברבהשראת

השישיםשנןתשלבישראלשהמחןל

המחןלשלחזקההשפעהתחתהיהןהשבעים

 ,גראהםמרתהבסגנןן ,האמריקאיהמןדרני

מןבןןבלתיחריגהיהסגלשלהאישיןהסגנןן

עבןריצרהגםהיא .המקןמיהמחןלבנןף

הןפיעבן IIהאביב"פןלחןאתבת-שבעלהקת

 ,"הזאנאפא"יצירתןשלהיבתןכניהרין.נאןהד
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עלשהשפיעוהאנשיםביןסגלרונינמנית

רונייי :שםשואלוהואנהריןאוהדשליצירתו

 ... "נמצאת?אתהיכן ,סגל

שםלשוויץלחזורסגלנאלצהברירהבלית

קרויצברג.הרולדשללאסיסטנטיתהתמנתה

למחולספרביתבברןייסדהבהמש,ך

וקיבלשהוכרורקדנים,מוריםלהכשרת

תיבלידהשוויצרי.החינוךממשרדתמיכה

סגלרונינחשבהבשוויץ .להקההקימההספר

 . 1989עדלהופיעוהמשיכהחשובהלאמנית

סירבההיאלחיפה.חזרהשניםכששלפני

והאמינהבמחלתהקונוונציונלילטיפול

עצמה.אתלרפאהרוחניתביכולתה

רוקדתטגלרונ'

Roni Segal dances 

שוריימנתווהמבקרהמוסיקאימת

ומבקרמחנךמוסיקולוג,,פסנתרן ,מישורינתן

ממחלתנפטר ,תל-אביביליד ,ומחולמוסיקה

מבקרהיהרבותשניםבמשך . 73בגילהסרטן

מ'שור'נתן

Natan Mishori 

 ."הארץייבעיתוןוהמחולהמוסיקה

 ,-1947בתחילתולמחולמישורישלהקשר

שלהכוריאוגרפיהבשיעוריהשתתףכאשר

 .אביבבתל ] Tille Rosslerנרסלרתהילה

מלחמתלאחרהחמישים,שנותבתחילת

שניםששבמשךשיעוריהאתליווה ,השחרור

 ,מיכאליקטיהשלבשיעוריםגםניגןובמקביל

ובקורסמחול-ההבעה,בסגנוןחשובהמורה

טליהאמריקאיוהרקדןהכוריאוגרףשל

 .] Talley Beattyנביאטי

הודותבג'וליאר,דללמודמישוריהחל-1956ב

 ,ישראל-אמריקההתרבותקרןמטעםלמילגה

ושלהילמרתהשלבשיעוריהםניגןולמחייתו

הוא . New Dance Schoolוב-לימון,חוזה

הכוריאוגרפיתשלהופעותיהאתליווה

אלהאתוגם ,ב"בארהשרוןה'מירלוהרקדנית

מנגינותיהאתשעיבדלאחר ,נדברחלשל

 .ולחליללפסנתר

 ,השישיםשנותבתחילתלארץשבמישורי

בשיעוריםהמוסיקהעלממונההיהוהפעם

 ] Tudorנטיודוראנתוניבביקוריהםשהעבירו

והמוריםמהיוצרים ,] Holmנהולםוהניה

יצרהואשנים.באותןב"בארההידועים

התיאטרוןשהעלה "ה"אוצרלמחולמוסיקה

שיעוריהאתוליווהסוקולובאנהשלהלירי

הראשונות.בשניםשבע-בתלהקתשל

-במחוללירושליםלרגלעלייה
Walk and Dance 

 ,םיימשישהבמשך ,פסחהמועדבחול

 ,לירושליםאמניםשללרגלעלייההתקיימה

אדלשטייןדיאנהרבים:מחולאנשיובהם

הפנטומימאית ,בחצריםלמחולמהאולפנה

כריסטיןהצרפתייהוהאמניתנבואורית

המסעזה .] Christine Quoiradנקוארה

לאורךהדר,ךמעגלביוזמתהמתקייםהחמישי

מהשפלה ,המתחדשתהרגלעולידרך

תוקבוצתעצתפיעל ,לתיירותהממשלתית

שמןבןביערהחלהלרגלהעלייההחיפאית.

הבאה:לשנה ,לפרטיםבעין-כרם.והסתיימה

 httpןן: wwwן geocitieds.comן

aliya_laregel; aliya_laregel@yahoo.com 

בארה"בלייורטיגו"שבחים

חזרה "ורטיגוייהירושלמיתהמחוללהקת

 ,הסיורב."בארהמוצלחהופעותמסיור

במוזיאוןהופעותכלל ,כחודששנמשך

במסגרת ,] Dukeנדיוקבתיאטרוןוכןגוגנהיים

כמויורק.בניו " ST.Y 92 "שלהמחולפסטיבל

סדנאותהלהקהחבריהעבירוכן

עלופרינסטון.וואשינגטוןבאוניברסיטאות

יכולתלא" :"טיימסיורק-ניו"בנכתב "אסתריי

כמהעד ,מוחשיתבצורהלהיזכרשלא

ולהדהיםלבלבל ,להשתלטיכולההתשוקה

שהםלראותקלהיה ,המזללמרבה ...אנשים

 "מעוליםרקדנים

בינטריהודיתשללזכרה

סמינרבמכללת-התקיים , 26.3.01 ,שניביום

-ותנועהלמחולהמסלולידיעלהקיבוצים

תרצהבינטר.יהודיתהמורהשללזכרהערב

פתיחה.דברינשאוהיימןואפרתשפנאוף-מני

יידואו-העלודלאלויאירבורשטיןאריה

 ,ובמחולבמוסיקהאימפרוביזציה- "תקסים

פרי,דנמרודשל "אםשפתייהועלווכן

רחליבביצועאשכולנועהמאת "מרובעיםיי

מימימאת "המראהבארץאנה"ו ,נול-כהנא

והרצהשקדיובלהמוסיקאי .ויזנברג-רץ

 .מעבודותיויצירהתהליכיוהדגים

מחוללמדה .מגרמניהארצהעלתהבינטר

 ,ויגמןמריאצלוגםובוורוצלאבבמינכן

הושפעהשלהההוראהבדרךבדרזדן.

אק'וזלאבאןפון,ויגמןמרי,דאנקןמאיזדורה

קהיהגימנסטמחלוציוכן ,] Dalcrozeנדלקרוז

גינדלרואלזה ] Mensendieckנמנסנדיק-
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איןכישקבעמי ,יעקוביהיינריךומהמוסיקאי

חינוךשלשיטהופיתח ,מוסיקלילאאדם

אמנויות.באמצעות

פרטיסמינרבינטריהודיתיסדה-1944ב

מלחמתואחרילגימנסטיקהמוריםלהכשרת

,Lבבם..רץj2jlJ ואליריסלרקוטה~יימה

שאותו ,התנועהלחינוךהמכוןאתפאביאן

שהיה ,המכון . 1971עדלנהלעתידההיתה

מוריםהכשיר ,הקיבוציםמסמינרחלק

בספורטענייןשגילותלמידיםלגימנסטיקה.

והתנועההמחולהיהעניינםשעיקרוכאלה

 .שנתייםשנמשך ,לימודיםמסלולאותועברו

בינטריהודיתהיולתנועההבכירותהמורות

 ."יסודיגופניחינוךיישלימדה ,קריסטלרולטה

למחולוהןקלאסילבלטהןהתנגדוהשתיים

הרחבהמושגאתאימצוהןהמודרני.

סגנונותיועלהמחולגםנכללשבו ,"ייתנועה

השונים.

מחולביכורי

ס"המתנבאולםהתקיים ,מארסבמחצית

 ."מחולביכוריייהפרויקטביבנהר"שזנאות

חולוןבתיאטרוןתנועהכתב

 , 2001נשיםבליפסטבמסגרת ,פברוארבחודש

אשכול-וכמן.התנועהכתבעםהיכרותנערכה

שלהמנהלבוועדחברה ,ספירתרצההרצתה

תנועהלכתבמורהתנועה,לכתבהאגודה

במכללהולמחוללתנועההמסלולומרכזת

לוותהההרצאההקיבוצים.בסמינרלחינוך

הלומדיםילדים 40שלובהדגמותבשקופיות

 '.-ז'גבכיתות ,יסודייםספרבבתיתנועהכתב

(המורהביבנהביאליקהספרביתהשתתפו:

האזוריתבמועצהרעותספרביתפלג);.r.כצדה

הספרבית ;עופר)שלומית(המורה:מנשה

לאמנויותהספרוביתסבאבכפרהדמוקרטי

עלדור).נירה(המורה:בתל-אביב

מתא"ןשלסדנאות

קיים-לנוערואמנותתרבותמפעל-מתא"ן

בחודשאורחים.אמניםעםסדנאותשתי

סדנת-נבואוריתבהנחיית-נערכהפברואר

ובגרמניהבפריזפנטומימהלמדהנבובוטו.

מוסיקאיםששילבוסולומופעיויצרה

יחד ,הקימה ,-1995בלארץבשובהושחקנים.

נעתנועהתיאטרוןאת ,סיחוןבוריסעםעם

אמנותאתבפריזללמודהחלה-1996ב .ונד

 ] Josephineמייסטרג'וזפיןאצלהטרפז

נבואוריתשלהאמנותיתעבודתה . Maistreנ

הבוטואמנותעלבעיקרהיוםמבוססת

 .והטרפז

בהנחייתסדנההתקיימהאפרילבחודש

בשיטתמתמחהרייכלרייכל.אילן

ר"דעםאינטנסיביבאופןועבדאלכסנדר

אנההכוריאוגרפיתועםפלדנקרייזמשה

בישראלשפעל ,הליריבתיאטרון ,סוקולוב

הקים , 1992בשנתהשישים.שנותבתחילת

ומשנת Inmotion Theatre Companyאת

שלבאוניברסיטהובמאימרצההוא 1996

בקשרקריבעעסקהרייכלשלהסדנהלונדון.

וטקסט.תנועהבין

בבלטסדנההתקיימה ,אפרילבחודשועוד

מונסומרתהבהנחיית ,למוריםקלאסי

ברצלןנה,,ילידתמונסו .] Ma rtha Monsoנ

קרנקוון'גשללבלטבאקדמיהלמדה

ובהן ,רבותבלהקותרקדההיאבשטוטגרט.

שלהבלטלהקתספר,דשלהלאומיבבלט

כמורהמשמשתהיאסקפינו.ולהקתברצלונה

הסדנהבמהלךבעולם.רבותבלהקותאורחת

ייהתנועהלקיוםעקרונותעלדגשהושם

בטכניקותליישמםניתןוכיצד "הרצויה

שונות.

מנשהלמחולבאולפןסנוקהנס

(ראהההולנדיהמחולמחלוצות ,סנוקלהנס

יימחולהספרעלמנורגיוראשלשלרשימתו

ומי ,סקפינולהקתסדתימי ,)"הולנדי

רבותפעלההשנייההעולםמלחמתשבתקופת

אומותחסידיאותהוענק ,יהודיםלהצלת

העולם.

אתלקבלכדי ,באוקטוברלארץהגיעהסנוק

תועדלארץסנוקשלבואהושם".יד"בהאות

לילדיםשלההקשרועלחייהמפעלעלבסרט

במועצהלמחולבאולפןבחלקו(שצולם

 "אנושיתפשוט IIהסרטמנשה).האזורית

ביום ,בארץוגםההולנדיתבטלוויזיההוקרן

ולגבורה.לשואההזיכרון

 ,-1997בשהוקםלמחולארציבפרויקטמדובר

שלכוריאוגרפיותעבודותשלחשיפההמאפשר

היאהפרויקטיוזמתהארץ.מכלמחולתלמידי

 .בעירהמחולמגמותרכזת,ברמןמירית
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הקיבוציתהמחולמלהקתחדשות

הלהקהעובדתאפריל,מחודשהחל

געתון.בקיבוץקבוצותיה,שתיעלהקיבוצית,

ס l/במתנעבודתהאתסיימההצעירההלהקה

הבוגרתהלהקהאלוהצטרפהבחולוןרעיס

עלבחיסלשהשנהזכתההלהקהבצפון.

קרנבל l/ו l/והזאבפטר l/מהחל ,ביצועיהאיכות

המיועדת l/סאקהראטל I/ליצירהועד l/החיות

בתוכהוכוללתלמבוגרים,וגםלנוערגם

הלהקהבאר.רמישלמיצירותיוקטעיס

ל: l/בחווגםהארץברחביזובתוכניתהופיעה

ועוד.בגרמניהבמקסיקו,

סיוריםמשניבאחרונהשבההבוגרתהלהקה

הבלטיהיםבאזורהאח,דאירופה;במזרח

וילנהשלהאופרהבבתיהופעותכללובצ'כיה,

יוםלכבודבפראגמיוחדתוהופעהוריגה

 .העצמאות

המחולפסטיבלאתכללהשניהסיור

הלאומיבתיאטרוןגאלהוהופעתבאיסטנבול

לרגלישראלשגרירותשיזמהבבודפשט,הישן

העצמאות.יום

שלבעיצומןהלהקהנמצאתאלהבימיס

שיעלה l/פרפרים I/המופעלקראתהכנות

כרמיאל;בפסטיבלעולמיתבבכורה

 l/איטליקה I/בפסטיבלתשתתףהלהקה

יצירות:שתיעם ,ביולי-27-18בשבסיביליה

/I תהוםעל-פי/l ו/l דבריםזכרון/l • 

עםבאר,רמייקייםהפסטיבלימיבמהלך

אמןסדנאותמהלהקה,רקדניםמספר

מקומיים.לרקדנים

במהעל Alcazarארמוןבחצרתופיעהלהקה

זה.לצורךבמיוחדשתוקם

לפסטיבלהלהקהמוזמנתאוגוסטבחודש

/I וויימר/l ,היצירותעםבגרמניה/I זכרון

 • l/ערומהעיר l/ו l/דברים

הלהקהפותחת 2002-2001הפעילותעונתאת

אלפי.יוסישלבהנהלתוגבעתייםבתיאטרון

נולדהגופיםשניביןפעולהלשיתוףהודות

 l/בארעל-פי I/השםאתשישאמחולאירוע

במהלך . 2001באוקטובר-20-17בשיתקיים

באררמישליצירותיוצגוהימיםארבעת

אורחיםורקדניםהלהקהרקדניבביצוע

ל. l/מחו

החיות"ו"קרנבלוהזאב!!!!פטר

הערביהמגזרילדיאלמגיעים

הקיבוציתהלהקהמופיעהאלהבימיםגם

השיחעללשמורבמטרהערביים,ביישובים

וכדי ,האמנותבאמצעותהעמיםשניבין

חווייתאתהערביהמגזרלילדילאפשר

אמנותי.מחולעםהמפגש

 ,התרבותמשרדחובריםזהחשובלמפעל

וסל-תרבות l/אמנות-לעם I/והספורט,המדע

ארצי.

 , l/החיותקרנבל l/ו l/והזאבפטר I/היצירותדרך

עלהתזמורתכליאתלהכירהילדיםלומדים

המוסיקהעםמתיידדיםוגםהשוניסצליליהם

בעזרת ,סן-סאנסוקמילפרוקופייפסרגיישל

כדורה.חלילהערביהשחקן

מהישובילדיםבמופעצפואפרילבחודש

כברי.קיבוץשלבאולםשבגליל,כאבול

גןילדיגםבמופעצפומאיחודשבאמצע

בסוף .רמלהבעירהערבימהמגזרוהוריהם

ימים 3במהלךהלהקההופיעהמאיחודש

ע'רבייה.אלבקהשלהספורטבאולםרצופים

 2001ארציראשונים!!להקותמפגש
ראשוניםלהקותכנסנערךמארסחודשבסוף

בכנסבירושלים.בכרז'רארבתיאטרון 3מס'

הכיןהפתיחהריקודואת ,להקות 12השתתפו

העמותהיזמההאירועאתחזיז.שלמה

ירושלים."הורה I/-ולזמרלמחולהעירונית

אשדודפאנובבלטתיאטרון

בהיכלמופעהעלהפאנובמחולתיאטרון

אתכיוםכוללתהלהקהבאשדוד.התרבות

המועצותבריתיוצאיהעוליםהרקדניםמיטב

 ,וארלוצקייוליה ,גרשמןנינה ,ובהםלשעבר

לידיהצ'רניסקי,לאריסה ,משינסקיאנה

דימיטרי ,סרקיסוססלב'ויצ ,רוטדרמסקיה

 .דסקןעמיוכןאיליווזין

באנגליהמרשלוברקימוןורדיסמין

עבודותיצרומרשלוברקורדימוןיסמין

בלונדון.לאבאןמרכזשלהבוגריםללהקת

לשנת Transitionsללהקתנוספיםיוצרים

 ] Lornב l/מארהמקדוגללורןהם 2000

MacDougaנ l , מארהדווידסוןדלה/l בDella [ 

 ] Heleneבלייקברןהלן , Davidsonנ

אנגליהאתמייצגתורידמון . Balckburnנ

יוצאתהלהקהישראל.אתמרשלברקואילו

עדמארסבחודשים ,באנגליההופעותלסיבוב

לפרטים:(כולל).יוני

9620 8694 20 ) 0 ( +44 

www.laban.co.uk 

65 



הקלאסיהבלטשלהגדולההגברתמתה

 ] Dame Ninette de Valoisנולואהדהנינט

הקלאסיהבלטשלהעשייהבמרכזעמדה

בצעירותהשנה.משישיםלמעלהבאנגליה

 ] Balletsדיאגילבשלרוסבבלטרקדה

אתייסדה-1926וב Russes de Diaghilevנ

שהתפרסמה ,בלונדוןלכוריאוגרפיההאקדמיה

ויקהאולדבתיאטרוןתלמידיההופעותבזכות

בייליסליליאןהזמינה-1931ב .] Old Vicנ

ביתאתלהעבירולואהדהאת ] Lilian Bailisנ

הסדלרסתיאטרושלהחדשלבנייןהספר

רביםורבים ] David Blairנבליירדיוויד

 .אחרים

 ,הסוערבמזגהועה 'lיהיתהולואהדה

 .ויריביהאוהביהבפיכונהכך ,ה"אגדתי"

SDHS חוקרישלהבאלדורדואג

המחול

למלומדיםהחברה IIשלחדשותיוזמות

 ] Society of Dance IIהמחולבהיסטוריית

דורצמיחתלעודדכדי : History Scholarsנ

מעניק ,ותיאורטיקניםחוקריםשלחדש

החורפיתהבלטעונתילדים.בשיתוקחלתה

לזכרה.הוקדשה New York City Balletשל

מחולבדעילומפוזיוסי

מידעלהשגתכליםמתןשמטרתוסימפוזיון

לאמנותבאקדמיהיתקייםמחולעלוידע

הסימפוזיוןבנובמבר. 11-9בתאריכים ,בברלין

המחול.שלשוניםבאספקטיםיעסוק

הבאה:לכתובתיפנולהשתתףהמבקשים

Dt. Tanzarchive Kdln/SK Stiftung Kultur 

-22657633 49-221 + : Tel 

Arndt@gmx.de 

ערבהועלהולראשונה ] Sadlers Wellsנווילס

הבלטלהקתהפכה-1956בבלט.שלמלא

 ] The Royalהמלכותילבלטווילסהסדלרס

הפך ,והשישיםהחמישיםבשנות . Balletנ

הבלטמלהקותלאחתהאנגליהמלכותיהבלט

בסגנונווהתאפייןבעולםהמובילותהקלאסי

-1963בובאיפוקו.הנקייםבקוויוהידוע

ולואהדהנינט

Dame Ninette de Valois 

הלהקה.מהנהלתולואהדהפרשה

ללהקהעבודותמספרגםיצרהולואהדה

לזכותהאבל ;] Job , 1931נ "איוב"וביניהן

ובהםיוצריםשלדורותגידלההיאכייירשם

לגדולשהפך ] Ashtonנאשטוןפרדריק

הקלאסיבבלטהבריטיםהכוריאוגרפים

קרנקוון'גכמויותר,צעיריםוגרפיםריאוכו

 .] Mcmillanנמקמילןוג'ון ] John Crankoנ

בלרינותשלדורותוגידלהגילתהגםהיא

פונטייןמרגוטביניהם ,סולניםורקדנים

 ,] Beryl Greyנגרייברל ,] Margot Fonteynנ

נרינהנדיה ,] Moira Shearerנשיררמוירה

 ,] John Fieldנפילדון'ג ,] Nadia Nerinaנ
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מונפלייהפסטיבל

 28.6-בתאריכים:יתקייםהשנתיהפסטיבל

אתהשארביןכוללתהמגוונתהתוכנית . 11.7

מרס ,] Karine Saportaנספורטהקארין

קיליאןיירי ,] Merce Cunninghamנקנינגהם

 ] Masterמבורונדיהמתופפים ,] Jiri Kylianנ

בילמסכות,ריקוד , Drummers of Burundiנ

מונייהמאתילד ,] Bill T. Jonesנונס'גטי.

המלכותיהבלט ,] Mathilde Monnerנ

ועוד.השוודי

+33-4-67-608360 : Tel 

33-4-67-608306 + : Fax 
_____________ e-mail: info@montpellierdanse.co<+m1---

web: www.montpellierdanse.com 

במחול.למחקריםמלגותהיוקרתיהארגון

 ] Goucherבגושריתקייםיוניבחודש

ב IIשבארה College, Baltimor, Marylandנ

שלנבחריםבמחקריםשיתמקדכנס

ל:יפנוהמעונייניםסטודנטים.

Janice Ross, Ph.D 

Dance Division 

Department of Drama 

Stanford University 

650-725-0735 
i 

Home: 650-322-8248 

Fax: 650-327-7656 

J ross@leland.stanford.edu 

בנושא:לכנסקוראקול

Dance in the City Urban and 

Urbane 

SDHS בנושאכנסיקייםII אורבנימחולII 

 ] Templeנטמפלבאוניברסיטת

הכנספנסילבניה.שבמדינתבפילדלפיה

 . 2002 ,ביוני-23-20ביתקיים

להגישחייביםבכנסלהרצותהמעוניינים

את . 21.9.2001לתאריך:עדהצעה

 ,עותקיםבחמישה ,לשלוחישההצעה

הבאה:לכתובת

Richard A. Long 

c/o Dance Program 

Rich Building 

Emory University 

30322 Atlanta, GA 

e-mail: rlong02@emory.edu 

לעולמההלכהל/קלרקטנאקויל

טנאקויללעולמההלכה 2000בדצמבר

קלרק'ל .] Tanaquil Le Clercqנל'קלרק

בלנשיןורג'גשלעבודותבביצועהתפרסמה

להן ,] Robinsנרובינסרום'וג ] Balanchinנ

השראה.שלכמוזהגםשימשה

כאשר-1956בהענקטקלרקל'שלהקריירה

קיץקורסי

Pittsburgh Youth Ballet 
Summer Program 

1-27 July 

Guest teacher: Suki Schorer 
835-1335 ) 412 ( 412) 835-1250 or ( 

www.pybco.com 

e-mail: pybco@aol.com 

Eglevsky Ballet 
Summer workshop 

Hofstra University 

July 6-27 

Contact : Fluer Israel 

Tel: New York + 516-746115 

Fax: New York +516-746117 

Cecchetti Council America 
International School 

July 8-21 (students) 

July 15-21 (teachers) 

cainfo@aol .com 

www.cecchetti .org 
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-רןקדים""הןלנדים
השפלהבארץבו-זמננןמתןל

מנןרגיןרא

Dancing Dutch 
 Theatre I nstituteבהוצאתמאמריםאסופת

Nederlands , עמ' 171 , 2000 ;אמסטרדם

ההיסטוריותהתופעותלרובבניגודבהולנ,ד

למחולהיה ,התרבותבעולםהמוכרות

 .ולהשתלםלרקוד ,לפריזשנסעו , van Manenנ

מסגרתויסדו-1959בהלהקהאתעזבוחלקם

מוסדשלתמיכהללאזאתעשוהם .משלהם

מורה-איתםהיואבל ,כלשהוציבורי

 ] Benהרכרביבןרציני,אמריקאיוכוריאוגרף

מוכשרמוסיקאיפחות,לאוחשוב , Harkarvyנ

קרל-מתפשרובלתיישרואישיוזמהובעל

קמההיתהלאשבלעדיו ,] Carel Birnieנבירני

 NTDכ-שהתפרסמה ,המודרניהמחוללהקת
ניהלאותה ,הנדרלנדי)המחול(תיאטרון

מותו.עדכמעט ,שנהמארבעיםלמעלה

גסקלסוניהשללהקתהמורדישהתכוונומה

אמןלמצואהעיקרישתפקידה ,מקוםכממלאת

קיליאן.שלהענקיותלנעליולהיכנסשיוכל

מתורגמתבמהדורהגםלאורשיצאבספר

לכוריאוגרפיםנפרדפרקמוקדש ,לאנגלית

שלמקומןגםנפקדלאאבלהמרכזיים,

שחייקואןאוה ,למשליותר.הקטנותהלהקות

והטובותהוותיקותאחת ,] Eva Van Schaikנ

אמנותשלוההיסטוריוניםהמבקריםשבין

קיליאןליירירקלאמתייחסתבהולנ,דהמחול

גםאלאכמובן)נרחב,פרקמוקדש(שלו

 ] Krisztinaשאטלדהקריסטינהכגוןלאישים
בהולנדשעובדתהונגריה,ילידת , de Chatelנ

לידהתאריך ,"בן-זמננוייהמחולהמודרני,

לאקבוצההחליטהזהבמועד . 1959מדויק:

לאשאזהלאומי",ייהבלטרקדנישלגדולה

 ] Het Nationalזהמתהדרשםעודנשא

הםעצמאית.להקהולהקיםלפרוש , Balletנ

לבואיוכלובו ,עכשוויאמנותיחומרביקשו

והן ,ורקדניותכרקדניםהן ,עצמאיביטוילידי

 .יוצריםככוריאוגרפים

אשהשלבשמהקשורהבהולנדהבלטראשית

גסקלסוניה ,ליטאילידתנמרצת,יהודיה

Sonנ ia Gaskell [, אחרילאמסטרדםשהגיעה)

עודהמנדטורית)בארץ-ישראלקצרהשהייה

בההתיישבההשנייה,העולםמלחמתלפני

בזמן .הולנדיםבלטרקדניולחנךללמדוהחלה

פעילותהאתלהפסיקנאלצההמלחמה

 ,שרדההיאאבל .הנאציםמאימתולהסתתר

 ,הגרמניםעלבנות-הבריתשלהניצחוןואחרי

הראשונההמקצועניתבלטלהקתאתיסדה

בהולנד.

הראשונההלהקהממשזוהיתהלאלמעשה,

יסדההמלחמה,תוםעםמידהשפלה.בארץ

להקה ] Hans Johanna Snoekנסנוקהנס

קהליםבפניבעיקרלהופיעשנועדה-משלה

להקת-בתי-ספרשלבמסגרתצעירים,

היוםעצםעדפועלתזו .] Scapinoנסקפינו"יי

בשניםמושבהאשר ,המנייןמןכלהקההזה

שלתקןעלולארוטרדם;בעירהאחרונות

מודרניתכלהקהאלאדווקא,לתלמידיםלהקה

 ] Edוובהאדהכוריאוגרףשבראשהדבר,לכל
עם ,בתל-אביבגםלעבודהמרבה , Wubbeנ

ולגבורהלשואההזיכרוןביוםבת-דור.להקת

אומותחסידילאותסנוקהנסזכתה ,השנה

השלטוןשבזמןעל "ושםידיימטעםהעולם

והצילהבביתהיהודיםהסתירהבהולנדהנאצי

אותם.

נמנוגסקלסוניהשלהראשוניםרקדניהבין

שהתקשו ,ביותריצירתייםמחולאמניכמה

לניהולהנוקשהגישתהאתשניםלאורךלקבל

השמרניהאמנותילטעמהולהסתגלהלהקה

 ] Hansואן-מאנןהנסכגון ,כמההיווהמיושן.

68 

 ,האמריקאימהסוג ,מודרנימחולהיהליצור

הוזמנולכןגראהם.מרתהשלמבית-מדרשה

אנהאתשכללההקבוצה,התיישבהשםלהאג,

ורבים ,] Glen Tetleyנטטליגלן ,סוקולוב

בת-להקתעםאצלנושעבדו ,מהכוריאוגרפים

הראשונות.בשנותיה ,שבע

לגבולותמחוץ NTDה-שלהראשוןסיורואגב,

תצלומיםבספרישבתל-אביב.התקייםהולנד

לחיפה.בדרךלאוניה,עוליםהלהקה,חברישל

קרלשל "מרדיילשהצטרפוהראשוניםבין

חשובילהיותשעתידיםמינמנובירני,

ואןרודיביניהםהולנ,דשלהכוריאוגרפים

מאנן.ואןוהנס ] Rudi van Danzigנדנציג

מבטאיםשבהולנדית ,להעירהמקוםזה(אולי

בגרמנית,אותהשמבטאיםכפי Vהאותאת

פאןלכתובהדיןשמןמכאן , Fכ-אומרתזאת

מדישמאוחרדומניאבל ,'וכודנציגפאן ,מאנן

שהתאזרחההמוטעיתההגייהאתלתקן

האמריקאית.)האנגליתבעקבותאוליבעברית,

אלאובמוסדות,בלהקותרקלאעוסקהספר

עולםאתשהעשירו ,מרכזייםביוצריםגם

פרקיםבוישבהולנד.הבימתיהמחול

 ] Kylianנקיליאןייריכגוןלאישיםהמוקדשים

שנותבאמצעמשטוטגרטשהגיע ,כי'הצ

והיה ,דרכובראשיתצעירכיוצר ,השבעים

קיליאןבעולם.הגדוליםהכוריאוגרפיםלאחד

מניהולוהעשריםהמאהסוףלקראתפרש

לאההולנדי,המחולתיאטרוןשלהאמנותי

עליושנמאסומפניאלאשהסתכס,ךמשום

לטפלעליושהיההאדמיניסטרטיוויותהדאגות

מתפקידפרשבירנישקרלאחריבמיוחד ,בהן

היהבירנישלהאחרוןהמפעלהלהקה.ל"מנכ

בהאג.הלהקהעבורהמיוחדהתיאטרוןהקמת

והמורההרקדניתקיליאןאתמחליפהכיום

 ] Marianסארשטדמריאןהוותיקה

וכמנהלתכרקדניתניסיונהכלעם . Sarstedtנ

שלדמותאיננהסארשטד ,למחולאקדמיה

כפיחדשניוכשרוןבינלאומימוניטיןבעליוצר

 ...יש?)כאלהכמה ,(בינינוקיליאןייירשהיה

עצמהרואהשהיא ,ליאמרהעצמההיא

המיוחדהאישיובסגנונההעצמאיתלהקתהעם

 .בעיםהשמשנותהחלכ,ךכל

העובדגלילי,איציקגםהנזכרים,היוצריםבין

הלהקהאתומנהלשנה,-12ככברבהולנד

כרונינגן.שלהעירונית

 ,] Coos Versteegנפרסטךקוסהספר,עורך

בבעיההשארביןמטפלשם,-בעלעיתונאי

אמנותאצלנו:וגםהעולםארצותבכלהמוכרת

לאומית;שייכותאוגבולותיודעתאינההבלט

פרסטךשונות.מארצותבאיםרביםרקדנים

כשבלהקותשהתעוררה,ההתנגדותעלמספר

הרקדנים.ביםמיעוטההולנדיםהיושונות

העוסקיםספריםשלביבליוגרפיההספר,בסוף

מאזלאורשיצאובהולנ,דהמחולבתולדות

הלהקותשלכתובותרשימתוכן 1945שנת

פסטיבלים ,למחולהקשוריםאחריםומוסדות

למחול.ובתי-ספר

גדולות.לאארצותשתיהן-וישראלהולנד

מהביןההבדלבולט Dancing Dutchבספר

התמיכהבתחוםהשפלהבארץשהתפתח

לביןבפרט,המחולובאמנותבכלל,באמנויות

הממסדשגילהוהקמצנותהלא-אכפתיות

ומבצעיויוצריבכלל,אמניוכלפיהישראלי

אמנותבמצבמסויםדמיוןישבפרט.המחול

שמתרחשמהלביןבארץ-השפלההמחול

היוצריםשפעמצדזאתבישראל.במחול

ניסיוניות,הפקותהרבה ,המעוליםוהמבצעים

הגיבויכאמור, ,שאצלנואלא .מעולותאולפנות

למעןבקמצנות.ניתןצעיריםלאמניםהניתן

נשלטתהציבוריתהתמיכהבהולנדגםהאמת,

ניתן ,זאתלמרותאבלפקידותי.מנגנוןידיעל

וניסיוניות,חדשניותבעבודותתמיכהלהשיג

אפשרי.בלתיכמעטשבישראלמה ,"משונותיי

שהםעצמם,עללהגידנוהגיםההולנדים ,אמנם

רקושהסקוטיםהקמצנות,אתהמציאו

הארנקבהחזקתבהםלהתחרותמתיימרים

ההולנדיבממסדניכרתזאת,ובכללחזה.קרוב

בפרט,המחולואמנותבכלל,שאמנותתפיסה,

ממשלתייםמשאביםשללהשקעהראויה

ועירוניים.



שלזןכמן ,חל~פיןתןתנןעהמחןלטכניקןתשלרבןתהשפעןתבןניכרןתגןף""סיפןריאןלסןאנדריאה

הטכניקהאן ] Bonnie Branbridge Cohenנכהןיבריינברידגבןני

מעטלאהשפיעןהמזרחמןתןרןתגסקלין.נפראריקשלתינסיןלןגיהק

הטכניקןתשרןב ,להביןצריך ,בכללאןלסן.שלןכתיבתהעבןדתהעל

Anderea OLsen, Bodystories: A Guide to Experimental בכךןאין ,הקייסשלןהשפעהתןצרהןכחדשןתבתקןפתנןהמןצהרןת

השלילה.מןבהכרח Anatomy, Station HiLL Press, Barrytown, N,ץ 1991 .

) 0-88268-106-0 ISBN ( לתנןעהמטיפההיאאןלסן.שלעבןדתהבמרכזעןמדתלגןףההקשבה

אןתנטיתתנןעה ."העברמןחטאיסיי-הגדרתהפי-על-ללאאןתנטיתבשפהמספרשניסזהקייסהןאחדש.אינןלהמליץברצןנישעליןהספר

מאיתנן.אחדכלשלהפרטיהגןףשלחדשהאנטןמיתלהבנהגסתןבילמחןלאנשישללשמחתסכשנתייס,לפנילגרמניתןתןרגסהאנגלית

אתהמלןןהעיקרןן ,"אנטןמיתהקשבה"כזהעיקרןןמגדירהאןלסן-חןפשי(בתרגןס Bodystories-אןלסןאנדריאהשלספרהרביס.

שניס.זהעבןדתהבחינןךהעןסקיסןלמדריכיסלמןריסחןבהספראןה- )"גןףסיפןרייי

הגןףשלאחריסאןאלהחלקיסהפסק.ללאמשתנהיחידההיאהתנןעה ,ןהממןסדןתהקיימןתשהטכניקןתלאלהןבעיקר ,ןלתנןעהלמחןל
---------------------------------------------------------------------

הממןצעהתלמידהזמן.כלןמתיסנןלדיסבגןףחלקיס ,הזמןכלנעיסבעבןדההעכשןןייסצרכיהסעלעןנןתאינן ,במקצתלעיתיסהמאןבקןת

הגןף.שלהמגןןנןתהתנןעתיןתןאפשרןיןתיןתפקןדןעלמאןדמעטיןדעהיןמיןמית.

נשביסשרןבנןלכךהעיקריןתהסיבןתאחתזאת

רבידעתנןעתיןת.קלישאןתבאןתןןשןבשןב

אתגסמעשירהיההגןףאפשרןיןתשליןתר

תשןמתמתנןעעיס.אנןבהסהדינמייסהדפןסיס

לנדרוניתדייר

ןלחןשיסלגירןייס

רקשלנן.החיצןנייס

עןלהרחןקןתלעיתיס

קשןביסלהיןתבידינן

הפנימיתלדינמיקה

ייהשליטהלמסןרתקשןרהבחיצןניההתעסקןתהגןף.של

שהיאספקןאיןהמערב,בתרבןיןתחןנכנןעליה "העצמית

 ,בתנןעההעיסןקאןלסןהנפשית.הגןפניתלהישרדןתנןחיןנית

לדפןסיחיןניןתןהעשרההשלמהלהיןתיכןל ,אןלסןעל-פי

אחתהןאןנפשגןףביןהפיצןלנתןניס.אנחנןבהסהתנןעה

החינןךתחןמיבכלבפנינןהניצבןתהעיקריןתהמכשלןת

תרגיליס ,רבןתןהארןתהערןתאןלסןשלבספרההיצירתי.

זה.מכשןלעסלהתמןדדןתעינייסמאירןתןמשימןת

כגןן:מקןבלתאנטןמיתלןקהחעל-פיהערןכיספרקיסמלבד

בפעילןיןתהעןסקיספרקיסישנס ,ןכדןמהשדרהעמןדאגן,

לפעןלהיכןליס ,שןניסגןףאיברילפיכ,ךןהכןלליס ,שןניסןבתפקןדיס ,חדשיסגירןייסאחרתדירהמחפשיסמןריסלאןתסדעןמיהןא

שלהתפתחןתןייהכןתרתאתנןשא ,למשל ,נפלאפרקזה.עסזהבתיאןסלהיןתבלי ,המתנןעעהגןףאלחדשהןהתייחסןתחדשןתתפיסןת

פרקיסמימי.יצןרשלתנןעתןמאןפןלמעשהןמתחיל "ןההליכההיציבה "יפהיימה ,אסןראןמןתרמה ,שגןיאןנכןןמהשלבקלישאןתייסןשב

יסקדשהמןפרקיסןיש ,החןשיסשלההדדייסביחסיהססיעןסקאחריסי'יפהלא"אן

מערכי-31לתרגיליסןדןגמאןתנפלאיסאיןריסןלמגע.לקןל ,לנשימהשלהתנסןיןתיןבעקבןתהרפתקה"כספרהאתמגדירהאןלסןאנדריאה

הספר.אתמלןןיסשיעןרהאמנןתיןהמחןלהתרפיה,ךןהחינתחןמיביןנןדדספרהןאכן ."ףןהג

משלימיס ,ןשירהכתיבה ,פיסןלכגןןהתנןעה,מלבדנןספיסיצירהתחןמירקליישןמלבדןבספר,שגיליתיהיחידהפגסזהןמדי.רבהבקלןת

ןנשניתחןזרתקריאהלאחר ,ביןתרמןמלץהיצירתית.העבןדהאתרבההנאהמזמןגסהןאאבל ,חןבהספרזהןלן.לחלןקנלהביסשבחיס

 .גרמניתאןאנגליתלקןראי .פרקיןכלשלמעשיתבדיקהלאחר ,ןכמןבן .הגןףבאפשרןיןתכמשחקןכמןה ,שןטפתבןהקריאהלקןרא.
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יצירותלהציגשנועדה ,בבריטניהחדישלמחולביותרהחשובההבמה

הלונדוני. The Placeידיעלהמופקת , Resolutionהיא ,יחסיתקצרות

בלומסבריבתיאטרוןינוארבחודשהמופעיםהתקיימוהשנה

יוצריםסוגים:לשנינחלקוהמופיעותהלהקות .] Bloomsburyנ

ואלה First Footingשמכוניםשלהם,מחולות-הביכוריםאתהמציגים

 , Evolutionהכותרתתחת ,ביותרהטריותעבודותיהםאתשביצעו
 .למנוסיםכציוןהתפתחות""ולטירוניםרגל"אחיזתיימשמע

הכותרתתחתיצירות,בשורתבחרובינלאומייםמומחים 28

Aerowaves , ולאואירופה,ביבשתהאופיינייםזרמיםלהפגיןשנועדו

באיחודחברהבריטניהשבהיותמאליו,מובןעצמה.בבריטניהדווקא

בארצותהנעשהעםוחפיפהמגעיםלוישבההחדשהמחולהאירופי,

החברהעלהבריטי,הקולוניאליהשלטוןשלהשפעתובשרידיעוסק

משנה.אינוזהלעבר,אוועכשיולכאןמתייחסתהיצירהאםההודית.

ופרשנותההאנגליתהפקידותשלהמתנשאתעמדתהניכרתזהבמחול

הקולוניאליסטילדיכוימהמקובלשונהביטויזהוההודית.לתרבות

קטיפהבמקטורןלבושכשהוא ,תהמוזגיווה'גנראהתחילההבריטי.

המקטורןהבמה.לרוחברוקדכשהוא ,מרוצהנראהוהוא ,מלצרכשל

זרועומשהו.חלומיבקטעמעגליתסובבותשרגליושעהסביבומתעופף

ובקהל.באדוניומביטהואדרכושקוף,לצעיףרומזתפניולפניהמורמת

כשהואמינית;אותוהמטרידמזלזל,בריטיקולנשמערוק,דשהואבזמן

הצופהבעינישנותרהרושםבאוויר.מורמותרועדות,רגליו ,לרצפהצונח

מתקדםהואלאיטם,מתעמעמיםמשהאורותהנשמה.אתומרעידקשה

לבסוףהבמה.עלופיזרשפשטיודבגאתומקפלואוסףהבמהפתחאללשמשיכולהשונותבארצותהמחולשמצב ,ברוררות.חהאופיותרהאי

הצופים.אלזועםמבטמפנה ,ופגיעעירוםניצבהואבריטניהשלהתרבותיהמגוון .והכלכליהחברתילמצבןאינדיקטור

עבודתואתביצעה ] Barry Eatonנאיטוןברישללהקתובאיםממנוהרב-גווניוהתרבותיהאתניהרקעבזכותבעיקרוזאתעשיר

המושפע ,יותרמסורתיתנועהלסגנוןקשרבהשניכר " Authorized "הגבוהיםבבתי-הספרהמחוללאמנותבמחלקותניכרהדברהיוצרים.

 ] Fredericאשטוןומפרדריק ] Richard Elstonנאלסטוןרד'מריצאתומעשיריםנכבדמקוםאסיהארצותיוצאיתופסיםבהםניה,טבברי
בשנותהבריטייםהכוריאוגרפיםמגדולי , Place-המנהל- Ashtonנביניהם ,שםהעבודה

שלעבודתוהבריטי.המלכותיהבלטשלהיוצריםומראשיהשלושיםאקרםכגוןםיאמנ

ספקבלידיוויס.מיילסשל ,הנינוחיםהזורמים,לצליליומבוצעתאיטון ,] Akram Khanנחאן

זה.משכנעבקטעדיוויסשלבסגנונוהיטבלחושהכוריאוגרףהצליח ] Martinו'צמרטין

המחולבמסגרתהלהקהרקדניביןתואםוביצועהדוקקשרניכריווה'גאו Chooנ

מבריקבתזמוןהמבוצעטהור,למחולנוטהזויצירההמודרני. .] Jivaנ

מעולה.ובטכניקהכיום ,חאןאקרם

- Dance at [שטוקרטפוןמרסהשללהקתההכוריאוגרפיםאחד [Maresa von Stockert 

לפנישניות 735 "המרתקתהפסיכולוגיתעבודתהאתביצעה the Edge ,בבריטניההמובילים

אי-המלא ,הזעירבעולמוילדשלבלהותחלוםהמתארת ,"שמתעורריםשעברהבשנההוכתר

הלבושהילדהנדנדה.עליושבתבובהתלויה ,לבמהמעלגבוהביטחון.הכשרוןייבתואר

תדש:ןל"מת
זרמים

עכשןןיים

במתןל
האירןפי

 "ביותרהטובהחדש

בועוןהשעל-ידי

ime Out נציגוהואז

הזרםשלמובהק

תחומיאתהחוצה

האתניות.התרבויות

הראשונהיצירתו

דאנקוורתילינדה

] Linda Dankworth [ 
-בגלשנידאייהשלבתחושה ,לדבריו ,נוצרה ,,, Rush ,, ,רקדניםלשלושה

האחרוןנובמברבחודששלובמופעכיאם .חופשיתבנפילהחרו

רוחנשבה ] Lilian Baylisנבייליסליליאןע"שהלונדוניבתיאטרון

עוררוזהבאוויר.אותווהטיסאותוהדףאנרגיהשלאחרגוסת;חרא

בעצםאוחופשיתנפילהבגדרהיתהבאווירהגלישההאםהשאלה,את

בדינמיקהלהתגרותמנסהחאן ."קיוםשלאלוהירוחניליימצבשייכת

11 

) Kathak האיסלאםורוחהקלאסי),ההודיהמחולמסגנונות,אחד

ממנו.רחוקהאינה

פארתיפןג'יווההואאסיאתיותהשפעותעימושמביאנוסףבריטייוצר

זהמחול ." Pakiboy "בשםמשכנעתביצירהשהופיע ] Jiva Parthipanנ
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רעמתולהואדומהשחורהשמלתההבמה.אלנדחפתהבובהכמובדיוק

המנגנת ,צרפתיתתיבת-נגינהמזכירההמוסיקהחומה. ,עבהשיער

פטרושקהשלממחולובהישתנועתה .לאיטהמתעוררתשהילדהבשעה

] Petrushka [, בחולצהלבושגבר-רקדןמהיר.מודרניבקצבאולם

הבמהפניעלהאנושיתהבובה"ייאתמניעשחוריםומכנסייםאדומה

אתמקומםזהכבכדורגל.בהבועטהוא ,מסויםברגענחרצת.בצורה

אדומה.צעצוע-מכוניתעםלבותשומתאתלהסבהמנסה ,הילדה

מולהופוערתראשהאתתולשתהיא ,הבובהאתלבסוףמקבלתמשהיא

מסכהפניוועל ,לבובהבדומהלבוש ,שלישירקדןמופיעשיניה.את

והופכיםהדרמטיתוהתאורההמוסיקהידיעלנתמכיםאלהכללבנה.

בלהות.לחלום

Hanna Giנגילגרןהנההסקנדינביתהכוריאוגרפית lgren [ עםרוקדת

בוחנותהןבו ,שמויייען"מטורף,מערכון ] Rustgaardנרוסטגורהיידי

לביןבינןשיח-דומתנהללזו.זוהאינסטינקטיביותתגובותיהןאת

מסבירהמהןכשאחת ,הדו-שיחשלבמרכזוהןוחברותקנאה-הצופים

מהמי,דמוכחשהזהרצוןהקהל.עםמשהולחלוקרוצותהיושהן

עד-מתבררהמצבאבלעצמו.בכוחותפתרוןלחפשהצופהאתשמאלץ

הרקדניות.שלגופןעל ,יימסקינגטייפ"נייר-דבק,שלהדבקתועםמהרה,



 ,רבהבמהירותרוקדיםהרקדניםארבעתהטכנולוגיה.ידיעלמונעת

ואומנויותגופניתתנופה ,מחול-הרחובמסגנוןעלהמושפעתנועהבסגנון

 ."היי-טקיתייבכוריאוגרפיהאלהוכל ,הלחימה

 " Distances Twoבשםבמחול , Dansהיתההשנייההאוסטריתהלהקה

" Near . הבמה.עלארכיטקטוניבמבנהמוצביםמתכתכיסאותשישה

ודוד ] Saskia Hoebling [הבלינגססקיהרקדנים.שנינעיםביניהם

שלהחזותיהמבנהבתוךתנועתםאתאורגים ] David Suba 1 [זובל

 ,למשלבניגו,דהחלל.מבנהשלהמשמעויותאתבוחניםהםהבמה.

הנוהג ,] Wayne Mcgregor [מקגרגורוייןהבריטילכוריאוגרף

חללליצירתהשראהכמקורארכיטקטונייםבמבניםלהשתמש

מודרניתבחליפהלבושזובלכזה.בחללבעצמםמצוייםהם ,וירטואלי

שמקנהמה ,לאחורשערואתמחליקהואחומות.נעלייםכוללאפורה,

שמלתהלמרותהרקדנית,מיגדר.המשוללשלו,לחללנשיאפקט

השנייםכאילו ,יותרגברירושםיוצרת ,הקצוץהבלונדיושערהההדוקה

זו.שלהמיגדרילעולמהזהפולשים

במחולהופיעהמצרפת ] Martine Pisani [פיזאנימרטיןשללהקתה

 .כלשהוצליליליוויאומוסיקהללאבלי) ,ללא(משמע: " Sans "שנקרא

גבריםשלושהמילים.ללאמהתלה ,צרפתיתפארסהבתודעתיהעלהזה

ועלשלהםאישיותםעלהמבוססת ,משעשעתפרודיהמבצעיםפריזאים

ובמכנסייםבחולצותלבושים ,הבמהאלנמרץבצעדנכנסיםהםאלתור.

שלהשפעהבהניכרתאבל ,למדישגרתיתהכוריאוגרפיהצבעוניים.

מאבקכולל ,קליזון'גהבריטיהקומיהשחקןשלהמצחיקותההליכות

ומעיפים ,נושפיםכביכולהםמסויםברגענראה.בלתייריבעםדמיוני

 "מועףייבתורואחדכלהבמה.סביבהרקדניםאחדאתפיהםבהבל

וצונחיםהמשקלשיוויעללשמורמתקשיםשהכולעד ,הבמהסביב

 ,הקהלמולניצביםשהםעד ,פעמיםשלושמבוצעהמחולכללרצפה.

לתשואות.כמצפים

הנפוצים ,שוניםסגנונותעלסאטירהכמיןנראתה Resolutionסדרת

האירופיבמחולהרב-גווניותשלדיוקןיצרהאכןכולההסדרהכיום.

מולאבליווה.'גשלביצירתוכגון ,המיעוטיםבעיותאתהזכירהוגם
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בתחןםשממהשלכארץפןליןשלדימןיה

I העכשןןיהפרק .תקףאינןכברהמחןל
כשהמחןל ,הפןלניהמחןלשלבהיסטןריה

מקןרלשמשיכןל ,באמנןתהחןפשאתמסמל

אתהחןקריםלסןציןלןגים,נןסףהתייחסןת

שלקצןעם ,הדמןקרטיהשללכינןנההמאבק

ישזןהתעןררןתהסןציאליסטי.המשטר

ןהכןריאןגרףהרקדןשללזכןתןבעיקרלזקןף

-בשייסד ,] Jacek tuminskiנןןמינסקייאצק

 Slaski Teatr-המחןלתיאטרןןאת 1991

מקצןעי,מןדרנימחןלהרכבשלייסןדן

עםיחדשפעל ] pנחהפןלניהמחןלתיאטרןן

שהמנהל ] Balet Poznanskiנפןזנןבלט

שנים, 15במשך ,שלןהראשיןהכןריאןגרף

 .] Konard Drzewieckiנבייצקי'דזקןנרדהיה
 ] Ewaןיצ'יחןבסקהאןהמןנתה-1998ב

המחןלתיאטרןןלמנהלת Wycickowskaנ

 ,במקבילדז'בייצקי.שלבקןןהמשיכההפןלני

ןןמינסקיערךהשמןנים,שנןתבתחילת

ןתרבןתהפןלניהפןלקלןרבתחןםמחקרים

 ,תעשייהבאזןר ,פןליןשלהתרבןתממרכזי

מזמןכברהמפןחםהארןבןתעשןבהבעיר

זה .התןשביםעלחנקלהטילהיהאמןר

בןהפןלניהמחןלמפתעלהאחרןןהמקןם

 ."נןשם"שמחןללדמייןאפשר

הפןלניהמחןלשלשןרשיןאתלאתרניתן

שלןהשלןשיםהעשריםבשנןתהעכשןןי

לאחדהפכההעצמאיתפןליןשעברה.המאה

ההבעהמחןלשלביןתרהחשןביםהמרכזים

] Ausdruckstanz [, ןאןסטריה.גרמניהאחרי

פרןץעםנקטעההמןדרניהמחןלהתפתחןת

חמשתןאילן ,השנייההעןלםמלחמת

שלאחריההקןמןניסטיהמשטרשלהעשןרים

 , 1973בשנתרקהתפתחןתן.אתמנען-

בפןליןהתאפשר ,המדיניתההפשרהבתקןפת

שלסינתזהלאתרניתןןןמינסקישלבסגנןנן

הא-סימטריןתהמןסיקליןתהתבניןת

האי-סדר:ממזל
זזמינסךוייאצךו

הממולותזאטרון
לשניירנבסקהינאנהי Tלשה



 ;העממיתתניהפןלהמןסיקהאתהמאפיינןת

קבןצתלכלהאןפיינייםהסגנןנןתשללאת

אתזן;ץראבןאזןראזןרבכלאןכלןסייה

שללבןבלבהפןעמתמרןסנתהבלתיהאנרגיה

 ;המסחררתהקצביםהשתנןתי;העממהריקןד

 ;המןסיקלייםהתןןיםשלהדיסהרמןניה

 ,ןלבסןף ,ןתנןעהתנןעהשבכלהחןשיםשכרןן

המסןרתתפיסתבעקבןתהריקן,דשלהבנה

תפילה.שלכסןג ,היהןדית

שמן.עלהנקראתטכניקהיצרןןמינסקי

מןדעןתמהרקדןהתןבע ,דינמיבמחןלמדןבר

אקרןבטיןת.כמעטןיכןלןתגבןההתנןעה

היהאפשר

הןאבעיקרןן ."המשתברהמחןלייאן "הסדר

סדרתשל 'מןנטזעל ,הרכבהעלמתבסס

לביצןע,כללניתניםלאלכאןרהאשר ,צעדים

כאילןהמבןצעים ,קןאןרדינציהנטןליהנראים

כאלן ;בן-זמניתרביםאימפןלסיםמתןך

מאבקבמיןהשרןיהרקדןגןףאתהמפלחים

הסימטריהשלןנשניתהחןזרתהשבירה .פנימי

האנרגיהנפילןת ,המסחררהקצב ,החללית

משקלםניצןלתןךהגןףהפעלת ,הפתאןמיןת

חיפןש ,השדרהןעמןדהאגןשלןתפקידם

כאחדכןלם-חדשיםתנןעהמרכזישלןהנעה

 ."בחללשחייהיישלתחןשהיןצרים

חגיגתאתהמחןלבתיאטרןןרןאהןןמינסקי

עםיהאנןשמתייחדבההגדןלההאקסטזה

 ."השירהשלהדמןנייםהכןחןתייןעםהאלןהי

 ,טקסשלבסןגמקןרןהמחןליימסביר,הןא

אלים;הערצתשלשןנןתבצןרןת ,דתיפןלחן

העןלםעלהשפעהניסיןןהיהבתחילתן

בתןכןהכילתמידהסביבה.על ,החיצןני

ריכןזמעיןלמעשההיהאשר ,מגיאלמנט

זןאנרגיהמסןימת.אנרגיהסןגשלעמןק

אליהםלזרןם ,עלכןחןתעללהשפיעכןןנה

עמם.משןתפתהכרהלחןןייתאמצעיןלהיןת

אןתן ,המקשרהאמצעיהיה ,כןאם ,הרקדן

כי ,מאמיןאניהעןלמןת.שניביןרןחנימתןןך

אנרגיה .הרקדןשלתפקידןזהןהיןםגם

משפיעההריקן,דבזמןהנןצרתמסןימת,

פיזיתבצןרה ,הצןפהחןשיעלישירבאןפן

הצןפההרגש.עצביאתןמגרהמעןררת ,ממש

היטהרןתבתהליךןמשתתףהרקדןעםמזדהה

לשןתףבעצמןןהןפך ,במיני-קתרזיסמיןח,ד

העל-טבעייםהכןחןתעםהגדןלהבהתקשרןת

 "הללן.

יגיבןרבאדם.ןןמינסקימתענייןמכליןתר

אתהמביאים ,ןדםבשראנשיםהםההצגןת

במשןלבחייהםןמאבקמלחמןתיהםסיפןר

קייםםאהעל.כןחןתשלהמגיהעןלםעם

הרי ,כלשהןםיןהאלןןמינסקישלבעןלמן
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'בסק' T'אק Tתומאסצ'לוס: ,ה' Tשלמחולת'אטרון ,וומ'נסק''אצקמאתבשלה'"תמ'מ'ס"חלומותהתמונות:שת'

omasz Zakrzewski ז: heatre, photo זBoth pictures: "Innocent Dream on the Wane" by Jacek Luminski, Silesian Dance 
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מצליח ,הדמןתשלרצןנהןבכןחבעזרתהשרק

לארץןלברןחמעןלמןלהתנתקבןחר ,הילדןתבןהחלל ,העלילהמקןםןלהתגלןת.להןפיעזה

לחייןחדשערךמחפשהןאשם ,חלןם-הקיץהנפשלמעשההןא ,המןפעיםכלמתרחשים

ממספרמןרכבתהיצירה ."האןשראלןדרךהאנןשבןנפששלההיאבקןתזירת-האנןשית

ןעלהרייטינגעלביקןרתמבטאתןהיארבדיםהמבטא ,ןןמינסקיממנה.רמיםכןחןתמןל
במהאןתהעלימינן.שלבעןלםהאשהתפקיד ,לבןןבאןמץבכןחןבאדם,עזהאמןנהכאן

גםישלמיניהם,ןמדןנןתערפדיםמןפיעיםבהשאת ,בהןמניזםהדןגלכאמןלעינינןמתגלה

בןןחבןימעןדןהמןפעטהןרה.לאהבהפינהכברלבשרהפןסטמןדרניסטיםביקשןמןתן

ןלהןכיחלשןבכאילןהמבקשסןדי,כןחמיןמזמן·
אשר ,אחרתמגיתמציאןתשלנןכחןתהאתסמליםבאמצעןתהקהלעםמתקשרןןמינסקי

בןחריםןאחתהעשריםהמאהמבנירביםןאןירהקצבשינןיי ,חזןתייםןהקשרים

 .בקיןמהספקלהטיל .צפןיןתבלתיעלילהןהתפתחןיןתם~פתאן----

האגןדההןiלמהגגlמג2jסי-ל.ש-ביןזמתן----צןפהמןרגלאליהםבקןדיםשימןשעןשההןא

--------;:;-ת~נן::ש::-::ע:ב:ש~ך::ש~מ~ב ..c .~מןדרנילמחןלהפןלניתרקכימאמיןשהןאמפני ,ימינןשלהטלןןיזיה
מפתןהתרחבהגדלה ,האגןדהשלקיןמהבשבילאןלםאלין.להגיעניתןבאמצעןתם

מרכזיםןעןדעןדןהןקמןהפןלניתהמחןלבלב,דכליבגדרנשארזהצןפן-ןןמינסקי

הפסטיבליםשלמספרםןהרכבים:אתלכןןןהמאפשר ,קשרליצירתאמצעי

באחרןנהלחמישה.מגיעלמשל,הבינלאןמיים,יהיהשזהמבלי ,בעןרמהבןןלשלןטהצןפה

גדנסק,ןרשה,גםבביטןםלפסטיבלהצטרפן ,מסריןאתלתןדעתןןלהחדירלכ,ךמןדע

ןלתןכניןתלמןפעיםבנןסף .ןקאלישלןבליןהןפכתלאזןעןבדהשלן.ןאמירןתיןרעיןנןתין

תנאיםביצירתרבמאמץמןשקעחדשןתאןפנתימןצרלסתםןןמינסקישליצירןתיןאת

הפןלניהמחןללהתפתחןתןמבטיחיםנןחיםשללטעמןלהחניףהמבקש ,הפןפתרבןתשל
בפעםהתארגנה 1993בשנתהעכשןןי.שביצירןתיןהןיזןאלייםבפתרןנןת .הצןפה

עכשןןילמחןלהבינלאןמיתהןןעידההראשןנהשל ,באןשפינהשלהשפעןתלמצןאניתן

הפסטיבלשלקיןמןעלןהןחלטביטןםבעירשל ,הניסיןניהאמריקאיהפןסט-מןדרניזם

למגעיםהזדמנןתיצרהדברהמחןל.לאמנןיןתקןנרדמןרן:שלבעיקראך ,סןקןלןבאנה

בינלאןמייםכןכביםלביןהפןלניהמחןלביןבייצקי·'דז
שיפןרןאיפשרצעיריםאירןפאייםןהרכביםןהעלהכעשןר,לפנינןסד Sשה-חלמרןת
שלבהנחייתםמחןל,טכניקןתשלןשכלןלשניםארבעלפנירק ,ןבעןלםבפןליןמןפעים

במפגשיםכןלן.העןלםמרחביןמןריםמרצים .להתמלאבפןליןשלןהקהלאןלמןתהחלן

תןסדנאהכןלל ,רחבסמינרמתכנסזה,מסןגתיאטרןןלאןלמןתבדרךהקהלעל "ה"קרב

צעירים,רקדניםדניםבהןרבןת,העבןדןתאחת .קשההיההפןלניהמחןל

בכיןןןןאמרגנים,מחןלמבקרי ,כןריאןגרפיםאלהזרקןריםאןראתשהפנןהראשןנןת

זהפסטיבל .המחןלאמנןתשלהתפתחןתהשם ." WK-70 "המחןלהיההחדשההלהקה
יןני.בחןדשהשנה,גםייערךבנייהלטכנןלןגייתכינןיהןאזהמןזר

הקמתבעתשרןןחה ,ענקלןחןתבאמצעןת

שנןתשלבפןלין ,המרכזבעריהפיתןחשכןנןת

רקדנימרחפיםהמןפעבמהלך .השבעים

מעיןהדעתעלשמעלהבחלל Sח-ה

מטאפןרהמעין-ענקיתאןהלקןנסטרןקציית

 .הטיפןסיהסןציאליסטיהשיכןןעלשנןנה

תמימיםחלןמןת IIהיאנןספתחשןבהיצירה

התבגרןתעלבסיפןרהעןסקת ,) II (1999בשלהי

לחברןאדםשביןןביחסים ,התמימןתןאיבןד

אלימןת.ןגדןשיכןאבים ,מסןבכיםיחסים-

הגיבןראתלראשןנהןןמינסקיבןראזהבמןפע

 ,מהחברההנפלטהבןדדהאדם-שלןהאןפייני

לבדן.ןנאבקןלהבנהלתמיכהזןכהשאינן

 IIהןזהשליןמנן IIהמחןלאתיצרבאחרןנה

 ,ןמנןדהבןדדגיבןראןתןשלתיאןרןבן ) 2000 (

ןלאשלייתלהבלשהתןןדעלאחר IIאשר

לפרטים:

הדראבישימפןלנית:

Silesian Dance Theatre 
UI. Zeromskigo 27, 41-902 
Bytom, Pland 
Tel: + 48 32.281 .8255 
e-mail: info@stt.art.pl 
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וטנבעהיצירותטנטנ

כוריאוגרפים

 2001מארסכמחול,גוונימ

רוטנברגהניה

רחצהבחלוקדומהשימוש .ביניהןהמורכבות

בריקוד ] John Jaspersנספרס'גון'געשה

מספרלפניבת-שבעללהקתשיצר ,"שאריתיי

החלוקמועלהמהריקו,דבקטע ,שם .חודשים

שינהחדרישלכלבוש-הפחותממעמדו

 .הבמהעלפעילמשתתףשללמעמד-ורחצה

בהתאמהמהחלוקויוצאיםנכנסיםהרקדנים

הואהחלוקכאילו ,אשליהשנוצרתעדובדיוק

עלהרקדניםעםהמתנועעתעצמאית,ישות

עושותהרקדניותקליינמןאצלגםהבמה.

הפשוט.בנוובמלחפץשמעברשימושבשמלה

שלוההתלבשות,ההתפשטותשלהדינמיקה

שבמרכזוריקודפלורנטינו",ייאתיצרה

בכמהותנועה,טקסטביןיחסיםמערכת

נעשהאחדרובדמאכזב.שהיה ,רבדים

של "כולרהבימיאהבהייהספרבהשראת

 ,פלורנטינועלהמספר ,מרקסגרסיהגבריאל

להולשמורבפרמינהמלהגותפסקשלא

ותשעתהשניםואחתחמישיםכלאהבה

דחתהמאזשעברוהימיםוארבעתהחודשים

אחרנדבךלאחר.שנישאהלאחראותו,

שלמבטהנקודתהואזאתיחסיםבמערכת

ואיךמדועורוקדתהמספרתפרמינה,-רז

בסיפוראוהבת.היאשאותוהגבראתדחתה

שלהיבולהםכוריאוגרפיםושבעהיצירותשש

השנהזונערךהאירוע . 2001 "במחולגווניםיי

במתןהןוחשיבותוומטרתועשרה,החמש

דרכם.בראשיתמחולליוצריראשונהחשיפה

התחרותשלהאמנותיתהמנהלת ,פרלובנעמי

אתלהעביר ,לראשונה ,החליטה ,השנה

דרךבתחרותלהשתתףשנבחרוהאמנים

היוצריםשבעתשארגנה. "לימודיתמעבדהיי

מאירופהאמניםבהנחיית ,סדנאותסדרתעברו

 ,המוסיקה ,הכוריאוגרפיהבתחום ,ומישראל

הזה,המקצועיהליווילאחרוהחלל.התאורה

היו ,דקות-10לאחתכלשהוגבלו ,העבודות

יותרבמהתפיסתבעלותלהיותאמורות

מקצועית.

מששרקהמורכב-כזהמערבהציפיותרף

תהליךשעברויוצריםשל ,נבחרותעבודות

ואמנותהכוריאוגרפיהיסודותשללמידה

למרות ,אבלמלכתחילה.גבוההוא-הבמה

בימתיתתפיסהחויהוכהעבודותשרוב

 "אומרת?אתמהיי(אחתעבודהרק ,מהוקצעת

כשרוןעםזאתשילבהקליינמן)תמישל

שלבהיעדרולקוהאחרותהעבודות .ביטוי

העולההשאלה .האלהביםיהמרכמשניאחד

הכוריאוגרפיהיסודותתיהקניהאם-היא

כשרוןעלהעיבהלאזהבשלבלרקדנים

להיענותהמאמץמחמת ,היוצריםשלהביטוי

בסדנאות?נחשפושאליהםהמרכיביםלמערך

שלמקריצירוףרקהואזהכלאולי ,או

נסיבות?

שחתם ,קליינמןתמישל "אומרת?אתמהיי

כעבודהכברלתחרותעהיהג ,התוכניתאת

הכוריאוגרפיתאתמשוישוהסדנאות ,מגובשת

השנוןהריקודעבודתה.לליטוש

שופטיידיעללשבחשצוין ,והאינטליגנטי

למוסיקהונוצרנשיםבשיחותעוסק ,התחרות

ענתהרקדניותרוסו.וארזארזדידישל

עושותעצמהנמןיוקליהרריעמית ,שפירא

שמלותיהםשתילבשלבתהליךשימוש

םיחסיהותכערמליוימוכדעיצאמכופשיטתן
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מישלשמלתהאתלובשתומימורידהמי

בשיחהמגווניםהניואנסיםאתמדגימה ,ומתי

תגרניהואלעיתיםרציני,הואשלעיתיםנשים,

תוךנעשהזהכלמשעשע.ולעיתים ,ורכילותי

כחלק ,בהוהשימושהשמלהעצמיותהדגשת

התנועה.מזרימתנפרדבלתי

 "? ... ם!'\" ,קליינמןשלהמגובשהריקודלעומת

שללמחולבסדנהרקדן,ביטוןשלומישל

כיאםמגובש,פחותריקודהיה ,געתוןקיבוץ

פוטנציאלובעל ,במקוריותודופןיוצאבהחלט

שזכה ,ביטוןבבסיסו.שעמדהרעיוןמבחינת

הריקודאתיצר ,עבודתועליצירהלמענק

קריספיסתמירידיעלשנכתבהלמוסיקה

יחסיםבמערכתעוסקהריקודעצמו.וביטון

וסימןהנקודותושלושאנשיםשלושהבין

מדגימיםהריקודשםשאחריהשאלה

אלו.ביחסיםהבהירותחוסראתומדגישים

-הופמןוקרןבראוןשחרעםרוקדביטון

 ,אנשיםשלושהביןמוזרהיחסיםמערכת

ומידרדרתושליטהכוחעלהמבוססת

בריקודהמתרחשאתמזכירזה ;לאלימות

בערבשנרקד ,) 2000 ( "דואט,ייביטוןשלאחר

כןגם,ועסקקראוסגרטרודשללזכרה

 .שליטהעלהמבוססתיחסיםבמערכת

ולאבהירלאקטעריקו,דרסיסהוא "? ... ם!'\"

והתנועההרעיוןאבל,שלובהקשריםברור

הבטחה.נושאים

 " 2000מסךב"הרמתנחשפהרזרננה

-תמיד"ייבשמחההאוטוביוגרפיתבמונודרמה

שלוהבטחהאחרתרעננותבושהיתהבריקוד

ולאהמחוליתהעשייהממרכזבאשלאמישהו

היא "גווניםיילמהפריפריה. ,אלא ,'מהפרינג

שלהפנטסטיסיפורהמשתלבהזההמורכב

מוסקונהביליידיעלהמרואיינת ,נועםרחל

שםטלוויזיה;תוכניתמתוךבהקלטהלרמן,

שלמיסטיתאישיתחוויהנועםמתארת

במרחביםהווייתם ,מהגוףהרוחהינתקות

שלושתביןמחדש.התחברותםעדשונים,

יוצאתהיארז.מתנועעתהאלההטקסטים

מקיפהשוכבת,היאשבואורמעגלמתוך

הריקוד.שלבסופואליווחוזרתרוקדת ,אותו

טקסטביןהיחסיםבמערכת,הזמןבמגבלת

שלוהשפעתועוצמתוהתגברה ,ותנועה

אותווהפכההריקודעלהשתלטה ,הטקסט

הרעיוןאתומסמסהמענייןופחותלשולי

מדיומיםשניביןהפעולהשיתוףביסודשעמד

ביצירה.אמנותיים

אוונסבילשללמוסיקהזרחי,מאישלייפרק"

לאמנותהייחודיבמאפייןעסק ,אזנבורושרל

אורי ,הרקדניםשלושתעצמו.בגוףהריקו,ד

כאילוהתנועעוזרחיומאיועדיהענת,וולמן

תנועתשרירים.ללאעצמות,שקגופםהיה

עבודתאתהדגישה ,משוחררברפיוןגופם,

אתלגוףשנתנהוהיא ,והעצמותהמפרקים

השרירים.שלהאנרגיהבלי ,במרחבצורתו

ההתייחסותהמודרניסטית,באסתטיקהכמו

ולמגבלותהייחודייםלחומריםהיתהבריקוד

עצמו.הרקדןלגוף ,המחולאמנותשל

ולאבתחרותשהועלונוספותעבודותשתי

 " Walk Myז alk "היומשקעאצליהשאירו
תדמוראילניתשלוביצועלכוריאוגרפיה

ושולמיתברחגיתידיעלשנוצר "ו"להפריד

וגיליוינטראובאילשללמוסיקהפונדמינסקי,

הרקדניתבפרסזכתהתדמור .חרותבן

 ••••.המצטיינת

• • 
!'להפריד"

ברח['תובב'צועמאת

פונדמ'נסק',ושלומ'ת

דנצ'[ל'אור :צ'לוס

" Separate " 
choreographyand 
dance: Hagit Bar 

and Shlomit 
: Fondaminski, photo 

Lior Danzig 



 "!אומרת?את"מה
וענתקליינמותמ'ו(('צועמאת

דנצ'(אור'לצ'לוס:שפ'רא,

"? What are you Saying " 
: choreography and dance 

Tami Kleinman and Anat 
Shapira, photo: Lio r Danzig 
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אלדורגבי

ה/עיר"וןעיתתובאדיב

מעולה,יצירההיא "נהריןהדואשלירוסו"

אוסטרייוצרשל

זיקוקיללאריקודבהירים,תושותלבובמה

להיותומבליקשים.דבריםנהריןאומר ,ורדינ

מחפשהוא ,המילהשלהנדושבמובןליטיופ

פנים.העמדתואינושקרישאינומהאחריבוש

קרובותלעיתיםהםנהריןשלדותוהעבשמות

מיןהמציבות ,מיידיפירושלהןשאיןמילים

היוצרשיחקכביכול-הקהלבפנימהותעל

לעיתיםאךבהם.ושיטהוצופיגשותרב

עללכסותאלאבאיםאינםהשמותבותוקר

כאשרקו,דשםכמומאוד,חשוףמהדבר

הצופהביןשמתרחשבמההואוןרפתה

ליצירה.

1I 1וסריוI לצדגדולהיוהרהבושיששםהוא

 ,לעצמובעולםקייםהוא-העצמימחיקת

המכפילמאוד/,פשוט 1Iהמילון,לפירגניזם,וא

לחוללוהמסוגלחייםבתאיםרקועצמ

ענייןלהוציא-כךברור.לאמקורות.ומחל

-בעולםלהישאררוצהנהריןהיה-המחלה

איזוקיום,מיןמשהו,אלא ,המקורא,והלא

המחול.שהיאתכונה

גםהיאועירנותלעירנות,תנאיהיאתעלומהה

- ] Handtke [הנדקהפיטרדרך-שנהריןמה

אותומדבר,הואאליושלו,מהקהלמצפה

עליוומערערקיוםלונותן ,מעליבומפתהואה

אחת.ובעונהבעת

הבמהאתמרוקן 1Iהקהלהעלבת 1Iבנדקהה

הממשיבתוכןאותהממלאגםאך ,ןמתוכ

ישלהנדקההקהל.עםהקשרמהות-הסופי

 ,לכתובהחלוכאשרמובהק,פוליטייוםסדר

ולהחזירהשבעהקהלאתלנערביקשהוא

ההעלבהדרךהמציאותאתלתיאטרון

ספקולהטיל 1Iהבורגנותאת"לזעזעוהווידוי,

אתמשחקהתיאטרוןגםשבוהקיים,בסדר

הקהל.רצוןסיפוקשלהמהוגןהמשחק

נראיתהנדקהשללטקסטנהריןשלהזיקה

שביןהחציצהלפירוקהניסיון-נמנעתבלתי

לקהלההתייחסותהנתינה, ,הבמהלביןהקהל

הםהשחקנים-התפקידיםהיפוךכנוכח,

הפרדוקסהיא-הנושאהואהקהלהצופים,
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אוהדשלביצירתונרחביםחלקיםשמזין

נהרין·

נזיריתהיאנהריןשלהזוהחדשההעבודה

-שלהובעוצמותהצבעיםבסולםכמעט

המחברהטבורחבל 1Iשיו/,"עכהואועניינה

חסרהרגעהנדקה.כדברי , 1Iשלכםלזמןאתכם

מעצים,במיטבושהמחולהקיומי, ,התארים

והמחוותהמיליםשלככותן 1Iעצמה, 1Iחיות 1Iה

המצבהמתרגם)לוי,שמעון(לפי 1Iהבמהעל

בינהאו 1Iבינהחוסר 1Iשלחייתיהכמעט

קלייסטשלהגדרתולפישהוא,עילאית,

חסד.שלמצב

ארוכה,בשורההרקדניםניצביםלבנהבמהעל

ידיהם ,'ובזלבןבגווניבבגדיםלבושים

שחורים.ארוכיםגרבייםולרגליהםבכפפות

פניהם ,מגעמפנימוגניםכמועטופים,

כתמיכמהעםשקוףבלבןמאופרות ,חיוורות

כמעט-קצריםבטווחיםנעותהתנועותסומק.

מרחבכיבושיאין ,מרהיבותקפיצותואין

זעזועיםמיני ,התכנסותאלא-מרשימים

להישמעיכולותהמיליםשביןוכמו ,ופרכוסים

התנועהגםכךהברות,ומיניולחישותאנחות

כמו ,המוכרות ,הגדולותהתנועותשביןזוהיא

גילוי ,התנועההעמקת ,תת-טקסטמין

משהולביןמוחצנתתנועהשביןהמרחבים

פהנפרץהתנועתיהמלמולכאשר ,המהוםכמו

שלבעדרכמועז,פתאומיעימותבמיןושם

שתי ,אזהרהשוםללא ,לפתעכאשרצבאים

בסבךקרנייםסבך ,בזוזואחוזותחיות

ולהיפרד.לשובכדי ,קרניים

מזכירהזההמחולשלהתנועתיבסולםמשהו

 ,השקט ,הלובןגםכמו ,היפניהבוטומחולאת

ואינויפניאינונהריןאךהפנימי.הריכוז

והרעיוניהתנועתיהניקיוןואת ,אוסטרי

אישיים,טקסטקטעיושםפהמכתימים

ביטוי ,יפהפיותמחולשלהתפרצויות ,חמים

מוחשי.ממשי,כאבשל

רושמתפרנקקריסטיןכאשרמתחילההעבודה

הבמהלרוחבהניצבשחורלוחעללבןבגיר

לחלקהופכתהמילהשלהברישוםכולה.

ילדכמו ,ברעדדיבור.כמופיזיתהיאמהגוף,

אתהרקדניתמציירתעיפרון,לראשונההאוחז

מתווההאותיותצורתכאשר- 1Iאתם 1Iהמילה

וגם ,הרושמתהזרועאורךאת ,הגוףצורתאת

סביבההלוח,עלהנשענתהפיזיתדמותהאת

שמצייריםכמו ,הראשקואתרושמתהיא

שאניכמהעדהפשע.בזירתהגופהאתבגיר

ומשחקיהמילוליהאיזכורמןלהימנעמנסה

 ,מחלה ,לחולל ,מחול-מדיקליםמילים

כןאולי ) 1Iוירוס 1I(ההמחלההרי-מחילה

שלבמובןהמחלהלאהעבודה,בבסיסנמצאת

סרןשהפילוסוףמהאלאקופת-חולים,

Saren Kie [קירקגור rkegaard [ ה/חולימכנה

כתבלאשהנדקההסיפורהקיומי. 1Iמוותעד

גםריקו,דכדיתוךשנליעלמספרתושאותו

והמפתיעהמיידיוהקשרכאבשלסיפורהוא

הכתהואמיעירומהדתי"רק-למחולשלו

- 1Iהכאבמןנהניתשאניוגיליתיאותי,

קולההסיפור,אתומספרתשבהוהרקדנית

היפיםשלהוהריקודדמותההמאמץ,מןנחנק

ומשהולתוכן,מעברזעזועמוסיפיםכךכל

חשיפתשלרובדעודמוסיףהווידוישלבכנות

שיששהםכפיהדברים

אותוכאבמוקפיםשאנו ,בבסיסנוראמשהו

בגשישעודמהכוחנו,בכללכסותטורחיםאנו

 ./הנאה"

 •עליוגרפיטישללקירלאטהופךהשחורהלוח

הופכתמילההרקדנים.ומקשקשיםמציירים

 ,משתנהפרנקקריסטיןשלהפה ,לתנועה

הואציורמבטאת.שהיאההברותעם ,פעור

 ,ולסתותפהשלתנועההואדיבורמחול,

תנועתהיקףשהואעגולקורושמתיעלוכאשר

והעיגולהתנועהושוב,שוב ,שלההזרוע

 ,]ס na [אונוצ'יסטוצעקה.למיןהופכים

המלמולאתהופכת ,השחורהלוחעלמרוחה

התפלשותלמיןהדיבוראתכךואחרהלשוני

ספקביפניתספק-מונולוגשלילדותיתכמעט

אתמביןהקהלאך ,והחיותהתינוקותבשפת

האינטימיהרגעאתהמצוקה,ואתההומור

 .בתשואותזוכהוהיאהנחשף,



אךמרומז,מעודן,-ביטויעודמקבלהוא

הקרייןשלקולורקעעל-נסבלבלתיכמעט

בקהלשהואסוגמכלגנאישמותהיורה

זריסשפניסעדר,שלחיותהאתמול,זרוקי ... 11 (

נפוחיס,נאדותבפה,גיבוריס ,העבריתלרוח

בגבסכיןתוקעיהמולדת,שלפינכהמלחכי

 ...נמושותנפולתימנמניס,שמאלניס,האומה,

 ) 11 ••.ופשיסטיסאנשיסטיסרבמצפניסטיס,

אסג'אמל.אללהחביבשלהמוסיקהנשמעת

קרנישלהיפהפיההמוסיקההמופע,כדיתוך

במישורעובדותהקלאסיותוהציטטותפוסטל

עס-אחרמהדברמתרחשכאןמוכר,

הפשוטהריקודהמעודנת,הערביתהמוסיקה

להצטרףיכולאחדשכלעס,ריקודכמוכמעט

שכולנומהאתנהריןלנומזכיר-אליו

אתגדולה:ובהצלחהבלהיטותבו,עוסקיס

הכאב,שכחתאתהמציאות,השכחת

אתבעיקראלאשלנו,אתרקלאהאנושיות,

להיותעלינווכן,הפלסטיניס.שלהס,זו

שכמומשוסעצמנועללצעוקעלינונעלביס,

גבירותאתס II-הנדקהשלהסיוסבמילות

ונציגיתרבותמרוממיציבור,נבחריואדוניס,

בניאתסואחיות,אחיסאתס,לעס,האמנות

ערבלכס.מודיסאנחנו ...כמונובדיוקאדס

טוב".

הזובעבודהמגיעהנפלא,בביצועהלהקה,

כמועצמסשהסודיוקמחויבותשללסוג

במובנהמשמעתזואין-מחולשלתכונות

מאו,דאישיתברמהמחויבותאלאהחינוכי,

לעצמומוצאשונה,מובחן,רקדןכלשבה

עלעצוסקשבישבזמןבואךקיוס,מרחב

בזבוז,איןבתוכה ,גבוההריכוזרמת ,הבמה

מענה.לושאיןניעאין

אנובהנייסאוזהמחרישתההמולהבתוך

היאנהריןאוהדשל IIוירוס II ,מתקיימיס

ונדיבהמכאיבהתזכורת ,מתנהוגסתוכחה

ווייחרת.אגסלהיותשיכול
וי
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 ) 1971-1882 (סטרווינסקיאיגורמאתהאביב"ייפולחןהמוסיקה:

ייאדמהוולהקתרוקדתהיצירהואתהתקופהאתהיוצרואתמציגהבלצןאסתריתדוור

פסנתריםבשניטלומיכלבלצןאסתריתבליווידרורוליאתשלמקוריתכוריאוגרפיה

אלגרבלייוסיתאורה:קדם;ששוןתלבושות:

ס
הפכובלצןאסתריתד"רשלהמוסבריםהקונצרטיםדרות

השנה,גורף.ללהיט-1990בהבמהעלדרכןאתהחלומאז

מחוננתבלצןהארץ.ברחביהופעות 10ישתוכניתלכל

מקצועיתכפסנתרניתיכולותיהאלרבים.בכשרונות

שמגובההמוסיקה,תחומיבכלורחבעמוקידעמתווספים

בנוסףבכלל.בתרבותושינויהתפתחותתהליכישלבהבנה

והיא ,מרשימהבימתיתאישיותגםלבלצן ,אלהלכל

בנשמתהייפרפורמרית"היאוניות.

בידמעניקההיאהנאתהאתהבמה.עלרגעמכלונהנית

הרצאהביןבטבעיותמדלגתהיאלקהל.גםרחבה

בפסנתר.בנגינהלהדגמותאנקדוטות,לסיפורמלומדת,

שאכןבמינו,יחידמופעיוצרכשרונותשלזהמכלול

הקהל.אתמקסים

המהפכניתליצירתומוקדשת "האביבסקנדלייהתוכנית

ייפולחן- ] Stravinsky [סטרווינסקיאיגורשלהנודעת

ינסקי'ניזווסלבהאגדיהרקדןחיברשלה ,"האביב

] Nijinsky [ .מיתולוגיהכמעטפירסומואתכוריאוגרפיה

ככוריאוגרף,ולאכמוהומעיןמופלאכרקדןניז'ינסקיקנה

שהשערורייהספקאיןמחול.יצירותשלושרקחיברשהרי

להיזכרלועזרההאביב"ולחןייפאתשליוותההאמנותית

דיאגילבסרג'ידיעלהופקההיצירהככוריאוגרף.גם

 ] Ballets Russes de Serge "רוסה"בלטבשביל
] Diaghilev לבלטהרעיון . 1913בשנתבפריזוהוצגהשלו

-בזמנוהנודעהרוסיהציירושלסטרווינסקישלהיה

ואתהתפאורהאתשעיצב ] Roerich [רוריךניקולס

כי ,הולםשםהוא "האביבסקנדלייואכןהתלבושות.

גרמו-כאחתכולן-והכוריאוגרפיההמוסיקההיצירה,

מחההקהלרבתי.מהומהקמהבאולםלשערורייה.

מפניזאתוכלפיזית.התפרעותכדיעדבקולניות,והתלהם

והנועזתהחדשניתהמוסיקהאתלקבלמוכןהיהשלא

 ,ינסקי'ניזשלהכוריאוגרפיהאתלאואף ,סטרווינסקישל

ינסקי'ניזשלהפגניהסגנוןואלים.פגניבסגנוןשהיתה

והתלבושותהתפאורהגם .המוסיקהאתלהפליאתאם

וסוערים.עזיםבצבעיםהיו

המוסיקהשלהייחודאתלהסבירמיטיבהבלצןאסתרית

ואףציינה,היאלזמנו.מהפכניתשהיתהסטרווינסקישל

המוסיקה,שלהנועזתהמודרניותאתבנגינה,הדגימה

ומבחינתההרמוניהמבחינתמהותיות:בחינותמשתי

להרמוניהבאשרמוסכמהכלפרץסטרווינסקיהקצביות.

בשימושנועזות ,דיסוננטיותאפשרי:נעשההכול-

כפל ,שוניםסולמותביןמקובלבלתיובשילובבסולמות

סטרווינסקי:על ] Schoenberg [שנברגכדבריסולמות.

למקצביםאשר ."הדיסוננסשללאמנציפציההביאהואיי

במקומותדגשיםחידושים:להכניסהעזסטרווינסקי-

בתדירות,מתחלפיםמשקליםבמשקל,צפוייםהבלתי

ואומרתמסכמתהשונים.בכליםבו-זמניתשוניםמשקלים

המציאותאתמבטאתהמוסיקהייבלצן:אסתרית
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מתחתנשמטהיציבהעוגן ,העשריםהמאהשלהמפוצלת

לרגליים".

הפגנית,מרוסיהתמונותהוא "האביבייפולחןשלעניינו

בחברהשמתרחשעתיקסלאביסיפורזהוחלקים.בשני

קורבןנדרש ,באביבההתחדשותאתלהבטיחכדי .שבטית

אללמוותעצמהאתרוקדת "נבחרת"הבתולה.נערהשל

אשרקרבנה.נרצהוכך ,ובניוהשבטזקנימול

 .ואליםפגניבסגנוהיתההיאכאמורלכוריאוגרפיה

לא- ,פנימהפונות ,וחזקותזוויתיותהיוהתנועות

הרקדניםהאדמה.עלכבדותברקיעותומלוותסימטריות,

מוחלטבניגודזאתכלהקהל.אלבפרופילורקדועמדו

קלאסי"ייבלטעלאמוןשהיה ,הפריזאיהקהלשללציפיות

 ,סימטרייםלמבניםעל,אלומרחףקל ,ואוורירימעודן

ומעוגלת.זורמתולתנועה

שנים.למספרונגנזהפעמים 6רקבפריזהועלתההיצירה

הגירסהאתהחיה ] Massi ne [מסיןליאונידהכוריאוגרף

אבל,יורק.בניו-1929ובבפריז,-1920בהמקורית

כוריאוגרפיםשלדמיונםאתהלהיבווהסיפורהמוסיקה

מ-למעלהחוברוהשניםבמהלךיאומן,לאכמעטרבים.

ידיעל ,"האביבייפולחןשלואינטרפרטציותגירסאות 80

עםמהןחלקנודעים.פחותוגםנודעיםכוריאוגרפים

למוסיקותואחרות ,סטרווינסקישלהמקוריתהמוסיקה

מרתה ,באושפינה ,אר'בזמוריס ,ויגמןמריאחרות.

שנשבוהמחולמאמניאחדיםרקהםאק,מאץ ,גראהם

הסיפוררקהסיפור.ושלהמוסיקהשלובכוחםבקסמם

מאשרמחוליותגירסאותליותרזכה "ויוליהרומיאויישל

 ,שאבדה ,המקוריתהכוריאוגרפיההאביב".ייפולחן

ארוךבתהליךהשמונים,בשנותבניו-יורקשוחזרה

ועדויות.זיכרונות ,הערותרישומים,סמךעלומסוב,ך

 .] Joffrey [ "פרי'גבלטייידיעלהיוםגםמבוצעהשחזור

בזכותועו,דעודומושמעתמנוגנתשהמוסיקהכמובן

בגירסה ,העולםברחביהקונצרטיםבאולמי ,עצמה

ידיים.לארבעבגירסהוגםהתזמורתית

ליאתשל- "האביבפולחןיילהריקודיתהגירסהבדברומה

 ?"אדמהיילהקתעםדרור

רמוןבמצפהורוקדיםעובדיםמתגוררים,הלהקהחברי

סגנוןפיתחווההתבודדות,הנוףהמדבר,בהשראתושם,

תשאלייאל-הקודמתבעבודהנוכחשכבר ,וייחודימובהק

ליאתשלבאינטרפרטציה ."שקריםלךאגידולאשאלות

התנועהשאופיבכךקושימצאתי "אדמהיילהקתעםדרור

 ,סטרווינסקישלהמוסיקהאתתאמולאוההתנועעות

 ."האביבפולחןיישלהבסיסיתהרוחאתלאוגם

דשאבמעיןהבמהמכוסה ,"אדמהיישל "האביבפולחן"ב

 ,לבניםבבגדיםלבושים ,הפסנתרניות)(וגםהרקדניםירוק.

ופורשיםהריקודלמשטחנכנסיםהםוזורמים.רחבים

ההתרחשותעםבתיאוםדווקאלאו ,חופשיבאופןממנו

וא ,םיאחד ,אחד-לסירוגיןםימתנועעהםהמוסיקלית.



רוקדאחדשכלנדמה ,דואטיםמספרלמעטיחד,כולם

 ,זהעםזהמתנועעיםכששנייםובמופנמות,בריכוזלעצמו

פעםואף ,וזורמתרכההיאהתנועה ,לזהביחסזהאו

זהעםזהמשחקיםםיהשניכאילונדמהאלימה,איננה

שמחה,ומתוךבהנאה

איטיתתנועהביןנעה ,כולההיצירהבמהלך ,התנועה
:ג

תנופותרואיםאנוונמרצת,מהירהלתנועהמדיטטיבית

 ,וזורמותעגולותתנועות ,ופתוחותגדולותתנועותרחבות,

הכולהרצפה,עלנמרציםוגלגוליםנחשוניותקפיצותוגם

במהירותבעוצמה,האלההנדידותוהרמוני, "אורגנייימאוד

 ,רבותפעמיםונשנותחוזרות ,בחללהתנועהובגודל

כנהרופעםשקטכפלגפעם ,הפסקהוללאמתמדתבזרימה

 ,ומורכביםיפיםהםהגמישיםהתנועהמהלכיאיתן,

שלההישנותרבות,פעמיםבעבודהונשזריםוחוזרים

לכדיכמעטמסוימותבנקודותמגיעהתנועהמהלכי

רוקדיםאלא ,דמויותמציגיםאינםהמתנועעיםאקסטזה,

בתוךעמוקמרוכזיםשהםנראהעצמם,ועםעצמםאת

ואישית,מופנמתרוחניתחוויה

שכלנכוןכשלעצמו,ומיוחדמרשיםמאו,דיפהזהכל

שלהקשר ,זהבמקרהאבל ,יצירתיתלחירותזכאייוצר

פולחןיילוההתנועעותהתנועהסגנון ,הכוריאוגרפיה

תואמיםאינםלחלוטיןהם ,כאמורבעייתי,הוא "האביב

הנועזות ,הדיסוננטיותאת-סטרווינסקישלהמוסיקהאת

מצאתילאגםהדרמטיות, ,הפגניתהאלימות ,הקצבית

מהלךלביןבמוסיקהשמתרחשתההתפתחותביןהתאמה

המתחוגםהעזההיצריותהריקודמןנעדריםהריקוד,

ועו,דזאת ,הסיפורמןהמתבקשים-המיניםביןהארוטי

בניגודהיארוקדיםכשהםהמתנועעיםשלהמופנמות

פולחןיי ,ולבסוףהנושא,מןהמתבקשתמוחצנתלטקסיות

מודגשתדרורליאתואצלומאייםקודרענייןהוא "האביב

והריקוד,התנועהחדוות

 ,הסולניתהמקורי,לסיפורסימוכיןישהיצירהבסוףרק

מתהלכת ,"קורבן"ה ,"הנבחרתיישהיא ,דרורליאת

אתופורעתבקרקעפניהכובשת ,הבמהעלכסהרורית

הולכותחזרותתוך ,לטראנסשמגיעלריקודועוברת ,שערה

מתמוטטתהיאשבסופועדאח,דתנועתימהלךעלונשנות

גורןבחציסביבהיושביםהאחריםהאדמה,עלונופלת

ביצירה "קורבןייל ,"נבחרתיילקורהגםכךהרצפה,על

המקורית,

גםאוליאפשר ,בכללריקודעלדרורליאתשלבהגיגיה

לביןשלההכוריאוגרפיהביןשמקשרחוטלמצוא

כותבתהיאכךלמוות,עצמהאתשרוקדת "הנבחרתיי

תפקידו .. ,להיעלםנפלאאמצעיהואהריקודייבתוכנייה:

דרכו,לזרוםלאלוהיםולאפשרלהתרוקןהואהרקדןשל

אפשראיריקוד,שלרגעבכלבאהבהמתנסההרקדן

עתהנרקזותהיה ,התמסרותללא ..לאהוב,בלילרקוד

 .. ,"ועצמדוקילרועצמאתוךפלהבייחהרקדן ,וףג

,לאסיקה 7
 !ר-----r-ד-~י~י N 7Dבמי

,נד 7"ס
עמהאביב"
בלצואסתרית
 Iהכרסקי-יברחר

אדמהלהקתדרור,ל'אתמאתהאב'ב","פולחן

The Rites of Spring" by Liat Dror, Adama Dance Company " 
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ן Tו~במךכפלמנקופסטיבל
מדיכאןהמתקייםהפלמנקו",ייימיפסטיבל

תוכניתפרשהשביעית,השנהזומארסחודש

זמריםרקדנים,שלהופעותשכללהרב-גונית,

בארץמובילותכדמויותהמוכרים ,ומוסיקאים

עדישללזכרה ,הפסטיבלהפלמנקו.בסגנון

לקדםנועד , 23בגילמסרטןשנפטרהאגמון

לרקדניולתתבישראלספרדתרבותאת

לצפותהזדמנותהרחבולקהלפלמנקו

בסדנאות.ולהשתתףמקצועייםבמופעים

שלתחרותגםהתקיימההפסטיבל,במסגרת

 ; 27עד 17בגילאיםישראליםפלמנקותלמידי

אחתמתקיימתהארציתהפלמנקותחרות

תחרות,מתקיימתלאבהובשנהלשנתיים

ויצירתיתחינוכיתפעילותהקרןמארגנת

מוגברת.

בחירתלקראתמבחניםנערכושנהבמשד

הגיעווהןבתחרות,להשתתףהמועמדותחמש

שנירקדהמועמדתכלהארץ.רחבימכל

מנולומאסטרושלחובהמחולריקודים:
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שנוצרומחול ] Manolo Marinנמארין

 ,התחרותשלא'שלבסיוםעםעבורן.במיוחד

וילד.ושיריטסלמיכל ,וינוקורטניהלגמרעלו

עלהמועמדותחזרו ,המסכםהגאלהבערב

רקדוהןהפעםעבורן.שנוצרוהריקודים

יותרהרבהנראו ,יותררבבביטחון

והקרינוהטכניתיכולתןאתהראומשוחררות,

טניהבלטהבמיוחדאמיתית.מחולשמחת

גדולה.רקדניתשלפוטנציאלשגילתה ,וינוקור

גדולההיתהבאולםהרוחותשסערתדומה

אוהביםשבישראלספקאיןהבמה.שעלמזו

התשוקה.אשהואפלמנקוכיאוליפלמנקו.

מרהיבות.לנשיםחתיכיםגבריםביןאהבה

ממנודירואיםשלאדברלשמה.רומנטיקה

הפרגמטיתהעשריםבמאהביומיום,

 ,אליושואפיםכולנוכיאם ,והשכלתנית

הפלמנקוימיבכללכן,בחלומותינו.לפחות

מלא.היההאולם ,דללבסוזן

אתעודדובאולםשישבוואוהדיםמקצוענים

ממשונרגשות,נלהבותבקריאותהמועמדות

ריקודיתקומבינציהכלשוורים.במלחמתכמו

 .יייאללה"לקריאותזכתהוירטואוזית

סדרותשלהמסורתבמיטבכמוהשופטים,

גבוה.מתחעלשמרוהמקסיקאיים,הסרטים

לקהלהציגוהזוכות,דירוגעלשהודיעולפני

-ממדריד 'לוהטספרדי'פלמנקומופע

הסולןעם- " ...לדרכיהולדאניייועכשיו

 .] Domingo Ortegaנאורטגהדומינגו

הפסטיבל,ימישלושתבמשדהועלהזהמופע

הרקדניםבמיטבם.האמניםהיובשבתאבל

בדםאצלםשהפלמנקוהקהלאתשכנעו

לנשימה.אווירכמובשבילםהואוהריקוד

הכנריתהניחהההדרן,סערתכדיבתוד

הכינוראת ] Monica Gomezנגומזמוניקה



הזמרתגסעשתהכךלרקדניס.והצטרפה

 .] Elena Andujarנאנדוז'אראלנה

נהנובפסטיבלוהמחולשהמוסיקהלצייןכדאי

נוגןהראשוןביוס ."הזדמנויותשוויון IIמ

- ] Baldi Olierנאוליירבאלדישלקונצרט
עסניגןהואמשובח.גיטרהוירטואוז

ומנגינותשלומיצירתו-הקאמריתהרביעייה

אתגספתחוגיטרהצלילימפורסמות.טנגו

שלוהשיריסהגיטרהכי(אסהגאלהערב

ימיבמשךלבי).אלדיברולאברוזהדיויד

שלתמונותתערוכתגסהוצגההפסטיבל

רקדניותשלציוריסשלהבת:יצחקהצייר

שניכרתאקספרסיבית,תנועה,עתיריפלמנקו

 .לנושאהציירשלאהבתובהס

לאורחיסהנלהבותהכפייסמחיאותלאחר

שהיהמילכלוהמחמאותהתודות ,מספרד

בפרסיס.הזוכותעלהודיעו ,בפרויקטקשור

שקליס 2000בסךפרס-השלישיבמקוס

זכתה-בארץ)(בסטודיוקיץלקורסומלגה

מיכלשלתלמידתהמרחובות,וינוקורטניה

 4000בסךפרס-השניבמקוסנתן-שלי.

טסלמיכלזכתהמלגה,ואותהשקליס

דוראן,סילוויהשלתלמידתהמאלקנה,

שקליס 12,000בסךפרס-הראשוןובמקוס

ויל,דשיריזכתה ,בסוויליהקיץלקורסומלגה

לצייןכדאי(אולישיזף.נטעשלתלמידתה

לצורךשנהבמשךבספרדהתגוררהשווילד

השתלמות.)

הןבספרדקיץבקורסההשתלמותמלגות

על-ידישנוסדה ,חדשהקרןשלמענק

מנהלת ,] Cristina Heerenנהרןכריסטינה

פלמנקוולמחוללמוסיקההאקדמיה

 ,קסטחוןנוריההיוהתחרותשופטיבסוויליה.

• 
שלבאקדמיהלפלמנקוומורהכוריאוגרפית

הישראליס:והרקדניס-הכוריאוגרפיסמדרי,ד

הוייסכריסטינהתדמור.ועידושגיאשרון

כןגסלהיותאמורההיתה ] Cristina Hoyosנ

הגיעה.לאדברשלבסופואךהשופטיסבחבר

הצעיריסמבצעיסאיךלהתבונןמענייןהיה

המסורתי,הספרדיהמחולאתהישראליס

 ,יודעמימזרח-יס-תיכונית.באינטרפרטציה

כמובישראל,גסשניסכמהבעודאולי

 : ••סוג~ביןלהבחיןיתחילו ,הספרדיתבמסורת

העריסשמותלפי ,השוניסהפלמנקו

 ,ירושלמיפלמנקוסגנון-כאןויהיו ,והאזוריס

אומטבעוןפלמנקוואף ,אילתי ,תל-אביבי

הנגב?משער
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אןרתןתןלהקןתסיןריםבכןרןת,

 1001,מארסםברןארינואר,
עמיתליאןרהבעריכת

רקדניםיןצריםלהקההיצירהשם

מגלסער-כוריאוגרפיהבת-דורבוקרסדנתדג'יטו"ייא

מאהלרגוסטב-מוסיקה 23.1.2001

אבידןאלוןכוריאוגרפיה:בת-דורבוקרסדנת "יםיישמ

קולאז'מוסיקה: 23.1.2001

קולסיקיכוריאוגרפיה:בת-דורבוקרסדנתלהשכיר"יידירה

המבצעיםבשיתוף 23.1.2001

סגלגונןשליכוריאוגרפיה:בת-דורלהקתוריוון""ל

מוצרט,ו.א. , Moby Playמוסיקה: 30.1.2001

Maria Calix ; מוסיקליתעריכה

פטישצחיואנימציה:

ברכילשרוןממד:תלתאנימציית

ממן,מתיויסמן,אנהתלבושות:
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are revolutionary changes in social organization and human 

societies become increasingly stratified. Disparities between 

people deepen over the period, until the formal crystallization of 

monarchy, nobility, priesthood, civil service, army and police is 

completed. In the ega litarian Bushman society, it is unnecessary 

to stress the relative equality between people, since this is a 

natural situation. Similarly, with the establishment of centralized 

kingdoms in the ancient Near East, social stratification was 

already set in rigid patterns and backed up by power and the 

physical force represented by the army and police. Here, there is 

a clear contrast between the actual situat ion and the ideo logy 

reflected in artistic art ifacts. Dancing scenes are used as a means 

of concealing and camouflaging the increasing social 

strat ification. 

There is a clear preference for drawing dancing images on circu lar 

objects such as potteryvessels and cylinderseals. The inhabitants 

of ancient vi llages perceived dancing in a circle as the most 

outstanding symbol of ritual. From a cognitive aspect, the essence 

of the process and the ritua listic experience is a circle of dancers. 

This is supported by iconographic and linguistic analyses. 

usion ןConc 
In ancient agricultural societies, dance was invested with special 

importance on a number of parallellevels, and this was the secret 

n an individual level, it enabled self-expression ס. of its success 

and active participation in ritual. It enabled entry into trance 

states, which are the core of religious- mystical act ivity, and the 

creation of a relationsh ip with divine powers. It was uti lized as a 

method of creating social solidarity. Religious ceremonies were 

also a means of coordinating agricultural activities. The need for 

timely plowing, sowing and harvesting to prevent the agricultural 

community from facing starvation and death was a ce ntral 

existential requisite, and consequently dance was a dominant 

nly with the development of ס. element for thousands of years 

writing and the establishment of kingdoms with bureaucratic 

institutions did the focus move to urban shrines, organized 

calendars and royal decrees. By then there was no further 

existential need for tribal ceremonies and the dancing motif 

. disappeared from the art of the period 

: For additional reading see 
Y. Garfinkel, "Dancing and the Beginning of Art 5cenes in the EarlyVillage 

Communities of the Near East and 50utheast Europe," Cambridge 

. 207-237 . Archaeo!ogica! Journa! 8/2 (1998), pp 

 Y. Garfinkel, "The Khazineh Painted 5tyle of Western Iran," !raח 38 ) 2000 (

. 57-70 . pp 

Y. Garfinkel, "Dancing or Fighting - A Recently Discovered Predynastic 

.) 5cene from Abydos, Egypt," Cambridge Archaeo!ogica! Journa! (in press 
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settlements that housed thousands of people. Population pressure 

stressed the intimate networks that characterized small 

communities, provoking suspicion, competition and alienation. 

When individuals meet growing competition, the solidarity of 

the group progressively disintegrates. In order to prevent the 

disintegration of the social framework, the ranks have to be bound 

together and the communal ties strengthened. In the circle of 

dancers, all holding hands, the individual disappears and the circle, 

in which everyone is identical in body movement, rhythm of 

movement, dress and accessories, is created. The immense energy 

required here is directed not to the productive work of hunting 

or food production, but rather to unity and formulating a sense 

of identity. Dancing is an activity by which society tames 

individuals for collective discipline. Those who participate in the 

dance accept the rules of the community and its values. The 

acceptance is accomplished not by agencies of power and force 

such as the army, police or prison, but by physical activity - group 

occu pationa I thera py. 

The Cognitive Aspects of Paintings 
of Dancing 
It should be remembered that we have not found objective 

"photographs" of dancing activity, but rather drawings that, in 

addition to the dance activity itself, reflect an artistic perception. 

Two aspects appear to me to be central here, since they are 

characteristic of most dance scenes from western Pakistan to 

Greece and from the northern Balkans to Egypt for about five 

thousand years. In each scene, the images are identical to each 

other. Differences occur only when men and women dance 

together. The absolute similarity between all the dancers in dress 

and body movement stresses the unity and equal ity of all members 

of the community. No single image is emphasized in relation to 

the others. This perception is markedly expressed in the linear 

style of painting, in which the isolated images are so schematic 

that the major emphasis is the circle itself. On the one hand, this 

approach is completely different from the perception that appears 

in the art ofthe historical periods, in which the important images, 

a king or priest, are depicted as larger than the images around 

them. On the other hand, it is also completely different from the 

artistic perception of the rock paintings of the Bushmen of South 

Africa (an egalitarian society of hunters and gatherers), in which 

large and small images appear next to each other, without 

maintaining a uniform direction of movement or identical body 

poses. Therefore, the consistent presentation of images as uniform 

and equal in the art of the anc ient village societies is an 

exceptional phenomenon and stands out in its uniqueness. 

From a cognitive aspect and on an ideological plane, our dancing 

scenes express equality and integration between the members 

of a community. On a practical plane, during this period there 



produce is received only after a number of months or years. There 

is no immediate connection between the work invested and the 

receipt ofthe product at the end of a lengthy process. The harvest 

may be under threat from climatic problems, pests and even 

robbery by other people. At present, agricultural produce is 

perceived as the way of the world, but how were things seen 

during the transition stage? How did a man whose father and 

grandfather were hunters and gatherers take on the burden of 

agricu lture? How did he know when to work the soil, to sow, to 

protect against pests and eventually to harvest, all at the correct 

time? 

As soon as a direct dependence between agricultural work and 

the seasons was created, agrarian societies had to organize 

tnemselves according ly. From an evolutionary aspect, it is likely 

that at th is stage there were societies or settlements that lacked 

the intelligence to conduct religious ceremonies and dances 

accord ing to the seasons and agricultural requirements. These 

societies were the first to suffer economic crises, starvation and 

death and became physically extinct. In contrast, societies that 

knew how to organize the members of the community during 
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Dancing scenes from the 4th and 3rd millennia BC from 
various sites in Mesopotamia, Egypt and the Levant 

the critica l times of the agricultural season succeeded in 

producing more food, gained an evolutionary advantage and 

survived. 

The social background - One of the characteristics of the outset 

of agricu lture, in contrast to the preceding period, was the process 

of concentration into large communities. Over time, we see a 

transition from settlements with tens of inhabitants to 

settlements with hundreds of inhabitants and, even later, 

In my opinion, an additional aspect of dance structure, which 

should be viewed as being of immense importance, is the 

connection between rotary movement in a circle for some time 

and the onset of vertigo, sensory confusion and trance. Trance 

constitutes an alteration of the state of consciousness and the 

participants perceive it as a direct link between the group of 

dancers and the forces that rule the world. From a ritual aspect, 

this phenomenon has a mystical power and is the core of religious 

experience. Continuous dancing in a circle is thus a simple 

technique that enables the inducing of a state of trance, and 

this qua lity has certa inly imparted it with a central position in 

cult ceremon ies. 

At this po int, the lingu istic aspect may be introduced. It is 

interesting to note that, in a number of Semitic languages, there 

are common semantic fields for dancing and other ceremonial 

activities. In Hebrew the word "hag" means a good day (festival) 

as well as walking in a circ le. In the Bib le, the word is linked to 

pilgrimage events to the relig ious centers in Jerusalem, Shiloh 

and Bethel. In Arabic, the word "haj" relates to the pilgrimage to 

Mecca and to walking around the Holy Rock. 

unction ד!The 
ofDance 
Why were dancing scenes the 

almost exclusive means of 

depicting the interaction 

between human beings in the 

protohistoric period? Why did 

they lose their power with the 

foundat ion of urban society? 

Undoubted ly, human be ings 

continued to conduct ritual 

dance ceremonies during each 

period, and there are a few dance scenes in artistic expressions 

from the Bronze and Iron Ages, but these are extremely rare. 

Widespread use was made of the dance motif both in the Near 

East and in southeastern Europe during the period when the 

lifestyle in large vi llages, supported by the contro ll ed production 

of food, crysta llized. How did dance function in triba l vil lage 

society, before the advent of monarchy and writing? Two factors 

especially important to this period can be singled out: 

i'~·, ,\~~~ 
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The economic background - The princ ipal change in the 

economics ofthe Neo lithic period was the transition from hunting 

and gathering to the controlled production of food, i.e. the 

beginning of agriculture. This represents a major revolution in 

economic perception. Hunters and gatherers obtain their food 

immediately. In exchange for the work invested, the necessary 

nourishment is received. In contrast, with agricultural labor 
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Dancing scene from the 6th and 
5th millennia BC from various 

sites in Iran and west Pakistan Dancing Structure 
Dancing scenes must be examined from the viewpoint of the 

individual dancer as well as that of group activity. At the individual 

level, it is possible to examine body posture, comprising the 

positions of hand and feet. An additional element is the use of 

diverse dancing accessories: hairstyles, hats, masks, costumes, 

accessory items and animals. These show that in the Neolithic 

period, as in modern dances prevalent in the tribal societies of 

Africa and Papua-New Guinea, dancing was an event that required 

extensive preparation and was very colorful. 

, clockwise direction have been found on potteryvessels in burials 

nrn"g rםestro n-ofwh'ether"th"ese-exa"m"ples-depict-m"o נt- raising-th'e-q ~ ed "זוevel, a n umb"er of-aspe-cts-ccrn-b-e--exam i ןר(] e-cummun זlALt -

. dances The form of the dance - Circular dances appear clearly in more 

The dance venue - The dance required that the community gather than 90% of the examples. Simultaneously, examples of dancing 
at an agreed venue. On rare occasions, a building or tree around 

which the dance is taking place can be seen in the scene. 

The time of the dance - Time was an additional aspect that 

required coordination between the members of a group. During 

prehistoric periods, the principal factor in determining dates was 

the phase of the moon. The middle of the month could be clearly 

noticed with the appearance of a full moon. One should note at 

this time many events in the Jewish tradition, such as Tu B'shvat 

(the New Year of the trees), Purim, Passover Eve and Tu B'av (the 

Festival of Love), take place. Does the naturalistic painting style, 

in which images are depicted as shadows, in fact reflect nocturnal 

dancing in the light of the moon or of a bonfire? 

Extremely strict rules govern the dancing scenes of the dawn of 

agriculture. In each of them, we find that all the dancers have 

the same body posture, all face the same direction, the distance 

from image to image is constant, dress is uniform, all are equipped 

with the same accessories, all appear at the same place and all 

dance at the same time. This is an extremely rigid framework in 

which individuals cannot perform actions at will, but are bound 

by behavioral codes that are common to all members of the 

community. This is precisely what characterizes a re ligious 

ceremony, in which all the participants strictly reiterate various 

speech, dress, movement and eating customs in a defined time 

and place. 

in rows and as couples are known. In my opinion, dancing in 

rows is depicted in a number of examples discovered in western 

Iran, where the images are painted on pottery vessels in vertical 

rows that descend from the vessel's rim to its base. Clearly, this 

is an attempt to break the circle created when the images are 

painted around the vessel's circumference. 

The dancers' relationships with each other - A number of levels 

of proximity between the dancers can be discerned (described 

here in ascending order): the images stand parallel to one another 

without physical contact; each image holds the hand ofthe image 

standing beside it; the images stand in facing rows and each 

grasps the image in front of it with both hands; the images stand 

next to each other shoulder to shoulder. 

Gender - An additional dimension for comprehending interaction 

at community level is the identification of the dancers' sex. In 

most cases the dancers are exclusively male, and in fewer cases 

female. In even fewer cases (mostly from Egypt), mixed male and 

female dancers are found. However, it should be noted that in 

both the linear and the geometric painting styles, the images are 

so schematic that in most dancing scenes it is impossible to 

determine the dancers' sex at all. 

The direction of movement - When the images are painted in 

profile on a round object, the direction of movement in the circle 

can be determined. In most examples, movement is in an anti

clockwise direction. Scenes in which the movement is in a 

Dancing scenes in the linear and geometric styles from the 6th and 5th 
millennia BC from various sites in the ancient Near East 



At the conclusion ofthe fifth millennium B.C.E., the dancing motif 

reached Egypt, where it is recognized on a variety of pottery 

vessels, rock carvings and painted cloth. These Egyptian scenes, 

which precede the era of the Pharaohs, are characterized by the 

image of a tall woman with hands elevated upward in an arc, 

and palms facing inward towards the head. Sometimes short men 

appear beside her. Contemporary clay images ofthe female form 

in the same posture are known in Egypt. 

In the third millennium B.C.E., with the birth ofthe ancient states 

in Mesopotamia and Egypt and with them the establishment of 

cities the invention of writing, and the institutiona lization of 

social and economic stratification, dancing scenes lost some of 

their importance and almost completely disappeared from the 

art of the ancient Near East. New subjects replaced them, such 

as depictions of battles and wars, sacrificial offerings and 

mythologica l scenes. Only in the Levant, the Land of Israel, 

Lebanon and Syria did the dancing motif remain popular, engraved 

on seals that were stamped onto pottery vessels. It would seem 

that in this region, in which writing, rich royal graves and 

a complex urban array had not as yet appeared, 

dance retained a certain importance. 

In addition to gathering 

data, 1 have examined 

three principal aspects 

of dancing scenes: 

dancing structure, the 

social function of 

dance and the 

cognitive element of 

paintings of dance. 

Following are brief 

paragraphs devoted to 

each of these aspects. 

Dancing scene from the 8th and 7th 
millennia BC from various sites in the 
ancient Near East 

The First Artistic Scenes in the 

Ancient Near East 
While various artistic artifacts, such as human or animal figurines, 

occur as archaeological finds in the ancient Near East in the 

twelfth millennium B.C.E., artistic scenes appear for the first time 

only in the eighth millennium B.C.E. The earliest examples were 

found in the Levant, in southern Turkey, Syria and Jordan. One of 

them is a fragment of an engraved stone vessel from Nevali Cori 

in eastern Turkey, on which three dancing images, two males on 

either side of a short rounded female figure, appear. An additional 

___ ---'e::.;.x:.;:;ample, from the earliest stage is a [)ainting in red on a plastered 

floor at Tell Halula in Syria, in which twenty-three female images 

are seen. 

During the sixth millennium B.C.E., the number of known examples 

, rises and their geographical dispersion broadens to Anatolia 

and Iran. At כMesopotamia (the cultures of Halaf and Samarra 

this stage pottery vessels were first produced, and most of the 

dancing scenes known to us were painted, incised or modeled on 

these vessels. Three painting styles appear 

, simultaneously: naturalistic 

linear and geometric. In the 

naturalistic style, human 

images are depicted as black 

' shadows that stress the dancers 

general contours. In the linear 

style, human images are 

portrayed by means of a 

triangular head, two or three 

vertical lines symbolizing the 

body and two horizontal lines 

symbolizing hands. 1 n the 

geometric style, the human 

image is depicted bya triangle 

or rhombus, with hands folded 

upwards and feet folded 

. downwards 

During the fifth millennium B.C.E., the 

distribution expanded eastwards in the direction 

of Iran and Western Pakistan and westwards in the 

direction of the Balkans and Greece. Especially beautiful 

examples were found at the Tepe Sialk excavations in 

central Iran. In southeastern Eu rope, most of the 

examples were made by modeling dancing images and 

attaching them to the surfaces of pottery vessels. On 

the surface of a large pottery vessel found at one of 

the sites in Romania, a man and woman dancing are 

depicted; inside the vessel, twelve clay figurines, six 

women and six men also depicted as dancers, were found. Dancing scenes from the 6th and 7th millennia BC from various 
sites in the ancient Near East 



he ז. in archaeological publications and a book surveying the subject is now being printed 

, purpose of this article is to present the main issues to readers who are interested in dance 

. archaeology and the annals of art 

Dancing Scenes 
When dealing with the dancing motif in drawing or engraving, two principal difficulties in 

expressing the subject have to be considered. Firstly, in its very nature, dancing is a dynamic 

activity that takes place in a certain space and time, while drawing or engraving are static 

means of expression. How is it possible to depict the activity of dancing by a static means of 

expression? Secondly, dancing is usually characterized bya richness of detail: the position of 

, body parts, dress and make-up accessories and accompanying objects. Painting or engraving 

---------eale;-l9ave- limi·ted- a 8 i I·i·t'i es- ef- expressi I9g a ra I9g e- eF ~ II-טm ~ ted- e n- a-·נtlly-when- exee ~ espeei '------

. qualities and therefore have a great degree of schematization 

Even in the present, when we have various choreographical methods and sophisticated 

photographic and cinematic accessories at our disposal, documenting these aspects is 

problematical. It was much harder in the past when the documentation was done by paintings 

, herefore, as wi ll be seen from the examples presented below ז. on pottery or stone engravings 

no attempt was made to express dancing positions realistically. Rather, the opposite was the 

. case: the approach was severely limited, to the point of making the subject completely abstract 

he artists concentrated on a minimal number of features in order to symbolize dancing ז

: positions 
Dancing scenes from the 
6th and 5th millennia BC 
from var ious sites in Iran 
and west Pakistan The circle - On pottery objects, the images are usually arranged around the circumference of 

. the item in a single line, parallel to the rim, and not randomly or freely on the entire surface 

Whether tens of images or only two images are painted, they are arranged around the 

. circumference of the vesse l. When the images hold hands, the circle is closed physically 

he dancers' movement in each scene is uniform; each ז-The direction of movement 

. image faces the same direction 

he rhythmic effect that is so characteristic of dancing is expressed ז-Beat 

. by the fact that the images are at a constant distance from each other 

Body position - In a large number of examples the dancers' bodies 

. are depicted with hands folded upwards and feet folded downwards 

his is not a static sitting or standing body posture, but a unique ז

, dynamic position that depicts a special effort. Furthermore 

despite the numerous scenes laden with dancing images, the 

, o th is day ז. fingers are given expression in many cases 

palm and finger movements form an important element 

of many dance traditions and this is apparently the reason 

. for their inclusion in paintings of dancing images 

his is given expression both in ז-Dramatization 

exceptional body positions and in special items of 

. apparel such as hats, belts, shoes and sometimes masks 

AII of these reinforce the event's ceremonial and 

. dramatic aspect 

In conclusion, despite the formidable limitations involved 

in expressing dancing positions during the initial period 

of agriculture, an artistic perception was formed that 

succeeded in transmitting complex messages with 

minimum means of expression. 



Dr. Yosef Garfinkel 
Institute of Archeology 

Hebrew University of Jerusalem 

description of dancing 

in the Egyptian culture 

of the Pharaohs (the 

second and third 

millennia B.C.E.). It now 

appears possible to 

extend systematic 

research of the history of 

dance by approximately 

five thousand years and to 

commence as early as the 

eighth millennium B.C.E., 

during the Neolithic period, the 

time of the beginnings of 

agriculture. The most ancient art 

scenes in our region principally depict 

dancing images. There are more than four 

hundred examples of these, found in 

archaeological excavations and surveys in all countries of 

the Middle East and its adjacent areas. Because of lack of awareness 

Research into the annals of 

dance is usuall limited to 

historical periods and relies 

on written sources or 

graphic representations 

of dancing images. 

Research into dance in 

the ancient world has 

focused mainly on the 

drawings on Greek 

pottery of the mid

first millennium B.C.E. 

Some attention has 

been devoted to the 

Dance at the Beginning of 
ture וAgricu 

of this phenomenon, the various facts have never been put together but have remained 

concealed in scholarly excavation reports or buried in the basements of museums. Approximately 

ten years ago, my attention was drawn to ancient dancing scenes and I began to research 

them. I systematically examined tens of thousands of archaeological publications from all 

over the ancient Near East and southeastern Europe and also visited various archaeological 

collections, two of which proved especially fruitful for me: the Department of Anthropology at 

Yale University and the Louvre in Paris.lnitial summaries ofthis work have appeared as articles 

91 



..: ':. IIו' • ' j ? .~ '.... t '",, . , 
 , ............ן' .-1 )." ""

r-.;;",,:. t ~ . ''' ' ~ ,,""'''''' ~ " 1 .... ;-1 Editor's Note 
2 Contributors 
4 Dancing at the Beginning of Agriculture Dr. Yosef Garfinkel 

10 Dancing Know-how - What is it? - What is it for? Dancing's Status as an Art Equiva lent 
Milca Bar-Meir Leon 

16 Ballet isn't a Shrine - On Audrey De Vos' Method ofTeaching Dina Shmueli-Hinkis 

y Bickels 18ןן Kinesiology - From Anatomy to Dance She 

22 The Spine is a Chain of Pearls - The Use of Movement and Imagery amongst Children in Studying 
the Human Body Ronit Feingold 

ent -Theater Ruth Eshel זןr.. ןl\ ןrוI\ 27 What is the Movement? -

34 Internal and External Spaces - An Improvisation Workshop with Emmanuel Grive EinavRosenblit 

" 38 Like in a Dancers' Sect - A Dance Workshop at the "Matteh Asher 
Commun ity Center Ruth Eshel 

42 In the Footsteps of theIAthenian"Tradition: Education for AII - Educational Perceptions of 
ana Liban ןןDance and their Reflections on the Dancing School at Ga'aton 

44 Yearning for Israeli Attributes I'Karmon" in Dance Dr. Dan Ronen 

49 The Dancing Mask - Yehudit Greenspan's Creative Work Giora Manor 

52 The Visual and the Literal Hand in Hand - The Noah Dar Ensemble Shai Harlev (Steinberg) 

56 From the Caucasian Mountains to Israel - The Matayev Ensemble Ayala Goren-Kadman 

60 Towards a Premier - Carmen and the Mechanic Henia Rottenberg 

62 News Here and There 
Ruth Eshel 

67 Books 
IIDancing Dutch" - Modern Dance in the Low Lands Giora Manor 
Andrea Olsen: Bodystories Dr. Ronit Land 

70 Around the World 
A New Dance: Modern Trends in European Dance Linda Dankworth 

72 The Dance of the Disorderly: Jacek i:.uminski and the Slaski Tear Talca Dance Theater 
Joanna Lesn ierowska 

76 Critics' Opinions 
Six Creations and Seven Choreographers - Shades in Dance, March 2001 Henia Rottenberg 
IIVirus of Ohad Naharin" Gaby Aldor 
Classics in the Personal Dimension -IIThe Rites of Spring" by Liat Dror and Adama Dance 
Company Rachel Bilski-Cohen 
The Fires of Passion, for the Sake of Romance - The Flamenco Festival at the Susanne Dellal 
Centre for Dance and Theatre Smeon Lapin 

84 Premieres January, February, March 2001 Edited by Liora Amit 

91 Article in English - A Translation into English by Ro land Treger of Dr. Yosef Garfinkel's Article 





-~--~ -' I ~ r ~ '-t.;· ,~ ":~!ר~' Z '?:;::; ~-.:.;; :. ..:' .~. 

( r r -fןרr -;ר r -( -;'.-r ~ 'ri-r ~ rr-rrr' (-"'r-r"' ' 
1 " '. (" I I j ,;." I ,.. t' , I :' :: ! ה.~ I ~ I '. r ז{ ;;.,, " " f I t .' l' r-, 

. '." ....., . . .~ .... ". .-, 

לאסי i1באלס

n חןלn 1ןרר ' 

פילסיס

ג'אז

i1 ןn פןזיציה

n ןר\J ית 1גןפןת

ה J\ן 1תכתב

רפרסןאר

רייז i1פלרג

n 'ןסi1 הןכליהi1 שה

ה i1ןס' nןהחןל nהתןלרןת

בנרות.מנמתקיימתוכןומעלה,א'מכיתהילדיםלומדיםאולפן
לריקודכהכנההשבועימותכלבמשךהמחולסדנתפועלתהאולפןתרבמסנ

לימודאלחרשלושאולשנתייםהמחוללסדנתתלמידים.מתקבליםמקצועי
(ילדיםשונותלקבוצותמפנשיםמקיימתהמחולסדנתבמחול.קודם

קהל.בפנילהופעותנחשפיםהסדנאתלמידיועוד).מוריםתלמידים,

ומחוללמוזךקההאולפן
בית-שאובקעתאזוריתמועצה

-04 .סל  04-6587847פקס: 6588343

גלעדשאילבהנהלת

הלדמןדמקציעית
למחולמבוא
תנועהמשחקי

קלאסיבלס

מודרנימחול

ג'אז

יצירה

העשרהתוכניות

בבגרותגמרעבודות

תלמידיםמופעי
וילדיםלהוריםתנועה
ארצייםכנסיםאירוח

המירדםציית

גולדוויואליזבס

גלמןאורה

וייסנברגשרה

לינצקיאפרת

פרץרותי

צוקענת

צ'רניאקגלינה

קורורימונה

שסרןנורית

וחזרותלסדנאותהמקוםלהשכרתאפשרות

בסופי-שבוע:אוהשבועבמשך

וממוזגים.נוחיםגדולים,אולמות

 .הסביבהבישוביזוליםאירוחחדרי



יJ.נ Iטרמ-
E!JI! ~·נ-מ---~-----! ·I • ם~ 

עכשוויתלאמנותעתכתב

 :אל

 , 1המלךשלמהרח' ,א wתחזותיתלאמנותמרכז

 03-5254191 :טלפקס 64377אביבתל
rakele@netvision.net.il 

 wטרמינל wעלמנוי.לחדשעל.לחתוםברצוני

גיליונות) 3 (ח Wש 135משלוח:כוללמנוימחיר

קודסימ:גליוגותלהזמיוברצוגי

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 . nש" 45משלוח)(כוללנליוןלכמחיר

 _ _____טלפון _________שםהסנוי:פרטי

 _ ___מיקוד ______________כתובת

.. _ ...... . 

בי!חיממפגשנוצרהיהמהפעםחשבת

 1היוצרתהעבודהועושרהיהודיתהמחשבהעומק

ולמחוללתנועהמדרשבית

אתניגווןעםמודרנימחול •

אימפרוביזציה •

כוריאוגרפיה •

המקורותמתורתנועתיעיבוד •

קיטיידוסיישין •

בתנועהמודעות •

אימפרוביזציהקונטקט •

אותנטיתתנועה •

בתנועהונפשגוף-"שינוי" •

תחומירביוצרמדרשבית

ובימוימשחק-דרמה.

קומפוזיציהבצבע,עבודהרישום,-ציור.

שוניםבחומריםהתנסות-פיסול.

יצירתיוריקודאימפרוביזציה-ריקוד.

תסריטאותמחזאות,שירה,-כתיבה.

בדרבוקותונגינהקוליתעבודה-מוסיקה •

העבודהעליהודימבט-המקורותמן •

היוצרתהפנימית

ותנועהמקצבלמוסיקה,מדרשבית

מוסיקליככליהגוף •

וריקודתיפוף-קצבסדנת •

קומפוזיציה •

מקורותשליוצרלימוד.

קוליתעבודה •

ומקצבמחול •

בתנועהראשוניות •

ובמחולבמוסיקהדיאלוגיאלתור •

ומקצועדגרחבהוראהצוות

המרכזןבא'זןרב'רןשל'םמתק"מ'םהל'מןד'ם
 . yק'ןקןרסבשבןעמרןכז'ןםשלבמתכןנת

מתק"מ'םןלמחןללתנןעההמדרשבב'ת
 .אנגל'תלדןברןתןתןכנ'תערבש'עןר'גם

מןגבל.המקןמןתמספר

 02-6223363 , 02-6720827ולהרשמה:לפרטדם

o 



העתיםביכורילממולהמרכזבשיתוףלגוערמגות Kותרבותעל O-מ I"Kמת

 2001י, pלמורימ-השתלמויות

לולים: oמשגיבתהשתלמות
באוש.פיגהשלרפרטוארור Yושמודרגיור Yש

iיורטלנדאדמורה:
 11 : 45-1 5:00ות: Yהשביו

אימפרוביזציה.קוגטקטור Yושמדרגיור Yש

בורשטיי.ואריהiיורטלנדאדמורים:
 10:00-14:00ות: Yהשביו

 "ורטלנד Pאד •
 .,פיגהשלבלהקתה(!בד
חזרותמגהלכרקדן,באוש
tבאתגיהלהלהקה.שלומורה

 ...למחולהאקדמיה
 •למודרגימורהברוסרדם.
 :tה(!ולם.ברחביהמלמד

טיי.בורשאריה

שלבלהקתוסולוהיה
אמאגאססואושיו

ג'וקו),סנקאי(להקת
במופ(!יורוקדיוצר

ברחביאימפרוביזציה

לתנו(!ה.מורהה(!ולם.

!> ,. 
=c 
".. 

ולכוריאוגרפיםלמחוללמוריםד Yמיוהקורס
 29.7.2001-3.8.2001התאריכיםביואביבבתליתים Yהביכורילמחולבמרכזיתקייםהקורס

התקשר\פ'ס
.{וס

0 '(;) 
 (פ~





~ 

~חן
האוסרהבבית
הבמהלאמנויותבמשכו

@ oudJO dב~ D ~ בםרנd@O ~ D[Q)@OO 
2? ffiנ LJUrP ffi2 נ?DOU[Q) 

0[pOU בdD ~ 1JUO U ~ [Q) בd(]) OO @ . 
ממורגדוסהמלוגותמגקה מסרשומרהרוסיהמלט

מקוריותשלנדירהיידוגמה
 " ...אמיתית

מויותדה ...מדהימהיייצירה
באותלהפליאהמעוצבות

אתלטי,בריקודביטוידייל
 ." ...מהינשועוצרזורם

, M aggie Foyer 
1998 , Dance Europe, November 

מצליחמזל-ברכוריאוגרףכללייסררההפקהאתלראותיירוצו
נשכחים-בלתישנייםאואחדרגעלעורר .הרוסי"המלטשלהמדהימה

דימוייםלנומציגבאראחת.ביצירה
הפסק".ללאכאלו

ive Barnes, New וC dman, The Perfoming וis (io וPhyl 
2000 York Post, y, November, 1999 וarts Week 

Emma Bums, 
Gairrhydd, U.K. ,2000 

מקומנםאתהבטוחובעוצומה!המנוווםמנורת
 03-6927777בעולם.הווצרוםמוטבעםמלהובה,מחוללעונת

~ 


