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הפיעליתהנפשית

ההפקותבמרביתהשתתפה-אלדורבינ

שלהתנועהבמאית .זיו-איילרותשל

רוקדים""הערבובהןרבות,הצנות

מחולמבקרתהלבנים".הכיטאותו"טמטת

 ."העיר"עיתוןשל

המחולמנמותממקימי-לנדרוניתד"ר

למחולהמנמהמנהלת .באר')התיכוניות

שלהמחולואנטמבלותילאמנובאקדמיה

בנרמניה. ] Remschied [רמשיידהעיר

מחול.בנושאמאמריםלפרטםמרבה

תורבוטלוויזיהרדיובתוכניותהשתתפה

 .ובחו"לבאר')

ישראלתויררבשנשרתמ-רבותסיוי

לאשרילבקותתרבוכתב .במוטקבה

פרטםהרוטית.בשפה"וטטי"ובעיתון

ואופרה.מחולשאובנםירבמאמרים

שלותיאטרוןמחולמבקר-מנורגיוראבהרכברקדנית _אלקייס-רונןאשרה
העיתון·טנירתועד-1970מהמשמר""עליצרה .בת-שבעלהקתשלןוהראש

8  _ ______ '~ל'~א~ר::..:ש~י-=ב~ל_חו_מ_'_'--,-ון_ת_נש_ה_ך--=-ר_עו_ו_ד_ט_י_מי-:_"-עבש_בתללהקותרבותתואונרפייר--

--------------הרבעוןעורךובהמשך ) 1993-1975 (ותיאטרוןהקיבוציתלוהמחלהקתבת-דור,

יוע') .) 1998-1993 (בישראל""מחולשלהמרכזיותמהדמויותענבל.מחול
כתבי-כמהעבורכותבלמחול.הטפרייה .בישראלתיאטרון-תנועה

פרטם .ובאמריקהבאירופהלמחולעת

מחול.בנושאטפרים
בשנים:וכוריאונרפיתרקדנית-אשלרות

עם"לרקודהטפרמחברת . 1987-1970

באר')-האמנותיהמחולראשית-החלום

שלמחולמבקרת ." 1964-1920ישראל

שלאמנותיתמנהלת .")'ראה"עיתון

חיפה.אוניברטיטתשלאטקטטהלהקת

מחוליועצת-בילסקי-כהןרתל

כרם,במכוןמרצהישראל,לפטטיבל

וןן,מכובצלאלולעיצובלאמנותבאקדמיה

במרכזלמדהנתה.ומכוןלעםאמנותליר,

 .באננליההתנועהלאמנותלאבאן

 .ומוטיקאיתעיתונאית-בהירמאיה

בשםעטהמפרישיריםעםדיטקהוציאה

אחרונות"ב"ידיעותכתבהללב"."קרוב

 . 1999-1982השניםבין

בת-שבעבלהקתרקדה-דור-כהןאליס

מורהעבודות.מטפרללהקהויצרה

 .אורותבמכללתלקומפוזיציה

ומפיקתטריטאי-(שטיינברג)הרלבשי

תוארבעלהישראלי.הטרטיםבשירות

ב"דברכתבובקולנוע.בפטיכולוניהראשון

העיר".וב"כלראשון"

 ,מחולדרךחינוךמלמדת-נהריןצופיה

אורנים,בטמינרוכוריאונרפיהקומפוזיציה

הטפרובביתבתל-אביבהקיבוציםבטמינר

הטפרמחברת .יליןתלמהע"שלאמנויות

 .בתנועה"יצירהתהליכי-למחול"הזמנה

האקדמיהבונרת-עמיתליאורה

עובדת .בירושליםולמחוללמוטיקה

אריאלה.בביתלמחולבטפרייה

וכוריאונרפית,רקדנית-ז"לסגלרוני

התנוררהכהן.ירדנהשלתלמידתה

טפרביתייטדהשםבשווי'),רבותשנים

וה--60הבשנותולהקה.מוריםלהכשרת

נדולהלהצלחהשלההטולוהופעותזכו 70

באירופה.

ומורהכוריאונרפית-קולסיקי

בת-בלהקתהועלויצירותיה .לקומפוזיציה

מחולותיאטרוןבת-דורלהקתשבע,

ע"שלאמנויותטפרבביתמורהענבל.

 .יליןתלמה

נעתון.באולפןמחוללמדה-רוטמןיונת

ובטפרותבתיאטרוןראשוןתוארבעלת

לתוארטטודנטיתחיפה.באוניברטיטת

 .שני
ומנהלתמייטדת-לנדאואריקהד"ר

ולמצוינותליצירתיותנוערלקידוםהמכון
ריקודיתנועתמוותיקי-רונןדןד"רהטפרביתתל-אביב,טתיבאוניברט

והאמנותהתרבותאנףכמנהלכיהןהעם.העתבכתבימאמריםפרטמהלהנדטאים.
 1977-בשניםוהתרבותהחינוךבמשרד"האומ')הטפרמחברת .בעולםביליםוהמ

 C.O.F.Fלראשהתמנהלאחרונה . 1998 .מוכשר"תולהי

בישראל.

 :טעותתיקוני

למחול"מאנטומיה-הי"קינטיולונבמאמר

היהצריך 5עכשיו"ב"מחולשהתפרטם

במכללתולתנועהלמחולהמטלולכיןיילצ

 .-1978בנוטדהקיבוצים

 :חדש"מחולבמאמרחוברת,באותה

ךירצרופי"איהבמחולעכשווייםזרמים

ה-מנהלאלטטוןרד'ריצ-להופיעהיה

PLace שנכתב.כפיולא
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היוצריםואשר ,האחרוןבעשורעדיםאנולההישראלי,במחולהפריחה

שלשניםעשרותמאליה.מובנתאינהישראלים,הםבמסגרתהוהמבצעים

ויכולתיצירתיותשלשילובשאותועדחלפו,דרךחיפושיושלומורדותעליות

מימוש.לידיבאטכנית

 ,שהתאפיינהבתקופהמדובר .בישראלבמחולפרקלהאיראנסה ,זהבמאמר

ומאיד,ךישראלים,כוריאוגרפיםשלהיצירתיתביכולתםאמוןבחוסרמח,ד

 ,זהזמןפרקהמופע.ומקצועיותהרקדניםשלהיכולתמבחינתעצוםבשיפור

 ,-1977בוקצובת-שבעלהקתנוסדהבההשנה ,-1964בתחילתו ,לתפיסתי

שהביאהבארץ,המחולאל 'הפרינגבפריצתבבירורלהבחיןניתןשבההשנה

 ,החלוציתהתקופהשביןהזמןפרקזהמקומית;יצירהשלצמיחהגםעימה

שפעל ,האחר"ייהמחולשלתחילתולביןההבעה"חוליימסגנוןעםהמזוהה

 __ ____________________________________ ~ת.~ו~ל~בי~ו=מ~ה~ת~יו~ע~ו~המ,קצללהקות ~

אשלרןת

התמסדןת
 :ציה Tרליןצבט
בישראלמחןל

1977-1964 

הישראליהחלוציהאמנותיהמחולשל ) 1964-1920 (שנותיווארבעבארבעים

בלהקתהקמתועדאגדתימברוך- ] Ausdruckstanz [ההבעהמחולבסגנון

עשרוובארץפעלואלהבשניםאישי.וביטוייצירתיותעלהדגשהושם-שבע

רקדובהןלהקות,עםאוסולובערבישהופיעואינדיווידואליסטים,יוצרים

ליציבחשיבותהמשניתהיתההטכניתהיכולתיוצרים.אותםשלתלמידיהם

המחולשלבשניםשמדוברלזכור,ישאישית.תנועתיתשפהאחרולחיפוש

המודרניהמחוללרקדןטכניקהלבנייתהוראהומתודות ,האירופיהמודרני

וגמישמוסיקליכשרון-טבעיתבעיקרההיתההיכולתבנמצא.היולאעדיין

היהדגשבמוסיקה.שלווגימנסטיקהשלשונותבשיטותנעזרהטכניהאימון

 .היצירתיתוהאמירההבימתיתהאישיותעל

ולהקוגראהםמרתהשלהראשוןהביקורעם ,-1956בהסתמנוהמהפךניצני

שלפטרוניתהרוטשיל,דדהבת-שבעהברוניתביוזמתשנערך ,הסיור ·בארץ

יהמחוקהילייתידיעלההבעהמחוללדחייתוהביאעזרושםהותיר ,גראהם

נמוכה,טכניתיכולתבעלי ,חובבניםרקדניםשלמחולייבושראתה ,בארץ

נטישתשלתהליךהחלכן,כמו ."מוגזםבאופןשלהםהרגשותאתשרקדו

רקדניםשלונהירתםההבעהמחולעםמזוהיםשהיואמניםשלאולפניהם

הראשונותוהמורותמארה"ב,עולותאז ,גלוקורנהשחםרנהשללאולפנים

לניונסעוישראליםרקדניםהאמריקאי.המודרניהמחולסגנוןאתשלימדו

בהחדש.הסגנוןאתללמודולג'וליאר,דגראהםשלהספרלביתבעיקר ,יורק

סגנונהעלבהתבססהבת-שבע,להקתאתרוטשילדדהבת-שבעיסדה 1964

וכמצייןההבעהמחולעידןאתכמסייםזהבתאריךלראותניתן .גראהםשל

האמריקאי.המודרניהמחולבהשפעתמחול-חדשעידןשלתחילתו

וקבוצותרסיטליםשלשפעבמקוםבארץ.המחולבתמונתלשינויהביאהמהפך

הלהקות-70השנותותחילת-60הבשנותהוקמומקומיים,יוצריםשלקטנות

 ,מכןלאחרשניםושלושבת-שבעלהקתנוסדה-1964בכאמור, !המקצועיות.

להקתנוסדה-1977ב .) 1967 (בת-דורלהקתאתרוטשילדדההברוניתייסדה

להקתהוקמה-1971ובמרקמןוהללימפולסקיברטהידיעלהישראליהבלט

מלהקתאפרתימשהפרש-1975בארנון.יהודיתשלבניהולההקיבוציתהמחול

לדממה.קולהקתאתוהקיםבת-שבע
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הקיבוצ'תהמחוללהקתאורן,הדהמאת ) 1977 (המצטרפים""הפרטים

The Kibbutz Dance Company ח,The Sum of the Parts" by Hedda Ore " 



אורן,הדהמאת

אגור'עקבצ'לוס:

" Dance and Voice " 
, by Hedda Oren 

photo: J. Agor 

אגור'עקב :צ'לוס , 2בת-שבעלהקתכפר',ל nרל nרמאת ) 1977 (שדות""עוד

More Fields" by Rachel Cafri, Batsheva 2, photo: J. Agor " 

שלהנדיבההתמיכהובת-דור.בת-שבעהיוהמובילותהלהקות

להפקההנוגעבכלמעלהאותןהזניקההלהקותבשתיהברונית

להקותשרקגבוהים,סטנדרטיםונקבעוהאמנותית,ולפעילות

עלנתמכושלאהאחרות,הלהקותבהם.לעמודיכלוהיטבמתוקצבות

דלים.בתקציביםלהסתפקנאלצורוטשיל,דדההברוניתידי

רקדנים.להיותשביקשוצעיריםעבורמסגרותיצרההלהקותהקמת

לרמההגיעוולהפקהלביצועהנוגעבכלהאמנותייםהסטנדרטים

מפתעלישראלאתהציבובחו"להלהקותסיורימכובדת.מקצועית

ספרביתהוקםבת-דורלהקתלצדהשתפרה:ההוראהרמתגםהעולם.

ל. IIמחןמעוליםמוריםללמדהוזמנוובומקצועייםרקדניםלהכשרת

המודרניהמחולשלהטכניקהבהוראתהתמקדההלימודיםתוכנית

 IIבלונדוןהמלכותיתהאקדמיה IIבשיטתקלאסיבלט ,גראהםבסגנון

] Royal Academy of Dancing - R.A.D [ אלוויןשלבסגנונםאז'וג

הניבהספרבית .] Louis Luigi [י'לואיגולואי ] Alvin Ailey [איילי

שלהמרכיביםוהכרתהקומפוזיציהתחוםמאומנים.רקדניםשלדורות

טופל.לאהתנועהמדיום

שבכלהריחיוביות,לתוצאותהמהפךהביא ,הטכנישבתחוםבעוד

המקומית.היצירהמעייןיבשמקומיים,כוריאוגרפיםלצמיחתהנוגע

שכאמור ,ההבעהלמחולביחסבארץשהתפתחההשליליתהגישה

תחושתהטכנית.היכולתשליתרהלהדגשההביאה ,ביצירההתמקד

התפיסהשרווחהעד ,גדולהכההיתההיצירתיתהיכולתלגביהנחיתות

 .מקצועיותלהקותעםלעבודדיומקצועןיהיהל IIמחוכוריאוגרףשרק

רגלדריסתניתנהלאההבעהמחולסגנוןשלהוותיקיםלכוריאוגרפים

ישראליםשלהאפשרותליצור.רובםחדלוובהדרגההמובילותבלהקות

בבחינתהיתהובת-דורבת-שבעבלהקותככוריאוגרפיםלהתפתח

ולאבמשורהזאתוגםבלב,דהלהקהלרקדנישהוענקהפריווילגיה,

בתחוםוהןהביצועבתחוםהן ,המקצועיתהפעילותשכלמכאן,לכולם.

שלארקדןבלבד.הממוסדותהלהקותבמסגרתהתקיימה ,היצירה

אוכיוצרמחולקריירתלפתחהיהיכוללא-ללהקהלהתקבלהצליח

יוצרככוריאוגרףלהתפתחסיכויעללדברשלא ,ללהקהמחוץרקדן

המקצועיות.בלהקות

- I ! ~. '"". ." " ,=,,,זז

 1 •ג.ו ,,: ;~~ ~ ~~ .
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 ) 1977 (נפר'רחלמאת"הדמנונ"

אשל,רותרקדנ'ת:

אשלראובןצ'לוס:

he Demagouge" by Rachel "ז

, Cafri, dancer: Ruth Eshel 
photo: Reuven Ehsel 

בהכתבה- IIללהקהמחוץחייםהיש IIהכותרתתחת-פרסמתי-1981ב

עםלהתמודדייאלצו ,רקדניםלהיותהמבקשים II :השארביו ,נאמר

מעטעוד ...בימינוזואמנותבהישמצ ,הקשיםהטכנייםהאתגרים

הממתינה ,המחולללהקותמסביבהגדלהמהצמחייהלחלקויהפכו

היחידההמסגרת-ללהקהלהתקבלכדיושניםחודשים ,שבועותבמשך

שיתקבלוהמעטים ...הבמהעלולרקודחלומםאתלממשיוכלובה

הכוריאוגרפיםורצווהלהקהשמדיניותמהרהעדייווכחוללהקה

אםשרק ,דוממיםלצבעיםדומיםהםלגביהם.הקובעיםהםהשונים

בלהקהתלותם ...תגלהייופיים ,חייםבהםחיויפהציירבהםשתמשי

שהםכפישחונךרקדויעשהמהיעשו?מהיעזבו.אם .מוחלטתהיא

מנוףיהיהשהמחולבמקום ...להקה?ללא ,טכניקה]על[רקחונכו

האימוושאחריותרקדניםיצרנו ,וסקרנותהזהע ,חייםלשמחת

 2 ."גופםאתועיצבהמחשבתםעלהשתלטה

בכמותביניהוהתחרו-ובת-דורבת-שבע-המובילותהלהקות

הועלו 1977-1964השניםביול. IIמחוכוריאוגרפיםשלוביבואהבכורות

םיוצרישלומהשימשלחותפ 3ל.חומתויציר 88עבבת-שתקהלב

 ן'),·ד ~

חלק .ל IIמחוכוריאוגרפיםשלוהשארישראלים

שניםבאותוהיוצריםמבכיריהיוהללומהכוריאוגרפים

גלו ,] Jose Lim6n [למווחוסהגראהם,מרתהובהם

וו'וגז] aLLey Beatty [ביאטיטלי ,] GLenז etLey [טטלי

 ] Robert Cohan [קוהורוברט ,] John Cranko [קרנקו

להעמידהסכמתם .] Jerome Robbinsרובינסרום'וג

המוניטיואתהעלתההצעירותבלהקותעבודותיהםאת

גםהיואךאמנותי.לביצועאתגרוהיתההלהקותשל

היוכברהטובותששנותיהםל IIמחוכוריאוגרפים

שהלהקה ,ל"מחוצעיריםכוריאוגרפיםגםוהיומאחוריהם

 .ניסיוובולצבורמקוםלהםשימשה

היתהשבהו ,בת-שבעלהקתשלהראשונותהשניםבשלוש

רקדניםעודדההיא ,ללהקהקשורהרוטשילדדה

וראתהההבעהבמחולזלזלהרוטשילדליצור.מהלהקה

שבפיתוחלחשיבותמודעתהיתהאבל ,חובבניםבאמניו

המחולסגנוועלהאמוניםצעירים,יוצריםשלדור

ליצורהזדמנותלהםשניתנההרקדניםביו 4האמריקאי.המודרני

ומשהאלקיים-רונואשרהשינפל,דרנה ,גלוקרנההיוכוריאוגרפיה

והתרחקהבת-דורלהקתאתייסדהרוטשילדשדהאחריאפרתי.

מנהליםשלגדולהמתחלופההאחרונהסבלהבת-שבע,מלהקת

 ,הישראליםשלהאמנותיתהיכולתלגביהספקניהיחס .אמנותיים

הניהולליכולתביחסגםאלאהיצירתיבתחוםרקלאהתבטא

ניחול IIמחוכוריאוגרףשרק ,היתההרווחתהתפיסההאמנותי.

-70השנותובמחצית-60הבשנותמקצועית.להקהלנהלבכישורים

ווקרנורמו ,] Jane DudLey [דאדליייו'גבת-שבעאתניהלו

] 69-70 , i[Norman WaLker 70לותרויליאם-, WiLLiam Louther [ 
היוחלקם .] Brian MacDonaLd , 71-74 [מקדונלדבריאו 71; [

 ,הלהקהאתניהלובההקצרהבתקופהאשרבעצמם,כוריאוגרפים

עמדלאמקומייםאמניםשליצירהועידוד ,משלהםיצירותהעלו

 5 .מעייניהםבראשדווקא

בלטרקדנית ,אורדמואנט'זהאמנותיתהמנהלתהיתהבת-דורבלהקת

 89בלהקההועלו 1977-1968השניםביואפריקה.מדרוםלארץשעלתה

 ,בת-שבעללהקתאופייניתשהיתהתופעהחזרהבבת-דור 6מחולות.

יצירהדודיע .ל IIמחויוצריםלטובתלשלושהאחדבערךשליחס ,דהיינו

אלהובשניםבבת-שבעמהמקובלאפילופחותהיההלהקהחבריבקרב

ויגאלעבודות) 2 (מאוריהודהעבודות), 2 (אורדמוהלהקה:עבוריצרו

 'אחת).(עבודהפרי
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והרמת'מולהצ'לוס:בת-דור,להקתשרון,מ'רל'המאת ) 1976 (מה" T"פר'

: Prisma" by MiraLi Sharon, Bat-Dor Dance (ompany, photo " 
MuLa & Haramati 

ישראליסלכוריאוגרפיסרקניתנהובת-דור,בת-שבעהלהקות,בשתי

ליצור.אפשרות-בחו"ללכןקודסיכולתסאתשהוכיחו-בודדיס

ללהקותעבודותשהעלה ,] Domi Sofer-Reiter [סופר-רייטרדומי

בת-דורללהקתיצר ,והסקוטיהאיריהבלטלהקותובהן ,ל"בחו

סאגאןהילג'יןהאמריקאיהכוריאוגרף .) 1977-1964 (מחולותארבעה

] Gene Hill Sagan [ בת-הלהקותעבוריצרץ,בארשניסמספרשחי

עבודותיצרהשרוןמירל'ה 8ישראלי.הוהבלטהקיבוצית ,בת-דור ,שבע

שלבמופעיסרקדהלכןשקודסלאחרדור,ובתבת-שבעללהקות

 ] Murrayלואיסמאריושל ] Alwin Nikolais [ניקולאיסאלווין
] Louis . משלהלהקהלשרוןהיתה-60השנותשלהשנייהבמחצית

בעבודותאלה,להקותשלהרפרטואראתהעשירההיאיורק;בניו

לחדשניתושנחשבהבארה"באזשנשבההחדשההרוחאתששיקפו

גסישראליסאמניסעספעולהלשתףלחזורשישטענהשרוןבארץ.

 9הבמה.ותפאורתהמוסיקהבתחוס

8 

כלכמעטהיו ,הקיבוציתהמחוללהקתשלהראשונותבשנותיה

ביוצריסמדובר ,ובת-דורבת-שבעללהקותבניגודישראליס.היוצריס

עופרהלין,חרמונהארנון,יהודית ,ביניהסבלהקה.רקדניסהיושלא

עסמזוהותהיוהראשונותשלושאלקייס.ואשרהאורןהדהאכמון,

נבעהמקומייסיוצריסעלהלהקההסתמכותההבעה.מחולסגנון

מקומית,יצירהלפתחמהרצון-אידיאולוגייסמטעמיסאמנס

מהיעדרגסמרובהבמידהאבלקיבוץ,חבריוצריסילעודדמהמחויבות

הראשונהשבמחציתלזכור,ישמחו"ל.כוריאוגרפיסלמימוןתקציביס

לאהס .קיבוציסיבנכולסעדייןבלהקההרקדניסהיו ,-70השנותשל

הלהקהביןהשבועאתלחלקונאלצויוסמדילחזרותלהיפגשיכלו

נחשבהוהלהקהנמוכההיתההטכניתהרמהץ.בקיבועבודהובין

עלהלהקההתבססות Jסמקצועית.ותיולהלפרוץהמנסהלחובבנית,

בשניס ,הירודממעמדהכחלקהתקבלהמקומייסכוריאוגרפיס

לקיומה.הראשונות

הקלאסי.הרפרטוארמתוךקטעיסשוחזרוהישראליהבלטבלהקת

כוריאוגרפיסהובאו ,הדלהתקציבוחרףבעצמהיצרהלאעדייןימפולסקי

שראג'אניןהצרפתיסהכוריאוגרפיסביניהס ,ללהקהליצורבודדיס

] Janine Charrat [ לאזיניויוסף] Lazini [. שהיה ,הישראלילבלטבניגוד

אפרתימשהיצרשבהלהקההיתהקולדממהלהקת ,רפרטואריתלהקה

להקהלעזובשהעזרקדן/כוריאוגרףשלחריגמקרההיהזהבלבד.

בעיקריצירותיוהתפרסמושניסבאותן .משלולהקהוליצורממוסדת



 ,ענבלללהקתןאילן ;בלהקתןשןמעיםןלאשןמעיםרקדניםביןהשילןבבזכןת

 ,ןמקןמייםתימנייםאתנייםמןטיביםעלשהתבססה ,ןתיאמנמחןללהקתשהיתה

בלעדית,הכמעטהיןצרתתנאילןישרההיתה

ליזןםמקןמייםיןצריםשלניסיןנןתמספרהין ,המקצןעיןתללהקןתמחןץ

בתל- ) 1968 ,ןירןשלים"(ייצןראלסקןבסקיןנעמישחםרנהןביניהםפרןיקטים

חןבבנןתשביןהתפרקןעלשפעלןלהקןתלהקיםניסיןנןתגםהיןאביב,

ממהמשמעןתיבאןפןשןנההיהלאסגנןנןבןדדים,מןפעיםןהעלןלמקצןענןת

גםכמןההפקה,ברמתמשמעןתיפערהיהאבל ,המקצןעיןתבלהקןתשהןעלה

ניסיןנןתמספרהיןבחיפהגםכספית,תמיכהכלללאפעלןהןהביצןע,ברמת

להקה ,) 1968-1967 (מחןלתיאטרןןאתייסדהאלקייםאשרהלהקןת:להקים

לןטמןןקאישןברטליאה ,ידיעלנןסדה ) 1970-1968 (חיפהלמחןלקאמרית

בלטאתשןברטהקימהןבהמשך ) 1975-1970 (הרקדניםבימתאתייסדן

שייסדהזמננן,בןלמחןלירןשליםלהקתפעלהבירןשלים ;) 1980-1975 (פיקןלן

גםןפעלה ,) 1978-1963 (לןי-אגרןןחסיה

שביצעהקאמריריקןדקבןצת

תנןעהבכתבחןברןאשרקןמפןזיציןת

עלעבדןהלהקןת ,אשכןל)נןעהידי(עלאשכןל-ןכמן

בןדדיםמןפעיםהעלןרבים,חןדשיםשלהןהתןכניןת

מזערית,תקשןרתיתלהתייחסןתןזכן

ללהקןתמחןץמקצןעייםחייםלפתחיכןלתהיעדר

גיןראכתבלהתמסדןת,הרקדניםשללשאיפההביאה

ישראלית-טיפןסית,תןפעהאןתימטרידהיירבןתמנןר:

האחרןןלזמןעדלהתמסדןת,רצןןכאן:אןתהשאכנה

במסגרןתהיןצרתהפעילןתכלכמעטהתרכזה ) 1981 (

קןדם ,חיפשלפרקןשהגיערקדןהממןסדןת,המקצןעיןת

הקבןעה,הלהקהשליחסיתהשקטיםהמיםאתכל,

המרכזי,היעדהיהזה-טןבהטכניתלרמהלהגיע

היצירה",!!עלהאפילהביצןע

הלהקןתדלתןתעלהתדפקןרביםצעיריםרקדנים

בת-שבעהיןהמןעדפןתהממןסדןתהלהקןת ,המקצןעיןת

התחרןתהרקדנים,מרביתלהתקבלניסןאליהן ,ןבת-דןר

ביןבזמנןששרתההמתןחהןהאןןירההלהקןתשתיבין

המחןללהקתהצעירים,הרקדניםעלהכבידן ,שתיהן

הקיבןצית,התנןעהלרקדנירקפתןחההיתההקיבןצית

חירשים,עםבפרןיקטיםהתמקדהקןלדממהלהקת

(באןתןהבלטסגנןןעלהתבססההקלאסיהבלטלהקת

מספקתברמהקלאסיבלטרקדנישלדןרבארץגדללאעדייןשנים

ענבללהקתןאילןמחן"ל),עןליםרקדניםעלבעיקרהתבססהןהלהקה

היתהןבת-דןרבת-שבעללהקןתשהנהירה ,מכאןאתני,במחןלהתמקדה

הרביםהצעיריםשלהדרישהאתלספקיכלןלאהלהקןתןשתיגדןלה

המקצןעית,לבמהלהגיעשביקשן

סק'ובאלסק(עמ'מאת ) 1968 ( "םשל'וו'ר"צור

yre and JerusaLem" by Naomi ALeskovsky "ז

ה-בשנןתכמן ;שינןישלתחילתןמסתמנת-70השנןתשלהשנייהבמחצית

יעדיאך ,בחן"לללימןדיםצעיריםרקדניםיצאן ,-70השנןתבתחילתגם , 60

כדיגראהםשיטתאתללמןדהצעיריםיצאןלכןקןדםאםהשתנן,הלימןד

נסעןהצעיריםמרבית ,שכעתהרי ,המקצןעיןתבלהקןתןלרקןדלארץלחזןר

במחןלהחדשןתהמגמןתעלמקרןבןלעמןדככןריאןגרפיםלהתפתחכדי

הפןסט-מןדרני,
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נפתחראשית,סיבות:מספרעמדוהלימודיםביעדיהשינוימאחורי

האפשרותנפתחהובכךמקצועיים,רקדניםשהכשירבת-דוראולפן

גברה ,שניתגבוהה;ברמהטכניתיכולתולבנייתגראהםשיטתללימוד

רעבנוצרועימהבעולםהחידושיםאחרמפגרבארץשהמחולההכרה

גראהםעםהמזוהההמודרני,האמריקאיהמחולמןאחרמחוללהכיר

בוללמודמקוםבארץהיהלאכ,ךעלנוסףשלה;והקולגים

אתהגבירהצעירהישראלילכוריאוגרףהשליליוהיחסכוריאוגרפיה

תומכת.בסביבהוליצורללמודרצונו

כפרירחלוהכוריאוגרפיתהרקדניתפרידמן.לורימאתוף""מעופינזלי

רנההופיעהמכןלאחרשנהמעבודותיה.'!שהורכבבערבהופיעה

מירייצרה 2בת-שבעבלהקת ,) 1978 (סולו"שלייחוטיםברסיטלשינפלד

אתיצרהאורןוהדהתיאטרון-התנועהבסגנון "באניניייאאתמאגנוס

אשל).(רותורקדניתעציון)(עדיזמרתעםמשולבמופע-ומחול"ייקול

לראותשניתןהאחר",המחוליישלוהבודדיםהראשוניםהרסיטליםלצד

המסגרת 2בת-שבעלהקתהיתה ,הפרינג'שלתחילתואתבהם

האוונגרדיים.היוצריםבקרבהציפיותמירבאתשעוררההאמנותית

ורקדניםיוצרים 13בת-שבע.שלכלהקה-בת-1977בהוקמההלהקהכוריאוגרפיותשלקבוצהלארץחזרה-70השנותאמצעלקראת

בשנתייםשנוצרוהעבודותומרביתדלתותיהעלהתדפקוצעיריםאורןהדהקאנינגהם,מרסאצלשלמדהכפרירחלובהןצעירות,

הפוסט-המחולבסגנוןחלקן ,ניסיוניותעבודותהיולקיומההראשונותמבריטניהחזרהלנדרוניתלואיס;ומריניקולאיסאלויןאצלשלמדה
-----------------------------------------------~----~----------

מטרותיה:עלהלהקההצהירההקמתה,עםותיאטרון-התנועה.מודרנישניתן(השםהחדש"ייהמחולבסגנוןצעיריםלכוריאוגרפיםמקורס

סטודנטיתשהיתהזיו-איילרותהפוסט-מודרני),למחולבבריטניה

רנההבמאיתיורק,ניובאוניברסיטתולתיאטרוןלמחולבחוגים

רקדניתפינזלי,שרוןיורק;בניומאמאלהבתיאטרוןשעבדהירושלמי,

חזרהמאגנוסמיריוהבמאיתלארץעלתהלמון,שלבלהקתולשעבר

 .] Peter Brook [ברוקפיטראצלמהשתלמותמצרפת

יימסתורים"אתהירושלמיהחאןבתיאטרוןזיו-איילרותיצרה-1976ב

מכן,לאחרשנה .תיאטרון-התנועהבסגנוןראשונהיצירה-

שניתן(השםאחרמחולבסגנוןעבודותעםשלימחולרסיטלהתקיים

היצירותאתשכללולתיאטרון-תנועה),הפוסט-מודרנילמחול

לנ,דרוניתמאתקווים"כמוייאנשיםזיו-אייל,רותמאתייהדחליל"

שליידיוקן ,אורןהדהמאתשבורים"ו"קוויםוחיצוני"פנימיייחלל

זיו-רותהעלתהשנהבאותהעבורי.שנוצרוכפרי,רחלמאתדמגוג"

חוזר."ו"כדורנזכרות"ייכותרותאתבית-צבילמשחקהספרבביתאייל

יצירותהבת,להקת , 2בת-שבעלהקתבמסגרתהועלו ,-1977בעוד

מאתיימודרות"כפרי,רחלמאתשדות"ייעודלזמנן:אוונגרדיותשהיו

שרוןמאתיימצוק" ,אורןהדהמאתהמצטרפים"ייהפרטיםלנ,דרונית

 !'1""י~ו'!t-:ר' :J.' ·ם

 ) 1972 (ל'ר'ות""אפ'זודות

להקתשרון,מ'רל'המאת

מולה :צ'לוסבת-שבע,

והרמת'

Lyric Episodes" by " 
Mirali Sharon, Batsheva 

: Dance (ompany, photo 
Mula & Haramati 

ז'ו-א"ל,רותמאת ) 1976 ("מ'סתור'ס"

צ'לוס:זאב',ודודפלוצק'נטעשחקנ'ס/רקדנ'ס:

עצ'וןורה

, Secret Places" by Ruth Ziv-Eyal " 
dancersjactors: Neta Plotzky and David 

Ze'evi, photo: Vera Etzion 

"""""~'ג • ".
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למעצביםלמוסיקאים,לכוריאוגרפים,היתוךכורתשמשהלהקהא.

מיוחדתחשיבותטובה.המקצועיתיכולתםאשרולרקדניםצעירים

ללהקה-רקדניםעתודתתשמשהלהקהב.בסדנאות;לעבודהיוחסה

האם.

ורנהשחםרנהשלובחירתןברורהאמנותיהכיווןהיהלאמלכתחילה

שלהמחולסגנוןעםמזוהותשהיומובילות,ומורותרקדניותגלוק,

ייעודהבמימושקשייםבישרהאמנותיות,למנהלותגראהם,מרתה

מופעיםשלונשנותחוזרותדחיותשלשנהלאחרהלהקה.שלהניסיוני

בת-שבעבמסגרתחזרותלראותלאחרונהליייהזדמןמנור:גיוראכתב

במסגרתהשנוצרוהעבודותהוצגוטרםמהמשוםכיבלב,דחזרות . 2

מחשיפה.זהחשששלמקורומהלהביןקשההמעוניינים.ציבורלפני

ביןמפגששלאפשרותמתןהואניסיוניתבמהשלהרעיוןעצםהרי

כלללאעובד,הואבהבאמנותהמעונייניםאלהלביןמבצע,אויוצר

ורה'תמהמבטיחההמחייבת,הפירמה','חותמתללאמראש,התחייבות

מופענערךעבודה,שלשנהאחרי 14הכניסה".כרטיסלקונההוגנת'

גלפמן,ונטעקופרמןג'ודיתכננוהתאורהאתהלהקה.שלבסטודיו

גדשורביםאנשיםתל-אביב.באוניברסיטתלתיאטרוןבחוגסטודנטיות

אוהדת.לתקשורתזכהוהאירועהסטודיואת

חיפהפיקולו,בלטשוברט,ליאהמאת ,) 1975 ("קופליה"

Coppelia" by Lia Schubert, Haifa Piccolo Ballet " דההפסיקה-1977בגרוע.היה 2בת-שבעלהקתשלהקמתהעיתוי

הלהקהזכתהציבורימאבקולאחרבלהקה-האם,לתמוךרוטשילד

להקהשלהקמתההתקבלהלכן .בלבדמזעריתממשלתיתבתמיכה

בלהקה-הבתלראותמוכניםשהיו ,הלהקהרקדנימצדבתרעומתנוספת

בהםשתתחרהואוונגרדית,צעירהלהקהולאללהקתםעתודהורקאך

העבודותשעוררומהענייןהופתעהבת-שבעהנהלתבתקציביהם.ותנגוס

מזוהותהיוהלהקה-הבתשלהאמנותיותהמנהלותכאמור,הניסיוניות.

שתישלהאמנותיתהוועדהחברימרביתגםוכךגראהםסגנוןעם

האם,להקתלבין 2בת-שבעלהקתביןהקשרבעייתיותעלהלהקות.

"לפתרוןבת-שבע":תחתחנוקה 2ע-שבייבת-במאמרלנדרוניתכתבה

בת-שלמזהושונהחדשאמנותיפעולהקולהינקט ,כאמורחייב,זובעיה

כיגם,יתכןיותר.וחופשיתצודקתפתוחה,תהיהשהתחרותכדישבע,
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יפתחוממילא,השוניםוהתפיסההקוכיישירה,תחרותתהיהלאכלל

 1S.IIהלהקותמןאחתלכלקהלשלשונהסוג

למנהלתשמונתהלאחר , 2בת-שבעלהקתאתגלוקרנהעזבה-1978ב

הבלטרקדניתתפסההלהקהכמנהלתמקומהאתלהקת-האם.שלזמנית

מדוברכי-היתהמינויהעםשקיבלהההנחיהלדבריה,פז.נירההקלאסי

עתודהכרקדניהטכניתיכולתםאתלשפרשיש , IIמתלמדים IIבלהקת

 17ניסיונית.כלהקה 2בת-שבעלהקתעלהגוללנסתםבכך 16ללהקה-האם.

אתעצמועלשייטולוהתרבותהחינוךממשרדדרשתישם ) 1973אביב

סבוראיניכיוםאבללאומי.תיאטרון-מחוללייסדהאחריותמלוא

היאדווקאהדצנטרליזציה ] ... [ההולמתהתשובההיאשריכוזיות

יצירהעלדגששימת ,אפוא ,מתבקשת .האמנותיהנוףאתהמעשירה

שלאוירהגםנחוצהמהםיותראך ,תקציביםדרושיםהביצוע.עלולא

התפתחות.שלבתהליךמצוייםשאנומלמדים,הסימנים ] ... [עידוד

הפעילותגדולים.שסיכוייהדרךשלבתחילתהמצויהישראליהמחול

להעלותשתאפשרמסגרתהקמתהצריכה 'הפרינגשלוגדלהההולכת

18הרחבלקהלאותםולחשוףמקצועייםבתנאיםהמופעיםאת . II מנור:גיוראכתבניסיוניתעבודהכלפיהחשדנותעלII מהלךעדיין

הממוצע,הישראליהצופההאמנותי.לניסיוןחשדנותשליחסאצלנו

אמנותל IIמנכפרוסט,יוסיביוזמת IIבמחולגוונים IIמפעלנוסד-1984בשמנסהמיכללגביסקפטיותמגליםעצמו,המקצועאישובעיקר

 ~~~ת~א~ד~ד~עו~ל~ה~ת~הי~ה_ר~ט~מ~ה~ז.~פ~ון~ע~ד~~~א~גר~ע_ד~לי~א~ל~ש_ם~ל~ו~ה_י=בנ=ו~,~ם~ע~ל~~_ש~י~ם~א~~~ח=ב~ל_ם~קו~מ~ב~.ת~מי~ש~הרשפנקה uהללא ,משלומשהולהראות

והמקצועיתהציבוריתהלבתשומתאתולמקדהמקוריתהיצירהאיננובקיצור,רמייה.שלחשדותבומטיליםלומר,מהלאמן,לו,

להקותבמסגרתבהכרחפעיליםאינםאשרחדשים,וביוצריםביצירות II.18והמוכרהוודאיאתמבקשיםאםכיבחידושים,להסתכןמוכנים

 .הממסדיותהמחול

האשליהמןלהתפכחהמקומייםהיוצריםהחלו-80השנותבתחילת

בעקבותהמקצועיות.הלהקותבמסגרתלהתפתחיוכלשאוונגרד

אוונגרדיותתוכניותתאוצהלתפוסהחלו , 2בת-שבעמלהקתהאכזבה

נפתחוהמקצועיותבלהקותגםבמקביל,לממסד.מחוץשפעלולמחול

יצרו-80השנותבתחילתאפשרויות.יותרמקומייםיוצריםבפני

דוריתאשל,רותלנ,דרונית ,אורןהדהכפרי,רחל ,אייל-זיורותבפרינג'

מירל'ה ,אלקיים-רונןאשרהצוקרמן,נאוהאן-פרידלנ,דסאלישמרון,

לאודליההירושלמית),לוהמח(סדנתקושמןפלורהמרגולין,ירוןשרון,

רמלהתמרלהקתמיאלניק,תמרהספרדי),(מחולדוראןוסילביה

מאגמאקבוצתבן-עמי,תמיתמים,יוסישבע),-בתמיוצאי(שהורכבה

ואחרים.חיפהבלטזימרי,מירבתור),דיתיבדש,רנהבגים,(אור

בהשראתולגיטימציהעידודקיבלוהפרינג'ופעילותהניסיוניהמחול

הצופיםקהלאתוהרחיבובארץ,להופיעשהגיעוחדשניותמחוללהקות

בארץמופעיםלסיורהגיעו-1977בהפוסט-מודרני.במחולוהמתעניינים

ביקרה-1981ב .] Carolin Carlson [קרלסוןוקרוליןקאנינגהםמרס

שלהמרכזיותמהדמויות ,] Meredith Monk [מונקמרדיתבארץ

לרקדניםמשותפתסדנהוהעבירההמטאפורי,הפוסט-מודרניהמחול

במחולהבולטותמהדמויות ,] Kay Takei [טאקייקייולשחקנים.

עבודתהאתהקיבוציתללהקההעמידההמטאפורי,הפוסט-מודרני

II 1982אור) II (. לסיורלהקתהעםבאושפינהלארץהגיעה-1982ב

ג'וקוסנקאישללהקתולארץהגיעה-1983בבישראל.ראשוןמופעים

העלתהמכןלאחרשנההיפני.הבוטולמחוללראשונהנחשףוהקהל

ופרחים",קיץלילחלום IIאת ] Lindsy Kemp [קמפלינדזישללהקתו

ישראל.פסטיבלבמסגרת

שינויחלהאחרונותבשנים IIמנור:גיוראכתבהמסתמןהשינויעל

הלהקותבצדזווית.לקרןהיצירהאתלדחוקלהתמס,דברצון

עיסוקםשעיקר-ומבצעיםיוצרים-מחולאמנימופיעיםהמרכזיות

 II, 58-57במה II (כתבהפרסמתישניםכשבעלפני ] ... [העצמיתביצירה

מקוםמראי

 .) 1949 (ענבלמחולתיאטרווהיתהשהתמסדההראשונההמחוללהקת . 1

 . 24-23עמ' , 1983ב'שראל,,ל nמשנתוולהקה?",ללאםייח"הישאשל,רות . 2

אוקטובר , 4 'מסבישראל,ל nמרבעוו ,בת-שבעלהקתרפרטואררשימתראה . 3

 . 101 96- 'עמ, 1994

 . 1989ינואר ,תל-אביברוטשיל,דדהבת-שבעעםאשלרותשלראיוו . 4

,ל nמרבעוו ,"שלההישראליםוהכוריאוגרפיםשבע-בתלהקת" ,אשלרות ,ראה . 5

 . 92-84 'עמ, 1994אוקטובר , 4 'מסבישראל

עמ' , 2000יולי , 2 'מסעכשי,,ל nמבת-דור,להקתשלרפרטואררשימתראה . 6

81-78 . 

שם. . 7

 .געתוובקיבוץהקיבוציתהמחוללהקתבחצרטמווסאגאוהיליו'גשלאפרו . 8

התפאורועם ,קופיטמומרק ,אבניצביהמלחיניםעםפעולהשיתפהשרווה'מירל . 9

ואחריס.שרירדוד

,ל nמרבעוו ,"בוציתיהקהמחוללהקתשלהפרהיסטוריה"אשל,רותראה, . 10

 . 86-77עמ' , 1996נובמבר , 9מס'בישראל

 . 8 'עמ, 1981 ,בישראל,ל nמשנתוו ," 1980בישראל"המחול . 11

ואורהרותםאראלהשלמחולגם;כללה 1977משנתכפרירחלשלתוכניתה . 12

ברפמו·

 ,אווחיים ,קולבואמיראתהשארביוכלל 2בת-שבעלהקתשלהראשווההרכב . 13

אשל.ורותשפנהוףתרצהמרגוליו,ירוו

 . 12.5.1977 ,המשמרעל ,"ניסיוושלמהותו- ? 2בבת-שבעהולך"מהמנור,ראוגי . 14

 . 15-13 'עמ , 1977 ,בישראל,ל nמשנתוו ,"ניסוייתכלהקה 2בת-שבע" ,לנדרונית . 15

אביב.-תל , 1990מאי ,אשלרותעםבראיוופזנירה . 16

בקולנסגרההלהקההחינוך.במערכתלהופעותמיועדותהיוהתוכניותמרבית . 17

 .-1987בחלושהענות

 , 1981בישראל,,ל nמשנתוו ," 1980בישראלהמחול"תמונת-מצבמנור,גיורא . 18

 . 7 'עמ

אגור'עקבצ'לוס:רוו,רחמ'סגת,גל'הרקדב'ס:גלוק,רבהמאת ) 1966 (באוהל""בש'סמ'מ'ו:

ce (ompany, photo: J. Agor חa Tent" by Rena Gluck, Batsheva Da חRight: "Women i 

'ב'ואטבתצ'לוס:מרגול'ו,'רוומאת ) 1979 (בשכח""זמומשמאל:

Left: "Forgotten Time" by Yaron Margolin, photo: Osnat Yavin 
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שיר,מחול,זהיהיההאמנות,יצירתמולמשתאיםעומדים

שואליםאנופעםלא .תאחראמנותיצירתכלאוסימפוניה,,

מעשהאתהשוושונותבתרבויותהיצירה?נוצרהכיצד :עצמנות

כשרונואלוייחסתוה ,אלוהיבריאהלמעשהבאמנויותצירה

והית.אלחסדמתנתכאלןאמהשל

התהליךמולאלמשתאיםהםגםעומדיםרביםמחולאמני

רקדנית ,] Deborah Hay [היידבורהי.רתצי

וגרףייהכוריאאומרת:נודעת,אמריקאיתוכוריאוגרפית

שעליוחלוללקנהולמשהיצירהתהליךבתוךהנתון

והכוריאוגרף !."הריקודאתלייצרכדיהרוחמנגנת

לאייאניאמר:בלנשיןורג''גהנודעהניאו-קלאסי

המהותיהיבטייהאברמסון:לאריהציירשלכניסוחוהיצירתי,התהליך

 J .המסתורין"קסםהואהיצירהבתהליךביותר

שוניםבניסוחיםועולהחוזרתכוריאוגרפים,עםקהלשלבשיחות

הריקוד?אתיצרתאיךהשאלה:

השאלהתיהפנילכאורה, .האניגמהאתשיאירותשובותפשתייחאניגם

תהליךאתלהביןמבטיחהכדרךנראיתעצמםהכוריאוגרפיםאל

כוריאוגרפיםשלהלן,בדבריםשנראהכפייותר.עליוולדעתהיצירה

התהלי,ךבתוךשוניםלרגעיםאומסוימים,למרכיביםמודעיםשונים

בשלמותו. ,כולוהתהליךאתלנסח ,לתאריכוליםאינםהםגםאך

חלקןשאתרבים,כוריאוגרפיםמפיחלקיות,עדויותמצאתי ,בחיפושי

בושרבכזה ,חידתיהואמחולותעשייתשתהליךמפניכאן.אציג

שיריםםיבאמהיכןידעתילו"אמר:

קרובותלעיתיםלשםהולךתיייה

נאמרו,בההאישיתובדרךאומרם,בשםדבריםלהביא ,האפשרכמידת

ובהירה.קוהרנטיתהיתהתמידשלא

קרשהאמתלה,הןאהרעיןז : ] Jose Lim6n [לימןזחןטה

הקמיצה

ההמשךבדורהחשוביםהמחולמאמני ,וכוריאוגרףרקדןלימון,חוסה

שלתלמידה . 6וה-ס-50הבשנותהברית,בארצות "המודרניייהמחולשל

לימון·חוסהלהקתומנהל ,] Doris Humphrey [האמפרידוריס

נולדאדםבןיי :) 1954 ( "הבוגדייהמחולאתחיבראיךמספרלימון

אניאבל,רעיוןצריךאניבתחילהכוריאוגרף.להיות

עםלתפקדיכולאינניאמוציות.מתוךעובד

מןבאהרעיוןמופשטים.רעיונות

עלמקריאהאושליהחיים

עםחיאנימשהו.

במשך הרעיון

ימים.כשנתיים

אתכופה,ביאוחז

 .כדיבוקבינכנסי,עלעצמו

שוניםומחוותתנועותמנסהאני

ובכלזמןבכל ,ספונטניבאופןבישעולים

 ,משהוכלפימאודחזקרגשליישכאשרמקום.

קריותאישיהודההבוגד .ריקודזהעלליצורמוכרחאני

לא .בוגדיםישבהיסטוריהזמןובכלמקוםבכל ;כדיבוקיבאחז

הרעיון

עליו.ריחמתי ,אותושנאתי

ואלובריקודנוכחיםלהיותצריכיםהסיפורשליסודותאלומחליטאני

מוצאשאניעדרבותליצירותמאזיןאנימוסיקה.למצואעלי .דמויות

עדפעמיםאינסוףלהמאזיןאנימסוים.לריקודשמתאימהמוסיקה

מציאתשלהבעיהבפניניצבאניואז ;לחלוטיןלימוכרתשהיא

מהןמדימעטאךזמינות,תנועותמדייותרישתמידהנכונות.התנועות

להוציא, ,לבחורצריךהכוריאוגרף .שלילנושאמתאימותמוצאאני

ומתחיליםומבצבציםעוליםהנכוניםשהרעיונותעדועו,דעודלשנות

מספראני .הרקדניםלהקתאתלהרכיבמתחילאניאזרקצורה.ללבוש

לפעמיםשתכננתי.התנועותאתלהםמראהאניהסיפור.אתלרקדנים

 ,לשנותעליהיהאחריםבמקרים ,משכנעותוהיוטובנראוהתנועות

אתהולמותלינראולאכי ,כלילאותןלזנוחוגם ,קשותלעמול

אותולהוציאהרצוןלוישכן,ועצמובתוךרעיוןישלאמן ...הנושא

לפנישלפני,הרגע ,ראשוןרגעאותוקייםאבללאחרים.אותויקולהענ

הקומפוזיציהתהליךשלהגדולהמסתוריןהראשונה.התנועהמימוש

שהיאכך ,עצמאותלתפוסדרךישמחולשליצירתקורהאיך-הוא
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והוא ,שלולכוריאוגרפיההבסיסזהו .] Kathak [הקאטאקסגנון

וגם ,מתרחשתמידלאהזההנס ,הלבלדאבוןעצמה.אתיוצרתכמעט

העגוםהצורךבפניהיוצרעומדבאחתכימעמ,דמחזיקתמידלא

כשאנוונשנים.חוזריםוהתעייההניסויתהליכימחדש.הכוללהתחיל

 .יםרבושינוייםהתאמותלערוךיש ,הבמהאלהסטודיומןעוברים

הוא ,קפיצהקרשורקאךהואהרעיון .החשובהדברהיאהתנועה

 4 " •••עצמהליצירההאמתלה

ההרגליםמחסוםאתלפרוץ ] Akram Khan [קאז:אקרם

הגוףשל

במבנהו.

יוצאמכאן

לניסוייםקאן

 .וליצירה

באלתורמתחילינייא

עםאולבדשעתיים,שלחופשי

אניהאלתורבמהלךשלי.הרקדנים

בלתיממנוגדולשחלק ,רבתנועתיחומרמפיק

בגוףששגורבמהנתקעיםוהרקדניםאניכילשימוש,ראוי

לפרוץשואףאני ...לבצערגיליםשאנחנוהתנועותברפרטואראו ,שלנו

הצורהאלחוזראניכךלשםשזמין.מהושלההרגליםשלהמחסוםאת

מפרק ,נתוןמהלךמתוכודולה ,הקאטאקסגנוןשלוהחמורההמובנית

הדרך " ...חדשבסדרהתנועהמהלכיעםאותםומרכיבלגורמים,אותו

במהלךמתעייףכשאניכלומר:מתוק',יצאמעז'מבחינתהיאהשנייה

אני ,ובביצועבתנועהטעויותועושהבלחץנתוןכשאניאו ,חזרה

 s "ומקורי.חדשמשהוליצירתבטעותמשתמש

המוסיקההיאלרובההשראה :] Jiri KyLian [קיליאזיירי

רבותשניםבמשךשימש ,בדורנוהכוריאוגרפיםמחשוביקיליאן,יירי

מתהליךטפחחושףהוא iההולנדיהמחולתיאטרוןשלהאמנותיכמנהל

להלןמחול.חוקריועםעיתונאיםעםשוניםבראיונותשלוהיצירה

 :הדבריםסיכום

היא .המוסיקההואקיליאןשלליצירהוההשראההמקור ,כללבדרך
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ואשרשבחר,למוסיקההקשוריםותנועה,רגשותיחסים,מחפשקיליאן

 ,הבמהעללברואמבקשהואהאלההעולמותאת .אליהמתחברים

לוישלעיתים ,קיימתמוסיקהעםובדעהואלעיתים .חזותיבאופן

 ,טוטאליתהאזנהנדרשתמוסיקה.בשבילומזמיןוהואןעיור

גםישהמלחין.שלעולמולעומקלהיכנסמנסההואשבאמצעותה

ליצורהפנימיהצורך .ליצירההמקורהיההדרמטיהקושבהןעבודות

המניעהכוחבלב.דנדירותלעיתיםאינטלקטואליהואכוריאוגרפיה

פיזיות;{בריקו,דרוחניות.בצירוף ,הגוףשלוהפיזיותהרגשותמןנובע

אינםבלבדהבעהאורגשביותר.החשובהדברהיאבגוףשמקורה

שללדבריוהמתנועע.בגוףשלהםומימושהמחשהאיןאםמספיקים,

כנדרש-אמוציונליתאומצחיקה,או ,דרמטיתשתהיהתנועהממציא

------ "ביצירה?

הוא

יודעינניייאמשיב:

לא ,וכן .הזאתלשאלההתשובהאת

ביןהחיבוריםאלא ,שהזכרתהתכונותבעלתהיאמסוימתתנועה

המניביםהםהרקדניםביןוהאינטראקציותוהקומבינציותהתנועות

הואדווקאכי ,ברורמבנהליצירהנותןייאניועו,ד "התכונות.את

 ."בביצועספונטניותומאפשראנושיותאינטראקציותלהראותפשרמא

לעובדהקיליאןשלהמודעותגםתורמת ,היצירהשלהברורלמבנה

תחושהבויש-ירכתייםאוחזיתצדדים, ,מרכז-הבמהעלמקוםשכל

המקומותאתלחושחותרייואני-שונהאוירה ,שונהאמירה ,שונה

חיוניכי ,בטוחקיליאןאותם",לחושהרקדניםאתולכווןהשונים

לחוותעליומחולות.מחברשהואלפני ,רקדןבעצמויהיהשהכוריאוגרף

במצביםלהתנסותוגםהריקודשלהמדיוםאתשלובגופו

היאבמרחבהפיזיתהתנועהבהם,נתוניםשרקדניםהאמוציונליים

עםהראשונהלחזרהבאקיליאןהיצירה,תהליךשלהיסודמאבניאחת

 ,גדלהכולהעבודהבמהלך iתנועהרעיונותכשבאמתחתוהרקדנים

הואאיתו,שהביאהרעיונותמןבחלקרקמשתמשוהואמשתנה,הכול

בסגנוןדבקהכוריאוגרףשאםמפני ,שלויצירהלכלחדשסגנוןמחפש

זאת,עם ,מתהיצירתיוהתהליך ,קצהאלבאהשלוההתפתחותאח,ד

מובהקסגנוןלהיותצריךכשלעצמההמסוימתליצירה ,קיליאןמדגיש

 6י.דואח



\ 
למוסיקאימסבירמאו,דרביםלקטעיםמאזיןאני .להיגדשמתאים

מהלעבודותי)המוסיקלייםים'הקולאזרובאתשעורך ,קלאוד(אלכס

 '.לקולאזשוניםקטעיםעימצ ,שליהראשאתשמכיר ,והוא ,לינחוץ

בה,משתמשאניהיצירה,תהליךשלמתחילתוכבר ,לתאורהאשראינטואיציה-היאהתחתונההשורהבאר:רמי

פיב"עללמשל,המסתכל.עיןאתמובילממק,דשמאיר,חזקככלילפניוחידוש.ריגושומחפשאותישמעסיקיםנושאיםעלעובדאנייי

מתחים.ורווישקטחסרעולםשלקונצפציהליהיתה ) 1999 (תהום"רוצהאניעולםאיזהברורה:קונצפציהבונהאנילסטודיונכנסשאני

שיפועבבניית ,החללבעיצובהיההבמהעלזהשלהמעשיהפתרוןלתהליךהכרחיותשהןמגבלות,עצמיעלמטילאניכךהבמה.עלליצור

הזההחללמטה.כלפישמושךאלכסוןבבניית ,היציבותאתשמערערהרקדנים.אתלכווןשאוכלכדיוגםלאיבו,דאלךשלאכדי ,היצירה

התנועתיים.הפתרונותאתגםהניבלהיג,דכלקודםנוגעתהקונצפציה .בעצמהמתכוונתהדרךמכאן

מאודהרקדניםחודשים.מספרשנמשךארוךתהליךהיאריקודעשיית..!'משיקההיגדסיפור.איננוההיגדהעבודה.נסבהשעליולנושא

נותןאניבואלתורשלשלבישהדרךבתחילתבתהלי;ךמעורביםהשלבמדי.מופשטבאופןלאוגם ,מדימוחשיבאופןלאאך ,למציאות

לוקח ,ויוצריםמביאיםשהםהחומריםמןבורראניחופש.לרקדניםאלאקישוט,איננוהחלל .הבמהחללשלברורהקונצפציההואהבא
-------~--~--------~------------~--------------------~~------------

נדיביםושיהיומעצמםשיביאומבקשאניאיתם.יחדמפתח ,חלקמפיחים ,ובתנועתםגופםבאמצעות ,הרקדניםההיגד.שלמהותימרכיב

אחרילאלתור.חופשמשאיראינניהגמורה,ביצירהשלהם.בנתינהמוסיקה,שומעאנילמחול.ראשונימקורהיאהמוסיקה ...בחללחיים

משתדלבעיקרשינויים,בעבודהמכניסאניהראשוניםהמופעיםמלחיןמצאתישלאמפני .רוחיבעינידבריםלראותליגורמתוהיא

האמנויותמןוגםחיאנישבההמציאותמןמושפעאני ...לקצרליצירותבעיקר ,שליהיצירותלתבניתמתאימהשלושהמוסיקה

באופן ,מחשבות ,קולות ,מראות-חוויותבינאגרותהזמןכלהאחרות.שלקולאז'שהוא ,פסקולעםלעבודמעדיףאני ,ארוכות

ברגעואז,בהדרגה,מבשילים ,נטמעיםהדבריםבלתי-מודע.וגםמודעשדרהעמודלושישפסקול ,שונותמוסיקות

רמי-ץבארהמוביליםהמחולמיוצרישנייםשלמדבריהםגםהבאנו

שלהם:היצירהךיתהלעל-נהריןואוהדבאר



מסוים,

נוצריםפתרונות,עולים

התחתונההשורהברורה.מאודהכרהשלרגעזה ,כללבדרךחיבורים.

 7השנים.עםומשתכללתהולכתוזאתאינטואיציה,-היא

הזאתהבהירותאתלנטחאפשראינהריז:אוהד

במיליםלהתייחסגדולקושילושישעצמועלמעידנהריןאוהד

ותנועה,הרגשותדימויים,ואילוברורותהןמיליםכיהיצירה,לתהליך

 8ומוגדרים.ברוריםאינםהיצירה,תהליךשלהחומריםשהם

היצירתי:התהליךעלנהריןשלמדבריולהלן,

II להמציאאוהבאניייצרי.משהוחייתי,למשהומחובראניבריקוד

אתלינותןזהמאין.ישלעשותהיאשליהפנטזיהמהמצאות.ונפעם

לקטעמתחבראניפעםובכלזורםנהרמיןכמושלי.הקיוםתחושת

 9היצירה.אתמהםובונהבושצפיםהדבריםאתלוקח ,ממנו

II שקומפוזיטורכמומהחיים.אלמנטיםלוקחתמידאניבקומפוזיציה

ופעייהאופראיתמוסיקהלוקחאנישונים,בתוויםבצלילים,משתמש

 ) IIיאג II) [Fortune cookies [מזלועוגיותכתוםקרש ,יונקתינוקשל

האלמנטיםביןהחיבוראותימענייןאתכם.וגםעצמיאתלהםומחבר

תלויהבהכי ,חשובההקוהרנטיותגםאךביניהם.והמתחהללו

 10כולה."העבודהשלהבהירות

II ברוריםלאמאלמנטיםשבנויהברורהקומפוזיציהמחפשאני, 

 11 "קטועים.מאלמנטים

II ,X חקירתוהגוף,הכרתהתנועה.חיפושהואהיצירהתהליךשללבו

לחתורישהגוף.חולשותכוללהעיקר,הםשלוהפוטנציאלוגילוי

רבה.זמןהשקעתכךלשםונדרשתולוירטואוזיות,מתמידלשכלול

בשבילמקוםיוצרגםאניזאת,עםיחדתנועות,להמציאליקלמאוד

הקומפוזיציה,הואבתהליךהשניהמרכיבולהמציא.לגלותהרקדנים

לעשותאוהבאניביניהם.המתחוגםהשוניםהמרכיביםביןהחיבור

בפנים,שישמהאתמספרתהצורהכיהצורה,ליחשובה .קומפוזיציות

ביןהדינמיקהאת ,שביצירההדיוקאתמחפשאניהתוכן.את

הזאת.הבהירותאתלנסחאפשראישביניהם.הסדראתהרקדנים,

 12מבין."לאבעצמישאנידבריםגםביצירהיש-הכולאחרי

II הראשונה.החזרהלפנירבזמןמתחילעבודהכלשלהיצירהתהליך

תהליךסוף.-סוףלהיוולדהיצירהאתמכריחהבכורהשלהתאריך

לחבר.עתידשאניהעבודותכללגביגם ,רגעבכלקייםכברהיצירה

התאמהלפעמיםהתוצאות,וביןהתכנוןביןהתאמהאכןישלפעמים

 13 "מימוש.לידיבאהלאכזאת

עלעובדשהואבזמן ,לאלתרחופשמאודהרבהלרקדניםמותירנהרין

ליצירהכללקשוראיננומניבשהאלתורמהאםאפילו ,חדשהיצירה

מתוךנובעשהאלתורסבורהואכיראשית,זאת,עובד.הואשעליה
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המקום

קוראשהוא

ושנית,"נכון",לו

הרקדניםעםשלוההיכרות

מאו,דאינטנסיבייםאיתםוהמפגש

המסגרתבתוךמצוייםשהרקדניםכך

 IIהראשאתמכירים IIהם ,נהריןשהתווההמחשבתית

נהרין .הגמורהבעבודהונטמעיםמתקבליםהאלתוריםמןחלקשלו.

מה IIאתהיצירה,תהליךכדיתוךלרקדניםלהעבירמנסהשהואאומר,

אחר,אוזהפרטשלהטריוויאליהמקוםמתוךלאאבליודע,שאני

 14ותרבות."אמנויותחיים,התנסויות,שלעומקשכבותמתוךאלא

הםכןועלחידברהם ,שליהכליםלאהםהרקדנים )jאומרהואעוד
עללשמורמהםמבקשאניהיצירה.שלהדינמיקהועלעלימשפיעים

להיסחףולאהאישית,התחושהועלהגוףכלפישלהםהאינטימיהרגש

 ISיצירותי."שלרביםחלקיםשמאפיינותהחזקותבאנרגיות

מאחר ] Arvo Part [פארטארבושלבמוסיקהלהשתמשאוהבהוא

מצוינתדוגמהגםהםהמחולות .מסגרתלונותנותפארטשלשהיצירות

עםיוצרתשהתנועהאלאלמוסיקה,אילוסטרציהאיננושהריקודלכך

 16בלעדית.חדשה,איכותחדש,צירוףהמוסיקה

ולרביםהבאתי,שמדבריהםהכוריאוגרפיםלכלמשותףמשהוישהאם

אחרים?

היאהיצירתיבתהליךהמוצאנקודתרבותופעמיםהפינהאבןיש:אכן

עםעבודתוושלעצמוהכוריאוגרףשלוהתנועתיתהגופניתההתנסות

נוספתמוצאשנקודתעצמם,עלמעידיםרביםכוריאוגרפיםהרקדנים.

המוסיקה.היאשלהם

קשהאך ,היצירהבתהליךגדולהחשיבותישלאינטואיציהועו,ד

הנודעהפסיכולוגשלדבריוזהלענייןיפיםאותה.ולהסבירלהגדיר

דומהדבר II.17ישןידידלזהותהיכולתהיאאינטואיציה"סימון:הרברט

X באר:רמיאומרII קולות,מראות,חוויות,שלגדולמאגרישליוצר

לוזמיניםאלהמודע.בלתיבאופןוגםמודע,באופןזאת ,מחשבות

תהליךשלאחרלפןגםמתקשרתאינטואיציההיצירה".בתהליך

מעידים,כוריאוגרפים . Rightness-ה"נכון"תחושתוהואהיצירה

מסויםשפתרוןיודעים,חשים,הם ,מסויםברגעמסוימת,שבנקודה

כוריאוגרפיםגםואומריםבאררמישאומרכמוועו,ד"נכון".הוא

מתכוונתהדרך IIהמחוליצירתבתהליךמסוימתמנקודהאחרים:

מלשון-מובניםבשני IIמתכוונת IIהמילהאתמבינהאני . IIמעצמה

 . IIכיוון IIומלשון ,"כוונה"

ההשראה,כוחות:שניפעיליםהיצירהבתהליךכיולומרלסכםניתן

מודעים.בלתיגםולרוב ,אינטואיטיבייםספונטניים,שהם ,היצירתיות

באופןבמודע,פועלתשהיא ,המיומנותהריקו,דעשייתמלאכת-וגם

אותה,ללמודניתןלאוכמעט ,"שמיםמתנת IIהיאההשראההכרתי.

הסמוירב ,היצירהבתהליךלהילמד.ניתנתהריקודעשייתמלאכת

 .:.:המסתורין".קסם"זהוהלאוהידוע.המודעמןוהחידתי
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 :הואוצורתוות

עצמך·להיות ,שונהלהיות ,החדשלקראתלצאת-העזה

דורשתזוובדהע .הקודססעשביימתאיננו ,בטוחיננואחדשדברכל

להיותלהעזהץ,לאומזקוקיסאנולכןמראש.ידועותשאינןתגובות

ובזכות ,הפרטשלהפנימיהחופשבזכותזמיןהזההאומץס.ייצירתי

המוכרהמעגלמןהיציאה .הסביבהידיעללוהמוקנההביטחון

 ,העזהלאותההודותרקאפשרית ,ידועוהבלתיהחדשאל ,והבטוח

חוסר ,ידעחוסרעלמעידהחדשאללצאתזהעההיעדראומץ.לאותו

דיה.תומכתשאינהוסביבהפנימיבחופש

החרדהמתוךעצמ,ךלהיותההעזההיעדר-לקונפורמיותהשאיפה

צעיריסשאנשיסהסיבההיא-מקובללהיותולאמאחריסשונהלהיות

בתיהסמעטיס .סיממוצעאנשיס/אמניס/למדעניסהופכיסומוכשריס

י.מיהפנהעולסולהרחבתלפתרונותלימובזהדברהנבחן.ש,החד

מאפשרתליהןאותעהמודאך ,סובייקטיביותלכקודסהןהתובנות

 .תיצוניהחבהיהסבסעמובנתורתשלתקאהמבי ,יביקטייובאסוחני

יסעוהאמצהחופשלנוסיחסר ,יסיצירתילהיותסייכולאיננואס

סביבתנו.ועסעצמנועסאלוגיבדלהיות

אמבווולגט"םמצבוםשגואות,כלפוסובלגות

בטוחוםלאמצבוםאו

שגיאות .עצמךשלהחולשותכלפיסובלנילהיותמשמעויצירתילהיות

מתייחסיסשאנובמידה ,היצירתיותבתהליךלפגועכוליסיוכשלונות

להיותיכולכישלון ,זאתעסחשיבות.ביתראורצינותביתרעצמנואל

דרךמחפשיס ,חדשותשאלותשואליסאנושבההתחלהנקודתגס

אנשיסכךמשוסמניביסוהס ;לקונפורמיותשואפיסשאינסהספר

שאינסאנשיס ,לכןקודסבהןהלכושאלפיסבדרכיסההולכיסצעיריס

שוניס.להיותליכולתס,בהתאסלהגיב ,החדשלקראתלצאתמעזיס

סבובתךועםעצמךעםקומוגוקצוה

הואשבהחותיהפתסביבתו.ועסעצמועסמתמידבמגעבאהפרט

 .ובמכאיבביפה ,יתייובבעבטובלהבחיןלומאפשרתסביבתואתפוגש

לתובנותיוהמודעותאתלפרטמקנה ,עצמולגבי ,פתיחותאותה

יהגירועסמקודסהידועאתהמקשרותאסוציאציותמעלהולרגשותיו

חדשות.תובנותאל ,אחרת

 ,המוצלחהיצירתילניסוישקדמוהכשלונותאלפיעליודעיסאנומה

כלפיסובלנייסאנואיןאסולגדולה?להכרהמסויסמדעןשהביא

 .יצירתייסלהיותכלומר ,לנצחגסנוכללא ,כשלונות

מופגותדוגמוות,פתוחות,-שאלותהעמדת

כאוב"קטולא,כסוב"קטלעתוד

לאחד ;היבטיהסמכלהדבריסאתלראותלנומאפשרתשאלותהעלאת

הפתוחהשאלה .יסיהחעסלהתמודד ,ניגודיס
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 ,בתיתיהסלשאלהבניגודעומדתלעשות?)יכולהאני(מה

אתהמשתקת ,)?ילקורהזה(למהבעברהמושרשת ,הדטרמיניסטית

קיומנו.אתרה l:;ומהיצירתיהתהליך

זלתקשרלקשזרלהתגסזת,לגסזת,-משחק'ז·ת

ביןולקשרבחדש,להתנסותלהעזמשחקית:גישההיאהיצירתיות

עצמנואתלוקחיםכשאנוקודם.לזהזהמיוחסיםהיושלאדברים

לדרכיםרקאלאמשלנולדרךלצאתמעזיםכשאיננו ,תהומיתברצינות

אנובמשחקיצירתית.לאגישהמפגיניםאנו ,אחריםידיעלשנסללו

אלברטשללדבריובניסוי.הכישלוןאתלשאתיותרקלכי ,יותרמעזים

מגיעהיהלאהוא ,לשחקכדיהדרושהדמיוןלוהיהלאאם ,איינשטיין

 .דומיםדבריםאמרפואנקרההמתמטיקאי .שלולתיאורמות

הזההפרטאיךומתבונןאחורהעדיםצשלושהלוקחאבל ,מצייר

הרגעאיךלראותחשובכך ,כולההתמונההוא ,השלםבתוךמשתלב

 .הקיוםשלההמשכיותבתוךמשתלבהבודד

העצמ'שלכחלקהחרדהקבלת
לצפותולא ,החרדהלמרותלהתמודדעלינומקיומנו.חלקהיאהחרדה

להיותעלינוהחרדה,אףעללפעול.להתחילכדיממנהלהשתחרר

הלאאףעלולאהוב.לתקשר ,בטוחוהלאהחדשאתלקבל ,מעורבים

זוהי .יצירתייםולהיותלחיותעלינו ,ובמרחבבזמן ,והזמניקבוע

הסביבהעםמתמידבדיאלוגולהיותלחיותהאומץ ,שליהיצירתיות

הקיום.אבסורדעםההתמודדותזוהיעצמי.ועם

גכזגזתשזגה,מה'בטהדבר'סרא"ת-הזמזר

ת'ע 9זלהתע 9מזלה'זת
 ,סבלחרדה,גם ,לעיתים ,נסבלהבלתיאתלראותלנומאפשרהומור

ובצורהמפתיעבאופןלהגיב .וחדשהאחרתמזווית ,ודאותאיאוכאב

הגמישותחסרהאםהאונים.וחוסרהכאבאףעל ,הומוריסטית

מעזיםשאיננואו ,שונהמהיבטהדבריםאתלראותוהשכליתהרגשית

אין-מסויםממרחקבדבריםולהתבונןאחורהצעדיםכמהלקחת

 ,שה'צ'רה
 ,ליקורהמהלאהואשחשובמההקיום.שלהכאוסבתוךשליהסדר

היאולהישרדות.לחייםגישההיאיצירתיותזה.עםעושהאנימהאלא

קבלתלביןלחופשהשאיפהביןהמתחעירניים,אותנוהמחזיק ,המתח

המתחאוהבים.אנושאותובזולתוהתלותחייםאנושבהןהמסגרות

צורהמקנהוהואאמיתיהוא ] extremes [הקיצונויותביןהזה

את ,שליהסדראתמכוננתאניליצירתיותהודותליצירתיות.ומשמעות

משמעיצירתיתאני- Creo ergo sumעצמי.את ,שליהמשמעות

rr\Y זז 1הזc' ח\Y. I1 זr an (rן fC :נO וזi1 ( 
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אתולתגברלאתגרהןיחדגםוהפסיכותרפיההחינוךשלהמטרות

 ,ניסיוןלפתחיוכלשאיתםכליםלולספק ,הפרטשלהפוטנציאל

לגישהמובילזהכלוהיצירה.העשייהמתהליךליהנותלוולאפשר

גישהאויצירתיתכהתנהגותמתוארתלהיותשיכולה ,הקיוםאלכוללת

שלביותרהגבוהההדרגהזוהישלי,הקיומיתבהיררכיהיצירתית.

אוחברתיתאינטלקטואלית,אינטראקציהכלושלנפשיתבריאות

אמנותית.

היצירתיותמגבלות.פריצתרקפירושהאיןעבורייצירתיתהתנהגות

בדרךשהםגבולותבתוךאלטרנטיבותולבחורלמצוארקלאמאפשרת

בהתאםחדשיםגבולותולמצואלהעזגםאלא ,וצריםנתוניםכלל

חדשה.התחלה ,חדשהבחירהרגע,כל ,יוםכלהאישי:לפוטנציאל

לבחוןפירושו ,אותןלהרחיבלחילופיןאוהמגבלותאתלקבללבחור

יצירתיתתשיבה

שנלמדמהשליישום ,שוניםלמצביםהסתגלותמאפשרתאינטליגנציה

אתלהגשיםשואפתהיאבהסתגלות.מסתפקתאינהיצירתיותבעבר.

היצירתיותשלהמרכזיותהתרומותאחתלדעתי,מצב.בכלהפוטנציאל

הסתגלות,הכוללכמושגאינטליגנציהשלהתפיסההרחבתהיאבמחקר

 .) Landau , 1990 (הפוטנציאלשלהגשמהגםכמו

בדומהאשריצירתית,חשיבההואהיצירתיותמביטוייאחד

הפרטשלהמנטלייםהתהליכיםבכלבסיסיגורםמהווה ,לאינטליגנציה

ספציפילגורם ,רבותמאותבמשךשחשבוכפיהכוונה,איןהיצירתי.

בכלהיצירתיותאתליישםניתןבלב;דאחדבשדהביטוילידישבא

ביןהמאזנתקוטבית,רבפעילותהיאיצירתיתחשיבהושדה.שדה

אתלגלותובכךהפנימי,הפוטנציאלואתהחיצוניותהנסיבותאת

הואניסיוןכלכיהעזה,דורשזהתהליךמחדש.סביבתנוואתעצמנו

ולאמוכרותלאנסיבותבתוךפעולהפירושהיצירתיתהתנהגותסיכון.

למרותלפעולפירושהיצירתיותבכך.הכרוכההחרדהעלבטוחות,

אנוחרדה.חוסרשלאוטופילמצבעקרבאופןלחכותבמקום ,החרדה

יצירתיתהתנהגותאיתה.לחיותללמודוחייביםהחרדהעםנולדים

שאנוהבחירותעלאחריותולקחתלבחור,החופשאתלקבלפירושה

 .) Landau , 1998 (עושים

סיבה-שלהחשיבהצורתהואהיצירתיותשלאחדמספרהאויב

המדע.שלהפילוסופיתהעולםתפיסתדורותבמשךשהיתה ,תוצאה

גישהזוהיאנושיות.לבעיותביחסיצירתיתלאלחלוטיןגישהזוהיתה

הגורסתחשיבהלזה,קוראשמאסלוכפי ,אד-הוקלחשיבהשמובילה

אחדשאלמנטספציפית,אחתתוצאהמולידהספציפיתאחתשסיבה

ללמדעלינו ,זאתבמקום .) Maslow , 1996 (אחראלמנטמייצרויחיד

 jכולוהאורגניזםאתכמשנהלהיתפסיכולגירויכלשבה ,חשיבהצורת

 .הפעילותשדותבכלההתנהגותעלמשפיע ,בתורו ,זהשונהואורגניזם

שלההוליסטיההיבטזהו-ומשתנהמשתפרתכולההמערכת

,יהפוךיותרליצירתימטופלאותלמידשהופךגורםכלהיצירתיות.

הלאה.וכןיות,רטובאזרחיותר,טובתלמיד ,יותרטובלחברגםאותו

אםביצירתיות.-הכלליהגורם- ) General factor) G-factorה-זהו

בעייתעםלהתעמתמוכרחיםנהיההבעיה,כתמציתהאדםאתנתפוס

"מסבך"זהעימות .כשלםהאדםהתפתחותעםבכללותה,השינוי

מההחיים,פילוסופיית , Weltanschaungה-בשאלתבעלילאותנו

 ,נוסחאתיתסיבתית,חשיבה ,אד-הוקלחשיבהמוחלטבניגודשעומד

היאהנשאלתהשאלהשם ,ומחקרלתיאוריההאופיינית ,אטומיסטית

אלאמצבלאהיאעבורייצירתיותאחר.אוכזהלדברהסיבהמהי

לגורלנו,שותפיםשאנוהואמאמיןכשהאניולהישרדות,לחייםגישה

שלחייםאיןובבחירתן,אלטרנטיבותבמציאתחלקנטילתושללא

ממש.

הטמוןהחוזקאתכלקודםמחפשתאניבפסיכותרפיה,גםכמובחינו,ן

לייצרשלוהיכולתאתהחוזק",אתמחזקת IIאניבמטופל.אובתלמיד

יותרהרבהאומץ:נדרשכזולהתמודדותחולשות.עםלהתמודד ,כוח

חרושיםבשביליםוללכתחברתיותקונוונציותמאחורילהסתתרקל

לפוטנציאלבהתאםאינדיווידואליותדרכיםלנסותמאשר ,היטב

 .) Landau , 1973 , 1990 (בכישלוןולהסתכן ,הפרטי
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מתחילההיא jובין-אישית-תוךתקשורתומייצרתודמיוןהיגיון

האובייקטיביתלהגדרהומובילהמסויםלגירויסובייקטיביתכתגובה

הסובייקטיבית.התפיסהשל

שקולים:למאזנייםיצירתיתחשיבהלדמותניתן

יצירתיתחשיבה

שלצרהקטגrרו"צה
ערדיטת

ןגמשיהחןפשיתזרימה

עריןנותשל

מסתעפתחשיבהממודקתחשיבה

תיריאשי'תתקשורת nביי~אשי'תקשירת

בית I'םןבחקטתגיבהאןב"'jוטיביגיסןח

ה'צ'רת'תהחש'בהשלג"ס Tהמא

The scale of creative thinking 

ראשוןבמבטשנראים ,קטביםשניביןמאזנתיצירתיתחשיבה

קטגוריותודמיון,היגיוןניגודים:מאחדתיצירתיתחשיבהכמנוגדים.

תוך-אישיתתקשורתורבגונית,חדגוניתחשיבהחופשית,וזרימהצרות

אתלהביןאפשרסובייקטיבית.ותגובהאובייקטיביניסוחוביו-אישית,

יצירתי,כתהליךהחשיבהאתתופסיםאםהזאת,האינטגרציה

אישיותנו,שלשונהולהיבטליכולתנזקקיםאנו ,שלבבכלשבמהלכו,

הטמוניםהפוטנציאליםאתלהגשיםכדי ,הסביבהמןאישיתולתגובה

זרםלשחררלנסותעלינו ,ניגודיםשלזואינטגרציהלהכילכדיבו.

הפנימי.בעולמנובגמישותלשייטלמחשבותולאפשררעיונותשלחופשי

לחלוטיןמודרךהיומיוםבחייאשרהדמיון,אתמעוררתהזאתהזרימה

לדמיוןמקוםשפחותכמהלהשאירמנסיםאנובעוד,ההיגיוןידיעל

קונפורמית.מחשבההמאפיינות ,חשיבהשלצרותלקטגוריותולהיצמד



יצירתיןתמעןדדיתנאים

אלא ,רוכששהואהידעבכמותטמוןאינולאדםאדםביןההבדל

מתעניין.הואשבובתחוםומשקיעמקדיששהואוהריכוזהענייןבמידת

ובאישיות.וחברתייםרגשייםאינטלקטואליים,בגורמיםתלויזהעניין

איינשטייןסקרנות.הואוריכוזענייןליצירתביותרהחשובהתנאי

סקרנותביישהיתה:תשובתושלו;הכישרוןמהותמהפעםנשאל

לאאוחשוביםבדבריםלהעמקה,לענייןמובילהסקרנות .אינסופית

זהילדיםעבורהפרטיים.בחייםלענייןהופךבדברהענייןחשןבים.

מתן ,לפתורשישהמסתורין ,דברבכלוהענייןהסקרנות-ביותרטבעי

ישעודכל ,בתחילהוכו!קדומותדעותללאההתפעלותהלב,תשומת

הענייןהזמן,עם .טווחקצרתהיאבענייןההשקעהגילוי,הטעוןהרבה

גםבהמש,ךואולי ,התעניינותלתחוםומתפתחיותרמרןכזנעשה

 .בריקודאובמוסיקה ,בכתיבהאובמחקרבאמנות,אובמדעלעשייה

-ולשגרהלמציאותלהתאיםכדיעמוקשנדחקה-הסקרנותאתלעורר

לכוחותלמודעותכדרךעצמי,כגילוי ,מחדשכלידהכמוהו ,המבוגראצל

 .הפנימייםהיצירתיים

אחרמתמידבחיפושנתוןלהיותצריךהסקרנות.אתבלעוררדיאיןאך

אםהיצירתיים.הכוחותאתלאזןמנתעל ,והפתעותפעילויות ,גירןיים

חוקרים .יצירתיתלאתרדמהשללקיוםחוזריםאנו ,קורהלאזהכל

ומשמעותהביווניתשמקורה , Entropyבמילהזהבהקשרמשתמשים

המצבאתמכיריםכולנוסדר.איארגון,חוסרכיוון,חוסרהיאעבורנו

הדורשחיצוניגורםכשאין ,פסיביתהיסחפותשלעשייה,אישלהזה

איןאנרגיה,איןהתמקדות,אין ,ריכוזאין-משהולעשותמאיתנו

כלעצמנו.אתשונאיםאנו ,עשייהחוסרשל ,כאלהבזמניםחשק.

זאב.לעצמואדםבמחשבתנו.עוליםהמריבות,כל ,בחיינוהכשלונות

אותנו,מעניינותשלאשיחותאל ,הטלוויזיהאללברוחמנסיםאנו

שיימשכוחייםמפניחרדהשללמצבלהיכנסשלאמנסים

הדחףשלתוצרבעיניהיאיצירתיותמותנו.עדכך

אי-הסדרבתוךהעצמישללסדר ,בנוהטמון

האנרגיותאתנפעילאם .הקיומייםוהכאוס

דיכאון,מונעימצביםניצור ,היצירתיות

לעשייהפנימיתמוטיבציהשייצרומצבים

ומהנה.מספקת

מחדשפעםבכלמופתעלהיותהיכולת

הכוחותלשחרורנוסףתנאיהיא

התפריטאתלקרואהיצירתיים.

להזמין,מהלדעתכדירקלאבמסעדה,

התרגוםאתלגלותכדיגםאלא

שגיאותלמצוא ,לשפהמשפההמשעשע

מילהשלמפתיעמקורלגלותועוד.כתיב

מתוךחדשה.משמעותלגלותיומיומית,

מפתיעהשאנילומריכולהאני ,האישיניסיוני

בלתיבתגובותקרובותלעיתיםעצמיאת

אתהרגלתיבי.שמתעורריםבזיכרונות ,צפויות

שהפתיעוהדבריםאתיוםמדיהכתבעללהעלותעצמי

אתלאבדליחבלכאחד.והפנימיהחיצוניבעולמיאותי,

נגרמוחיישלהגדולותשההפתעותלומראפילואעזהאלה.ההפתעות

 .ולעצמי ,עצמימידילי

היצירתיהאדםמאליו,במובןולפקפקמופתעלהיותהיכולתבאמצעות

החוקראליהן.לבושםאינורגילשאדםבמקוםבעיותמוצא

כעלותיהיצירתעללראשונה-1951בכתבגילפור,ד .פ'.גהאמריקאי

מהאינטליגנציה. ,שונהבאופןכיאםשווה,במידהחשובהתופעה

-כניסוחו-בנטייהמתאפיינתהיצירתיתהאישיות

" to get out of one's way to find a problem "; יצירתיותבעיות

מתוך ,אישיבאופןמעורבהאדםשבובתחוםכללבדרךצומחות

להתגבררצוןמתוךאישי,סבלמתוך ,הבעיהשלההשלכותעםהזדהות

אחראי.להיותמעורב,להיותהאונים,חוסרתחושתעל

כדיילדיםאצלהפנימיתהמוטיבציהאתלטפחיכוליםאנובחינו,ך

שאלותבאמצעות ,היצירתייםלכוחותיהםבעצמםלהגיעלהםלאפשר

לתוצאההגעתייאיךבעצמך?",בחרתיייינהנית?",להם:הנוגעות

 ,דבריםלעשותהילדיםאתמגריםאנוהרךבגילוכדומה. ,הזאת?"

עשייהתחומימחפשהילד ,השניםעםהיטב.אותםשיעשולצפותמבלי

לעשייהלצפותכבריכוליםההורים 8מגיל,והחליותרסלקטיביים

העשייהכי ,חשובהההוריםשלהציפייה .הילדליכולתבהתאםטובה

בעצמויפעילהילדכלומר, ,פנימיתלמוטיבציההופכתוההנאה ,מהנה

כךקודם.ניסיוןמתוךלתכנןלומדהילדשלו.היצירתייםהכוחותאת

שלוהיכולתבהתאמת ,ופעילויותמטרותבקביעתמתנסההוא

תנאיםהםאלהכללהיעשות.העתידבדברמעצמוומתרכז ,למשימה

נעימהלאפעילותביןההבדלגםטמוןוכאןיצירתית,לעשייההכרחיים

מהנה.לפעילות

ולהיותהיצירתייםכוחותיאתלאסוףנוהגתאניבהןהדרכיםאחת

פוקחתשאנילפני ,עצמילתוךפנימהלהסתכללנסותהיאאיתםבקשר

אתעיבדההשינהכיצד ,חלמתימהשמסביב:לעולםבבוקרעיניאת

איהנהממה ,היוםבפניעומדיםאתגריםאילוהאתמול,יוםאירועי

וקמהעצמיאתאוספתאניחרדה.אנימהומפני

חמשאת .חדשיוםלקראתמחוזקת

ייעיתוןמכנהאניהאלההדקות

זאתקבעתישלי.הבוקר"

לקרוא ,עצמיכלפיכחובה

העיתוןייאתלכלראשית

להאזיןאזורקשלי",

אוברדיולחדשות

מודפס.עיתוןלקרוא

אתמתחילהאניכך

עםבקשרהבוקר,

כוחותעםעצמי,

מבטעםאסופים,

שמצפההיוםלקראת

לי.

בהיותי ,ארצהכשעליתי

לפרנסנאלצתי , 16בת

 ,החולהאמיואתעצמיאת

ומגוונות.רבותבעבודותועסקתי

חרושתבביתפועלתהייתיהשארבין

-הסוללתמוללעמודנאלצתילטקסטיל.

ולכן ,מנשואקשההיההשעמום .-40המשנותואיטיתישנהמכונה

היתהסוללתכלשבו ,בובותלתיאטרוןסיפוריםלהמציאהתחלתי
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בעזרתהבעיהאתפתרתיאחתבבתהתמלאוסוללותכשמספר .דמות

זוהיתההסוללותבאחתחוטכשנקרעיוונית;בטרגדיהכמו ,מקהלה

לנחםלחילופיןאוכעס,מילותעליהלהשליךיכולתיאזכי ,בשביליחגיגה

קידוםליהציעאףוהבוסביותרוהנלהבתהמהירהלפועלתהפכתיאותה.

 .הלאהולהמשיךהסוללותאתלעזובליהתאפשרכךנול.עלאריגה-

מחכההמרפסת,עלבעליעםאחדלילהעמדתיונישאתי,כשבגרתי

ארבעהיתההשעההתעופה.משדהאלינולהגיעצריכיםשהיולחברים

טאטאאחדשלושה:היוהםהרחובות.מטאטאישלשעתםבוקר,לפנות

טאטאהשניאותו;ואסףלכבישהלכלוךאתהורידלשמאל,מימין

היצירתיוהשלישי, ;המדרכהעלהלכלוךאתואסףמסויםקטעלאורך

ועבדשוברטשל "השמךדגייחמישייתאתלעצמושרק ,השלושהמבין

מביניהם.המאושרנראההואשונה.בצורהפעםבכל ,קטע-קטע

בכל.הזאת "ה"שיטהאתליישםיכול ,יצירתיתבצורהשפועלמי

כלליתגישהגםאלא ,יכולתרקלאהיאכי ,להעברהניתנתהיצירתיות

ביותר,חשובהאלהלהיבטיםהמודעותעת.בכלתחום,בכלהמיושמת

מגדירההכיוון,אתומראהכוחנותנתוזו ,למוטיבציההופךהצורךכי

ראייהרקבה.הסובייקטיביתהמעורבותואת ,הופעתהאת ,הבעיהאת

לשפוטמאפשרתשונים,פתרונותומציאתשוניםמהיבטיםהבעיהשל

ביותר.והמתאיםהטובהואמהפתרונותאיזה

לסגלהדרךהיאמהאדם.חלקהיאיצירתיות- ) 1998 (אלברטעל-פי

אתלהגשיםאקזיסטנציאליסטיים,במונחיםאולסביבה,העצמיאת

 ,האנושותמערשהפרט.שללפוטנציאלבהתאםהסביבהשלהדרישות

ידיעלשאותגרונדמה ,יצירתיהאדםהיההפרהיסטוריים,בזמנים

 . Ur-ability-אלברטשטבעהמונחמקורזהועצמו.שלוהיצירתיות
 ,לדעתי ,שהוא ,הפרטיהסדראתליצורלדחףהופכתהיצירתיות

אותואךהבוגרת.באישיות ,יצירתילהיותביותרהחזקההמוטיבציה

להובילעלול ,בוגרתוהלאמוסריתהלאבאישיותלסדר,דחף

כמודוגמאותמזמןרחוקהלאהעבר .כולההתפיסהשללאנטיתזה

אךלו,שנזקקולחברותסדרלהביאששאפווסטאלין,ולונימוסהיטלר,

ודכאני.זריםשונאסובלני,לאנוקשה,הסדרהפךמהרהעד

היצירתיותאתרואה ) Czikszentmihalyi , 1991 (צ'יקשזנאמיהאלי

התרבותית-חברתית:והמערכתהאישיותביןאינטראקציהשלכתוצאה

החידושאתהמביאה ,האישיות . 2 ;וסמליוחוקיוהידע,הנושא,תחום . 1

ידעללאהחידוש.אתויעריךשישפוטההתמחותשדה . 3התחום;אל

אפילומומחים,שלותמיכהעידודוללאוהעניין,הפעילותבתחוםעמוק

מוערכת.תהיהלאביותרוהיצירתיתהמוכשרתהאישיות

שלחדשהתובנהבאמצעותמסוים,תחוםומרחיבהמשנההיצירתיות

היצירתי,הדגול,שהמדעןזהבהקשרקובעפלדמןדיווידהאישיות.

אפילואך ;) 1986 (כולהבאישיותואלאבלב,דשלובידעדופןיוצאאינו

החברהשלפעולהולשיתוףלתמיכהזקוקהביותרהיצירתיתהאישיות

בתחומה.התרבותייםהסוכניםשלולהכרה

בתחומימוגן,להישארהדחףביןפנימימאבקמתרחשהאנושיבקיום

הדחףלביןמונוטוני),לשיעמוםמהרהעד(המובילוהבטוחהנוחהידוע,

הביטחוןומוגן.בטוחהואתמידשלא ,ההרפתקניהחדש,אתלגלות
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בדחף ,בסקרנותמותנהההרפתקני ;והומיאוסתזיסעצמיבשימורמותנה

אינו-מוגןלהישאר-הראשוןהדחףלגילוי.ובשאיפהסיכוניםליטול

לעידודיזכהלאאםבמהרהיתפוגגהשניעידו;דלהרבהזקוק

לאהסביבהאם .פעילותעללמשוב ,הסקרנותלאיתגור ,מהסביבה

 .אפשרייםאינםוגילויסיכוניםנטילתכל ,פעילותומכוננתמאפשרת

אלאידעבאמצעותרקלא ,החינוךבחשיבותלהגזיםניתןלאלכן,

המצאהאוגילוירקלאכמכלול.לאישיותאתגריםהצבתבאמצעות

ולגרותהיצירתיותאתלהזיןעלינוהאחר.שלהתוצרשיפוטגםאלא

שלשלומהלמעןגםכמוהילדים,שלשלומםלמעןצמיחתה,את

שאנוהחזונותייפעם:אמר ] Sagan [סאגאןקארל .כולההחברה

שמגשימותלנבואותהופכיםהםהעתיד.אתמעצביםלילדינומציגים

עצמן".את

ציהבימוט

רגשיתגמישות

גמישות

אינטלקטןאלית

אסתטיחוש

לסדר

 ] Haeckel [האקלמאתרדדולרדהשללדתוגרפדה

סיכןם

המאהבןהדרוויניזםוחוקרהמיקרוביולוגהאקל,שלזוליתוגרפיה

 ,אינטליגנטילאדםהאןפייניותהתכונותאתבעיניממחישה ,-19ה

החיישניםאלפיהיצירתית.יכולתואתהמגשיםהיטב,מתפקדיצירתי,

העולםשלהמסריםאתסינפסה)(מלשוןומסנפיםקולטיםהקטנים



, Albert, Robert, "The UR is Human", Roeper Review 21 (1), U.S.A 
. 1998 

. 1968 , Bohm, David, On Creativity, Leonardo, U.K 
. 1995 , Wholeness and the Implicate Order, Routledge, London ' -

. 1998 , On Creativity, edited by Nichol, Routledge, London · -
Czikszentmihalyi, Mihaly, Flow: The Psychology oj Optimal 

. 1991 , Experience, Harper Perennial, New York 
, Creativity: Flo w and the Psychology oj Discovery and Invention · -

. 1996 , Harper Collins Publishers, New York 
. 1998 , Letters from the Field", Roeper Review, 2 (1), U.S.A "· -

Feldman, D.H., & Goldsmith, L.T., Nature's Gambit: Child Prodigies 
 and the Development oj Human potential, Basic Books, New ,ולתחוםלענייןוהתשוקההאהבההםאלהובין-אישית.תוך-תקשורת

 York , 1986 .עצמית.בהגשמהוהצורךהדחף
,l_EJma-R-->--ל Wבכוןןו-ןןלןיה-=---רנוצירנכifו] RJifיל" m:fך-יתגV"ירnשר":ג5ר 3- g,Fh-;-G-z-ik5,z-eR-t-m-i-A-a-l_y_i, M.--Ga-r-EJ-ReF;-M-;-;-fhfl-l'7gil'7g-fhee--~ -jF ----

, World: A Framework jor the Study oj Creativity, Praeger 
. 1994 , Westport CT 

Feldman, D.H ., Benjamin, A.C., "Letters from the Field", Roeper 
. 1998 , Review 21(1), U.S.A 

. 1993 , Gardner, Howard, Creating Minds, Basic Books, New York 
. 1950 ,) 5 ( Gui lford, J .P., Creativity, American Psychologist 

," Landau Erika , "The Creative Approach to Psychotherapy 
. 1973 ,) 27 ( American Journal oj Psychotherapy 

,). Creative Questioning for the Future", In : Freeman, J ., (ed "· -
. 1985 , The Psychology oj Gijted Children, Wiley, New York 

The Relation Between Emotional Maturity, Intelligence and "· -
Creativity in Gifted Children", in Gijted Education International 

. 13), 1998a ( 
The Self, The Global Factor of Emotional Maturity", in : the "· -

special issue on Perspectives of the Self of the Gifted, Roeper 
. Review, 20.3, 1998 b 

- ·" Humor as Creative Thinking", in Creativity's Globalהיכולתרגשית.מבחינהואוטונומיהחשיבהבדרךועצמאיאסרטיבי
 ew ~ r.ess, .. ~ Correspondents 2001, Maurice Stein (ed.), Winslowידיעלהמובןאובייקטיבי,לניסוחהסובייקטיביהרעיוןאתלתרגם

r,'n,r "'"'' r 1ז, !L'<t! \\r,'tq 'l ,~ב alQ..גולהיו ,הסביבהלקראתללכתהנכונותזוהי .הסביבה ,.n r,',-" .... '''-~ York" 2dO 
liilמ Iא iil,o ,ו:j1 rארי ,נדאו 7 /'" Y. 990 ,~בתל,אב ,דביר,מ/כשר ,/ת _) . '. 

 .ל 'ל ,ל' ,.'- ,., 0 " .. "" 7' ''ייר'-"','" .. ',-, .. " .. , , e ' ','בלומקו
. .. r ~ :;;'''0 : ~ : ~ c ." .... -,"~~ •• :,';-:;-~.:::ך!"וQ .. ווננrמ: O ' -,מחונני,וםדבו:'הטופו,שפיסההתו;וונךת.פת:.הO ",' כ::םפ 

 . 1998ושראו,מד'כתשוה'/בומרכזיד'חףוזה-ואסתטיקהלסדר.הדחף 6

האישיותמרכזאלמגיעיםשהםעד ,הקטניםהמרכזיםלמאותהחיצוני

נשלחיםי,הפנימהעולםמרכזשהוא ,הזהמהמקום .אותוומעצבים

החיצוני.העולםלעברעיקרייםזרמיםשישה

המאפשרותוהיכולותהתכונותאתבעינימגלמותהשלוחותשש

גמישות ,רגשיתגמישות ,הנעה ,תפיסהעצמה:אתלממשלאישיות

ולאסתטיקה.לסדרדחףאובייקטיביות,אינטלקטואלית,

לראותהאישיותשלורגישותפתיחות-ומודעותתפיסה . 1

השגרתייםבדבריםנאיביתבעיןלהתבונןסביבה,לקייםמודעתולהיות

ולבעיות.ליחסיםמודעתלהיותבהבדלים,להבחין,ביותר

 ,משמעותייםאתגריםאחרחיפוש-(מוטיבציה)הנעה . 2

להתעמתהאומץבבעיות,להבחיןהרגישותהעצמי.בביטחוןהאגו,

 .הזמןכלהקיימתהחרדה,למרותפתרוןלידילהביאןהנחישות,איתן

סימטריה.וחוסרסדרחוסר ,מורכבותכלפיסובלנותאינטואיציה,זוהי

רוח ,סיכוניםליטולהמוכנותשאלות,ולשאוללשחקהיכולת

 ·האומץההרפתקה,

 ,אנלוגיות ,רעיונותשטף ,סקרנות-אינטלקטואליתגמישות . 4

אסוציאציותלהרכיבלשלב,לזכור,היכולתזוהיודמיון.מטאפורות

שאלותולשאוללדבריםלהתקרבשפירושה ,גמישותורעיונות.

יאנוסהרומילאלבדומה ,לסתירותביחססובלנותשונים,מהיבטים

ניגודים.בין·שילובהפניםשתיבעל

S . מסוגללהיותמעצמ,ןמרחקלקחתהיכולת-אובייקטיביות

להיותזאתעםויחדאחרים,שלביקורתםאתלקבל ,עצמיתלביקורת

יקרוהעהגורםואוליהאנושי,הגזעבקרב

הואאחרים.חייםמיצוריםאו(זנוהמבדיל

 ,לן"ב-משמעותלמורכבו(!,סובלנותכולל

והפשטההפחתהיכולתסימטריה;וחוסר

רקלאהצורךזהוהטבע.אתהמבהירה

גםאלאברה, rהןידיע'למק(;בללהיות

התמידיהדחףזהוידה.עלמוערך

סדראסתטי,(סדרמשמעותלחיפוש

 . tiיו jהכשלבכאוסרתשמעמהנותןאישי

ןפכת j"1-ןוהמ-ב~גהילדבחייחוויהכל

כלאתד hהמאהיצירתי,מהתהליךלחלק

וליצירתיןתללמידההודותהאישיות.היבטי

לכדיןויםמתהאנוהרף,ללאהמתפתחת

 .מרכיביהמסכוםיותרשהיא ,שלמהאישיות

תמומלצוקרואההיוגרפליביב

/,: -

 . 2001ומתוקנת,בתורחמ ,השנייוצאה,המ/כשרוה'/ת yהא/מ .-

Maslow, A.H., The Psychology oj Science: A Reconnaissance, New 
. 1996 , York, Harper & Row 

, Miller, A.J., "The Gift of Creativity", Roeper Review 21 (1), U.S.A 
. 1998 

, Winner, Ellen, Gijted Children, Myths and Realities, Basic Books 
. 1996 , New York 

25 



l1 בתוכההכוללת ,המחוליצירתאמנותהיאיאוגרפיה
ועו,דמוסיקלייםאבסטרקטיים, ,ספרותייםרעיונותשונים;תכנים

אתבוחרהיוצרהכוריאוגרף .יתנועתב"טקסט"כולםהכתובים

הרקדן,ובעזרת ,האינסופיהתנועהאוצרמתוךשלוהחומרים

לצורהאותםמארגן ,והתפאורההתלבושות ,התאורההמוסיקה,

שבחר.התכניםאתהמכילה

במגרהלחכותיכוליםוהפרטיטורההציור ,השירשיורדברגעבלבד.הווהבזמןמתקיימתהריקודאמנות

-------לע.ו-רבפ-ת·ללהרץצ-ג-םוו·רx,דורלקרוק.,.הרך"'"ל Rר;-ם?:·לו rלג---מתקיימים-היכאדנשאראם-תיו \T:fיעזךר-ל:5ז-רכלחמליןאך,זכסר-

ומסתייםמתחילהמחול ,וקונצרטהצגהכמוהצופים.שלבלבםרק

גםבפרטיטורהקיימתהמוסיקהאולםקהל.שלבנוכחותונתון,בזמן

לאמנותוהמחול?הכתובות,במיליםקייםהמחזה ,הביצועלזמןמעבר

תיאורטייםמושגיםסביבהוהתפתחו ,כתוביםחוקיםאיןהמחול

לדוןקשהלכן .ושירהציור ,ספרותלמוסיקה,בהשוואהמאו,דמועטים

בוודאיהיאזומציאותלמטאפורות.להזדקקבלימילוליבאופןבה

ולכךבמחול,היצירהבתחוםמחקריםכמעטשאיןלכךהגורמיםאחד

שהואכפינדב,ךעלנדבךשנים,לאורךהנרכשידעזהבתחוםשאין

אחרות.באמנויותקיים

עצמנואתמוצאיםאנחנו ,ספרקוראיםאנוכאשר

אך ,ראשונהבקריאהלהביןהצלחנושלאפיסקאותוקוראיםחוזרים

ספרוקוראיםחוזריםמאיתנורביםלהמשך.מהותיותהןכילנוברור

סרטלקחתהוידיאולספרייתרציםואף ,ובשלישיתבשנייה ,שאהבנו

שקוראים ,כאלהאפילובינינוישמאז.אליווהתגעגענובקולנועשראינו

למצואמופתעיםאנחנוולעיתים ,מוצלחתבהצגהשצפינולאחרמחזה

הראשונית.הצפייהבעתגילינולאאותם ,הכתובבמחזהחדשיםרבדים

מחול?הופעתבאותהלצפותושובשובהולךופממיאולם
מהופעההמחולמשתנה ,הבמהאמנויותיתרו~

נתוןבזמןהיצירהאתחווההצופהאולםהכללית.באיכותולהופעה

ליצירהניתנתשלאכך ,המכלולמןלראותמסוגלשהואמהאתורואה

מהשכלתוהנובעותבציפיותטעוןלהופעהבאהצופה .שנייההזדמנות

הצפייהבעתלקלוטעליואופקיו.ומרוחב ,שבוהיצירתיותמן ,הכללית

והמאכזב.המעורר ,והמוכרהזר ,והחוזרהשונהוהחסוי,הבולטאת

 .והאחרונההראשונהבפעםפעמי,חדבאופןהיצירהמןמתרשםהוא

מצדחריף.דואליזםבהישוקהליצירהעלהמחשבה

 ,יותרומוכשרייחודי ,רגישמורכב,עמוק,הואשהכוריאוגרףככלאחד,

חןלמצואאינומעייניועיקרסיכון;לטולהמוכןאדםגםשהואהרי

אמנותיצירותקיימות ,שנימצדהצופים.כלבעינימחיר,בכל

אתולממש ,מחירבכל ,רחבקהללכבושהיאשלהןשהמוטיבציה

 .ואוהבמכירשהואמהאתלראותהבאהקהל,שלציפיותיו

ולאואמנותייםשיקוליםפיעללבחוראמןשליכולתו

שלזמניותו .האמנותסוגיכללגביקריטיתהיא ,מסחרייםדווקא
" 

מאחר-האמןשלוהיצירההבחירהלחופשנוסףמחסוםשמההמחול

הזדמנותיקבללאהראשונה,בצפייההקהלשלבלבויגעלאשאם

משפיע ,רקדניועםהיוצרנפגשהיצירהתהליךןבנוספת.

ומחבר.מתחבר ,מברר ,מקשיבהבחנות,ומבחיןהצעותמציע ,ומושפע

הרקדניםמפלסיםבו ,משותףלמסעביציאהמדובר ,למעשה

מהרקדנים.היצירהאתלהפרידליקשהייביחד.דרכםאתוהכוריאוגרף

וליכולתלאנשיםנכונההתחברותהיאמוצלחתקריירה ,מבחינתי

עלשלילגבולותמעברלהגיעיכולאני .שלהםהפוטנציאלאתלמצות

כוללהאיכותחיפושאיכות.שלחיפושלטובתהאמביציהעלויתורידי

וזהאיתם,עובדשאניהאנשיםשלהחייםלאיכותהדאגהאתגם

נהרין).(אוהדולכבוד"לאהבהמתקשר

כתב;הגלאפגוסבאייהענקצביאתדרוויןכשחקר

יכולואיניללמדניהמרביםספריםליאין ...ברוררעיוןשוםליאיןיי

אתמסיקאנילפיכך ,עינישרואותמהעלבהםשישמהאתלהכיל

בעליהכוריאוגרפיםהםמעטיםלהפליא".מגוחכותוהןשלי,מסקנותי

רחביםאופקיםהאדםמןדורשתטובהכוריאוגרפיהכזה.קומהשיעור

אחרים;רביםלכישורים



זהאח,דמצדבעבןדןתין;בהןלהשתמשיכןלשהןאחדשןת,שפןתהיןם

 ,נןספיםןכישןריםשפןתמעמיסזהשנימצד ,הכליםמאגראתמעשיר

ןלהבין.ללמןדשעלין

בתנןעהשנמצאמשהןלחןלל ,לנןעפירןשןמחןל

שלאאדםאיןגןפנן.דרךלחןשינןשעןברתחןןיה ,מתמדתןבעשייה

 ,התפעלןתגןפןבאמצעןתהביעאן ,חברהריקןדי ,עםריקןדירקד

 ,הגןפניתהתחןשהדרךלראשןנהנחןןהרגשכל ,למעשהכאב.אןאהבה

תחןשןתאתמכיריםכןלנןביןתר.ןהרןחנייםהנעליםהרגשןתגם

האדרנליןאתבעצבןת,הקשןרןתבעינייםןהלחלןחיתבגרןןהמחנק

הקשןרןתהנעימןתהגןפניןתהתחןשןתןאתחרדה,בעתבגןפנןהפןרץ

בתןכנן.נןשאיםאנןאלהרביםןמטעניםתחןשןתןבתשןקה.באהבה

המלןןה ,לןייחןדיתתנןעתיתשפהבחייןפיתחאדםכל ,למעשהכך

חןמריםלדמייןיכןלתבעללהיןתצריךיאןגרףה
 ,שלןהגןפניתןהיכןלתהניסיןןבגבןלןתשבןילהיןתןלאאינסןפיים,

 ,מעניינןת"ייתנןעןתעללןןתרןאפילןבאמת,חשןבמהמהמכלןללבחןר

בןנההןאארכיטקט,כמןלמעשה,היצירה.שלאינטגרליחלקאינןאם

בשרטןטיםנעזראינןהןא ,לארכיטקטבניגןדאןלםבאןןיר,שלםבניין

בלבד.בדמיןנןרןבפיעליןצראלא ,מפןרטים

ןדגשצבעכתןספתכדבק,גםמשמשתהתנןעה

 ,המתןפף ,הכנרהפסנתרן, ,בקןנצרטהמנצחתנןעתאחרןת.באמנןיןת

לראןתהןלכיםאנחנןשבה.באנרגיהאןתנןמרתקתאחר,נגןןכל

חשןבההתיאטרןןבמתעלהשחקןתנןעתלשמןע.רקלא ,קןנצרט

ןיןתריןתרהתנןעהמןפיעהכיןםמקןלן.פחןתלאןמשמעןתית

גםהתנןעה.בתיאטרןןהמלאלפיתןחהעדהמילה,שלבמקןמה

שלןמגבלןתיןגבןלןתיןאתבאינטנסיביןתבןדקיםןהפסליםהציירים

המןצגןתןידיאןןבעבןדןתבמיצגיםבצילןמים,האנןשיהגןף

שלמיכןלןתיןלחלקהיןםנדרשיםשןניםבתחןמיםאמניםבמןזיאןנים.

במילהבעבןדתםנעזריםרביםכןריאןגרפים ,עתןבאןתהכןריאןגרף,

מאחר-בנפרדאמנןתתחןמילקטלגיןתרקשהכיןםןבקןלנןע.

ישלכןריאןגרףשןנים.אמנןתתחןמיביןאינטגרציהיןתרשקיימת

להיןת

האדםבנילכלמשןתפןתתנןעתיןתמחןןתגםישנןהיןמיןם.בחייאןתן

יןתר.מצןמצמןתתרבןיןתהמאפייניםמסןימיםתנןעהןסימני

לתנןעההגןף.תנןעתבאמצעןתהןאהמחןלשלהביטןי

תחןשהאןמחשבהלחלןקניסיןןהיא .משמעןתישתמידלאכשלעצמה

כצןפים,אחר.עם-עצמןלאמןאפילןתןמהעדמןבנתתמידשלא-

להגיעכדי ,פשטנןתןלפעמיםפשטןת ,הפשטןתדימןיים,מחפשיםאנן

;ןלהבנה.
מקרבתהיןמיןמייםלחיינןהתנןעהשפתשלה

להטמיעלעיתיםלנןמאפשרןהדבר ,ןכיןצריםכצןפיםאלינןאןתה

מצדאמצעי.בלתיבאןפןממנהןלהתרגשאינטןאיטיביבאןפןאןתה

שלמילןלירצףןמחפשהתנןעהשפתאתלהביןשמנסההצןפה ,שני

ניתןהבלתיאתמבטאבמיטבןהריקןדתסכןל.לחןשעלןלהתרחשןת,

צליליאתלהביןמעצמנןמצפיםלאאנןקןנצרטלאחרמילןלי.לביטןי

אםכןריאןגרףלהיןתיןתר"קלייאןתם.חןןיםאנחנן ,המןסיקה

להביןלנסןתןלאלחןןת ,להתרגש ,ליהנןת ,לקלןטפתןחיםהצןפים

המחבר.התכןןןלמה

אןעצמןההשראהרגעכמןהיאהכןריאןגרפיה

היאזאתןבכל ,להבינה-צןרךאיןןגם-אפשרשאי ,עצמההמחשבה

עמןקה.לחןןיהןלגרןם ,החייםאתלשקףיכןלה



בתזבגזלצת sהמראז
דור-כהואליט

 ) 1982 (שבע-בתלהקתבביציעמחילייהקץלתיס"

דיר-כהואליטוה: 9כזרואזגר

מאתזסב"ייבעלעל-פידיר-כהואליטלוברטז:

 1965עיב.דעסהיצאת ,] Golding [וגלדנוגייליאס

רייזמושישמקזרות:מזסוקה

כהו-דיראליתלבושזת:

גלרבדניטו :תאזרה

ירקתיןת)רקתיס(שבעהבת-שבעלהקת :רקדנום

דקית 13המחזל:משך



דור-כהןל'סאתאמלתוס""הקץ :מתוךהןהתמונותכל

רוב'ן'ורס :צ'לוסבת-שבע,להקתבב'צוע

" All pictures are from : "The End of Innocence 
by Alice Dor-Cohen, Batsheva Danc.e 

Company, photo: Yoram Rubin 



היצירהשללידתההיוצר.שלהפנימיעולמומתוךנבראתיצירהכל

 ,"יהשראתץניצו IIלביןהאמןשלימיהפנולמועביןממפגשנובעת

דמותלהיותיכוליסכאלוהשראהניצוצותליצור.לוומאפשרשגורס

חומריסאואבזריס ,מסרטסצנה ,נוף ,מוסיקליתיצירה ,מסוימת

-1982בספר.שלקריאהזוהיתה- IIלתוסהקץ IIשלבמקרהשוניס.

קריאהגולדינג.ויליאסמאת IIזבובבעל IIהספראתבשניתקראתי

בישעוררהוהיא ,קודמתהמאשריותרבוגרתערוךלאיןהיתהזושנייה

אנסהזהבמאמרהמחול.ליצירתההשראהאתשהזיןהניצוץאת

תהליךאת ; IIלתוסהקץ IIהמחולשלהבשלתותהליךאתלהחיות

אחר.שלליצירהאחדיוצרשלומיצירהלאחרתאחתממדיההמעבר

 .והתלבושותהתאורההמוסיקה,יצירתאתגסכוללזהתהליך

האיומיסהאירועיססדרתשלהתוצאותאתמביןהואשבאי.

והס ,תובנותיואתסיהילדעסחולקימוןיסהאי.עלשהתרחשו

מתוך ".הדיבוקרוש"גישלפרימיטיבידתיבטקסאותו,גסרוצחיס

במחול.מופיעיסהראשוניסשלושת ,האלההגיבוריסארבעת

המחול-לחוםייייהקץ

סיבתיתהתפתחותשללוגימבנהבעלסיפורשלבסיסעלנבנההמחול

ישלריקודכיברור ,הצופהשלהמבטמנקודתאירועיס.והשתלשלות

ריקודהוא "לתוסהקץ IIביצירההמחולסגנון .וסוףאמצעהתחלה,

ריקודסגנונותשלהשפעותבומשולבותאקספרסיוניסטי. ,מודרני

הטיפור-זבובייייבטל

 ,בריטיסנעריסקבוצתשלקורותיהאתמתאר IIזבובבעל IIהספר

התנועהמשפטיתנועה.כתיאטרוןלהגדירסשאפשרוקטעיסאחריס

הדמויותאתהעלילה.אתותיאטרלידרמטיבאופןומתאריסמ~~.ניס

שאראתרקדניות.שלושבריקודמגלמותוחזרזירראלףג'ק,של

כילינראהלאחור,במבטרקדניס.ארבעהמייצגיסבחבורההילדיס

הסיפורבמהלךשומס.לאיהנקלעיס ,מלחמהבימימטוסתאונתניצולי

התחנכושעליהסהתרבות,ערכישלהתמוטטותלתהליךעדיסאנו

ביטוילידיבאזהתהליךהוריהס.ובביתהספרבביתהנעריס

ותמימיסטהוריסמשחקיסהסאלהבתחילההנעריס.שלבמשחקיהס

לידיאותסשמביאיס ,אכזריוצידפולחןלמשחקיהופכיסהסכךואחר

 ,האיעלהילדיסשמנהליס , IIמלחמה IIהשלבעיצומהורצח.אלימות

שלרבמספרהחבורהמונהבספר .אותסומחלץימייהקציןמופיע

הסמתוכסארבעה .בשמותיהסמתואריסילדיסכמה ,מתוכסילדיס.

אתלהנהיגמתמנה ,למראהנאהנער , 12בןראלף:הספר:גיבורי

אחוזהוא .לרעהבוומשתמשהשלטוןאתבכוחנוטלג'ק: .החבורה

נערחזרזיר:חייתייס.למעשיסהילדיסאתוגוררותאווהדסשלדיבוק

הטובחברושנעשהנבוןילדקצרת.וחולהמשקפייסמרכיבמאו,דשמן

 .הפראיסכנופייתבידיחזרזירנרצחהספרבסוףראלף.שלויועצו

והקולותהמראותשלליופייסעומודחני,רווביישןמתבודדנערסיימון:
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הנעריסשלהראשיותהדמויותשלושלגילוסברקדניות-נשיסהבחירה

מלכת IIשלדמותהאתליהזכירהק'גשלשדמותוהעובדה,מןנובעת

באופןהזדהיתיוחזרזירראלףשלדמויותיהסעס .ילדותימימיהכיתה"

ומילדותי.מחיידומותסיטואציותליהזכירושניהסאישי;

מספר-ארבעהעלהחלטתיהרקדניס,במספרמוגבלתשהייתימאחר

הראשיותהדמויותשלושביןהפרדהליצורכדי-משלושהגדולזוגי

הרקדניותאתבחרתיכאשריותר.גדולשמספרן ,"העדר"דמויותלבין

שלהןהפיזייסלמאפייניסהתייחסתי ,הראשיותהדמויותאתשיגלמו

שלהן,התנועהוסגנוןהכוריאוגרפיהיצירתבתהליךגסכך ·ולאישיותן

השליליתהמנהיגהשלדמותהאת .יוצרותרקדניותמהיותןשהושפע

וכוחניות.עוצמהבתנועותיההמקרינהומוצקה,גבוההרקדניתגילמה

ושברירית,דקהרקדניתייצגההחיוביתהמנהיגהשלדמותהאת

בחורהרקדהחזרזיראתפיזית.מאשריותררוחניתנוכחותהמקרינה

אישיותה,אתיניסמאפיוחוכמהשהומורגוף,ומלאתנמוכה



 ,התמתחויותכוללותתנועותיה .כנפייםענקנשר ,ולעיתים

אגןהרמת(אגבואחורהקדימהאטיודים ,חזקיםכיווצים

וידייםארוךצוואר ,מתוחותרגלייםכפות ,חוצפנית)

בחללונעהוירטואוזיתריקודיכולתמציגההיאמסוגננות.

פעםמדיהיכולת.גבוללקצהעדוכיווצוהגוףמתיחתתוך

 ,ומהירחדבאופןלחללורגליהידיהאתזורקתהיא

 .מתפרצתאלימותתחושתהמעוררותבתנועות

מתחיליםברקעהבמה.בקדמתרוקדתהשליליתהדמות

II הזאטוטיםארבעתII קפצוציםתוךחזיתיתבשורהלרקוד

 ,ולשמאללימיןפונהראשםוחדים.מעוותיםגרמיים

ריקודם.להמשךהמנהיגהאישוראתמחפשיםהםכאילו

בחוסר ,ההתבגרותבגילנעיםשילדיםבאופןרוקדיםהם

כתפיהם ,עקומותרגליהם ;ובגולמניותקואורדינציה

לקצב.בהתאםמהירהתנועתם ,מעלהכלפימשוכות

נראיםוהם ,ומפתיעהמאוזנתלא ,אימפולסיביתתנועתם

מאופיינתהזאטוטיםחבורתהמבוגרים.של "קריקטורה"כ

םובסיועדין.מקוטעגבוה,וצלילאלקטרוניכליידיעל

 ,בידיהםהמנהיגהאתהזאטוטיםארבעתמרימיםהקטע

עלשוכבתכמונראיתוהיא ,גבםעלשכוביםכשהם

 .הכתרהכטקסשנראהקטעזהואפיריון.

הקרבההחיובית"המנהיגה IIלדמותהמוקדעוברבמקביל

 ,החלטיותכיאם ,ועדינותקלותתנועותיה .הבמהלמרכז

היאחדש.אלקטרוניבכליהמנוגןמוסיקלימוטיברקעעל

 /נעותידיהזקוף;שנותר ,גבהאתמאשריותרורגליהידיהאתמניעה

עםכמשתלבתנראיתהיאברוח.כענפים ,רכיםגליםבמעיןנשלחות

חדים.ומיהדגשיםוללאבהרמוניהזורמיםהתנועתייםמשפטיההטבע.

-לעינינומוצגתחדשהודמות ,אחראלקטרונילכלימשתנההמוסיקה

תנועותמשקל,שיוויבחוסרמאופיינותחזרזירשלתנועותיה :"חזרזיר"

ביטחוןחוסרמקרינההווייתהכלבקרקס.עצובליצןבמעטהמזכירות

משפטאותועלושובשובחזרהלדוגמה: .אוניםחסרתוילדותיות

גופהכלהראשונים.צעדיואתהצועדתינוקכשלהליכתה-תנועתי

שלהבהונותקצותעלעולההיאכמעט.נעולותוברכיהקדימהמוטה

הרגל .משקלהשיוויאתלאזןבניסיוןלפניםנשלחתוידה ,אחתרגל

מסתובבתוהיאהבר,ןשמאחוריבשקעהראשונהאתדוחפתהשנייה

חוזרעצמיגולכמונראיתהתנועההבמה.עלמגוחךבאופןומשתטחת

לנפילותיה.מדויקתאילוסטרציהמשמשהאלקטרוניהכליונשנה.

מבנהיוצריםבראשםהשליליתוהמנהיגההזאטוטיםחבורת ,במקביל

מצחוקרוטטכשגבםמתנועעיםהם .הבמהשלימיןבצדגוששל

הנטחויב ,םיחראהשלםלעגוברגשכלכר.יחזרזשלהמגוחךלמראה

 .תיאטרליות-קומיותאיכויותולתנועותיה

כיסויי-ל~ניםרבות.תלאותעברוכאילונראוהילדיםתלבושות

שמלותשלשונותוריאציות-ול~נותלחיתול,הדומיםחלציים

עיבוד.ללאתובגסונקרעולחולדומהבחוםנצבעוהבדיםמשוחררות.

בקשירות.ומשולבותסימטריותלאהגזרות

המחןלתיאןר

צד.אלמצדלהנאתםהמתמתחיםילדיםשלבהתעוררותנפתחהריקוד

שלתנועתםחדש.יוםעלהמפציעהשמשכמו ,לאיטועולההאור

מתמתחיםמתגלגלים,הםונינוחה.מאולתרתנראיתהרקדנים

צדפיםכמוונשמעתרכיםהקשהבכלימנוגנתהמוסיקהומשתעשעים.

 ,הבמהעלשכובות/פזורותשהיו ,הדמויותמים.ידיעלהנדחפים

קשריידכלאחרלהירקםמתחיליםהילדיםוביןבהדרגה,מתרוממות

-העתנוושהעחדאה ;להןהנוהאזהפהרצלעקותידפע:ועשוששחקמ

כןכמו .בתנועהעונההאחד

 ,חידיםישלםימשתנמבניםנוצריםהבמהעל .ודחיפות

ושלשות.זוגות

בלגטונכנס ,אלקטרוניבכלימנוגןחדשמוסיקלימוטיב

] Legato [ במקבילמתח.אווירתויוצרנמוךובטון, 

שרגליה ,הרקדניותאחתבמעגל.מתכנסיםהרקדנים

מזהממוקדתבעדינותנמסרת ,המעגללמרכזמקובעות

מלא.באמוןבידיהםעצמהאתמוסרתהיאלזה.

בפתאומיותאותופורצתהמעגלבמרכזשהיתההרקדנית

אתהמציגהקטעזהואחרת.דמותומפילהדוחפתובדרכה

גמישות ,מחושבותתנועותיה :"השליליתהמנהיגה IIדמות
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עלרחבבמעגלרציםהתןקפיםהרקדניםבהן.נןגסיםכאילן-ןרגלייםהחיןביתהמנהיגהדמןתנעהלצדהןמתערער.הןלךחזרזירשלהעצמי

מעלגבןההשליליתהמנהיגהאתנןשאיםמהםשנייםהבמה.כלפנילנפילןתיה.כבלימהבגןפה, ,לעתמעת ,בההתןמכת

מןרידיםהם .ענקנשרהיתהכאילןןבידיהבקרסןליהאןחזים ,ראשםמנןגנתזבןבים,כרחשהנשמעתתזזיתיתלמןסיקהמשתנההמןסיקה

למנהיגהןנצמדתגבהעלנןפלתןזןהחיןביתהמנהיגהלכיןןןאןתהעלממןחשב)אלקטרןני(כליבסאמפלרמהירלקצבשעןבדבצליל

כאשר ,השליליתהמנהיגהאתןמרימיםשביםהרקדניםהשלילית.עלמתרןצציםהרקדניםשבעתכלבהמשך)·(שיןפיעלןיהצנגינתבסיס

יחדןמןרמתדןרסעןףשלבטלפיןכאחןזהנראיתהחיןביתהמנהיגהלפנים,מןשטןתידיהםהיסטרי:חיפןשבמעיןהכיןןניםלכלהבמה

ארצהןנןפלתניתקתהחיןביתןהמנהיגהבריצתם,ממשיכיםהםאיתה;ןמכהיןרדמהםאחדפעםמדי .קדימהמןטהגןפםןכלישרןתרגליהם

 ,טימפניבתןפיןקצביתשבטיתמןסיקהמלןןההקטעאת .רבמגןבהןשןבארבע,עלןהןלךמתהפךגבן,עלנשכבתיפןף,מעיןהרצפהעל

אפריקאי.שבטשלייטמטם"בתןפיהנשמעתלזןהדןמהשליטה,שאיבדןלחרקיםנדמיםהםבריצתן.ןממשיךהגבעלמתהפך

עלדןפקתהחיןבית,המנהיגהעללהגןןמנסהנפשהעלמתחננתחזרזירכתפילעברמזנקיםרקדניםשלןשההשלןןים.חייהםאלנכנסןפחד

לעברהפןניםהםמסןיםבשלב .לשןןאאךקטנים,באגרןפיםגבןתיהםחןבקןתכשרגליהםןמתמקמיםחזיתית,בקפיצההאחריםהרקדנים

המןסיקה ,מתגברןהריסןדצב i2...Jהןלשככל .אןתהגםקיפים .L.ת LLמ-י-'-'ן _>---ת...'-י=ב.'-ין.'-ח-.!!ה'--'--'-ה'"גי-,-ה>.!נ""מ ...cה-'' .>cת!..!.ד,"כ ccלן!..>מ-,"ן!-"--'ת-.:.ית.!..!י l..:ז LJחנ.cה!'-מ-"-,"חן-".Lת Lר ...צ"",נן,,",-,.ם L-"ה:.נ.י'---ר >-eב l.Jח Lר J.1א..<.ן Uצן ........ת=א

המןסיקהשלקןדםמןטיבןנכנסכלילנעלמתשהיאעדנחלשתהיאןבן-זמניתכמתחננת,לעברםןמתקדמתמהחבןרהמבןדדתנשארת

חזרזיר,ןמים.צדפיםכמןהנשמערחשתןןאאתהמזכירה ,המרשרשתהחבןרההפראית.מדרכםהילדיםאתןלהניאהחןמהאתלזעזעמנסה

מפןחדןת,תנןעןתשללןןיברציהנכנסתהבמה,שלימיןבצדהישןבהברגענסגריםהםזהאחרבזהאבל ,החביקהמתנןעתלרגענפתחת

גןפהעלמגינההיארפלקסיביןת:אליהם.קרבהשהיא

היא .פצןעהכחיהןברגליהבידיהשלכהליכהשנראית ,הליכהלקצבעדריצתםאתמאטיםהרקדנים

ןאילן ,ימיןבצדהבמהעליןשבתןידיהםקדימהנןטהגןפם ,באפלהדרכהאתהמגששתעיןןריםחבןרת

במרכזהעןמדתהחיןבית,המנהיגהאןתן,מריםהאחרצונח,אחד ;זןגןתזןגןתנפגשיםהםלפנים.מןשטןת

ארןכהידאליהשןלחתהבמה,שלהמרןחקתהשמאליתבפינהמתכנסיםשכןלםעד ,חלילהןחןזר

קמה.ןשןבנןפלתלעזןר,כמנסההרטט .הבמהבמרכזהנמצאתהשליליתהמנהיגהלכיןןןפניהםהבמה,

עלהפראיםמצביעיםברקעלן.יןצקלרינט ,כינןרלטרין:יןיאדגבמןסיקתנבלע "הזבןביםרחשיישל

חזרזירןעלהחיןביתהמנהיגהממנן.עןלהןערגהצערשלןתחןשהןדרמטי,מעןגל ,מתןחהלחן

באקסטזהגןעיםהםהמפרפרןת.ןיןצרתןמדןיקןתעגןלןתבתנןעןתאןתםמהפנטתכמןהמנהיגה

רןטטגןפםןכלחייתיצחןקשלןיןרדןתעןלןתידיהכאשר ,ןבאגןבידיים ,בראשןספירלןתקןנןסים

שלתחןשההמעןררןתבןןיברציןתמחקיםלתנןעןתיה,נעניםהםתזמןרת.עלמנצחכתנןעתבמישןר,

חשןףחיןךנמתחפניהםןעל ,רןעברכיהםנעצרים,פעםמדיבעקבןתיה.באלכסןןןמתקדמיםאןתה

 .דםצמאיערפדיםכמסכתשינייםכלבלבכשלבראשםתנןעהמעיןןעןשים ,קדימהרכןןגבם ,כפןפןת

האןרןנעלמים.מהבמהיןצאיםהםאדןנן.ידיעלהמןבל

החיןביתהמנהיגהעללאיטןיןרדמאחדןמעבר "סןלייםייפימןדןלרייםממבניםהמןרכבקטעמתפתח

תןך ,הבמהבמרכזשנןתרןת ,ןחזרזירעליהנתליםשהםתןךבגןפםםיןצרישהרקדניםמבנים ,לאחר

עדתנןעתןאתממשיכןתשהןשנייםלדןגמה:בה.תלןתםאתמדגישןתאלהתנןעןתבה.ןנאחזים

מןחלט.לחןשךמעיןןנןצרתארבע,עלבהתקדמןתגבםעלאןתהנןשאיםמהם

היןנקיםגןריםארבעהכמןנראיםהםבסיןמהאשרמלכה,תהלןכת

השתייםנראןתהבמהמרכזשלשמאלבצדייהגדןלהמ"הזאבה

הפרקבסיןםןמערסלת.רכהבתנןעהבזןזןןאןחזןתיןשבןתהאחרןת,

דרןכה,בישיבההבמה,מרכזשלןימיבצדןהמנהיגההעדרמתכנסים

לזינןק.כמןכנים

בעןצמהמנןגן , ] staccato [לסטקטןהןפךהמןסיקהקצבאחת,בבת

קלים.בשינןייםןשןבשןבעצמןעלחןזרזהקצבאלקטרןניים.בכלים

שןבידיהעלקדימההשליליתהמנהיגהמזנקתהדרןכההישיבהמתןך

ישןבהנשארתזןהחיןבית.המנהיגהלעברמנגחתבתנןעהןשןב,

החבןרהבניכללחזרזיר.השליליתהמנהיגהביןבגןפהןחןצצתבמקומה

יחדכןלם .האחרכתפיעלאחדמעןןתןתבקפיצןתלקפץמתחילים

אןתהןמטלטליםןמשליכים ,החיןביתהמנהיגהעלחנקבמעגלסןגרים

להימלט.מצליחההיאדברשלבסןפן .המעגלבתןךביניהםבחןזקה

תןקפנייםפראי-אדםשלשבטכמןהמתנןעעיםברקדניםנמלאתהבמה

המןרכבתנןעתי,משפטעלחןזריםהרקדניםכאחד.ןמפןחדים

משיכןתבשילןב ,)"אל ,לא ,כן ,כןיי(ילהןשלהנהןןשלראשמתנןעןת

 ,השתייםעלעטיםכןלםהקטעשלבשיאןמשןנןת.ןקפיצןתכתפיים

כתפייםראש,ידיים,טןרפים ,הבמהשלאחרבצדמהןאחתכל

המוסיקה

בןגרתרייזמן,שןשהמלחינהלמחןלבמיןחדכתבההמןסיקהאת

שהשתלמהתל-אביב,באןניברסיטתהרןחןמדעילמןסיקההאקדמיה

נפגשנןהיצירהבתהליךהברית.ןבארצןתבאנגליהבקןמפןזיציה

ןמחשבןתי,תחןשןתירעיןנןתי,אתעמהחלקתיקרןבןת.לעיתים

לפניעןדבת-שבעלהקתרקדניעםבחזרןתלצפןתאןתהןהזמנתי

עיקריים:אלמנטיםשניעלעמדתיבשיחןתינןהמןסיקה.שנכתבה

דמןת.כלשלהתנןעהמאפייני-ןהתנןעתי ,הסיפןראלהזיקה-התןכני

החלטנןפרק.לכלןמקצבזמןןהקצבנןלפרקיםהריקןדאתחילקנן

ןמןטיביםמצלןלמנגינה,שלסןגהגדרנן .מלןדייםמאפייניםעליחד

היןהלחןשלחלקיםכאשרהשןנןת.הדמןיןתאתשאפיינןמןסיקליים,

 .למןסיקהןהתנןעןתהכןריאןגרפיהאתמחדשהתאמתימןכנים,

ןכ,ךנגדם.דןןקאןלעיתים ,ןהקצבהדינמיקהעםלזרןםבחרתילעיתים

באןלפן.הסןפיתלהקלטהעד ,חלילהחןזר



השנימממרחק

שלי,יצירהמנתחתאנילראשונהשבו ,הזההמאמרעלהעבודהתהליך

שהתבססהכוריאוגרפיהבמיליםלתארניסיוןזהו ,בעצםמרתק.היה

הפלסטיותאלהכתובההמילהמןמעגליתהליךמעין iמיליםעל

בתהליךהכתובה.המילהאלובחזרההמחולשלוהחזותיתהפיזית

אתיצרתיכאילווהרגשתיהיצירהשלביאללאחורחזרתיהכתיבה

ממשיכה ,אזבושטיפלתיהנושאעםשליההזדהותאתמול.הריקוד

נוער,ובניילדיםבקרבוגוברתההולכתהאלימותהיום.גםאותיללוות

 ,היום ,לצערי ,אקטואליתהיאכולה,בחברההמצבשלכהשתקפות

אז.שהיתהכשםממש

הזאת.לעבודהלהתייחסהעזתימאזשעברוהרבותהשניםבזכות 2 ~

אתלתארליאפשרה ,החייםוניסיוןהזמןממרחק ,המפוכחתהראייה

אתבוחנתעצמיאתמצאתייותר.ואובייקטיביכוללבאופןהעבודה

ומנסהחדשים-ישניםהקשריםמגלהבי,שעלוהתחושותואתהרעיונות

שנראהיל,דאותו .ממששלאלימותכדיעד ,באכזריותזהילדכלפי

אתהרואהזה ,מכולםהחכםקרובותלעיתיםהוא ,מהשארחריגקצת

מבחוץ.הקבוצה

החיובית,למנהיגהדיוחזקביטוייצרתישלארואהאנילאחורבמבט

קיבלתילאכאילוהמוסיקלית.מהבחינהוהןהתנועתית,מהבחינההן

מאיתנו,אחדבכלכמובריקו.דתפקידהומההיאמיברורה,החלטה

בניסיוןבערבוביה.משמשיםההרסנייםוהכוחותהבוניםהכוחותביגם

אתלבטאקשהלישהיהחושבתאניבדיעב,דהדבריםאתלנתחהזה

להראותיותרקלליהיהמפוכחת.מזוויתאותולהראותאושבי,הטוב

גולדינג,שלבספרוברקדנים-ילדים.שהתקיימווהרועהאכזריותאת

גםראלף,החיובי,המנהיגשלללבונוגעעמוקתיאורישזאת,לעומת

םריאכלבםרואתלנטרלהצליחלאהואאם

האחרים.

לראותניתןהמחול.בדמויותשילבתילאסיימוןשלדמותואת

אתחוקרןוסיימעצמו.הסופרשללזומקבילהדמותמעיןבסיימון

הסופי.התוצרמתוכינבראכיצדלהבין

מידתליהתבררהלתום",הקץייהיצירהתהליךוניתוחתיאורכדיתוך

למרות ,וזאתזבוב".ייבעלהספר ,השראתילמקורהמחולשלנאמנותו

ילדים,חבורתשלפעילותמדגישהשלישהאינטרפרטציה

ראלף,שלהספציפייםולזמןלמקוםמעברמתקיימותשהתרחשויותיה

בודד.איאותועלהאחריםוהילדיםסיימון ,חזרזיר ,ק'ג

כפי ,מהמהלכיםאחדכלבניתוחעסקתילאהריקודאתכשיצרתי

לפניעודאחת.כמקשהביגובשהבמלואההיצירה .זהבמאמרשתוארו

האירועיםמהלךהריקו,דאווירתליברוריםהיוהכוריאוגרפיהיצירת

היצירהתהליךשלהשחזורמתוךהדמויות.אתשיאפיינווהתנועות

שליווחזקיםילדותבזיכרונות ,בתוכיהיהליצירהשה"גרעין"לי,נדמה

עלתנועתיתעבודהאצוראחדשיוםידעתיתמיד ,כלשהובאופןאותי.

המלכהיי ,"החיוביתהמלכהייחווייתעל- "הכיתהמלכתיינושא

שלנפשיותובעיותתסכוליםדופן.היוצא ,"החריגהילד"ו "השלילית

נהגוישלכךביאלהםייועש ,הפרטשליתרדעוהיסחפות ,החברהיבנ

לאחורבראייהמאיתנו.אחדבכלקייםשהרועלגילויומגיעהאירועים

סיימון,שלתפקידואתבעצםגילמתיהיוצרת,כדמותשאני,לינדמה

נכונהוהיאבתוכנוהמפלצת ,ראובריקוד:שליהמסראתהעברתיובכך

ומקום.זמןבכלולהתפרץלשוב

אלאמהאי.ניצליםהילדיםכביכול:אופטימיהואהספרשלסופו

האנושית.המדרגהבשפלנמצאיםכברהילדיםכאשרמגיעשהקצין

אתלהצילשבאהאישעגומה:אירוניתתמונהמשרטטהסיוםאפילו

אינובעצמו,מלחמהמשחקימשחקאשרקרבבאנייתקציןהנותרים,

 .האיעלשהתרחשוהאירועיםשלהעמוקההמשמעותאתלהביןמצליח
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תייהרוו .םייחמרחבים, ,חופשלשאובאוכל

לי~והשירהריקודהחג,אתגםתחיההיבשה,

 .ואקחאתןשמה

מתגשם,והחזוןשבעבבארושבתיכאןאניעכשיו

יבוא.שההמשךליוודאי
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אלוהיםאת"ראיתי
ניסתהשבשוויץ,בברןממושכתלימודיםתקופתלאחר ,-60השנותבתחילת

ההןבשניםשבע.בבאר-ומקצועיתאישית-חייהאתלבנותסגלרוני

ידעהולאגראהםמרתהשלסגנונהבקסםשבויההמחולקהילייתהיתה

ההבעהלמחולכשייכתתפסהאותהסגל,שלאמנותהאתנכונהלהעריך

מאותהסגלרונישליומןקטעילהלןמדי.כאוונגרדיתזאת,עםויחד

 1960יונישבע,באר

 ,רימוןעץמציץהחלוןמול ,ביתמצאתיסוףסוף

אניחול.גבעתמרחוק ,ולבניםקטניםבתיםמסביב

שלהקודשיםבקודשרווי ,וחםרחבהואהחדר,בתוך

העבודה.

האפשרויותשללשמתוךבכךמתאפייניםאלהימים

במקצבהפשוט,ההילוךאתבעיקרראהאניתנועהשל

ויוצרותבהודמובילותהידיים ,החולותבין

גבעותייאתלאטבונות ,במרחבארכיטקטורה

 ."מספרות

לעבודהתשוקההולידהמקום

שלקבוצהלכינוס ,משותפת

שוניםמתחומיםאמנים

אלואךיחד,שתעבוד

זמןדורשים

וסבלנות.

כוליואני

דחף

 .לעבודה

שליצעדבכל

מרגישהאניכאן

כל ,מהפרימשהו

תחושתמולידמאמץ

ושבריםחלקיקיםכמוהישג,

גדולהמוזאיקהתמונתמתוך

 .וצבעונית

הנה ,שניםאותימלווהזותמונה

-1955בשכתבתיקטע ,השבועגיליתי

למדבר.נהיכולווהוא

שליהשפהאתלמצואהואהחלום ... "

עצמילהפוך ,נוףשלעתיקיםמעיינותמתוך

בעתבהאךוהסוערהפראיהנגבממנו.לחלק



מאדרטוזי,צילום:טגלרובי

Roni Segal, photo: Suzie Maeder 

לארץרה rהחלאחרשנה- 1961

אתעיכלתי ,שליבמקורהשתרשתישנה.עברה

והוהמופרזמהסערהוהשתחררתיאירופה.

האימוןשיטתאתלייבנית .המעכבפוקימהא

היומיומי.

נחשרירכל ,הרגלייםכפותשתיעלתדומעניא

 .למרחב ,שקט ,הלאהופנהמוהמבטבמקומו

 .עבודהשלארוכותשעותלפני ,הנכוןבקצבהנשימה

שלשעות .הגוף-יהכלמתפתחםיודרכצורותלףאב

שקט ,ושחרורכוח ,להעמכלפי ,והתפתחותכוזיר

קיבלשהגוףמרגישהאנילו.מנגוהגוף-וגמישות

 .להתחילאפשרויועכשהצליליםתא

זורםוהכולפותחאנושלייש ,עורישתחילהמינא

בידהתוףעםבבטחהומדתעניא .מתוכוושוטף

 .שאיתיהאנשיםעםיצירהוהנה

רק ,הכולאתהשרהתימיפנוסיקהמשהגירמאני

סומכת.אניליהע
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נסיעהלפני- 1964

קשה,בעבודהחיפושיםשלשניםעברו

בצפוןבדרום,קיבוציםבעשרותנכחתי

רםההודיהרקדןאתפגשתיובשרון.

טומשבסקי,ואת ] Gopal [גופאל

סדירהעבודהנפלאים.ואמניםאנשים

אתלינתנואלוכל ,הופעותבסטודיו,

אכזבותלמרותלהמשי,ךהכוח

חיישלהעכשוויתמהמציאותאכזריות

בארץ.התרבות

קרויצברגהרלדעםבשוויץהפגישה

] Kreutzberg [ אתהוכיחהשוב

היצירהשלחייהחוק ,מאיתנוהמופלא

האמתעצמאי,חוקהואהאמנותית

חיצונימצבמכלחזקההזוהפנימית

אתממשיכההיאפנימהאנו.וממצבנו

בקשייםבלהתחשמבליחייה

ובסביבה.

ארוכהלתקופהשובלנסועעליעכשיו

עםיהיהלאהמאבקכעתלאירופה.

מלחמהתהיהכאןהשפה,עםהכלים,

ומסורותתיאטרוניותחומותלהבקיע

שקפאו.

 1965נובמבר-ברז

מנתשעללמדתיהחייםשלמכוחם

כלאתלגמרילאבדעלילמצוא,

אני.שהיווהמנהגיםההרגלים

מחייבתההתבהרותלעברהתנועה

בסטודיוהרבההעבודהואובדן.שבר

מרחביםשלחופשאחרוהחיפוש

המקדשזכראתלמצואעזרהועומק

ללמודליאפשרהבתוכי,שחרב

בשנית,להתפלל

חלוקיביןיחפהשובלהלךליתנו

הים.בקואבנים,

הראששיעראתלפזררשותליתנו

 .היםרוח-הרוחקצבאתשיעופף

 ,השמשקרניאתשובלנשוםליתנו

וללטףחלקלקסלעעלכךסתם

רך.אזוב

t
ו

מאדרטוז' :צ'לוםטגל,רוב'

Roni Segal, photo: Suzie Maeder 



מרזה Jי-
הנערכיםהאןןנגרדייםבפסטיבליםסןלןבתןכניתןהןפיעהבאירןפהגדןלהלהצלחהזכתההיאבשןןיץ.נשארהסגלרןני

משלהןלהקהמןריםלהכשרתספרביתייסדהבנןסף, ] Brooklyn Academy of Musicנברןקליןשללמןסיקהדמיהקבא

שןןיץממשלתידיעללהשהןענקהדירה-בברןהנהרגדןתעלבדירההתגןררהסגלרונישוןיץ.ממשלתידיעלושנתמכ

 ,-90השנותבמחציתלארץחזרההיאלארץ.להתגעגעחדלהלאמעולםבמדינה.החשובותהאמניןתכאחתאןתהשהוקירה

אשל]נרותשובה.לקראתשכתבה,דבריםלהלןחולה.היתהכבראז

1990 

םעייןעהמאתלא .אתכםישכחתלא-הגשםפעמוניוריחוהצבריםהצנוברים

דבריותמואתהחובזהתאלא .כךכלהירוקיםהכרמלהריאתולאהתאנהץע

יד.מת-הנצחירע-יםלרושיואתהגלילרומימאת ,הנגב

וכ("·ע·~ת LJהחייםי,ךיאלינשאת ,שםוגםבמותעליעברתאני

 ".~', '.~ '~" ! .לשמים-ואליךממךרוקדאלוהיםאתראיתיו
 L.o{' t ·~ ~>.. ..... .השקרילערלשקקרמהינעיאתשטפהוהשמש



תסאותנערט-11.5.2oo1בשהתקייםלמחלו"ייחלונותאירוע

העכשויוהמחלובמתעלהמולרניםמהטריאורגפיםכמהעםיצירה

שעיורדרהעיברהבתסתה.קלובן.ואמירדרנעהו.Pבהיםאברץ.

הוגף.לשהתנועהילסתאתהמשתתפיםבחנושבמהלטיצירה.

במהלךשניתנומהמשימותכמהלהלןשונים.מכיוונים

דר:נעהאתו P.ש;nוימדהגשיםומקצתהתסה

ב

חימום . 1

נמתחותהידייםהגב.מאחורישלובותידייםכפותמתיחות. •

להקשתההעליוןהגבואתהחזהאתמובילהראשהרצפה.לעבר

משוחררהראשולמטה,קדימההחזהביתמובילמשםלאחור.

עםולסייםלעמידהלחזורזומתנוחהבג.טוויסטליצירתלשמאל

לבצעהידיים.בכפותהאצבעותשילובאתלשנותלמרכז.חזית

ההפוך.בכיווןהתרגילאת

אלמהידייםמשקלהעברת-כריעהבישיבתמשקל..העברות

איבריכלביןנכונהמשקלחלוקתעלדגשובחזרה,הרגלייםכפות

(רגלייםארבעעללהתקדמותעובריםלרצפה.משקלוהענקתהגוף

ונבנה,מתיישר,המעוגלהטורסורגילה.להליכהובהדרגהוידיים)

והקודקוד ,האגןמעלמונחותשהכתפייםעדחולייה,אחרחולייה

הגוףשלהמשקללנוכחותמודעותעלהואהדגשהזנב.עצםמעל

אחת,כחטיבהכולובגוףלהתבונןהיתהדרשלהנחייתהרגע.בכל

הנחיהנתון;ברגעמהאיבריםאחדכלממוקםהיכןולדעתכמכלול,

השיעור.שלאחריםבחלקיםעצמהעלתחזורזו

מעגל . 1

ארצומחול
 2001למחולחלונות

רrונבליטעינב

עורף,מסוים:בסדר ,רגלכףועדמראשבאיבריםנוגעתהידכףלמרכז.הפניםבמעגל,עומדתהקבוצה.מגע.

למגעשמאליבאיברימיןידשלממגעעובריםפעם,בכלובחזרה.רגלכףבר,ךיר,ךפניםאגן,עצמות ,צלע ,כתף

ימני.באיברשמאלידשל

לסוגימודעותלפתח ,יותרלספציפיהמגעאתלהפוךמנסיםהמהל,ךאתמפניםשהגוףאחריספציפי..מגע

באזורהתחושהעלהמסויםהמגעסוגמשפיעכיצדלבדוקיש ...עיסוירפרוף, ,צביטה ,לחץליטוף,שונים:מגע

מסוים.באזורהמגעבעקבותכולו,הגוףשללתנועהמתפתחהתהליךהמגע.

מסוגתרגולוכיאלכסונייםבזרמיםאותומפעילים(מרידיאנים),בגוףהקיימיםהאנרגיהשמסלוליהסבירהדר

אנרגטיים.זרמיםאותםשלבדימוילהשתמשמאפשרזה

שלדימויחשמליים:זרמיםשלכמגעאותוולדמייןבאיבר,הידכףשלהמוחשיהמגעעללוותרמגע.של.דימוי

התנועה ;ובחזרה ,הרגלוכףהברךהיר,ך ,האגןהצלע, ,הכתףדרךמהראשברצף,שעוברממושךחשמליזרם

רציף.ר,ךהמעבר .שמעליומהאיברהזרםאתמקבלאיברוכלזורמת

לכלהמועבריםומקוטעים,קצוביםקצרים,חשמלייםזרמיםשללדימויהמתמשךהזרםדימויאת.לשנות

התגובהואת ,התנועהחדותאתכאןלהדגישביקשהדררגל.כףעדמראשאחי,דבזרםלאבנפרד,איבר

עליו.הופעלשכביכולהחשמלילמגעהאיברשלוהמהירההספציפית

-הבחירהעלהיההדגש .בחדרולהתנועעהאישיהחללמתוךלצאתאפשרהי,דכףשלממשילמגעלחזור •

 .הגוףשלמאודהמסוימתהתגובהועללהפעיל,מגעאיזה

לעיל).(כמתוארהתנסותובסיסעלקצר,תנועתימשפטבנהמהמשתתפיםאחדכלתנועתי.משפטשל.בנייה

בחלקישעובריםבזרמיםוגםנוגעים,שבהםהגוףחלקיביןהזרמיםבמעברהיטבלהבחיןהיהאפשרזהבמשפט

התנועות.אופיעלמשפיעההשוניםהמגעיםאיכותאיךגםלראותניתןנוגעים.איןשבהםגוף

אפשר ,מאודפיזיתהיאשהעבודהלמרותשיצר.התנועתיהקטעאתהאחריםבפנימדגיםמשתתףכל.הדגמה.

מזה,זהשוניםטיפוסיםנוצריםכאילואופי,והרבהנפשייםמצביםשלמגווןהמשתתפיםבתנועתלזהות

שנבחרו.התגובהואופיהמגעלסוגבהתאם



 II,י . 5

משטחימשלי I,ימ . 3

לחןשןויניסחןל;תחילה ;משתנההתנןעהמתרחשתןישעלהמשטחכשדימןי ,בחדרנעים.דימויים.

המשטחדימןיהפךכךאחרהגןף.חלקילכלזןתחןשהןלהעבירחןל,עלדןרכןתהרגלייםכפןתכאילן

מהמשתתפיםאחדכלאצלהתנןעתיתהשפה ,זהבתרגילןלטרמפןלינה.לןחשןתלגחליםשביר,לקרח

ןהטרמפןלינה ,ןארןכןתרכןתתנןעןתעימןמביאהחןללמשל,משןתפת.הקבןצהשלהדינמיקהאבלשןנה,

 .לקפןץמכריחה

אתלזהןתנדרשיםןהאחריםמסןיםמשטחשלדימןיפיעללנןעמתחילמישהןוקבוצה.מנהיג •

ןהאחריםהמשטחסןגשלהדימןיאתהמשתתפיםאחדמשנה ,בחירתןפיעלבהתאם.ןלנןעהמשטח

הדגש ,העבןדהשלזהבשלבגםהחדשה.ןלאיכןתלדינמיקהןעןבריםהאפשרככלמהרהשינןיאתמזהים

אלין.ןהתגןבההדימןי ,העיתןיבחירתעלהןא

להםששימשןהמשטחיםלסןגיהנןגעןת ,מילןליןתאסןציאציןתמעליםהמשתתפים .מוחות.סיעור

היןן ,למשלהלןחשןת,הגחליםשהןצען;גיםשןנןתהתייחסןיןתביטאןשןניםאנשיםדימןיים.

לאחדיםהציעההטרמפןלינה .אתגר-אחריםבעבןרזאתלעןמתןפח,דעינןימהמשתתפיםכמהבעבןר

 .ממנןלצאתאפשרשאיןמבן,ךתסביך ,הכרחמהמשתתפיםכמהבעבןרגילמההיאשני,ןמצדןכיף,חןפש

אתתנןעתיביטןילידילהביאישבן. IIמפסל IIזןגןןבו ,לחימרהןפךהזןגמבניאחדבזוגות..עבודה

הידייםעםרקלעבןדלאהיאההנחיה .ןכדןמההמשקלהטקסטןרה,ההתנגדןת,כןחהחןמר;מאפייני

המןפעל.שלןגםהמפעילשלגם ,הגןףאיבריכלאתלשתףאלא

באיזה-גבןההמןדעןתכלןמר ,תנןעתיתןהתייחסןתמןדעןתשלאפשרןיןתעןדחידדהזןגבועםהעבןדה

המגע.איכןתןמההיכונןגעים,איבר

באיבריממגע . 4

 ,השןניםבאיבריםהידכףשללמגעחןזריםלסיןם,

מןדעןתשלסןגןאיזהלמגעעתהמגיביםכיצדבןדקים

כןלן.ןלגןףאיברלכליש

אלא ,התנןעןתשלצןרניבחיבןראןבחלל,המבניםבציןר ,בקןמפןזיציהאיננהדרנעהבעבןריצירהשלתחילתה

את ,בגןףאיבריאתלבחןולהשעןזרהןאכאושתןארהבסדנההעבןדהסןגהתנןעה.לחקירתחדשיםמקןמןתבחיפןש

ןהפירןקלגןףההתןןדעןתאחריןרקיצירה,בכלבסיסישלבזהןבאלן.אלןמגעםשלההשפעהןאתביניהם,החיבןר

זהמסןגשבעבןדה ,דרהדגישהעןדלזה.זהתנןעתייםמשפטיםשלןלחיבןרצןרנילציןררןלעבאפשרלגןרמים,שלן

איבר.ןבאיזהבתנןעתנן,מחפשיםאנןאיכןתאיזןאנחנן,היכובדיןקלדעת ,הספציפיןתחשןבה

התייחסותשלמרתקתחוויהבשיעורשחוואמרו,המשתתפיםרוב

המגעלתבניתבתוגבה-אמרההמשתתפותאחתהוגף.אלחדשמסוג

מוצפתעצמהאתמצאההפיזיותההנחיותשלמרות-השוניםבאירבים

לתחושותלהגיעעסרה,חדשהיהוזהפעם,בכלשהשתנותחושות

משתתפתבתנועה.רגשלבטאמודעתהחלטהמתוךולאהתנועהדרך

נשאלהדרהאחרים.המשתתפיםמוללעסישהתקשתהטנעהאחת

השיבההיאעצמה.אתלבטארקמבקשתאוקהלבעסריוצרתהיאאם

דיאלוגמנהלתהיאהבמהעלוכימהיצירהחשובחלקהואשהקהל

הוגףחקירתתהליך,טנעה,כךמשוםהצופים;אתגםבחשסוולוקחת

אבלההכרחי,הראשוניהתהליךהואלימלותיוהמודעותוהעמקת

דרךשתיבנההקהל,עםהתקשרותשלסוגלסאחרובבהמשך,

 .בהלשלבסחרשהיוצרוהמשמעויותהקומפוזיציה
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בלהקותרקד-קומבינעהמחוללהקתשלומנהלהמייסדה-קולבןאמיר

כיוםהעולם.ברחביבפסטיבליםהוצגוויצירותיול"ובחובארץשונות

לאחרונהועדבירושליםרוביןש"עומחוללמוסיקהבאקדמיהקולבןמלמד

זה.במוסדלמחולהחוגכראשכיהן

אימפרוביזציה,המשלביםשלו,היצירהתהליכיאתקולבןחושףבמפגש

ומוסיקה.טקסטקריאת

מתוךעליולעבודמתחילהואקולבן,אמיראתמענייןמסויםכשנושא

 ,מודעיםולאמודעיםתהליכיםשלחשיבותםעלמדברהואאינטואיציה.

וגידים.עורקורמתהיאבוהרגעעדהיצירה,תהליךכדיתוךשקורים

בחזרותשנעשהבמהלצפותלושמאפשרבוידיאונעזרהואבעבודתו

שהוקלט.לחומרהתייחסותתוךקטעים,מחדשפעםבכלולבנות

טקסט:עםעבודהבמהלךקולבןשהציגהנחיותשלושלהלן

אימפרוביזציהמבצעותהןכיסאות.שניעםרקדניותשתיהבמהעל . 1

טקסט.ומקריאהבמהבצדעומדקולבןחופשית.

לתוכןהתייחסותתוךמתבצעתהאימפרוביזציהאבללמעלה,כמו . 2

המילים.

קולבן,מוסיקלי.ליווינוסףורקדן·רקדניותשתיאח,דכיסאהבמהעל . 3

האימפרוביזציהכדיובתוךהטקסטאתלקרואמתחילבקהל,שנמצא

הכיסא"שלהבטוחהמרחבאת"לתפוסהיאההנחיהלבמה.מתקרב

המוסיקלי.הקצבהתפתחותעםהתנועותקצבאתולהגביר

ותנועהטקסטנשכנותענודה
למחול"ייחלונותבאירועקולבואמירעמסדנה

רןעמויןנת
הערןת

המדיה.סוגישנישללמגבלותנחשפיםותנועהטקסטעםעובדיםכאשר

גםאולםאמיתיות,בתחושותלגעתביכולתושאיןמפנימוגבלהטקסט

מהטקסט.יותררבותלפרשנויותפתוחהמהיותהמוגבלת,התנועה

מענייןבשכבות.לעבודהותנועהטקסטעלהעבודהאתמדמהקולבן

שונים)לפירושיםפתוחה(שהיאתנועתיתקומפוזיציהשלהשילובאותו

משמעותלצקתמהרקדניםלבקשחוששאינוהואהטקסט.תוכןעם

בלבד.לתנועהנוסףברובדלעבודהאפשרותכאןישלמילים.תנועתית

המדויקתהמשמעותאתלהביןיהיהניתןלאהתהליךשלבסופוממילא,

בתהליךנוספיםאשנביםלפתוחהואההנחיותותפקידהמילה,של

היצירתי.

היצירה:בתהליךהמקריותשלחשיבותהאתקולבןמדגיםהמפגשבסוף

ידיעלהמבוצעים ,שוניםקטעיםחמישהלפנינומציגקולבןראשוןבשלב

פעולהלשתףמתבקשיםהתלמידים-הצופיםכיסא.עםורקדניתרקדן

להם.הנראהבסדרהקטעיםאתולסדר

כיומסבירהקטעיםאתהואערךשבוהסדראתמציגקולבןשני,בשלב

מציגכשקולבןאותו.ישנהשבעתידויתכןמקרי,להיותיכולהזההסידור

רקדניתשממלמלתוטקסט,מוסיקהלהםמוסיףהואהקטעים,חמשתאת

המחול.שללקטעמתחבריםייהפאזל"חלקיבצד.העומדת
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לאורחבא ,ףהראללתיהנבנ ,תיייחודילהעלאהומאיתנואחדייכל

 ,התחושות ,התפיסותבאמצעות-ובתוכינוותנועבאמצ ,נוידיעל ,מודע

 ,ושלנבוריהדתעוצאמב ,פחותלאוו;נשלולותעהפוהמחשבות

נויבינאיןתיולוגיזיופתיולוגיבנהימבח .שלנוםיהמסופרםיהתיאור

יחידמאיתנואחדכל-כסיפורים ,היסטוריתמבחינה ;רביםהבדלים

ובהקשר .סאקסאוליברר IIדהידועהנוירולוגכותבכך ' IIבמינו.ומיוחד

 ,ומשמעותרגשטעונים II-ומחולבכללשאמנות ,מוסיףהואי,האמנות

 II·2בתוכנושנמצאעמוקלמשהווקשורים

 ,מחוללתלמיiדהותריומספקתאמנותיתיותהIו_ז ..

אמנות IIשללמידהבאמצעותה/בוהגלוםהפוטנציאליישוםמאשר

ישעשייתשלתהליךהואהכוריאוגרפיהלימוד J?IIהמחולותעשיית

בר-באוניברסיטתחינוךלהספרתיבב(מרצהפלדמןנהיאדראר IIד

 ,בינאישיתאינטראקציהשלפעילות IIכההדרכהאתרהימגד ,ילן)א

ההדרכהאתממקמתפלדמן '. IIבההמשתתפיםתאלפתחמטרתהש

התנאיםיתקיימוזהשבמרחב ,וקובעתלתרפיההוראהןיבשבמרחב

דינמיותקיימתההדרכהבתהליך ,לדבריה .להתפתחותביותרהטובים

(הכרתי)לקוגניטיבי(התנהגותי)האפקטיביהתחוםבין :מישוריםבשני

ומוכתביםמשתניםאלהגורמים .למודרךמדריךביןההיררכיהובמידת

הדגששביןבמרחבנמצאתההדרכה ,בנוסף .עצמוךיהתהלידיעל

מחויבתלוהאפקטיבי,הדגשוביןההוראהמחויבתלו ,בייהקוגניט

ברורהיררכיבמרחבפועלותוהתרפיהההוראהבעודאךהתרפיה.

ומוגדרת.ברורהפחותההדרכה ,וקבוע

(תיאוריותאובייקטיחסישלהתיאוריותמכיוון

בינאישיות),באינטראקציותבעיקרהעוסקות ,פוסט-פרוידיאניותדינמיות

נעשיתלתרפיה,הוראהביןבמרחבההדרכה,שבתהליך ,לומרנוכל

-לאובייקטהאני,העצמי,-הסובייקטביןהראשונהנטראקציהיהא

ביןמשותפתשלישיתמציאותנוצרת .אנישאינו ,המשמעותיהזולת

שלנוהתגליותביןמאיד;ןהחיצוניתלמציאותדמחהפנימיתהמציאות

המושפעאשליה,שטחנוצר .רוכשיםשאנוהמיומנויותוביןעצמנועל

לביןבינהולהבחיןאשליהליצורהיכולתגםנוצרת .המציאויותמשתי

מוד 7ללתו 7ג 7בלתח

ולאפשרלהדרי,ך ,לטפח ,לעוררהיאוגרפילכורהמורהשלתפקידומאין·

המורה .בהםהמצוירתייהיצהפוטנציאלאתלממשלתלמידים

שהאמנותמאחר "ל"כגרףאיךלתלמידיולומריכולאינולכוריאוגרפיה

iכולסיקי

כץשמול'ק :ר'ס lא'

יכולהוא ,זאתלעומת .סובייקטיביותחוויותשלאישיביטויהיא

המורהאתרואהאני ,בדמיוני .זהאמנותבתחוםדעיבאותםלצייד

שותףהוא .וסואנתדינמיתצומתשלבמרכזהעומדהיאוגרפילכור

מעודד ,מטפח ,מנחה ,םיהתלמידשלשיתיאהתפתחותשלךילתהל

כליםלהםמעניק ,בעתובהשלהםהעצמיהאניאתלפתחאותם

באופןליישםכוליםיהםשאותם ,םייצירתיוגירוייםאמנותיים

המקצבאתולתרגםלמפותדמילתלורזלעיכולהמורהי.ביאפקט

ת.יהאמנותהיילעששלוימיהפנ

ו!זומנותימשלטבעהמה

דורשהואי.ותובענרגיש ,ריישבר ,פגיע ,מיינדךיתהלהיאכוריאוגרפיה

 ,פוסקתבלתיהתנסות ,קשהעבודה ,התמסרות ,ידעבומהעוסקים

 .החלטותקבלתשלינסופיתאבמערכתלשאתכולתיואחריותלקיחת

אוהיהדרכהבמהותההיאהיוגרפאכורישהוראת ,לומרנכוןהיהי ,לכן

ותרפיה.הוראהדיסציפלינות;שתיביןמוגדרהבלתיבתחוםממוקמת
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בהדרכהנתבונואם

שלהיצירתיותמקורטווחהואזהמוגדרלאטווח .זמנית-בוהמציאות

אותוהכוריאוגרפי,התהליך .לסמל ,ייצוגלתתהיכולתטמונהבו ,האדם

פעולתנעשיתשבאמצעותוהתהליךהוא ,לכוריאוגרפיההמורהמדריך

עובדהכוריאוגרף IIהמחול.עבודתמנכקשרתשבאמצעותה ,ההסמלה

מופשטים,הסמליםשכלכיוון .סמליםרווייתאמנותיתצורהבאמצעות

בגלל !.מחול"עבודותיצירתבתהליךמוטמעתשההפשטה ,מאליומובן

המורהעלמוטלת ,הכוריאוגרפיהתהליךשלריותויושברמורכבותו

תהליךשבמהותלעובדהעריםלהיותצריכיםהיאאואהו .רבהאחריות

לנווטצריכיםהםתלמידיהם.שלהאינטימייםלאזוריםמהחדירהישזה

אותםלהעניקרצוןבתחום,וניסיוןידעשלשפעכשבאמתחתםאותם

יש .התלהבותוהרבהיושר ,אנושיות ,לזולתרגישות ,באהבהלאחרים

ציפיותמעוררתמטבעההכוריאוגרפיה,הוראתכמו ,שההדרכה ,לזכור

במוכנותתלויהההדרכההצלחתקשות.מאכזבותחרדותומכאןגבוהות

 .חלקבההלוקחיםשלובכישורים

ביןדינמיבתהליךהנוצרתההדרכה,פעולתשלטיבהאתבודקתפלדמן

האפקטיביהתחוםאתמכנההיא .יוהקוגניטיבהאפקטיביהתחום

II בשמהותה ,"אישיתצמיחהII אמיתיבינאישידיאלוגII התחוםואת

שמהותו IIומיומנויותתכנים ,ספציפיתחום"יביהקוגניט

האינטראקציהשרמת ,מבהירההיא ."מקצועיתאינטראקציה IIב



הבינאישיהדיאלוגבשלבשנוצרההאווירהבאיכותמותנתהמקצועית

בינאישידיאלוגשלדינמיייתהליךהיאהדרכהלהגדרתה,האמיתי.

 6 !'מקצועיתואינטראקציהאמיתי

העיקרוןבעזרתיהאמית.הבינאישיהדיאלוגאתבודקתפלדמן

 ] Rogers , 1965 [רס'רוגשלהתיאוריה ,) 1960 (בוברשלהדיאלוגי

סמכותשקיימתטועןבובר .] Fromm , 1978 [פרוםשלוהתיאוריה

נישןיבההבחנה !'והלזיאנ"ו "ואתהאניייאפיוניםשנילהשיש

 7 ."אנייילבהתייחסותהיאהללוהאפיונים

 .לתדמיתוהדאגהמתוךפועלוהלז"ייאנימתוךשפועלה"אני" . 1

כנות.בעצמו,מתוךפועלואתה"ייאנימתוךשפועלה"אני"

 "אני"ה .צרהראייהמתוךפועל "והלזייאנימתוךשפועלה"אני" . 2

 .רחבהראייהמתוךפועל "ואתהייאנימתוךשפועל

 "אני"הלהשתלט.רצוןמתוךפועל "והלזייאנימתוךשפועלה"אני . 3

 .אוטונומיהמתןמתוךפועלואתה"ייאנימתוךשפועל

 ,סמכותחוסרהואטיפוליתפעילותשללהצלחהשהבסיסטועןרס'רוג

סמכותשישטועןפרום .שפיטהוחוסרכנותאמפטיה, ,תנאיללאקבלה

מאופיינתרציונלית-האיהסמכות 8 .ורציונליאי-רציונליאפיונים:שניולה

שלא ,חיצוניממקורונובעתוהפרטהסמכותמקורביןבסיסיבאי-שוויון

הסמכותמקורביןבשוויוןמאופיינתהרציונליתהסמכות .עצמומהעניין

ביניהם.לנדודגםיכולהולכןעצמומהענייןנובעתוהפרט,

בשלושהפלדמןמבחינה , 9מקצועיות"לייאינטגרציותבהתייחסותה

פיתוח . 2הבעיות.ואיתורהערכתו ,האירועהגדרת . 1 :מרכיבים

עיבוד . 3 .ויותנומיומתכנים ,כלליםבהקנייתהמאופייןאסטרטגיות

והסתכלותהכללה ,הערכההלמידה,הפנמתעל-ידיהמאופייןהחומר

 .הקונקרטימהאירועהחורגת

אהוםפעומדלמהרמוהפעם .ועצמןמהענייעולנבו ,"תהאוינאיימתוך

וםיהמדמתחוםותעיוצמקותימיומנואודעיהפרקלעכאשרהתלמיד.

תבינאישיותאקציוטראינכאשר ,וןיסיהנעלבותסמכוההואהורמה-

 .כותמהסעלבאוהדימלהת,דקוהמהןותיעותממש

 .המילהשלוהמנומקהעמוקבמובןהדרכההיאכוריאוגרפיההוראת

מאפשרתההדרכהיניימאפעלהמושתתתכוריאוגרפיההוראת

עוידותיומנומיבאמצעות ,הווהבזמןיתאעצמדרךסלילתדיםילתלמ

והאמפטיההאההורשלהרצויהותימהסמכותבהשי .יםימקצוע

הוראהןיבהואכוריאוגרפיתהליךשלהטבעיהמרחב .שבתרפיה

חוויות-ותיאמיתנאישיותיבאינטראקציותבין :לתרפיה

ומציאותחוקים-ותימקצועותיאינטראקצובין ,סובייקטיביות

ישתביןבתבונהוידיתלמאתלהדריךשידעמורה .יקטיביתיאוב

תלמידיםשלבדמותםבעמלורבשכרלראותעשויאלהנותידיסציפל

 • • .ופורייםיצירתיים
•• 

• • 
וסקמאימר

 , 1990 ,הרזמו ,רותפלטרותבחמ ,עובכ/אהתושאששבשחא/שה ,קטאטוליברא . 1

12 'מע 1 . 

 . 147 'עמ ,שס . 2

תל ,לאבישרלמחולרייהפהסתאהוצ ,המחולותעש"תאמנות ,מפריאהדוריס . 3

 . 1984 ,ביבא

התרבותוהחינוךשרדמ ,הרכהדלעץקוב ,ודלמוהותמ'כהרהד ,דמןלפנהאדריא . 4

 . 1 'עמ, 1994 ,ירושליס ,רכההדגףא

 Lynne Anne Bloom & L. Tarin Chaplin .5 ,ז he Intimate Actןס
. 124 . Choreography, University of Pittsburgh Press, 1982, p 

 . 3 'עמ ,פלדמן . 6

ס.ש . 7

 . 5 'עמ ,שס . 8

 .סש . 9

 . 7 'מע ,שס . 10

לכזרהמזרהשלקידז sת
משולשיםשניבצורת ,ההדרכהלמודלפיגורטיביתרגוםמציעהפלדמן

בששמשיקיםהמשולשיםשני .במגן-דודכמוהואביניהםשהיחס

ביןהמתמדתהאינטראקציהאתיביטולידימביאיםובכךנקודות

הסובייקטבין ,המקצועייםוהמיומנויותהתכניםלביןהאישיתהצמיחה

האינטראקציהביטוילידיבאההאח,דבמשולש I.סלאובייקט

אתמייצגתאחתצלע .בוברשלהדיאלוגיהעיקרוןפיעלהבינאישית,

 ,הניצולאיאתהשלישיתוהצלעההיקפיתהראייהאתהשנייההכנות,

גרפיביטוילידייבואוהאחרבמשולש .אינדווידואליותעלשמירה

השנייה ,הבעיההגדרתאתתצייןאחתצלע .המקצועיותהאינטגרציות

 .והערכתוהחומרעיבודאתוהשלישיתוהמיומנויותהכליםהידע,את

בהצטלבות ,זוצומתבמרכזעצמולמקםיכוללכוריאוגרפיההמורה

הכוריאוגרףהיותעובדתוהמקצועיות.הבינאישיותהאינטראקציות

ותילהעליו .מספקתאינה ,המחולבמדיוםרבוידעמוניטיןבעל ,מוכשר

תיאישצמיחהבתלמידיםולעודדלטפח ,והרגישותהידעהיכולת,בעל

לבססהמורהעל ,זהומורכבעדיןבתהליךלהצליחמנתעל .משמעותית

וברבשלהדיאלוגיהעיקרוןעלהכוריאוגרפיהיעוריבשהסמכותאת

 ,ותליונציברתנפייאומתיולהתוסמכהלע .פרוםיפעלאותהיןיולאפ

l גרS ה'
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ליצירתיותוהחינורהיצירהחשיבות

בריאתה;ימימאזקדימההאנושותאתשהצעידהואהיצירהדחף

גםחדשיםוגילוייםשיאיםלעברהאנושותאתלקדםתמשיךרהיהיצ

אוזובמידה ,קיימתוהיאהחייםתחומיבכלחיוניתהיצירהבעתי;ד

איכותמיסודותהםהבחירהוחירותהיצירהחופשאדם.בכלאחרת,

החיים.

שפירושה: crea-creareהלטיניתמהמילהבאיצירה"ייהמושג

 ,יצר ,עשהיל,ד ,הרהלמושגים:קשורוהוא !לסייםלעשות, ,להתחיל

כלומתפתחהצומח ,דינמיתהליךהיאהיצירתיות '.וכוברא ,חידש

גאוניםולאותם ,לאלוהיםאולאליםהיצירתיותיוחסהבעברהזמן;

האלים".ב"מתתשבורכובודדים,

מודעותקיימת ,כיוםהדמוקרטיותשבמדינותהחינוךבמערכות

כוחות
יצירתיי
טמונים

אדםבכל
ליצירתיןתהחיגןךעל

רט 9בןבמחןלבבללבישראל

,ונויו
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ם

הפרטלקידוםלחשיבותה ;אדםלכלהיצירתיותשללחשיבותה

וחברתית.כלכליתולקדמהכשרונותלפיתוח ,עצמיתלהגשמהוהחברה;

יצירתיותלעידודחינוךתוכניותגובשוהאחרונות,השניםבחמישים

בהכרהקשייםעדייןקיימים ,זאתעםמחוננים;ילדיםולטיפוח

בהתאם.ובעידודההיצירתיותשלבחשיבותה

ועיצובלאמנותהאקדמיהשלהמנהלהוועדר"כיוכהונתיבתקופת

ההגדרהאתפעםלאשמעתישנים,-22כבמשךבירושלים,בצלאל

תלמידיואתהמכשירספרייביתלאמנות:ספרלביתהבאהההולמת

תקפהזואמירה ".אותןליצור ,ובעיקר ,גםאלאבעיותלפתוררקלא

 ,התלמידיםכללגבינכונההיא ,לאמנותגבוהיםספרבתילגבירקלא

היצירהיכולותלפיתוחהתלמידיםהכשרתהשונים.החינוךבשלבי

שלכניסוחהכולה;החברהולהתפתחותלהתפתחותםחשובהשלהם

בילדיםוהטיפולהיצירתיותלקידוםרבותשפעלהמילנדאו,אריקה

ללמדנכוןזהאיןבמהירותהמשתנהבעולמנוייבישראל:מחוננים

המחרבעולםרלוונטיותעודתהיינהלאשאלהמשוםבלבד,עובדות

המכוונתהיצירתיתהשאלהאתלשאולללמדחשובלכןהילדים.של

 2 ."אפשריפתרוןאחריעצמילחיפושומובילהלעתיד

חומריםגילוי ,מהירהטכנולוגיתבהתפתחותהמתאפיינים-בימינו

-והתערערות "המידעייהתפוצצות ,התקשורתמהפכת ,חדשים

בעלי ,בעיותפותרי ,יצירתייםאנשיםויותריותרדרושיםהסמכויות,

ללמודהמסוגליםצוות;לעבודתהמסוגלים ,נרחבכישוריםתחום

לאמןהןזקוקההחברהייכיאמרתיאחרבמקום ;לשאולוהיודעים

מוסיפותאסתטיותוחוויותיצירהדמיון.בעלילאזרחיםוהןהיוצר

אנשיםלפתחוביכולתןיצירתיתחשיבהמפתחותלחיים,ובינהעומק

שנוצרוהבעיותאתלגלותגםוהמסוגליםבעיותלפתורהמסוגלים

 '."הפתרונותלאחר

מובעת ,פתרונותלחיפוש ,שאלותלהצבת ,ליצירתיותהחינוךחשיבות

החברהנכשלשהחינוךייבמקום-באמרהמשהופרדוקסליבאופן

כמובןאותושמלמדיםמהיקבלשלאתלמידדהיינו,מתקדמת".

 ,אחרותתשובותויחפשפתרונותימציא ,שאלותישאלאלא ,מאליו

כי ,לנדאואריקהשלכדבריה ,ברור ,זאתעםהחברה.אתשיקדםהוא

מסויםידעעלמבוססתתמידהיאריק.בחללצומחתאינהיצירתיותיי

בלתיחלופותלחפשהאומץועלהפרטשלמסוימתמיומנותעלאו

 '."בטוחותלאולעיתיםחדשות ,ידועות

יצירתיחחשיכהפיתוח

 ,הלימודים ,החייםתחומיבכללהתקדמות ,כאמור ,חשובהיצירתיות

כמצעביקורתיתלחשיבהחינוךהואלכךהבסיסוהפנאי;העבודה

ע,הידאתתמידשהגיהדבחינוךהמערביתהמסורת .צירתיתילחשיבה



דגוןגד'צ'לוס:בת-שבע,להקתנהר'ן,אוהדמאת "ר'ק"

Kyr" by Ohad Naharin, Batsheva Dance (ompany, photo: Gadi Dagon " 



-

 1999הפןרמל'בח'נןךהמחןלפע'לןתס'כןס

בחט'בותעל'ונותמנמות 33

הב'נ"סבחט'בותמחולמנמות 43

במחולבנרותבבח'נתנבחנותלמ'ד'ס 233

מחולפעולותה'ו'טוד"סטפרבת'-1118ב

 ·ממלכת"ס-דת"ס)-43וממלכת"ס 1075 (

עלבנוטףמחוךפעולותה'וחט'בות-40בכ

עלבנוטףפעולותה'והעל'ונותחט'בות-25בכ Iהמחולמנמות

המחולמנמות

ךוהחינדרבמשולהמחעלןחקפיהח"דומתוךםיהנתונ

 1999תוהתרבו

הרוקד"הטפר"ב'תהתק"סטפרבת'-400בכ

בחט'בותמחוללמנמת'וסארצ"ס:מחולא'רוע'

'וסהב'נ"ס;בחט'בותלמנמות'וסעל'ונות,

במחולארבטובהמרבע"שתחרות ;עדותמחול

ועודקלאט'

48 

שלחשיבותהאתהזניחהאבל ,והוויכוחהתיאור ,הניתוחכושראת

לשיפור ,בונהלפעילותשמובילהכזאתוהיצירתית,הגמישההחשיבה

 sהחברתי.וגםהאישיהתפקוד

הצורךעםלהתמודדמנסותשבהן,החדשותובעיקרהלימודיםתוכניות

לפעילותאחתדוגמהובעשייה.בלימודים ,במחשבהיצירתיותלפתח

לטיפוחוייסברנקויימכוןשלזוהיא ,החשיבהבתחוםמיוחדת

כמו ,חשיבהכלילפיתוחתוכניותומגבשבישראלהפועל ,"החשיבה

הרחבתכוללים:אלוחשיבהכלי 6iבונודהאדוארדשיטת ,למשל

ורגשותמידע ,חשיבה ,יצירתיתאינטראקציה ,החשיבהארגון ,התפיסה

בחינו,ךהביקורתחשיבותכמו:בנושאיםעוסקהמכוןפעולות.ותכנון

חשיבהיכולתופיתוחיצירתיבעיותפתרוןשאלות,בשאלתמיומנות

להבנתהמשמשותתיאוריותעלהמבוססתחשיבה-דהיינותיאורטית,

שלההבנהתהליךכיההנחהעומדת ,זוחשיבהבבסיס iהעולם

מקיימיםשאנוהגומליןיחסיפירושידיעלמתבצעסביבנוהמתרחש

בעזרתבחושינוידעקולטיםאנו iשלנוהתיאוריותתכתיביעם

 .ויעילשימושיבאורח,בזיכרוןנקלטזהידע iהתיאוריות

שנערך ,ובלמידהבהוראהחשיבהעלבינלאומיבכנסבהרצאה

אדית 'פרופציינה 'וייסברנקומכוןביוזמת ,-5.1.98ב ,בירושלים

הדמיוןכוחכי , M.I.Tמאוניברסיטת ] Edith Acerman [אקרמן

בכלתלמידיםשלהישגיהםואת ,הלמידהיכולתאתמשפרוההמצאה

שדמיוןהיכןעדמגיעמדינהשלעושרהייהאמרה:לכךויפההתחומים.

 ."מגיעתושביה



לאמנותהחינוךתשיבות

לפיתןחהאמנןתי-האסתטיהחינןךשלתרןמתןבחשיבןתספקכלאין

מקדישיםאיןהפןרמליתהחינןךבמערכת,כןפיעלאףהיצירתיןת;

-30כבמשךשנערכןשמחקריםלמרןת ,זאתןמקןם.זמןדילאמנןיןת

החינןךבתחןםתןכניןתהןנהגןבהםספרבבתיכיןהןכיחשנה

גםקןבעתכךןהעיןניים;הקןגניטיבייםההישגיםרמתעלתההאמנןתי

המחןלהןראתמצבעלבדן"ח ,] Naima Prevots [פריבןטסנעימה

 8בישראל.

שהאמנןתההנחהעלמתבססתי-האסתטי-ההןמניסטיןהאמנהחינןך

קןגניטיבי ,חןשימןטןרי,ביטןי-השלם"ייהאדםשלביטןימאפשרת

נןספתהנחההשלם";ייהאדםאתמפתחתגםהיאכךידיןעלןריגןשי,

היאהאנןשית;תןהתרבמןנפרדבלתיחלקיאההאמנןתכיהיא

המפתחתתקשןרת ,אנןשיתרתןתקששלממערכתחלקמשמשת

חןש ,דמיןןלפיתןח ,ןלזןלתלסביבההרגישןתלחידןדבכךןלתרןם

שפרההעןלם.ןעלעצמןעלהאדםשלןלידע ,עצמיתןשליטהביקןרת

בהשישפרטיקןלריתחןשיתידיעה"כ "אסתטיחינןךיימגדירהשינמן

הלןגית-לחשיבהנגדמשקלמשןםזןבידיעהיש ;"חירןתשלמימןש

מאפשרתהאסתטיתהידיעהאישית;ןהבלתיהאןבייקטיביתאנליטית,

 lהמקןבל.ספיעלןפתןחהןמניסטי ,ליברלילחינןךמןצקבסיס

מיסןדןתכאחדהאמנןתנתפסההקדמןניםהיןןניםאצלכברכאמןר,

 :מרכיביםשניעלהנןערחינןךאתביססןהםהחשןבים.החינןך

הכינןאלהשניהגןף;לטיפןח-ןגימנסטיקה ,הנפשלטיפןח-מןסיקה

אחדןהמןסריןת.האישיןתתכןנןתיןאתןעיצבןלחייםהאדםאת

עןלםאתשהעבירהנימפהעלמספרהיןןניתבמיתןלןגיההמיתןסים

גרסאפלטןן .ןליןצריםלמשןרריםהאליםתןלדןתשלהאגדה

מבטאיםןהמנגינההקצבןכיהעםשלאןפיןאתקןבעתשהמןסיקה

 9הבחירה.חןפשאתדדתןןמע ,"רחלייאלת,ןלזתןרגיש

ייהחינןך-יןתרבחרשגןממחלקןאהתי"ןאמנןךינחיישגןהמ

-חישה"ייןפירןשןהעתיקהיןןןבתרבןתמקןרןתין ,זהמןשגהאסתטי".

בסיסימרכיבהןאהאסתטי"החינןךייהעןלם.שלחןשיתתפיסה

 ,אסתטיןתחןןיןתלחןןתיכןלתמפתחןהןאהכלליבחינןךןאינטגרלי

אתלהביאןדתפקיהיןןנים,האמינן ,האסתטיהחינןךהנשמה.את

שפתעלקטןייאלילמספרת:יןןניתאגדהנפשי.משקללשיןןיהאדם

באבלןלמןת;נפשןןביקשהנחלנימפתשלהעלמהאתביכההנחל

ביקשלאהעצןבה,המנגינההישמעעם ,בןלנשןףןהחלסןףקנהתלש

יהיןןנהסןפרשלאמרתןגםןידןעה ."מיםניחןןמצאהמןןתאתיןתר



ביניהםמדבריםשבההשפההואהמחוליי-קאזאנצאקיסניקוס

 ."האלים

נחשבו ,המוסיקהובעיקר ,האמנויות ,העתיקההסיניתבתרבותגם

 ,במוסיקה ;הצמצוםסודאתידעוהסיניםובחיים.בחינוךחשובליסוד

והטבעהחייםלמחזוריות ,ליקוםביטויהצליליםביןביחסיםראו

קונפוציוסהסיניהפילוסוףזאתלבטאהיטיבוהקצב.הזמןשלוליופיו

] zu -זConfuciu5, Kung-Fu [ :שללבומתקנתייהמוסיקהבמשפט

 ".עצמיתלמשמעתמחנךוהקצבאדם

פיירהציירשלובנוידועצרפתיסרטיםבימאי ,] Renoir [רנואראן'ז

בפיתוחובעיקר ,האמנותשלהחינוכילכוחהמודעהיה ,רנואראוגוסט

ביןביותרהמרתקייהמשחקטען,משחק",היאייהאמנותהיצירתיות:

תוךאותםיוצריםאלאבחוקיובקיאיםאנושאיןהיותהמשחקים,כל

 : 1998בשבתהמחןלמןפע'ס'כןס

ות'קותגדולותלהקות 8

 ."שבובהפתעותלבנולשמחאח,דיעודישהזהלמשחקהמשחק.כדי

קבועותקטבותלהקותעשרות

פרו'קטלצורךהקמותקטבותלהקותעשרות

'צ'רות 117העלוהמחוללהקות

בכורותה'ומה'צ'רות 42%

הוות'קותהלהקות 8 'ד'עלהוצגו'צ'רות 69

צע'רותלהקות 29 'ד'עלהוצגו 48

תוכב'ות 155

הופעות 721

ב'שראלמחולבמופע'צפוא'ש 350,000

'שראלייסמחולבמופע'צפוא'ש 87,000

בחו"ל

החינוךדרבמשלוהמחעלהפיקוחחו"דמתוךהנתונים

 1999תרבותהו

באר,רמ'מאתקובצרטבט"ס""מחולות

הק'בוצ'תהמחוללהקת

Dances Concertants" by Rami " 
he Kibbutz Dance Company ז, Be'er 
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בישראללאמנותהחינור

תשי"גממלכתיחינוךבחוקשנוסחוכפיבישראל"החינוךמטרות"ב

מטרותאמנותיות.אויצירתיותמטרותכללנזכרולא ,) 2(סעיף , 1953

במדינההיסודיהחינוךאתלהשתית"היו:ל"הנבחוקבישראלהחינוך

ותנאמנוהמולדתאהבתעלהמדע,והישגיישראלתרבותערכיעל

הכשרהעל ,ובמלאכהחקלאיתבעבודהאימוןעלישראל,ולעםלמדינה

עזרה ,,סובלנותשוויון ,חירותעלהבנויהלחברהשאיפהועלחלוצית

קרובנראהישראל"תרבותערכיייהמושגואםהבריות."ואהבתהדדית

הממשלה,שלהיסודבקוויהפירוש:באהריתרבות",יילמושגמעט

 "ותרבותייחינוך ,הבפרק ,) 1957 (תשט"זבחשוןח"ביהכנסתשאישרה

למדינהנאמנות"וישראל"תרבותערכייי-המטרותנקבעו , 24סעיף

 "הישראליהנוערבקרבהיהודיתהתודעהכהעמקתיי- "ישראלולעם

ביטויכללהיהלאישראלמדינתשלהחינוךבמטרותכיהיא,עובדה

לפיתוחייחודיים,כשרונותלפיתוח ,עצמילמימוש ,הפרטלצרכי

באופןוהןפסיביבאופןהן ,שוניםאסתטייםמתכניםליהנותהיכולת

צוינולאואמנויותשיצירתיותאףעלכילצייןראוי ,זאתעםפעיל.!!

מהמטרותחלקלפרשאפשרותהיתההחינו,ךבחוקיכמטרותבמפורש

אותן.גםככוללותבחוקשנזכרו

דודקבע ,-1955בוהתרבותהחינוךבמשרד "לאמנותחינוךפורום"ב



הקלאסיןתהידעצןרןתמביןכי-הפדגןגיתהמזכירןתר IIיןאז-גןרדןן

צןרת-שאיננההיחידהצןרת-הידעבעןלם,החינןךבמערכןתהמקןבלןת

שתימצייןגןרדןן ! 2האסתטית.זןהיאישראלבמדינתידע-בגדר-חןבה

הדגישהלאהדתיתהיהןדיתהמסןרת-האחתלכך:עקרןניןתסיבןת

הלימןדיםממבנההנןבעת-ןהשנייה ,האסתטיתהידעצןרתאת

ןמשמשתחןבהכמקצןעהנלמדתהיאהספרןת-הדיסציפלינרי

מכךגםנןבעתהספרןתחשיבןת .בחינןךהאסתטיהמקןםכממלאת

כאמנןתנתפסתמשהיאיןתריהןדיתתרבןתכמנחילהנתפסתשהיא

אתמשרתתהיאתמידלא ,אמנןתהיאשהספרןתאףעל ,כןעלצרןפה;

האסתטי.העניין

ןהתרבןתהחינןךבמשרדהפדגןגיתהמזכירןתידיעלמןנתה-1983ב

החינןךמצבאתלבדןקכדי,זמןרה-כהןמיכלשלבראשןתהןעדה

בין ,קבעה ,-1985בהןגשןשמסקנןתיה ,הןןעדה .בישראללאמנןיןת

הבאה:הקביעהאת ,לאמנןתהחינןךשלןהמשמעןיןתהמטרןתשאר

II שלהפיזיקיןמןאתמבטיחיםאינםזהבכללןהאמנןתהיןםחיי

כליםלאדםמספקתהאמנןתלחיין.ןמשמעןתטעםמעניקיםאךהאדם

 ."האנןשיתהרןחבכליאןתםןלשקןלבחייןלהתבןנן

אלהיעדיםהיןתאףןעללאמנןיןתהחינןךשלהיפיםהיעדיםאףעל

 ,הראןימקןמןאתםןהיגםתןפסןתאינןתןהאמנןי ,ביםרעלמקןבלים

(למרןתמספיקןתהןראהןלשעןתלמשרןת ,לתקניםזןכןתןאינן

 .)-80השנןתמאזמסןימתהתקדמןת

זאתןגם ,ביןתרקטןלאמנןיןתהמןקדשהשעןתמספר ,הפןרמליבחינןך

מןעדפןת.לאבשעןת

הלאמהפעילןיןתחשןבחלקיןתר:טןבהמצבפןרמליהלאבחינןך

גםקיימתזןתןפעההאמנןיןת.בתחןמימתבצעבחינןךפןרמליןת

בכליצירתיןתעםלהתמןדדחןששןתהחינןךמערכןת .אחרןתבארצןת

לשינןיןמרצןןהקייםהמצבמביקןרתהמןזנתיצירתיןת ,החייםתחןמי

ןעלמןסכמןתעללערעןרלהןבילשיכןלהיצירתיןתלמר;דןאפילן

 IIערכים IIללחנךהחינןךלמערכתנןח ;ןמןמחיםמןריםסמכןיןת

הנמןךמעמדןשלזןלתןפעהסמכןת.לקבלת ,לקןנפןרמיןתמןסכמים,

הקןשי ,אמנןתמהילהגדירהקןשיגםמתןןסףבחינן,ךהאמנןיןתשל

 'פרןפאמנןתיים.הישגיםלהעריךןהקןשישלהיביקטבייאןלשיפןט

מגדןליסטנפןר,דמאןניברסיטת ] Eliot Eiesner [אייזנראליןט

אינןהאמנןיןתכיבמחקריןמציין !',בעןלםלאמנןתלחינןךהמןמחים

 ,לאמנןתהחינןךשבתןכניןתימפנבחינן,ךהראןימקןמןאתמקבלןת

ביןקשרןאיןהןאילעצמי.ןביטןיהנאההםהמתמידיםהעקרןנןת

כיסןדהאמנןתיהחינןךשלקבלהאין ,מיןמנןיןתלביןאלהקריטריןנים

נןדעהכבר-80השבשנןתאףעלזאתבכיתה.לפעילןתלימןדים

פיהעל ,] Howard Gardner [ ! 4גרדנרהןןארדשלהחינןכיתהתיאןריה

 ,קןגניטיביתללמידההתןרמןת ,אינטליגנציהשלצןרןתשבעלפחןתיש

קיניסתטית.ןאינטליגנציהמןסיקליתנטליגנציהיאןבהן

ליצירתיזת?מחנכיםכיצד

היאהדןרןתבמשךאמנם,האנןשןת.כימיימיה ,כאמןרהיצירתיןת,

כןלההחברהיצירה.ביכןלתניחןאדםכללמעשהאבללאמניםיןחסה

בעיקר ,עצמיןלמימןשהיכןלתלמיצןילהגיעיכןליםשבכללהןהיחידים

ןהעשייה.החייםתחןמיבכל ,יצירתיתחשיבהדרך

כלשלהיצירתיןתאתלפתחהןאהחינןךשלהחשןביםמתפקידין

אריקהשללדבריהשןבןנחזןרןלסקרנןת.לפתיחןתלחנך .תלמיד

כךהמקצןעןתשביןהיחסיםאתלהציבהןאהמחנךתפקיד"לנדאן:

פתןחסביבתןאתלפגןשללמןדעליןיצירתי.ליצןריתפתחשהתלמיד

המןריםהכשרתשלהחשיבןתאתמציינתלנדאן ! II.5קדןםמשפטןללא

להכשירכיצדכגןן:בעיןתעםמתמןדדתהיא .יצירתיתלחשיבהעצמם

עללשמןרזאתעםןיחד ,תלמידיםאצלןיצירתיןתיןזמןתלעןדדמןרים

בלתי ,עצמאיתחשיבה ,לפתרןנןתשןנןתגישןתלעןדדכיצד ;משמעת

 ;בןנהןביקןרת ,חדשיםלרעיןנןתסןבלנןת ,הקבןצהבמחשבתתלןיה

לתשןבןתןלאליצירתיןתמתלמידיהםהמצפיםמןריםלהכשירכיצד

 .מהספרתשןבןתאןצפןיןת

תרבןיןתשלביחסןלנדאןדנה "היצירתיןתשלהפסיכןלןגיה"בספרה

מידמרגרטהאנתרןפןלןגיתאתמזכירההיא ,זהבהקשר ;לחדשנןת

] 1959 , Mead [, שבטיםןשלהסאמןאיםשלבתרבןיןתכישמצאה

שלןיצירתיןתביטןיתחןםהריקןדמהןןהבאינדןנזיההבאליבאיי

בריקןדיםחידןשיםןלהכניסשינןייםלבצעהןתראמנםהיחי;ד

לכךבהיהסכנראהזן ;אסןרהלחדשנןתהחתירהאך ,המסןרתיים

זאת,לעןמתממש.שלחשיבןתבעלתאמנןתנןצרהלאאלןשבתרבןיןת

אפשרןשלאלמרןת ,שם ;אמנןתיצירןתנןצרןמאנןשבטיבתרבןת

ןגילןיים.שאלןתכלליבאןפןעןדדןליצירתיןת,ביטןי

במחזלליצירתיזתחינזר

 ,השארבין ,ביטןילידיהבאהןאישיןתןהייחןדיגןפן-תלמידלכל

העתכלבתנןעהיןצריםאנןבעצם,הגןפניןת.בפעילןתן ,בתנןעןתין

להיןתיכןלהבמחןלהפעילןתלכן .גןפנןבעזרתהזןלתעםןמתקשרים

 ,זאתלמרןתשבן.היצירתיןתאתןלעןדד ,אדםלכלןמןבנתקרןבה

ןאילן ,יןתראןפחןת ,להכרהןהציןרהמןסיקהזכןהאמנןיןת,מבין

ןעדתכלל;לימןדיםתןכניתהיתהלא-80השנןתעד ,המחןללגבי

במסגרתנכללהמחןללהןראתלימןדיםתןכנית IIכי:מצאהזמןרה-כהן

לחינןךןהמןרההמנהלבנטיןתתלןיההיתהןהפעלתההגןפניהחינןך

כיגםמצאהזמןרה-כהןןעדת "מחןללהןראתזמןלהקדישגןפני

II בבתיהבניםשלהלימןדיםבתןכניתכללהןפיעהלאהמחןלהןראת

בפיתןחהתקדמןתהיתהזמןרה-כהןןעדתמאז ,אכן ;"היסןדייםהספר

במחןל.לימןדיםתןכניןת

בינייםבחטיבזתמחזלמגמזת

חטיבןתבמסגרתןלחמלמגמןתחדשהיתתןכנפןרסמה 1989בשנת



לימודימרכיבים:שניובה ,הגופניהחינוךבמסגרתהיאגםהביניים,

מתוךשצמחו ,מחולבכיתותמחולולימוד ,לאמנויותספרבבתימחול

החושאת"לפתחהיתהאלותוכניותשלמטרתןספורט.כיתות

 ;"הטכנולוגיהמדעילחינוךמאזןגורםולהיותהביקורתוחושהאסתטי

הביניים,בחטיבתיחסיתחדשמקצועהיההמחולהוראתמקצוע

בהםלאמנויות,ספרלבתיבעיקרכאמור,נועדה,הלימודיםתוכנית

הבגרות;לבחינותעדהיסודיהספרמבית-מחולבהוראתרצףקיים

שעות 8הואהבינייםבחטיבותהמחולבמגמותהתוכניתהיקף

-יצירתיותגםנכללהזוכניתותמטרותבמסגרת .)ש"ש(עיותושב

היצירתי".והדמיוןהביטוייכולתאת"לעודד

היטןדיהטפרבית

פורמלי.הלאבחינוךהמחולבתחוםרבהפעילותקיימת ,בישראל

בבתי ,בקונסרבטוריוניםמחוללומדיםילדות,ובעיקר ,רביםילדים

המופעלארצי",תרבותייסלפרטיות.ובסטודיותלמחולציבורייםספר

לכלללהעניקמיועד ,הפורמליבחינוךומשולבסים"המתנחברתידיעל

השונות,האמנותיותבשפותאמנותיותחוויותאלף)-800(כהתלמידים

כןגםהפועללנוער"ואמנותתרבותמפעלייי-מתא"ןמחול;לרבות

מפעילבחופשות,ובעיקרהשנהכלבמשך ,המתנ"סיםחברתבמסגרת

בכל ,ולמוריהםבאמנויותמוכשריםלתלמידיםייחודיותתוכניות

במוסדותהתלמידיםשלההישגיםהארץ.רחביבכלות,והאמנויתחומי

ביווטיצירהכושרבהםמגליםרביםותלמידותתלמידיםיפים;הללו

היצירההיקףהיאלציוןהראויהנוספתעובדהשם.מלמדיםהמורים

בולטת .) 50 'עמ(ראהשלהוהאינטנסיביותרמתהבישראל,במחול

תוללהקביתגםהמשמשדלל,סוזןמרכזשלפעילותוהיאבמיוחד

וחדשניים.ניסיונייםפעיםוולמהצעירותלוהמח

-היסודיהספרלביתותנועהבמחוללימודיםתוכניתפורסמה-1990ב

ביןנקבעובההגופני;החינוךתוכניותעלשנוספהבחירהתוכנית

עלהמחולעולםעםהתלמידאתויפגישהמחוליישיעוריהשאר:

גופניותמיומנויותלוויקנויפתחוהם ,השוניםוסגנונותיומרכיביו

 .אסתטייםולערכיםהאישיתליכולתושימת-לבתוךובריאות,רחבות

לתלמידיםויאפשרוהספרבביתהחינוכילתהליךיתרמואלהשיעורים

הזדמנותהשיעוריםיתנומהתלמידיםלחלקבמחול.עצמםאתלהביע

לפתיחותיתרמוואףיכולתםשלהעיקריהמימושאתבמחוללמצוא

השונות".לאמנויותבהתייחסותוהתלמידשל

העליןנההחטיבה

הלימודיםמתוכניתחלקהיאהמחולתוכנית-העליונהבחטיבה

-א'רמהרמותבשלוש ,הבגרותלבחינותבחירהכמקצועגופנילחינוך

המקצועיתהוועדהש."ש 39-ג'רמהו ,ש"ש 21- 'ברמהש"ש, 11

בשניםכיו"רכיהנתי(בהוהתרבותהחינוךמשרדשללמחולהעליונה

אתוהדגישהלכל"למחולייחינוךשליעד-1995בקבעה ) 1998-1992

היצירתיהריגושי,לחינוךהחיים,"לאיכותהמחולשלהרבהחשיבותו

אדםכלשלייזכותוהשאר:ביןקבעההוועדהילד".כלשלהתודעתי

עצמואתותנועותיוגופובעזרתלהכיר ,בגופולהתנועע ,עצמואתלבטא

ולאהובלדעתבפרט,וממחולבכללמאמנותליהנותהאחרים,ואת

מחול".יצירות

אמנותתחוםשללמעמדהאחרונותבשנתייםזכההמחולתחום

בהכנתהוחלכן .הדרכהשעותלווהוקצומרכזמפקחלומונהעצמאי,

לכלהגופני,מהחינוךבנפרד ,במחוללימודיםלתוכניותמסגרות

מחולתחומיגםכוללתהתוכניתהמחול;תחומיובכלהגילאים

 ,תנועהוכתבעהותנוגםאתניעממי,מודרני,קלאסי,מחולמעשיים:

ובין-תחומיות.אימפרוביזציהקומפוזיציה,

מצוות ,מירוויעלהמחול,הוראתעלהארציתהמפקחת ,רוןנורית

אניהנ"ל.לתוכניותהנוגעותהוועדותשלפעולתןאתהובילופיקוח,

 .החינוךבמערכתהחשובמקומןאתויתפסאלושתוכניותמקווה

מחוללמגמותוגם ,התלמידיםלכללמחוללימודימציעותהתוכניות

במחול.להתמחותוהמתאימיםהמעונייניםלתלמידים-מחולולכיתות

לא ,"לכלבמחולחינוךייהיאהמטרה ;בהדרגהיופעלוהללוהתוכניות

החינוךבמערכתתלמידלכלאפשרותכמתןאלא ,בחירהכשיעורירק

מגמהשללרמהעדהבסיסיתמהרמהכאמנות,המחוללתחוםלהיחשף

 ,זאתעם ;"לכלבמחולחינוך"מרחוקיםעדייןאנחנו .במחולמקצועית

 ) 48 'עמ(ראהזה.בתחוםשחלההרבהההתפתחותאתלצייןראוי

בישראלבמחןלהיצירתיןת

הפורמליבחינוךמקומהאתהמחולהוראתתופסתבההאיטיותאףעל

52 

הפורמליבחינוךבישראלהמחולהוראתאתלקדםכדיהכוללעשותיש

היצירתיהפוטנציאלשלהולםלביטויתנאיםולאפשרפורמליוהלא

לפיתוחיתרום ,לכל"יימחולשלבמסגרתיונהגאםזה,קידום .המחולי

התלמידים.כללבקרבתוהיצירתי
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ם IIאלקםנרה Iא

מחשבתי,לחץסןבלתלאהאמנןת

התייחסןתנחרצןת,רכןשנןת, ,תכנןן

זרימה,זאתלעןמתישירה.

אינטןאיטיביןת, ,ספןנטניןת

נדיבןת ,הסתכנןתאסןציאטיביןת,

אלהכלהאגן,שכחת ,ןהרגש)(הלב

 .שלההמזןןאבןתהס

היצירתית,העבןדהבתהליך

מילתהיא-זרימה-לג~י

לאפשר ,אןמרתזאת .המפתח

בדרךזה(אסלדבריס

לזרןסאחרת)אןאימפרןביזציה

ןאסןציאטיבי.ספןנטניבאןפן

אתלחפשלהתאמץמהאין

אסהעבןדה.בתהליךההיגיןן

היגיןןגסישנןאזזרימהיש

פנימי.

מהשכליןתרחכמההתנןעה

לדבריםפשדו
זרים
היצירההליר Ii1על

מןנעשליטהמלאבדהפחד

צפןייסבלתימדבריס

ןמעכבממקןמסלהשתחרר

הפחדהיצירה.התפתחןתאת

מןנעיסלבטןחןההיצמדןת

שלהחמצןשהןאהחןפש,את

היצירה.

קןדס ."ןנשמעיינעשההןאבעבןדהשליהמןטן

ןתדע.תשמעןאזלקרןת)לדבריס(לאפשרתעשה

שנןצרת.בהתרחשןתלאיבןדללכתלעצמךאפשר

להגיעכדישליטה,מלאבדלהסתכןלעצמךאפשר

אןלעין,נראיסשלאבמחןזןתהמסתתראל

עליהס.יןדעתלא "ש"התבןנה

ממקןסבאיסבאמנןתןהניצןצןתהפתרןנןת

ןתכנןןמחשבתימאמץעלין.שליטהלנןשאין

אפשרןכאן .הישןעהתבןאלאמשס ,יעזרןלא

 "עזרי!יבןאמאיןיילמשפטנןסף,פירןשלתת

-מהאיןשאלה)סימןןלאקריאהסימן(עס

בהדרגהמתגליסןהתןכןהמשמעןתעזרי!יבןא

הפעןלהתןךןמתפענחיס

 .החןןיהבאמצעןת ,הספןנטנית
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כןחייהמןפעסןףלקראת ,מסןימתבסצנה

רקדנית ,בלהנראית ,ןרטיגןלהקתשל "האיזןן

עלמסתכלת ,םיגלגלכיסאעלנכה ,במןפע

הערןכים ,הבמהבעןמקרקדניםשלקבןצה

ןמןאריםגבןההאנכיתקןנסטרןקציהבמעין

לעברםמטיחההיא ;אקספרסיביתבתאןרה

אףיי ;"מסתכלים?אתםמהיי :ביידישקריאןת

 ;"גלגלים?כיסאעלאשהראיתםלאפעם

 ."לכםתתביישןיי ;"קירכמןאתםיי

המגיביםהרקדניםאתרןאיםאנן ,לביןבין

 ,מבטהסבתהתעלמןת, :אחידאנןשיכגןש

נמצאיםהגןשבתן .מתנשאגסןצחןקפליאה

 .נכיםרקדניםשניגם

הנתמכתרקדנית ,פרידהנראית ,אחרתבסצנה

בקדמתה.ןנעמדתהבמהאתחןצהבקביים,

לאהיאשבלעדין ,שלההקבאתלןקחתהיא

אןתןמציבהמעגליתןבתנןעה ,לנןעיכןלה

שעןןמשקלהכןבדכל ,מגןפההרחק ,באלכסןן

קבחןשפןתהלהקהמרקדניןתארבעעלין.

עלןחןזרןת ,גןפןבצדשהןסתר ,קטן-מידןת

הקבעלנסמדגןפןאיזןןכל-תנןעהאןתה

 .הרצפהכנגדהשעןן

האםנצפית?כשהיארקקיימתהנכןתהאם

נתליםאןמישהן,עלנסמכיםכןלנןלא

עד ,העצמיאןבדןכדיעדבמשהן,אןבמישהן

שלנןהאלטרןאיזם ?רןחניתאןנפשיתנכןת

מכיןןן ,מיסןדןשקרילעיתיםהןאלנכהביחס

מןלעדיפןתשלממקןםבהכרחמגיעשהןא

פןטנטיןתשל ,פגימןתמןלשלמןתשל ,חסר

שלמנגנןןאצלנןמפעילהגןףאז .מגבלהמןל

הזאתהמבןכה .למבןכהההןפכת ,מגננה

 ,להביןמאיתנןמבקשת ,לפעןלהלנןקןראת

מאיתנןתבקשהיא ,קיצןנייםבמקרים .לעזןר

החקייני ,משהןהמקןצץשהקבאלאהזדהןת.
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הןא ,הבריאןתהרקדניןתארבעשל ,ןהזמני

ןדןןקאהמבןכה.עםשחןלפת ,מחןןהרק

הלאןתיהרקדנמארבעאחתי,אלןנענבל

כשקבייםהבמהעלאחרןנהנשארתנכןת,

ןבתיצןןארהידיה,רגליה,עלמןעמסים

זה.אחרבזהשחיה,

 ?ממששללנכןתבעינינןמגבלההןפכתמתי

שלנןהסימפטיהאתלגרדמצליחההיאמתי

הזן,רצןניתהלאהמבןכהמןפעלתןמתי

הבריא?האדםשל ,האינסטינקטיבית

באןפןשמבקש ,אמנןתיפרןיקטלפגןשנדיר

חשןבחברתימסרלהעבירמעשי

בדרדהקיים.הרןחהלדאתלשנןתןניסיןן

 ,לשקףהןאהאמנןתתפקידרבים,לדעת ,כלל

נעשהןכאביקןרת.למתןחגםאןלילהראןת,

אנחנן ,מיסןדןבסדרלאמשהןיילןמר:ניסיןן

זןאמתנטיחאנחנןזה.אתלשנןתמבקשים

 "האיזןןכןח"ב ."הצןפיםשלפניהםמןל

חברישמןנה ,רקדניםעשרשניםמשתתפים

רקדניםןארבעה ,הירןשלמית "ןרטיגןיילהקת

המנהליםהזמינן ,כשנהלפנינכים.

ןעדיןרטהייםנעה ,הלהקהשלהאמנןתיים

סדנאןתלערןדמיןיבנגאדםאתשעל,

התחילהכד .נכיםןשלרקדניםשלמשןתפןת

סביב-הרקדניםןשלמיןיבנגשל-חקירה

נןצרןידידןיןתמשןלב.מחןלשלאפשרןיןתין

ןבסיןם ,הנכיםלרקדניםהלהקהרקדניבין

כדייחזןרשהןאמיןילבנגברןרהיה ,הסדנה

 2001באפריל .משןתפתכןריאןגרפיהליצןר

ההרכבלהתגבשהחלןןאזלארץמיןיבנגחזר

מיןיבנגשלהייחןדיתעבןדתןעצמן.ןהמחןל

קצרזמןבתןדתןצאןתלהביאהצליחה

התנןעתיתהשפהאתןהבנתןערנןתן ;ביןתר

ליצירתהביאןמהמשתתפיםאחדכלשל

נברנ) II(שזנהרלבשי
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מופעשל ,ופיתוחגילוישלמשותףפרויקט

הרקדנים,ביןהאישייםהקשריםעלשמבוסס

עלואפילו ,שלהםוהמגבלותהיכולותעל

כלשלהאנושיותוהחולשותהנפשתעצומות

 .ואחדאחד

שבהזה,מסוגומורכבתמסובכתביצירה

 ,תנועהמגבלתבעליאנשיםחלקלוקחים

בנגימין,הבין ,מקצועייםרקדניםשאינם

ולמהשאפשרלמהמשיקההתנועתיתשהשפה

ולמהיכולאינושהגוףלמה ,אפשרשאי

נתנהבאנסמבלהעבודהזקוקה.שהנפש

 ,הרקדניםעללהתבוננותרבזמןלבנגימין

עללסמוךהנכיםהרקדניםעלבהם ,מסוכנים

תוצאהזוהבריאים.הרקדניםועלהאיזוןכוח

שלוהןמיןיבנגשלהן ,מפרכתעבודהשל

יצרו ,לכוריאוגרפיהולבימוישמעברהרקדנים,

 .בשניאחדעמוקאישיאמון

מחולליצורמנתעלבמיןחדהוזמןמיןיבנג

רקדניםבין ,וכנותאסתטיותשלשילובשהוא

בעבודהרבניסיוןלוויש ,ונכיםבריאים

המחוללהקתאתייסד-1991בזו.משולבת

 ,] CandoCo [קאנדו-קוהמשולבתהבריטית
 ] Celesteדנדקרסלסטהרקדניתעםיחד

] Dandeker , גלגליםלכיסאתקהמרות

והיאנכהאינהגלגליםכיסאעלשרקדנית

להראותבניסיון ,הצופהמולהבדיהאתחושפת

בנקודת ,ההסתכלותבזוויתתלויהשהנכותלנו

לרגע,להישכחיכולההיא ,מבטנומולהמבט.

להיעלם.יכולההיא

במה,עלרקדניםכמהנמצאיםהסצנותברוב

מסתפקאינומיןיבנגהתרחשויות.מספרויש

אינטרוורטית,שקטה,תנועתיתבשפה

לצפותאולייכוליםשהיינוכמומינימליסטית,

רבים,ברגעים .נכיםמשתתפיםבוממחול

 ,באבזרים ,פיזיתבתנועהגדושתזזיתי,המופע

 ,רבותמיז-אנ-סצנותתאורה.ובשינויי

חלקשהןלהם,שנכונותהתנועותוללימוד

פרידהעםשלהם.התנועתימהיומיןם

-מלידהמוחיןשיתוקבעלת-מיטלפונקט

 .הצוואראזורסביבבמיוחדבנגימיןעבד

למרכיבהפכההצווארבהחזקתהמגבלה

רקדן ,איבגיאביבעםשלהבדואטכוריאוגרפי

עםשההתנהלןתמכיוון ,זאתמלבדבלהקה.

 ,בכיסאהרקדניםשלמזויותראיטיתקביים

לפרידהלהעניקיהיהשנכון ,מיןיבנגהחליט

מקוםבהןשיהיהארוכות,סצנות

שלה.התנועהשלולעוצמהלאקספרסיביות

ניחן ,לכיסאהמרותקקירשנבאום,מיכאל

משהו.ומחוספספיזי ,גבריבמראה

ל"ומנכבמקצועועורך-דין-לקירשנבאום

עםבריקודיניסיון-ישראלנגישותעמותת

לשלבבחרמיןיבנגבתל-אביב.הלוחםבבית

ומהיריםקשוחים ,פיזייםמחולבקטעיאותו

רקדניםמחזיקמיכאלרבותבסצנותיותר.

אוהרקדןשלהאיזוןכשכוחאחרים,

הזההמקוםעליו.מוטלהבריאיםהרקדנית

את,הולםבאחרתמיכהשל ,אחריותשל

וסירובעצמאות ,רבכוחהמשדרת ,דמותו

 .למגבלותיולהיכנע

רקדןהואגפיים,בארבעמשותק ,כהןחי

הבמהעלהרבהנמצאהוא .להפליאמדויק

שלוהריכוזואתהמסירותאתניצלמיןיובנג

המחול,אתהפותחתמרשימה,בסצנהבסצנות.

צאבל,אירנהעםיפהפהבדואטכהןמשתלב

בלהקתרקדנית(לשעבר, ,הלהקהרקדנית

המשותקות ,ידיובוהקיבוצית)המחול

משהומבקשותהרצפה,אתגורפותלמחצה,

 ,שחי ,הבריאהחלקאתמחפשות ,בולהיאחז

ןמרגיש.נושם

 ,תנועתיתבשפהנעוץהמופעשליופיו

וסיטואציותורגישות,קשיחותהמשלבת

בנגימין .עצמםהחייםמןשלקוחותאנושיות

שלשמץעצמםעלנוטליםלאוהרקדנים

יושרעלשומרתהעבודהזאת,ועםהתנצלות

רגעיםמעטלאיש .תיאטרליותומקרינהפנימי

60 

זכתההלהקההבמה;עלתאונהבעקבות

מהשמותכמהכאשרגדולה,לחשיפה

טאנקארדמריל-המחולעולםשלהלוהטים

] Meryl Tankard [, דיוויסשיוואןShiwan [ 
] Davis אלקינסודאג] Doug Alki ns [ עבדו

בהשקפתונעוץמיןיבנגשליתרונואיתה.

והפוטנציאלנכיםשליכולתםלגביהבסיסית

עולם ,מבחינתוכרקדנים.להשתלבשלהם

הוא ,אפסיתפתיחהלנקודתנחשבתנכותשבו

המוגבלותומן ,מלכתחילהמוגבלעולם

להשתחרר.מיןיבנגמנסההזוהמחשבתית

שלבבנייהמתבצעתבנגימיןשלההשתחררות

 ,העתכלהמתפתחתתנועתיתאינטנסיביות

ביןתנועתידואטשלמשחקקייםבה

שלדפוסיםללא ,לנכיםהבריאיםהרקדנים

האמוןועלהאיזוןעלהבעלותכאשרשליטה,

להטעותגםנוטהמיןיבנג .הזמןכלמשתנה

מתבררכאשרלמשל,במתכוון;הצופהאת

מןדורשותאחת,ובעונהבעתהמתרחשות

אבישלהמוסיקליהקולאזירב.ריכוזהצופה

עםשקטיםקטעיםביןונעהיטבנבנהבללי

תעשייתית.מוסיקהלביןחזרתייםמוטיבים

וניכריםהעתכלמורגשתהאנסמבלעבודת

שלאטיםוטרידואטים ,תנועתייםחיבורים

של ,תוכןשלעבודהזולכ,ךמעבראךהרקדנים;

יחסיםעלאמירהלכדישמתחברת ,נרטיב

ביןרקדניםלשיחאדם;בניביןואיזונים

אםבכלל.החייםוביןהבמהשעלהיצירה

מנהלמן,בעמיתצופיםאנוהמופע,בתחילת

שנימכסהבחייו,לראשונההרוקדהלהקה,

חיאתמכסהמכןולאחרלבןבסדיןכיסאות

 ,חפץהיהכאילוגלגלים,כיסאעלהיושב ,כהן

וביןמןביןמאבקמתנהלהמופע,שבסוףהרי

היאחי.שללבותשומתעלורטהייםרינה

וזוכהאותהמרחיקהואאךלהתקרב,מבקשת

 ,הסיוםבתמונתהמבוקשת.הלבבתשומת

עמיתשלראשו

שלידיוביןנמצא

מבקשכמוחי,

כוח ,עזרה

ואמפטיה.
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בקזחסטןבת-דורלהקת
מית yליאורה

-בתלהקתשללסיןריהתלןןית 2001ליבאפר

שהתהימיםשבןעבמשך .בקזחסטןדןר

בשמהיןתר(המןכרתאלמטיבעירהלהקה

קתבלירפןבירתהיןתהמימי ,אלמה-אטה

אמןכיתתהעבירהאןרדמןאנט'גלשעבר.

אי .)-18כ(בניהמסיימתהכיתהלתלמידי

ההתנהגןתמקןדלהתפעלשלאהיהאפשר

לבקשניגשןצעירןתתלמידןת-במקןםהשןרר

בתןםמבןישת.קידהשקדןלאחררקחתימןת

המארחיםמןהלהקהנפרדה ,ימיםשבןע

כלאןתהשליןן ,החמןשיםהשןטריםןמצמד

 .לישראלבחזרהדרכהאתןעשתההעת,

קייםהתהסיןר .-המןעצןת)בבריתש ,קזחסטן

עלחתימהסביבאירןעיםמסדרתכחלק

לאלמטי.תל-אביבביןתאןמןתעריםהסכם

מיטבלפישנבנה ,ניהעירןהאןפרהבבית

הןפעןתשתיהןעלן ,האירןפאיתהמסןרת

-הטכנייםהצןןתיםביןהמפגשבעת .שןנןת

הבדליםנחשפן-המארחיםןשלהאןרחיםשל

בעינייםשנראהמה :העןלםבהשקפת

אלתןרכןלתיןתןשייהכהפגנתישראליןת

בעינייםלעיתיםנראה-בעיןתבפתרןן

לאמפגש .מחמיאפחןתקצתבאןרמקןמיןת

בת-דןרלהקתרקדניביןגםהתקייםרשמי

 .האןפרהביתשלהבלטלהקתלרקדני

סיןרללהקהארגנה ,אלמטיעירייתהמארחת,

ביקןרכללהסיןר .ןבסביבתההעירבחןצןת

מעשילציןןכאנדרטאןת ,מרכזייםבאתרים

בשןקסיןר ,הקזחיהעםבנישלגבןרה

 ,המןשלגיםההריםאלןנסיעההססגןני

קבלתהתקיימה ,בנןסף .העירעלהמשקיפים

 2001חלונותחבריכלהןזמנןלשם ,העירייהבביתפנים
במעמד , ll .-5.2001השישייןם ,בעןמרג l!בללכליןראיןנןתצילןמיםןנערכן ,הלהקה

התקייםינןן,מיכההתרבןת,מינהלראש .המקןמייםהתקשןרת

הרביעיתהשנהזן ,למחןלהישראליתבספרייהיןםחלבןבשבןעהתקייםשהסיןרהיןת

 . 2001חלןנןת-ארצימחןלכנס ,ברציפותהשתתפה ,ישראלמדינתשל-53ההעצמאןת

הארץ:רחבימכלאיש-200כהשתתפובכינןסשהתקיימו ,מרגשיםאירןעיםבשניהלהקה

ןפרחי-הןראהרקדנים ,יןצרים ,חןקרים ,מןרים ,הזיכרןןיןםטקס :בקזחסטןישראלבשגרירןת

היה:השנההכינןסנןשאהאקדמיה.במןסדןת ,השגרירןתשלבפןאיהאינטימיבפןרןםשנערך

עםמפגשלאפשר-ןמטרתןןהיצירה,היוצרבשהתתופת ,חגיגיתפניםןקבלת ,תיןרבןסעברבית

מחול.ביצירתןהמעשההתיאןריהזרןת.מדינןתןנציגימקןמייםמכןבדים

כללה:היוםתןכניתהתקייםהמקומיהריקןדעןלםעםמפגש

הכןריאוגרפיםעם-לרקדניםיצירהסדנאןתשללבלטהיבאקדמאמןכיתתרתגבמס

 iשעלןעדיןרטהייםנעה,דרנעה,באררמישלהמןדללפיפועלהספרביתאלמטי.

-היצירהתהליךעלהדגמןתבליוןיהרצאןתהמןעצןתבריתברחביהנפןצה ,ןגאנןבהשיטת
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 iחץןעמןסקןלבןאמירהכןריאןגרפיםעם

התאןרהאמנןתעלהדגמןתבליןןיהרצאה

רקדני(בהשתתפןתקןפרמןןדי'געם-למחןל

הדגמןתבליןןיהרצאה iבת-דןר)להקת

יצירתהדרךהעממיבמחןלהיצירהבנןשא

איה ,שרתרינהעם-ל IIזשטןרמןרבקהשל

עם-יצירתןעליןצרשיח iספיבקויוסילביא

המופעמתוךקטעים iבארורמי ,נהריןאוהד

II אשרהשלהכוריאןגרפיה-אז"הלכתיאני

 .מטלןןמורהאודליהבביצועאלקיים-רןנן,

כוריאוגרפיהתחרות

בתחרןתהזןכההואביטוןשלומי

לןי-אגרןן,חסיה 'הפרופלכבודהכוריאוגרפיה

 ,החמישיתהפעםזן ,-12.7בשהתקיימה

למוסיקהבאקדמיהבכר,ז'רארבמרכז

שלמיןזמתו-בתחרות .בירושליםןלמחול

לןי-שלתלמידה ,אפרתימשההכןריאןגרף

עירייתראשבפרסביטוןזכה ,אגרןן

עבודתועל ,שקלים 10,000בסךירושלים,

II שנה,כחצילפנישאלה."סימן ,נקודותשלוש

גוןנים IIבתחרותהראשוןבפרסגםביטוןזכה



 .דרכםבראשיתלכוריאונרפיםבמחול"

האקדמיהתרומתשקלים, 7,000-השניבפרס

 " Feel 1עלנודריסמיןהכוריאונרפיתזכתה-
" Funny Today . הניעההשלישילמקום

וזכתה ," Walk My Talk "עםתדמוראילנית

אפרתי.משהשלתרומתושקלים, OOO,4ב-

אלקיים-אשרההכוריאונרפית-היוהשופטים

באקדמיהבכירמורהלוזיניון,דהניקולאירונן,

ישראדאנס, ,דרורמכוןוהספורט,התרבות

 .העיתיםוביכורי

מסךרקעעלוהולם:מוקפדהיההבמהעיצוב

לבניםוילונותשלושהובהיר,חלקאחורי

זריתוךאלונאספומהתקרהנלשוורכים

אתהדנישההתאורה .נדוליםפרחים

צבעהיהריקודלכלהפרחים.זריצבעוניות

עיצוב .בתלבושותביטוילידישבאדומיננטי

הבמאית ,אבניצביהפרופיברוטרדם,למחול

שרון.להימירוהכוריאונרפיתצוקרמןנאוה

 2001לנלטארנטונהמיהגאלה
שמואלי-חינקיסדינה
לריקו,דספרבתישלמופעהואהנאלהערב

בתחוםנבוההלרמהתלמידיהםעםשהניעו

ספרבתיחלקבונטלובארץ.הקלאסיהבלט

בתישלהמחולומנמותפרטייםוסטודיו

מפעלשיזמההיאפזנירה .התיכונייםהספר

ידיעלהופקהמופעבראשו.ועומדתזהחשוב

נטעבידיהיהההצנהניהול ,כרוביעודדה

סוזןמרכזבתמיכתהתקייםהאירוע .בלומנטל

 ,המדעמשרד ,יפואביב-תלעירייתדלל,

יעקבשלהתאורהועיצובברזיןברשלהבמה

ותרמווחלום,רכותשלאווירהיצרוברסי

והנועם.הנינוחותלתחושת

פאנובבלטתיאטרוןרקדניהיוהערבאורחי

פאנובואלריהואהאמנותישמנהלואשדו,ד

] Panov [. ברמההצטיינוהלהקהרקדני

ואמנותית.טכניתמבחינהנבוהה,מקצועית

 ] Pas de IIקאטרדהפה IIהיההפותחהבלט
] Quatre , שלההיסטוריהרומנטיהמחול

פוגנישללמוסיקה ,] Perrot , 1845 [פרוט

ידיעלשוחזרהבלט .] Pugni Prod [פרוד

אתראינוובמופעכוריאונרפים,מספר

הבריטיוהכוריאונרףהרקדןשלהנירסה

 . 1941משנת ] Anton Dolin [דוליןאנטון
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להתרכזואפשרהמצוינתהיתההטכניקה

אתשעיצבו ,מהרקדניותאחתכלשלבאופי

 ,] Taglioni [יטגליונהבלרינותשלדמותן
וגראן ] Cerrito [קריטו ,] Grisi [גריזי

] Grahn [. התמונותפיעלהיוהתלבושות

ונעליהראשעלפרחיםוכללוהמקוריות,

ברקלמניעתייאיפור"שעברו ,רכותאצבע

לקראתאיכותי.היהכאמור, ,הביצוע .מיותר

שלבדואטפאנובלהקתחזרההגאלהסוף

ולידיה ] Sarkisov [סרקיסובסלבה

מדימפוארבלבושסרקיסוב,רוטרדמסקיה.

שניחן ,ותיאטרליאתלטרקדןהואלטעמי,

רוטרדמסקיה,מרשימה.ביצועביכולת

אדגוףמלאתהיאיפהפיה,שמלהשלבשה

ובחן·בקלותרקדה

עלבוצעוהערבבמהלדהאחריםהמחולקטעי

סטודיוובהם ,הארץמרחבימחולתלמידיידי

אורבדוריצ'רדסוריןסווטהבהנהלת "פהפטייי

העירוניהמרכז ;קצריןקהילתימרכז ;מירושלים

עירוניקונסרבטוריוןבחולון; "רעיםיילמחול

למחולהספרבית ;סבאבכפרומחוללמוסיקה

בפתחפרמייר""להקתסטודיוטבעון;קרית

בכפרומחוללמוסיקהקונסרבטוריוןתקווה;

ייתלמהלאמנויותבתיכוןהמחולמגמתסבא;

בלטייתיאטרוןשלהספרביתבגבעתיים; "ילין

קופמןמריםלבלטהספרבית ;"אשדודפאנוב

שלידהתיכוןיישלהמחולמגמת ;תקוהבפתח

 .בירושליםלמחול"האקדמיה

 ,הארץמרחביהגיעווהרקדניותהרקדנים

מגווןמשפחה.ובבניבמוריהםמלווים

וריקודיטריו, ,סולו ,דואטיםכללהריקודים

כשרוןהפגינווהתלמידיםהתלמידותקבוצות.

בשיטותלהבחיןהיהאפשר .ואמביציה

לתרבותובגישתםהרקדניםמורישלההוראה

העבודותהתאימו ,כללבדרדהקלאסית.

בחןאותןשביצעו ,התלמידיםשלליכולתם

שאינםהתלמידים,שלוהמתחההתרגשותרב.

גרמו ,השנהבמהלדשוטףבאופןמופיעים

להבחיןהיהואפשרמתוחיםלהיותלחלקם

מקטעיחלקביציבות.ובקושיבנוקשות

בלתיבאמצעיםכנראההוקלטוהמוסיקה

הקלטותהיוטובות,הקלטותלצד ;מקצועיים

תולפנישנקטעוקטעיםשכללומאו,דגרועות

 ,וחשובמהנהערבהיהזה ,זאתעם .הסיום

הקלאסיהבלטבסגנוןלנעשהאשנבשפתח

הארץ.ברחבי

בת-בלהקתומורהאלכסנדרובאלכסנדרועם

 ;בירושלים)ולמחוללמוסיקהובאקדמיהשבע

ולימדהמהולנדפרנקלואיזהעםמודרנימחול

קיליאןיירישלבלהקות

שוחטוזיוהבאוש)ופינה

בביתמחולמגמתומרכזת

 ,לאמנויותהתיכוןהספר

 iובווינגיט)האקדמיהבתיכון

ג'רלדיןהעבירהג'אזשיעורי

 ] Armstrong [ארמסטרונג
מטוקסמאטעםשרקדה

] Matt Mattox [ בלונדון

ופרנקארמסטרונג .ובפריז

מתודיקהשיעוריגםהעבירו

אמןמפגש .מוריםלהכשרת

איבגי,אוריעםהתקיים

וכוריאוגרףרקדןלשעבר

הקיבוציתהמחולבלהקת

עצמאיויוצרמורהוכיום

 .בהולנד

במסלולהקיץ,בקורס

אנזולימדהלתנועה,

בוטורקדניתפורוקאווה,

בגרמניה.המתגוררתידועה,

היתרביןעסקהקורס

 ,לצורהבאינטרפרטציה

 ,חללתפיסתהרמוניה,

ביןאבחנה ,זוגותמשחקי

 .ועודלווריאציהתגובה

התקייםבינלאומיקיץקורס

שלהספרבביתגםהשנה

29-בתאריכיםבת-דור .6 

שיעוריםכללהקורס . 19.7

ראובןעםקלאסיבבלט

רקדןולשעברפרומברג

בבלטומנהלמורהראשי,

ההולנדיהלאומי

גלאוברלין ,באמסטרדם)

מוריסשל-20ההמאהבבלטראשיתורקדנית

ובלטפלדאליוטבבלטלימדה ,בז'אר

פרלובנעמיהעבירןמודרנימחולהיספניקו).

מיןמנה,להקתשלחזרןתומנהלת

לאן'אנזהכןריאוגרףשלאסיסטנטית

ןליאר,ד'בגולימדהבולדינגנט'וג )'וקאז'פרלז

שיעןרי .בשטוקהןלם)למחןלבאקדמיהמןרה

מורה ,(רקדןדאנקןראנדיהעביראז'ג

הבלטלהקתעבוריצרמשיקגו,ןכוריאוגרף

ןאיתןסטפסלימדהבלןםלינור iג'ופרי)של

רוקדןכיןםבבת-דוררקדןולשעברספיבק

רפרטןאר.לימדבשןןדיה)קולברגבבלט

הקיץבחופשתלמחולקיץקורסי

קיץ.קורסימספרהתקיימוהשנהיוליבחדש

בירושליםולמחןללמוסיקהבאקדמיה

כללהקורס .ביולי 26-1Sב-קורסהתקיים

דהניקולאיעםקלאסיבבלטשיעורים

 ,טרדם)ברןלמחןלבאקדמיה(מורהלוזיניון
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מבלגיה,ביצייתומאסגייימסיןמודרני;מחיל

בלט-שלמוניואורנהמורראנדרהפייר

היפ-הופ;-מהולנדסטןדרואןנילסקלאסי;

פולמיצירותרפרטןאר-וייסבורטליאת

-פורטלאורלי iיוגה-גרינברגדוד iנורטן

עידית iקפוארה-סלעדניאל iבטןריקודי

קליפהמתיאטרוןטולפנובודימטריהרמן

 .ההופעהבאמנותסדנההעבירו

קיים ,לנוערואמנותתרבותמפעלן, IIמתא

 .למחוללמוריםסךנאותהקיץבחופשת

 ,מודרנימחולשיעוריכללהההשתלמות

 .אימפרוביזציהוקונטקטרפרטוארשיעורי

ל IIו ndבטיורקפיצהקרש
האקדמיהשלהמחוללהקת-קפיצהקרש

ובהנהלתהמיסודהרובין,ש /Iעלמחול

ל, /Iזלוי-אגרוןחסיהפרופישלהאמנותית

היתהסטודנטיות,כולןרקדניות,ששהמונה

פונטיסאקדמייתשלהמחולפסטיבלאורחת

הצטרפהקפיצהקרשלהקתשבהולנ.דבטילבורג

וכןעצמה,מהולנדמאקדמיותשהגיעוללהקות

 .וציכיהפורטוגל ,שוודיה ,אנגליה ,מבלגיה

של /I"נשיםביצירותהלהקההופיעהסביורה

בתיה .םיתמיוסישל "יגרנהיימ(יונגמןסייו

הקבוצהבראשעמדה ,הפקולטהראש ,כהן

 .אמןכיתותולימדה

ע"שכנס-המופעות'מנואבמוס'קה

האלופרדר'ק

-Music in the Performing Arts 
The Frederick Loewe Conference 
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והספרייהלמחולהמחלקה-התרבות..,;_:;;;;;וo .... "ףiir'"''ii "?'o' ;:=;;-;=-;;----=---,ף;;;: r-;=ר
דעותבעלאיש-פוטקהמרטיולמחול.הישראלית

משלו
פורת-גורלאהעיישמחולתחרות

התקיימה ZO .-6.01ב

דוהל,באודיסוריום

בתל-התקווהבשכונת

השנתיתהתחרותאביב,

פורת-גור,לאהע"ש

 .למחולשהוקדשה

יו"רהיתהפורת-גור

לתרבותהמועצה

במשרדולאמנות

 .שנים 10במשךהחינוך

כהונתה,בתקופת

עקרונותנקבעו

הממלכתיתהתמיכה

התרבותבמוסדות

ובאמניםוהאמנות

הפועלותקבוצותהשתתפובתחרותיוצרים.

בתנועה),יםהמתנ"ס(להקותלהב"בבמסגרת

המקומיתהיצירהשללקידומההפועלארגון

וחובבים.אמניםולסיפוח

דללסוזןבמרכזהתקייםאוגוסס,בחודש

התקיים ,בחולוןרעים"יירכז ,-18.7.01ב

שנועד ,"במהקדמתייפרויקסהשנייהבפעם

אתלהציגצעיריםלכוריאוגרפיםלאפשר

עבודותיהםאתהעלוחלקם ;עבודותיהם

הראשונה.בפעם

של "תראיחכיייהריקודאתכללההתוכנית

מכוסההרקדניתהיתהשבודובדבני,מיכל

קרעים Jספי ,כלההינומתספקדקיק,בבד

מזרחיכרמיתשלהמחולמשוגעים.מגלימת

 .לקרסהמחולביןדו-שיחהיהקלייןואייל

שלושניסוויסוצקיאירנהשלב"רדופות"

בהקשרהפנימיעולמןאתלחקורנשים

שלבעריכתה ,וידיאו-דאנסבסרס .לסביבה

רחובביןשילובנעשהובביצועה,ילירמילנה

לצלילי ,קלאסיובלסברוסיהעירוני

Matthaus-Passion אדמ-להקתבאך.של

ידיעלונתמכתרעיםבמרכזשעובדת ,מה

במחולבגוף";יינוגעאתהעלתה ,חולוועיריית

עםהנשיהגוףיחסיאתהיוצריםחקרוזה

הרצפה.עםהגוףמגעואתהמשיכהכוח

שלאימפרוביזציהמופעהתוכניתאתחתם

אתשבחן ,גריווהעימנואלהצרפתיהאמן

ואתשבגוףהפנימייםהחלליםשלמיקומם

בביקורו .החיצונילמרחבהגוףשלהתייחסותו

קיים ,הקודמיםביקוריובשניכמו ,בארץזה

אימפרוביזציהקונסקססדנתגריווה

לסיום .ישראליםלרקדניםאינסנסיבית

שהעלומופעיירעים"במרכזהתקייםהסדנה

בה.המשתתפים

פז),נירהשל(בניהולהלבלסקיץקוסו

 ] Martin Puttke [פוסקהמרסיןבהנחיית
בתיאסרוןהבלסלהקתשלהאמנותיהמנהל

דעותלפוסקה(גרמניה).אסןהעירשלהעירוני

שגרתית.לאוביוגרפיהומוגדרותמוצקות

הוריוהגיעוהשנייההעולםמלחמתאחרי

קלן,לעירמפוליןחלקשהיתהמוורוצלב,

בביתשגדלפוסקה, .כפליסיםשבגרמניה,

הבלסמאמנותבנעוריוהתלהב ,סוציאליססי

ביןלקשורהחליס 17בגילהקלאסי.

כמיגרמניה.למזרחועברוהבלסהסוציאליזם

גםלבסאהיססלא ,המערביתבגרמניהשגדל

עלחריפהביקורתולמתוחדעותיואתבמזרח

שדחו ,שמרניםבעיניושהיושם,מוריו

חדש.רעיוןכלמלפניהם

אבלהממסד;לחביבאותוהפךלאכמובןזה

גםואוליהמחולבביצועהמובהקכשרונו

רהואעליו.הגנוגרמניהמערבאזרחהיותו

לוניתנהוההזדמנותבמוסקבהלהשתלם

 .בבולשוישניםלשלושבמילגהכשזכה

במזרחיתבברליןלמחולהממלכתיהספרבית

מתלמידלהיפסרההזדמנותכנראהזוהיתה

מדי.עצמאיאבלמבריק,

דובר(הואמרוסיהשבשניםארבעאחרי

האופרהלבלסוהתקבלרהוסה)רוסית

אבל .העיר)(במזרחברליןשלהממלכתית

הפדגוגיהללמד.פוסקהרצהומתמידמאז

שמוהבימה.עלמההופעהיותרלוקסמה

היההחומה,נפילתובעתלפניוהלךכמורה

 ,למחול ·הממלכתיהספרביתשללמנהל

 .צעירכססודנסלמדבוהמוסד

אתהלנלפוסקההוזמושניםכארבעלפני

ממלאשהואתפקיד ,אסןבעירהבלסלהקת

ועכשיוללמדמרבההואהיום.עדבהצלחה

לפולקלורבינלאומיפמטיבל
של-16הלפולקלורהבינלאומיהפססיבל

תרבותלחילופיהישראלי(המרכזמעס"ף

בתאריכיםהתקייםולפולקלור)עממית

8.7.01-Z9.6.01 . השתתפובפססיבלZ85 

 KaLynaלהקתובהםונגניםרקדנים
קבוצת(אלבניה), Cipiniלהקת(אוקראינה),

Chavdar ,(בולגריה)חבורתSymionov 
(סין), Wuxiוהמחולהזמרלהקת ,(יוגוסלביה)

להקת(סלובקיה), Urpin, Inimaקבוצות

Sining Kumintang ,(הפיליפינים)קבוצת

Ivan Goran Kovacic .(קרואסיה)הלהקות

להקת-היושהשתתפוהישראליות

הורהרעים,הורהירושלים,הססודנסים

הכרמללהקתאל-אס,דדירלהקת ,עפולה

הלהקההגנב,איילותאל-כרמל,מדלית

אסקססההאתיופיתוהלהקהעמקאהתימנית

בארץנדדהפססיבלחיפה.מאוניברסיסת

אל-כרמל,דליתירכא,יעקב,בזיכרוןוהתקיים

יקנעם, ,עפולהאכזיב,פארקאשר,מסהישובי

ברקאיקיבוץסנן,אבוחדרה, ,חולוןיבנה,

נשיאיבמשכןהתקייםמיוחדאירועונתניה.

יוסףהיההפססיבלמפיקבירושלים.ישראל

עלדבריםונשאהנחהרונןדןד"רבן-ישראל.

משרדבחסותהתקייםהפססיבל .פולקלור

 ,התרבותמינהל-והספורסהתרבות ,המדע

בשיתוף , C.O.F.Fהחוץ,משרד ,התיירותמשרד

לעם.אמנותעם

 6ממילדוריייימדורפרויקט
השישיהפעילותיוםהתקיים-19.6.01ב

שמסרתו ,"לדורמדורייפרויקסבמסגרת

מקצועייםקדםמחוללתלמידילאפשר

למרכזלהגיע ,הארץמרחבי ) 18-15(בגילאי

במגווןאורחתללהקהולהתוודעהארץ

קסעילימודהכוללאמו,שיעורפעילויות:

היוצרעםפגישהמהמופע,רפרסואר

הלהקה.שלבשיעורוצפייהוהרקדנים

עםבשיתוףהפעילותיוםהתקייםהפעם

 Adventures in Motion Picturesלהקת
החדשהגירסתואתהעלתהאשרמבריסניה,

לייכרמו"בורויו'מתהבריסיהכוריאוגרףשל

לאמנויותבמשכן ," The Car Men "-ביזהשל

 .בתל-אביבהבמה

ומוריהם,תלמידים-Z70כהגיעוהפעילותליום

 ,ירושלים ,שבער-באאן,ש-תבילת,יא ,עתוומג

יוזמהיפרהואהפרויקס .הארץומרכזמשגב

מינהל ,והספורסהתרבות ,המדעמשרדשל
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שלוההוראהשיטות .לישראלבראשונההניע

ועלמדויקאנטומיהסברעלמתבססות

הצעיריםהרקדניםאתמדריךוהואהרפיה

לעצמם.קשוביםלהיות

הולדתוימייובלותשנת

המחולמלהקותאחדותתוחוננהשנה

ראמברלהקתייענולים":הולדתימיהידועות

] Rambert [ שנה 75חוננתהלונדונית

וארשה,(ילידתראמברמריידיעללייסודה

שללהקתהרמב"ם).ציביההיהנעוריהששם

הבלטלהקתלמעשההיתהראמבר

-60הבשנות .באנגליההראשונההמקצוענית

בתוארשזכתה-ראמברמדאםשינתה

באננליההמחוללאמנותתרומתהעלהבריטי

למחולקלאסימבלטלהקתהייעודאת-

חלוצה.ראמברמריהיתהשובבכךמודרני;

אתהחלוהבריטיםהיוצריםנדוליכלכמעט

וטיודור ] Ashton [מאשטוואצלה,דרכם

] Tudor [, מוריסנורמודרך] Morrice [ ועד

מנהלהכיום ,] Bruce [ברוסכריסטופר

ראמבר.להקתשלהאמנותי

מבוגרפינלנדשלהלאומישהבלטמתברר

ובהלסינקיהבריטית,מהלהקהשניםבחמש

 .-80ההולדתויוםאתהשנהחוגנים

מופעיםשורתבסתיויקייםשטוטגארטבלט

קרנקוגיווהיהמאזשנה 40למלאתחניגיים,

] Cranko [ הלהקה,שלהאמנותילמנהל

בעולם.המחוללפסנתבהנהנתושהגיעה

הידועיםמהבלטיםלכמהבנוסףשם,יבוצעו

נדולים,יוצריםשלעבודותנםקרנקו,של

ייריביניהםבשטוטנארט,דרכםאתשהחלו

נוימאיירניוושולץ,אווהקיליאו,

] Neumeier [ זנלהורנאטו] ZaneLLa [. 
בנובמבר 10-2בתאריכיםיתקיימוהחגיגות

2001 . 

שנוסדההולנ,דשלהלאומיתהבלטלהקתנם

בעונהחוגנתבאמסטרדם,ופועלת 1961בשנת

 .-40ההולדתהיוםאתהקרובה

ההולנדיהמחולפסטיבל

המחולפסטיבלבהאנמתקייםשנתייםמדי

-14בהחלהמופעיםיתקיימוהשנה .ההולנדי

שלבמפנומדוברבדצמב;ר-1לועדבנובמבר

שלהאמנותיתבהנהלתוותעוזה,חדשנות

להקותיופיעובפסטיבלוירסטו.סמואל

צרפת,מצרים,קובה,סיו,מאוסטרליה,

הרשותהולנ,דיפו,ישראל,גרמניה,

ספר,דדרום-אפריקה,פורטונל,הפלסטינית,

בטלפוולפרטים:וארה"ב.טורקיהשווייץ,

7369 70427 0031 . 

לבלטרבטובהאמ'ההאלג

2001 , 

 ,'ןצר j7מתלמ'ד'ס-מ'מ'ן

מב'תתלמ'ד'ס-לאמשמ

שדודאבגובאפטללבהטפר

Mia Arbatova Gala 
2001, right - students 

-from Katzrin , left 
Students from Panov 

Ballet School in Ashdod 
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אןרחןתלהקןתסיןרים,בכןרןת,

 1001אפריל-מאי-יןני

עמיתליאןרהבעריכת

להקההיצירהשם

 _ ____ר LL.נת~ננבכקת

בת-דנרלהקת

רקדניםיןצרים

בכנרנת)(אין

II "פלאפל

8 5 20QL יאנגרפיה:כנQ1l ינץיר~

דנרמןאבנרמקןרית:מןסיקה

דןרמןאבנרמןסיקלית:הפקה

אלכסנדרןבמרגריטהתלבןשןת:

לןבןצקיןלדימירתפאןרה:

קןפרמןג'ןדיתאנרה:

תדמורעידוכוריאןגרפיה:

 'קןלאזמןסיקה:

נייסאיריסתלבןשןת:עיצןב

תדמןרעידןתפאןרה:עיצןב

ברסייעקבתאנרה:

קליפהתיאטרון

לוריאכץתמיןביצןע:כןריאןגרפיה

 Il Postinoמתנךמנסיקה:

מזרחיכרמיתפרידלנ,דאןסאליפרידלנדאןסאליכנריאוגרפיה:

II מגריטII 

8.5.2001 

אסףיעלןביצןע:כןריאןגרפיה

 20מס'קונצ'רטומתןךמןסיקה:

מןצרטמאתןתזמןרתלפסנתר

דמיטריהרמן,עידיתכנריאןגרפיה:

פלדרןנן ,טןלפנןב

מורגאןרי ,ברנרעמירתאןרה:עיצןב

אשלרןתכןריאןגרפיה:

אליקיםדגניתמןסיקה:

שמרןןדןריתןבימןי:כןריאןגרפיה

כשעליסה*"בדינק

מתרןממת"

20.5.2001 

 " Casaח)("*
20.5.2001 

"Rava Avis"* 
20.5.2001 

II מאכינה"אקסדאןס

הפתיחהמןפע

ישראללפסטיבל

23.5.2001 

II טקש_שאII במסגרת

II המסעII -לציןןמופע

שלמהלמבצעשניםעשר

ישראלפסטיבל

30.5.2001 

II ןמאדיםננגהביןכןכבII 

ישראלפסטיבלבמסגרת

4.6.2001 
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שינפלדרנהןביצןע:כןריאןגרפיה

 Jullich, Tan Dun, Stockhausen ,מןסיקה:

Buddhist Chant, Omar Faruk Tekbilek, Karaidrou 

שינפלדרנהשיריס:

ברסייעקבתאןרה:עיצןב

בכןרגליתתלבןשןת:עיצןב

קרןב"יי

20.6.2001 

שנליעלןבביצןע:מאתמיצג**

27.6.2001 

 Plasticman/Music :מןסיקה

נבןתגילימלכית,קרן ,לנדאטליהלידרדליהןאיילשרןו :כןריאןגרפיה "רגלפשיטת"**

27.6 .2001 

"Xyla l1** 

27 .6.2001 

אןנןצןיסטןבמה:ןעיצןבכןריאןגרפיה

 International Airportמןסיקה:

Courtesy of Choice 

אןנןסטןןיצלידר,דליהתלבןשןת:עיצןב

יעקןביענבל ,פרנקקריסטין :ביצןע

"Tufu"** :לנדאטליהכןריאןגרפיה

 Joshua Redman Quartetמןסיקה:

Lendler Sound of Music 

לנדאטליה ,לידרדליהתלבןשןת:עיצןב

27.6.2001 

נבןתגיליצןק,נעה,רזדןרןן

** l1 עייפהכשהשמשIt 

27.6.2001 

יעקןביענבלןביצןע:כןריאןגרפיה

אלבקאיליה ,סטרבןשסקייןרימןסיקה:

Les Yeux Noirs a Band of Gypsies 

יעקןביענבללידר,דליהתלבןשןת:עיצןב

** l1 מימיזןtl 

27.6.2001 

אינאןיןשיפןמי :כןריאןגרפיה

מסןרתיתיפניתמןסיקה:

לידר,דליהתלבןשןת:עיצןב

אינאןיןשיפןמי

tl Flyleaf"** 

27.6 .2001 

זמברנןמרין :כןריאןגרפיה

 Rocio Durcal, Juan Gabrielמןסיקה:

Ketil Bjornstad, Philip Jeck 

 Shel Silversteinשיר:

זמברנןמריןלידר,דליהתלבןשןת:עיצןב

tl 2<ttl** ,תלבןשןתעיצןבכןריאןגרפיה

סלנטןעדימןסיקה:עריכת

הנסןתירןפיספר

27.6 .2001 

 ,סייברנהג'רמי ,פרנקקריסטין

 ,ןקצה,נעיזרןייה,מזמברנןמרין

אינאןיןשיפןמי

 ,רייזןמיה ,יעקןביענבלןצןקנעה

אןנןיסטן'צ

סלנטעדי

27.6.2001 

ליפסקרמיה ,פרתשיליפסקרמיה ,פרתשימןסיקה: ,כןריאןגרפיה

ליפסקר,מיה :במהעיצןב

ליפסקרמיה ,לידרדליהתלבןשןת:עיצןב

** tI נינהtl 

It.W white P.L 11"** 

27.6.2001 

זיידסארקדי :כןריאןגרפיה

 'פריגשלןמי :מקןריתמןסיקה

לידרדליהתלבןשןת:עיצןב

קןבייעענבל ,זיידסארקדי
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יםנרקדןצריםילהקההיצירהשם

?* ,קנרגלי ,ןבסקיירנמענבר ,דסיזיארקדי !# @ ** 

 (}H-:-2-7ס--1

פריסטפן :כןריאןגרפיה

 ~-------------------~.ן~'~-~'~~~------~~~-~~-ןש+ן~~~ת~~~

 11כחןלפצע**ון

27.6.2001 

ימזאקישמאמי :כןריאןגרפיה

 Ya-Ya ,רינקמןבתןמס :מןסיקה
Biosphere 

בכןרגלית :תלבןשןתעיצןב

צחיקלנר,אסנת ,לבאשר ,זמברנןמרין

דהאן

ון Snorre**ון

27.5.2001 

תלבןשןתעיצןב ,כןריאןגרפיה

פרנקןסטייקר :וביצןע

הונדנגסןזןמוסיקה:

Woking ( ,היאנגל :פינטוענבללהקת , Dance UmbreLLa ( 2001אפריל 

 2001באפריל 20-19ברגנז)(פסטיבל ,אוסטריה :בת-שבעלהקת

 2001יבמא 24-21נלאומי)יבלמחו(פסטיבל ,פולין ,'לודג

 2001 ,יבמא 18-באפריל 25 ,ןיס :ילארשיההבלטלהקת

 2001 ,ביוני 19-11ו)יקופבלי(פסטפינלנ,ד

בליטא)הבלט(פסטיבללנהין ,פראג :תיבוציהקהמחןללהקת

 ,בןדפשטהבלטי)סיה(פסטיבל ,גהיר

 2001במאי 5-באפריל 22איסטנבןל)עירייתשלןאמנןיןתבלט(פסטיבל ,איסטנבןל

 2001באפריל 29-22(קזחסטן) ,אלמטי :בת-דןרלהקת



 2001יונימדריד)(פסטיבלספר,ד :תדמורעידולהקת

 __ ____-ך ___________________________________________________ ~~~דריד)מאיגפמיעע~~ספ _ ____ ~שינפל,ד:רנה

 2001יונימדריד)(פסטיבל ,ספרדשקט-תק:

- Arrieritos [ארייריטוסגהקת *** La Compania כהיסהחתוליסכגיי]-ספר:ד" 

 "חופזהיי ;"קבןעיי ;"בתנועהמשןחרריי]-אנגליה: Akram Khan Company [קאואכרסלהקת ***

 "גאאוטאבןיי ;"שןניסכיווניסיי]-גרמניה: Marguerite DonLon Company [ןנגווזמרגרטלהקת ***

סטיגמה"יי]-דנמרק: Kitt Johnson [ןנסןןיגקיט ,"סןלוקטעישלןשהיי]-שןןדיה: Virpi Pahkinen [פהקינווירפי ,סןלןנשיסשתי ***

אתם!"תגידן ,אדסבנייי]-צרפת: CLaude Brumachon [ברןמשןוקלןד ***

Tap Dogs (אןסטרליה)ישראגפסטיבגבמסגרת , 2001ביןני 1-במאי 30

Adventures in Motion Pictures (אנגליה)' I כרמן-The Car Man ," לאמנןיןתבמשכוהמחוגתןכניותבמסגרת , 2001יןני

פרנקפןרטבבית 7 'קולאזבמסגרתשהןעלןריקודיס *

 2001יןני ,ןרדהסטןדין ,"יוצריסבת-שבערקדני'ייבמסגרתשהועלוריקודיס **

 29 ,בישראלהאירןפיהאיחןדבשיתןף .ירןשליס ,ישראלןפסטיבלדגלסוזןמרכזשלמיןחדפרןיקט-דאנסאירןפהבמסגרתשהןפ~עולהקןת ***

 2001ביןני 9-במאי



~ n ב, J אוקםוהק,~~,ל
למערכתפרט'םששלחווהמוסדות

 1001דצםבר

גו Iורטהםחוללהקת

האיזוןווווכוח

 21:00שעה 27.10שבת
וואסתריהוו

 21 : 00שעה 4.10הויום

חופשיתכניסה

 Dבת-ומבאנטםלב

II זאצוצI הI ו

דללסוזןאולם

 14:00שעה 19.10וויום

 11:00שעה 20.10שבת

 12:30שעה 20.10שבת

דללטוזזםרכז

אלן Iדנענחםחוללהקח

קלינטןןעלוולוותר

 22:00שעה 2.10גןיום

גזדריטםיז / 5םטר

 21:00שעה
 ; 22.11הןיום ; 21.11דןיום

 • 8.12;שבת 4.12גןיום

גליהקז, Iבזמנלב / 6םטר

בח-שכעלהקת 22:00שעה 3.10דןיום

וווירוסוו

דללסוזןאולם

 14:00שעה 12.10וויום

 21 : 00שעה 13.10שבת

 21 : 00שעה 14.10אויום

 21 : 00שעה 15.10בןיום

 21 : 00שעה 16.10גויום

חםהלליקזימנגזטרמ:

ירושלמיירוואולם
 14:00שעה 12.10וןיום

 21:00שעה 13.10שבת

 14:00שעה 19.10וןיום

 21:00שעה 20.10שבת

נע Iקוםבלהקח

(בכורה)ווקליקוו

 21:00שעה 7.10אויום

אלק"מאשרה

תנועהתיאטרוז

II וו ...אזהלכתיאני

יאגןן Iוזינהוו/ו I 21 : 00שעה 25.10הויום

 21 : 00שעהדל,לסוזןאולם

 20.10;שבת 18.10הויום

 22.10בויום ; 21.10אןיום

 24.10דויום ; 23.10גויום

יזנגםזיזטי / 1םטר

ענבלאולם
 21:00שעה 17.11שבת

 22:00שעה 30.11וןיום

 22:00שעה 1.12שבת

 12:00שעה 7.12וןיום

COMPAS 
הישראליתהםלםנקולהקח

II אלמהןןמי

נםרזדימקזבי,ניםה /גםטר

רכגיזטי ,פריד

דללסוזןאולם
 21 : 00שעה 17.11שבת

 21:00שעה 1.12שבת

 21:00שעה 3.12בןיום

 22:30שעה 7.12וןיום

תםר ,ומינפלדניב / 3םטר

מרר

דללסוזןאולם

 21:00שעה 19.11בןיום

 21:00שעה 24.11שבת

 21:00שעה 26.11בויום

 13:30שעה 7.12וןיום

דרנםה / 4מטר

 22:00שעה 23.11וןיום

 21 : 00שעה 29.11הןיום

 21 : 00שעה 30.11וןיום

 20:00שעה 6.12הןיום

פרדקיז

ירושלמיירוואולם
 22:30שעה 22.11הןיום

 22:30שעה 29.11הןיום

 14:00שעה 30.11וןיום

 21:30שעה 6.12הןיום

לארהיז, Iרזנית / 7םטר

איילומרזזרכטק,

ורדהסטודיו

 21 : 00שעה 30.11וןיום

 20:00שעה 1.12שבת
 20:00שעה 3.12בןיום

 20:00שעה 5.12דןיום

 21 : 00שעה 6.12הןיום

 21 : 00שעה 7.12וןיום

זרמניןםחזללהקת

II האיזווןןכוח

דללסוזןאולם

 23:00שעה 6.12הןיום

גתםםנזאל

מקומירסיטל

דללסוזןאולם

 12:00שעה 8.12שבת

אלקיימאומרה

תנזמהתיאמרזז

II ןן ...אזהלכתיאני

דללסוזןאולם

 17:00שעה 8.12שבת

קזםיבנמלהקת

II קליקןן

ענבלאולם
 19:00שעה 9.12אןיום

ומינפלדרנהםחזלתיאמרוז

II קרובןן

דללסוזןאולם
 21 : 00שעה 9.12אןיום



שריברתיאטרין גדיעיןקיבוץ

ירישלים הישראליהבלטלהקת -הקיבןציתהסחןללהקת 22:00שעה 26.10

הובגרתהלהקה 17:30שעה 12.12

האגוזיםוווומפצח נהריההתרבות,היכל

שרוברתיאטרין הבמהלאמנויותמשכן וופרפריםוו 20:30שעה 14.11

ירישלים תל-אביב יגורקבוץלמגינים,ידאולם

(מופעתווא-דוהן 19:30שעה 4.10 20:30שעה 13.12  20:30שעה 1 5.10

לגימלאים)

התרבותהיכל הצפוןתיאטרון גבעתייםתיאטרון 18:00שעה 2.12

נתניה חייםקריית  20:30 ; 18:00שעה 17.10

רעננה-מופתאולם 1 9:00שעה 7.1 0 20:30שעה 16.12

חיפהאודיטוריום 20:30שעה 6.12
----

התרבות היכ שרוברתיאטרון  20:30שעה 23.10

מבאכפר ירושלים וווקרנבלוהזאבוווופטר

החיותוו 17:00שעה 10.10 18:00שעה 18.12 מנחםכפרהבנים,בית

גבעתייםתיאטרון  20:30שעה 31.10
וואונייגיןוו התרבותהיכל  11 : 30שעה 20.11

במשכןהאופרהבית כרמיאל נתניההתרבות,היכל

הבמהלאמנויות רמוןמצפהמתנווס 20:00שעה 11.10  30:20שעה 1.11

תל-אביב  17:30שעה 22.10

התרבותהיכל 20:30שעה ראשלווצהתרבותהיכל

אשקלון ; 6.1.2002 ; 1.2002.5 לקהלב,-אביתלמוזיאון  2 1 : 00שעה 8.11

הרחב 19:30שעה 13.10 7.1.2002

דורותאולם
דוויזוןייוובאך בערב 9.11

פסטורכריסטוףמאת

ענבלבאולםהמופעיםכל התרבותהיכל ןרטיגןלהקת

דללטוזןבמרכז מנחםכפר דללסוזןמרכזלוחגםראה

בבורות: 4  20:30שעה 19.11

מואקעניתמאתוובה-נענעוו עולמית)(בכורה הדגווווושמחתוואסתרוו מגידואזוריאולם

זארבשרהמאתוולגעתוו ירושליםתיאטרון

בהןאילנהמאתיאנהוווויאני הבמהלאמנויותמשכן  10:00שעה 23.10

נימהמאתאחראוווומטרא תל-אביב

יעקבי הדגווווושמחתוואסתרוו 20:30שעה 21.11

מגידואזוריאולם 20:30בשעהשלישיימי  20:30שעה 18.10

שרוברתיאטרון . 25.12 ; 18 . 12 ; 21.11 ; 6.11  20:30שעה 30.10

ירושלים דבריםווווזיכרון

מאתקדיםווווורוחוומגורהוו האיזוןווווכוח 20:30שעה 22.11 גבעתייםתיאטרון

בהןאילנה בכרזורארמרכז  20:30שעה 20.10

הבמהלאמנויותמשכן 20:30בשעהשלישיימי  20:30שעה 22.11

תל-אביבפסטיבלבמסגרת 4.12 ; 13.11 שפיראיאירכנס

תל-אביב לייןוווואון הקימרוןאולםהירדן,עמק

השיריםוויוושיררותוווומגילת נשרהתרבות,היכל 20:30שעה 29.11  18:00שעה 26.12

לוי-תנאישרהמאת  10:00שעה 30.12

הנרדמתווווהיפהפיה 20:30בשעהשלישיימי

הצפוןתיאטרון 11.12 ; 27.11 -הקיובציתהסחןללהקת

חייםקריית בת-רןרהסחןללהקת הצעירההלהקה

שבאווומלכתהמלךוושלמה  1 8:00שעה 1 1.1 2

ווופלאפלוווומגריטוו 11 : 00שעה 12.12.2001דויים -סאקהווווראטל

שעה 13.12.2001הויום התרבותהיכל גבעתייםתיאטרון 20:30שעהבת-דורתיאטרון

ציונהנס 11:00 11  22:00שעה 19.10 30.10 ; 1 5.1 0 ; 1.

 27.11 ; 22.11 ; 20.11 1 9:00שעה 1 2.1 2



תבוריוסי

לאואוליחלומות,להגשיםיודעהזהשהאישיודעאניאבלאידיוט".שלורודחלוםייאיזהאירוני:

 .] Hamlet [הרוסי"ייהמלטעללדברעובריםאנחנובינתייםחלומו;יתגשםשבוהיוםרחוק
הקיסרהגדולה, Ekaterinaיקטרינהשלבנה ,] Pavel [פאבלהנסיךהואהזההמחולשלגיבורו

אנשיםלרובשלוהגיבוריםהיושבעבר,לאייפמן,מעיראנילעתיד.הראשוןפאבל

 ,] Spesivtseva [ספסיבצבהאולגהאוייקובסקי'צ ,קישוטדוןכמויוצרים, ,רומנטייםחולמניים,
זכהפאבלשהנסיךמשיב,ואיייפמןפטריוטית.באישיותעוסקהואכעתואילו ,ומוליירז'ואןדון

הקיסרעלביצירתימספרלאייאני .פחותלאטרגיהיהוגורלובחייועוד "הרוסיהמלטייבתואר

האיששלהפנימיבעולםלהביטיכוליםכאילואנחנומאוד.חשובוזהפאבלהנסיךעלאלא ,פאבל

אותוהכניעההשתלטניתאמואך ,לגדולותנולדהואעינינו.מולמתהווהשאישיותוהזההצעיר

שלמזהיותרהרבהמרהיהגורלואך ,בחייועוד 'הרוסיהמלט'אותוכינוכן,רוחו.אתושברה

 ,תקנהחסראלכוהוליסטלאבנולדפאבלאביו.וגםאמוגםאהבואותוהמפורסם,הדניהנסיך

אמו,שלהאינטימייםידידיהידיעלאביולרצחעדהיההוארשמי.באופןבוהכירשלאמבוזה,איש
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יקטרינהלקיסריתעצמהאתרהיוהכתבכוחהשלטוןאתשנטלה

סיפורהירושה.זכותאתאמוממנועהיהפק , 18לגילבהגיעו .השנייה

 ."כשלעצמומזעזע

 .המלכותלכסאותומביאלאהוא ,פאבלפרשתאתמסייםלאאייפמן

גירסתפיעל ,יקטרינהידיעלשנרצחה ,האהובהאשתומותלאחר

באםצופהנפשית,ושבורהרמוסהנסידאתרואיםאנחנואייפמן,

פאבלעלקראתייירמה.בידושולטתמאהביהאתהמחליפההמלכותית,

מספר ,"הרוסיתבשפהרקולאי,דבהישגונמצאשנדפסמהכל-וגורלו

בטהובן?מאתירחוראסונטתלצליליארוטיכמעטמאהבים

משום .אחדאףייאייפמן.טוען ,"המלחין?התכווןלמהלומריכולמייי

 .בלבדשליהייהראאתםישולל ,למוסיקהגישתיאתהשולליםכ,ן

מכיוון ,כזהעימותעלמברדאנימציע.ואנישולליםשהםההבדל

-פהמתקבליםבנלייםדבריםרקיצירה.שלתהלידנולדשמעימות

לפופוליזם,נוטההואכי ,היא ,אייפמןכלפיהמופניתטענהועודאחד".

מנסהשהואמפניויזואליים,אפקטיםסדרתעלבנויותשלושהעבודות

יוצריםיישישאייפמן,אומר ,מאמין"לאאניייהקהל.בעיניחןלמצוא

אתשחקרהיסטוריוןפגשהואמעניינת:אנקדוטהומוסיף .אייפמן

לארכיוניםגישההיתההיסטוריוןלאותו .הגדולהיקטרינהתקופת

המסמכיםכלאתקראשם ,אליהםלהיכנסמורשיםלאהעםשפשוטי

כיההיסטוריון,אמר ,בבלטצפייהלאחרלתקופה.הנוגעיםהסודיים

היהיכוללאאייפמןבבלט,הנחשפיםהמלכותיתהמשפחהסודותאת

הצופהשאתמניחאניאייפמן.צוחק ,לי"החמיאמאודזהיילקרוא.

מהאחרים.אואלההיסטורייםגילוייםמענייניםפחותהישראלי

 ,עיןומרהיבותידייםרחבותסצנותהןלבואתישבהשבהחלט

אמוציונליותעםביחדטכנידיוק ,וססגוניותמסוגננותתלבושות

השניכחוטהקושר ,חשובפרטועודאסתטית.מאוד ,סוחפת ,עמוקה

שלמפורסמותביצירותשימושכאן:גםוקייםאייפמןשלעבודותיואת

מרשיםאד ,במחלוקתשנוי ,מאודמפתיעשימוש Jגדוליםמלחינים

בחלקבטהובןשלבמוסיקהשימושאייפמןעושה ,זהבמקרה .ומלבב

פאבללתיאור ,מאהלרשלובמוסיקה ,הנערפאבללתיאור ,הראשון

דואטבעיניכםיראהדיוא ?ונייהגענשמההתבגרות.שנותשלהטרגי

ואולםבמה ,חצאיםמשניבנויתיאטרוןמהקהל.להםאכפתשלא

למעןיוצראני ,כןלהפריד.ניתןלאהאלההחצאיםשניביןצופים.

אלאחןלמצואמנסהלאאני .חנופהמתודלאפעםאףאד ,שליהקהל

התיאטרוןעמוקים.אמוציונלייםריגושיםלהעניקלסחוף,להרשים,

 ,תפאורה ,מוסיקהתנועה,מחול,של ,טוטאליתיאטרוןהואשלי

 ."הקהלשלולראשללב ,לאוזן ,לעיןפונההואבימתיים.ואפקטים

ירושליםייהיצירהנולדהבישראל,אייפמןשלהקודמיםביקוריולאחר

הסתרגוובתנועה.במוסיקה ,מבורכתבאקלקטיותעשירהשהיא ,"שלי

מזרחיותמקאמותגם Jונצרותיהדות ,איסלאם ,מערבוגםמזרחבה

ההצגהבעת .לבכובשופיוטנוצריתליטורגיקהגם ,יהודיותותפילות

אולי ."שליירושליםיילמראהמגדרםשיצאוישראליםשנילידיישבו

אגב,דרד ,הואכאן·אייפמןשלהזאתהעבודהאתגםפעםנראהעוד

בנויהכברהיאשמה. "דודמזמורייי ,כית"תניצירהעלעכשיוחולם

אתנראהובינתייםלמציאות.אותהלהפודרקונותרובראשבלבאצלו

 • ••.מובטחתאהנה- "הרוסיהמלטיי
• • 
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למחילאיקספירדמרליו

Dance ןסord Dictionary ןhe OX ז

Debra Craine and Judith MackreLL, Oxford 
University Press 2000, 523 pp. www.oup.com 

. $39.95 

מעשןר.יןתראינןמקצןעימילןןאןלקסיקןןשלהאפקטיןןייםחייןמשך

במשךשבןע.בכלכמעטלרשימהנןספיםצעיריםןמבצעיםיןצריםשהרי

לקראתשחןבר- "לבלטהתמציתיאןקספןרדמילןן IIשימששנהכעשרים

קןגלרהןרסטהמצןיןהגרמניהמחןלמבקרידיעל-70השנןתסןף

] Horst KoegLer [ -מחןלאנשיעלאינפןרמציהלהשגתעיקריעזרכלי

מהדןרהיצאה 1987ןבשנתהתיישנה,שלןהראשןנההמהדןרה .בעןלם

לאןריצאןמאזרבים.שיבןשיםבהנפלןהצערשלמרבהמחןדשת,

קןמפקטיתכההיתהלאמהןאחתאףאבל ,שןנןתאנציקלןפדיןת

קןגלר.שלהמילןןכמןןשימןשית

אלאהמילןן,אתעןדלעדכןלאהחליטהאןקספןרדאןניברסיטתהןצאת

המןנחאף Jחדשמילןןלחברמאןדמכןבדןתאנגליןתמבקרןתשתילהזמין

מחןל.במילההןחלףהמןדרני,המחןלאתגםקןגלראצלשכלל ,בלט

הישנה:למשמעןתןכביכןלחזרבלטהמןנחבהםבימינן,יןתרנכןןשימןש

בלבד.קלאסימחןל

למחברןתהקנהזהשינןיגםיןתר.גדןלבפןרמטעמןדים-500כהטריבמילןן

מרחב ] Judith MackreLL [מקרלןג'ןדית ] Debra Craine [קרייןדברה

מיןתריםהיןשבעיני ,תצלןמיםהחדשבמילןןאין .בןלהתגדריןתרגדןל

לכל,ראשיתמבקש,זהמסןגלספר-עזרשפןנהמיכיבקןדם,גם

הציטןטשהרילצטט.שאפשרמהסןג ,ןמדןיקתמעןדכנתאינפןרמציה

עלבפרפראזה-בבחינת ,מקןדשכמעטלמשהןהפךאקדמייםבכתבים

ןהרי .··יצןטטןןמצטטיךכלןסןףןיצטטן,ךצטט- IIאבןתפרקי IIבהפסןק

לכךעדןתרקאלא ,המצןטטלאמיתןתהןכחהכלבןאיןהציטןטעצם

בהם).עיין(אןמסןיםספראןמאמרקראשהמחבר

ןכתןבמעןדכןמעןלה,הןאלמחןלהחדשאןקספןרדמילןןנמרץ:בקיצןר

ניתןהערכים:סןגיכלאתלהכילמשתדלהמילןןןקריא.בהירבסגנןן

נןספיםערכיםלמבחרזןבדרךןלהגיע ,ארצןתמפתחלפיבןלהתמצא

טכנייםמןנחיםןכןאישים,מרכזיןת,יצירןתלפיבנןשא,נגיעהלהםשיש

המפנה ]*[הכןכביתציןןקייםלכךנןסףחשןבים.תיאטרןניים-בימתייםאן

עקביןת.אין ,הצערלמרבהמסןים.לערךהנקשריםערכיםלעןדהמעייןאת

 ,סןקןלןבןלאנההלירילתיאטרןןהתייחסןתיש IIישראל IIבערךלמשל,

אחר.במקןםכמןבן ,הקייםסןקןלןב,אנהלערךהפניהןיאבלא

בעןלם IIהמחןלשלהמפהעלנמצאת IIבהחלטישראלמקןם,מכל

החדש.האןקספןרדי

שהיןקצרןת,ביבליןגרפיןתעלהןיתןרהןאזהבמילןןהעיקריהחיסרןן

זןשהחלטתן ,בהקדמהכןתבןתהמחברןתקןגלר.שלבמילןנןרבלעזר

שבסןףןהספריםכתבי-העתרשימתכי ,חבלהגדןלה.החןמרמכמןתנבעה

כתבי-עתרקכןללתבלב,דעמןדיםןחצישנייםעלהמשתרעתהמילןן,

אבל ,-21הבמאההעןלםלשפתהפכהבאמתאנגליתהאנגלית.בשפה

קןראאינןלמחןל,הסטןדנטיםאןהמןרים ,המבקריםמביןשאישלהניח

קןלןניאליסטית.כמעטהנחההיאספרדית,אןגרמניתצרפתית,

באןתהשימןשהןאהקןדמיםאןקספןרדמילןנילעןמתחיןביחידןש

נדפסןטכנייםאןכללייםמןנחיםןאילן ,בשמןתןרקאךגדןלהתחילית

ה-הבר,ךכפיפתלמשלהמשתמש.עלשמקלמהבראשם,רגילהכשאןת

pLie -ןמחןלןתבלטים ,אישיםשלשמןתןאילןגדןלהאןתבראשןאין

שאינםשמןתלגביאבל ,זןטאזןאןליגדןלה.באןתכתןביםמןגדרים,

הסימניםכןללבכתיבתם,לדייקהקפידןלא ,הצרפתיתאןהאנגליתבשפןת

כי'הצשמןקפאבללכןהנןרדיןת.אןהסלאביןתהשפןתשלהמיןחדים

 ) ...הזהןהמןכשרהחביבהאישלטןבתאןלי ,זה(במקרה-כסמןקמןפיע

שצריךכפיןלא Kovakכ-נכתבקןבאץ'איצטןקהסלןבניהכןריאןגרףאבל

 . Kovacלהיןת:
ייכנסמיהבחירה.הןאאנציקלןפדיהאןמילןןכלשלהמרכזימבחנן

אחרתאןזןחשןבהשאישיןתייתכןאיך ,תמיהןתישתמידלא.ןמי

רשימהישבתחןם,ןעןסקשמצןימילכלעצה.איןזהכנגדנזכרת.אינה

 ,] Sasha WaLtz [ןןלץסשהשלהיעדרהאבלזניח.ןמיחשןבמי-משלן
שאטלדהכריסטינה(בעיני)חשןבההמאןדהכןריאןגרפיתשלאן ,למשל

] Krisztina de ChateL [ ארץ-השפלה,ןאגבתמןהממשבהןלנ,דהעןבדת

(בעיני).סבירלאבהחלטןזהגלילי,לאיציקזכראין

שעברה ,הבריטית Dance Booksדרךלרכןשאפשרהזההחיןניהספראת

לאתרןנחמדהישנהמחנןתןהפכההסמןכים,המחןזןתלאחדמלןנדןן

 .ח IIש-180כהיםבדרךמשלןח +הספרמחיריעיל.אבל ,"ןירטןאלי"

היא:הכתןבת

, Dance Books , The OLd Bakery, 4 Lenten st. ALton 
Hampshire GU34 1HG, UK 

e-maiL: dL@dancebooks.co.uk 
web site: www.dancebooks.co.uk 

 0-19-860106-9הןא:למחןלאןקספןרדמילןןשל ISBNה-מספר
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II מיליםללאII -טואדוו'צנאשלהמחולערבנקרא] Nacho Duato [, 
רמשייד.שלהעירוניבתיאטרוו ,בגרמניהיחידהבהופעהשהוצג

אתמנהלהואבהוהשניםבעשר .ורענודינמיתיכוני,יםכוריאוגרף

משעממים.רגעיםמאודמעט ,לדבריהם ,לרקדניוהיו ,הספרדיתלהקתו

ומשתףרקדניולמעובמיוחדיוצרהוא ,העכשווייםהיוצריםמוכרביםלהציגבהעזו ,מספרשניםלפניכמחדש,שמואתקנהזהתיאטרוו

רקדוכלשלהייחודייםוהמזגהאופיגםהיצירתי.בתהליךאותםלאחדהופךהמחולעימו.ולהתמודד ,שגרתיאינואםגם ,צויוממחול

-----a-·_~~~בושן:ןן:;-י-ו--Qש~-נl*l )g -כ-צארמ~נ.נ:ןט:..ן::ז+...ב;ן:ננן:ן;.-.ע~נ:ןםננL וfמ___גמ._fג_זi1:ז.גו-Ol-?גJכ_tנכנ...ר...בננמם....נר_א.שרן:...ם.מ:JLב..בעמג.nדן'-'ן~ך..L ת.u י.L'-ן___ _ 

הרחב.לקהלהפתוחיםומפגשסדנהבמסגרת ,יתואבשיחהדואטו

הבלתיהתקשורתמוחלקוהםמאו,דלוחשוביםאלהמפגשים

צעירקהלעםהאמנותיהדיאלוגמוכחלק ,מאמיוהואבהאמצעית

האישי.קסמואחריגםישבההולך ,כמבוגר

הוא .וםיההספרדיהמחולבנוףביותרהחשובהכוריאוגרףאהודואטו

195בנולד במסגרתויצרכשרקדשמואתלווקנה ,היולנסבעיר-7

ואו-הנסשלובטיפוחםבחסותם ] N.D.T] IIתיאטרדאנסנדרלנדס IIה

 .] Jiri Kylian [אויליקייריו ] Manen [מאנו
מאחוריהעומדיםהםצמחבוהתרבותיעוהרקדואטושלהספרדימזגו

הראשוניםהצעדיםאת ,לדבריו .שלודופוהיוצאתותיקליהמוס

נעהשלוהבחירהקשת .המוסיקהבבחירתעושההואיצירהלקראת

מושלמתשהבחירההיאשליוההתרשמות ,תידתלמוסיקהשוברטביו

ומרתקארוךלמסעיוצאתקהיהמוס ,דואטושלהשקפתול-פיעיד.מת

הרוקדהגוףיכול ,זוקצביתוזהימביסבתוךקור ,הרקדושלבגופו

תנועתי.הבעהלאמצעילהפוך

שלהלאומיתהמחוללהקתשלהאמנותימנהלההיוםהואדואטו

מוחלק .בעבודותיובדימוייםשלטתהספרדיתהתרבותספר.ד

גםאבל ,לורקהגרסייהשלולמועמנשכחיםמחוזותרותימזכבודותעה

ושלאיקונותינושאנזיריםשל ,כנסייתיותתהלוכותשלתמונות

 .םיאינדיאנמרפאים

ללבמעטנוגעת ,תיםילע .יםיחברתבנושאיםרבותעוסקדואטו

עולמנואתלהפוךשיכול ,ראשונימשהובמחולשייכהתמימהאמונתו

מלחמתאו ,מהאיטיבדיםעשלומיוםיהיחי .יותרוצודקלטוב

יחדלעבודותיו.נושאיםמשמשיםהשחורה,באפריקהשםאימעמדות

שלהצרוףבתענוג ,זהכהוא ,פוגעותלאואמונתותמימותו ,זאתעם

והפיוטיותהדינמיקהבזכותוזאת ,היפהפיותבעבודותיוהיצפי

שלבעבודתוהבעתיתועוצמהצורנידיוקשלרוףיהצ .שבהוהנדירות

והערב ,הגדוליםמחסידיואחתישאנספקויא .לביאתשבהדואטו

אליו.הערכתיאתחיזקרקשראיתיהחדש

הגשםמועייףשם ,בהולנדרבותיםנשלאחרולדתומלחזרדואטו

הואשבמזגוספקויאואכו .ונמחלוריתדשהשתקפוותיפרוראוה
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במקומותלקייםאוהבשהוא ,הרחבהקהלעםובמפגשיםבסדנאות

ייחאתוחושףרקדניואתגםדואטומשתףבעולם,עימופהואבהם

-המפגשהיהברמשיידגםלכל.ומובולבשובהבאופו ,שלהםהיומיום

וללאמלבב ,פתוח-וצריהמביתבסודותהקהלאתוירקדנשיתפובו

 .התנשאותשמץ

הוא .המצויניםרקדניואתאיתולסחוףדואטומצליח ,כריזמטיכיוצר

כמובו, ,כשאלה ,דרמטיותביטויובדרכיבטכניקותגבוההשליטהדורש

להקתואתלהפוךהיאהמטרה .לשמהמטרהולאיאמנותיאמצערק

צפיתילארבזמו ,ובאמת .מרתקותותיאמנותויישויותיוצריםשללגוף

כךכלנהיהמאמבלהקהכ;ךכלוסוחפתמשובחתאנסמבלבעבודת

 .מחולאוהדישלומגוווגדולכהקהלאחריהוהסוחפת ,דרכהבצדקת

שלהחדשהמחולערב

דואטונאצוו

 • f,I'PI 'אלל

מיליס
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אתמגלםמהםשהאחד ,גבריםןשנינשיםשתיעןדהרקדןשללצדןןמחליטקפקאפרנץשלבקסמןנשבהידןע-שםפלמנקןקודן
-העמידהבגילגבןה,לאגבר-האבניגשהמןפעבסןףגרגןר.שלאביןהנןדע,הסןפרשלסיפןרןעל-פיהפלמנקן,בסגנןןמחןלליצןר

 ;המבחילהחרקאתןהןרג ,זעירהאןרנקןדתנראיתשם ,הבמהלקדמתלחרק.לילה~ןשהןפך ,] Samsa [סאמסהגרגןראחדאןדןתעל

מאןתןבאחת ,הרגמיאתלדעתמבלי ,למןןתבנןאתמןעךהאבלמקקהפךןכישינןיבןהתחןללכילדעתהנןכח ,אדםשלהטרגדיה

הפלמנקן.שלנהדרןתסינקןפיןתרקיעןתעצמןבכןחןתןלזחןלבטנןעללהתהפךבקןשיאךהמסןגלגןעל,מעןרר

למחןל,השנתיהפסטיבלבמסגרתשבןצעןהרבים,המןפעיםאחדזהשכןלןהפלמנקן,שביןמזהחריףניגןדשאיןדןמניהמחןל.נןשאהיא-

שבדרןםןהנאההעתיקהןלנסיהבעיר ,השנהמאיבחןדששהתקייםהרקדןשללמינםבהתאם-נשיתחןשניןתאןמצ'ןאיזם ,קןמהזקיפןת

בןהעתיק,ברןבעלראשןנה;בןןלנסיהביקרתישנים,שלןשלפניספרד.שלהגןרלמןכהגיבןרןלבין ,נשיפיתןיאןגבריתגאןןה-הרקדניתאן

ןעמדןששןפצן ,הקןדמתהמאהמראשיתתיאטרןניםכמהשןכניםשאינן ,] Israel Galvan [גלבןישראלשלהזההמחןלןבאמת,קפקא.

אבני-מרצפתשלןערמןתחפןרים,הרחןבןתכלהיןהפסטיבל,לרשןתןסגנןנןהרקדןביןממשהרןאימאבקבעיניביטא ,שמןלמרןת ,יהןדי

 ,מצןחצחתהעתיקההשכןנההיתה ,השנהההליכה.עלהקשןןזיפזיףבן.שבחרהנןשאלבין

ממש.תענןג-ציןריתסימטהבכלנפתחןבתי-קפהכבן ,גבןהגבר ,הרקדןאתמאלץהנןשאאיךלראןתהיהמדהים
-------------------~------~--~~----~~--------~--~~--~--------~--~----------

מחפשי II-במןפע Senza Tempoבשםלהקההןפיעה Taliaבתיאטרןןבגפיןמנפנף ,פרקדןעליהלשכבןלבסןף ,הרצפהאללרדת ,ארבעים

שניאנשים,שלןשהמתארהמחןלמרתקת.בצןרהשהתחיל ,המים"יש ,כסןלןמבןצעאינןהקפקאיהמחןלןמשפיל.מןחלטאןניםבאין

ספרדיסרריאליזם
מיתטיההשנתיהמחילפטטיבל



 .ורגישעדיןבזמןובואכזרי, ,קרקסיפיוטמין ;פילוסופיתוגישהרצינית

השנה.שראיתי ,ולנסיהפסטיבליבמופעהטובאוליהיהזה

היתהלוולנסיהולנסועלהזמנהלהיענותאותישהניעוהסיבותאחת

(שהופיעהמברצלונה Lanonima Imperialלהקתשלהטריהמופע

קארלוסחואן ,וחדשנימעולהכוריאוגרףשבראשה-אצלנו)גםבשעתו

נפלאתמידהיהעשושהםמהכי- ] Juan Carlos Garcia [גרסייה

ריגוש.ומלאאסתטיתמבחינה

ולאור"לחושךליטורגיה"שלהםהחדשהמופעאתביצעוהםהפעם

]" Liturgia de Somni 1 Foc "[, מי ,לפרומתאוסתפילהשמשמעו

 ,יפהפהמופעזהו ,גרסייהאצלכרגיללאנושות.האשאתשהעניק

פרויקציותשפעעם ,צבעוניתבתפאורהנפלאמתנועעיםאנשים

לכדיהתחברלאזהכלאבלדואות.ענקיותכנפייםועםמתנועעות

היהשהנושאמשוםאולי ,מקום)מכל ,(אותיריגשולאכלשהו,היגד

מנוכר.שניומצדמדיברוראחדמצד

להקת- , Compania Nacionalהצעירההלהקההייתהשניהאכזבה

ו'נאצשמנהל "לאומית"השלהבת

החליט,דואטו .] Nacho Duato [דואטו

שלושישקיליאןייריורבולמורושאם

שלוזוהצעירה ,הראשית-להקות

אםאבלמגיע.לוגם ,"קשישים"ה

לרובהיאהשנייההלהקה ,בהאג

כךלא ,מהראשונהיותרמעניינת

שלושההזמיןדואטובמדריד.

עבורליצורדרכםבראשיתכוריאוגרפים

ברמהבאמתוהתוצאה ,השנייההלהקה

העובדהלאורבייחוד Iבליגהשל

שולטתהבימתיהחושךשאופנת

 .....,------.'מוחלטשלטוןהספרדית "לאומית IIב

-עודנפתחובוולנסיההפסטיבלבמהלך

בובמדרי,דהענקיהמחולפסטיבל

,רנהתדמורעידוהיתרביןהופיעו

וכמהחבריו,עםפטישוצחישינפלד

חדשמחולפסטיבל ,מכןלאחרימים

לפניעדהיה,לאבהבספר,דבברצלונה.

הקלאסיוהבלט ,עכשווימחול ,שנה 20

יש ,בזירההיחידיםהיוהפלמנקואו

נוטיםרובםויוצרים.להקותשפעכיום

כאןלגלותשאפשרייתכן-לסוריאליזם

הצייריםאצלשניכרות ,עתיקותמסורות

זורברןכגון ,הגדוליםהאיבריים

] Zurbaran [, ולסקז] Velazquez [ או

 ] Dali [דאליוכמובן .] Goya [גויה
 .] Picasso [ופיקסו
מדבר ,שלוהנהדרותהמסותבאחת

שמאחוריהשדעללורקהגרסייהפדריקו

לורקהאמיתית.אמנותיתיצירהכל

שמאחוריהשטן ,"ארטהדויילוקורא

אםאפילותמי,דכמעטהיוצר.הכשרון

ניכר ,מקוריאומושלםממשלאהמחול

באופןמתבצעהמחולבמדבר.קיומםעלהנאבקים ,ואשהגברים

מיןבימתית:מכונת-רוחלפעולהנכנסתשמאלכשמצד ,סוריאליסטי

אתגם ,הכולהמכסים ,כותנהבייסהבמהפניעלהמפזרענק,מאוורר

-מעוליםמבצעים ,עשירדמיון ,מענייןנושאמציגההפתיחה .הרקדנים

 "ראשישחקןיילוהופךהבמהעלהמאווררמשתלטהמופע,בהמשךאבל

רוחהמחול.אתמעקרובעצםויחידה,אחתפעולהעלהחוזר ,מכני

אפקט.לסתםהופכתהזלעפות

בפסטיבל.המרתקיםהיותרהמופעיםבאחדצפיתי ,אולםבאותו

על "השתוללויינשים,ושלושגבריםשני , Nats Nusהוותיקההלהקה

במופע ,ניתזקצףועדגלגליםמכיסא ,ומכשיריםבחפציםגדושהבמה

- p\ "שנקרא "Ful שניבספרדית.משמעותומהלבררהצלחתישלא ,ם

 .ונועזתמצחיקהשתנועתם ,וליצניםאקרובטיםלמעשההםהבחורים

מנהלתגםשהיאמיידיעלשבוצע ,המרכזיהנשיהתפקידגם

האבסור;דתיאטרוןאתהזכירשםמשהוומתגרה.נועז,היההתיאטרון

מחשבה-והבוטותההגזמהבמסווה-הללוהמקברייםבשעשועיםיש



דר'פטלהקת

Cia Drift 

82 



עמולוקחאחדכל .כלוםכאילולפולניהנוסעלאאיש

ששםוהמשאוהכתמיםהמשקעיםשלו.אינםאפילוהזיכרונות,את

שיקולאתההווה,את ,המציאותאתלנצחבכוחםנושאהזוהמדינה

שלהמעורעריםהחלקיםאתלדשמארגנותהוודאויותאתדעת,ך

ההכרה.

הכולשובמחול,לפסטיבללפולניהנוסעכשאתהאד

איןעצמולמחולהעכשיו,חגיגתהריהואמחולפסטיבלמשתבש.

אנשיםמלאהוא .זיכרוןהואממנושנותרמהשכללמרותזיכרון,

 .מלוטשתאינהכאשרגםחיוניות,שלבביטוימתעסקהוא .צעירים

 .חגיגההואבקיצור,

כאשרובאמת,אומר.אתה ,עצובהחגיגהאוליאז

הספרבביתמולדתמשיעורישמהאתיודעיםשכולנולקטוביץ, Eהגע

-ייועידת"המילהאתפנימימלמולבמיןלהלהוסיףשלאאפשרואי-

בנייןשלפיגוםהיההחלוןמןשנראהומהנוראקרהיהחזק,גשםירד

אדהנכון·למקוםשהגעתוידעתמדכד,ךעירוניונוףהקמהבשלביענק

המלצרים .וקדרותעצבותשלהבטוחהבתפיסהסדקיםחלומאודמהר

וכאשר ,הבריתמארצותמקצועאנשיפגשנווצעירים.חביביםהיו

היחידהזמןמימד ,ההווהסביב,ךנשמעתהאמריקאיתהאנגלית

מרשימה.נוכחותמקבלרשמי,באופןבומכירההבריתשארצות

שדותשישלנוגילולאפעםאףהשמש.זרחהכדאחר

עםויפיםקטניםבתיםנחבאיםהזהוביםשבשדות .בפולניהמלבלבים

שקוראיםלמהדומהלאבכללשהאוכלבמרפסות.ופרחיםרעפיםגגות

מונצחתפולניהובשפע.ומעודןטעיםממשאלאפולני,אוכלאצלנו

לאלעולםבדמנוהזורמותתמונותאותן-לבןבשחורבסרטבמוחנו

הואהדםצבעואפילוואפורשחורהכול-מיתייםהאבצבעיהןנראות

 .שחור

עללכעוסאפשראיהרי .מבלבלדברזהבפולניהקיץ

והם-האנשיםבפנימביטאתהיער.לשנואקשה,אואפשר,אי ,פרחים

איןכימשל,ךיותרגדולותצרותאפילואולירגילות,צרותעםאנשים

פולניהאתקונותהעשירותוהמדינותכסףכמעטואיןפרנסההיום

בווארשההגדוליםהמוליםשניואת ,ותעשייהבנייהבהומפתחות

ישראלים.מנהלים

מקרקובנסיעהשעהבמרחקהנמצאתהעירביטום,

פעיליםלאכברהמכרותאד ,המכרותבגללאוירזיהוםמוכתהיפה,

בתים .קריסהבסכנתנמצאתהיאלעיר,מתחתשוכניםשהםומאחר

מוזנחים,קצתוגניםמתקלףטיח ,ברוקיותחזיתותהמאה,מתחילת

הרגילים.המותגיםוכלהאטפיצהעםמדרחוב

כלכמוהמצאההואביטוםשלהמחולפסטיבל

 ,מאיןישלהקיםמחליטלדברמשוגע-הזההסוגמןהפסטיבלים

מסורתאיזובביטוםשהיולאוכסף.אנשיםלגייסמצליחבטירוף,עובד

לומינסקייאצקחימצלששםאלא ,מפורסםאופרהביתאוריקודית

הואבפולניה.היחידה ,מודרנימחוללהקתולהקיםישןתיאטרוןלקבל

ממשלתיתתמיכהשאיןמשוםאמריקאייםכספיםלגייסמצליח

להשקיעדישלאשמבינים-והאמריקאים ,עירוניתרקבאמנויות,

ללמדצרידועכשיוקומוניסטיתשהיתההזוהמדינהבתיעושמיליונים

נותנים-קפיטליזםשלהמשמעותומהחופשיתלהיותאידמהראותה

יש ,מופעיםישהזהבפסטיבלשניםשמונהשאחריכדלתרבות.כסף

וקורסים.והרצאותאמןוכיתותמחולסדנאות

הפסטיבלכאתרביטוםשלהתרבותמרכזשימשבעבר

ענקחדרהתיאטרוןומול ,משרדיםאולפן,חדרי ,תיאטרוןאולם-

ובארמסעדה ,חברתיכמרכזשמשמשושולחנותכורסאותעםאפלולי

יייודי-גונרותמנורותעםהמאוחרות,הלילהבשעותלרקודומקום

הפסטיבל.ואורחימשתתפילמאותמעולהאוכלהגשתשלויעילות

מחלקיבכמהאולמותבכמההפסטיבלפוזרשיפוצים,בגללהשנה,

רחובותובין ,לשנייהאחתעיירהביןנוסעיםעצמנומצאנווכדהעיר,

איים ,רבוקהלתיאטרוןאולם-פתאום-הבטחהבהםשאיןריקים

תרבות.שלרוחשים

דריפטלהקתהיתהערבמדישהופיעוהלהקותבין

] Cia Drift [ המאושריםהחייםייבמופעמשווייץ" La vie [ 
] heureuse , בובהדמויתמקוטעתתנועה-צלליותתיאטרוןדמוי, 

אלדורגבי
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ופתחיםדלתותשתיביןדמויותשלסוריאליסטייםמפגשים

מימושלכדימגיעותשלאופגישותהיעלמויותמפתיע,באופןהמתגלים

בתפאורהמעולהשימושתנועתיות,הברקותהרבהיש ;הכרעהאו

המצבייעלשלווהאמירהממריא,אינוהמופעמהמשוםאך ,ובתאורה

היאשבולמקוםמגיעהלא-הכשלונות ,התקוות ,הפחדים- "האנושי

היא- ] Josef Nadge [נאדג'יוסףשלהעבודהמשמעותית;נעשית

מסורתעימוהמביאעבודה,שלזהלסוגלדעתיהאמיתיתההשראה

אותהאתבהויש-אירופיתמזרחרצינותואיזוומוקיוניתתיינילול

פטנטיםשהופכת ,בכיעדקומיתאוטרגיתתוספת

לאמנות,טובמבידורמחוכמים

 ] Carolynדורפמןקרוליןשללהקתה

גשר"במשחזרתהיא-אמנותיתמידותהשחתתלמין

יהודיתצהלהאיזו ] Millenium Bridge [ "המילניום

בגולתאבותיהשללעברםמחווהשלבמסווהמזויפת

תפיסהשלמימושהםהמרכיביםכלכאשר-אירופה

שלפניהמסורתיהיהודידמותכלפירומנטית

אועגנוןאוזינגרבשביסאתשקראמיכל ,השואה

המתייחסאחרסופרכלאו ,ספריםמוכרמנדלי

בבושהעיניואתלהסיטשלאיכוללא ,ימיםלאותם

 ".היהודיתהמשפחהחייחיוביישלהזהמהבליל

יותרדומה "הודיייימהושלהבסיסיתהתפיסה

ענווהיותראוליבהשהיתה ,הגג"עלכנריילמחזמר

מעברהבמה,עלהעלתהשדורפמןבמהמאשר

שלמיתממתאידיאליזציהבעינישהיתהלהמחשה

יותרדמתההתנועהשפתגם ,ומורכבסבוךשהיהמה

עםריקודילהקתשלמוצלחתלכוריאוגרפיה

המאולץהחיוךשהתרחבוככללכאורה,מקצועית

לבי,ביונחמץהלךכך ,הרקדניםשפתיעל

והיהבארץבזמנושפעל ,קייזראבי

מחוללהקתמנהלהיוםמשמש ,הפסטיבלממייסדי

מוכשריםרקדניםעםהעלההואמגדנסק,

 ] Baltic Danceהבאלטיתהמחולמאוניברסיטת
] University שולחןסביבמחול:תיאטרוןשלמופע

ארוחהמבשליםהרקדניםמטבח,המשמשענק

אומונולוגיםכמוהםהמחולקטעיכאשר ,ממשית

הסתודדויותכמו ,הקהלמולאלהמתרחשיםדואטים

ביצועאמת,שלגווןבהםשמתגלהחברהמשחקיאו

קשוביםשחבריהקבוצהשלחזקהותחושהמעולה

זמן"במשהוישמעניין,מחולערביצרולזהזה

שכבררעיון-בישולכמו ,הבמהעלהמתרחשאמת"

שלבהצגהבארבהניו'יוגאצלשניםלפניראינו

ריקוד"ב ,בארץשביקרגרמני 'פרינגטרוןיאבת ,ברכט

היחידבהצגת ,דרורוליאתגלבןנירשל "כלוםשל

גםממשותנותנתהממשיתהעשייה-זוהרניסיםשל

שםעושיםהם(יימהמחולשלהמופרכתלפעילות

זמןקוצבתוגם )"מתכווניםהםלמהלעזאזל

שמופשט,למהמתחומוסיפה

הופיעהיעקובינימהשללהקתה

בהןשישיצירותאוסף-סליחה"אשהר"גבב
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עריכהלא ,ועריכההידוקלדעתימצריכותהןאךמקוריותשלהבטחה

ואתהרקדניםאתאהבהקהלוצמצום.גיבושאלאהקטעיםסדרשל

נחושה ,וגמישהמאודרזה-יעקובישלהייחודיתודמותה ,היצירות

בזיכרונו.נחרתהספקללא ,בתנועותיה

האלוןלהקתשלזוהיתההמופעיםשלהכותרתגולת

בכתיבהאמריקאיהשםאתלכתובאךבתרגוםטיפשינשמעזה-הלבן

 ] Michailולהקתוברישניקובבקיצור,פחות,לאמעצבןזהעברי
] Barishnicov White Oak Dance Project ; ברישניקובשללהקתו

ידיעלשהוקמהמיוחדתקרןידעלהנתמכתנודדת,להקההיא

הלהקההתגורר.בההאחוזהשםעלונקראת ,גילמןהווארד

היההאולםהבכורה,בערבעימה.לעבודורקדניםיוצריםמזמינה

בחלומותיהלדמייןיכולההיתהכלשהישמשטרהלמהמעברמלא

-החלונותואדניתאורהגופיעלישבואנשים-ביותרמפחידיםה

ג'אספרסון'גשליצירותשבורפרטואריערבהלהקההעלתה

] John Jaspers [, מוריסמרק] Mark Morris [, גורדוןדייויד

העבודותשלהבחירה .] Lucinda Childs [יילדס'צולוסינדה

להיבנותמנסהלאברישניקובומתוחכמת.נועזתלדעתיהיתה

יוצאהוא ,בטוחהסחורהולמחזרגאוניקלאסיכרקדןמשמו

ג'וןכזה.שהואלמרותככוכבמופיעלאהואלהרפתקאות,

בעולםוהחדשניםהחשוביםהיוצריםלאחדהיוםנחשבג'אספרס

קטעבהשהיהבת-שבעלהקתעבורעבודהגםיצרשנה(לפני

לראות"אתיצרברישניקובשלהלהקהעבורמרגש);שינה"יי

גפייםעבודתשעניינה ,] See Through Knot [לקשר"מבעד

התנועהאפשרויותאתחוקרג'אספרסחרקים.דמויתזוויתית,

הקשישההאמריקאיתמהפסלתמאודמושפעהואולדבריו

מזמןולאחרקיםפסליויוצרתששבה ,ואה'בורגלואיזוהמדהימה

יורק·בניוהחשוביםהמוזיאוניםבאחדענקעכבישיהציגה

כאןמעניינתחרקיםליצוריאדםיצוריביןהספרותיתההקבלה

הגפיים,זהבמקרה ,מסוימיםלאיבריםהניתןהדגשמןפחות

חדשים.למחוזותכולההתנועהאתמובילהזההדגשוכיצד

מוריסמרקשלבסולוהופיעעצמוברישניקוב

על .סאטיאריקשללמוסיקה ] Peccadillos [ייפקאדילוס"בשם

בתלבושתברישניקובהפסנתרן.ולידוזעירצ'מבלונמצאהבמה

נוסח-הצעצועשלמדויקיםרישומיםמבצעחייל-בדילדמוית

כתערחדבאפיוןאךגבוהותקפיצותללאבלט,משפטישלמוקטן

אתההופךשטיחשלגיבורממשי,לאאךחייל ,הדמותתנועותשל

השליטהללב.ונוגעעצובגיחוךלמיןוהגבריותהצבאיותהמחוות

יהירלא ,אישיומשהוהריכוזיכולתברישניקוב,שלהמוחלטת

אמןשלתחכוםזהוהשתאות.מעוררותבאמת ,אקסצנטריולא

כמו-מאליהןמובנותיכולותלהפגיןעודצריךשלאובשלגדול

בושאיןאחדבקו ,פיקסושלקרמיקהצלחתעליונהשלרישום

 ] Theייהויכוח"בריקודהאמיתית.הוירטואוזיותזובעיני-ספק
] Argument זוגבתעםרוקדהוא ,שומןרוברטשללמוסיקה

פלאיםמלאקטעיםלחמישההמחולקוהמחול ,קואטס)(אמיל

הנערה,מותןאלעין,בהרףכמונראית,בלתי ,המגיעהזרועכמוקטנים

אינסופי.בחן ,במעמדומעולםהיתהלאשוודאילמימוחלטבקשב

לוסינדהשלהיהבתוכניתהאחרוןהריקוד

גורצקיהנריקשלמוסיקהעם ] Concerto [ "רטו'קונציי-יילדס'צ

] Henrik Mikolai Gorecki [. דמוייבמבנים ,בצורניותתרגילזהו

שלסדרההואהמחולאך-חמוריםמוסיקלייםמשפטים

עלשחוזריםשוניםזמןומשכיפתאומייםכיווןשינויי ,סבוכיםדילוגים

לצופה.חידתיותענוגסבוךמתמטימבנההואהמחולעצמם.

המש,ך ,שחורותגבריםבחליפותכולםכאשר ,הביצועשלהאחידות

הצטברותכמו ,מרגשיםבאמתהזההמחולשלוהאלגנטיותהמהירות

תחושתהתפוצצות.לנקודתפעםאףמגיעהשאינה ,עצורהאנרגיהשל

והקושיהתנועותשלהנינוחהגודלוהריתמי,התנועתיהניקיוןהדיוק,

גדול.הישגהםוקפיציות "קלותיישלמידהאותהעלהזמןכללשמור

ברישניקובשלהגודלבסדרכוכבלראותזהיותרעודשמרגשמהאך

אתלונותנתלמחולהעמוקההמחויבותכאשר ,שוויםביןכאחדרוקד

הלהקה.כלאתעימוהסוחף ,שאר-הרוח

שהפךמהועלניהולעלהרצאותניתנובפסטיבל

 ,פרויקטיםמושימ ,"לובינג" ,אמנותשלמדיניות-אמריקאילמדע

המביכיםהישראלייםהתחנוניםכאשר ,"כספיםאיסוף"ושיווק

חשיבות:סדרילהיפוךהגמישההאמריקאיתבשפההופכיםלתרומות

אלא,ההוןעתיריהמסחרייםהגופיםלפניהמתבזההעניהאמןזהאין

לחברהלתרוםהזכותאתהעשירהמסחרילגוףמעניקהעניהאמן

הפיתולאתתביןהישראליתשהחברהעד .רווחיואתגורףהואממנה

המקומי.האמןפניעליחלפוכספיםהרבה ,הזההאלגנטי

בקשרבעיקרעסקובינלאומימבקריםסמינרבמסגרת

האתיופיהמחולעלאשלרותשלבהרצאתהאם-וחברהמחולבין

ביןהקשראתהמדגישהבהרצאתיאם ,החברתיתומשמעותובארץ

שלבהרצאתהואם ,ופוליטיתחברתיתמודעותשלשוניםלזרמיםמחול

הקשרועלשונותבתרבויותרוקדותנשיםעל ,ב"מארהפרידלנדשרון

לכלמתחתבצבץהיהודיההקשרמשמעותי.חברתיאופמיניסטי

ליוםנעלמודברלכלגוייםשנראוידידים .נסיעהאוהיכרותאושיחה

שכונהשלמפות ,בידיהםישנותמשפחתיותתמונות ,נסעריםושבו

חפה ,עליזת-צמותנערהבצילוםוהיאסבתא,שלהילדותביתשהיתה

וכוריאוגרף,הפסטיבלמנהל ,לומינסקייאצקשיבוא.הנוראמידיעת

יצירותיולתוךומטמיע ,יהודיבעיקר ,פולניפולקלורשניםכברחוקר

סףעלשהיושוניםוסיפוריםקצבים-הענףהמחקרתוצאותאת

צלם ,שטיינרארלי'צולתנועה.לחללשונותוגישותמחוות ,כיליון

צילוםעלסדנאותמעביר ,מחולסרטישלוצלםובמאידוקומנטרי

 .יורקובניובירושליםהחסידיםמנהגיאתחוקראינוכאשרמחול

הגדולהמלוןמןמחוללמופעשנוסעיםפעםובכל

 ,הגדולהכריהכשלהסיבובאתמשליםשהאוטובוסאחרי ,בקטוביץ

ממקםבאחתהזהוהשםלאושוויץ. ,ימינה-המורהשלטלידעוברים

נוסעיםאיךדעתיעלמעלהלאאנישם.לבקרנסעתילאבעולם.אותך

אםערב.לארוחתוחוזרים ,המומים ,מבקרים ,בוקרארוחתאחרילשם

עםהעירובבשק. ,בצום ,בתענית ,לרגלבעלייהכמואז ,לשםאסעפעם

לחנוקלרצותמכדיצעיריםסביבאנשיםסלחנית.נטייהלוישהיומיום

אוליבאשמתו.שלאירוקהדשאולי.לךדומיםהםידיך,במואותם

 .מוחלטרעשלאפשרות ,כיוון ,כשםלנצחלהישארצריכהאושוויץ

זלצברגרעוזפניהבצל.מלווהלהיותזהבפולניהלהיות

לעו ,החייםעםהזהרוביהעעל "ברלין ,ישראליםייבספרהכותבת

השראהרגעיכמונדירים ,רגעיםיילעיתיםשמביאותבגרמניתהמילים

היוהעירבתיכלאילופלצות.בברליןאותךתוקפתשבהם ,אמיתית

היהלא ,עדויותשלגוויליםהיערעציוכלהיהודים,לרצחאנדרטאות

רגע ...הפלצותרגעישל ,צפויהלא ,הגחמניבואםאתלזרזכדיבהם

והעיבודיםהשניםפניעלדילגמשהוחס:דשלרגעהואהפלצות

 ."ונגעצלחמשהווהאנדרטאות.
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stopped funding Batsheva, which after a public struggle got 
only minimal government SUpport. Thus, the establishment 
of another company was resented by the company's dancers, 
who were willing to view the subsidiary company only as a 
reserve for their own company, and not as a rival that would 
compete with them and bite into their budget. The Batsheva 
management - its Artistic Directors as well as most of its 
Artistic Committee were identified with the Graham style -
was surprised at the interest directed at Batsheva II's 
experimental works. Ronit Land, in an article titled 
'Batsheva II Suffocating under Batsheva', wrote: "In order to 
solve this problem, Batsheva must take a new artistic 
direction, so that competition will be more open, and just. 
There may not even be any direct competition, since 
different directions and perceptions would draw different 
publics to each com pany. "11 

In 1978 Rena Gluck left Batsheva II after being 
appointed Temporary Director of Batsheva. Nira Paz took her 
place as the company's Director, and was told that this was 
a company of "trainees", whose technical abilities had to be 
improved as a reserve for Batsheva.12 Thus came an end to 
Batsheva II as an experimental company.13 Giora Manor 
wrote of the suspicion directed at experimental work: "We 
are still suspicious of the artistic experiment. The average 
Israeli spectator, and even more so the professionals, are 
skeptical whenever anyone tries to show them anything that 
has no official seal of approval. Rather than examine 
whether the artist has anything to say, we suspect him of 
being a fraud. In short, we are not prepared to risk change, 
but rather seek the familiar. "14 

In the beginning of the 1980s, local creators became 
disillusioned with the idea that avant-garde can be created 
in professional companies. Following the disappointment 
with Batsheva II, avant-garde projects were worked on 
outside the establishment. At the same time, professional 
companies supplied local creators with more opportunities 
than before. In the beginning of the 1980s there were many 
fringe creators, such as Ruth Ziv-Eyal, Rachel Cafri, Hedda 
Oren, Ronit Land, Ruth Eshel, Dorit Shimron, Sally Ann
Friedland, Nava Zuckerman, Oshra Elkayam-Ronen, Mirali 
Sharon, Yaron Margolin, Flora Cushman (The Jerusalem 
Dance Workshop), Dalia Lau and Silivia Doran (Spanish 
Dance), Tamara Mielnik, The Tamar-Ramle Dance Company 
(consisting of former Batsheva dancers, among them Amir 
Kolben), Yossi Tmim, Tami Ben-Ami, The Magma Dance 
Group (Or Bagim, Rina Badash and Diti Tor), Merav Simri, 
The Haifa Ballet (directed by Adam and Ilana Pasternak) and 
others. 

Experimental dance and fringe activities were 
encouraged and legitimized following the example of 
innovative dance companies which arrived in Israel and 

raised public interest in post-modern dance. In 1977, Merce 
Cunningham and Carolin Carlson came to Israel. In 1981, 
Meredith Monk, one of the main figures of metaphorical 
post-modern dance, taught a workshop for dancers and 
actors. Kay Takei, also a principal figure in metaphorical 
post-modern dance, presented her work "Light" with the 
Kibbutz Dance Company (1982) . In 1982 Pina Bausch first 
came to Israel with Wuppertal Tanztheater. 

Giora Manor wrote of the apparent change: "In the last 
years a change has become apparent in the wish to become 
institutionalized, to shove creativity into the corner. 
Alongside the principal companies there are dance artists -
creators and performers - who work mainly on their own 
creations. [ ... ] Decentralization enriches the artistic 
landscape. Therefore, emphasis should be placed on creation 
rather than performance. Funds are necessary, but even more 
so is an atmosphere of encouragement. [ . .. ] All signs point 
at a process of development. Israeli dance has started upon 
a road that has great prospects. Increasing fringe activities 
necessitate the establishment of a framework that would 
enable the professional presentation of such performances to 
large audiences. "15 

In 1984 the "Shades in Dance" enterprise was 
established by Yossi Frost, Director of Omanut La'Am (Art for 
the People), promoted by Elyda Gera and Gideon Paz. Its aim 
was to encourage original creation and to focus public and 
professional attention on new creations and creators, who 
are not necessarily active in established dance companies. 

Notes 
1. 1nbal Dance Theater was the first dance company to become 

institutionalized (1949). 
2. Ruth Eshel, '1s There Life Outside the Company?' Israel Dance, 1983, pp. 

23-24 [Hebrew]. 
3. See Batsheva's repertory list, Israel Dance, No. 4, October 1994, pp. 96-101 

[Hebrew and English]. 
4. Ruth Eshel, An 1nterview with Batsheva de Rothschild, Tel Aviv, January 

1989. 
5. See Ruth Eshel, 'The Batsheva Company and its 1sraeli Choreographers; 

Israel Dance, No. 4, October 1994, pp. 84-92 [Hebrew]. 
6. See Bat Dor's repertory list, Dance Naw, No. 2, July 2000, pp. 78-81 

[Hebrew]. 
7. Gene Hill Sagan's ashes are buried in the Kibbutz Dance Company's yard in 

Kibbutz Ga'aton. 
8. See Ruth Eshel, 'The Pre-History of the Kibbutz Company; Israel Dance, 

No. 9, November 1996, pp. 77-86 [Hebrew] . 
9. 'Dance in 1srael, 1980; Israel Dance, 1981, p.8 [Hebrew]. 
10. Giora Manor, 'What's Going On at Batsheva 11? - The Essence of an 

Experiment; AI HaMishmar, 12 May 1977 [Hebrew]. 
11. Ronit Land, 'Batsheva 11 as an Experimental Company; Israel Dance, 1977, 

pp. 13-15 [Hebrew]. 
12. Ruth Eshel, 1nterview with Nira Paz, May 1990, Tel Aviv. 
13. Most of its programs were intended for school performances. The company 

closed with a whimper in 1987. 
14. Giora Manor, 'The State of Dance in 1srael, 1980; Israel Dance, 1981, p. 7 

[Hebrew] . 
15.1bid. 
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returned after studying with Peter Brook in France. 
In 1976 Ziv-Eyal created "Secret Places" - the 

first Israeli creation in the Movement-Theater 
style. A year later, my own dance recital was 
performed, presenting works in the "Other Dance" 
style (as post-modern dance and Movement
Theater were dubbed), including the works "The 
Scarecrow" by Ziv-Eyal, "People Like Lines" by 
Land, "Interior and Exterior Space" and "Broken 
Lines" by Oren and "Portrait of a Demagogue" by 
Cafri - all created especially for me. During that 
same year, Ziv-Eyal presented "Remembered 

מאת ) 1965 (וחוה""אדס

ס:'רקדבאלק"ס-רובן,אשרה

אלק"ס-ואשרהבראוןשמעון

אגור'עקבצ'לוס:רובן,

Adam and Eve" by Oshra " 
, Elkayam-Ronen 

Batsheva Dance 
ompany, photo: J. Agor ( 

Headings an 
for Acting. In 1977 Batsheva II presented works 
considered to be avant-garde at the time: "More 
Fields" by Cafri, "Mudras" by Land, "Details Add 
Up" by Oren, "Precipice" by Pinsley, and "Sense of 
Flight" by Laurie Freedman. Dancer and 
choreographer Rachel Cafri presented an evening 
of her own works. A year later Rina Schenfeld 
presented the recital "Threads" (1978). In the 
Batsheva II Company Miri Magnus created "Me in 
M~self" in Movement-Theater style, and Oren 
created "Sound and Dance" - a performance for 

singer (Adi Etzion) and dancer 
(Ruth Eshel). 

Alongside the first Other Dance 
recitals, which can be viewed as the beginning of fringe dance in Israel, Batsheva 
II functioned as an artistic framework that raised avant-garde creators' 
expectations. The company was founded in 1977 as a subsidiary of Batsheva. Young 
dancers and creators were eager to join it, and most of the works created in the 
first two years of its existence were experimental, some of them in the post-modern 
and Movement-Theater styles. The young company announced its aims as follows: 
a) to be a home for professional young choreographers, musicians, designers and 
dancers. Emphasis would be placed on work in workshops; b) to function as a 
reserve of dancers for Batsheva. 

The young company's artistic direction was unclear from the start, and the 
choice of Rina Shaham and Rena Gluck as Artistic Directors - both leading dancers 
and teachers identified with the Graham style - did not bode well for the 
realization of the company's experimental purpose. After a year of continuously 
postponing performances, Giora Manor wrote: "1 have recently had the opportunity 
to watch Batsheva II rehearse. Rehearsals only, since for some reason its works 
have not yet been presented to the interested public. It is difficult to understand 
the reasons for this fear of exposure. The very idea of an experimental stage is to 
enable a meeting between a creator or a performer and those interested in their 
art, with no prior obligations, no 'seal of guarantee' that would promise a 'fair 
return on the entrance fee'."10 After a year's work, the company finally performed in 
its studio. The lighting was designed by Judy Kupferman and Neta Gelfman, both 
theater students at the Theater Dept. of the Tel Aviv University. A large audience 
attended the performance, and media coverage was favorable. 

The timing for Batsheva 11'5 establishment was bad. In 1977 de Rothschild 
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. performances that got very litt le attention from the media Duri ng t he Kibbutz Company's first years, most of its 
Since they were unable to develop a professional life creators were 1sraeli and, unli ke Batsheva and Bat Dor, not 
outside the companies, dancers wished to become dancers in the company. Among them were Yeduit Arnon , 
institutionalized. Giora Manor wrote: "1 am frequently Ofra Achmon, Hermona Lynn, Hedda Oren and Osh ra Elkaya-
bothered by a typical 1sraeli phenomena, which 1 will dub Ronen. The first three were identified with the Ausdruckstanz 

,] 1981 [ 'the wish to become institutionalized'. Until recently dance style. The company's reliance on local talent stemmed 
practically all creative activity was carried out in from ideological reasons - the wish to develop local 
established professional frameworks. A dancer coming of creation and the commitment to encouraging creators who 
age would first look for the relatively quiet waters of the were Kibbutz members - but was mainly the result of being 

-established company. Achieving a good technicallevel unable to finance choreographers from abroad. We should 
11 9 . that was the main goal. Execution shadowed the creation bear in mind that during the first half of the 1970s all the 

Many young dancers knocked on the doors of dancers in the company were still Kibbutz members. They 
----m-e----p-------.rofessio na[ com pa nies, the favorites bei ng Batsheva a na -"וt ךr ~ d'e---;-t-,--h'ei ·..-וךv ~ th' e-y' h' a-dr-t;-o- d .. i ךi"[y-, -a-s ~ c-o-u.-ldr-n- o---;t- r-e.-he-a-r-se----rda ----

Bat Dor. The Kibbutz Dance Company accepted only Kibbutz between dance and work on the Kibbutz. The technicallevel 
members, KolDemama focused on projects with the hearing was therefore poor, and the company was considered to be 
and non-hearing dancers, The 1srael Ballet presented ballet amateurish.8 1ts reliance on local choreographers was viewed 
works (as there were still no good 1sraeli classical ballet as pertaining to its low status at the time. 
dancers, most of its dancers were immigrants), and the The 1srael Ballet reproduced pieces from the classical 

, 1nbal Dance Theater focused on ethnic dancing . Thus repertory. Berta Yampolsky had not yet started to create 
young dancers seeking a professional stage flocked toward herself, and despite the Ballet's poor budget some 
Batsheva and Bat Dor, who were unable to meet the choreographers were invited from abroad, among them French 

. demand choreographers Janine Charrat and Joseph Lazini . Unlike The 
The second half of the 1970s saw the beginning of 1srael Ballet, which was a repertory company, only Moshe 

change. As in the 1960s, young dancers went abroad to Efrati created for the KolDemama Dance Company. His was an 
, study, but their goals were different this time. 1n the 60s exceptional case, a dancerj choreographer who left an 

they wanted to study the Graham method in order to dance institutionalized company to found his own company. 1n 
in professional companies when they returned. Now, most those years his works were famous mainly fo r the 
youngsters traveled in order to develop as choreographers combination of hearing and non-hearing dancers in the 

. and to study the new post-modern trends in dance company. Sarah Levi-Tanai was practically the sole creator for 
There were several reasons for that shift in aims: The Bat the 1nbal Dance Theater, an artistic dance company based 
Dor dance school had opened, training professional dancers mainly on local and Yemenite ethnic themes. 
and enabling them to acquire good technique. There was Outside the professional companies, there were some 
also wider recognition of the fact that 1sraeli dance was attempts by local creators to develop their own projects, 
falling behind global innovations, accompanied bya among them Rina Shaham and Naomi Aleskovsky (1lTyre and 
growing hunger for dance other than the modern American Jerusalem ll , 1968) in Tel Aviv. There were also several 
one, identified with Graham and her colleagues. 1n attempts at founding semi-professional companies, which 
addition, there was no place in 1srael for studying presented only a few performances. Their style was not very 
choreography, and the negative attitudes toward 1sraeli different from that of the professional companies, but the 
choreographers contributed to their wish to study and production and performance levels of these companies, who 

. create in a supportive environment operated without any financial support, were significantly 
1n the mid-70s a group of young female choreographers lower. There were also several such endeavors in Haifa : Oshra 

returned to 1srael, among them Rachel Cafri, who had Elkayam-Ronen founded The Dance Theater (1967-1968),1 
studied with Merce Cunningham, and Hedda Oren who had founded the Haifa Chamber Dance Group (1968-1970), Lia 
studied with Alwin Nikolais and Murray Louis. Ronit Land Schubert and Kaj Lothman founded the Dancers' Stage 
returned from Britain after attending a course for young 1970-1975), followed by the establishment of The Haifa ( 
choreographers in the New Dance style (the name given in Piccolo Ballet by Schubert (1975-1980) . 1n Jerusalem, Hassia 
Britain to post-modern dance), Ruth Ziv-Eyal had been a Levy-Agron founded the Jerusalem Group of Contemporary 

, dance and theater student in the New York University Dance (1963-1978). The Chamber Dance Group performed 
director Rina Yerushalmi had worked with La Mama Theater dance suites, composed by Noa Eshkol in the Eshkol-
in New York, Sharon Pi nsley, a former dancer in Li mon's Wachman Movement Notation . All these groups worked on 
company, immigrated to 1srael, and director Miri Magnus their programs for months, and presented only a few 
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ngness ns. rome 
to present their works with the young companies raised the 
latter's reputation and was a challenge to artistic 
performance. But among the foreign choreographers were 
also some who have long passed their peak, as well as young 

. creators who used the companies for gaining experience 
During Batsheva's first three years, de Rothschild 

encouraged dancers in the company to create. Her views of 
dance in the Ausdruckstanz style were disparaging, and she 

, regarded dancers in that style as amateurs. She was 
however, aware of the importance of developing a new 
generation of young creators versed in the modern American 
style.4 Among the dancers who were given the opportunity 

-to create were Rena Gluck, Rina Schenfeld, Oshra Ellkyam 
Ronen and Moshe Efrati. When de Rothschild founded Bat 
Dor and drew away from Batsheva, the company's artistic 
management was frequently replaced. It was commonly 

believed that only a choreographer from abroad would have 
the capabilities necessary for directing a professional 
company. In the 1960s and mid-70s Batsheva was directed by 
Jane Dudley, Norman Walker (1969-70), William Louther (1970-71) and Brian 
MacDonald (1971-74). Some of them were choreographers, who presented their own 
works while directing the company; encouraging local creation was not their top 

5 . priority 
Bat Dor's artistic director was Jeannette Ordman, a ballet dancer who had 

89 immigrated to Israel from South Africa. In 1968-77 the Company presented 
dances. 6 In both Bat Dor and Batsheva the ratio was one to three in favor of 
creators from abroad, and the only Israeli creators who were allowed to create for 
these companies were those who had already proved their abilities abroad. Domi 
Sofer-Reiter, who had created for non-Israeli companies, including the Irish and 
Scottish Ballet Companies, created four dances for Bat Dor (1964-1977) . American 
choreographer Gene Hill Sagan, who lived in Israel for a few years, created for 

he Israel Ballet.7 Mirali Sharon זhe Kibbutz Company and ז, Batsheva, Bat Dor 
created works for Batsheva and Bat Dor after dancing for Alwin Nikolais and Murray 
Louis. Sharon, who had her own company in New York in the late 60s, enriched the 
companies' repertory with works reflecting the new experimental spirit. She claimed 
that Israeli companies should also collaborate with Israeli musicians and set 

. designers 

דומיתמא ) 1971 (ת"מווצל"ניא

ר,ובת-דקתהלפר,וט-ייטרר

יצ'בטקידברנאלי :םנידרק

ברכהארנהו

הרמתיולהומצילום:

1 shall sing to thee in the " 
va lley of the dead my 

-beloved" by Domy Reiter 
Soffer, Bat-Dor Dance 

& ompany, photo: Mu la ( 
Haramati 

If they leave, what then? What will a dancer raised as they 
have been raised (on technique alone) do without a 

, Instead of dance as a lever for joie de vivre ב... [ ? company 
daring and curiosity, we have created dancers monopolized 

2 ." body and soul by the responsibility of practice 
-he leading companies - Batsheva and Bat Dor ז

competed over the number of premieres and choreographers 
88 imported from abroad. In 1964-1977 Batsheva presented 

dances,3 of which less then a third were created by Israeli 
choreographers. Some of the choreographers from abroad 
were considered to be the top creators of the time, including 

alley Beatty, John ז, etley זMartha Graham, Jose Lim6n, Glen 
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of well-trained dancers graduated from that school, but no attention was paid to 
. composition and the elements of movement 

While things improved in the technical field, the change described also brought 
about an end to local creativity. The negative attitudes towards the Ausdruckstanz 
dance style resulted in an emphasis on technical prowess. Feelings of inferiority 
regarding creative abilities were so great, that only choreographers from abroad 

. were believed to be professional enough to work with professional companies 
Choreographers of t he Ausdruckstanz style were not allowed to work in leading 
companies, and gradually ceased working altogether. Only some of Batsheva's and 
Bat Dor's dancers were given the occasional privilege of creating a dance. Thus, all 
professional activities, both in performance and in creation, took place within the 
framework of institutionalized companies. A dancer who had not made it into one of 
these companies could not have an independent career, and certainly could not 

. develop as a choreographer in a professional company 
1n 1981 1 published reflections on the future of young dancers in 1srael, titled '1s 

There Life Outside the Company?' noting that "soon they will become part of the 
vegetation growing around the dance companies, waiting for weeks, months and 
years for acceptance into a company - the only framework where they can realize 

. Their dependence on the company is absolute ב... [ . their dream and dance on stage 

91 



The flourishing of Israeli dance in the last decade, is not self-evident. Decades 
have passed until a combination of creativity and technical ability came to 
fruition . In this article I wi ll focus on one chapter in the history of dance in 
Israel. The period in question, beginning in 1964 (the year Batsheva Dance 
Company was founded), was characterized on one hand by lack of belief in the 
creative abilities of Israeli choreographers, and on another by an immense 
improvement in the dancers' abilities and in the professionalism of performances. 
It ends in 1977, when fringe performance clearly made a breakthrough into 
dance in Is rael. It is the time period in between the pioneering period, 
identified with the Ausdruckstanz dance style, and the beginning of the 'Other 
Dance', performed outside the framework of leading dance groups. 

In the fo rty years (1920-1964) of pioneer artistic dance in Israel in the 
Agadati to the founding of the 

Batsheva Dance Company - emphasis was placed on creativity and personal 
expression. During that time dozens of individualistic creators performed solo or 

with groups of students. Technical competence was secondary to creativity and to 
the search for a personal idiom in movement. These were the first years of modern 
European dance, and teaching methods for modern dancing techniques were still 
non-existent. Capability was mainly natural - musical talent and flexibility. 
Technical training consisted of various forms of gymnastics accompanied by music. 
Emphasis was placed on stage persona and on creativity. 

The beginning of change became apparent in 1956, when Martha Graham first 
came to Israel with her company. The tour, arranged by Graham's patron Batsheva 
de Rothschild, resulted in the rejection of the Ausdruckstanz style by the dance 
community in Israel, who came to see it as "the dance of amateur dancers, whose 
technical abilities were poor, and who danced their feelings in an exaggerated 
manner". Students started abandoning the studios of artists identified with the 
Ausdruckstanz style in favor of Rina Shaham's and Rena Gluck's studios - new 
immigrants from the United States who were the first to teach modern American 
dance in Israel. Israeli dancers traveled to New York, mainly to Graham's school and 
to t he Juilliard Dance School, in order to study the new style. In 1964, Batsheva de 
Rothschild founded the Batsheva Dance Company, which was based on Graham's 
style. This date may be viewed as the end of the Ausdruckstanz dance era and the 
beginning of a new era - dance influenced by modern American dance. 
This change also transformed the dance map of Israel. Instead of a proliferation of 
recitals and small groups of local creators, professional companies were established 
in the 1960s and 70s.1 Three years after Batsheva was founded in 1964, de 
Rothschild founded the Bat Dor Company. In 1977 the Israeli Ballet Company was 
founded by Berta Yampolsky and Hillel Markman, and in 1971 the Kibbutz Company 
was founded, with Yehudit Arnon in management. In 1975 Moshe Efrati left the 
Batsheva Dance Company and founded the KolDemama Dance Company. Of these, 
the leading companies were Batsheva and Bat Dor. The Baroness's generous 

financial backing enabled them to set high standards of artistic production , 
while other companies had to make do with poor budgets. 

Artistic standards for perfo rmance and production reached a respectable 
professionallevel. Tours abroad placed Israel on the international map. 
Teaching standards also improved: alongside the Bat Dor company a 
professional dance school was established, where excellent teachers from 
abroad were invited to teach. The curriculum focused on the Graham style 
technique of modern dance, classical ballet in the R.A.D. (Royal Academy of 
Dancing) method, and Jazz in Alvi n Ailey's and Louis Luigi's style. Generations 
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The Song of Deborah" by Domi Reiter-Soffer, 8at-Dor Dance (ompany, photo: Mu la & Haramati " 
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